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MAGYAR
benyújtása és elfogadása. Az Országgyûlés 1991. november 4-én fogadta el az 
1944. december 21. és 1990. május 2. között elkövetett és politikai okból nem 
üldözött súlyos bûncselekmények büntethetõségérõl szóló, Zétényi-Takács 
néven is emlegetett törvényt, amely azonban nem lépett hatályba.

Gulyás Gergely szerint egyértelmû az akkori államfõ történelmi felelõssége 
az igazságtétel elmaradásában Gulyás Gergely azt mondta, hogy az akkori 
köztársasági elnök és az Ab között érdemes különbséget tenni, hiszen ---- mint 
fogalmazott ---- míg az Alkotmánybíróság ettõl a rossz döntéstõl eltekintve a 
demokratikus rendszerváltozás folyamatában összességében pozitív szerepet 
játszott, addig Göncz Árpádról ez sem mondható el.

Semmilyen bosszúállási szándék nem jellemezte 1990 után az Antall-kor-
mány mögött álló parlamenti többséget, hiszen az igazságtételi törvény három 
büntetõjogi tényállás esetén ---- hazaárulás, emberölés, halált okozó testi sértés 
--- mondta volna ki, hogy az elévülés az új Országgyûlés alakuló üléséig nyu-
godott. Továbbá a jogszabály lehetõvé tette volna minden esetben a korlátlan 
enyhítést ---- emelte ki a politikus. 

Gulyás Gergely a konferencia címérõl szólva ---- amely Hugo Grotius, a 
modern nemzetközi jog megteremtõjének idézett mondata, „az nem lehet, hogy 
súlyos bûntett ne legyen büntethetõ” --- kijelentette: a magyarországi igazság-
tétel története azt mutatja, hogy a pozitív jog alapján állva súlyos bûntett  igenis 
--- maradhat büntetlenül.

Kevés olyan példa van a politikában arra, hogy a napi politika és a történelmi 
távlat milyen mértékben állhat egymással szemben, mint 1990 után az igazság-
tétel ügyének a képviselete az elsõ törvényhozási idõszakban --- mondta.

Gulyás Gergely szerint a napi politikai érdek, a rendszerváltással együtt járó 
csalódottság, a Kádár-rendszer iránti nosztalgia együtt azt eredményezték, 
hogy komoly társadalmi támogatottság nélküli célkitûzés volt az igazságtétel. 
„Akik bölcsek voltak, már akkor is látták, hogy az erkölcsi alapok megrendítése 
hosszútávon olyan következményekkel jár, amely a rendszerváltozás káros 
oldalához tartozhat” ---- fogalmazott. Ezért nagyon sajnálatos, hogy a büntetõ 
igazságtétel terén az erkölcsi igazságtételnek megfelelõ jogszabályok nem 
léptek hatályba ---- tette hozzá.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet: az erkölcsi elégtételek közé tartozik, hogy 
az új Országgyûlés elsõ törvénye 1956 emlékét örökítette meg, és ma az alkot-
mány preambulumában az áll: szabadságunk az 1956-os forradalomból és sza-
badságharcból sarjadt ki.

Az elsõ törvényhozási többség a kárpótlás, az életjáradékok terén is „egy 
igaz, helyes, de népszerûtlen” szerepet vállalt. Elõször az életüktõl és szabad-
ságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak kárpótlása szóló 1992-es 
törvény volt az, amely kárpótlásra való alanyi jogosultságot biztosított az 1939 
márciusa és 1989. október 23. között életüktõl és szabadságuktól megfosz-
tottaknak. A rendelkezés alapján több mint negyedmillió ember kapott kárpót-
lást: életvesztés jogcímén 1200-an, deportálás miatt 38 ezren, munkaszolgálat 
miatt 15 ezren, Szovjetunióbeli kényszermunka miatt 210 ezren. Ezt késõbb 
kiegészítette a nemzeti gondozásról szóló törvény.

A kommunista nyugdíjak felülvizsgálatáról szólva Gulyás Gergely elmondta, 
hogy 1991-ben 4763 ügyben született a mérséklésérõl vagy megszüntetésrõl 
határozat. Szólt arról, 2011-ben az alaptörvény elfogadásakor az volt a kérdés, 
hogy a megkésett igazságtételre van-e még lehetõség vagy már idõszerûségét 

Kaposváré Európa 
legszebb fôtere

A legszebb fôtérnek járó különdíjat nyerte el és ezüstdiplomát is kapott Ka-
posvár az idei Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente Florale 
Europe), az elismerést Borhi Zsombor (Fidesz-KDNP) alpolgármester vette át 
a szlovéniai díjkiosztón --- közölte a polgármesteri hivatal.

A közlemény szerint a város a különdíjat a Kossuth tér épületeinek és nö-
vényzetének összhangjával érdemelte ki. A somogyi megyeszékhely a városok, 
Tihany a falvak kategóriájában képviselte Magyarországot az Entente Florale 
Europe-on, miután tavaly megkapták a Legvirágosabb magyar város környezet-
szépítô verseny fôdíját.

Kaposvár 2004-ben az Európa legvirágosabb városa címet megkapta, és 
fôtere sem elôször részesült elismerésben. A Virágos Magyarországért szerve-
zô bizottsága és a Magyar Turizmus Zrt. 2010-ben a somogyi megyeszékhelynek 
ítélte oda a legszebb magyarországi fôtérnek járó díjat.

A Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi közlése szerint az Európai Virágos 
Városok és Falvak Versenye három évtizedes múltra tekint vissza. Az Entente 
Florale Europe több mint verseny, az európai összetartozás jegyében folytatott 
kampány a közös európai környezeti, kulturális értékek megóvásáért, az élhe-
tôbb környezet megteremtéséért --- írták.

A program 12 ország mintegy 25 ezer települése között teremt kapcsolatot és 
több mint 50 millió embert mozgósít. Az európai versenyen a magyarországi 
indulók ezt megelôzôen 9 arany-, 25 ezüst- és 10 bronzérmet szereztek, további 
10 települést pedig Európa-díjjal jutalmazta

Gulyás Gergely: Göncz Árpádot 
súlyos történelmi felelõsség terheli

Gulyás Gergely, az Országgyûlés alelnöke szerint Göncz Árpád akkori 
köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróságnak „negatív értelemben vett 
súlyos történelmi felelõssége”, hogy az 1989-90-es rendszerváltás után nem 
léphetett hatályba az igazságtételi törvény. 

Gulyás Gergely (Fidesz), aki az Országgyûlés törvényalkotási bizottságának 
elnöke is, a témában rendezett budapesti konferencián azt mondta: az erkölcsi 
rend helyreállításához szükséges döntés volt ennek a törvényjavaslatnak a 

A kezdet
Elemista iskolásfüzetem elsô oldalára 

a következô mondatot írtam: „Isten ne-
vében kezdem el.”

Most, amikor a szeptember napjait él-
jük, eszembe jut ez a felemelô néhány 
szó, amely tartást adott a kisembernek. 
Egy mondat, amelyben mindegyik szó 
hangsúlyos volt. Másként fogta a ceru-
zát vagy a tollat a kezében az, aki ilyen 
mondatot vésett a füzetébe. De hát ez 
már a múlt. Hittôl, hitetlenségtôl függet-
lenül a szeptember a kezdés hónapja. 
Érezhetô ilyenkor a tenni akarás, a ne-
kibuzdulás. És nemcsak a nebulók év-
kezdése a hosszú és élményt nyújtó nyár 
után, hanem mindenkié. Tudatosan és 
tudat alatt. Másként tekintünk életünk 
sodrására, ha eljön a szeptember. „Az 
ökörnyállal kezdôdik, a mustszagú er-
jedéssel, a dáliákkal, a színházi bemu-
tatókkal –-- írja a hónapról Márai Sán-
dor, és hozzáteszi: –-- Még a 
világmindenség is benne van, s minden, 
amit az ember az élettel és halállal 
kapcsolatban érez.” A szeptemberi kez-
det hangütés, ébredés, tiszta fény, gyü-
mölcsorgia, apám születésnapja, vonu-
lás elôtt a mezei pacsirta dala. A 
napsugár aléltan, fakón permetez, a 
nyár zörgô falevelekben bújik meg. 

Ha nem tudod, hogyan kezdj hozzá jól, 
kezdj hozzá rosszul –-- de kezdj hozzá! -
– kapjuk a tanácsot a bölcsektôl. Varázs-
módszer ugyanakkor nincs. Akár éle-
tünk minden órájában új lapot 
kezdhetünk. De a szeptemberi kezdet 
felülmúl minden hónapot. Olvastam, 
hogy aki ebben a hónapban kezd el va-
lamit, a felét már elvégezte annak, ami 
vár rá. Vajon így van-e? Sokkal inkább 
megállja a helyét az, hogy amíg nincs 
félig készen, addig nem is mondhatjuk, 
hogy elkezdte. A szeptember hitelesebb, 
emberibb a szememben, mint az ígére-
tekkel teli január. Az évkezdô hónap 
hivalkodó, a szeptemberi kezdet elmé-
lyült józanság. Átvitt értelemben is. 
Ahogy különbség van a cselekvés és a 
tett között. Cselekedni azt jelenti, hogy 
csinálunk valamit céllal vagy cél nélkül, 
van ugyan kezdete, de nem tudjuk, mire 
jutunk vele. A tett az emberi munkál-
kodás olyan eleme, amelynek pontos 
kezdete, pontos vége, jól körülírható 
célja, és minôsíthetô eredménye van. 
Erre kapunk jogosítványt a szeptember-
tôl.

Milyen találóan fejezi ki Zorba, a görög 
a kezdet, az indulás, a rajt kérlelhetetlen-
ségét, amikor azt mondja: „Táncolni 
kell, Uram. A zene majd csak megjön 
valahonnan!”
Leonardo da Vinci sokat kísérletezett 

azért, hogy megfelelô lakkot állíthasson 
elô, amellyel aztán a kész festményeket 
bevonhatja és tartósíthatja. X. Leó pápa 
egyszer festményt rendelt nála, és 
Leonardo már hajnalban hozzálátott, 
hogy olajakat és füveket fôzzön, és ezál-
tal kapja meg a megfelelô lakkot. Ami-
kor a pápa ezt meghallotta, felkiáltott: 
„Jaj nekem, ez az ember nem jó sem-
mire, mert már a munkája végére gon-
dol, holott még meg sem kezdte.” Elfo-
gadható bölcsesség: nem látható 
egyszerre a dolgok kezdete és vége. De 
az is igaz, hogy sohasem beszélhetünk 
végrôl, ami ne jelentené valami újnak a 
kezdetét. Ezt érezzük Petôfi költemé-
nyében, a Szeptember végén soraiban 
is. A napok vége az ôszre, az elmúlásra 

emlékeztet, de Kosztolányi Dezsô meg-
erôsít bennünket: „Szeretem a temetô-
ket. Nem, mert valami befejezôdik itt. 
De mert valami, valami elkezdôdik…”

Kô András
(Magyar Hírlap)



vesztette. Úgy gondolták, attól, hogy valami megkésett, még mindig lehet 
aktuális, és az erkölcsi rend helyreállítása érdekében egyértelmûen kimondták, 
hogy az elévülés nyugodott az új alaptörvény hatályba lépéséig.

A lex Biszkuként is emlegetett jogszabály gyakorlatilag lemásolta a Zétényi 
Zsolt-Takács Péter féle igazságtételi törvényjavaslat megoldását --- mondta 
Gulyás Gergely, aki szerint az, hogy még ez sem váltotta be a hozzá fûzött remé-
nyeket, sokkal inkább az idõ múlásának a következménye, nem az igazságszol-
gáltatás mûködésének hibája.

A diktatúrákat követõ szembenézésrõl szólva a legsikeresebb útnak a  kelet-
német és a cseh igazságtételt nevezte. Mindkét országban lehetõvé tette a tör-
vényhozói akarat, hogy a diktatúra ideje alatt nem üldözött bûncselekmények 
tetteseinek felelõsségre vonása megtörténhessen. Ezt, a magyar gyakorlattal 
szemben, az ottani alkotmánybíróságok egyetértése követte --- emelte ki.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) és a Konrad-Adenauer-Stiftung által 
rendezett tanácskozáson Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke felidézte, hogy 
1993-ban is készült egy igazságtételi törvény, de az sem lépett végül hatályba.

Közölte azt is, hogy a NEB hároméves fennállása alatt több mint ezer olyan 
egykori pártállami vezetõ életpályáját tette közzé, aki annak idején a kommunis-
ta diktatúra mûködtetõje volt.

Az NVI levélben keresi meg a határon 
túli választópolgárokat októberben
Október elsô hetében levélben keresi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) 

a mintegy 650 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkezô választópolgárt 
a regisztrációjukkal kapcsolatban --- jelentette be Pálffy Ilona, az NVI elnöke  
budapesti sajtótájékoztatóján.

Pálffy Ilona azt mondta: azoknak a magyarországi lakcímmel nem rendelkezô 
választópolgároknak, akik a 2018-as országgyûlési választásokon szavazni 
szeretnének, regisztrálniuk kell a választási névjegyzékbe.

Hangsúlyozta: aki korábban már sikeresen regisztrált, annak nem kell új ké-
relmet benyújtania, mert a korábbi tíz évig érvényes. A regisztrációra a válasz-
tás elôtti 15. napig lesz lehetôség. A magyarországi lakcímmel nem rendelkezô 
választópolgárok levélben és csak országos listára szavazhatnak.

Pálffy Ilona a magyarországi lakcímmel rendelkezô, de a szavazás napján 
külföldön tartózkodó választópolgárok szavazási lehetôségeirôl szólva megje-
gyezte: a tervek szerint konzulátus nyílik Manchesterben és Edinburgh-ban.

Eddig 294 866, magyarországi lakcímmel nem rendelkezô választópolgár 
regisztrált az NVI-nél. Ôket az igazságügyi minisztériumi (IM-) rendelet alapján 
megkeresik, azt javasolva, hogy ha változás történt az adataikban - elköltöztek, 
megváltozott az értesítési címük vagy máshol szeretnék átvenni a szavazási 
levélcsomagot ----, akkor jelezzék az NVI-nek.

Pálffy Ilona közölte: ez utóbbi azért fontos, mert a népszavazás idején 17 
ezren kérték a csíkszeredai konzulátusra a szavazási levélcsomagot, és 12 
ezren nem vették át.

A további 355 ezer választópolgárt, aki már letette az állampolgársági esküt, 
de még nem regisztrált, tájékoztatják a regisztráció módjáról, szintén az IM-
rendelet elôírása alapján.

Az NVI elnöke elmondta: a regisztráció 2013 nyarán kezdôdött, a 2014-es par-
lamenti választás idején 193 ezer volt a regisztráltak száma, a tavalyi népsza-
vazáskor 274 ezren szerepeltek a választói jegyzékben, jelenleg pedig 294 ezren 
vannak. Augusztus 1-jétôl 7500 regisztrációs kérelem érkezett, ebbôl a fele 
számít újnak, a másik fele vagy megismételte a korábbi regisztrációs kérelmet, 
vagy az adatait módosította.

Szijjártó: A végsôkig elmegyünk határon 
túli honfitársainkért

A magyar külpolitika kötelessége megvédeni a magyar embereket, akárhol 

2017. szeptember 28.                                             MAGYAR ÉLET                                                          3. oldal  

HÍREK
is élnek –-- emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter budapesti 
sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta: szégyenletes és gyalázatos, s durván meg-
sérti a kisebbségek jogait az az ukrán törvénymódosítás, amely az ukrán nyelvû 
oktatást teszi kötelezôvé a közép- és felsôoktatásban. Hozzátette: jól mutatja, 
hogy Kijev nem csak a magyarokat sújtja ezzel, hiszen a bolgár, a román és a 
görög külügyminiszterrel közösen lép fel a jogszabály-módosítással szemben, 
közös levelüket csütörtökön az ukrán külügyminiszterhez, az Európa Tanács 
fôtitkárához és az EBESZ kisebbségügyi fôbiztosához is eljuttatták; s kérelme-
zik, hogy októberben az uniós külügyminiszterek tanácsán tûzzék napirendre az 
ügyet. Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter egyébként bejelentette: 
Kijev elküldi az Európa Tanácsnak szakértôi véleményezésre a kifogásolt tör-
vényt, hiszen szerinte mindösszesen arról van szó, hogy bírálói nem kellôen 
ismerik a jogszabály tartalmát. Hiszen abban nincsen szó arról, hogy magyar 
iskolákat zárnának be Kárpátalján, vagy hogy ezekben az intézményekben 
egyáltalán ne lehetne majd magyarul tanulni; Kijev mindössze azt szeretné, 
hogy mindenki tanuljon meg ukránul. Szijjártó egyébként szót ejtett a maros-
vásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetérôl is, ahol több mint 
száz magyar diákot 15 intézményben szórtak szét, Bukarest pedig ahelyett, 
hogy a megoldásra törekedne, újra a magyar kártyát húzza elô. Eközben az 
MPP elnöke, Kulcsár Terza József közölte: még idén benyújtják a bukaresti 
parlamentben pártja és az RMDSZ közösen székelyföldi autonómiastatútumát. 
Azért még idén, mert érvelésük szerint Erdély románok általi elfoglalásának 
100. évfordulóján, 2018-ban a román közvélemény provokációként fogná fel.

Történelmi emlékhellyé 
nyilvánítják a vizsolyi templomot

Minden emlékmû, emlékhely halott kô marad, ha nem szólít meg bennünket 
--- mondta az Emberi Erôforrások Minisztériumának szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelôs államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Vizsolyban, az elsô teljes magyar nyelvû Bibliát ôrzô református templom 
történelmi emlékhellyé avatásán.

Czibere Károly hozzátette: az emlékhely megjelölésére szolgáló sztélé egy 
megszólító kô, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy Vizsoly magyar történel-
münk és nemzeti identitásunk kialakításának, folyamatos megerôsítésének 
fontos helyszíne. A bibliafordító Károli Gáspár ugyanis az ôt körülvevô 
társadalom nyelvén, vagyis magyarul szólaltatta meg a Bibliát. 

Az államtitkár kiemelte: ma is fontos, hogy mindenkit a saját nyelvén tudj-
unk megszólítani, azokat is, akiknek a “nyelve” a magány, a kitaszítottság. Vagy 
a reménytelenség.

Felidézte a bibliai Izsák történetét, aki a pusztában járva azokat a kutakat 
ásta ki újra, amelyeket korábban atyja, Ábrahám már kiásott egyszer, de az 
ellenség betemette azokat. Amikor nemzeti és történelmi emlékhelyeinket 
feltérképezzük és megjelöljük, mi is az elôdein által kiásott kutakat keressük a 
tiszta forrásért - közölte az államtitkár. Hozzáfûzte: ahhoz azonban, hogy az élô 
vízhez jussunk, tudnunk kell, hol keressük a kutakat. Emlékeztetett rá, az avató-
ünnepséget éppen egy nappal a nyomtatott Károli-biblia elkészültének (1590. 
július. 20) évfordulója után rendezték.

Kovács Ákos, a Nemzeti Örökség Intézete társadalmi kapcsolatokért felelôs 
igazgatója beszédében kiemelte: azon dolgoznak, hogy a nemzeti és történelmi 
emlékhelyeket látogatottabbá tegyék. A Vizsolyban felavatott sztélé, Zsigmond 
Attila formatervezô mûvész két méter magas alkotása “felkiáltójelként” nem 
csupán könnyen felismerhetôvé teszi az emlékhelyet, de tömören annak jelen-
tôségérôl is tájékoztatja az érdeklôdôket ---- mondta az igazgató. 

Emlékeztetett rá: 49 történelmi emlékhely található az országban, amelyek 
jelentôségét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján kor-
mányrendelet ismerte el. Ezek egységes megjelölésérôl a Nemzeti Örökség 
Intézete gondoskodott.

Hörcsik Richárd (Fidesz) a térség országgyûlési képviselôje arról beszélt, 
hogy a vizsolyi emlékhely a magyarság megmaradásának és a nemzet keresz-
tyén gyökereinek élô szimbóluma. 

Károli Gáspár a nemzet kezébe adta a Bibliát, amivel nyelvünk megmaradá-
sát és identitásunk erôsödését szolgálta. Éppen ezért Vizsoly --- bár sorsfordító 
csata nem történt és a történelmet befolyásoló döntés sem született ---- a 
magyarság fontos zarándokhelye --- mondta. 

Szigorúbb fellépés a korrupció ellen
Százhetven igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a parlament a büntetô 

törvénykönyv (Btk.) módosítását, amely szerint egységesen tizenkét évre emel-
kedik a korrupciós bûncselekmények elévülési ideje. A Jobbik kezdemé-
nyezésére benyújtott indítványt a házszabálytól eltérô gyorsasággal tárgyalta 
Ház, a módosítás a kihirdetését követô harmadik napon lép hatályba. A korrup-
ciós bûncselekmények közé a büntetô törvénykönyv a vesztegetés és a befo-
lyással üzérkedés különbözô nemeit sorolja. Az elkövetôket súlyos esetben akár 
tíz év börtönre is ítélheti a bíróság. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály 
módosításának nincs visszamenôleges hatálya, azaz nem terjed ki például a 
Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején elkövetett bûncselekményekre, csak 
azokra, amelyeket a hatálybalépés után követnek el.

A módosítása elfogadása után a Fidesz frakcióvezetôje úgy fogalmazott, 
hogy rendszerszintû korrupcióellenes elôterjesztésrôl van szó, ezért támogat-
ták. Kósa Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy korrupció nemcsak a közszfé-
rában, de a magánszférában is elôfordulhat, és a módosítás minden ilyen ügyre 
vonatkozik. Példaként említette, ha valaki 500 forintot ad a kukásnak, hogy 
vigye el azt a szemetet is, amely a szolgáltatásvásárlásba nem számít bele, an-
nak az elévülési ideje ugyanúgy tizenkét év lesz, mint a 150 milliárdos metró-
korrupciónak. Ezzel összefüggésben jelezte, hogy az elévülési idô megemelése 
minden korrupciós tényállásnál sértheti azt a Btk.-elvet, amely szerint az 
arányosságot az elévülésnél is figyelembe kell venni. – A Jobbik azonban így 
nyújtotta be javaslatát, amelyet az összes frakció így fogadott el.

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

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

ELVETTÉK A 
BEVÁNDORLÓK 

ÉRTÉKTÁRGYAIT ÉS 
BEZÁRTÁK ÔKET

Ez a hír lendületet adhatna a migrációt 
támogató „civileknek”.

A bevándorlási hivatal közlése szerint a 
szombaton érkezett 96 külföldi (iraki és 
iráni) állampolgárt ügyészségi rendelet 
alapján 30 napra ôrizetbe vették.

A csoport tagjait kitoloncolásukig zárt 
befogadóközpontban helyezték el, ahol 
lefényképezték ôket, ujjlenyomatot vet-
tek tôlük, értéktárgyaikat és telefonja-
ikat pedig érkezéskor le kellett adniuk.

Ez a hír újabb lendületet adhatna a 
migrációt támogató „civileknek”, muní-
ciót jelenthetne kegyetlen kormányunk 
befeketítésére, röpködhetnének a face-
book és Twitter bejegyzések, világszer-
te, reagálhatna rá a külföldi sajtó, tilta-
kozhatnának külföldi kormányok, majd 
vizsgálódhatna több nemzetközi ember-
jogi szervezet is az esettel kapcsolatban 
és elmarasztalhatna bennünket. Sejté-
sünk szerint azonban mégsem lesz belô-
le semmi, bár a fenti hír igaz.

Csakhogy nem Magyarországon, ha-
nem az eminens Romániában történt 
meg az eset.

(Magyar Idôk)

MEGINT ORBÁN
 A CÉLPONT

Egymásra licitál a balliberális média és 
az utánuk kullogó ballib politikusok. Szó-
rakozásuk Orbán Viktor és a magyar 
kormány mószerolása minden szinten, 
még az ukrajnai nyelvtörvénnyel kap-
csolatban is.

A ma megjelent Hvg (3. oldalán) már 
azt is tudni véli, mit „gondolhatott az 
ukrán kormány”, a logikai(?) sor végén a 
konklúzió –-- szokás szerint –-- megint 
Orbán.

Szász Eszter, a pöttöm Liberális párt 
sajtófônöke néhány órával késôbb szin-
tén megvilágosodik. (Eljutott a Hvg 3. 
oldaláig?) Közleménybe foglalja (a párt) 
gondolatait: „A Putyin-barát külpolitiká-
nak már a kárpátaljai magyarok is áldo-
zatául estek” címmel.

Eláruljuk, megint Orbán Viktorról van 
szó benne, épeszû érv pedig egy sem.

Azt is eláruljuk –-- figyelem Liberálisok, 
figyelem Hvg! ----, hogy az inkriminált 
ukrán törvény elfogadásáig, amely az 
összes kisebbséget sújtja, kormányunk-
nak kiváló kapcsolata volt az ukrán 
kormánnyal.

Nem oly rég volt, a Hvg és a Liberálisok 
is utána tudnak nézni!

(Magyar Idôk)

MEGSZÜLETETT AZ ÉV 
ÖSSZEESKÜVÉS-

ELMÉLETE
 Putyin budapesti látogatása kapcsán 

„komoly” összeesküvés-elméletet szôtt a 
Népszava.

Hargitai Miklós erôlködve próbálja sa-
ját fejében születô elméletét racionális 
érvekkel alátámasztani, és kiterjeszteni 
a befolyásolható publikum részére. Sze-
rinte „nem igaz, hogy Brüsszel mindent 
jóváhagyott”, a tény ezzel szemben az, 
hogy Brüsszel jóváhagyta, hogy magyar 
állami támogatást kapjon a paksi atom-
erômû bôvítése.

Van itt minden „törvénytelen atomal-
ku”, „felcsúti családi rezidencia”, „Putyin 
cár elôtt tett hûségeskü” emlegetése, 
majd Hargitai, aki egyébként a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségének 
nemrégiben megválasztott elnöke le-
vonja a tanulságot: Putyin és Orbán a két 
gonosz összeesküvô.

Részünkrôl sok sikert kívánunk az 
újabb összeesküvés-elméletek gyártásá-
hoz. Reméljük, a következô azért jobb 
lesz.

(Magyar Idôk)



Költemény vagy dalszöveg – 
dalok és énekelt versek...

Ki vagyok én, hogy tépelôdésemet 
közre adjam? Mûkedvelô merészkedne 
elemezni mûfajokat ízlése, tetszése 
alapján?

Döntsön a jóérzés, jószándék és dobja 
sutba, aki nem vagy félreérti ... fo-
gyasztói igényét szempontok nélkül, 
vagy esze ágában sincs gondolkodni 
ilyesmin...

Úgy-e nem feltételez irodalmárt a 
költôi érték megbecsülése, a vers és 
dalszöveg megkülönböztetése? Iskolá-
zottan könnyebb (nagy klasszikusok 
vénába áramolhattak, ha egyáltalán 
hatottak) –- de a kevésbé szerencsés is 
búvárkodhat az elektronikus világban, 
ha „magán”élete nyitott ilyesmire ...

Tudósok szerint a közlendô és meló-
diája együtt keletkezhettek az ôsidôk-
ben (elôadásmódját tekintve talán ez-
ért  rokonszenves a verséneklés dal-
beszéd stílusban). A zene és nyelv va-
rázslatos kapcsolatát tekintve még 
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Bach instrumentálisai is gyanúsak: 
végeláthatatlan imát mormolhatott a 
mester monumentális zenekincse 
megalkotásakor!

A világûr távlatú fejlôdés során ze-
nészhadak óckodnak „bevállalni” saját 
szövegû gondolataikat. Polihisztérikus 
elvárás lehet tökéletesítésük egyazon 
személytôl –- s minô élvezet egy-egyre 
Rálelni ... megszállott lelkekre –-- Jim 
Morrison-okra –-- vagy a Yes tagjaira 
(ha csak az „And You And I”-t hall-
gatjuk) –-- és szándékosan nem ha-
zánkfiait példázom! 

Ne sérülj kedély J
Játszani öröm –-- mégha egyedül, 

magunkban is –--  titkolt magányunk-
ban –- csodákat élhetünk meg! Szavak, 
hangok kísérlete J de minél több a 
gazdagító megismerés, minél széle-
sebb az ismert irodalom/zeneirodalom, 
annál ijesztôbb a tudáshiány ... elriad 
az alkotókedv –- azonban értékítéletünk 

felfejlôdhet egy olyan szintre, amikor 
már „nekünk ugyan el nem adhatnak 
bóvlit –-- divathóbortból terjedô tö-
megcikket”... 

Végy egy szabályos, rímes verset --– 
netalán közismertet a könnyebb nép-
szerûsítés érdekében –-- illessz rá va-
lami fülbemászót, hogy a slágergyártás 
alapszabályának is eleget tégy –-- és 
nekivághatsz „nyomulni”! 

Errôl szólna csupán ez a (Huzella 
Péter szavaival „agyonnyomott pálya”) 
lassan hamvasztható mûfaj?

Amikor ma már szinte minden „világ-
zene”, amely nem tökéletesen eredeti 
és népi –-- a sokoldalú hangzás káosz 
lehet. A háttérzeneként fogyasztott 
virtuozitás olyan elterelésekre képes, 
hogy fogalmunkba se ötlik a hangzás 
és értelem köze egymáshoz!!! Hátmég 
a döbbenet: sokan csak vers ürügyén 
muzsikálnak!!!

Na akkor inkább örökzöldet! „Tûzpi-

ros virág”-ot „Lassan bandukolva” ha 
„Ebbôl se lesz már szerelem” --– lega-
lább a szótagok hosszát  és az érzelme-
ket hitelesen közvetítette az egykori 
népszerû tánczene J

Ki tagadná, hogy lehet átjárás vers és 
dalszöveg között –-- számtalan szö-
vegíró gazdagítja költôink sorát ... 
nem is egy slágerdallamot értékelnek 
nívós zeneszerzôi teljesítményként!

Mindezek nyitja alighanem az ihletett 
pillanatokban rejlik –-- a hamisíthatat-
lanokban, az igaziakban.

Átszellemülés, átlényegülés nélkül 
nincs kapcsolódás (... témához, költôjé-
hez magához, az egész életmûhöz 
akár, de még a korhoz --- személyiség-
jegyekhez is) amint elengedettség a 
kikapcsolódás záloga.

Az új mûalkotás, az önálló versdal 
szerzôi között elengedethetetlen a lel-
ki, szellemi áramlás. 

Amikor a Hangraforgó megálmodta 

az InterNetVers fesztivált, létrejötté-
vel 7 éven át nyújtott lehetôséget a 
kortárs költôk és zeneszerzôk, elôadók 
élô kapcsolatteremtésére –-- miközben 
évfordulós nagyjaink egyikét másikát 
is új dalokkal ünnepelhették.

Egy-gy szép vers alkalomhoz illô alá-
zatos felmutatása, a maga sugallta 
dallam és ritmus összhangja --– igaz-
gyöngy! Ezért fáradozott önfeláldozó-
an, saját szerzôi ambícióit is háttérbe 
szorítva az azóta Ausztrália-szerte is 
megismert F Sipos Bea és Faggyas 
László, vagyis a Hangraforgó együt-
tes.

A versek közöttünk is kiröppenhettek 
köteteikbôl, elhagyhattak egy-egy ta-
lán csak portörlésnyire látogatott pol-
cot!
Igen! Vélük érdemes mûvelni e 

féktelen kort. 
-se-

Csorna város Szent István ünnepén

MEGHIVÓ
A Szent Erzsébet 

Idôs Magyarok Otthona
2017. október 14-én, szombaton du. 2 órai 

kezdettel tartja

2017. Évi Közgyûlését
 a Szent Erzsébet Otthon ebédlôje 

melletti társalgóban.
Lakóink rokonait, barátait, érdeklôdôket

szivesen látunk.
 1 Symonds Rd. Dean Park, NSW 2761 
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Sydney-i magyar-
jainkat elismerik

Az ausztráliai Magyar Élet fŒszer-
kesztŒjét, a 96 éves Csapó Endrét 
Új-Dél-Wales állam Premiers Multi-
cultural Media Awards – „Lifetime 
Achievement Award” – elismeréssel 
tüntették ki a közelmúltban Sydney-
ben. A kitüntetésre Kardos Béla, az 
Új-Dél-Walesi Magyar Szövetség 
tiszteletbeli elnöke, az ausztráliai 
magyar közélet tevékeny, ismert 
alakja terjesztette föl a híres újság-
írót. Kardos Bélának tett föl kérdé-
seket a Présház Hírportál.

2017. szeptember 14.

— Elnök úr, sok ezer kilométerre a 
Duna-kanyartól, a Bakonytól, a Nagy-
kunságtól miért fontos az a szellemi 
honvédelem, amelyet Új-Dél-Wales-
ben fél évszázada Csapó Endre foly-
tat?

— A szellemi honvédelem azért 
fontos, mert ezen keresztül tudjuk 
elérni, hogy magyar identitásunk: 
nyelvünk, kultúránk és hagyomá-
nyaink része legyen a multikulturális 
Ausztráliának. Ezt a 96 éves Csapó 
Endre élete során végzett közéleti 
tevékenységével, fŒként írásaival és 
az általa 1964-óta szerkesztett Auszt-
ráliai Magyarság havilap és az 1957-
ben alapított Magyar Élet hetilap 

1977-beni fuziónálásával, vezércikk 
írói és fŒszerkesztŒi odaadó lelkese-
déssel végezett eredményes munká-
jával kiválóan teljesítette.

— Hogyan érte el Ön, hogy az 
ausztrál politika magyar érdemekért 
tüntesse ki a jeles szerkesztŒt?

— Roppant egyszerû eljárással. A 
Multikulturális NSW-i Állam kor-
mányfŒje meghirdette az idei kü- 
lönbözŒ nyelvû médiumok terén ki- 
magasló eredményeket elért egyének 
számára kiírt kitüntetŒ pályázatot. 
Vagy egy tucat szakterület nyújtotta 
lehetŒség közül kiválasztottam az 
életmûdíjat, és erre mint a NSW-i 
Magyar Szövetség tiszteletbeli elnö-
ke, és az Ausztrál Érdemrend kitün-
tetés birtokosa, felterjesztettem a 
véleményem szerint erre leginkább 
alkalmas Csapó Endrét.

— Fedezd föl saját kultúrád – 
hangzik az európai Balassi-folyamat 
jelmondata. Miért fontos, hogy mi, 
itthoni magyarok a Lajtától a Be- 
recki-havasokig, Zsolnától Székely-
kevéig tudjunk arról, hogy Új-Dél-
Walesben magyar értékteremtés zaj-
lik, és ennek a munkának az egyik 
kiválóságát, Csapó Endrét Sydney-i 
ausztrál politikus tüntette ki?

— A magyar nemzet kormánya az 
új alkotmány révén és a meghirdetett 
nemzeti összetartozás rendszerén 
keresztül arra buzdít bennünket, 
hogy tudjunk egymásról és ismerjük 
meg mind az ország és a Kárpát-
medencei, mind a nagyvilág ma- 
gyarságát, és hogy vegyünk részt az 
országot érintŒ tevékenységben. Ezt 
szolgálja Csapó Endre három em- 
beröltŒt betöltŒ tevékenysége és 
errŒl szól az „Egy a nemzet” címû 
tanulmánya is, amely immár meg-
érlelŒdött.

Présház címe:
www.preshaz.eu

Életmûdíjat kapott Csapó Endre 
ausztráliai magyar újságíró. A NSW 
Premier's Multicultural Media 
Awards keretében alapított Lifetime 
Achievement Award elismerést maga 
a kormányfŒ, Gladys Berejiklian 
adta át augusztus 30-án a Sydney 
Olympic Parkban lévŒ Bicentennial 
Park-i Waterview centrum zsúfolásig 
megtelt rendezvénytermében. A ki- 
tüntetett magyar újságírónak tett föl 
kérdéseket a Présház Hírportál.

2017. szeptember 16.
 
— SzerkesztŒ úr, Ön az írott szó 

erejével tart meg magyar etnikumot 
sok ezer kilométerre a Mátrától, a 
Balatontól, az Alföld tengersík vidé-
kétŒl. Ezt miért érzi IstentŒl kapott 
küldetésnek?

— Távol áll természetemtŒl pate-
tikus választ adni a kérdésre. Hitünk 
szerint Isten a Mindenség teremtŒje, 
és ebben az univerzumban ember-
lakta Földünk is csak parány, amiben 
nekünk küzdeni és bízni adatott az Œ 
akarata szerint – ebben rejlik az én 
feladatom is. Kiskorúként is éreztem, 
hogy saját személyem is része vala-
milyen kötŒdésnek, mialatt a 30-as 
évek eszmei áramlatait a csakazértis 

talpraállni akarat hatotta át. Trianon 
bilincsei szakadoztak, annak élmé-
nyében egy akaraton volt az ország, 
jó volt magyarnak lenni. Szemünk 
elŒtt alakult a kívánatos jövŒ: a mo- 
narchiák rendje utáni Európában az 
Œsi királysági államforma fenntartá-
sa, független ország a nemzetálla-
miság korszellemét követŒ etnikai 
jogosultsági határokkal. Ez volt a 
lehetŒségek maximuma, ami megva-

lósult egy rövid idŒre, aminek meg-
tartása, védelmezése kérdésében 
minden emlékem és ismeretem sze-
rint egy akaraton volt az ország. Ezt 
az álmot sodorta el az a vihar, ami 
Európát is letarolta. A feladatként 
teljesített honvédelmi szolgálat le- 
telte után tudatosult igazán, hogy a 
honvédelem a magyarok számára 
történelmi folyamatosság. A kor-
mányzósági idŒkben iskolázottak ten-
geren túlra jutott sokasága körében 
jött létre a nemzeti emigráció, 
amelynek hŒsies küzdelmeit ideje 
lenne ma már feltárni a történelem 
számára, és megismertetni az ország 
népével. Tevékenységemmel részese 
voltam egy nagy kollektív küldetés-
nek. 

— Önt a multikulturális értékek 
fényezéséért ismerte el Új-Dél-Wales 
miniszterelnöke. Idehaza a multi-
kulturalizmus szitokszó, holott maga 
a kereszténység is multikulturális 
övezetekben elevenít kapcsolatokat. 
Most, a XXI. században hogyan lehet 
emberi módon multikulturális váro-
sokat békében, sŒt szellemi gazdago-
dásban tartani?

— Engem is torkon ragadott a kife-
jezés. Úgy járunk vele, mint a nem-
zetközi szóval, aminek eredeti olva-
sata a nemzetek közötti hasznos kap-
csolat, ami mindig is volt. Az inter-
nacionalizmus a XIX. század bûne, 
annak nemzetellenes tartalmával.
Kultúrák áramlása, emberek elván-
dorlása része a történelemnek. Hány 
más elem olvadt bele a mai magyar 
nemzetbe csak írott történelmünk 

folyamán, nehéz idŒkben. „A magyar 
föld magyarrá tette Œket” – dicse-
kedtünk, Jókai regényt írt az új 
földesúrról, Nobel-díjasaink jórészt 
aligha Csaba királyfi seregének 
utódai. Mi magyarok tudjuk igazán, 
hogy tömeges letelepedéssel a haza 
földje is elhatárolódik, Budapest is 
bûnös város lett a történelem egy 
ficamos pillanatában. Mint minden-
nek, a nemzetköziségnek is, a multi-
kulturalizmusnak is lehet hasznos és 
káros változata. Most például a kettŒ 
együtt garázdálkodik.

A múlt század közepén olyan Auszt-
ráliába érkeztünk egyéb kelet-euró-
pai sorstársakkal együtt közel egy-
millióan, amely rövid idŒn belül azon-
nali munkahelyekre állításunkkal 
nagy fejlŒdésnek indult. Pár évtized 
alatt közép-európai karaktert kapott a 
városok képe és népe. Az országot be 
kell népesíteni, ez volt az ország 
felelŒs vezetŒinek programja. Fo- 
gyasztóként is gazdaságot élénkítŒ 
volt a programozott bevándorlás. 
Engem ez az áramlat sodort ide, új 
szín voltunk, új szokásainkkal, szor-
galmunkkal gazdagítottuk ezt az 
országot. A miniszterelnök asszony 
ilyen tulajdonságokról, hatásokról 
szólt a díjátadáson. A bevándorlással 
érkezŒ gyarapodás ünnepe volt az 
alkalom minden jelenvolt részére.

Ide még nem érkezett meg a gya-
nakvás ideje. Visszaemlékezve mint-
egy négy évtizedre, egyszer csak 
megjelent itt egy politikai irányzat, 
amely elítélŒen szólt a „white 
Australia policy”-ról. Ezzel kezdŒdött 
a multikulturalizmust ideologizáló 
korszak, ezt követŒen kaptunk elŒbb 
ázsiaiakat, afrikaiakat, utóbb a Közel-
Kelet sokféle népét.

A hivatalos politika világszerte va- 
kon hirdeti azt a multikulturalizmust, 
amely elŒbb-utóbb keveréknépessé-
get eredményez. Ebben ez az egy-
öntetûség, az ellenvélemény hiánya a 
félelmetes. A multikulturalizmus 
mint politikai program az utóbbi né- 
hány évtized monumentális gonosz-
sága.

Úgy dolgoztam fel a megtisztelŒ 
kitüntetést, hogy idevándorlásom ko- 
rabeli értelmezésével fogadom, mint 
ahogy valóban is csak itt élŒ magyar 
sorstársaim tájékoztatását vallom 
feladatomnak. Második hazámat is 
féltem, de az eredetit is nagyon, a 
közelgŒ muszlim elárasztástól. Ha 
valami csoda nem állítja meg ezt az 
Œrületet, a fehér ember története 
lezárul.

— Fedezd föl saját kultúrád – hang-
zik az európai Balassi-folyamat jel-
mondata. Ebben a tekintetben miért 
Európa Új-Dél-Wales is?

— Új-Dél-Wales a legeurópaibb ré- 
sze Ausztráliának. Sydney öbölrend-
szerében kötöttek ki a felfedezŒ 
hajók, innét indultak a kontinens fel-
tárására a kincskeresŒk. Parra-
mattában telepedett le a gyarmat-
igazgatás. Ideérkezésünkkor Sydneyt 
már kozmopolita városként ismertük 

Csapó Endre kitüntetett magyar honvédô

Présház
a magyar elit

portálja
Európai mûvelôdési, 
mûvészeti hírportál

Kiadó, fôszerkesztô
Molnár Pál, 

a Balassi Kard Mûvészeti 
Alapítvány elnöke

Présház interjú
Budapest

meg, mind a többit protestáns puri-
tanizmus jellemezte.

Balassi szellemében, az 1964-ben 
indult havilapban (Ausztráliai Ma- 
gyarság) irodalmi rovatot indítottam, 
pontosan a múltidézet varázsának 
felkeltésével, a magyar Electrával 
kezdve, eljutva Kölcseyig. Az orszá-
gos terjesztésû hetilap (Magyar Élet) 
1977-tŒl eredményesen támogatta a 
nemzeti emigráció fontos intéz-
ményévé vált Ausztráliai Magyar 
Szövetség angol nyelvû tájékoztató 
szolgálatát, amivel az ausztrál 
politikai szerveket és médiát célozta 
meg, míg heti rendszerességgel tá- 
jékoztatta olvasóit a magyarországi 
és világeseményekrŒl. A történelem-
be ágyazott, a jelenkori eseményekre 
is kiható ideológiák természetével, 
kártételével, következményeivel ki- 
emelten foglalkoztunk. Az elszakított 
országrészek, Trianon következmé-
nyeinek emigrációs szemléletû idŒ-
szerû követése külön politikatörténeti 
érdekesség lenne, ha valaki a hetilap 
számaiból összegyûjtené. ErdélyrŒl 
egy ilyen gyûjtemény megjelent 
Erdély viharos története címen az 
Erdélyi Körök Országos Szövetsége 
kiadásában Magyarországon 2015-
ben.

Ha lenne érdeklŒdés, a hetilap olda-
laiból összeállítható lenne a nemzeti 
emigráció ausztráliai ágazatának 
története, munkásága. Ám ilyen dol-
gokra nyugodt visszaemlékezŒ évek 
kellenének. Ma a nemzeti megma-
radás követelménye Balassi késŒi 
hadba vonulását idézi fel, ahogy a 
kolozsvári katonai gyakorlótér bejá-
ratánál olvastam Gellért Sándor költŒ 
idézett mondatát: „Nagy vihar jötte-
kor, ellenség hírére, valakinek állni 
kell a tornác küszöbére!”.



Ünnepélyes megemlékezés és egyhá-
zi szertartás keretében végsô nyuga-
lomra helyezték Esterházy János 
felvidéki magyar mártír politikus 
hamvait a zoboralji Alsóbodokon, az e 
célból épített Szent Kereszt Felma-
gasztalása-kápolnában.

Esterházy János hamvainak szülô-

földjére való hazahozatalával és végsô 
nyugalomra helyezésével teljesült a 
Zoboralján, Nyitraújlakon (Velké Zá-
luzie) született mártír gróf végakarata. 
A kegyeleti megemlékezést Esterházy 
János halálának 60., és halálra ítélésé-
nek 70. évfordulója alkalmából szer-
vezte meg az Esterházy János Szülô-

földjéért Egyesület és a Pázmáneum 
Polgári Társulás, a gróf Olaszország-
ban élô lányának, Esterházy-Malfat-
ti Alice-nak segítségével.

A fôpapi szentmisével egybekötött, 
kulturális mûsorral színesített kegye-
leti megemlékezésen, amely kora dé-
lutántól kora estig tartott, egy-kétez-
ren vettek részt, köztük a mártír gróf 
lánya és unokája, Giovanni Esterhá-
zy-Malfatti János, valamint egyházi 
személyiségek, diplomáciai testületek 
képviselôi, felvidéki és magyarországi 
politikusok, neves közéleti személyisé-
gek.

A rendezvény védnökének, Kövér 
Lászlónak, az Országgyûlés –-- a 
megemlékezésrôl betegsége miatt tá-
vol maradó –-- elnökének beszédét 
Pethô Tibor, Magyarország pozsonyi 
nagykövete olvasta fel. Esterházy Já-
nos sorsa tragikus jelképe a magyarok 
számára vesztes 20. századnak, és jel-
képe annak a 20. századi közép-európai 
sorsnak is, amely az Istenben és az 
emberi szabadságban, a nemzeti hû-
ségben és a nemzetek közötti egymás-
rautaltságban keresett menedéket --– 
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Csanád, 
hagyma, 
Torontál

Most itt vagyunk. A hármas határon. 
Fél percen belül lehetek Magyarorszá-
gon, Szerbiában és Romániában, attól 
függôen, hogy a háromosztatú emlék-
oszlop melyik oldala elôtt állok

„Pitvaros 15 km” --– olvasom az út 
menti táblán, s belém hasít a kérdés: 
akik errefelé, netán ebben az egykoron 
szlovák többségû faluban vagy a kör-
nyékben élnek, innen származnak, 
ugyan tudják-e, hogy a magyarság 
legôsibb szállásterületének, egyben 
talán legpatinásabb egykori várme-
gyéjének lakói, utódai? Nagylak elôtt 
vagyunk, de –-- egyre többen tudják, 
vallják errefelé --–, Ferencszállás után 
már Csanádban. Csanád vezér és a 
lázadó Ajtony földjén, az ôsi Marosvár 
közelében, ahol István úr által 1030-
ban püspökség alapíttatott, tizenhat év 
múltán pedig, midôn püspöke, egy 
bizonyos Gellért a Pesttel szemközti 
Kelen-hegyen vértanúságot szenve-
dett, földi maradványait az ôs- vagy 
nagycsanádi székesegyház fogadta be.

Nagylakról tudni kellene, hogy Hu-
nyadi János innen vitte nôül Szilágyi 
Erzsébetet, ki tudvalevôen levelét 
megírta („szerelmes könnyével azt is 
telesírta, / fiának a levél, Prága váro-
sába / örömhírt viszen a szomorú fog-
ságba”), de, túl az Arany János-i csoda-
nyelv gyönyörûségein: ez a falu, igaz-
ságos Mátyás királyunk édesanyjá-
nak szülôföldje, már nem az a falu. A 
történelmi Nagylakot 1920-ban tudva-
levôen nemcsak szétszabdalták, és 
azóta az, aminek ma mindenki ismeri: 
„határátkelô”. Egy extraperverz több-
letmûveletet is végigerôszakoltak raj-
ta, a településbôl mindössze kétezer 
holdnyi terület, a tanyaföldek, a ken-
dergyár és –-- csodák csodájára –-- a 
vasútvonal és a vasútállomás maradt 
meg Magyarországnak. Utóbbi kettô 
is persze csak az 1904-ben létesült ken-
dergyár miatt, mivel azt angol tôke 
„mozgatta”, s azt elérték, hogy mintegy 
ötven méterrel a Mezôhegyestôl az 
aradi Maros-szakaszig vezetô csator-

nától keletebbre álljanak a fehér ha-
tárkövek. Csakis ennek köszönhetô, 
hogy ma egyáltalán magyar Nagylak-
ról is beszélhetünk. A település megél-
hetését a kendergyár biztosította, és 
egészen a legutóbbi idôkig ezernél is 
több csanádi ember dolgozott itt. Jár-
juk sorra az ódon, lepusztult gépekkel, 
poros-rozsdás gépsorokkal teli, népte-
len, kongó elhagyatottságukban egy-
szerre áhítatos és félelmetes csarnoko-
kat. Kísérteties idôutazás, gyáriakkal, 
polgármesterrel meg –-- talán –-- 
Szent Gellért vagy Szilágyi Örzsébet 
dermedt szellemalakjával a hátunk-
ban. Napjainkban huszonöt (!) ember 
dolgozik a nagylaki kendergyárban. 
És amikor kiérünk a tetthelyre („ál-
lamhatár 50 m”, piros-fehér-zöldben): 
nem tudni, a könyörtelenül ránk sütô 
nap a tökéletes egységet, azonosságot 
mutató alföldi táj csanádi csöndjében 
a szégyen pírját vagy a makói ország-
zászlónál a koszorúnk feliratának --– 
fájdalommal és reménységgel --– 
lázforróságát hevíti tovább.

Makón viszont hagymafesztivál van, 
megnyitó és forgatag, íz- és illatorgia, 
borok és sütemények, kenyérlepény, 
házi pálinka és mi szem-szájnak in-
gere. „Csanád és Térsége Gazdakör” 
olvasom az egyik pavilon fölött. Hû-
vös, megnyugtató érzés, mint amikor 
váratlanul illatos nôi kéz simít végig az 
arcunkon. Már elkezdôdött és növekvô 
intenzitással folyik a harc a névért, az 
ôsi elnevezés használatának minél 
elterjedtebb, minél általánosabb és el-
fogadottabb polgárjogáért. Halmágyi 
Pál, a József Attila Múzeum nyugal-
mazott igazgatója, aki mindent tud a 
régi meg a mai Csanádról, és Szikszai 
Zsuzsanna, a mú zeum jelenlegi di-
rektora, lelkes, értô néprajzos el-
mondja: Makó vezérletével e térség 
„Csanád volt mindig, és Csanád akar 
lenni ezután is”.

Így tér vissza a történelem, konstatál-
hatnánk meghatottan. De nincs idô, 
már átértünk a szomszédos Torontál-
ba, a Tisza-Maros szögében, a Bánság-
ból Magyarországnak meghagyott ap-
rócska földdarabon rövidesen elénk 
tûnik az újabb felirat, nyíllal: Triplex 
confinium. Hármas határkô. Kübekhá-
za után alig három kilométerrel, szülô-

városomtól alig húsz kilométernyire 
járunk, földúton, tán egyenesen 
Bogdán József plébános úr, a délvi-
dék Gyóni Gézájának parókiája felé, 
amely most éppen az egykori déli 
határ mellett, a Duna alsó folyásánál, 
Fehértemplomban van, de volt Török-
kanizsán és itt, alig öt kilométerre, 
Rábén is. Ahol 2001-ben a Rábéi vers, 
a legújabb kori magyar sorsköltészet 
egyik legmegrázóbb, és sajnos isme-
retlen darabja született: „Rábén az 
utolsó háznál állok / És dölyfösen arcul 
üt Trianon. / Három falura feszült a 
hályog. / Szívem szerelmét, Rábét sira-
tom. / Vajon Óbébán tudnak-e rólunk, / 
Beba Veche gondol-e néha ránk? / 
Tudják-e azt, hogy mi itt halódunk, 
Mert mostoha lett az édesanyánk? / 
Kübekházáról látnak-e minket? / Itt 
már nincs templom és nincs iskola. / 
Burján növi be bús kertjeinket, / s a 
krizantémok hideg mosolya. / Rábén 
az utolsó háznál állok, / hol tolvaját szü-
li az alkalom. / Amerre nézek: törme-
lék, vályog. / Trianon néz be minden 
ablakon.” Most itt vagyunk. A hármas 
határon. Triplex confinium. Fél percen 
belül lehetek Magyarországon, Szerbi-
ában és Romániában, attól függôen, 
hogy a háromosztatú emlékoszlop ép-
pen melyik címerrel ékes oldala elôtt 
állok. Sorra-rendre, folyamatosan kö-
vetek el határsértéseket, amott, Óbéba 
felé (Beba Veche) már leskelôdnek is 
egy épületbôl kifelé a román hatósá-
giak, Rábé felôl pedig nem Bogdán 
Jóska, hanem egy szerb dzsip érkezik. 
Emer rôl, „mifelôlünk” –-- itt ér véget 
az a kerítés --–, látni a távolban az 
ôrjáratot. A mieink fiatalok, kedvesek, 
barátságosak és készségesek, kicsit 
merengve néznek utánunk, amikor 
kizötyögünk az idôtlen torontáli föld-
útra, visszafelé, a kübekházi templom-
torony irányába. Csak egy futó pilla-
natra nézek vissza, nehogy meglássam, 
hogyan villan a krizantémok hideg 
mosolya egy asszonyra, ki levelét 
megírta –-- a levelet, mely örömhírt 
viszen a szomorú fogságba. És akinek 
fiát igazságos Mátyásnak hívják a 
magyarok.

Domonkos László
(Magyar Hírlap)
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emelte ki a házelnök. Rámutatott: a 
Közép-Európa népei egymás mellett 
élését meghatározó történelemértel-
mezésnek a 19. századtól máig „a te 
hôsöd az én ellenségem” volt az irány-
adó szabálya, s ezt csak kivételes tör-
ténelmi pillanatokban írta felül a test-
vériség érzése.

„Ha mi, mai magyarok és szlovákok, 
csehek és lengyelek és a többi nép a 
tágabban vett Közép-Európában, a 
Baltikumtól a Balkánig nem tudunk 
ezen a nemzeti kizárólagosság gondo-
latán alapuló szabályon a nemzeti ki-
engesztelôdés és méltányosság jegyé-
ben változtatni, akkor az elôttünk álló 
idôkben mindannyian áldozatokká vál-
hatunk, Közép-Európa maga is áldo-
zattá válhat” –-- hangsúlyozta Kövér
László. Hozzátette: Esterházy János 
hitvallása erôt és bölcsességet kell ad-
jon magyaroknak, szlovákoknak, cse-
heknek és lengyeleknek abban a küz-
delemben, amelyet az elôttük álló 
idôkben nemzeteik jogaiért, Közép-
Európa érdekeiért és Európa jövôjéért 
folytatnak.

A megemlékezés végén az e célra 
épített kápolna sziklabarlangjában he-
lyezték végsô nyugalomra Esterházy 
János Olaszországból hazaszállított 
hamvait. A kápolnát Paulisz Boldizsár, 
az Esterházy János Szülôföldjéért 
Egyesület elnöke, a helyi magyar tan-
nyelvû magán szakközépiskola alapító-
ja kezdte építtetni 2013-ban. A szakrá-
lis épületet, amely a Bethlen Gábor 
Alap anyagi támogatásának köszönhe-
tôen épülhetett meg, ugyancsak a ke-
gyeleti megemlékezés keretében 
szentelték fel. A megemlékezés hely-
színén egy, az Esterházy János hagya-
tékából összeállított emlékmúzeumot 
is megnyitottak. Az itt megtekinthetô 
állandó tárlat a „Sem gyûlölettel, sem 
erôszakkal” mottót viseli.

Esterházy János a két világháború 
közötti Csehszlovákia, majd a Hitlerrel 
szövetséges Szlovákia legjelentôsebb 
magyar mártír politikusa. A második 
világháború után a szlovák kormány 
mint „háborús bûnöst” kiadta a Szov-
jetuniónak, ahol kényszermunkára 
ítélték és egy szibériai táborba hur-
colták. Esterházy Jánost távollétében 
egy szlovák bíróság 1947-ben halálra 
ítélte, majd 1949-ben a szovjetek kiad-
ták a csehszlovák hatóságoknak.

Elnöki kegyelemben részesült, és 
életfogytiglani szabadságvesztést ka-
pott, amelyet késôbb egy általános 
amnesztia során 25 éves börtönbün-
tetésre módosítottak. Esterházy János 
1957. március 8-án a morvaországi Mí-
rov börtönben halt meg, Szlovákiában 
máig nem rehabilitálták.

* * *

Ünnepélyesen megnyitották  és ezzel 
hivatalosan is megkezdte mûködését 
az Esterházy Akadémia. A közélet 
iránt érdeklôdô fiatal felvidéki magyar 
értelmiség képzésére szolgáló szellemi 
mûhelyként létrehozott intézmény 
megnyitóját az akadémia központ-
jában, a felvidéki Martos (Martovce) 
településen tartották.

A megnyitón több anyaországi és fel-
vidéki magyar politikus mellett neves 
közéleti személyiségek s különbözô ci-
vil szervezetek képviselôi is részt vet-
tek, és a rendezvényt jelenlétével 
megtisztelte Esterházy-Malfatti Alice, 
a mártír gróf Esterházy János lánya 
is.

„Sokan reméljük és hisszük, hogy 
Esterházy János elvett életével együtt 
a felvidéki magyar közösség nem ve-
szítette el szellemiségét. Sokan vannak 
és lesznek is, akik ezen az úton fogják 
vezetni és erôsíteni a magyar közös-
séget. Ennek az intézménynek az élet-
re hívásával is ebbe az irányba lépünk 
elôre” –-- jelentette ki Szilágyi Péter,
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelôs helyettes államtitkára a meg-
nyitón mondott beszédében. Rámuta-
tott: az intézmény, amely a felvidéki 
magyar közéleti szereplôk utánpótlásá-
ról hivatott gondoskodni, ennek a fela-
datnak eleget téve a közös, Kárpát-
medencei magyar jövôért tesz majd, s 
ezenfelül szükségességét történelmi 
elôzmények is indokolják.

„Itt, most, Martoson a kommunista 
ideológia okozta és azóta vadliberaliz-
mussal fertôzött sebek gyógyítására 
tesz kísérletet a nemzet. Arra, hogy 
kimûvelt, elkötelezett vezetôket ké-
pezzen a felvidéki magyar jövônek” --
– hangsúlyozta Szilágyi Péter.

„Régi álmot sikerült megvalósítani 
ennek a tehetséggondozással és közé-
leti képzéssel foglalkozó szellemi mû-
helynek a létrehozásával” –-- mondta 
az MTI-nek Gubík László, az Ester-
házy Akadémia alapító-igazgatója. El-
mondta: a hiánypótló intézményt a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának és a Bethlen Gá-
bor Alapnak a 60 millió forintos támo-
gatásából sikerült létrehozni, mûköd-
tetôje a Marthos Polgári Társulás lesz. 
Kifejtette: az akadémia elsô évada 20 
hallgatóval indul, a kétéves képzés 
résztvevôi elôször egy széles körû 
témahalmazt felölelô elôadássorozaton, 
valamint a közéleti szerephez nélkü-
lözhetetlen feladatokra felkészítô tré-
ningeken vesznek majd részt. Ezt 
követôen a hallgatók részesei lesznek 
egy személyre szabott mentorprog-
ramnak is, melynek az lesz a feladata, 
hogy a résztvevôk az általuk választott 
szakiránynak megfelelô egyéni kép-

zést kaphassanak.
Az Esterházy János nevét viselô in-

tézmény megnyitóján szoborral is em-
léket állítottak a névadó mártír gróf-
nak.

A mellszobrot, amelyet az Országgyû-
lés adományozott az akadémiának, 
Pánczél Károly, az Országgyûlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának 
elnöke, illetve Peczár Károly, az Es-
terházy János Polgári Társulás elnöke 
leplezte le.

* * *
Tíz éve indult az a vállalkozás, amely-

nek alapítói azt a célt tûzték ki, hogy 
minden lehetséges eszközzel segítsék 
az “expat”-ok, azaz a “nem végleges 
kitelepülôk” külföldi országban való 
boldogulását. Az InterNations idén is 
felmérte és közzétette, hogyan alakul 
a külföldre települôk életminôsége, 
melyik országban mennyire megfelelô 
számukra az élet.

Az ‘expat’ az ‘expatriate’ rövidebb 
formája. Jelentését talán úgy lehet a 
legtalálóbban megadni, hogy ôk olyan 
személyek, akik tartósan nem abban 
az országban, illetve kultúrában élnek, 
amelynek állampolgárai.

Azonban külföldi életük általában 
nem végleges letelepülési szándékkal, 
hanem saját elhatározásból vagy mun-
káltatói döntés nyomán indul.

Ebbôl a tág definícióból persze az is 
következik, hogy ide tartoznak

azok a munkavállalók, diplomaták is, 
akiket vállalatuk, illetve országuk 
akár több évre is egy külföldi munka-
végzési helyre rendel.

De ebbe a körbe esnek azok is, akik 
végül letelepülnek az adott országban, 
ahová eredetileg csak adott idôre men-
tek ki dolgozni.

Nagy kérdés, hogy expatok-e a digitá-
lis nomádok, akik viszont akár néhány 
hetes vagy hónapos gyakorisággal is 
váltogathatják lakóhelyüket, munka-
eszközüket jelentô laptopjukkal a hó-
nuk alatt. Bárhogy is, már tudjuk, idén 
hol a legrosszabb nekik.

A felmérésben 13 000, külföldön élô 
munkavállaló vett részt. Ezek az em-
berek abban a 65 országban élnek, 
amelyek a külföldi munkavállalás leg-
fontosabb célpontjai közé tartoznak. A 
válaszok kiértékelését összetett mód-
szertannal számolták ki az elemzést 
készítôk idén is.

43 olyan faktort néztek, amelyekkel 
jól és viszonylag egységesen leírhatók 
az életkörülmények kínálta lehetôsé-
gek. Az életminôség, a személyes 
pénzügyek, a megélhetési költségek, 
az oktatásra és egészségügyi kiadá-
sokra szánt összegek mind befolyásol-
ták a kapott pontszámot.

A felmérésben mintegy 166 ország 
állampolgára vett részt. Válaszaik 
alapján elkészült az összesített kimu-
tatás, amelynek 65. helyén Görögor-
szág áll.

Vagyis a külföldön dolgozók szerint 
globális viszonylatban a görögöknél a 
legrosszabb élni és dolgozni külföldi-
ként.

Nagy változást egyébként nem hozott 
az idei év tavalyhoz képest. Akkor 67 
országból a 66. helyen végzett Görög-
ország, és Kuvait volt az utolsó helyen, 
Tajvan pedig az elsô a listában.

Görögországgal kapcsolatban azt állí-
tották a kutatásban részt vevôk közül 
sokan, hogy keresetük itt ér a legke-
vesebbet, sokszor a napi kiadások fe-
dezése is gondot okoz.

Egy brit válaszadó azt mondta, hogy a 

gazdasági összeomlás határán egyen-
súlyozó államban hamar teljes bizony-
talanság lesz úrrá a munkavállalókon. 
A görög vezetésnek ugyanis egyelôre 
nem állnak rendelkezésre források, 
hogy felpörgethesse az ottani gazda-
ságot, a lehetôségekbôl egyelôre a kö-
telezô körök teljesítésére futja, orszá-
gon belül és a külkapcsolatokat 
tekinve is.

Talán ennek is köszönhetô, hogy so-
kan kifogásolták azt is, hogy a munka 
és a magánélet egyensúlya drasztikus 
mértékben felborult, utóbbi rovására.
Listamennyország kerekedett az 

ex-patok válaszaiból
Az utolsó tíz ország listáját idén Tö-

rökország nyitja, ezt India, Katar, 
Ukrajna, Olaszország, Szaúd-Arábia, 
Brazília, majd a tavalyi vesztes, Kuvait 
követi. Magyarország tavaly az elôkelô 
21. helyen állt a rangsorban, most a 41. 
helyre csúszott vissza. Ugyanakkor az 
élbolynál hasít a szabadidô eltöltése, a 
közlekedés szempontjaiból, és 28. he-
lyen áll a 65-ös listán az életminôség 
kérdésében a külföldiek szerint. Ba-
rátkozni viszont nehezen tudnak itt a 
máshonnan érkezettek, ezért csak a 
43. helyre futotta ezen az allistán.

Az pedig talán nem meglepô, hogy a 
külföldiek a nyelvvel birkóznak a leg-
többet.

Magyarország a 64. helyen végzett, 
Kína után, a legalsó helyet Oroszország 
foglalta el. Ez a lista az állam hivatalos 
nyelvével vagy nyelveivel kapcsolatos 
nehézségeket mutatja, nem az ország 
lakóinak idegennyelv-tudásáról árul-
kodik.

Az idei legjobb tíz ország listáját a 
külföldiek szerint Bahrein vezeti.

Követi Costa Rica, ott már sikerült 
átállni a megújuló energiákra, és 
amúgy is sok érdekesség történik 
mostanában a hamarosan nejlonsza-
tyor nélküli országban. A harmadik 
helyre Mexikó, a negyedikre a tavalyi 
favorit, Tajvan került, majd Portugá-
lia, Új-Zéland, Málta, Kolumbia, Szin-
gapúr és végül Spanyolország adja az 
élbolyt.

A külföldön dolgozók szerint idén 
ebben a tíz államban a legjobb élni és 
dolgozni nem odavalósiként.

* * *
A Magyar Polgári Párt (MPP) 

parlamenti képviselôi még idén be-
nyújtják a román parlamentbe Szé-
kelyföld autonómia-statútumát --- 
közölte az erdélyi Maszol.ro hírportál 
Kulcsár Terza Józsefet, az MPP 
háromszéki elnökét idézve.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) jelöltlistáján mandá-
tumot szerzett politikus elôzô napi 
sepsiszentgyörgyi sajtóértekezletén 
számolt be pártja választmányának 
döntésérôl.“Értékelésünk szerint ez a 
kérdés most idôszerû, nem szabad jö-
vô évre hagyni az autonómia statútum 
benyújtását, mert a román társadalom 
ezt provokációként értelmezné” --- 
idézte a lap a képviselôt, aki szerint a 
tervezet elôterjesztése az 1918-as gyu-
lafehérvári nemzetgyûlés centenáriu-
mára készülô románságot emlékeztet-
né: a magyar közösség 99 éve vár arra, 
hogy betartsák az Erdély és a Román 
Királyság egyesülésérôl szóló nyilat-
kozatban tett ígéreteket.

A képviselô elmondta: az MPP tár-
gyalásokat kezdeményez az RMDSZ 
vezetôségével annak érdekében, hogy 
közösen vállalják a törvénykezdemé-
nyezôi szerepet az autonómia statútum 

ügyében, ha viszont nem sikerül ebben 
megállapodni a szövetséggel, akkor 
két MPP-s képviselô ---- Kulcsár
Terza József és Biró Zsolt pártelnök
--- fogja a tervezetet benyújtani.

A Maszol kérdésére, hogy melyik au-
tonómia statútumot készülnek benyúj-
tani, a háromszéki politikus azt vála-
szolta, természetesen azt, amelyet az 
MPP és RMDSZ szakértôk közösen 
dolgoztak ki.

Az RMDSZ a 2014 szeptemberében, 
az elnökválasztási kampány elôtt kez-
deményezett közvitát a párt szakértôi 
által kidolgozott, a Székelyföldnek 
autonómiát elôirányzó törvényterve-
zetrôl, amelyet azonban azóta sem 
terjesztett a parlament elé.

Tavaly a Gyergyószéki Székely Ta-
nács által megalakított tíztagú bizott-
ság polgári kezdeményezésként pró-
bálta a bukaresti törvényhozás 
asztalára juttatni a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) által csaknem másfél 
évtizede elfogadott autonómia-terve-
zetet, amely --- negatív véleményezés-
sel --- túljutott a törvényhozási tanács 
szakmai szûrôjén és megjelent a ro-
mán közlönyben is, de a polgári kez-
deményezéshez szükséges százezer 
aláírás összegyûjtését végül nem szer-
vezték meg.

A Székelyföld autonómia-statútumá-
ról elôször 2004-ben, majd (egy módo-
sított tervezetrôl) 2012-ben rendeztek 
szavazást a román parlamentben. A 
tervezeteket, amelyeket akkor a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) néhány törvényhozója kez-
deményezett, mindkét esetben érdemi 
vita, egyetlen román támogató voks 
nélkül vetették el.

* * *
Modern korunk egyik legnagyobb ta-

lálmánya a hatékonyan mûködô inter-
netes keresômotor, a segítségével 
szinte bármely érdekes vagy praktikus 
kérdésünkre választ kaphatunk. A Go-
ogle most a How to fix a toilet? web-
helyen betekintést nyújt a „Hogyan?” 
típusú keresési statisztikáiba, ráadásul 
külön figyelmet szentelt a tárgyak ja-
vításával kapcsolatos keresésekre. 
Utóbbiak gyakorisága 2004 óta 140 
százalékkal emelkedett.

Elôször is nézzük a nemzetközi össze-
sítésben legnépszerûbb kereséseket:

 1. Hogyan kell nyakkendôt kötni?
 2. Hogyan kell csókolózni?
 3. Hogyan legyek terhes?
 4. Hogyan fogyjak le?
 5. Hogyan kell rajzolni?
 6. Hogyan keressek pénzt?
 7. Hogyan kell palacsintát sütni?
 8. Hogyan kell motivációs levelet 

írni?
 9. Hogyan kell francia pirítóst sütni?
10. Hogyan adjam le a zsírt a hasam-

ról?
Ami legalább ilyen érdekes, hogy a 

tárgyak javításával kapcsolatos kere-
séseket országonként is lehet szûkíteni 
a weblapon.

Íme, népszerûségi sorrendben Ma-
gyarország leggyakrabban megjaví-
tani kívánt dolgai:

 1. ablak,
 2. ajtó,
 3. fal,
 4. mosógép,
 5. WC,
 6. lámpa,
 7. hûtô,
 8. fali konnektor,
 9. csaptelep.

* * *

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár

és szeretne részt venni

a magyarországi

országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!
Részletek: www.valasztas.hu



Földünk egy „csodálatos planéta”, aki 
megszületett, egy olyan embernek 
vallhatja magát, aki ennek a csodának 
részese lehet, amit mindjárt ajándékba 
megkapott.

Sokan nem értékelik ezt a ragyogó 
gyámántot. Megkérdezik, hogy mi ér-
telme az életnek? Miért születtem?

Csak az ablakon kell kinézni, hogy 
rácsodálkozzon arra a pompára, amit a 
nôvények, fák, virágok és az állatok 
szín arzenálja, utolérhetetlen formavi-
lága jelent.

Manapság a technológia által még az 
is részesülhet földünk minden zugá-
nak,  gyönyörû álomvilágának megis-
merésében, aki nem tudja megfizetni, 
hogy oda személyesen is elutazzon.

Pedig utazni, világot látni, ma már 
nem kell Marco Polonak lenni, vagy 
Colombus Kristófnak. Az utazási 
irodák, Internet, végelláthatatlan kíná-
latokat, ajánlatokat nyújtanak, mely 
minden igényt kielégít.

* * *
Most abban a szerencsés helyzetben 

vagyok, hogy --- szinte mindenki által 
ismert, sok oldalú, színes egyéniséggel 
---, a DANUBE Travel Agency tulaj-
donosával, Nagy Margóval beszél-
gethetek.

Te ugyancsak nagyon fiatalon kezd-
ted el teljesen önállóan a Danube 
Travel Agency vezetését és --- mind a 
Magyar Életben olvasható hírdeté-
sedben látni ---, ennek már 33 éve. Mi 
volt az indíttatásod és mire alapoztad 
ezt a nagyon bátor tettedet?

Július 1-jén volt 33 éve, hogy meg-
nyitottam a Travel Agencyt a Danube 
Travel név alatt, az utazási irodát, ez 
mindig egy álmom volt, hogy a tanul-
takat saját csomagolásban mûködtes-
sem. Egyetlen magyar tulajdonban 
mûködô utazási iroda vagyok, magya-
rok szolgálatában. Az ausztráloknak 
egyre több Magyarország-i szolgálta-
tást biztosítok mind pl. lakás, túrák, 
borkostolók, fôzôtanfolyamok, gyógy-
fürdôk és még sorolhatnám. Elôször is 
mikor elkezdtem, egyáltalán nem volt 
akkor már új nekem ez a pálya, mert 
néhány évig a Türr Lambertnál az 
Acland Travel-ban megtanultam a 
szakma csínját-bínját, méghozzá ala-
posan. Ami még az elhatározásom 
mellett szólt, az az, hogy abban az idô-
ben még kevesen beszéltek nyelveket, 
én pedig hat nyelven beszéltem, ami 
adott annyi önbizalmat, hogy kuncsaft-
kört tudjak kialakítani.

Milyen nyelveket beszélsz?
Az összes szláv nyelvet és németül, 

angolul és természetesen magyarul 
beszélek.

Írsz és olvasol is ezeken a nyelve-
ken?

Igen, sokáig voltam tolmács és for-
dító is,  így gondolhatod, hogy népes a 
kuncsaft-köröm az emberek már hír-
bôl ismernek.

Az interneten sok programból lehet 
választani, ez mennyiben befolyásolja 
a te munkádat, hogyan tudsz lépést 
tartani és haladni a különbözô tech-
nológiai lehetôségekkel?

Ma már a technológia egy pluszt je-
lent olyan szempontból, hogy az em-
berek már tájékozottabbak mire hoz-
zám jönnek. Természetesen van, hogy 
saját maguk is lefoglalnak egy-egy 
utat az interneten keresztül azonban  
sokkal többet ki is fizetnek érte. Iga-
zán a probléma az, hogy sokan nem 
értik a technika nyelvét, sokszor nem 
világos, ami írva van, ott nincs szervíz 
nincs akitôl kérdezni lehet és ameny-
nyiben problémájuk van, csak visz-
szajönnek hozzám és soha többet nem 
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mennek az internetre.
Mit értesz szervíz alatt?
Azt, hogyha nincs ott egy személy, 

neked kell órákig végigolvasni a listát 
, és ha valami nem egyértelmû, változ-
tani kell, ott aztán nincs segítség.

Téged sokan ismernek, szeretnek, 
mint tolmácsot is. Mennyi évig tolmá-
csoltál és milyen területeken hasz-
nosítottad magad?

Mind tolmács, 30 évig mûködtem. 
ügyvédekkel, orvosokkal rendôrség-
gel, emigrációs irodával dolgoztam 
együtt, nagyon szép feladat volt. Rend-
kívül érdekes, tanulságos, sok esetben 
izgalmas fordításaim voltak. Innen is 
számos klienset kaptam, akik a mai 
napig nálam utaznak.

Nem hiányzik ez az izgalmasnak is 
mondható feladat?

De, nagyon. Most azonban más elfog-
laltságom is van, amit szintén nagyon 
szeretek csinálni.

Azt látom, hogy az életed nem unal-
mas. Hogyan történik egy utazási 
program összeállítása, milyen szem-
pontokat veszel figyelembe?

Legtöbb ember általában tudja, hogy 
mit akar, mi az elképzelése, amikor 
felkeres. Elbeszélgetek velük és fel-
mérem azt, hogy az illetô mit gondol, 
mik az elképzelései, feltételei, mennyi 
ideje van, és természetesen mennyi 
anyagit szán rá. Ezek után ajánlatokat 
adok, önálló, vagy csoportos utazásra, 
az utóbbit fôleg idôsebbeknek.

Most, ahogy hírdeted is, Új Zélandba 
indítasz egy hajó kirándulást, fôleg 
magyaroknak. Mi volt ennek az utnak 
az indittatása és mely korcsoport vevô 
erre a lehetôségre?

Nem elôször indítók ilyen csoportos 
kirándulást. Évenként hármat négyet 
is. Ennek a hajóutnak viszont van egy 
komoly indittatása, azért még jobban 
szívügyem.

Éspedig?
Egyik szervezô tagja vagyok a „Tár-

salgónak”, ahol havonta jövünk össze 
és minden esetben a program egyik 
része egy útibeszámoló, ezt akár a ta-
gok, akár az én elôadásomban történik. 
Ott született meg az a gondolat, hogy 
mi magyarok szervezzünk egy magyar 
csoportot, hogy még közelebb kerül-
jünk egymáshoz.

Tehát itt elsôsorban a Társalgó tagjai 
mennek, ha jól értem. Még kik mehet-
nek?

Természetesen a Társalgó tagjai, 
rokonai jönnek, de mindenkit szeretet-
tel várunk és az sem baj, ha nem 
magyar származású az illetô. Tehát 

bárki jelentkezhet.
Megtudhatnánk, hogy a hajón, ho-

gyan telik el egy nap? Milyen szora-
kozási lehetôségek vannak? 

A teljes napi étkezés benne foglal-
tatik, különbözô programok, edzés, 
uszoda, tánc tanulás, asztali tenisz, fô-
zô tanfolyam, társasjátékok, festés, 
mozi, vetélkedôk, könyvtár használata. 
Amikor a hajó kiköt, városnézés --- ez 
külön fizetendô/fakultatív ---. Egy 
ilyen hajó út egy remek kikapcsoló-
dás.

Sok idôsebb, magányos ember része-
se a különbözô utazásoknak? Melyek 
ezek? Fôleg merre szeretnek menni?

A kényelmet nyújtó, biztonságos jel-
lege miatt a hajóutat válasszák leg-
többen, de gyakori a világ más tájára 
való csoportos utazás is hiszen ezeken 
majdnem, hogy kézenfogva vezetik 
ôket. Útobbi idôben számos csoportot 
indítottam Dél-Afrikába szafárira, ez a 
kaland vágyók kedvence. Az Európa-i 
folyokon való hajóutazás mindig egy 
népszerû választék, de Ázsiából talán 
Kína a legfelkapottabb.

Még mindig Magyarországra uta-
zunk legtöbbet. Azon kívül  Magyaro-
rszágon belül utazásokat is szervezek. 
Sokszor a nem magyarul beszélô kö-
zönség részére. Sokan a gyógyfürdôk-
be mennek, amelybôl hazánkban nincs 
szerencsére hiány. Ide vezetô utazások 
olyan szinten vannak, hogy más Konti-
nensekrôl is jönnek és én szervezem 
ezeket is. Hévíz, Hajdúszoboszló, Har-
kány, Budapest.

Akik Magyarországról jönnek látoga-
tóba, azok merre szeretnek tovább 
uazni?

Egyre több a Magyarországról Auszt-
ráliába látogatok száma, ezek több 
hétre vagy akár hónapra is maradnak  
és Új Zélandot is beveszik a mûso-
rukba.

Ausztrálián, Új Zélandon keresztül 
vezetô utakra nagyon sok lehetôséget 
tudok nyujtani. Jönnek ketten-hárman 
otthonról és itteni családtagokkal fel-
szaporodnak 8-10 fôre. A környezô 
szigetekre szervezek nekik megfelelô 
ellátással kirándulásokat, üdülést. 
Gyakori a Fiji, Vanuata, Új Kaledonia 
és Bali is.

Melyek még a jelenleg felkapott na-
gyobb lélegzetû utak?

Innen sokan mennek Dél-Afrikába 
Szafárira és Dél-Amerikába, amelyek 
most kezdenek felkapottak lenni.

Egy utra, hogyan készíted fel a delik-
venseket, értem alatta az elôírásokat, 
papírokat, egészségügyi ellátást?

Azután, hogy elmondják az utazni 
szándékozó ügyfelek, hogy mi az óha-
juk, mit szeretnének. Én megadok 
minden információt és az uttal kap-
csolatos minden intézkedést vállalok. 
Bele értve vízum beszerzést és utazási 
biztósítást. Ezzel leveszem vállukról 
az összes gondot.

Tehát, semmit sem hagysz a vélet-
lenre, aki a te ügyfeled lesz, az bizto-
sított minden szempontból, hogy sem-
milyen téren nem lenne fennakadása.

Úgy hallottam, hogy Te a Jogi egye-
temet végzed. Mi váltotta ki nálad ezt 
az elhatározást? --- amihez csak gra-
tulálni tudok.

Amikor tolmácsoltam, a bíróságon is 
sok esetben dolgoztam, mind emlí-
tettem. Úgy éreztem  sokszor, hogy a 
jogon belül annyi kétes helyzet van. 
Érdekes helyzetek alakultak ki üzleti 
életem során, fôleg amikor szerzôdé-
sekrôl volt szó, akár üzleti vonatko-
zásban, akár ingatlan vásárláskor. Te-
hát életem során is voltak olyan hely-
zetek, ahol a jogi tudást jó lett volna. 

Nagy élvezettel tanulom a jogot és re-
mélem, hogy még hasznát fogom ven-
ni ennek a tudásnak is.

* * *
Nagy Margaret (ahogy, magyar 

körökben hívjuk, Margó), elérhe-
tôsége: Mob.: 0412 033 757, iroda:
(03) 9530 0888, vagy írjon a 
danubetravel@ihug.com.au email 
címre.

* * *
Aki nem tudná, a „Társalgó” Mel-

bourneben mûködô magyar irodalmi 
kör, ahol ezen kívül a nagyvilágban 
való kirándulásokról is élménybe-
számolók hangzanak el, de a zene és 
egyéb kultúrális lehetôségek is szót 
kapnak.
Margóval, élmény volt beszélgetni 

és csak Önökön múlik, hogy az ál-
tala szervezett utak valamelyikét 
kipróbálják és egy fantasztikus  „él-
ménnyel” gazdagodjanak!
A lehetôség máris nyitott, az Új 

Zéland-i hajó-út kapcsán.
  

A Duna World ezen az ôszön is 
megmutatja a világ 

magyarságának a hazai kultúra 
legjavát és a közmédia kincseit

Szeptembertôl kezdôdôen tematikus napokkal és az aktuális emlékévekhez 
kapcsolódó mûsorokkal jelentkezik a világ magyarságához szóló televízió, 
amely ebben a szezonban is megmutatja a diaszpórában élôknek az óhaza kul-
turális színterének legjavát: Aranykor, Szent Mihály Nap, 1956 élô emlékezete, 
Jónak lenni jó!, Príma Primissima --- ezek csak a legfontosabbak a tematikus 
mûsorok közül.

A Magyarországon zajló, Aranykor elnevezésû, Arany János 200. születésnap-
jának tiszteletére meghirdetett emlékév hiteles bemutatása egész évben a 
közmédia egyik kiemelt feladata. Az Arany-emlékév során a Duna World, a 
diaszpórában élô magyarok számára is elérhetôvé teszi az év közben rögzített 
produkciókat, amelyek a magyar színjátszás kiváló mûvészeinek tolmácsolá-
sában kerülnek a nagyérdemû elé. Bálint András és a Kaláka együttes után 
Kovács Ákos önálló Arany estje ígérkezik különösen izgalmasnak. A népsze-
rû zenész-énekes produkciója a Nemzeti Színház Kaszás Attila termében kerül 
bemutatásra. Ennek televíziós premierje októberre várható és az M5 kulturális-
ismeretterjesztô adó után a Duna World is mûsorára tûzi az elôadást. A Mácsai 
Pál direktor vezette Örkény Színház is részese az Aranykornak: az igazgató 
vezetésével „utazó” produkcióként több helyszínen is színpadra kerül az Arany-
ozás c. est, a Duna World novemberre tervezi ennek bemutatóját.

Ugyanígy a távolban élô magyarok találkozhatnak majd a fiatalabb Vid-
nyánszky Attila által rendezett Arany elôadással, amit Debrecenben rögzítünk 
és az év vége felé tûzünk mûsorra. Arany Asszonyok címmel Hûvösvölgyi 
Ildikó és Elek Szilva kulturális csemegének számító estje is megjelenik majd 
a televízió képernyôjén. Ezt az elôadást szintén novemberben rögzíti a 
közmédia. A színházi felvételeken túl a televízió mellett, a közmédia online 
felületein is életre kel Arany János és ôsszel, a Petôfi Rádiót bevonva, DJ-
verseny veszi kezdetét Aranycore elnevezéssel azért, hogy a legfiatalabbak is 
megmutathassák, milyen módszerekkel tudják „fogyaszthatóvá” tenni Arany 
mûveit kortársaik számára a XXI. században.

1956 61. évfordulójára is tematikus mûsorszámokkal készül a csatorna: Há-
bermann Jenô producer sorozata 15 részben, 5 perces történetekkel állít em-
léket a forradalom hôseinek és a megtorlás áldozatainak. A Szabadságunk 
harcosai --- 1956 címet viselô kisfilmekbôl a szabadságharc hétköznapi hôseinek 
portréját is megismerhetjük. A Duna World tematikus mûsorfolyammal készül 
a Magyar Szórvány napjára is, ennek idôpontja november 15. Körkapcsolásokkal, 
riportokkal, a külhonban megmaradásukért küzdô magyarok életének bemuta-
tásával készül a csatorna.

Idén is elmaradhatatlan a Jónak lenni jó!, a közmédia adventi adománygyûjtô, 
jótékonysági mûsorsorozata, amely néhány éve megkapta Ferenc pápa áldását, 
tavaly pedig Magyar Termék Nagydíjas lett. A múlt év végén a nézôk és hall-
gatók segítségével 261 millió forint gyûlt össze a 10 esztendôs Református Sze-
retetszolgálat javára. Az idén decemberben a Máltai Szeretetszolgálat missziós 
tevékenységét lehet támogatni a közmédia segítségével.

November 23-27. között a kopt keresztényekrôl forog egy mozi Egyiptomban, 
azután, hogy az Irakban üldözést szenvedett keresztényekrôl szóló „Övék a 
mennyek országa” címû dokumentumfilmet májusban már levetítette a köz-
média. A Duna World mindkét alkotást mûsorára tûzi.

Ehhez szorosan kapcsolódva a csatorna tematikus anyagokban mutatja majd 
be a Hungary Helps programot, azaz azt a szerepvállalást, amellyel Magyar-
ország az üldözött keresztények mellett a világ számos helyén hátrányos meg-
különböztetést szenvedô közösségek megsegítését célozza meg. A Duna World 
folyamatosan bemutatkozási lehetôséget ad a Media Mecenatúra program által 
támogatott filmeknek. Heteken keresztül vetítjük majd a Príma Primissima díj 
ez évi jelöltjeinek mini portréit is. Az élô adás december elsô hétvégéjén kerül 
adásba a Duna World csatornán is.

 



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (28)
Magyar–magyar

kapcsolat,
kormány és
emigráció

Külpolitikánk és a 
nyugati magyarság
Dr. Pordány László nagykövet 
visszaemlékezése a ’90-es évek 

elejére.
Bevezetésként a ’80-as vagy még 

korábbi évekre-évtizedekre vissza-
menô elôzményekkel kellene kezdeni, 
de hely hiányában itt csak néhány 
mondatos összegzésre futja. Eszerint 
és a dolgok akkori lényege szerint az 
emigráció jobb esetben nem létezett, 
rosszabb esetben ellenség volt a hata-
lom számára.

A diplomácia irányítói nyugati út- 
jaik sorában általában nem látogattak 
meg magyar szervezeteket, nem, 
vagy csak szigorú szelekció alapján 
találkoztak nyilvánosan magyarokkal, 
és csak a legritkább esetben szóltak 
valamelyik „külföldre szakadt ha- 
zánkfiáról”. Akikrôl feltételezték, 
hogy a rezsim mellé állíthatók, vagy 
legalább ilyen nyilatkozatokra bír-
hatók, azokat a legkülönbözôbb mó- 
don és eszközökkel igyekeztek ha- 
zacsalogatni, a honvágy-daloktól és az 
anyanyelvi konferenciáktól kezdve az 
egyénibb változatokig. A többieket 
nagyjából a disszidensektôl a fa- 
sisztákig terjedô skála valamelyik 
hozzávetôlegesen meghatározott 
pontjára utalták. A külképviseletek 
ide vonatkozó „munkája” javarészt 
kimerült a megosztást és széthúzást 
célzó aknamunkában vagy az egy-
szerû kémkedésben, ennek a fajta 
dicstelen tevékenységnek az utó-
mozdulatait és nem utolsósorban 
mérhetetlen kárát volt „szerencsém” 
személyesen tapasztalhatni 1990-ben, 
nagyköveti szolgálatom kezdetén. 
Hogy a kérdéssel foglalkozó korabeli 
hazai sajtó torzításai, elhallgatása 
vagy egyszerû hazudozásai mennyi 
tájékozatlanságot és tévhitet okoztak 
a hazai lakosság, sôt a „szakemberek” 
körében, azt talán egy konkrét példa 
érzékelteti leginkább: a mostani kül-
ügy és kisebbségi vezetés prominens 
tagja a következô kérdést tette fel az 
egyik nyugati országból éppen haza-
tért magyar diplomatának (az ottani 
magyarokról, 1994-ben!): „Ugye, azok 
ott egy szélsôjobboldali nacionalista 
társaság?”

A rendszerváltozás kezdetén, azaz 
részben már évekkel korábban itt is 
nagy változások történtek. A kölcsö-
nös „lazulásnak” hála, megindult, 
majd fölgyorsult és megsokszoro-
zódott a közvetlen kommunikáció. Az 
egyik oldalon növekvô számú nyugati 
magyar látogatott haza, leküzdve 
félelmét vagy megtörve fogadalmát, 
másrészt egyre több hazai író, mû- 
vész és más értelmiségi kereste föl 
odakint a nyugatiakat, tágítva egy-
úttal a jól megfontolt itthoni politikai 
engedékenység kereteit. Végül vala-
mikor a ’80-as évek második felében 
megindult a hazai ellenzék és a 
majdani politikusok növekvô hada is 
Nyugatra, hogy kapcsolatokba lépjen 
az emigráció képviselôivel. Tájékoz-
tatni-tájékozódni nem utolsósorban – 
erkölcsi és/vagy anyagi – támogatást 
kérve-remélve. Beszédesek a nyugat-

európai és amerikai magyar szerve-
zetek vendégkönyvei; érdekes munka 
lenne tartalmukat egyszer áttanulmá-
nyozni és földolgozni.

A politikai rendszerváltozás után a 
„hármas külpolitikai prioritás” meg-
fogalmazásának idején megtörtént – 
anélkül, hogy a vonatkozó prioritás 
említésekor általában konkrétan ki- 
tértünk volna rá – a magyar kormány 
és az emigráció kapcsolatában is az 
áttörés. Vagy legalább is azt hittük, 
és sokan azt hitték.

A fölszíni, nem egyszer látványos 
folyamatok vitathatatlanok voltak. 
1990 ôszén magam is tanúja és 
részese voltam több esetben – példá-
ul Jeszenszky Géza külügyminiszter 
kíséretében – annak a túláradó, 
mondhatni eufórikus lelkesedésnek, 
amellyel távoli országok (ez esetben 
Ausztrália és Új-Zéland) magyarsága 
fogadta „az elsô szabadon választott” 
kormány képviselôit. Az eufóriát per-
sze mindig ellenkezô folyamat és 
állapot követi kisebb-nagyobb mér-
tékben. Vagy, mint a kérdéses eset-
ben, nagyon nagy mértékben. Az 
egyébként is törvényszerûen bekö-
vetkezô, részben pszichikai back-
lash-t ugyanis siettette és enyhítette 
mindaz a bizonytalanság, türelmet-
lenség és átgondolatlanság, ami a 
kormányt minden jó szándéka elle-
nére ezen a területen jellemezte. 
Visszatekintve teljesen nyilvánvaló, 
hogy a külügyminisztériumban sem-
milyen átfogó koncepció nem készült 
sem a kezdetek idején, sem késôbb a 
magyar–magyar kapcsolatokra.

De nem is készülhetett, mert a sta-
bil, minisztériumi szakértôi állomány, 
valamint a belsô struktuális stabilitás 
hiánya eleve lehetetlenné tette. En- 
nek következtében nemhogy a kap-
csolatteremtés és -tartás technikáját 
nem sikerült megtalálni, a közvetlen 
célok átfogó megfogalmazása is el- 
maradt. (Az általános és hosszú távú 
cél, azaz a magyarság összefogása 
természetesen egyértelmû volt, ez 
azonban az operatív munkában nem 
segített többet, mint bármelyik szlo-
gen vagy végsô célmegjelölés.)

A kormány és a külügy bizonytalan-
kodása nehezen igazolható, különösen 
ha arra gondolunk, hogy nem költsé-
gekkel járó támogatásokról volt szó, 
mint a kárpát-medencei magyarság 
esetében, hanem arról, hogyan lehet-
ne a nyugatiak politikai, gazdasági, 
szellemi, kulturális (és amíg volt: 
érzelmi) tôkéjét bevonni ahazai, s 
nem utolsósorban: az elszakított te- 
rületeken megindult átalakulás fo- 
lyamatába. Egyszerûen szólva: fôként 
nem adni kellett, hanem kapni lehe-
tett volna. Amíg volt rá esély. Meg-
jegyzendô: a bizonytalankodásnak 
akadt némi idôleges „haszna” is, fô- 
ként azon nagykövetek esetében, 
akiknek volt nemzetpolitikai koncep-
ciójuk vagy legalább elképzelésük, és 
a szoros értelemben vett diplomáciai 
feladataik mellett maradt idejük az 
emigrációs munkára. Nevezetesen: 
viszonylag szabadon és önállóan dol-
gozhattak, és ezért számos fontos 
részeredményt érhettek el, fôleg a 
kapcsolatok szervezésében és a 
kölcsönös tájékoztatásban.

Ennek ellenére sem volt azonban 
elkerülhetô, hogy bekövetkezzék a 
romlás – úgy 1992–93 táján – a 
kormány és az emigráció jól indulni 
látszó kapcsolatában. Mert a kapcso-
latok valóban megromlottak, mielôtt 

érdemlegesen kifejlôdhettek és meg-
erôsödhettek volna. Közrejátszottak 
benne a felsoroltak, az alapvetô és 
döntô okok azonban az emigrációs 
helyzetértékelésekben olvashatók. 
Szerepel ezekben a dokumentumok-
ban egy közös, központi tájékoztató 
intézet létrehozásának kívánalma, 
illetve a kormány részérôl teljesítet-
len ígérete, a jó értelemben vett nem-
zeti propaganda érdekében létreho-
zandó közös könyvkiadás (szinte 
elvetélt) terve, és egy egész sor olyan 
kérdés, javaslat, terv feladat, amiben 
a nyugatiaknak a miénknél sokkal 
több gyakorlata, tapasztalata és így 
szakértelme van és volt, de amit a 
magyar kormány sohasem vett kellô 
súllyal figyelembe. 

A dokumentumokban olvasható 
végsô értékelés azonban lényegében 
mindig így szólt: – Magyarországon 
nem történt meg az ígért és várt 
rendszerváltozás.  Csalódásukat na- 
gyon sokan közvetlenül az MDF-re 
vetítették. Nemcsak mint a legna-
gyobb, s így elsôsorban felelôssé tett 
kormánypártra, hanem mint arra a 
pártra, amelynek Nyugaton pártoló 
tagszervezetei mûködtek, illetve 
mûködnek részben ma is. Néhány 
külügyi vezetô mindezek után meg-
sértôdött. Egyik munkatérsam 1993-
ban az emigrációról már ismét mint 
„egy csomó szélsôjobboldali, tudatlan 
öregember”-rôl beszélt.

Ami a ’94-es választásokkal, illetve 
a választásokat követôen történt, az, 
ami ha itt érne véget, epilógusnak 
volna tekinthetô. De nem ért véget. 
Kezdve 1994 áprilisával: a választási 
eredményeket a nyugat magyarság 
nagyobbik része – állomáshelyemen 
például túlnyomó többsége – értet-
lenséggel és megdöbbenéssel fo- 
gadta. Akadt olyan nagykövet, aki ezt 
jelentésében ôszintén megírta, ezért 
a mostani külügyi vezetôk tisztában 
vannak vele. Ettôl függetlenül (vagy 
ezért) a nyugatra látogató miniszte-
rek és egyéb politikusok ma is igye-
keznek találkozni olyan magyarokal, 
ahol és amikor csak lehet. De ez a 
kapcsolat már messze nem az, ami 
néhány éve volt, sem nagyságrend-
ben, sem minôségben. Sôt néha kezd 
hasonlítani a sokkal korábbiakra.

Nemrégiben, ha talán nem is az 
illetô szándéka szerint, de egyik igen 
magas közjogi méltóságunk látoga-
tási terve súlyos vitát és majdnem 
szakadást eredményezett az illetô or- 
szág magyar szervezetei között, mi- 
vel számosan nem voltak hajlandók 
fogadni. 

Az összes kormányprogramban és 
koalíciós programban mindössze egy 
vérszegény sort sikerült fölfedezni a 
milliós nyugati magyarsággal való 
kapcsolatokról. Látványos kivételt 
képez természetesen az a néhány 
dúsgazdag nyugati honfitársunk, 
akitôl a hazai politikai és gazdasági 
elit egyes tagjai remélnek valamit és 
viszont. Nekik (a dúsgazdagoknak) 
azonban nem sok közük van a nem-
zeti elkötelezettségû nyugati magya-
rokhoz, akik sokkal szerényebb anya-
gi lehetôségeik mellett már régóta 
önzetlenül és rendszeresen támogat-
ják például a kárpát-medencei ma- 
gyar iskolákat, kormánytól és ma- 
gyar külügyektôl javarészt függet-
lenül.

De a mostani állapot sem tart 
örökké. Talán sok tagtársam nem 
tudja, hogy az MDF-nek ma is van 

aktívan mûködô, derûlátással veze-
tett pártoló szervezete az emigráció-
ban.  Mostanában, ha rájuk gondolok, 
vagy telefonon beszélek valamelyi-
kükkel, az jut rendszerint eszembe: 
ideje összeszedni magunkat itthon is. 

 Új Magyarország  c. napilap
1996. február 13-i száma.)      

Dr. Pordány László nagykövet és 
felesége, Mária asszony búcsúztatá-
sakor, 1994. december 6-án, Kardos 
Béla többek közt az alábbiakat mond-
ta:

Ma este azért gyûltünk össze, hogy 
istenveledet mondjunk egy olyan 
házaspárnak, két olyan egyéniségnek, 
akikrôl bátran elmondhatjuk, hogy az 
elmúlt négy esztendôben a szívünk-
höz nôttek.

Négy évvel ezelôtt, amikor itt Can-
berrában elôször gyûltünk össze, 
hogy találkozzunk és Isten hozott-at 
mondjunk a 45 éves diktatúra után 
szabadon választott magyar kor-
mányt képviselô Dr. Pordány László 
nagykövetnek és kedves feleségének, 
Mária asszonynak, egyikünk sem 
gondolta, hogy ilyen göröngyös út áll 
elôttünk.

Mindannyian azt hittük, a kommu-
nizmus egyszer s mindenkorra meg-
bukott, most végre közös erôvel neki-
láthatunk szeretett hazánk újjáépí-
téséhez, azoknak az erkölcsi és szel-
lemi normáknak alkalmazásával, 
amelyeket mi itt szabad földön évti-
zedekig melengettünk a szívünkben. 
Ma már azonban világos, hogy túlsá-
gosan sokat reméltünk. Nem kívá-
nom most itt az elmúlt négy év 
kevésnek bizonyuló eredményeit, 
annál több nehézségeit és hibáit fel-
sorolni, de egyet azonban biztosan 
állíthatok: a mi nagykövetünk lelkes 
és önfeláldozó munkával látott kitû-
zött feladatai ellátásának. Hivatalos 
diplomáciai munkája mellett, Mária 
asszonnyal együtt, rengeteg idôt és 
fáradtságot fektettek az itt élô ma- 
gyarság gondjai, bajai és érdemei 
megismerésére. Mindent elkövettek, 
hogy az itt élô magyarság hasznosan 
részt vegyen az ország felvirágozta.
tásának munkálataiban. Nem rajtuk 
múlott, hogy Magyarországon más.
ként alakultak a dolgok, s a hátsó 
ajtón ismét besétáltak és a magyar 
nép nyakába ültek a letûnt rendszer 
„szakemberei”. 

De talán kezdjem azzal, hogy ami-
kor Ausztrália földjére lépett nagykö-
vetünk és a sydneyi repülôtér VIP 
fogadótermében az Ausztráliai Ma- 
gyar Szövetség nevében gomblyu-
kába tûztem szimbolikusan a koronás 
magyar címert, ettôl a perctôl kezdve 
kialakult köztünk az a kölcsönös 
bizalom és barátság, amely négy éves 
együttmûködésünk során sohasem 
lankadt, sôt egyre jobban erôsödött.

Azzal, hogy mindjárt az elején, 
dokumentumokkal alátámasztva tájé-
koztattam, kik azok az ausztrál poli-
tikusok és közéleti személyiségek, 
akik pártolják a magyar ügyet, és 
hogy kik azok a magyar közéleti 
vezetôk, akiknek hazafiságához nem 
fér kétség, rögtön olyan információk 
birtokába juttatták, amelyek segítsé-
gére voltak elsô kapcsolatai megte-
remtésében.

Ettôl kezdve közösen munkálkod-
tunk az új-zélandi magyarok társulá-
sa, a hathónaponkénti Ausztráliai Ma- 
gyar Tanácskozások megrendezése, a 
nagykövetségi értesítôk beindítása, a 

Magyarországról jövô politikusok, 
gazdasági szakemberek és közéleti 
személyiségek fogadása, és minél 
szélesebb körben való bemutatása 
érdekében.

Így alakulhatott ki Ausztráliában és 
Új-Zélandon az a különleges állapot, 
hogy nemcsak a szövetségünkhöz 
tartozóknak adatott meg a lehetôség 
a magyar sorskérdésekben való mun-
kálkodásra. Mindenkit szeretettel 
hívtunk és vártunk. Senkit sem zár-
tunk ki. Ezért volt olyan eredményes 
a Kárpát-medencébe irányított anya-
gi és erkölcsi támogatásaink nagy-
ságrendje és ezáltal minôsült az 
ausztráliai magyarság magatartása 
egységesnek, ami nem kerülte el sem 
a magyarországi, sem az elszakított 
területek érdekeltjeinek figyelmét.

Az elmúlt esztendôk során, évente 
kb. 100 ezer dollár segítséget küld-
tünk Ausztráliából a Kárpát-meden-
cébe, fôleg tanitézeteknek és a hely-
benmaradást elôsegítô érdekvédelmi 
szervezeteknek. A NSW-i Magyar 
Kisebbségi Alap tavalyi akciója, — 
amelynek fôvédnöke és lelkes támo-
gatója nem volt más, mint nagyköve-
tünk, – három hónap alatt 60 ezer 
dollárt gyûjtött össze az elszakított 
területek magyar kisebbségeinek 
támogatására.

Nyugodt lelkiismerettel állítom, 
hogy sehol a világon nem alakult ki a 
magyar szervezetek, a magyar társa-
dalom és a nagykövet között ilyen 
bensôséges kapcsolat, mint itt Auszt-
ráliában és Új-Zélandon. Pedig az 
elmúlt két esztendôben bejártam Eu- 
rópa sok országát és meglátogattam a 
szórványmagyarság fôbb központjait: 
de sehol sem tapasztaltam ilyen 
példamutató és eredményes együtt-
mûködést a nagykövetséggel.

Ugyanekkor ennek az együttmûkö-
désnek viszonzásaként nagykövetünk 
pártfogásának köszönhetem, hogy 
mind Magyarországon, mind az utód-
államokban nyitott ajtók fogadtak a 
legmagasabb szinten, s ennek tudható 
be, hogy tökéletes rálátásom nyílt az 
elszakított területek nehézségeire és 
azok orvoslására, és hogy személye-
sen utazhattam magas beosztású álla-
mi ügyvívôkkel: a Felvidékre, Kár-
pátaljára, Erdélybe és a Délvidékre, 
ahol ellenôrizhettem anyagi és erköl-
csi támogatásaink célbajutását és 
eredményeit. Ennek köszönhetem azt 
a megtiszteltetést is, hogy az állami 
költségvetésbôl támogatott, és kizá-
rólag a kisebbség gondjaival foglal-
kozó Illyés Alapítvány kuratóriumi 
tagja lehetek. 

Mindez nem lett volna lehetséges 
Dr. Pordány László nagykövet és 
kedves felesége Mária asszony szívé-
lyes támogatása nélkül. Pedig, – s 
ezen elgondolkodhatunk –, ha a 
nagyvilágba szétküldött nagykövetek 
mind ennyire tevékeny és eredmé-
nyes munkát fejtettek volna ki, akkor 
talán nem így állna manapság a haza 
ügye, és nem következett volna be a 
májusi magyarországi választások 
ilyenforma eredménye.

Befejezésül minden jót kívánok az 
Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar 
Szövetség nevében e jeles házaspár-
nak életük új szakaszán. Biztos 
vagyok benne, akár hová állítja is 
ôket a sors, nem feledkeznek meg 
rólunk, ausztráliai barátaikról, és 
kötelességül vállalják velünk együtt 
Kölcsey jeles mondatát: – A haza 
minden elôtt!
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. október 1-jén vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
Vasárnapi iskola 9.30-tól — 12 óráig

a Bocskai Nagyteremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

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

12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
1 órától Presbiteri gyûlés

Minden szerdán 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.október 1-jén 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.október 1-jén 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. október 1-jén 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) október du. 2 órakor Bibliaóra 
(minden hónap harmadik vasárnapján) 2017. 

október  du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után közös ebéd

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

2017. október 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási megkülönbôztetés

nélkül!
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

Reformatiónak 500 éves Jubileuma
A protestáns világ 2017-ben ünnepli a Reformáció kezdetének 500 éves jubileumát.
Luther Márton 1512-ben megjelent 95 tételével indult meg immár visszafordíthatatlanul  a nyugati 

keresztény egyház megújulását szolgáló vita, mely abban az évszázadban több protestáns felekezet és 
számos nemzeti egyház létrejöttéhez vezetett.
A reformáció mindemellett mozgatórugója volt a XVI. századi Európa legfontosabb társadalmi, politikai 

és kulturális változásoknak is, melynek hatásai napjainkig érezhetôek, kimutathatók. 
A történelmi Magyarországon elôbb a reformáció Lutheri, majd svájci (Kálvini és Bullingeri) ága ter-

jedt el. Magyar Református közösségünk kialakításában az 1567-es debreceni zsinat tekinthetô mérföld-
kônek, melynek a svájci (helvet) irányzatot követô protestánsok elfogadták a Második Helvet Hitvallást 
és a Tiszántúlon létrehozták elsô egyházszervezetüket. 
Törtenelmi okok folytán a magyar reformátusság ma több országban és egyháztestben, de hitvallási 

egységben és testvéri közösségben él egymással a Kárpátmedencében és szerte a nagyvilágban

2017. október 29-én vasárnap délelôtt 11 órától
A North Fitzroyi Magyar Református Templomban

121 St. Georges Road North Fitzroy
(11-es villamos a Collins St.-rôl 20. megálló)

Istentisztelet
 Úrvacsora Közösség

Konfirmálás
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után

Mûsoros Díszebéd
a templom melleti Bocskai Nagyteremben

Belépô: kétfogásos ebéddel együtt $15.00
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Az elmúlt 
hét

HÉTVÉGI 
AGGODALMAK

Elégedetlen a Népszava a Fidesz 
szombaton megtartott kötcsei találko-
zójával. „Lehet, úgy gondolják, tavasz-
szal megint elég lesz a »folytatjuk«. 
Mert ennél alig több, hogy a választás 
legfontosabb tétje, meg tudják-e véde-
ni a kerítést, az országot (…), az elmúlt 
hét év eredményeit, a családpolitikát, 
a munkahelyek biztonságát” --– méltat-
lankodik a számonkérô írás szerzôje, 
Friss Róbert. Majd feddôleg hozzáte-
szi: „Ezeken a nemzet elé öklendezett 
»célokon« már mosolyogni sincs ked-
ve a polgárok többségének.”

Gondolom, a cikkíró elôzôleg kint járt 
a terepen, reprezentatív felméréseket 
végzett, majd azok gondos elemzése 
után jutott arra, hogy a magyar lakos-
ság zöme „öklendezik” a Fidesz dögu-
nalmas vesszôparipái hallatán. Vagyis 
hogy milyen a hazai családpolitika, 
van-e elég munkahely, várható-e 
újabb migránsáradat a Keletinél stb. 
(Kíváncsi lennék, merre járt anyagot 
gyûjteni a szerzô.) A kormánypárt va-
lószínûleg aggódva olvashatta az írás 
zárómondatát: „Ha Orbán Viktor ne-
tán nyer is 2018-ban, mozgástere az 
unióban szûkülni fog. Jobb, ha növekvô 

óvatossággal kezeljük a mind tragiku-
sabbnak tûnô jövôt, ha így »folytat-
juk«.”

Egy másik aggodalmas szerzô is érté-
kelt egy hétvégi eseményt. Igaz, Vá-
sárhelyi Mária ezúttal csak a közösségi 
oldalán: „Ha jól értem, a magyar válo-
gatott 1-0-ra kikapott a portugáloktól 
(…) Ehhez képest a közönség ekszta-
tikus állapotban ünnepli a magyar fo-
cistákat, eléneklik a tiszteletükre a 
himnuszt, a focisták megdicsôülten 
állnak vigyázzban (…) Nyilván ezt is a 
régen tépô balsors számlájára írják. 
Talán szólni kéne, hogy a futballt gólra 
játsszák.” Hogy is magyarázhatnám 
meg szegénynek, hogy a magyar szur-
koló értékeli, ha nemzeti csapata egy 
esélyesebb ellenféllel szemben --– em-
berhátrányban –-- az utolsó percig 
küzd, még ha elbukik is. Tartok tôle, 
Máriánkat a Himnusz zavarta. (Friss 
kollégát meg a „folytatjuk”…)

METRÓBUZGALOM
„A Demokratikus Koalíció azt szeret-

né megtudni a BKK-tól és a fôvárostól, 
hogy mikor lesz már Soros a hibás a 
3-as metró leállásaiért? Nem bírjuk 
kivárni” –- írja Gy. Németh Erzsébet, a 
DK fôvárosi képviselôje. Szinte a 
kacagást is kihallani a közleménybôl. 
Hogy még frappánsabb legyen a kér-
dés, hozzábiggyeszti: „Újabban azért 
nem jár a 3-as metró a BKK szerint, 
mert »egy kutya beszaladt az alagút-
ba«. A sajtó, a civilek, az utasok, a »sá-
táni erôk« és a fakocka után tehát 
most egy kiskutya a felelôs.”

(Pénteken a 3-as metró egy szakaszán 
valóban órákon át szünetelt a forga-
lom, mert egy kutya beszaladt az alag-
útba. Nyilván Tarlós István küldte…)

Aki figyelemmel kíséri Erzsébet asz-
szony munkásságát, észrevehette, 
hogy érdeklôdési körét mennyire be-
teríti (mások szerint beszûkíti) a met-
rótéma. Hosszú évek óta tartó „földa-
latti” évôdései Tarlós Istvánnal hagyo-
mánnyá lettek a Városházán. Szinte 
nincs alkalom, hogy Erzsike elô ne áll-
na valamilyen metrópanasszal. Tavaly 
egy nagyszabású metróakciót is indí-
tott az ellenzéki delnô:

„Aki ma felszáll a 3-as metróra, nem 
lehet biztos benne, hogy le is fog majd 
szállni […], nem fogunk hallgatni ar-
ról, hogy a fideszes városvezetés fél-
millió embert utaztat életveszélyben 
(…) stb.” –-- ilyeneket olvashattunk a 

ahogy 
Pilhál György 

látta

DK plakátjain. Hogy még nagyobbat 
szóljon, Tarlós telefonszámát és e-mail 
címét feltüntetô matricákkal ragasz-
tották tele az egész 3-as vonalat.

Erzsike metróbuzgalma csak akkor 
lanyhult –-- de akkor nagyon --–, 
amikor néhány hónapja az Országgyû-
lés „OLAF-bizottsága” (a 4-es metró 
eltapsolt milliárdjai után kutakodó tes-
tület) mint lehetséges érintettet ôt is 
meg akarta hallgatni a disznóság rész-
leteirôl. Szegényt azonban annyira 
váratlanul érte a meghívás, hogy --– 
otthon maradt. Beszaladt az alagútba.

JÖTTEK, LÁTTAK –- 
LEÉGTEK

Éppen pártjuk nagyszerûségét ecse-
telték az elegáns veszprémi kávéház-
ban sajtótájékoztatót tartó Momen-
tum-vezetôk (arról ment a szó, hogy 
komoly sikerekre számítanak a tavaszi 
országgyûlési voksoláson, minden vá-
lasztókerületben önálló jelölttel in-
dulnak, programjuk „szakmai szem-
pontból a legerôsebb” lesz stb.), ami-
kor az asztalukhoz lépô tulajdonos 
megkérdezte tôlük: „Maguk meg mit 
csinálnak itt, uraim? Hogyan gondol-
ják ezt?”

Az elôadók –-- akik szimpla vendég-
ként foglalták le az asztalokat --– 
láthatóan nem készültek a kérdésekre; 
kibillentette ôket a ritmusukból a pró-
zai érdeklôdés. Ôk szárnyalni, lehen-
gerelni jöttek a kávéházba a magasból. 
–-- Hát, sajtótájékoztatót tartunk --– 
nyögte ki egyikük. Mire a tulaj is 
tartott egy rövid tájékoztatót.

–--  Uraim, ez magánterület, nem az 
önök nappalija vagy az irodája --– kö-
zölte tömör udvariassággal, majd ja-
vasolta, hogy menten fejezzék be, amit 
csinálnak, aztán meg bátran távozza-
nak. (Az esemény némiképp hasonlít 
arra a májusi Momentum-akcióra, 
amikor a felekezetet megálmodó Fe-
kete-Gyôr András számon kérô látoga-
tást tett az Origó szerkesztôségében, 
noha a kutya sem hívta…)

A veszprémi történetrôl a Pesti Srá-
cok.hu számolt be –-- a Momentum.hu 
valahogy lemaradt róla. (Még a Ró-
lunk írták címû rovatuk sem említi a 
zaccosra sikerült veszprémi kávé-
zsúrt, holott a párt él-hal a sajtósze-
replésért…)

A történetrôl nekem a szovjet par-
tizán naplója címû szakállas vicc jut az 
eszembe. A hadi eseményekrôl pe-
dánsan beszámoló Szerjozsa írja: „A 
mai napon egységünknek nem sikerült 
az offenzíva, ugyanis jött a csôsz, és 
mindnyájunkat kizavart az erdôbôl.”

Úgy tûnik, a Momentum partizánjai, 
miközben komoly országgyûlési sike-
reket remélnek (hiszen programjuk 
„szakmai szempontból a legerôsebb”), 
nem számolnak a „csôszökkel”. Ve-
lünk.

PÁRBESZÉDZAVAR
A jelentéktelen pártoknak harsány 

szóvivôkre van szükségük, hogy ész-
revegyék ôket. Jó példa erre a Pár-
beszéd Magyarországért felekezet, 
ahol Tordai Bence próbál megfelelni e 
kívánalmaknak. Hôsünk nem ma 
kezdte az agitprop munkát, jó ideje 
rendszeresen hallat magáról, sôt önbi-
zalomtól duzzadó, harsány fellépései-
bôl ítélve alighanem elégedett is vele a 
pártvezetés.

Eddigi legemlékezetesebb szereplé-
sére még a tavasszal került sor, ami-
kor valósággal kiplakátolta Orbán 
Viktor parlamenti dolgozószobájának 
ajtaját –-- egyebek közt hazaárulónak 
nevezte Magyarország minisz-

terelnökét. Amikor pedig a házelnök 
örökre kitiltotta a visszaesô randalí-
rozót az Országházból, ôt sem volt rest 
kiszerkeszteni a Facebookon: „Persze, 
Bajusz, csak így tovább, elôre a putyini 
úton! De abban biztos lehetsz: elégté-
telt veszünk!” (Vajon mire gondolha-
tott a stöpszli párt agitátora? Párba-
jozni fog Kövérrel hajnalban a Vérme-
zôn?)

A feldúlt embernek emellett nyájas 
énje is van. Jó példa erre februárban 
írt nyílt levele az Eurojackpot hétmil-
liárdos magyar nyerteséhez: „A nagy 
nyeremény felelôsséggel is jár (…) 
Orbánt és bûntársait el kell távolítani a 
hatalomból. Ehhez most komolyan 
hozzájárulhatsz!” A nyálas, tarhálós 
levél aligha hozott szimpatizánsokat. 
Hányingert annál inkább…

Az egésznek most az ad aktualitást, 
hogy párbeszédes Bence minap egy 
sajtótájékoztató keretében próbálta 
meg felnyitni a félrevezetett választók 
szemét: „A Fidesz a nem létezô Soros-
tervvel próbálja gyûlöletre hangolni 
az embereket a kampányban…” Ho-
lott, ugye, „a menekültek nem veszélyt, 
hanem lehetôséget jelentenek az eu-
rópai társadalmaknak…”

Figyu, Bence! Mi, itt élôk inkább ki-
hagynánk ezt a „lehetôséget”. Ha ti 
odahaza láttok benne fantáziát, hát 
rajta! (Majdnem azt írtam: csak ne a 
miénkkel verjétek a csalánt! Legyen 
az a lehetôség is a tiétek.)

KAPUDROGGAL 
KOPOGTATNAK

Fafejû énje is van a magát megen-
gedô, rugalmas társaságnak aposztro-
fáló Magyar Liberális Pártnak. Sôt 
kemény fafejû…

Nem elég, hogy különféle próbálkozá-
saik után nemrég a Nemzeti Választási 
Bizottság is elhajtotta ôket a könnyû 
drogjaikkal (Fodor Gáborék a marihu-
ána legalizálását szerették volna nép-
szavazásra bocsátani), máris bejelen-
tették: parányi igazítás után újra be-
adják a kérelmet.

Nem is akárhogyan érvelnek a foly-
tatás mellett. Dacos alelnökük, Sermer 
Ádám kijelentette: ha egy ország va-
lóban tenni szeretne a kábítószerek 
káros hatásai ellen, az –-- figyeljünk 
erôsen! –-- a legjobban akkor cselek-
szik, ha legalizálja a cannabist és szár-
mazékait. Igen, jól hallottuk: be kell 
engedni a kis bûnt, hogy be ne jöjjön a 
nagy… Az indoklás szerint ugyanis a 
cannabis már régen nem „kapudrog”, 
nem lehet ráfogni, hogy belépô a ke-
mény drogok világába. Persze elôke-
rültek a korábbi érvek is: a tiltás csak 
olaj a tûzre, attól nem csökken a fü-
vezôk száma, sôt! A hasznot húzó bû-
nözôknek segít az állam, ha tilt. A le-
gálisan füvezô országokban kisebb a 
drogbûnözés, ráadásul adóbevétel is 
érkezik a konyhára stb.

Hallgatva az „érveket”, az embernek 
van egy olyan érzése, hogy liberális 
ideológusaink már régen benyitottak 
azon a drogkapun… Különben aligha 
erôltetnék ezt az alkotmányos jogon 
történô nemzeti elhülyítést. (Már csak 
azért sem, mert idôközben kiderült, 
Magyarországon nagyjából hatmillió-
an ellenzik a liberális ötletet; egyet-
lenegy társadalmi csoport sincs ideha-
za, ahol többségben lennének az agy-
leépítés támogatói.)

Dacára mindennek, a szipubarát párt 
továbbra is apait-anyait beleadva har-
col a legális leépülésért. Nemzeti sors-
kérdésként teszi fel: demokráciában 
élünk-e, ha nem kokszolhatunk szaba-
don? Ez a kérdés, válasszatok!

Nemsokára talán jelszó is születik: 
„Aki nem drogozik, ne is egyék!”

BUKARESTI 
KOMMENTÁR

Amikor ezeket a sorokat pötyögöm, 
még nem tudhatom, milyen eredményt 
hoz a keddi éjszakába nyúló Barce-
lona–Juventus futballrangadó, annyi 
biztos, hogy a katalánok csak a gyôze-
lemmel lennének elégedettek.

Mindig így vannak ezzel az ottaniak, 
hát még most, hogy párhuzamosan 
egy másik, még nagyobb mérkôzést is 
vívnak –-- Madriddal csatáznak a kata-
lán függetlenségért. A „továbbjutá-
sért”.

Nem ma kezdôdött a küzdelem. Az 
aktualitást most az adja, hogy Kata-
lónia hamarosan népszavazást tart a 
tartomány függetlenségérôl –-- dacára 
a spanyol alkotmánybíróság felfüg-
gesztô határozatának.

A madridi kormány kezdettôl eluta-
sítja az elszakadási törekvéseket, 
mondván, arról csak országos népsza-
vazás dönthet. Ezt viszont Barcelona 
nem fogadja el: maguk akarnak dön-
teni a sorsukról. Ki más? A hét elején 
tartott tüzes demonstráción elképesztô 
emberáradat töltötte meg a belvárosi 
utcákat. Az egyik keresztezôdésben a 
tömeg egy hatalmas keresztet for-
mázott meg, így szimbolizálva az ik-
szet, amit majd a szavazólapra várnak 
mindenkitôl.

A témával természetesen a nemzet-
közi sajtó is kiemelten foglalkozik. 
Kommentárokból sincs hiány. A buka-
resti Adevarul még Magyarországot 
sem hagyja ki az elemzésébôl:„Bu-
dapest nem az egyetlen lesz, amely 
felhasználja Katalónia mérgezô prece-
densét, de feltétlenül az elsô, amelyet 
megihlet a spanyol dráma.”

Ki is fejti aggodalmait. „Magyaror-
szág irredenta tendenciákat táplál a 
magyar etnikum lakta régiókban. Ez 
világosan megmutatkozott a katolikus 
gimnázium körüli botrányban, amely-
ben erôsen feltüzelték az indulatokat”

„Mérgezô precedens,… feltüzelt in-
dulatok…” –- itt abba is hagytam.

(Ui.: Kedvelem a Juventust is, de 
most a Barcelonának drukkolok.)

(Barcelona-Juventus 3-0. A Szerk)

SARÍA ÉS AZ EMBERI JOGOK
Az EU tökre húzna gyûszût.
Az Európa Tanács emberi jogi bizottságában ismét egy fontos kérdés került 

elô: hogyan lehet összeegyeztetni a muszlim saría-jogrendszert az európai 
jogokkal. Igazi ködszurkálás.

Tényleg ez a legfontosabb? Összeegyeztetni az összeegyeztethetetlent?
Értjük mi a próbálkozást, ami (a jószándékot feltételezve, esetleg) arra 

irányul, hogy az Európában NEM LÉTEZÔ(!!!) no-go zónákban uralkodó 
állapotokat megoldja, ha már az európai jogrendszer nem elég elrettentô a 
bevándorlóknak. Sôt, nem csak a no-go zónákban, hanem azon kívül is.

Szavazat-maximalizálást orrontunk a háttérben, azaz a hatalomért ballibsi 
politikusok még az elveiket is hajlandók feladni (meglepô?). Például gondoljunk 
csak bele, hogy micsoda ellentétek húzódnak a muszlim és az európai jog-
rendszerben a nôk helyzetének megítélésében, a családok hierarchiájában, 
felépítésében és tagjainak jogaiban, és esetleg a házasság kérdésben. Pél-
dául a saría egészen másképp ítéli meg (sôt leginkább elítéli) a liberálisok 
vesszôparipáját a homoszexuálisok házasságát, de az LMBTQI jogokról is 
egy hangyányit másként vélekedik. Nem beszélve a muszlimok által lenézett 
és végsô megoldásként kiirtandónak ítélt vallások gyakorlóiról, mint a zsidók, 
vagy keresztények (bár ez utóbbi libsi barátainkat hidegen hagyja, hiszen nem 
potenciális szavazóik).

Végezetül idézzük az emberi jogi bizottság tagjának, Hollik Istvánnak a 
888.hu-nak mondot szavait az elôterjesztéssel kapcsolatban:

„Európa ahelyett, hogy a saját identitását erôsítené, vagy a Közel-Keleten 
üldözött keresztényeket védené, inkább ilyen kérdésekkel foglalkozik. Ez elfo-
gadhatatlan.„

(Magyar Idôk)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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KRÓNIKA
Kedves Támogatói a Szent 

Ferenc Alapítványnak 
Sajnos már elég régóta nem jelent-

keztem, hogy elsôsorban kifejezzem 
hálás köszönetemet azoknak akik már 
évek óta olyan nagy szeretettel és 
buzgalommal támogatják az alapít-
ványt. Tudom sok embernek ez nem 
kis erôfeszítést jelent amiért csak há-
lámat és köszönetemet tudom kife-
jezni. Azt is tudom sokan ezt fel sem 
tudják fogni gondolván nyugaton min-
den mennyivel könnyebb ...pedig ott 
sem kolbászból van a kerítés. Magam 
is sokszor megkérdôjelezem mi is az 
ami az embert ide vonza feladva min-
dent ami volt, de amikor meglátom a 
mosolygós kis pofikat, elképedve 
mennyit nôttek még a nyár folyamán 
is talán kap az ember egy magyarázatot 
miért is hagyott még családot is Auszt-
ráliában és mit is keres itt. Amikor az 
ember látja miután eltelik egy pár 
hónap az ujjonan jöttek arca mennyire 
megváltozik, vonásaik mennyire má-
sok és, hogy tudnak mosolyogni, meg-
nyugodva akkor kap talán az ember 
magyarázatot arra a jó Isten miért 
vezeti az embert az ilyen nem mindig 
felhôtlen útra. Nekem még az is sokat 
jelent amikor felhangzik a déli ha-
rangszó ...kis dolog ???? Nem hinném. 
Még tart a nyár vége, a gyerekek el-
kezdték az iskolát, de már erôsen lehet 
érezni az ôsz közeledtét ...a napok rö-
vidülnek. A gyerekeknek a nyár min-
dig zsúfolt programokkal így azok 
sem érzik magukat egyedül akiket 
szüleik még csak fel sem keresnek.

Tudom mit jelent az alapítványnak 
amikor valaki a végrendeletében is 
rájuk hagyja azt amiért egy életen át 
keményen megdolgozott és természe-
tesen az ilyen adományokat igen nagy 
bölcsességgel és tisztelettel kell kezel-
ni. Mit hoz a jövô ezeknek a kisembe-
reknek csak a jó Isten tudja, de így 
legalább kapnak egy esélyt. A többi 
már az ô kezükben van. Az alapítvány 
jövôre lesz 25 éves így ezeket a gondo-
latokat Csaba testvér elmélkedésével 
szeretném zárni. Elôtte viszont sze-
retném megköszönni névszerint azok-
nak a jóságát, akik az alapítvány mellé 
álltak. Van aki szeretne névtelen ma-
radni, de nagyrészt én is tudom kirôl 
van szó, van olyan akit még én sem 
ismerek..., de hálás köszönetem min-
denkinek.

A sorrend nem mérvadó , úgy szintén 
van aki havonta adja támogatását, de 
neve csak egyszer jelenik meg.Külön 

köszönetem azoknak akik évrôl évre 
vállaljak a keresztszülôi szerepet, 
sajnos a távolság miatt csak nagyon 
ritkán jut bárki ide.

Hálás köszönetem a következôknek : 
Dobozy István az adelaidei magya-
rok nevében is, Bátky Georgina, N/
N x 3!, Szabó S., Krepler Antal, Dr 
G. Nagy, Bogláry Ilona, Losonski 
Claudia, keresztszölôknek: Kiss 
Olga, Hervey Bay és környékén élô 
keresztszülôk, Éva Mobbs, Prekopp 
Hanna, Hase Zsuzsa ..., 2 kereszt-
gyermeke van, N/N szintén két ke-
resztgyermeke van, Cludia és Feri 
Losonski, Pálos Enikô, Sinkó Mar-
git és a melbournei magyar kereszt-
szülôk, Sipos Ika, Szabó Pityú és 
Robi.

Nem utolsó sorban szeretnék köszö-
netet mondani gyermekeimnek és 
unokáimnak akik Ausztráliában van-
nak…, sajnálom az idôt amit nem vele-
tek töltök…, köszönöm a megérté-
seteket !! Hálás köszönetem Márffy 
Attilának és Bagin Líviának támo-
gatásukért az írások leközléséért.

Nem utolsó sorban imáimban tudok 
csak azokról megemlékezni aki életük 
gyümölcseit az alapítványra hagy-
ták…, amibôl sok minden született, 
tehát nem volt hiábavaló!

Ha valakit kifelejtettem kérem kö-
zölje ha lehet emailben velem... 
drekalotay@gmail.com
Köszönettel és szeretettel 
Eszter
dr Kalotay Eszter.
Végezetül szeretnék további sikert és 

Isten áldását kérni Csaba tetvérre és a 
munkatársaira !

lát magunk elé állítani:
1. Szent Ferenc egyedül Istent imád-

ta, aki jónak látta ôt megajándékozni 
testvérekkel, akiket ô nagyon szere-
tett. Egész pedagógiai, lelkipásztori 
munkám az elmúlt 25 évben arról 
szólt, hogy elvezessem a rám bízott 
gyermekeket, kollégákat az élô Isten 
színe elé. Szent Ferenc atyánkkal hi-
szem és vallom, hogy Isten nem csak 
létezik, él, de ô is szeretne velünk 
személyes, élô kapcsolatot kialakítani, 
atya-gyermek, szerelmes, jegyespári 
viszonyt létesíteni. Isten végtelenül 
szeret bennünket, életünk célja viszo-
nozni ezt a személyes, pezsgô, hatá-
talan szeretetet, ezért mindennapi 
munkánk a gyermekekkel, hatósággal, 
támogatással való viszonyunkat, min-
dent ez az Istennel való kapcsolat kell 
meghatározzon, bearanyozzon! Ezen a 
szép úton ha eredményesen haladunk, 
akkor minden más ajándékként omlik 
elénk, de ha itt elakadunk, s más célok 
felé kezdünk sodródni, akkor minden 
zengô érc és üres cimbalom pengésé 
válik bennünk és körülöttünk. Ferenc-
tôl megtanultuk, hogy földi létünk 
célja, Istent jókedvvel, gyermeki sze-
retettel imádni, s jó testvérekként 
szeretetben, egymás örömére Isten 
országát építeni, azt az országot, hol 
békében mindannyiunknak megvan a 
helyünk, szerepünk, feladatunk!

2. Szent Ferenc atyánk számára az 
egyszerûség, a szegénység nem kelle-
metlen nyûg, hanem Isten drága aján-
déka, szabadság, mely a boldog éle-

tünk, a vidám szárnyalásunk elôfelté-
tele. A Szent Ferenc Alapítvány a kez-
det kezdetén nagyon “szabad” volt, 
hisz nem volt semmink, és így nap 
mint nap megtapasztalhattuk Isten 
gondviselô jóságát, atyai törôdését. 
Bár soha nem vettünk kölcsönöket, 
adósságba nem keveredtünk, mégis az 
ég madarainak példájára nekünk is 
Isten kirendelte a mindennapi betevô 
falatot. Ez a falat volt amikor fino-
mabbra, ízletesebbre sikerült, máskor 
meg egyszerûbb, szegényesebb, de Is-
tennek legyen hála elmondhatjuk, 
hogy mindig bôségesen állt a rendel-
kezésünkre, nélkülöznünk nem kellett. 
Szent Ferenc atyánk szavaira indul-
tunk el: „ha nem fizetik meg becsületes 
munkádat, akkor hálaadó lélekkel for-
dulj mennyei Atyád terített asztalá-
hoz”, azaz szerényen kolduljatok, és én 
azt szeretném, hogy mi továbbra is en-
nél az egyszerû asztalnál maradjunk. 
Senkitôl nem kértünk sokat, mert úgy 
éreztük, hogy ha sokan kevéssel, any-
nyival amit nélkülözni tudnak segíte-
nek, akkor azzal biztos, hogy meg 
tudjuk oldani az anyagi gondjainkat. 
25 év után visszanézve, hálát adok a jó 
Istennek és az Ô hiteles tanítványának 
Szent Ferenc atyánknak, amiért az 
evangélium csodálatos útján járhat-
tam, és azért imádkozom, hogy mind-
azt mi számunkra fölösleges, azt ne 
gyûjtögessük, hanem továbbadva, az 
egyszerûség, a szegénység fala védel-
mezze házainkat, otthonainkat!

3. Mindig csodáltam Szent Ferencet, 
amiért az élet nehézségei, gondjai, a 
problémák nem törték össze az ô jó 
kedvét, derûjét, optimizmusát. 25 év 
alatt beláttam, hogy nincs egyetlen 

olyan gond, probléma, nehézség, amit 
rossz kedvvel, szomorúan, jobban el 
lehetne végezni, mint derûvel, vidám 
szívvel. Szent Ferenc atyánk drága 
öröksége, nekünk szánt értékes aján-
déka a megváltott Isten gyermekének 
jó kedve, derûje, életöröme! Így visz-
szanézve, hálát adok e szép ajándékért, 
mert csak derûs énekszóval, kacagva 
sikerülhetett szembenézni a nehéz-
séggel, kilátástalan helyzettel, és az 
évek alatt talpon maradni minden 
gond, nehézség közepette. Ahogy a 
“kelj fel Jancsit” a talpába helyezett 
ólom mindig talpra rántja, Szent Fe-
renc derûje, megváltottságunkból fa-
kadó életöröme bennünket is nagyon 
sok nehézség és gond közepette talpra 
állított, életutunkon továbbsegített.

Úgy gondolom, hogy Szent Ferenc 
atyánk eme három ajándéka lehet a 
záloga nagy családunk jövôjének. 
Amennyiben külön-külön is és együtt 
is Istent tudjuk imádni, aki nem csak 
hivatással hanem testvérekkel is meg-
ajándékozott bennünket, akiket na-
gyon kell szeressünk, és ha ezt szeré-
nyen, egyszerûen, vidáman tudjuk 
megélni, akkor Isten ege alatt meg 
lesz a helye a mi alapítványunknak, 
gyermekeket szolgáló házainknak, 
képzési központjainknak.

Jézus Krisztust sokféle módon lehet 
követni, szeretni, mi a Szent Ferenc 
atyánk által mutatott úton indultunk 
el, és 25 év után visszanézve úgy 
érezzük, hogy jó úton jártunk, és ezért 
ezen a szentek által kitaposott úton 
szeretnénk tovább is menni.

Kisebb testvéri szeretettel, 
Csaba t.

2018-as évet - Szent Ferenc 
atyánk tiszteletére 

szenteljük! 
A Szent Ferenc Alapítvány 1993-ban 

született! 2018-ban ünnepeljük nagy-
családunk 25-dik születésnapját! An-
nak idején, a Szolgáló szeretet útján, 
Jézus Krisztus hívására, Szent Ferenc 
szellemében, vezetésével indultunk el. 
Védôszentünktôl nem csak a nevünket 
vettük, hanem a mindennapi döntése-
inkben a bennünket vezérlô irányel-
veket is! Mivel mindannyiunk kisebb 
testvérét, Szent Ferencet tekintjük az 
évek alatt közel 6000 gyereket befo-
gadó, 83 helységben kenyeret, jó szót 
adó közösségünk lelki vezetôjének, 
ezért a 2018-as évet Szent Ferenc 
atyánk tiszteletére szeretnénk szen-
telni!

Melyek azok a legfôbb irányelvek, 
melyek vezettek az elmúlt 25 évben, s 
melyek mentén szeretnénk tovább 
menni? Ebben a megemlékezésben 3 
gondolatot szeretnék, mint útjelzô táb-

In Memoriam
Gordon Judy

Egyedül
Magányos ház a bánatom,
A hold besüt az ablakon.
Mint ódon óra éjfélen,
Szívem megkondul csendesen.
Lila ruhádban álmatag
Besurransz hozzám – vártalak,
A hajad ôszes, a szemed kék,
Az ajkadon elvérzenék.
Finom kezed fehér galamb,
Rózsaszín tested hangtalan,
Dalom elhal a lantomon,
Rólad csak titkon álmodom.
Szívem minden reménye holt
Mert álma földöntúli volt
És mosolygón betekint a hold.

Gordon Rezsô 
Magyar Élet, 1971. május 20.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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KRÓNIKA
mekek apákat, nagyapákat köszöntô 
verseket szavaltak, valamint az idén 
Oscar-díjat nyert Mindenki kisfilm, 
Bodzavirág címû kórusmûvét és nép-
dalokat énekeltek.

A mûsor további részében a gyerme-
kek még ugrós táncokat mutattak be, 
továbbá a MKK ifjúsági csoportja 
moldvai és palatkai táncokat, valamint 
a fiúk kalotaszegi legényest adtak elô, 
a táncokat Svak Lászlóval tanítottuk.

Apák napja a Magyar 
Kultúr Körnél

Ausztráliában szeptember 3-án tar-
tották az Apák napját. A Magyar Kul-
túr Kör (MKK) szeptember 8-án szer-
vezte meg hagyományos, apák napi 
vacsoráját, és az édesapákat köszöntô 
mûsort.

Mi, három KCSP-s leányzó; Farkas 
Dorka, Tokaji Tamara és jómagam, 
már kora délután a konyhán segítet-
tünk, valamint a teremet varázsoltuk 
az alkalomhoz illôvé.

A mûsor verses-énekes részét Vi-
dács Ilona (a MKK magyar tanára) és 
Dorka állította össze, melyben a gyer-

Nemzetek Konyhája és 
a magyarok a 

Swinburne Egyetemen
Beszélgetés Kálmán 

Bernadettel
Szeptember 7-én megrendezésre ke-

rült a Swinburne Egyetemen a Nem-
zetek Konyhája esemény, amelyre 
fellépôként volt szerencsém elmenni. 
Férjemmel, Bodor Lóránddal gyi-
mesi táncokat adtunk elô, majd a kö-
zönséget bevonva hejszát táncoltunk. 
A rendezvény kapcsán Kálmán Ber-
nadettel, az egyik szervezôvel beszél-
gettem.

Mikor került megrendezésre az elsô 

A mûsor elôtt a vendégek ízletes 
marhapörköltöt és rántott szeletet va-
csorázhattak, azután pedig Risztics 
Pityu szolgáltatta a talp alá valót a tán-
colni vágyóknak.

A testileg és lelkileg jóllakott apák és 
nagyapák büszkén mentek haza az es-
te végeztével.

Bodor Réka
Kôrösi Csoma Sándor 

ösztöndías

Nemzetek Konyhája?
2015-ben, és azóta minden szemesz-

terben megtartjuk, immáron 5. alka-
lommal.

Mi a célotok az esemény szervezésé-
vel?

A Swinburne-i Nemzetek Konyháján 
a migrans diákok kulturális sokszínû-
ségét és az egyetemi élethez való gaz-
dag hozzájárulásukat ünnepeljük. 
Tradícionalis ételek kerülnek bemuta-
tásra, melyet a vendégek meg is kós-
tolhatnak, valamint a diákok elmond-
ják kötôdésüket az adott ételhez.

Milyen konyhák mutatkoztak be ez-
zel az alkalommal?

A szeptember 7-ei menû a következô 
volt:  Sri Lanka és képviselôi fôztek 
csirke curryt lencsefôzelékkel, rizzsel 

és kókuszos kelkáposztával. Pakisztáni 
diákok bárány handi curryt készítettek 
fokhagymás naan kenyérrel. Ôshonos 
ausztrál konyha kenguru nyárssal, tra-
dícionális kenyérrel, lekvárral és 
ausztrál fûszerparadicsom-mártással 
mutatkozott be. Magyarország pedig 
desszertel, mégpedig somlói galuská-
val állt elô.

Magyarok korábban megmutatták 
már magukat?

Most voltak elôször, általában ázsiai 
konyhák szoktak szerepelni, mivel a 
migráns diákok többsége ázsiai. A 
márciusi eseményen például perzsa, 
indiai, indonéziai diákok és európai-
ként az olaszok fôztek.

Összesen hány diákot, és mennyi 
nemzetiséget számlál az egyetem?

Csak felsôoktatásban több, mint 
35000 diák tanul a Swinburne Egyete-
men, ahova 100 országból érkeztek 
diákok a világ minden kontinensérôl.

Te szervezôje és résztevôje is voltál 
az eseménynek?

Igen, 2014 óta abban a csoportban 
dolgozom pénzügyesként, ahol ezeket 
az eseményeket szervezik. Tavaly volt 
szerencsém tanulni is az egyetemen es 
imádtam.

Mivel az egyik diákcsoportunk utolsó 
percben visszalépett, Simone, a fôszer-
vezô megkérdezte hogy szeretném-e 
képviselni Magyarországot. Kedves 
barátommal, Ruscsak Tamással ---
aki itt tanul ---- vágtunk bele a somlói 
galuska készítésébe 160 fôre.

Miért van szükség ilyen, vagy ehhez 
hasonló napokra az egyetemen?

Az egyetem hisz abban, hogy a kö-
zösségek sokszínûsége erôsebbé teszi 
az intézetet. 2017 márciusában adták 
ki a Diverzitas Chartat, ami elismeri 
és tiszteleg a sokféle kultúra elôtt, 
amelybôl a Swinburne-közösség áll.

A rendezvényen mind fellépôként, 
mind kóstolóként nagyon jól éreztük 
magunkat, az ételek igazán ízletesek 
voltak, legnagyobb meglepetést az 
édeskés, semmihez sem hasonlítható 
kenguruhús okozta, de természetesen 
a legjobban a finom hazai, a somlói ga-
luska esett!
Kívánuk további sikereket, és 

ugyanilyen eredményes rendezvé-
nyeket!

Bodor Réka
Kôrösi Csoma Sándor 

ösztöndías
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Helyhatározót, 2. 
Lóránt Gyula, 3. Kétségbeesve kere-
sem Susant, 4. Warren Beatty, ameri-
kai színész, 5. Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, héttel, 6. Caravaggio néven, 7. 
Hercule Poirot titkárnôje volt, 8. A 
Beatles együttest, 9. Bíró Ica, 10. 
Venus és Serena.

E heti kérdéseink:

1. Melyik együttes slágereibôl készí-

tették el a Mamma Mia c. musicalt?

2. Milyen nemzetiségû a világhírû 

balett-táncosnô, Alicia Markova?

3. Naprendszerünk melyik bolygóján 

található a Maxwell hegység?

4. Melyik magyar településen talál-

ható a Montenuovo-kastély?

5. Melyik betût jelenti az egy pont a 

morzeábécében?

6. Melyik Mozart-opera szereplôi Pa-

pageno és Papagena?

7. Hány négyzetméter egy négyszögöl?

8. Melyik Nobel-díjas költô-író „kos-

tolta meg” Magyarországot?

9. Ki volt azEgyesült Államok elnöke 

a neutronbomba kidolgozásakor?

10. Mi a neve a japán filmek ismert 

szörnyalakjának?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Öreg néni kényelmesen elhelyezkedik 

a fotelben, mellette a kutyájával. Nézi 
a TV-t, egy vadnyugati történet van 
mûsoron. Egyszer csak meglöki a 
szundikáló kutyát, és hangosan fel-
kiált:

--- Nézz csak oda, Morzsika! Ez a cow-
boy nem egészen normális! Folyton a 
lovához beszél!

* * *
Két férfi beszélget.
--- Nem értem, hogy vehettél ilyen 

drága étkészletet a feleségednek!
--- Drága volt, de megérte. A felesé-

gem azóta a mosogató közelébe se 
enged.

* * *
Két birkapásztor beszélget:
--- Neked hány birkád van?
--- Fogalmam sincs!
--- Hogyhogy nem tudod?
--- Hát eddig akárhányszor megpró-

báltam megszámolni a birkákat, 
mindig elaludtam.

* * *
A cigány elmegy az orvoshoz:
--- Doktor úr, nagy baj van, kékül a 

bal lábam!
--- Hát, ezt bizony le kell amputálni!
Két nap múlva visszamegy a cigány:
--- Doktor úr, nagyon nagy baj van! 

Kékül a jobb lábam!
--- Hát, cigány bizony ezt is le kell 

amputálni!
Két nap múlva beviszik a cigányt az 

orvoshoz:
--- Doktor úr, hatalmas nagy baj van! 

Kékül a seggem!
Az orvos gondolkodik egy darabig, 

majd megszólal:
--- Te cigány, nem fog véletlenül a 

farmerod?
* * *

Egy férfi talál egy bedugaszolt palac-
kot a tengerparton. Kihúzza a dugót, 
amibôl annak rendje és módja szerint 
elôjön egy dzsinn. A dzsinn ásítva azt 
mondja a férfinak:

--- Ma sajnos nagyon álmos vagyok, 
így csak két kívánságodat tudom tel-
jesíteni.

--- Nem baj, két kívánság untig elég - 
mondja a férfi. --- Elôször is, azt kí-
vánom, legyen 1 milliárd dollárom egy 
svájci bankszámlán!

Puff! A dzsinn kezében megjelenik 
egy papírlap, amit átnyújt a férfinak.

--- Tessék, itt van a bankszámla-szer-
zôdésed. Mi a második kívánságod?

--- Azt kívánom, legyek olyan, hogy a 

Egyperces tudományBolond-Nobel díjat ért 
a folyékony macskák 

kutatása
Folyékonyak vagy szilárdak a macs-

kák, egy krokodil babusgatása hatással 
van-e a szerencsejátékra és gyógyítja-
e a horkolást az ôsi ausztrál hangszer, 
a didzseridu? --- ez a három kutatás is 
díjazott lett csütörtökön a Harvard 
Egyetemen, az idei anti-Nobel-díjak 
átadásán.

Az “anti-Nobelként” emlegetett Ig 
Nobel-díj ötletadója Marc Abrahams, 
az Annals of Improbable Research 
(Valószínûtlen kutatások évkönyve) 
szerkesztôje volt.

Az elismerésnek nem az a célja, hogy 
a legjobb vagy legrosszabb tudomá-
nyos munkákat jutalmazza, hanem az, 
hogy olyan kutatásokra irányítsa rá a 
figyelmet, amelyek a megszokottól 
eltérô gondolkodásra ösztönöznek.

Abrahams szerint fontos, hogy az em-
berek ne feledjék azt a gyermekkori 
szokásukat, hogy furcsa dolgokat fi-
gyeljenek meg, és elgondolkodjanak 
rajtuk.

A 27. harvardi díjátadó ceremóniát 
papírrepülôzés, opera-ôsbemutató és 
olyan valódi Nobel-díjasok részvétele 
színesítette, mint a közgazdasági No-
bel-díjas Eric Maskin és Oliver 
Hart, valamint a fizikai Nobel-díjas 
Roy Glauber. A díjazottak a hagyo-
mányoknak megfelelôen egyenként 
10 billiós pénzjutalmat kaptak az ér-
téktelen zimbabwei valutában.
Most akkor szilárdak vagy folyé-

konyak a cicák?
Az Abrahams humoros tudományos 

magazinja, a Harvard-Radcliffe Tu-
dományos Fantasztikus Szövetség és a 
Harvard-Radcliffe Fizika Hallgatók 
Társasága által támogatott Ig Nobelek 
fizikai kategóriáját idén a francia 
Marc-Antoine Fardin nyerte, aki Fo-
lyékonyak, vagy szilárdak a macskák? 
címû, befôttesüvegekbe, vödrökbe és 
lefolyókba gyömöszölt macskák fotói 

azt vizsgálták, hogy a krokodilok 
mennyire befolyásolják a szerencse-
játék-függôket és nem szerencsejáték-
függôket a nyerôgépekkel való játék-
ban. A kutatók 2010-ben Queens-
landben 103 ember részvételével vé-
gezték a kísérletet, amelynek során a 
két csoport tagjai egyméteres, bekö-
tött állkapcsú krokodilokat vettek a 
karjukba, majd ez után vetették bele 
magukat a játékba, és kiderült, hogy a 
szerencsejáték-függôk merészebbek 
lettek a hüllôs kaland után.

A békedíjat hat kutatóból álló nem-
zetközi csoport nyerte, akik arra az 
eredményre jutottak, hogy az ôsi 
ausztrál fúvós hangszeren, a didzse-
ridun való napi gyakorlás alternatív 
gyógymódja lehet az alvási apnoénak 
--- egy súlyos, alvásfüggô légzésza-
varnak - mivel a hangszeren való játék 
erôsíti a felsô légutakat, ami köny-
nyebbé teszi a lélegzést.

nôk soha ne tudjanak ellenállni ne-
kem!

Puff! A dzsinn átváltoztatta a férfit 
egy doboz csokoládévá.

* * *
--- Hogy hívják Albert Einstein torz 

testvérét?
--- ???
--- Frank Einstein.

* * *
A cég értékesítési igazgatója pa-

naszkodik a titkárnôjének:
--- Ez a George olyan feledékeny, 

hogy azt csodálom, hogy el tud adni az 
ügyfeleknek akármit is. Most is 
mondtam neki, hogy ha jön vissza az 
ebédbôl, akkor hozzon nekem néhány 
szendvicset, de szerintem nem szá-
míthatok rá.

Ebben a pillanatban nyílik a liftajtó, 
és lihegve beesik George.

--- Fônök, nem fogja elhinni, mi 
történt! --- újságolja. --- Ahogy bemen-
tem az étterembe, megláttam egy régi 
ügyfelünket, aki már vagy 2 éve nem 
vásárolt tôlünk semmit. Leültem hoz-
zá, és olyan jól elbeszélgettünk, hogy a 
végén rendelt vagy 2 millió dollárért.

A fônök odafordul a titkárnôhöz:
--- Ugye mondtam, hogy ez a hülye 

elfelejti a szendvicseimet!
* * *

--- Képzeld, tegnap 20 percig ültem 
egy villamosszékben.

--- Huhh, és hogy maradtál életben?
--- Leszálltam a végállomáson.

* * *
A paraszt szánt a földjén. Arra megy 

a barátja.
--- Hé, Józsi, meghalt az anyósod!
A paraszt nem válaszol, csak szánt 

tovább.
--- Hé, Józsi, süket vagy?
--- Nem, csak elôbb a munka, aztán a 

szórakozás!
* * *

A lexikon olyan, mint a melltartó. 
Elôfordulhat az, hogy nem találjuk 
meg benne azt, amirôl azt hittük, hogy 
benne lesz.

* * *
--- Mivel magyarázza --- faggatja a 

válóperes ügyvéd a tárgyaláson a 
férjet ---, hogy öt évig nem beszélgetett 
a feleségével?

--- Nem akartam a szavába vágni.
* * *

megihlette kutatásában matematikai 
módszerekkel bizonyította be, hogy a 
fiatal, mozgékony cicák tovább meg-
ôrzik alakjukat, mint az idôsebb, lusta 
macskák.

Ebben a mezônyben tavaly egy nem-
zetközi kutatócsoport tagjaiként ma-
gyar tudósokat is díjaztak a lóbögölyök 
színpreferenciájának vizsgálatáért.
Nagyfülû idôsek és szerencsés 

krokik
A tíz trófea közül az anatómiai díjat 

James Heathcote brit orvos kapta, aki 
azt igazolta, hogy az idôs embereknek 
tényleg megnô a füle. Megállapította, 
hogy a férfiak füle --- 30 éves kor fölött 
--- évente két milliméterrel növekszik. 
A kémiai díjazott pedig egy olyan ku-
tatás lett, amely annak járt utána, 
egyesek miért utálják a sajtot.

A közgazdasági díjat Matthew Rock-
loff és Nancy Greer vehette át, akik 

Hatalmas 
baromságokat képesek 
kamuzni az emberek 

állásinterjún
Az álláskeresôk többsége igyekszik a 

legjobb formáját hozni, ha állásinter-
júra kerül sor. A Bloomberg blogja, a 
Moneyish elképesztô összeállítást ho-
zott le arról, hogy milyen hazugságok-
kal próbálkoznak egyesek az állásin-
terjún.

Az oldal szerint ráadásul a jelenség 
egyre súlyosabb mértéket ölt. A Care-
erBuilder közvélemény-kutatása sze-
rint a HR-menedzserek 75 százaléka 
kapott már rajta jelentkezôt hazugsá-
gon az önéletrajzában.

Ez közel 20 százalékos emelkedés a 
2015-ös felméréshez képest, akkor 
„csak” 58 százalék mondta azt, hogy 
találkozott valótlanságot állító álláske-
resôvel.

A felmérés szerint a legérintettebb 
terület a pénzügyi szektor (73 száza-
lék) volt 2016-ban.

Még rosszabb adatot közölt a Hire-
Right cég, akik azzal foglalkoznak, 
hogy leellenôrzik az önéletrajzok állí-
tásait. A vállalat szerint az alkalmazot-
tak 85 százalékának önéletrajza tar-
talmazott pontatlanságot.

Az oldal kiemeli, hogy itt nem olyan 
apróságokról van szó, hogy valaki egy 
évet mond kilenc hónap helyett, ha-
nem sokkal szembetûnôbb dolgokról.

A leggyakrabban kiszínezett pontok: 
 • Végzettség
 • Korábbi munkahelyek
 • Elôzô fizetés
 • Büntetett elôélet
Az önéletrajzban hazugságokat elrej-

tô emberek arra számítanak, hogy 
nem buknak le, hiszen átlagosan a CV-

ket átfutó HR-es 30 másodpercet szán 
az adatok leszûrésére.

Azonban az állásinterjún egy ke-
resztkérdéssel könnyen kiderülnek a 
turpisságok.

A szakértôk azt tanácsolják, hogy ha 
lehet, akkor eleve ne hazudjon senki 
az önéletrajzában, mert az csak a leg-
ritkább esetben marad titokban. A fel-
mérés rávilágított arra is, hogy mind-
össze a HR-esek 12 százaléka ad esélyt 
olyan önéletrajzoknak, amiben valami 
gyanús dolgot lát.

Érdemes szemezgetni a legérdeke-
sebb füllentések közül:

 1. Egy jelentkezô egy állásinterjún 
azt állította, hogy a Microsoftnál dol-
gozott. Arról azonban fogalma sem 
volt, hogy ki az a Bill Gates.

 2. Volt olyan, aki azt mondta magáról, 
hogy a CIA terrorelhárító csoportjánál 
volt kém. Egyfelôl errôl, ha igaz lenne, 
akkor sem beszélhetne, másfelôl az 
önéletrajz egy másik pontján az adott 
idôszakban épp általános iskolai tanul-
mányait folytatta.

 3. Egy hazug jelentkezô önéletraj-
zában az szerepelt, hogy Friedrich 
Nietzsche volt a tanára, ami azért 
érdekes, mert a német filozófus már 
117 éve halott.

 4. Egy igen kínos lebukás lehetett az 
is, amikor az állásinterjún egy je-
lentkezô egy program kódjának meg-
írásával dicsekedett. A probléma 
pusztán annyi volt, hogy az igazi szer-
zô is részt vett az interjún.

 5. Egy „nagy tapasztalattal ren-
delkezô” pincérnô nem tudta meg-
válaszolni, hogy a chardonnay fehér- 
vagy vörösbor-e. Egy hasonló interjún 
a „gyakorlott” pultosnak fogalma sem 
volt arról, hogy mi az a Guinness.



05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Öt kontinens 
06:25 Világ 
06:50 Summa
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
09:00 Katolikus krónika 
09:30 Nagyok Vizi E. Szil-

veszterrel Ugron Zsolna író  
beszélget.
10:00 Ridikül 
Szent Mihály napján
10:50 Angol nyelvû hírek
11:05 Szakadék (1956)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Bara Margit, 

Bessenyei Ferenc, Bihari 
József, Dajka Margit,  
Sinkovits ImreNagy István, 
az egykori szegény paraszt-
fiú tanítóként tér vissza a 
falujába. Meggyôzôdése, 
hogy a gazdagok és a sze-
gények közötti szakadék 
jóakarattal csökkenthetô. A 
gazdag Böröcz Horváth 
Klári viszonozza a férfi sze-
relmét, és Böröcz Horváth 
is hajlandó segíteni a falu 
legszegényebb családjának, 
Bakoséknak.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk 
13:45 Ízôrzôk (2016)
Pincehely Az Ízôrzôk mû-

sorával Tolna megyébe, 
látogattunk el.
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin
15:40 Domovina 
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) Hegyalja
16:50 Magyarország törté-

nete (2009) A nemzet ébre-
désétôl a forradalomig
17:20 Család-barát

  19:00 Magyar rock (2011) 
20:00 Hogy volt?!

  Bánki Iván - 80  hosszú 
évtizedekig volt a Magyar 
Televízió rendezôje. 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2008) 
Kishalak és nagy halak
A szekrényes-banda kira-

bolja Pircsi lakását, a lány 
bosszút esküszik és titokban 
sajátos nyomozásba kezd. 
Kocsis és Bordás között 
pattanásig feszül a helyzet, 
a százados szerint Bordás 
veszélyezteti az akciót. 
Demsa vacsorameghívása 
Bordás számára felér egy 
rémálommal…
22:35 Ridikül

  23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011) 
45. epizód - Kiûzetés a 

Paradicsomból
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Hogy volt?! (2015)

Eszenyi Enikôt köszöntjük
02:25 Szakadék (1956)   Ba-

kos Jóska,  meghal. Halá-
láért a falu népe a tanítót is 
felelôsnek tartja...
04:05 Hogy volt?!

 Bánki Iván - 80
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 
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05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:25 Család és otthon 
06:50 Magyar gazda
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Református magazin 
09:10 Református ifjúsági    

09:20 Metodista ifjúsági 
09:30 Ortodox ifjúsági 
09:35 Reformáció hétrôl 

hétre
09:50 Nagyok Vizi E. Szil-

veszterrel 2. Ugron Zsolna 
író beszélget. 
10:20 Ridikül
11:15 Angol nyelvû hírek 
11:40 Gyere hozzám fele-

ségül (1987) Magyar tévé-
film  Luxuskörnyezetben 
játszódó, néhol frivol, néhol 
kesernyés szerelmi négy-
szög történet. A tévéfilm 
úgy enged betekintést egy 
látszólag távoli világba, 
hogy közben --- észrevét-
lenül --- szembesít bennün-
ket mindennapi életünk ér-
zelmi/értelmi konfliktusa-
ival.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz 
„Legyetek telve jósággal, 

alázattal és türelemmel”Klu-
kon Edit zongoramûvész
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran
15:30 Unser Bildschirm
16:00 Útravaló
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) Déva, Vajdahu-
nyad és a Kenyérmezô
16:50 Magyarország törté-

nete (2009) Forradalom és 
honvédelem
17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Budavári Palota-

koncert Sissi nyomában
 21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2008) 
Egércsapda Zoli bevoná-

sával felgyorsulhatna a be-
épülési akció a nyomozók 
szerint, ezért Kocsis és 
Bordás között kiélezôdik az 
ellentét. Kálmán körzeti 
megbízott szeretne lenni, de 
Szabó egy régi sérelem 
okán elutasítja. Bordáshoz 
váratlan látogató érkezik…
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) 
46. epizód - Dákok, római-

kai, calchok és genovaiak a 
Duna mentén - Orsova és 
Calafat között
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!  Jordán 

Tamás születés-napjára
02:30 Gyere hozzám fele-sé

gül(1987)Magyartévéfilm
Luxuskörnyezetben játszó-

dó,  néhol frivol, néhol ke-
sernyés szerelmi négyszög 
történet.
03:35 P’amendeAhitkatonái
04:05 Budavári Palotakon-

cert  Sissi nyomában
 05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Magyar Krónika
06:25 Médiaklikk 
06:45 Útravaló 
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
07:30 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 A sokszínû vallás 
08:45 A sokszínû vallás 
09:00 Így szól az Úr! 
09:05 Kereszt-Tények 
09:15 Reformáció hétrôl h-
09:35 Nagyok Marton Éva 

2. Magyar Szent István 
renddel kitüntetett 
10:05 Ridikül

  11:00 Angol nyelvû hírek 
11:10 Az én ’56-om (2016)
Törteli Ferenc
11:30 Ítéletidô (1987)

  Magyar tévéjáték
 Az európai tavasz 1848-as 

menetrendje Magyarorszá-
gon a következô év tavaszá-
ra kimondatta a Habsburg - 
ház trónfosztását. A reálpo-
litikus Kossuth belátta, újra 
kell gombolni a szövetségi 
politika mellényét, azok szá-
míthatnak egymásra, akik 
itt maradtak a Kárpát --- 
medencében.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó 
13:40 Opera Café 
14:15 Magyar Krónika 
14:45 Család és otthon 
15:10 Slovenski utrinki
15:40 Alpok-Duna-Adria 
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999)Arad éskörnyéke
16:50 Magyarország törté-

nete (2009) Megtorlás és 
ellenállás
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2011) 
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016) 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008) 
A francia kapcsolat
 A Kriszta lakásán történt 

lövöldözés miatt a lányt 
felfüggesztik. Mike és Erika 
szakítanak, a férfi nem tud 
Demsáról és Bordást okolja 
a történtek miatt. Savigniék 
számára világos lesz, hogy a 
Zolinál talált anyag nem az 
afgán szállítmányból van.
22:35 Ridikül

 23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
 Vida anyó legendája - 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2015)

Iglódi István  (1944-2009) 
 02:25 Ítéletidô   Száraz 
György író mûve.
03:45 Nyitott stúdió (1996)   

Paizs Miklós: 
04:05  Szenes Iván írta 

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

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
06:25 Iskolapad 
06:45 Élô egyház
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Isten kezében 
09:05 Katolikus krónika 
09:40 Nagyok 
Történetek az emberségrôl
10:10 Ridikül 
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:15 ARADI VÉRTANÚK 

- NEMZETI GYÁSZNAP
Magyar történelmi arckép-

csarnok (2000)
Damjanich János
11:30 A labda (1972)
Magyar tévéfilm  (ff.)
Szereplôk: Domján Edit 

(Melinda), Soós Edit (Róká-
né, Jucus), Horváth József 
(Gavallér Mihály), Szobosz-
lay Sándor (Patkó Béla),  
Vas-Zoltán Iván (Popey)
Melinda, az elvált fôvárosi 

nô gondnoknak szegôdik 
egy vidéki mûvelôdési ház-
ba. Menekül múltja elôl, 
nyugalomra, tiszta, szép 
életre vágyik, ahol segíthet 
másokon. A zárkózott nôt 
roppant titokzatosnak tart-
ják a helyiek, s azonnal elin-
dulnak a találgatások, plety-
kák a személyérôl. Melinda 
egy darabig nem vesz tudo-
mást az intrikákról, mígnem 
szembesül azzal, hogy nem 
menekülhet örökké a világ, 
s önmaga elôl.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem 
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:45 Esély
15:10 Életkerék
15:40 Öt kontinens 
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999)Marosvásárhely
16:45 Magyarország törté-

nete Út a kiegyezéshez 
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2008) 
Árulók és elárultak
Miután Alter beépülési 

próbálkozása végleg meghi-
úsul, Kolonics parancsot ad 
a Demsa elleni akcióra. De-
nise nyíltan szembefordul 
az apjával és megszökik ott-
honról. Demsa nem várt lé-
pést tesz, amikor személye-
sen megkeresi Bordást és a 
segítségét kéri…
22:35 Ridikül

 23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011) 
49. epizód - Drakula, Kos-

suth Lajos 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?! (2015)

Nagy Attilára emlékezünk
02:30 A labda (1972)

Magyar tévéfilm  (ff.)
03:45 Nyitott stúdió (1993)
Martin zenekar
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:40 Életkor 
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Befôzés Szentesen
09:30 Nagyok Történetek a 

könnyedségrôl
10:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Világörökség Portu-

gáliában (2008) Sintra
11:35 Bohóc a falon (1967) 
Magyar játékfilm  (ff.)
 A szabad asszociációk logi-

káján alapuló új hullámos 
film hatvanas évek  tizené-
veseirôl. Három fiú egy ba-
latoni villába húzódik a vi-
har elôl. Amikor váratlanul 
megérkeznek a tulajdono-
sok, csak ketten tudnak 
meglépni, Kiki a kamrában 
marad.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Tôzsér Árpád
14:20 Hangvilla
14:50 A hôsies tenor (Pa-

taky Kálmán) Szlovéniai 
magyar dokumentumfilm
15:30 A nagyharsányi re-

formátus templom (2016)
Magyar ismeretterjesztô 

film  A Villányi hegység leg-
magasabb része a vulkáni 
eredetû Szársomlyó. 
15:45 Hogy volt?!

  Bánki Iván - 80
16:45 Új idôk, új dalai
17:20 Család-barát
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)  Liptód   

Dél-Baranyai zsákfalu. 
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012) 1. Fifti bukása, 2. 
Pálma ajánlata
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show
22:35 Tóth János 24. rész 

Aminek ki kell jönnieAngyal 
és Balázs között egyre foko-
zódik az üzleti feszültség,
23:05 Kulturális Híradó

  23:45 Opera Café
  00:15 Evangélium
  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
 01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Gasztroangyal  Ka-
kucs a kiváló vadételek 
02:25DAJKAMARGIT 110 

  Szerelmi láz (1942)
Magyar játékfilm  (ff.)
Éva egy napon megismer-

kedik Radnóthy Tamás ze-
neszerzôvel, és a két fiatal 
között szerelem szövôdik…
03:40 Nyitott stúdió (1992)   

  Phrala (Testvérek)
04:05 Mindenbôl egy van
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Térkép 
06:30 Minden tudás 
06:50 Kárpát expressz 
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Életmûvész (2013)
Sárfalvi Péter 2. öttusázó
09:30 Nagyok
Történetek a társakról
10:00 Noé barátai
10:25 Térkép
10:55 Angol nyelvû hírek 
11:05 Szerelmes biciklisták 

(1965) Magyar játékfilm  
„Ó, a Balaton! Nyári napo-
kon…” András, Albert és 
Bence álmai valóra válnak, 
amikor biciklitúrára men-
nek a Balatonra. Napfény, 
vízpart, csinos lányok. And-
rás és öccse Bence ugyan 
annak a lánynak csapják a 
szelet, Eszternek. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Peru, Chile (2016) 
A halál arcai
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalommin-
denkinek    Zrínyi Ilona
14:55 Tehenesek Romániai 

magyar dokumentumfilm
A háromszéki (erdélyi) 

keresztül is láttatja a film.
15:55 Önök kérték 
16:55 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró 
20:00 Gasztroangyal

  Kakucs 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Próbaút (2014)
Magyar dokumentumfilm  
Két zenekar, a Dûvô és a 

Ferenczi György és a 
Rackajam
22:30 Hogy volt?!   Básti 

Juli felvételeibôl köszöntik 
60. születésnapján.
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla   MaaBach-

család ajtaján kopogtatunk 
00:30 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek    Zrínyi Ilona
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 On The Spot: 9 hónap 

alatt a Föld körül (2015)
  Robin Lim
02:10 EGY NÔ SOK SZE-

REPBEN TOLNAY KLÁRI 
Három csengô (1941)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál ,Tol-

nay Klári,  Benkô Gyula, Új 
vendég érkezik az egyik 
03:30 Szerelmes biciklisták 

(1965)   Magyar játékfilm      
akit egy este meghódít, ám 
másnap elhagy. Eszter a fiú 
után megy…
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Nagyok
06:25 Esély
06:50 Kék bolygó
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
09:05 Isten kezében 
09:40 Nagyok Marton Éva 
 Kossuth-díjas, a Nemzet 

Mûvésze operaénekesnô
10:15 Ridikül
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:20 Az én ’56-om (2016) 
Hegedûs Géza Zoltán
11:35 Szakíts helyettem 

(1991)Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bács Ferenc 

(Sándor, a férj), Eszenyi 
Enikô (Lili), Hacser Józsa, 
Héring Tamás, Kern And-
rás (Miklós), Máté Gábor 
(Ferenc), Tóth Enikô
Bókay János vígjátékának 

televíziós feldolgozása egy 
ügyvéd komikus, ámde 
életbôl vett, férfi-nôi szeret-
nem-szeret viszonyokat ka-
rakterisztikusan példázó 
szerelmi háromszög-törté-
nete. Miklós orvos barátját, 
Ferit kéri meg arra, szakít-
son helyette hisztérikus és 
túl vehemens, ámde imád-
nivaló szeretôjével, a férjes 
asszony Lilivel. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda 
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok

  14:50 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
15:45 Ecranul nostru
16:15 1100  év Európa 

közepén (1999) Bánátban
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Az 1848-49-es 
szabadságharc Petôfi egyet-
len hiteles fotójának a törté-
netét
17:20 Család-barát
19:00 Dob+basszus  Nôi ze-

nekarok a magyar könnyû-
zenében
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2007)

  A pók hálójában
Kolonics tudtával Bordás 

találkozik Demsa lányával, 
aki hajlandó tanúskodni az 
apja ellen. Savigni emberei 
megjelennek Budapesten, 
hogy felkutassák a Demsa 
által megszerzett heroin-
szállítmányt. Demsa körül 
szorul a hurok...
22:30 Ridikül

 23:30 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011)
Kalandozások a bolgár Du-

na mentén
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)

Nagy-Kálózy Esztert kö-
szöntjük a születésnapján.
02:30 Szakíts helyettem 

(1991) Magyar tévéfilm
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
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

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

MAGYAR FESTMÉNYEK eladók. 

VENNÉK magyar, vagy európai 

ezüstöt – régi pénzt, karórát, zsebórát 

stb. Átveszem az Erzsébet utalványát 

is. Hívja bizalommal Ferit:

0417 113 387 – 9528 1483

2012-es évjáratú
félédes, kiváló minôségû 
tokaji bor nagyker áron 

eladó.
Esküvôre és bármi más családi 

eseményre kiváló nedû.
Olcsó postai kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes házhoz 

szállítást ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô és importáló

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

A MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG
2017. ÉVI KÖZGYÛLÉS

Tudatjuk a Magyar Katolikus Közösség 
tagjaival, hogy 

2017. évi közgyûlésünket szombaton, 
szeptember 30-án 2 órai kezdettel tartjuk
a Szent Erzsébet Otthon kápolnájában.

A tárgysorozaton lévô fontos megbeszélések miatt
tagjaink pontos és teljes számú megjelenésére 

számítunk.
Cím: 1 Symonds Road DEAN PARK N.S.W.

Korompay Klári 
 a Végrehajtó Bizottság Elnöke

Akik tagjai szeretnének lenni

a Magyar Katolikus Közösségnek,
kérjük ezeket, hogy nevüket, e-mail  címüket közöljék

Prof. Dr. Háhn Erik titkárral e.hahn@unsw.edu.au címen

vagy rendes postán küldött levélben 

névvel és postai címmel

Prof. Dr. E. Hahn 
1 Highgate St LINDFIELD N.S.W. 2070.

Barko Lajos otthonba került és 

CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-

ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 

tombozsan@gmail.com vagy Mobile:

0403 188-794

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

Barko Lajos otthonba került és 

CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-

ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 

tombozsan@gmail.com vagy Mobile:

0403 188-794

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.


