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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
címet fia, Bálint Dániel vette át.

Az elismerésben posztumusz részesült Kerkápoly Endre Széchenyi-díjas 
mérnök és Varga Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó, a kitüntetést gyermekeik 
--- Kerkápoly Endre, valamint Varga Attila és Katalin Stadik --- vették 
át.Az ünnepi ülésen Tarlós István elmondta: a kitüntetettek mindannyian évti-
zedek kitartó munkájával teremtettek közösséget, maradandót alkotva mind 
szakmai, mind emberi értelemben. „Budapest mindig úgy fejlôdhetett, hogy 
kimagasló személyiségek, hazafias elkötelezettségû emberek a közösség javára 
alkottak, munkálkodtak” --- tette hozzá.

A fôpolgármester beszédében kitért arra is, hogy véleménye szerint Buda-
pest túl van a legnehezebb, legküzdelmesebb éveken. Mint fogalmazott, az 
évtized elején még attól lehetett tartani, hogy alapvetô szolgáltatásokat sem fog 
tudni biztosítani a fôváros, ezzel szemben ma sorra újulnak meg Budapest 
emblematikus középületei és közterei, számos közberuházás kezdôdött meg 
vagy fejezôdött be az elmúlt idôszakban.Ugyanakkor a mostani ciklus sürgôs 
feladatának nevezte a közösségi közlekedés jármûparkjának megújítását, a 
hármas metróvonal felújítását, a Margitsziget további fejlesztését és a fôváros 
árvízvédelmi problémáinak megoldását.A díszpolgári címek adományozásáról 
a Fôvárosi Közgyûlés képviselôi áprilisban döntöttek, az elismeréssel együtt 
bruttó egymillió forintot kapnak a kitüntetettek.

Nemzetstratégiai kérdés a magyar 
idegen nyelvként való oktatása

Nyelv- és nemzetstratégiai szempontból egyaránt fontos kérdésnek nevezte 
a magyar mint idegen nyelv oktatását az Emberi Erôforrások Minisztériumának 
(Emmi) felsôoktatási és köznevelési államtitkára is egy a témában rendezett 
tanácskozáson Budapesten.

Palkovics László felsôoktatási államtitkár a magyar mint idegen nyelv 
(MID) jövôje címmel tartott szakmai konferencián emlékeztetett arra, hogy a 
múlt héten hirdették ki a felsôoktatási képzési jegyzékrôl szóló kormányren-
deletet, és a magyar mint idegen nyelv a mesterképzések között szerepel.

Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár kiemelte: nyelv- és nem-
zetstratégiai kérdésrôl van szó. Rámutatott: a 2010-es kormányváltás és 2011, 
az új köznevelési törvény elfogadása óta az iskola, a köznevelés és az oktatás 
ügye nemzetstratégiai gondolatként is jelenik meg.

Magyarok ugyanakkor nem csak a Kárpát-medencében élnek, és a magyar 
nyelv nemcsak irodalmi, nyelvtani alakzat vagy kommunikációs csatorna, 
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Június 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Levente, Irén nevû kedves olvasóin-
kat.

Levente: Régi magyar személynév-
bôl ered. Jelentése vezér.

Irén: A görög Eiréné -- azaz béke -- 
szóból ered.

Köszönthetjük még, Círus, Erina, 
Iréneusz, Laura, Leó, Leon nevû 
barátainkat.

Június 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Réter és Pál nevû kedves olvasó-
inkat.

Péter: A A görög Petrosz névbôl 
latinosított Petrus rövidülésébôl. 
Jelentése: köszikla.

Köszönthetjük még: Petúr, Aladár, 
Emma, Ivette, Judit, Orbán, Petra 
nevû barátainkat.

Június 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Pál nevû kedves olvasóinkat.
Pál: A latin paulus rövidülésébôl 

ered.
Jelentése: kicsi termetû férfi.
 Köszönthetjük még Emília, Már-

kus, Márk, Tivadar nevû barátain-
kat.

Július 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tihamér, Annamária nevû kedves 
olvasóinkat.

Tihamér: Régi magyar személy-
névbôl. Jelentése csendet kedvelô.

Annamária: Az indoerurópai nyel-
vekben honos Ann-Marie, Annamarie 
név visszalatinosítása, amit az Anna 
és Nária összevonásábôl ered.

Köszönthetjük még Anette, Anna, 
Annabella, Áron, Detre, Elôd, Gál, 
Gyula nevû barátainkat.

Július 2.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Ottó nevû olvasóinkat.
Ottó: A german Otfrid, Otmar 

nevek Ottó becézôjébôl. 
Köszönthetjük még: Jenô, Marcel, 

Marcella, Mietta, Ottokár nevû 
barátainkat.

Július 3..
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kornél, Soma nevû kedves olvasóin-
kat.

Kornél: A latin Cornélius nemzet-
ség rövidülése.

Soma: Amagyar nyelvújítok alkot-
ták a som szóból a Kornél magyarosí-
tására.

Köszönthetjük még: Kornélia, 
Bernát, Jácint nevû barátainkat.

Július 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ulrik, nevû kedves olvasóinkat.
Ulrik: a német Ulrich névbôl. En-

nek jelentése: uralkodó.
Köszönthetjük még: Babett, Berta, 

Betta, Rajmund, Ramon, Ulla, 
Ulrika, nevû barátainkat.

Szedd magad 
akciót tartottak Tihanyban

A tihanyi levendula kiemelkedô értéke, igazi ékessége a magyar mezôgaz-
dasági kultúrának, termesztése a tájba illô gazdálkodás jó példája, ezért ismert-
té kell tenni a tihanyi levendulát --- mondta a földmûvelésügyi miniszter a XI. 
Levendula Fesztivál megnyitóján Tihanyban.

Fazekas Sándor elmondta: az 1920-as évek közepén, amikor betelepítették a 
levendulát a Tihanyi-félszigetre, egy új termesztési hagyományt gyökereztettek 
meg. A tihanyi levendulából készült illóolajok, gyógyászati célokat szolgáló nö-
vényi kivonatok a múltban is Európa szerte keresettek voltak, eljutottak 
Amerikába is --- ismertette a miniszter.

A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park igazgatója, Puskás Zoltán arról beszélt, 
hogy 1952 óta védett terület Tihany. A levendulafesztivál egy erôsödô példás 
összefogásról, együttmûködésrôl tesz tanúbizonyságot --- tette hozzá.

Kontrát Károly, a térség országgyûlési képviselôje szerint ma már elkép-
zelhetetlen a balatoni nyár a tihanyi levendulafesztivál nélkül, Tósoki Imre, 
Tihany polgármestere pedig Tihany hírneve és identitása alapjának nevezte a 
levendulát.

A nôiességet, a kecsességet jelképezô gyógynövény gyakran kap helyet 
esküvôi csokrokban, kozmetikumokat és gyógyhatású készítményeket is gyár-
tanak belôle. A levendulát aratják, zsákba teszik, süteményben megeszik, 
szörpben megisszák és pálinkában kóstolgatják --- fogalmazott a polgármester 
a növény sokrétû felhasználásáról.

A tihanyi bekötôútnál kialakított levendulaültetvényeken szombat délelôtt 
több százan vettek részt a nemzeti park szedd magad akciójában, a tihanyi 
Belsô-tó partján pedig csaknem száz kézmûves és helyi termelô, csaknem 
negyven gasztronómiai különlegességeket bemutató sátor várta a vendégeket a 
XI. Levendula Fesztiválon, amely több ezer érdeklôdôt vonzott.

Nyolc új díszpolgára van 
Budapestnek

A kulturális, a tudományos és a sportélet nyolc kiemelkedô képviselôjét tün-
tették ki díszpolgári címmel a Fôvárosi Közgyûlés ünnepi ülésén.

Az elismerést Marton Éva Kossuth-díjas operaénekesnô, a nemzet mûvé-
sze; Hámori József Széchenyi-díjas biológus; Portisch Lajos olimpiai bajnok 
sakkozó, a nemzet sportolója; Rudas Ferenc korábbi válogatott labdarúgó és 
sportvezetô; valamint Rudolf Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész 
vehette át Tarlós István fôpolgármestertôl. A szintén Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színmûvész és színházigazgató Bálint András távollétében a díszpolgári 

A Budai Vigadó felújításának támogatásáról döntött a kormány. A 
határozat szerint az idén 299 millió forintot biztosítanak erre a 

költségvetésbôl. A beruházásra jövôre majdnem 2,5 milliárdot, 2017-
ben 1,7 milliárdot, 2018-ban pedig 1 milliárdot szán a kabinet.



hanem olyan kulturális közvetítô erô, amely az identitást, és a magyarságtudatot 
egyaránt erôsíti. Hozzátette: az a cél, hogy a magyar kultúrát, nyelvet, és identi-
tást erôsítô pedagógusképzést biztosítsanak ezen a szakon. Bencze Lóránt, a 
Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója köszöntôjében szintén azt hangoztat-
ta, hogy a MID oktatása alapvetô nyelvstratégiai kérdés. A rendezvényen 
kiosztott háttéranyag szerint a magyart mint idegen nyelvet (MID) az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen (ELTE) - a több mint 100 éves múltra visszatekintô 
hagyományokat követôen a képzési rendszer megújítása után --- 1982 óta, a 
Károli Gáspár Református Egyetemen 1998 óta tanítják. Eddig több száz 
diákot bocsátottak ki, akik közül sokan választották fô hivatásuknak, hogy a 
magyart mint idegen nyelvet és a magyar kultúrát a külföldiekkel megismer-
tessék.A MID-es tanárokkal összefüggésben két célcsoportot lehet meghatá-
rozni: más országok állampolgárait, akik érdeklôdnek a magyar nyelv és kultú-
ra iránt, akár gazdasági, akár más okból, számuk a szomszédos országokban 
egyre nô, valamint a diaszpóra magyarságát, akik már nem beszélik a nyelvet 
vagy csak korlátozottan, de magyarnak tartják magukat, és igénylik a szakszerû 
és hatékony nyelvtanulás lehetôségét.

Jelenleg a hazai intézményekben több mint ezer diák tanulja a magyart mint 
idegen nyelvet, és 40 külföldi egyetemen 1500 diákkal folyik magyar és hunga-
rológiai oktatás. A Balassi Intézet mintegy 40 országba küld vendégoktatókat, 
akik 1500-2000 diákot tanítanak évente. Magyar nyelvtanfolyamokra csaknem 
ezren fizetnek be évente.

Toto, a csempész
Van két falu Erdélyben, s bennük egy-egy székely kapu.
Pontosabban Erdélyben több falu is van, és még több székely kapu, ám 

esetünkben most csak kettô a fontos. A Hargita megyei Felsôboldogfalván a 
díszes, faragott bejáraton a következô felirat olvasható: „Szíves vendéglátó ez a 
kapu gazdája, de a gonosz embört bunkós bottal várja”. Ugyancsak Hargitában, 
Zetelakán olvasható egy másik felirat: „Kerítések háta tolvajok járása, becsü-
letes ember a kaput használja”.Ilyen egyszerû. Az embernek, az emberi 
közösségeknek ôsidôk óta van egy olyan külön bejáratú mániájuk, hogy szeretik 
körbevenni fallal, kerítéssel, élô sövénnyel meg mindenféle földi jóval magán- 
és közösségi vagyonukat.Furfangos, góbé székelyek még meg is ideologizálták 
eme szokásukat, így lettek világhírûek nemcsak díszítésüknél, hanem felirataik-
nál fogva is többnyire tölgyfából készült udvari bejárataik. A székelyek legtöbb 
kapufelirata arra utal, hogy a jó szándékú, fáradt vándor a nap bármely szaká-
ban mintegy átmeneti szállásra lelhet a gazda portáján, neki is jut egy-két falat 
pityókás kenyér, sajt, hagyma vagy a hûs kút vizébôl néhány korty. Ámde ha a 
látogató sanda szándékkal érkezik, netán a gazda jószágaira vagy ingatlanára 
vetett szemet, akkor hát kívül tágasabb. Magyarország kormánya tegnap úgy 
döntött, hogy alkalmazza azt a megoldást, amelyet az Egyesült Államok a Mexi-
kóval közös határszakaszán már régóta bevezetett: szerbiai határát százhetvenöt 
kilométeren húzódó, átmászás ellen megerôsített biztonsági kerítéssel zárja le. 
De hasonló intézkedéseket hoznak a spanyol vagy a bolgár hatóságok is.Ennek 
ellenére megszólalt rögtön az örökösen fanyalgó magyarok hada is. Nem szá-
mít, hogy ezzel a döntéssel minimálisra csökkenhet a mindenféle, a közegész-
ségre ártalmas nyavalyák hazánkba való becipelésének a lehetôsége, nem 
számít, hogy ezzel elejét vehetjük mindenféle köztörvényes bûnözôknek az 
országba való beáramlását, se szeri, se száma az átgondolatlan, elsô indulatból 
született, a már rögtön a mutyit keresô és kiáltó kormánykritikáknak.Pedig, 
feleim, ez nemzeti ügy, bizony. S amennyiben Mózsi bácsi egyik fia sem lázad 
fel az ellen, hogy apjuk kerítést állít a családi birtok köré, úgy annál ostobább 
hozzáállást elképzelni sem tudok, mint amit most némelyek elkövetnek. Termé-
szetesen csak azért, mert éppen Orbán Viktor harmadik kabinetje idején 
következett be az áldatlan állapot, amikor a végrehajtó hatalom olyan intéz-
kedést kénytelen foganatosítani, hogy fizikailag zárja le országhatárunk egy 
szakaszát a kultúránkat, a közbiztonságot és a békés mindennapjainkat fenyege-
tô menekültek elôl.
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HÍREK
Lehet kekeckedni, de inkább elôbb, mint utóbb egy liberális, szocialista vagy 

ne adj’ Isten Jobbik-, DK-, esetleg Együtt-kabinet is erre a megoldásra jutott 
volna. Sôt, ahogyan Gyurcsányt ismerjük, a talált kislányhoz hasonlóan bármi-
kor kész lenne néhány menekültet kézen fogni és szerény szemlôhegyi villájá-
ban elszállásolni --– all inclusive ellátással. A szerencsésebbek elvihetik Toto 
kutyát sétálni a Városmajorba --– kérdés, hogy nem varrnak-e majd közben né-
hány tasak heroint a gyomrába, hogy legyen valami értelme is a budai tranzit-
nak.Felnôtt, a hatalmat gyakorló férfiak és asszonyok jellemzôje, hogy mihez 
kezdenek a döntéshozatal rájuk bízott jogával. A liberálisok, a szocialisták, a 
szélsôjobbosok, a gyurcsányista demokraták és az ôket követô fanyalgók ára-
data tegnap is megbukott az érettségi vizsgán.

Térjünk vissza a székely kapuk felirataihoz. Nem vitás, hogy székely testvé-
reinkhez hasonlóan néhány kárörvendô amatôrt és mindenféle gyurcsányistát, 
bajnaistát és Tóbiást leszámítva Magyarország népe is szíves vendéglátó, de ha 
a kormánya hasonlóan dönt, mint Mózsi bácsi, és a birtokot kénytelen szöges-
dróttal is megjelölni, akkor becsületes látogatóinktól elvárja, hogy a kaput, 
esetünkben a határátkelôt használják. Ott pedig majd a határôreink eldöntik, 
hogy ki érdemel bunkós botot és ki fehér, foszlós kalácsot. 

Kristály Lehel (Magyar Hírlap)

Százezer gyermeknek nyújt 
táborozási lehetôséget az 

Erzsébet-program
Mintegy százezer gyermeknek nyújt táborozási lehetôséget idén az Erzsébet-

program - mondta az emberi erôforrások minisztere vasárnap este Zánkán, az 
Erzsébet-táborok megnyitóján.

Balog Zoltán kiemelte: Magyarországon mára van egy olyan nemzeti üdülési 
alapítvány, van egy olyan táboroztatási program, amilyen az elmúlt 25 évben 
nem létezett. Hangsúlyozta, az Erzsébet-program révén idén közel százezer 
magyar gyermek vehet részt különbözô programokon Magyarországról és a 
határon túlról. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Guller Zoltán elmondta, Zánkán több mint 1700, Fonyódligeten közel ezer, 
Balatonberényben 250, a székelyföldi táborban pedig 150 gyerek részvételével 
kezdôdtek meg a táborok.

A szervezôk tájékoztatása szerint az Erzsébet-program fennállásának négy 
évében az ideivel együtt több mint 600 ezer ember jutott üdülési, pihenési 
lehetôséghez, köztük több mint 300 ezer gyermek. Idén eddig 180 ezernél is 
több érintett részesült támogatásban. Csak az Erzsébet-táborok részeként idén 
közel 64 ezer gyermeknek segítettek a nyári kikapcsolódásban, rajtuk kívül a 
rendezvényeken közel 58 ezer nyugdíjas - a kedvezményes fürdôbelépôkre 
vonatkozó pályázaton 30 ezren, míg a szociális üdültetésin 28 ezren - több mint 
43 ezer családos, közel hatezer fogyatékossággal élô, és több mint tízezer ember 
vett részt.

Idén június 21. és augusztus 28. között, tíz héten át Magyarországon három 
helyszínen, Balatonberényben, Fonyódligeten és Zánkán, a határon túl pedig a 
székelyföldi ivói Erzsébet-táborban várják a fiatalokat színvonalas programok: 
kézmûves- és sportfoglalkozások, koncertek, színházi elôadások, táncházak, 
kirándulások, kalandpark, kutyaterápiás programok, népi játékok, valamint, 
drogprevenciós, hitrôl és elfogadásról, illetve környezetvédelemrôl szóló 
elôadások.          
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Medvelesen
„Vegyük végre tudomásul: az állat 

nem rossz és nem jó; az állat állat.”
A véletlen mûve volt, hogy azon a 

vasárnapon, amikor a székelyföldi 
(Madéfalva közeli) medve bosszúból 
megsebesített egy huszonnyolc éves 
nôt, amiért az egyik bocsa juhászku-
tyák áldozata lett --– én éppen med-
velesen csücsültem Székelyföldön, 
az Olasztelek környéki hegyekben. 
Egészen pontosan a Hidegaszó patak 
völgyében. Bálint György írja Az 
állatok dicsérete címû remekmû-
vében: „Vegyük végre tudomásul: az 
állat nem rossz és nem jó; az állat 
állat.”
A vadász elhelyezte a csalétket --– a 

kristálycukrot és a csokoládét –- egy 
lejtôs tisztáson, mi pedig –- a család 
apraja-nagyja –-- összezsúfolódva 
behúzódtunk egy kicsiny kuckóba. 
Hosszú idô, két óra söpört el sutto-
gással és némasággal, mígnem egy-
szer csak megmozdult a bokor. De jó 
lett volna tudni, hogy ebben a két 
órában ki-ki mire gondolt. „Csend 
elôz meg minden nagy eseményt” --– 
figyelmeztet bennünket Szobotka 
Tibor. Ez a találkozás a barna med-
vével nagy eseménynek számított. 
Végre elérkezett a várva várt perc, 
és lüktetô ritmusban, harmonikus 
mozgással megjelent az anyamedve 
–- két kis bocsával. 
Különleges pillanat volt, amikor a 

leselkedô hihette, hogy a vadon ré-
szese. Az anyamedve féltô izgalom-
mal járt körös-körül, bele-beleszi-
matolt a levegôbe, és csak akkor en-
gedte a „vályúhoz” a bocsokat, ami-
kor meggyôzôdött arról, hogy nin-
csenek veszélyben. S miközben a ki-
csik már falatoztak, anyjuk ismét te-
repszemlére indult. Egyszer-kétszer 
a hátsó két lábára is felágaskodott, és 
ezekben a másodpercekben olyan 
volt, mint egy félelmetes szobor.
Amikor már kigyönyörködtük ma-

gunkat az állatokban, a vadász ki-
nyitotta az ablakot, néhány apró 
mozdulatot tett, és a jövevények el-
pucoltak. Hirtelen földöntúli szomo-
rúság lett úrrá rajtunk, mert úgy 
éreztük, kitiltattunk a vadonból. „A 
medve vadállat, ami annyit jelent, 
hogy távol él az emberektôl -– írja 
Képtelen természetrajzában Nagy 
Lajos –--, viszont az emberek azért 
vadak, mert nem élnek egymástól 
távol.” Bölcs gondolat. Marad a leg-
szerényebb haszon, az élet ócska ha-
mis pénze, amellyel mindig gavallé-
rosan fizet --– a tanulság. Bálint 
György szavaival: „Minden állat 
ôszinte és »nem ad mást, csak mi 
lényege«.”
A kaliforniai Yosemite Nemzeti 

Parkban, a Sierra Nevada hegyvo-
nulatának nyugati lejtôin, ahol a fe-
kete medve együtt él az emberrel, 
egy helyen a következô felirat olvas-
ható: „Lassíts, mert ezen a helyen 
több medvebocsot ütöttek el a szá-
guldó autósok.”
Madéfalva, Olasztelek és Yosemite 

is arra figyelmeztet bennünket, hogy 
a természettörvényeknek az embe-
rek alkotta törvényekkel szemben az 
a sajátjuk, hogy csak akkor ismer-
hetôk fel, ha megsértettük ôket. És 
ne áltassuk magunkat: a világ veszé-
lye mégiscsak az ember.

Kô András
(Magyar Hírlap)



Dr. Eva Maria Barki Bécsben élŒ, 
magyar származású ügyvéd, nemzet-
közi jogász, ismert emberjogi harcos. 
Kiemelten küzd a kisebbségben élŒ 
népek önrendelkezési jogaiért, az el-
csatolt magyar területek népéért.

Még jóval a magyarországi rend-
szerváltoztatás elŒtt foglalkozott az 
üldözést szenvedŒ erdélyi magyarok 
ügyeivel. Kezdeményezésére alakult 
meg Bécsben, 1987-ben, még a Ceau-
sescu idŒben, a Nemzetközi Erdély 
Bizottság éppen az erdélyi magyar-
ságot ért drámai események nyomán, 
mint csúcsszervezet, amelyben a ta-
gok nem személyek, hanem erdélyi 
ügyekkel foglalkozó magyar emigrá-
ciós egyesületek, erdélyi ügyekkel 
foglalkozó szervezetek. 

A Nemzetközi Erdély Bizottság el-
nökeként Dr. Eva Maria Barki  abban 
a kritikus három évben nagyon aktí-
van képviselte Erdély ügyét. Rend-
szeres információkkal látta el a hír-
közlŒ médiumokat, nemzetközi fóru-
mokat, politikusokat. Nemzetközi fó-
rumokon képviselte az erdélyi ma-
gyarságot, alkalmanként az amerikai 
kongresszusban is. Memorandumokat, 
beadványokat  szerkeztett. Õ volt az, 
aki felhívta a figyelmet Ceausescu 
rémuralmára, amirŒl vajmi keveset 
tudtak nyugaton, ahol mindig kedvezŒ 
propagandát mûködtettek a románok. 
Ceausescut a brit királynŒ is fogadta, 
ide is eljutott Canberrába, ahol emig-
ráns románokkal együtt tüntettünk 
ellene, hangerŒsítŒn hallhatta az Œsi 
román nyelven a balkáni átkokat. 

A Bizottság tevékenysége elisme-
rését jelentette, hogy felvették az 
Európai Népcsoportok Föderatív Uni-
ójába. Sok segítséget kapott az ügy-
védnŒ Alois Mock osztrák külügymi-
nisztertŒl. Azóta is több alkalommal 
említette, kogy 1990-ben jól elŒkészí-
tett helyzetben az akkori új kormány 
elmulasztotta ráépítkezni a munkás-
ságukra, pedig abban a kedvezŒ hely-
zetben igazán csak követelni kellett 
volna, akkor még meg hallgatásra 
talál. 

Más nemzetek is kérték Barki asz-
szony segítségét, mint olyantól akire 
hallgatnak politikai körökben, ki-
sebbségi ügyben, mint nemzetközi 
szaktekintélytŒl, horvátok, szlovének, 
krími tatárok. 

Az MDF-fel kezdetben, Bíró Zoltán 
elnökségi idején nagyon hasznosan 
tudott együttmûködni, de Antall ideje 
alatt a külügyi kormányzatot a tehe-
tetlenség, hozzánemértés jellemezte, 
minden lehetŒséget elszalasztottak. 

Eva Maria Barki a magyar ügy ön-
kéntes védelmezŒje mind a mai napig.
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Egy népnek ki kell mondania, ha akar valamit

Egy népnek ki kell mon-
dania, ha akar valamit
A Székely Hírmondónak adott ex-

kluzív interjút Eva Maria Barki, 
nemzetközi jogász. 

— Ön jogi alapokra hivatkozva vi-
tatja a trianoni békeszerzõdés érvé-
nyességét. Mire alapozza ezt? 

— A trianoni szerzõdés nem szerzõ-
dés volt, hanem diktátum, mert nem 
volt tárgyalás, s a nemzetközi jogá-
szok egyértelmûen azt mondják, hogy 
ilyen alapon egy szerzõdés semmis. 
Az ENSZ-nek is egyik alapelve, hogy 
minden olyan szerzŒdés, amely kény-
szer alatt születik, érvénytelen. Ezt 
nem lehet visszamenŒleg alkalmazni, 
de mégis mérvadó minden szerzŒdés-
nél, s ezt más államok alkalmazzák is. 
Például a spanyol kormány Gibraltár 
krdésében. A mai napig harcol ezért 
a területért, mert azt mondja, hogy az 

utrechti szerzŒdés nem volt szerzŒ-
dés, hanem diktátum, Spanyolorszá-
got kényszeríttették, hogy aláírja. 
Bár Spanyolország a történelem fo-
lyamán többször elismerte az utrechti 
szerzŒdést, mégis azt mondják, hogy 
az semmis. Kína is visszakérte elve-
szített területeit, a békeszerzŒdést 
semmisnek tekintette, s vissza is kap-
ta. Hong Kong is ennek alapján került 
vissza Kínához, nemcsak azért, mert 
a bérleti szerzŒdés lejárt. Éppen ezért 
egyértelmû, hogy a trianoni békedik-
tátum is, mely tárgyalás nélkül, s az 
önrendelkezési jog ellen született, 
semmis. Sem az Egyesült Államok 
nem írta alá, sem a Szovjetunió nem 
ismerte el.

— Van arra esély, hogy újra napi-
rendre tûzzék és felülvizsgálják ezt a 
döntést? ElsŒsorban a bûnös nagyha-
talmakra gondolok, akik ezt ránk 
kényszeríttették. 

— A politikában nincs lelkiismeret. 
A nagyhatalmak nem fognak semmit 
tenni, mert ha valaki bûnt követett el, 
azt nem fogja egykönnyen elismerni 
vagy jóvátenni. Most más a helyzet. 
El van ismerve a törvény által is 
szavatolt önrendelkezési jog. Magyar-
ország ilyen értelemben világhírû, 
mert az önrendelkezési jog, az auto-
nómia fogalma itt született meg 1224-
ben, két évvel az Aranybulla után. Az 
önrendelkezési jog 1966 óta azt jelen-
ti, hogy minden nép megválaszthatja 
politikai státusát, azt, hogy milyen po-
litikai körülmények között akar élni, 
s rendelkezni tud politikai és jogi 
életkörülményei fölött. Ezt a jogi ala-
pot, mint kötelezŒ jogrendszert, min-
den nemzetközi jogász elismeri, még 
a románok is, mint Aurelian Cristes-
cu, aki errŒl könyveket is írt New 
Yorkban. Tehát attól függetlenül, 
hogy milyen szerzŒdés született, min-
den nép megválaszthatja a státusát. 
Ausztria egyik tartományában volt 
egy népszavazás, melyben arról kel-
lett döntenie a lakosságnak, hogy 
Svájchoz akarnak-e csatlakozni. Az 
eredményt csak azért nem ültették 
gyakorlatba, mert a svájciak azt visz-
szautasították. Ha Ausztria Olaszor-
szághoz akar csatlakozni, vagy a tiroli 
tartomány önálló akar lenni, ez mind 
lehetséges. Tehát nem az a kérdés, 
hogy semmisnek kell-e tekinteni a 
trianoni békediktátumot, hanem az, 
hogy a magyarság ma mit akar. 

— ErdélybŒl úgy érezzük, a világ-
hatalmak nem fogékonyak az erdélyi 
magyarság gondjai iránt. Elvileg lett 
volna-e esély arra, hogy az EU az 
autonómia biztosításától tegye füg-
gŒvé Románia csatlakozását? 

— Elvben igen, de gyakorlatban nem. 
Ehhez egy olyan magyar kormány 
kellett volna, amelyik megvétózza 
Románia csatlakozását, ha az erdélyi 
és a székelyföldi magyarság nem kap 
autonómiát. De gyakorlatilag egyet-
len nyugati kormánynak sem érdeke, 
hogy autonómia legyen Erdélyben. 
Sajnos, az eddigi magyar kormányok 
sok más, egyszerûbb lépést sem tet-
tek meg. Például meg tudták volna 
akadályozni Románia felvételét az 
Európa Tanácsba, ennek ellenére fel-
tételek nélkül támogatták. Ráadásul 
az RMDSZ folyamatosan azt hajtogat-
ja, hogy szükséges az EU-s csatlako-
zás, minden feltétel nélkül. Kaptam 
egy levelet BrüsszelbŒl, Baroso meg-
bízásából, melyben rámkérdez, hogy 
miért feszegetjük a magyar ügyet, 
amikor az RMDSZ kormányon van, 

van magyar egyetem, a Sapientia, s 
magyarul lehet beszélni Erdélyben. 
Tehát nem szabad bízni az EU-ban, 
hogy onnan nyomás lesz Romániára. 
Ha az erdélyi magyarság önrendelke-
zési jogot akar kivívni, akkor azt csak 
innen lehet megtenni. 

— Hogyan látja, túl békés az itteni 
magyarság? Radikálisabb utat kellene 
választani? 

— Én csak azt tudom, miként gon-
dolkoztak és cselekedtek mások, ho-
gyan volt például Dél-Tirolban. A nép 
akaratát láttatni és hallatni kell, ami 
az erdélyi magyarság esetében eddig 
nem sikerült. A klasszikus önrendel-
kezési jog érvényesítése volt például 
Németország egyesítése. Ott minden 
hétfŒn egymillió ember ment az utcá-
ra, s azt mondták, hogy mi vagyunk a 
nép. Ha egymillió ember azt mondja, 
hogy mi ezt akarjuk, akkor ez a klasz-
szikus önrendelkezési jog érvényesí-
tése. Ezt a világ egyetlen diplomáci-
ája nem tudja megakadályozni. Ha-
sonló példa a kivi, Ukrajnából. Ott a 
kormányt döntötték meg. A nemzet-
közi jog érzékeny a markáns akarat-
kinyilvánításra. Ha ezt egy nép el 
tudja érni, akkor azt nem lehet az 
asztalról lesöpörni. Akkor tárgyalni 
kell. Egy népnek ki kell mondania, ha 
akar valamit. Az asztalra kell tenni a 
programot, a követeléseket, mert he-
lyette senki sem fogja megtenni. 

forrás:szekelyhirmondo.ro

Nem siránkozni, hanem 
akarni és követelni kell...

Eva Maria Barki úgy véli, hogy a 
Trianon okozta sebekre a gyógyír a 
határon túli magyarok önrendelkezé-
sének követelése lenne. Fölszólalásá-
nak elején megjegyezte, hogy a ma-
gyarországiaknál Œ jóval kritikusabb 
a magyarság mostani helyzetének 
megítélésében. A kisebbségi sorban 
élŒ magyarság helyzete ugyanis évrŒl 
évre rosszabb, egyre kevesebben va-
gyunk. Másfél millió magyar már 
eltûnt, ennyivel lettünk kevesebben a 
Kárpát-medencében tíz esztendŒ le-
forgása alatt. De a legnagyobb baj az, 
hogy az emberek már nem hisznek a 
politikusoknak. Nem siránkozni, jaj-
gatni kell, hanem a jövŒbe tekinteni, 
jobban tenni, mint a múltban –hang-
súlyozta Eva Maria Barki. 

Az elmúlt huszonhárom év alatt a 
környezetünkben több nép nyerte el 
a függetlenséget, s ezzel együtt nem-
zeti szabadságát, miközben a magya-
rok nem. Sajnos Magyarországon a 
rendszerváltást nem lehet sikertörté-
netnek nevezni sem kül-, sem belpoli-
tikai szempontból. Már az elsŒ szaba-
don választott kormány által elköve-
tett nemzetpolitikai hibákat is nehéz 
kijavítani. Az utóbbi három évben 
pedig a Kárpát-medencei magyarsá-
got érintŒ látszat-intézkedésekre ke-
rül sor, fájdalomcsillapítót osztogat-
nak, mint például az állampolgárság 
megadásával, jelentette ki a bécsi 
ügyvédnŒ. 

Valójában már leírták a Kárpát-me-
dencei magyarságot, a határon túli 
magyarok csak választási meggondo-
lásból érdekesek a kormány számára. 
A Trianon-okozta sebek gyógyításá-
nak szükségérŒl hallunk, de azt soha 
nem mondják ki, hogy hogyan. Már 
huszonhárom éve várunk erre a gyó-
gyító receptre. Sokszor beszélnek az 
autonómiáról, de arról nem, hogy 
milyenre lenne szükség. Minden csak 

látszatpolitizálás, üres szavak. Ha le-
het autonómia Dél-Tirolban, a Feröer-
szigeteken és másutt, akkor miért 
nem lehet a magyar területeken? – 
kérdezik ezt mostanában sokan, de 
azt elfelejtik megemlíteni, hogy mi-
képpen jöttek létre ezek az európai 
autonómiák – jegyezte meg a jogász-
nŒ. 

Európában autonómia csak ott van, 
ahol elŒtte szeparatizmust kértek. 
Dél-Tirolban sem autonómiát követel-
tek kezdetben, hanem szeparatisták 
voltak, csatlakozni akartak Ausztriá-
hoz. Az utolsó pillanatban kompro-
misszumra jutottak az olaszokkal, és 
így lett Dél-Tirol autonóm terület. A 
magyar kormányok a második vi-
lágháború óta mostanáig csak kisebb-
ségi jogokat kérnek a határon túli 
magyarságnak, amire mindig az volt 
a válasz, hogy amikor majd minden 
állam tiszteletben tartja a kisebbségi 
jogokat, akkor már nem lesz rájuk 
szükség. 

Ausztria ezzel szemben mindig ön-
rendelkezést kért a dél-tiroli néme-
teknek. Autonómiát viszont nem ba-
ráti beszélgetések során, hanem szí-
vós harccal szoktak követelni, csak 
küzdelem árán lehet elérni. Bruno 
Kreisky néhai osztrák kancellár, aki 
annak idején az ENSZ elé vitte Dél-
Tirol ügyét, emlékirataiban leírja, 
hogy nem voltak rokonszenvesek a 
nemzetközi diplomáciában az autonó-
miát követeli osztrákok. Ausztria 
azonban vállalta azt, hogy a dél-tiro-
liak melletti kiállása miatt sokaknak 
nem lesz rokonszenves – mondta Eva 
Maria Barki, majd hangsúlyozta: 

„Amíg Magyarországon nem lesz 
prioritása a határon túli magyarok 
önrendelkezésének, addig ebben az 
ügyben nem lesz elŒrelépés. Huszon-
három éve mondom: nem a kisebb-
ségvédelemmel, a kisebbségi jogok-
kal kellene foglalkozni, hanem egye-
nesen az önrendelkezéssel. Nem kell 
robbantani, lŒni, csak a nép akaratát 
kell megjeleníteni, követelni kell az 
önrendelkezést, s ez lehetne Trianon 
sebeinek valódi gyógyítása. Hosszú 
távon a világ egyik országa sem ké-
pes megakadályozni a népek önren-
delkezését, csak akarni és követelni 
kell, amint tették ezt más népek veze-
tŒi az elmúlt huszonhárom esztendŒ 
folyamán. Remélem, hogy egyszer mi 
is ünnepelhetjük a régen megérde-
melt szabadságot s függetlenséget” –
jelentette ki Eva Maria Barki.

Budapest, 2013. június 5. Nemzeti 
JogvédŒ Szolgálat konferenciáján.

Magyarország önrendel-
kezése és szuverenitása

Egy felhívás bevezetŒje, amelynek 
latin címe: 

Hungaria semper libera – una et 
eadem libertas (Magyarország min-
dig független – a szabadság egy és 
oszthatatlan

Az alapvetŒ szabadság- és önrendel-
kezési jogok Magyarországon több-
száz éve az alkotmány tagadhatatlan 
részei. Ezeknek a jogoknak a megsér-
tése a történelem folyamán újra és 
újra felkelésekhez és forradalmakhoz 
vezetett, amelyek hosszú távon min-
dig impulzust adtak egész Európának.

Utoljára 1956-ban a kommunista 
diktatúrának és a Pax Sovietica-nak 
rántottuk le az álarcát és ezzel meg-
indítottuk ennek összeomlását.

1989-ben szétvágtuk és kinyitottuk 
a vasfüggönyt egy akkor számunkra 
sokat ígérŒ szabadság felé.

Nagyot csalódtunk. A megígért „új 
európai ház”-ban eddig csak a pincé-
ben kaptunk helyet, szabadság helyett 
diktatórikus kényszert, biztonság he-
lyett aggasztó kétséget, jog helyett 
hazugságokon alapuló igazságtalansá-
got. Európai értékek ürügyén meg-
aláznak, megsértenek, kirekesztenek 
bennünket és megkérdŒjelezik a de-
mokratikus jogainkat. Ismét védekez-
nünk kell. Le kell rántani az új, lát-
hatatlan diktatúrának és a Pax Ame-
ricana-nak az álarcát, ameddig még 
nem késŒ.

Tudjuk, hogy ez a harc sokkal nehe-
zebb mint a páncélosok elleni volt. A 
fegyverünk csak a szó, a jog és az 
európai értékek. Ami azért nehéz, 
mert nem mi, hanem az Európai Unió 
szenved demokrácia deficitben. Ki 
vagyunk téve minden önkénynek, 
mert az Európai Unió a mai napig 
nem tett eleget a kötelezettségének 
és még mindig nem csatlakozott az 
Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nyéhez, hogy ne lehessen felelŒsségre 
vonni az uniós szervezeteket az Em-
beri Jogok Európai Bíróságán.

Nem mi távolodtunk el az európai 
értékektŒl, hanem a brüsszeli hata-
lomcentrum. Nem mi tagadjuk meg a 
demokráciát, hanem az Európa uniós 
szervezetnek hiányzik a demokratikus 
legitimációja.

Európa gazdasági, politikai válság-
ban és erkölcsi romlásban van. Nem 
így képzeltük el az új Európát !

Egy új Európát kell felépítenünk. 
Egy olyan Európát, amely nem cent-
ralisztikusan, hanem polycentrikusan 
van felépítve. Egy olyan Európát, 
amely visszatér a keresztény gyöke-
reihez és értékeihez, egy olyan Euró-
pát, amelyben a szuverén nem a pén-
zoligarchia, hanem a nép és a nemzet. 
Egy olyan Európát, amelyben tiszte-
letben tartják a népek demokratikus 
akaratát.

Egy olyan Európát, amelyben min-
den nép az alapvetŒ szabadságjogok-
kal, elsŒsorban az önrendelkezési jog-
gal élhet, amelyet a Polgári és Politi-
kai Jogok Nemzetközi Egyezségok-
mánya és a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Egyezségokmánya az 1. 
Cikkben így definiál: „A népek szaba-
don határozzák meg politikai rend-
szerüket és szabadon biztosítják gaz-
dasági, társadalmi és kulturális fejlŒ-
désüket.”

Csak az önrendelkezés és állami 
szuverenitás alapján lehet Európát 
szabadságban és igazi békében 
megalapozni.

Nem szabad engedni a zsarolásnak 
és kényszernek! Nem szabad félni, 
vállalni kell a kihívást! Soha nem 
szabad feladni az önrendelkezést, 
önelhatárolódást és önbecsülést!

Tudjuk, hogy az európai polgárok 
többsége ugyanazt akarja, tudjuk, 
hogy az európai közvélemény nem 
azonos a média által kinyilvánított 
hamis véleménnyel. Felszólítunk min-
den magyart és európait, utasítsa 
vissza a bennünket ért hazugságokat 
és félrevezetéseket, bátran vállalja az 
igazság kimondását és követelését, és 
segítse egy új, szabadabb, békésebb, 
boldogabb Európa felépítését a népek 
önrendelkezése és az államok szuve-
renitása alapján.

Isten, áldd meg a magyart !
Bécs, 2012 január 10. 

Eva Maria Barki



Május 19-én, a Nemzetpolitikai Ku-
tatóintézet az Európai Kisebbségvé-
delem Kihívásai címen konferenciát 
rendezett a Budavári Magyarság Há-
zában az Európai Nemzetiségek Fö-
deratív Uniója (FUEN) részvételével. 

A konferenciát Potápi Árpád Já-
nos nemzetpolitika államtitkár nyi-
totta meg. Kiemelte, hogy a magyar 
kormányzat a kisebbségi jogérvénye-
sítés fontos szereplŒjeként tekint a 
FUEN-re, amely európai szinten ki-
fejtett lobbitevékenységével jelentŒs 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a 
döntéshozók és a közvélemény figyel-
mét a nemzeti kisebbségek mai napig 
megoldatlan kérdésére irányítsa. Fel-
idézte, hogy néhány napja ért véget a 
FUEN 60. kongresszusa Görögország-
ban, s azt mondta, Magyarország kü-
lön üdvözli az ülés határozatát, amely-
ben az Európai Unióban mûködŒ kul-
turális és területi autonómiák legjobb 
gyakorlatainak alkalmazását, a régiók 
történelmi, kulturális, nyelvi, vallási 
és hagyományos értékeinek figyelem-
be vételét kéri Romániától és Szlová-
kiától. „Elkötelezett partnerei mara-
dunk a FUEN-nek azon törekvései-
ben, amelyek során azt kívánja elérni, 
hogy a nemzeti kisebbségek saját ma-
guk döntsenek saját ügyeikben” – 
rögzítette a nemzetpolitikai állam-
titkár. 

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet vezetŒje köszöntŒjében 
központi kérdésnek nevezte a kisebb-
ségvédelmet, amelynek a FUEN fon-
tos szervezete. Hozzátette: a FUEN 
32 országból mintegy 90 tagszervezet-
tel a legnagyobb ernyŒszervezete az 
Œshonos kisebbségeknek Európában.

Hans Heinrich Hansen, a FUEN 
elnöke arról beszélt, hogy Œ a német 
kisebbséget képviseli Dániában, és itt 
nagyon jók a határmenti kapcsolatok. 
Persze „Vannak olyan kisebbségek, 
amelyek jobb helyzetben vannak, de 
vannak olyanok is, akiket egyáltalán 
nem vesznek figyelembe Európában, 
a politika nem feltétlenül támogatja 
Œket, mert nem fûzŒdik hozzájuk 
érdeke.” – kitért arra: negyvenmillió 
ember él kisebbségben az unióban, 
azaz minden hetedik polgár. Kiemel-
te, nagyon hamar eltûnhet az a ki-
sebbség, amelynek nincsenek meg az 
oktatási intézményei. Az intézmény-
rendszer sokszor gazdasági hatások 
alatt áll, és a kisebbségi érdekeket, 
jogokat nem nagyon veszik figyelem-
be. Harcolni kell azért, hogy a polgá-
roknak több beleszólása legyen a poli-
tikába, és vissza kellene térni ahhoz a 
célhoz, hogy a döntések a polgárok 
közelében szülessenek meg – közölte.

Vincze Loránt a FUEN erdélyi 
alelnöke, felszólalásában tanuságot 
tett arról, hogy tökéletesen tisztában 
van a szervezet mûködésével és cél-
kitûzéseivel, s hogy ennek szellemé-
ben minden tŒle telhetŒt el fog követ-
ni, hogy ezek érvényre jussanak. 

Érdekelt a konferencia, hiszen a 
múlt század kilencvenes éveiben, 
mikor egy svájci professzor Cristoph 
Pan volt a FUEN elnöke és Komlóssy 
József az alelnöke, akkor a Csoóri 
Sándor-vezette Magyarok Világszö-
vetsége révén szoros kapcsolatot tar-
tottuk a szervezettel, és már akkor 
közösen léptünk fel az EBESZ felül-
vizsgálati és az ENSZ kisebbségi 
munkacsoportja ülésein az Œshonos 
magyar kisebbséget ért sérelmek 
ügyében. Emlékezetem szerint a 

FUEN még 1949 vagy 1950-ben ala-
kult meg Párizsban a francia kisebb-
ség elŒterjesztésére. – Sajnálattal 
állapítom meg, hogy az elmúlt 15 
évben – annak ellenére, hogy 2004 óta 

az EU tagjai lettünk –,  nem sokat 
javultak a határon túli magyar közös-
ségek emberi- és önkormányzati jo-
gai. Az Európai Tanács  és az Európai 
Bizottság sorra gyártja ajánlásait a 
tagországok számára, de azok érvé-
nyesítését nem lehet a tagországokon 
felelŒsségre vonni még akkor sem ha 
azt aláírták és parlamentjeikben rati-
fikálták. Szerintem az Európai Parla- 
mentben kellene egy olyan kisebbségi 
érdekvédelmi parlamenti csoportot 
létrehozni, amely egységesen lépne 
fel az összes érdekelt ország kisebb-
ségének önazonossága és önigazgatá-
sa érdekében, és az EP-ben olyan 
határozatokat terjesztene elŒ és sza-
vaztatna meg, amik szankciókkal jár-
nak azok betartása elmulasztása ese-
tén. 

Falvak Kulturájáért
Május 22-én az V. Magyar Világ-

találkozó egyik kiemelt megnyitó ese-
ménye a Falvak Kulturájáért Alapít-
vány május 22–24 között Aranyosapá-
tiban megrendezett összejövetele és a 
Kultúra Lovagrendje XII. Nemzetközi 
Találkozója volt, ahol ezzel egyidejû- 
leg az általuk létrehozott ún. Aranyos- 
Sziget Gyermek és Ifjúsági Tábor 

pompás épülete és területe került 
hivatalosan felavatásra. 

A magyar vidék megmaradásának 
és fejlŒdésének lehetŒségeire, esé-
lyeire kívánta felhívni a figyelmet ez 

a nyitó vidéki esemény Aranyosapáti-
ban – az ország egyik legszegényebb 
településén –, ami egyúttal a „Határ-
talan összefogás a magyar vidékért” 

elgondolás jegyében a „Négyeshatár-
menti Találkozó” elnevezést is viselte, 
s ahová az öt kontinens képviselŒi 
mellett Kárpátaljáról, FelvidékrŒl és 
ErdélybŒl is érkeztek vendégek és 
lovagtársak. 

Utunkat BudapestrŒl feleségemmel 
együtt vasúton tettük meg Kisvárdá-
ig, ahol Nick Ferenc a Falvak Kultú-
rájáért Alapítvány Kuratóriuma elnö-
ke várt ránk, és vitt bennünket gép-
kocsiján Aranyosapátiba, a civilössze-
fogással felújított, úgynevezett Bö-
szörményi László Faluházba, ami 
szálláshelyül is szolgált számunkra. 
Itt már több lelkes társra találtunk, 
mind Magyarországról, mind az elha-
tárolt területekrŒl, akik közt sok fa-
faragó és Œsi mesterséget ismerŒ 
szakember is volt. Velük vacsoráz-
tunk és élénken figyeltük azt a hatal-
mas fatáblát aminek faragásába 
kezdtek a holnapi avatási ünepségen 
való elhelyezés céljából.

Reggel kopácsolásra ébredtünk, 
mert fafaragó társaink már szorgo-
san faragták az elŒzŒ este elkezdett 
mûvészi munkájukat. Reggeli után 
autóbuszkirándulás keretében megis-
merkedtünk Beregvidék néhány tele-
pülésével, többek közt Vámosatya 
katolikus templomával, ami az 1200-

as években épült és a törökök távozá-
sa után református teplommá vált és 
harangtornyot is kapott az 1600-as 
években.

Délután népes közönség elŒtt foly-
tak le a nap eseményei az Aranyos-
Szigeti Gyermek és Ifjúsági Tábor 
felavatására. Tanka László a Ma-
gyar Világtalálkozó alapító elnöke 
nyitotta meg az avatási ünnepséget 
az eseményhez kapcsolodó elgondolá-
sok hangoztatásával, majd felkért, 
hogy üdvözöljem az egybegyülteket, 
a legtávolabbi Ausztráliából érkezett 
részvevŒként:  

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lo-
vagtársak! Megtisztelve érzem ma-
gam, hogy itt lehetek ezen az avató 
ünnepségen, ahol az egykori Magyar-
országtól elcsatolt országrészek: Kár-
pátalja, Felvidék és a Partium közel-
ségében egy olyan tábor megnyitásán 
vehetek részt, ahol ezen területek és 
az anyaország ifjúsága számára lehe-
tŒség nyílik egymással találkozni és 
az utódállamok különféle életkörül-
ményeit megismerni.

SŒt, kibŒvül ez a kör a külföldön, 
diaszpórában élŒ családok gyerme-

keivel is, hogy találkozzanak a ma-
gyar identitást ápoló hagyományok-
kal, legfŒképp a magyar nyelv és kul-
túra szerteágazó aspektusainak meg-
ismerésével.

Örömömre szolgál, hogy köszönthe-

tem az egybegyûlteket és megköszön-
hetem a Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány létrehozójának, Nick Frencnek 
– bereg misszonáriusának –, hogy a 
Kultúra Lovagrendje alapításakor 
gondolt a külföldön, tengeren túl élŒ 
magyarokra is, és így mi is hozzá 
járulhatunk ehhez a közösségépítŒ, 
identitást ápoló nemzetközi munkához 

és, hogy ennek eredménye, a tábor-
ban található, diaszpórában élŒ ma-
gyarokat váró szobák is, amit most a 
nap eseményeként átadhatok rendel-
tetésére.

Kívánom, hogy ez a tábor évrŒl-
évre ellása – a magyar nemzetpolitika 
célkitûzései szellemében –, azt a fele-
lŒsségteljes munkát, amit felépítŒi 
önként vállaltak a magyar nemzet 
felemelkedése érdekében. Kérem eh-
hez a Jóisten áldását és támogató 
közremûködését. – Köszönöm, hogy 
itt lehetek és meghallgattak.”

Ezt követŒen szimpozion keretében 
nemzetközi kulturális gálamûsor, 
kirakodóvásár, FelsŒ Tisza Völgye 
termékvédjegy pályázat eredmény-
hírdetése, valamint a régió népmû-
vészeti mûveit bemutató kiállítás és a 
Kultúra Lovagrendje Emlékparkjának 
és Múzeumának bemutatása valamint 
lovagavatási ceremónia is mûsorra 
került, amit a nap emlékére díszfaül-
tetés emelt felejthetetlenné. 

Egész délután folyt a mûsor kárpát-
aljai és helyi ifjúsági szervezetek 
tagjainak színes, és élménydús elŒ-
adásában. Köszönet jár ezért az ön-

kéntes szervezŒknek és oktatóknak 
felelŒsségteljes munkájuk elismeré-
séül, ami a határtalan összefogást 
bizonyítja a magyar vidék felemelke-
désére. 

Este vacsorával és zenés táncesté-
vel fejezŒdött be az eseménydús nap, 
ami reményt nyújt, hogy a felépített 
ifjúsági tábor hívatásának betöltésére 
eredményesen fog a nemzetpolitika 
célkitûzései érdekében a jövŒben 
mûködni. 

Kardos Béla magyarországi beszámolója (3)
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Munkában a fafaragók a Böszörményi László Faluháznál

Nick Ferenc a Falvak kultúrájáért
Alapítvány kuratóriuma elnöke,
a Kultúra Lovagrendje alapítója
az ünnepség műsorvezetőjével

A helyi ifjúsági szavalókórus

A nézőtér egyik fele



Orosz Örs, a felvidéki Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet kutatója, a szlo-
vák kormány nemzetiségi és etnikai 
bizottságának tagja kapta idén a kie-
melkedô külpolitikai, nemzetpolitikai 
tevékenységért odaítélt Lôrincz Csa-
ba-díjat.
Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium miniszteri bizto-
sa a pénteki budapesti díjátadón kie-
melte: azért fontos Orosz Örs kitün-
tetése, mert arra motiválja ôt és a 
többi fiatalt, hogy érdemes közéleti 
pályát folytatni, még ha nehéz is és 
nem mindig jár sikerekkel, de muszáj 
folytatni, mert nincs más, aki a mi ér-
dekeinket „megtartaná, továbbvinné”. 
A Magyarság Házában tartott esemé-
nyen a miniszteri biztos azt mondta: 
fontos az identitás, mert ez határozza 
meg a mivoltunkat a közösséghez, az 
emberekhez, más közösségekhez vi-
szonyítva. A magyarok számára az 
identitás alapvetô eleme a nyelv, való-
ban nyelvében él a nemzet.

Úgy látja, Orosz Örs fiatalként ezzel 
a kérdéssel (a kétnyelvûséggel) fog-
lalkozik, holott ma a fiatalok inkább 
virtuális világban élnek, ahol nem az 
identitás megôrzése „a hierarchia csú-
csa”, a mai fiataloknál többnyire in-
kább a bankszámla számít, Kalmár 
Ferenc arról is beszélt, hogy Európa 
jövôje csak az egység a sokszínûségben 
lehet, a sokszínûséget nem lehet el-
nyomni, sôt fejleszteni kell, de ezt Kö-
zép-Európában nem mindig ismerik 
fel.Németh Zsolt, az Országgyûlés 
külügyi bizottságának fideszes elnöke 
hangsúlyozta: a hatékony és eredmé-
nyes nemzetpolitikához komoly szak-
értôi munkára van szükség, alapos is-
meretekre, átfogó nemzetközi rálátás 
ra és „egy tekintélyét visszanyerô, 
nemzetközileg is elismert Magyaror-
szágra”.Véleménye szerint vannak fe-
ladatok, amelyek nem tûrnek halasz-
tást. Kárpátalján „drámai mértékû 
exodus” indult meg, lassan nem lehet 
találkozni katonakorú férfival --- 

mondta. Közölte: olyan ez, mint ami-
lyen a Délvidéken volt a kilencvenes 
években. „Ha nem sietünk a fellé-
péssel, az intézkedésekkel, akkor ez a 
folyamat megpecsételheti e nemzet-
rész sorsát” --- tette hozzá.

Németh Zsolt szerint amikor nincs 
közvetlen válság, hanem „csendesen 
fogy” a határon túli közösség, akkor 
sem jobb a helyzet, mert akkor is fogy. 
Arra is kitért, hogy Szlovákiában, így a 
Felvidéken is, már nincs két év a par-
lamenti választásig, pedig a Magyar 
Koalíció Pártja parlamentbe jutása 
létfontosságú az ottani magyarságnak. 
Az anyanyelv megôrzése a Felvidéken 
rendkívül kemény küzdelmet jelent, 
aki ezt bagatellizálja, beletörôdik az 
asszimilációba, rosszabb esetben azt 
támogatja ---- hangsúlyozta. A külügyi 
bizottság vezetôje azt mondta: a nem-
zetközi politikában kifejezetten de-
fenzívába szorult a kisebbségvédelem, 
mivel „az orosz agresszió” hivatkozási 
bázisként használja a kisebbségi jo-
gokat, ami pedig „nem tesz jót a ki-
sebbségvédelem nemzetközi ázsiójá-
nak”. Ebben a helyzetben különösen 
fontos, hogy ne lehessen azzal vádolni 
Magyarországot, hogy „putyini politi-
kát folytat” --- magyarázta.

A most kitüntetett Orosz Örs 2011-tôl 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
munkatársa, a kétnyelvûség kultúr-
történetével, az északi régiók magyar 
emlékhelyeinek dokumentációjával 
foglalkozik. Tagja a szlovák kormány 
nemzetiségi és etnikai bizottságának, 
valamint a Sine Metu polgári társulás 
képviselôjeként a Szlovákiai Magya-
rok Kerekasztala koordinációs bizott-
ságának.

A díj indoklása szerint Orosz Örs fô 
kutatási területe alapvetô fontosságú 
ahhoz, hogy a magyarság megmarad-
hasson a szülôföldön. A Kisebbségekért 
--- Pro Minoritate Alapítvány által 
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 A „regressziv” 
magyarok

Nemrég Szergej Sztanisev az Euró-
pai Szocialisták Pártjának elnöke mé-
lyen elszomoritónak nevezte, hogy a 
„regressziv” halálbüntetés javaslata 
egy Európai Unió tagtól (Magyaror-
szág) ered.

Nos, a regressziv szóhoz az internetes 
szótár visszafejlôdô, visszaesô és visz-
szafelé- haladó szavakat alkalmaz, s 
így azonnal ismét tudomásul kell ven-

nünk, hogy a szocialisták a regressziv-
ellenes azaz elôre- haladó politikai 
csoportba sorozzák magukat. Nálunk 
a Rákosi vezette baloldal 1945 után 
nem a regressziv hanem a reakciós 
címkét ragasztotta minden olyan kö-
zéleti személyre aki nem támogatta a 
kommunista diktatura bevezetését.

Furcsa módon Sztanisev úr vélemény 
kinyilvánitása egy magyar szempont-
ból is regressziv dátumon június 16-án 
történt,--- ugyanis ezen a napon 1958-
ban végezték ki Nagy Imre minisz-
terelnököt és társait.

Nagy Imre utolsó óráit levélírással 
töltötte, ezek a levelek azonban szeret-
teihez sohasem jutottak el. Másnap, 
június 16-án kora hajnalban jöttek a 
foglyokért. A kôbányai Kozma utca 13 
szám alatti Gyûjtôfogház udvarát 
jelölték ki a kivégzés színhelye gya-
nánt, ide az elitélteket egyesével ki-
sérték. A kiküldött bíró Dr Bimbó 
István volt aki felolvasta az ítéletet, 
ezt követôen a hóhérnak adta át ôket.

Bogár János ítéletvégrehajtó 5 óra 9 
perckor elsônek Nagy Imre nyakába 
akasztotta a kötelet. (Ez a hóhér a há-
ború utáni Népbíróságok halálos íté-
leteit a nagynyilvánosság elôtt hajtotta 
végre amikor a bal-liberális csôcselék 
„húzzad Bogár” bekiáltásokkal buzdí-
totta az ítéletvégrehajtót.) Nagy Imre 
után következett Maléter Pál és 
Gimes Miklós. Miután az orvosok a 
halál beálltát megállapították, felvet-
ték a 120 Ft-ot a felmerülô költségek 

fedezésére, majd aláírták az átvételi 
elismervényt. Eme groteszk közjáték 
kiválóan példázta, hogy milyen ember-
telen (haladó?) rendszer uralkodott.

Holttestüket a börtön udvarán te-
mették el, kátránypapirba drótozva. 
Két és fél évvel késôbb titokban han-
tolták ki az éj leple alatt Nagy, Maléter 
és Gimes földi maradványait, és átvit-
ték a rákoskeresztúri Új köztemetô 
fôbejáratától legtávolabb esô 301-es 
parcellájába, arccal a föld felé. A te-
metôi nyilvántartásba hamis neveket 
jegyeztek be.

Vissztérve a perre, a vádlottak mind 
bônösnek vallották magukat, a minisz-
terelnököt kivéve. Az utosó szó jogán 
Nagy Imre visszautasitotta a vádakat 
(korábban a bíró még védôügyvédjét 
is megfenyegette: „Figyelmeztetem a 
védôt, hogy ha nem hagyja abba pár-
tunk és kormányunk vezetôinek rágal-
mazását, a vádlottak padján találja 
magát”.)

Nagy Imre utolsó szavai a bíróság 
elôtt: „Védelmemre semmit felhozni 
nem kivánok, kegyelmet nem ké-
rek.”

Igy aztán Sztanisev úrnak tisztelettel 
közöljük, hogy mi magyarok nagyon is 
jól ismerjük a baloldali „haladó” poli-
tikát és annak gyakorlatát és kérjük 
ne szomorkodjon a „regressziv” ma-
gyarok miatt.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397
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2009-ben alapított díj a fiatal erdélyi 
magyar értelmiségi, Lôrincz Csaba 
(1959–2008) emlékét és szellemiségét 
ôrzi, és tudósok, szakértôk, kutatók, 
írók, újságírók kiemelkedô külpoliti-
kai, nemzetpolitikai tevékenységét 
jutalmazza. A díjat minden év júniu-
sában adják át. A kitüntetettet bronz 
emlékplakettel és emléklappal jutal-
mazzák, továbbá megnevezhet egy 
egyetemi hallgatót, aki egyhónapos 
brüsszeli ösztöndíjat kap az Európai 
Néppárt frakciójánál.

* * *
Lezárt határok Európában
Nyugat-Európában is megérkeztek 

az elsô kézzelfogható válaszok az 
egyre erôsödô illegális bevándorlás 
problémájára

A vártnál hamarabb bekövetkezett, 
amire a drasztikus mértékû illegális 
migráció kapcsán számíthattunk: az 
EU nyugati felén megkezdôdtek a 
visszatoloncolások és újra fegyveresek 
ôrzik az uniós tagállamok lezárt ha-
tárait.

A bevándorlási hullám megfékezésé-
re külsô határait több uniós ország – 
Spanyolország, Bulgária, Görögország 
– már korábban lezárta, fizikai ér-
telemben is (fallal, drótkerítéssel). A 
helyzet most annyiban változott, hogy 
az EU több nyugati tagállama belsô, az 
Unión belüli határainak lezárása mel-
lett döntött. Hiába tehát a schengeni 
övezet vagy a négy szabadság elve: az 
európai országok nem tudnak és nem 
akarnak több illegális migránst el-
szállásolni, így ha kell, az unión belül is 
lezárják országaik határait. Miközben 
Brüsszel kvótákról és humanitárius 
kötelességekrôl beszél, a nemzetálla-
mok önálló cselekvésbe kezdtek. Né-
metország május végén zárta le hatá-
rait, a G7-csoport vezetôinek 
bajorországi tanácskozására hivatkoz-
va. A múlt hét végén pedig Francia-
ország, Ausztria és Svájc is lezárta 
olaszországi határát az illegális be-
vándorlók elôtt. A francia-olasz hatá-

ron a bevándorlók rátámadtak a fran-
cia rendôrsorfalra, követelve, hogy 
engedjék át ôket. (Elgondolkodtató, 
hogyan jutott odáig Európa, hogy a te-
rületén illegálisan tartózkodók már 
nem bujkálnak, menekülnek a hatósá-
gok elôl, hanem eléjük állnak, rájuk 
támadnak, szabad továbbhaladást kö-
vetelnek…)

A határlezárások mellett megkez-
dôdtek a visszatoloncolások is. Svájc-
ból és Ausztriából is visszatoloncolják 
az illegális migránsokat Olaszországba, 
az osztrákok a menedékkérelmek el-
bírálását is felfüggesztették.

A Frontex adatai szerint Olaszor-
szágba idén eddig 47 ezer illegális 
migráns érkezett (Magyarországra 
több mint 50 ezer…), akik mindeddig 
gond nélkül folytatták útjukat a 
skandináv országok vagy éppen Né-
metország felé. Ennek a világnak lett 
most vége. Olaszországban mindezt 
megelôzôen is súlyos volt a helyzet, a 
határok lezárása pedig korábban el-
képzelhetetlen állapotokat idézett elô a 
dél-európai országban. Az olasz vasút-
állomásokon több száz migráns tábo-
rozik, akik pedig nem férnek el a pe-
ronokon, azok a környék lakóházainak 
udvaraiban várják a továbbutazás le-
hetôségét. Olaszország kelepcébe ke-
rült: az olasz hatóságok mentik ki a 
tengerbôl a délrôl özönlô beván-
dorlókat, miközben az ország északi és 
nyugati határain nem engedik tovább, 
vagy visszatoloncolják a migránsokat.

Ezt a helyzetet kell elkerülnie Ma-
gyarországnak: hazánkba idén már 
több illegális migráns érkezett, mint 
Olaszországba. Erre a veszélyre hívja 
fel a figyelmünket a kormány plakát-
kampánya, és ezért épülhet – más 
uniós országok mintájára – négy méter 
magas fal a magyar-szerb határon, az 
EU külsô határán.

Bunford Gerda:
(A szerzô politológus hallgató, 

Budapesti Corvinus Egyetem)
***

Nem hagyhatjuk elhalni Stras-
bourgban az önkormányzati hatá-
rozatok ügyét!

Kétszeri halasztás után, márciusban 
végre érdemben tárgyalta a Helyi és 
Regionális Önkormányzatok Kong-
resszusának Monitoring Bizottsága a 
romániai közigazgatási átszervezés 
tárgyában megfogalmazott önkor-
mányzati határozatok ügyét

A strasbourgi ülésre elutaztak 
romániai magyar pártok vezetô 
tisztségviselôi is, akik igyekeztek 
elôsegíteni a kedvezô fejleményeket.

Mindezek ellenére az eredmény fe-
lemás lett, fôleg ha figyelembe 
vesszük, hogy Franciaországba 
tényfeltárókat küld a Bizottság, akik 
megvizsgálják a közigazgatási át-
szervezéssel kapcsolatos panaszokat. 
Fontos lenne megismerni a Monitoring 
Bizottság márciusi ülésének jegy-
zôkönyvét, de az sajnos nem elérhetô. 
A Románia esetében hozott határozat 
szövegét – úgy tûnik – titokként ke-
zelik. Az ülés utáni sajtónyilatkozatok 
szerint a Bizottság érdemi döntést 
nem hozott, az ügyet visszautalta a 
Kongresszus Bürójának. Ez nehezen 
értelmezhetô, nemcsak a francia példa 
ismeretében, de azért is, mert Ro-
mánia ratifikálta a Helyi Autonómia 
Európai Chartáját, a tervezett 
közigazgatási reform elôkészítése 
során viszont megsértette azt. A 
Monitoring Bizottságnak pedig 
pontosan az a feladata, hogy meg-
vizsgálja: a tagállamok tiszteletben 
tartják-e a Chartát?

Dicséretes, hogy a hazai magyar 
pártok felismerték az európai 
intézményekben rejlô lehetôséget, és 
Strasbourgban közösen léptek fel. 
Pozitívum, hogy a Kongresszus 
fôtitkára - Andreas Kiefer - fogadta a 
székelyföldi küldöttséget, és támo-
gatásáról biztosította. Erre építeni 
lehet és kell a továbbiakban. A legfon-
tosabb azonban, hogy a székelyföldi 
politikusok egybehangzóan úgy nyi-

latkoztak, hogy ez csak az elsô lépés 
volt, hazatérésük után azt újabbak 
fogják követni.

Több mint két hónap eltelte után 
azonban mintha megtört volna a már-
ciusi lendület. A Kongresszus 
Bürójának májusi ülésén nem 
szerepelt napirenden a téma, és nincs 
jele annak, hogy szándékában állna 
foglalkozni vele a jövôben. Az 
önkormányzati határozatok elfoga-
dása is megtorpant, március óta mind-
össze négy újról van tudomásunk. Ha-
sonlóképpen arról sincs hír, hogy a 
Strasbourgban szereplô politikusok 
tettek-e további lépéseket, hogy az 
Európa Tanács Székelyföld javára 
fon-tos intézkedéseket hozzon. 
Márpedig, ha maguk az érintettek 
nem kellôképpen aktívak, akkor sok 
jóra nem lehet számítani.

Változatlanul meg vagyunk gyôzôdve 
arról, hogy nemzetközi téren fontos 
eredményeket lehet elérni, ha kellô 
kitartással és céltudatossággal lépünk 
fel. A jövô tehát döntô mértékben 
rajtunk múlik, azon, amit meg tudunk 
és meg kell tennünk az elkövet-
kezôkben. A teljesség igénye nélkül:

* Az összes feltüntetett nemzetközi 
fórumnak el kell küldeni a már el-
fogadott határozatokat, hiszen sajnos 
ez sem történt meg minden esetben.

* Minél több új határozatot kell 
meghozni, hogy azok száma érje el 
legalább a magyar többségû képvi-
selôtestületek számát.

* Rendszeres tájékoztatást kell 
küldeni az Európa Tanács testületeinek 
és tisztségviselôinek arra vonatkozóan, 
hogy Románia miképpen tartja be vál-
lalt kötelezettségeit.

* Meg kell értetni az Európa Tanács 
illetékeseivel, hogy Székelyföld ér-
deke az, hogy a helyzetet békés módon, 
a jog és a demokrácia eszközeivel 
oldják meg, ehhez azonban szükség 
van az ô segítségükre is.

Az események eddigi alakulása be-
bizonyította, hogy érdemes segítségül 
hívni az Európa Tanácsot annak ér-
dekében, hogy a közigazgatási átszer-
vezés Székelyföld számára egy sikert, 
az autonómia-törekvés megvalósulását 
eredményezze. Ez még hang-
súlyosabbá teszi azok felelôsségét, 
akik ebben a folyamatban szerepet 
játszhatnak. Bízunk benne, hogy ezzel 
mindannyian tisztában vannak és el is 
fogják végezni a munka rájuk esô 
részét.

 Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

***
Egy kínai cég tárgyalásokat folytat 

Oroszországgal: egy 115 ezer hektáros 
területet bérelnének növénytermesz-
téshez és állattenyésztéshez Kelet-
Szibériában, írja a BBC. A helyi ön-

kormányzati vezetôk és a Huae Sinban 
nevû kínai vállalat már tárgyalnak, a 
Tass hírügynökség szerint egy szán-
déknyilatkozatot is aláírtak.

A több százmillió dollárról szóló bér-
leti szerzôdést a cikk szerint 49 évre 
kötnék. A transzbajkáli régió kor-
mányzója szerint az üzletet egy éven 
belül megköthetik, a tervek szerint 
legalább ezer embernek adna munkát 
a terület, kínaiaknak és oroszoknak 
egyaránt. Kínának egyébként nem ez 
lenne az elsô ilyen üzlete: több 
országban is bérelnek területeket.

A Moszkvai Állami Egyetem egyik 
professzora szerint elsô ránézésre 
nem tûnik túl praktikusnak egy ekkora 
területet bérelni ott, a termelést na-
gyon megnehezítheti a talaj minôsége 
és a zord éghajlat. Növényi olaj ki-
termelésrôl is beszéltek az üzlet kap-
csán, de a professzor szerint a napra-
forgó meg sem terem azon a területen. 
Szerinte kemények a kínaiak, de azzal 
a klímával nekik sem lesz egyszerû. 
Lehet, hogy az üvegházas növényter-
mesztést fogják választani.

A növénytermesztés és állattenyész-
tés nehézségeitôl függetlenül, a cikk 
szerint ez is egy újabb alkalom, hogy a 
két ország egyébként is javuló viszo-
nya tovább fejlôdjön. 

* * *
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Nincs több titok Széchényi Pál 
érsek halála körül

Széchényi Pál (1645 --- 1710) mu-
mifikálódott teste a világszínvonalú 
Múmiavilág kiállításnak helyet adó 
Természettudományi Múzeum ember-
történeti raktárában pihen, amíg visz-
sza nem szállítják a jelenleg felújítás 
alatt álló nagycenki Széchenyi mauzó-
leumba. A történelmi család egyik 
legfiatalabb tagja, Széchényi Kriszti-
án az érsek kilencedik mellékági le-
származottja tette tiszteletét a Rá-
kóczi-szabadságharc (1703-1711) 
idején kulcsszerepet játszó rokona 
elôtt. 
Az elsô eset a kulisszák mögött
Nem ez volt az elsô eset, hogy az ifjú 

gróf meglátogatta híres felmenôje föl-
di maradványait.

Nagycenken már láttam ôt, de akkor 
csak üvegkoporsóban. Ez az elsô alka-
lom, hogy közelebbrôl is megnézhetem 
–-- mondta el az Origónak Széchényi 
Krisztián. „Kíváncsi voltam, mi tör-
ténik vele egy múzeumban, hogyan 
tárolják, mit csinálnak a múmiájával. 
Egészen eddig nem láttam a kulisszák 
mögé.”
Sokáig teljes titok volt Széchényi 

Pál élete
Széchényi Pált 1811-ben, 101 évvel a 

halála után szállították át a nagycenki 
családi kriptába, egészen addig Bán-
falván nyugodott.

Életérôl a 2000-res évek végéig szinte 
semmit nem tudtunk, csupán pár mon-
datos bejegyzést szenteltek neki a 
történelmi lexikonokban.

Az, hogy mára részletesen ismerjük 
az élettörténetét, Kristóf Lilla gyôri 
antropológusnak köszönhetô, ô vette 
szárnyai alá ezt az érdemtelenül mel-
lôzött történelmi hôst.
Színvonalas kiállítás az érsekrôl
Kristóf Lilla az Origónak elmondta, 

férje hívta fel a figyelmét arra, milyen 
keveset tudunk az I. Lipót császár 
(uralkodott 1657 és 1705 között) és a 
Rákóczi felkelôk között békítô szere-
pet vállaló érsekrôl. Az antropológus 
2007-ben kezdett el foglalkozni a témá-
val, mára pedig egy színvonalas, Széc-
hényi Pál életét és személyét bemutató 
gyôri kiállítás mellett szinte mindent 
kiderített az érsekrôl, amit tudni le-
het.
Igazi hazafi volt
Széchényi Pál katolikus fôpap volt, 

akinek családját 1697-ben emelte grófi 
rangra I. Lipót császár.

A Rákóczi szabadságharcig szinte 
egyáltalán nem szerepelt a közéletben, 
és nem is tartott igényt rá --– amikor 
azonban a felkelés kitört, hazafiként 
kötelességének érezte, hogy tegyen 
valamit az országért. A magyar ügyek 
védôjeként vonult be a köztudatba, I. 
Lipótnak ki is fejtette, hogy véleménye 

mérgezte a jószándékú békekötôt. 
Kristóf Lilla paleoradiológiai vizsgála-
tok segítségével kiderítette, hogy 
egyáltalán nem igaz a történelmi 
pletyka: találtak ugyan arzént az érsek 
mumifikálódott bôrének felszínén, de 
csupán azért, mert arzénoldattal tartó-
sították a testet.
Nem a „méreg” tartósította a tes-

tet
Sokáig élt az az elképzelés, hogy 

Széchényi Pál testét a nagy mennyi-
ségû méreg ôrizte meg ilyen jó álla-
potban. Mára egyértelmûen kiderült, 
hogy mesterséges méghozzá szaksze-
rû, diszkrét módszerrel elvégzett mu-
mifikálásról van szó : a testet a belsô 
szervek eltávolítása céljából oldalt 
vágták fel, hogy az eljárás minél ke-
vésbé látsszon a ravatalon. A hozzá 
hasonló magasrangú egyházi szemé-
lyek holttestét egyébként azért szokás 
mumifikálni, hogy a sokszor hetekkel 
késôbb esedékes pompás, díszes teme-

tésre jó állapotban maradhasson az 
elhunyt teteme.
A megkeseredett Széchényiek
Széchényi Pál egy DISH nevû beteg-

ségben hunyt el, amely az íntapadás 
fokozott meszesedésével jár. Szemé-
lyével kapcsolatban még mindig ren-
geteg kérdés maradt, de ezekre sajnos 
Széchényi Krisztián sem tudott választ 
adni.

Édesapám nem igazán szeretett be-
szélni a családunkról, mert rengeteg 
megpróbáltatás érte a kitelepítések 
alatt.

„Mi itthon maradtunk, de rengetegen 
külföldre menekültek, mert osztályide-
gennek minôsítették és üldözték ôket. 
Ha kérdeztem is édesapámat, nagyon 
szûkszavú válaszokat kaptam, rettene-
tesen megkeserítette az az idôszak.” A 
családot teljesen megfosztották va-
gyonától, aki tudott, külföldre mene-
kült.
Még mindig tartanak Széchényi-

találkozókat
Hiába volt a háború után számos ne-

héz megpróbáltatás, a sokfelé szakadt 
család tagjaiban még ma is élnek a 
hagyományok, és idônként nagy Széc-
hényi-találkozókat tartanak a rokonok. 
„Most augusztusban lesz egy összejö-
vetelünk Nagycenken, legutóbb 1991-
ben voltam hasonlón” –-- mondta el az 
Origónak Széchényi Krisztián. --– 
„Széchényi Péter akkor festette meg 
egyébként a családfát, ami most is a 
nagycenki kastélyban látható. Pon-
tosan nem tudom, hogy hány Széc-
hényi él még, de igyekszünk szem-
mel tartani mindenkit, akirôl 
tudunk, és ahogy idônk engedi, újra 
találkozni.”
Széchenyi István is a múzeumban
Nem csak Széchényi Pál, de Széc-

henyi István földi maradványai is a 
Természettudományi Múzeumban pi-
hennek --- igaz, utóbbinak csupán egy 
koponyadarabját ôrzik az embertani 
raktár egyik barna papírdobozában, 
gondosan elzárva a külvilág elôl. Széc-
henyi testének többi része a nagycenki 
mauzóleumban várja, hogy befejezôd-
jenek a felújítások, és ismét bárki 
tiszteletét tehesse a legnagyobb ma-
gyar elôtt.

NAGY NIKOLETTA
(Origo)

Széchényi Kristóf, a család egyik legfiatalabb tagja 
tiszteletét teszi rokona, Széchényi Pál érsek múmiájánál

Georg Philipp Rugendas festménye a kuruc-labanc lovaspárbajról

Széchényi Pál érsek portréja
szerint csak az országgyûlés jogosult 
az adótörvények meghozatalára.

A bécsi udvar 1704-ben bízta meg 
azzal, hogy közvetítôként lépjen fel a 
császári erôk és a Rákóczi-felkelôk kö-
zött. Azért rá esett a választás, mert 
határozott, erôskezû férfiként nem 
csak Bécs, de a felkelôk is mélyen tisz-
telték. Többször is személyesen is 
tárgyalt II. Rákóczi Ferenccel (1676 
--- 1735), és egyáltalán nem rajta múlt, 
hogy az egyezség végül nem született 
meg: a bécsi udvar teljesen elzárkózott 
a felkelôk minden követelésétôl, így 
nem köthettek békét.
Két oldalról mérgezték?
A tárgyalások vége felé Széchényi 

Pál elvesztette mind a császár, mind a 
felkelôk bizalmát. Mindkét fél úgy 
gondolta, hogy az érsek a másiknak 
kémkedik, így elindultak a pletykák, 
hogy mindkét oldal egyszerre arzénnal 
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Minden évszázadban legalább egy-
szer megpróbáltunk megszabadulni a 
Habsburg család uralmától, 1707. jú-
nius 13-án elôször történt meg az addig 
elképzelhetetlen: a szabadságharcosok 
megfosztották a magyar tróntól a di-
nasztiát.

„Eb ura fakó, József császár mától 
nem királyunk!” –- kiáltotta Bercsényi 
Miklós kuruc fôgenerális, miután II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem maga ve-
zette fel I. József trónfosztását az 
ónodi országgyûlésen; ezzel megsza-
kadt a Habsburg-ház évszázados ural-
ma Magyarország felett. Az új király 
választását a következô országgyûlésre 
halasztották, addig pedig Rákóczira 
bízták az ország feletti fejedelmi ha-
talom gyakorlását.
A kuruc fénykor
A Rákóczi-szabadságharc az elôzô 

években érte el csúcspontját: 1706-ra 
gyakorlatilag az egész ország kuruc 
kézen volt, néhány nagyobb várat, a 
császárhû Szászföldet és a Határôr-
vidéket kivéve, annak ellenére, hogy a 
spanyol örökösödési háborúban ekkor 
már az osztrák–angol szövetség állt 
gyôzelemre a Rákóczit támogató fran-
cia–bajor csapatokkal szemben. A ku-
ruc hadsereg ekkor már 70 ezer fôt 
számlált, bár felszereltségében elma-
radt a császáriaktól. XIV. Lajos 
francia király ugyanakkor azzal az 
ürüggyel vonakodott a nyílt szövet-
ségkötéstôl, hogy nem szövetkezhet 
lázadókkal.
Kiegyezés vagy sem?
A két fél kiegyezését sürgették 

Ausztria szövetségesei, Anglia és 
Hollandia is, ugyanakkor az 1705 ôsze 
óta tartó tárgyalások ekkorra megre-
kedtek. Bercsényi, a tárgyalások ve-
zetôje ugyanis ragaszkodott az Arany-
bulla 1687-ben eltörölt ellenállási 
jogának visszaállításához, amitôl Bécs 
ódzkodott, ahogy Erdély külön fejede-
lemségként megtartásától is, amely-

JOGI KÉRDÉSEK 
ÉS VÁLASZOK
Dr Dancs Beáta magyar és ausztrál diplomával 
rendelkezô jogász a két ország jogrendszerének 

különbségeit ismerteti sorozatában.  
Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet 

Facebook oldalán, www.facebook.com/magyarelet.au,  
emailen admin@sydneyadvocacy.com.au , 
vagy a Sydney-i szerkesztôség postacímén.

Viszlát, Habsburgok!

nek fejedelmi címérôl Rákóczi nem 
volt hajlandó lemondani --– az Erdélyi 
Fejedelemség függetlenségét és ma-
gyar kézben tartását már Bocskai 
István fejedelem utódai lelkére kötöt-
te.
Pénzhiány és a libertás
Ugyanakkor számos társadalmi és 

gazdasági probléma volt, amely or-
voslásra várt: ezek közül az egyik a 
harcoló jobbágyok és nemesek közötti 
érdekellentét volt, amely végigkísérte 
a felkelés nyolc évét, a vetési pátens 
ellenére, amely mentesítette a harcoló 
jobbágyokat minden közteher alól.

Egy másik gond --– francia segélyek 
ellenére –-- az állandó pénzhiány volt, 
amelyet a fejedelem, miután a pénz-
verdés bányavárosok --– Körmöcbánya 
és Nagybánya --– elfoglalása ellenére 
nem jutott elég nemesfémhez, millió-
nyi rézpénz kibocsátásával próbálta 
orvosolni, amelyekre óriási személyes 
vagyona jelentette a fedezetet; ezekkel 
a „Pro Patria et Libertate” feliratozásuk 
után libertásnak elnevezett érmékkel 
fizették a zsoldot, ezek azonban egyre 
inkább elértéktelenedtek. Végül a 

Tudja-e, hogy mi a következménye a 
magánszemélyek fizetésképtelensé-
gének?

Fizetésképtelenség --- azaz bank-

ruptcy --- az egy folyamat, melynek 

során jogilag kinyilvánítják, amikor 

valaki nem képes a tartozását tör-

leszteni. Ennek során az illetô megsza-

badul(hat) ugyan a tartozásaitól és a 

hitelezôk zaklatásaitól, de nagyon fon-

tolóra kell venni ezt a lehetôséget 

ugyanis ez véglegesen befolyásolhatja 

a hitelképességet,  s bizonyos hiteleket 

vissza kell ilyen esetben is fizetni, pl. 

ha a kölcsönt fedezetre ( úgymint 

lak áshitel esetén) vették fel, akkor a 

fedezetet (a lak ást, házat stb.)  érté-

kesítik és a bevételbôl fizetik ki a hi-

telezôket.

Miután valakit fizetésképtelenné  

nyílvanítottak, 3 éven keresztül (ez az 

idôszak azonban bizonyos esetekben 

meghosszabbítható ill. meghoszszab-

bítandó) ilyen besorolást kap és va-

gyonkezelôt neveznek ki, aki gondos-

kodik az illetô pénzügyeirôl. DE! 

Ezenkívûl 7 évig lesz a hitel levélen a 

fizetésképtelenség listázva (a hitel le-

velrôl a múltheti számban olvashattak) 

és még csak most jön a legrosszabb 

hír, a Fizetésképtelenek Listáján (Na-

tional Personal Insolvency Index) ott 

marad örökre az illetô neve, ez a lista 

pedig bárki által ---- az Interneten 

keresztül is ---- hozzáférhetô és akkor 

sem lehet lekerülni róla, ha már fizetô-

képessé váltunk. Tehát a fizetésképte-

lenség pénzügyi halálbüntetésnek is 

nevezhetô, igazi ‘életreszól  élmény’. 

Ha mindez még nem lenne elég nagy 

érvágás, a listázott személyek nem le-

hetnek cégigazgatók, nem mû ködtet-

hetnek üzletet és bizonyos foglalkoz-

tatásoktól is eltiltják ôket.

Fizetésképtelenséget vagy az illetô 

maga nyílvánítja ki (voluntary bank-

ruptcy) bár ez nem jelenti azt, hogy el 

is fogadják (!), vagy hitelezôi teszik ezt 

meg (involuntary bankruptcy). Az 

utóbbi már 5,000 dollár tartozás esetén 

is megtörténhet, tehát nem szükségel-

tetik hatalmas összeg hozzá. Mindkét 

eset hosszú procedúra eredménye. 

A törvény (Bankruptcy Act 1966) 

megengedi bizonyos vagyontárgyak 

(ingó és ingatlan) megtartását, a többi-

vel viszont a vagyonkezelô rendelkezik 

és é rtekesítheti azokat akkor, ha kül-

földön lévô vagyontárgyról van szó, 

például magyarországi ingatlanról. 

Ingatlan esetében, ha annak egy része 

fejedelem legjobb meggyôzôdése elle-
nére 1706-ban már adó kivetésére 
kényszerült; ezt a helyzetet is fel 
kellett oldani valahogy.
Idôszerû országgyûlés, véres nyi-

tány
Ezért Rákóczi országgyûlést hívott 

össze, amelyet 1707. május 31-én nyi-
tottak meg. A felvetett gazdasági kér-
dések aktualitását jelezte, hogy június 
9-én Turóc vármegye követei sérel-
meik hangoztatása mellett meg akar-
ták volna tagadni az adófizetés rájuk 
esô részét; a kialakult vita odáig fajult, 
hogy Rákóczi az ellene vádaskodáson 
megsértôdve lemondásával fenyege-
tôzött. Erre hívei karddal szereztek 
igazságot a turóciakon (címlapképün-
kön, Orlai Petrich Soma híres fest-
ményén a Rákóczi lábához borulva 
kegyelmet nyerô Zay András turóci 
ügyvéd látható), a megmaradtakat 
pedig védôôrizetbe helyezték.

Az események Rákóczit visszaretten-
tették volna, aki nem akart zsarnoknak 
tûnni, de végül a szenátus meggyôzte, 
hogy éppen hogy siettetni kell a 
trónfosztást.

Az elsô közteherviselés
Elôtte azonban elrendezték a rézpén-

zek és az adózás ügyét: a libertásokat 
leértékelték, kijelentve, többet nem 
veretnek; és sor került egy olyan adó-
ügyi reformra, amelyhez jelentôségé-
ben csak a százötven évvel késôbbi 
jobbágyfelszabadítás fogható: beve-
zették a közteherviselést. Azaz a ne-
meseknek, papi személyeknek, polgá-
roknak és közembereknek egyaránt 
adózniuk kellett: szakítva a feudaliz-
mussal egy polgári jellegû, sajátos va-
gyon- és személyi jövedelemadót ve-
zettek be (a közteherviselés fogalmat 
Rákóczi használta elôször anyanyel-
vünkön), hazánk történetében az 1542-
es vagyonadótól eltekintve elôször 
törvénykezve a nemesek adókötele-
zettségérôl.
Eb ura fakó!
Június 13-án Rákóczi maga személye-

sen terjesztette az országgyûlés elé a 
Habsburg-ház trónfosztásának javas-
latát, Bercsényi pedig támogató beszé-
det tartott a javaslata mellett. „Eb ura 
fakó!” –-- hangzott el Bercsényi beszé-
de végén, utalva arra, hogy kutyának 
(sem) ura a fakó (szôke) császár. Az 
országgyûlés elfogadta a trónfosztási 
javaslatot, a vonatkozó cikkelyben pe-
dig így fogalmaztak: „teljes jókedvünk-
bôl és szabad akaratunkból hazánkban 
interregnumot lenni vallunk, tudniillik 
országunkat király nélkül lenni jelent-
jük és hirdetjük”, Rákóczit pedig meg-
bízta a fejedelmi teendôk ellátásával 
és a király személyének kiválasztásá-
val.
Királycasting
Rákóczi pedig királyt próbált találni 

az országnak, de elsô jelöltje, a bajor 
választófejedelem, Miksa Emánuel 
visszautasította a koronát, mivel az 
örökösödési háborúban elvesztette 
Bajorországot; ugyancsak kitért a le-
hetôség elôl Frigyes porosz király, 
mivel a Habsburgok szövetségeseként 

nem fogadhatta el a koronát. (Ennek 
ellenére nem a trónfosztás vágta el a 
békekötés lehetôségét a Habsburgok-
kal, hiszen a császáriak Erdély és a 
nemesi ellenállás ügyében hajthatat-
lanok voltak.)
A vég
Végül a hadiszerencse is a kurucok 

ellen fordult, egy évvel a nevezetes 
országgyûlés után, 1708. augusztus 3-
án Trencsénnél csatát vesztettek, ek-
kortól dezertálások és a kitört pes-
tisjárvány nehezítette a helyzetet; a 
kurucok Északkelet-Magyarországra 
szorult vissza. Rákóczi szövetségesek 
megnyerése érdekében külföldön tár-
gyalt, ez idô alatt a helyettesének ki-
nevezett Károlyi Sándor tudta és be-
leegyezése nélkül békét kötött a 
császárral, a kurucok pedig Majtény-
nél letettél a fegyvert 1711. április 30-
án.

A béke egyrészt kedvezô volt: am-
nesztiát adott a szabadságharcosoknak, 
biztosította a vallásszabadságot, az 
országgyûlés összehívását, rendezte a 
rendi sérelmeket, de a szabad király-
választás jogát nem állították vissza, 
és önálló magyar hadsereg felállítá-
sáról sem rendelkezett; emellett be-
betonozta a rendi kiváltságokat, ezzel 
eltörölve a fejedelem polgári társa-
dalom irányába tett intézkedéseit, pél-
dául a közteherviselést.

Rákóczi pedig már soha többet nem 
tért haza Magyarországra, habár a bé-
ke hûségeskü fejében még birtokaiban 
is meghagyta volna a fejedelmet: bir-
tokát császárhû nemesek között osz-
tották fel.

Veczán Zoltán, 
(Magyar Nemzet)

(A cikk Szilágyi Sándor: A Magyar 
Nemzet Története, Dr. Márki Sándor: 
II. Rákóczi Ferenc, az Ado.hu, vala-
mint a vonatkozó Wikipedia-cikkek 
alapján készült.)

más tulajdonában van, akkor a megfe-

lelô hányadát veszi át a vagyonkezelô. 

A fizetésképtelenné nyílvánított sze-

mély nem rendelkezhet a vagyonával, 

sôt a nettó fizetésének egy része is a 

vagyonkezelôhöz megy akinek még 

azt is be kell jelentenünk és engedélyt 

kell kernünk ha külfödre akarunk 

utazni ami nem minden esetben lehet-

séges.

A hitelezôkkel nagyon kell vigyázni 

mert, ha valaki (aki fizetési nehézsé-

gekkel küzd) felajánl egy ún. hitel 

szerzôdést (Part IX debt agreement) 

melyben megegyeznek, hogy a hitel/

kölcsön egy meghatározott részét egy 

megadott idôn belül visszafizetik an-

nak fejében hogy a hitelezô(k) a többi 

részét ‘elengedik’, ezt a megkeresést 

visszautasíthatják és a kérelmezô 

ellen fordulhatnak és bejelenthetik 

annak fizetôképtelenségét. Sok adós 

azonban nem tudja, hogy az ilyenfajta 

megegyezés (Part IX debt agreement) 

tulajdonképpen a fizetésképtelenség-

nek az egyik formája és ugyanúgy 

jegyzik mint magát a fizetésképte-

lenséget tehát örökre nyoma marad. 

Amennyiben a hitelezôk elfogadják a  

felajánlott hitel szerzôdést (Part X 

debt agreement), annak nem lesz nyo-

ma. Ez a fajta hitel szerzôdés azonban 

csak azoknak áll rendelkezésére, akik 

magas jövedelemmel és megfelelô, 

nagy értékû vagyonnal rendelkeznek.

A fizetésképtelenséget tehát el kell 

kerülni mindenáron. Ez a lehetô leg-

rosszabb megoldás pénzügyi gondja-

inkra hiszen ez még jobban ellehe-

tetleníti az adós életét és mint fentebb 

is írtam örökre nyoma marad.

A következô számban saját üzlet nyi-

tásáról lesz szó különös tekinetettel a 

különbözô cégformákra.

Dr Dancs Beáta
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. július 5-én vasárnap de. 

11 órakor ISTENTISZTELET   
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban 

(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)

12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat), 

utána Presbiteri gyûlés a szokásos helyen

Vasárnapi iskolai oktatás a szokott idôben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

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 

SPRINGVALE (VIC.) 2015. július 5-én vasárnap du. 3 órakor 
 Istentisztelet Igét hírdet: Incze Dezsô

Springvale Lutheran Church.  (3. Albert Ave Springvale.)
NSW. SYDNEY 2015. július 5-én vasárnap de. 11.30 órakor  

Istentisztelet,
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

hogy hozzák al a kicsiket
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 
2015. július 5-én vasárnap de. 11 órakor  

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2015. július 5-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

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

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015. július 5-én (Minden hónap 

elsô vasárnapján) du. 2 órakor Bibliaóra
 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától

Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
 Közös ebéd,   Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 2015. minden hónap második vasárnapján 

de. 11.30 órától  Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

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

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Keresztelô a Nth. Fitzroy-i Magyar 
Református Templomban

Június 14-én részesült a keresztség szakramentumában Amalia Zsuzsanna Park, 
Christopher Park és Tóth Zsuzsanna kislánya. 
A keresztszülôk, Tóth Sándor és Mónika voltak.

Isten gazdag ádása legyen életükön.

Gyülekezetünk a Nth. Fitzroy Magyar 
Templom Csarnokában

EMLéKFALAT
állított az örök pihenôre tért honfitársaink 

hamvainak elhelyezésére. 
Az  emlékfalban elhelyezett hamvakat az egyház 

kegyelettel megôrzi. 
Gondoljon arra hogy utódainknak (ne adjuk fel a 

reményt) sokkal könyebb lesz elôdeik hamvai elött az

emlékezés virág-csokrait elhelyezni egy központi helyen 

álló, gyülkezeti tulajdonban lévô Magyar Templomban, 

mint esetleg  keresgélni hatalmas Metropolisunk 

szétszort  temetôiben 

Nevezze meg végrendeletében és foglalja le hamvainak 

örök pihenô helyét ezzel megkönnyitheti utódai gondjait és 

kizárja az idegen temetkezési vállalatok spekulációját.

Az  urnahelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért 

hívja Nt. Dézsi Csabát 0414 992-653 

vagy Csutoros István 9439-7067 tel. számon . 

Adakozás a Kárpátaljai magyarok számára
Gyülekezetünkben is megszerveztük az adományok gyûjtését a Kárpátaljai magyarok 

számára. A gyûjtés eredménye 3000 dollár volt, mely összegbôl 1670 dollár 
magánszemélyek adománya volt, amit a gyülekezet egészített ki 3000 dollárra.

Isten áldja meg az adakozókat, és adjon erôt a Kárpátaljai magyaroknak.
Külön köszönet Budaházy Lászlónak a gyûjtés lebonyolításárért, 

valamint Magyar Gabriellának a felajánlott kötényekért.
További adományokat lehet küldeni a Kárpátaljai magyaroknak 

a Magyar Református Szeretetszolgálat számlájára:
CIB BANK Zrt. H-1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14.
SWIFT kód: CIBHHUHB
EUR HU04-1070-2019-8500-8898-5010-0002
USD HU04-1070-2019-8500-8898-5020-0009

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
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Parancsra hallgattak
Negyvenkét éve történt. Egy határ-

ôrtiszt két fia fegyverekkel túszul ej-
tette egy balassagyarmati középiskola 
leánykollégiumának húsz diákját. A 
nyugatra készülô két túszejtô autó-
buszt és pénzt követelt, s a lányok ki-
végzésével fenyegetôzött. Egyiküket 
mesterlövészeklelôtték, míg testvére 
a börtönbüntetését követôen az ország 
másik végén megváltoztatott néven új 
életet kezdett. Egy balassagyarmati 
lány, Hatala Csenge úgy érezte, hite-
lesen fel kell tárnia a történteket. Meg-
találta a történet szereplôit: az egykori 
túszejtôt s túszaikat is. Hírzárlat címû 
könyve e hónap végén jelenik meg.

–-- Balassagyarmaton született, és ott 
nôtt fel. Mikor tudatosult önben az, 
hogy a fôutca egyik patinás házában, 
amelynek közelében ma egy kávézó 
mûködik, 1973 januárjában drámai 
dolgok történtek?

–-- Édesapám beszélt elôször arról, 
hogy a városunkban túszdráma volt, 
és megmutatta a kollégium épületét is. 
Egykori zongoratanárom elmondása 
szerint már 14 éves koromban arról 
beszéltem, hogy egyszer könyvet írok 
arról, hogy valójában mi történt a vá-
rosunkban. Tizenhét éves koromban 
elolvastam Végh Antal Könyörte-
lenül címû könyvét, megnéztem 
Gazdag Gyula Túsztörténet címû 
filmjét, s hiányérzetem támadt. Végh 
Antal sajátos írói eszközöket használó 
könyvében sok volt a fikció, mint aho-
gyan a játékfilmben is. Még abban az 
évben interjút készítettem egy kör-
nyéken élô hölggyel, aki a túszok egyi-
ke volt. Csak úgy kíváncsiságból. Per-
sze nagyon meglepôdött, és azt 
kérdezte: mit akar egy ilyen fiatal lány 
ezzel a történettel? Amikor évekkel 
késôbb, 2013-ban végeztem az ELTE 
amerikanisztika szakán, akkor elô-
szedtem a régi jegyzeteimet, s úgy 
éreztem, talán másokat is érdekelhet 
ez a történet. Megpróbáltam felkeresni 
a legtöbb szemtanút, és eljártam a le-
véltárakba kutatni. Két év kutatómun-
kámba tellett.

–-- A helyi sajtó akkori cikkeire nyil-
vánvalóan nem támaszkodhatott.

–-- Nagyon súlyos ügy volt. A két 
túszejtô –-- a 18 éves Pintye András 
és 17 éves öccse, László --– apja a 
Szob és Miskolc közötti határôrkerület 
párttitkára volt, és a térség pártelitjé-
hez tartozott. Édesanyjuk egy nagyü-
zem személyzeti elôadója, káderese. A 
szülôk a fiúkkal keveset törôdtek, így 
András hamarosan kétes hírnévre tett 
szert a városban. Egy ideje készültek 
akciójukra. Úgy akarták elhagyni az 
országot, hogy errôl mindenki tudo-
mást szerezzen. A középiskolai leány-
kollégiumba 1973. január 7-én fegy-
verrel behatolva közölték a lányokkal, 
hogy túszul ejtik ôket. A kollégisták 
elôször tréfának gondolták a bejelen-
tést, de hamar kiderült, hogy a két 
fegyveres komolyan beszél. Hat lány a 
kezdeti zûrzavarban az ebédlô ablakán 
keresztül elhagyta a bezárt épületet, s 
az utcán belefutottak egy rendôrjárôr-
be. Persze a rendôrök nem vették ko-
molyan a hihetetlennek tetszô történe-
tet, de a lányok annyira ijedtek voltak, 
hogy mégis intézkedtek. A rendôrök 
elôször megpróbálták betörni az ajtót, 
de golyózápor fogadta ôket. Ráadásul 
a túszejtôk közölték velük, ha nem 
mennek el, akkor kivégeznek két 
lányt. A lövöldözés után nemcsak az 
épület elôtti teret, a tér túloldalán ta-
lálható városháza és a hajdani megye-
háza környékét zárták le, hanem a 
városba vezetô utakon is elrendelték a 
zárlatot. Balassagyarmatot órák alatt 

egyenruhás rendôrök és civil ruhás 
nyomozók lepték el. Aztán az akciót 
kivették a helyi hatóságok kezébôl, s a 
Budapestrôl érkezô belügyi vezetôk 
vették át az irányítást, akik folyamato-
san jelentettek a felsô vezetésnek, így 
Kádár Jánosnak is. Vasárnap kezdô-
dött a dráma, és kedden már itt volt 
Biszku Béla, az MSZMP-kb titkára, 
valamint a fôvárosból hoztak mester-
lövészeket, akik a kollégiummal szem-
ben lévô épületekben vettek fel állást. 
Természetesen hírzárlatot rendeltek 
el, a túszügy öt napja alatt egy sor sem 
jelent meg az újságokban. Balassa-
gyarmatot hermetikusan elzárták a 
külvilágtól. Miután a kollégium abla-
kához lépô Andrást a mesterlövészek 
lelôtték, az országos sajtóban egy rö-
vid közlemény jelent meg a történtek-
rôl. A túszfogságból kiszabadított lá-
nyoknak, szüleiknek, családtagjaiknak 
megtiltották, hogy bárkinek is beszél-
jenek arról, mi történt itt. A 17 éves 
Pintye Lászlót még abban az évben 
jogerôsen 15 év börtönre, a fiúk négy 
ismerôsét --– akik tudtak az elôkészü-
letekrôl --– pedig nyolc hónaptól négy 
évig terjedôen börtönre ítélték.

–-- Pintye László most lesz hatvan-
éves. Megtalálta.

–-- Tizenöt évet kapott, de 11 év és 
három hónap után feltételesen szabad-
lábra helyezték. Fiatalkorú elítéltként 
Tökölön kezdte a büntetését, majd a 
szegedi Csillagban, azt követôen Bu-
dapesten, a Kozma utcában volt. On-
nan újra Szegedre került, ahonnan vé-
gül szabadult. Érdekesség, hogy 
magas beosztású apját nem fokozták 
le, de nyugdíjazták. Az egész családnak 
nevet kellett változtatnia, és elvárták 
tôlük, hogy Nógrád megyébôl elköltöz-
zenek az ország más vidékére. Balas-
sagyarmaton nagyon sok legenda is-
mert arról, hogy most hol lehet László. 
Meghallgattam mindenkit, s minden-
hová elutaztam, próbáltam finoman 
érdeklôdni az ott élôktôl. Egyik felté-
telezés sem igazolódott be. Máshol lel-
tem rá.

–-- Meglepôdött, hogy egy messzirôl 
érkezett lány leleplezte? 

--– Nem örült nekem. Még inkább 

zavarta az, hogy balassagyarmati va-
gyok. De mégsem volt elutasító. Tar-
tottuk a kapcsolatot, sokáig húzódott 
az ügyünk. Negyven évig úgy volt, 
hogy szeretné a történteket elraktá-
rozni az agya legrejtettebb zugába. Ha 
a televízióban Nógrád megyérôl vagy 
Balassagyarmatról esett szó, azonnal 
átkapcsolta a készüléket. Tizenhét 
éves korában járt ezen a vidéken utol-
jára. Egyszer csak válaszolni kezdett a 
kérdéseimre. Olyan követelésekkel 
álltak elô, amelyeket elôször senki 
sem vett komolyan. Lefüggönyözött 
autóbuszt kértek személyzettel, tele 
tankkal, amely Ferihegyre viszi ôket a 
lányokkal együtt. Azt is követelték, 
hogy gondoskodjanak megfelelô repü-
lôgéprôl, amellyel továbbmehetnek 
egy elôre meg nem nevezett ország 
felé. Kértek hét géppisztolyt lôszerrel 
és harminc kézigránátot. András, aki 
nem szeretett sem dolgozni, sem ta-
nulni, és az egész túszdráma kiterve-
lôje volt, egymillió dollárt, százezer 
nyugatnémet márkát, 400 ezer svájci 
frankot és egy olyan igazolást kért, 
amelyben Kádár János igazolja, hogy 
a pénzt önként adták.

–-- Egy mesterlövész végül lelôtte az 
ablakhoz közeledô Andrást, hiszen a 
túszaik kivégzésével fenyegetôztek.

–-- Már a túszdráma másnapján fel-
kérték a hatóságok Samu Istvánt, a 
balassagyarmati kórház pszichiátriai 
és neurológiai osztályának vezetô fô-
orvosát, hogy közvetítsen a két túszej-
tô és a hatóságok között. A fôorvos 
sikerrel akadályozta meg, hogy bevált-
sák fenyegetôzésüket: egyik lányt sem 
végezték ki. Másfél nap után az egyik 
lány nem bírta a feszültséget, és mikor 
a fiúk nem figyeltek, odarohant az 
ablakhoz, és kiugrott. A kiszabadult 
lány elmondta, hogy éjjel a kisebb fiú 
sírt, visszalépett volna, de félt a báty-
jától. A másik esemény az volt, hogy 
az egyik lány felkapta a géppisztolyu-
kat, és az idôsebbet fejbe vágta vele, 
aki kisebb sérülést szenvedett, ám a 
tettet nem torolta meg. Ez arra utalt, 
hogy az elkövetôk nem is akartak sen-
kit megölni, bíztak abban, hogy köve-
teléseiket teljesítik. Nem volt terror. 

Bár sokszor fenyegetôztek túszaik 
megölésével, de a fenyegetéseket nem 
váltották be, napok múltával a túszej-
tôk mind fáradtabbá, figyelmetleneb-
bé, ingerlékenyebbé váltak. A hatósá-
gok ezért úgy döntöttek, hogy be kell 
fejezni a tárgyalásokat, meg kell kez-
deni a kimentô akciót. A mesterlövé-
szek napokon keresztül irányították 
fegyvereiket az ablakokra. Még egy 
teherautót is beindítottak, hátha ki-
néznek az ablakon, de semmi. Aztán 
órákkal késôbb egyszer csak a nagyob-
bik fiú valamiért odalépett az ablak-
hoz, lelôtték. Az öccse, László azonnal 
megadta magát.

–-- A lányok negyven év távlatából is 
traumaként élték meg a történteket?

--– A tizenkét ágyas szobában valóban 
szörnyû állapotok uralkodtak, de csak 
abban az értelemben, hogy minden a 
két fiú változó hangulatától függött, a 
lányok nem tudták, hogy mit tehetnek 
és mit nem. A szobában matrac nélküli 
vassodronyos ágyak voltak, csak azo-
kon vagy a szekrények tetején lehetett 
ülni. Aludni viszont engedték ôket. A 
túszul ejtett diáklányok természetesen 
különbözôen élték meg mindezt, van, 
akinek akkor sem volt nagy trauma, 

inkább azt viselték nehezebben, hogy 
nem mehettek ki a mosdóba, higiéniai 
szükségleteiket vödörben kellett meg-
oldaniuk, és kevés élelmük volt. Vi-
szont volt olyan is, aki a negyven évvel 
késôbbi interjú során is sírt.

–-- Az adatgyûjtés kapcsán érdekes 
emberekkel is találkozott. Elég, ha Be-
rencsi Attila nevét említem, akit in-
kább Beri Aryként ismer az ország. S 
aki a Túsztörténet címû film fôszerep-
lôje volt, és az abban nyújtott alakítá-
sáért a San Sebastián-i nemzetközi 
filmfesztivál Ezüstkagyló díját kapta 
meg. Egy olyan díjat, amelyet ôelôtte 
egyetlen magyarként Latinovits Zol-
tán vehetett át. Drámait alakított a 
drámában.

--– Arra voltam kíváncsi, hogy a Túsz-
történet címû film mennyire volt hû a 
valósághoz. Elmondta, hogy ez nem 
volt cél. Nem negatív értelemben, 
hanem a mûfaj, mint a regény, a cse-
lekményes film nem kívánta ezt. Az én 
könyvemnek viszont a hiteles források 
és a szereplôk visszaemlékezései ad-
ják meg a fô vonulatát.

–-- Hogyan talált könyvkiadót?
--– Egy elsô könyvesnek nem egysze-

rû. A Líra-csoportnak elküldtem a ké-
ziratot, úgy gondolták, érdemes ezzel 
foglalkozni. Megkeresett a csoporthoz 
tartozó Athenaeum Kiadó fôszerkes-
ztôje. Májusban lesz a könyv premier-
je. Voltak olyan megkereséseim, hogy 
az lenne az igazi sztori, ha megszólalna 
a kamerák elôtt is a Pintye fiú. Ô sem 
szeretné, s én sem ezért írtam a 
könyvet. Nem lesz ilyen. Arra kért, ha 
bárki megkeresne, mondjam azt, csak 
a könyvben nyilatkozott, legyen az 
elég. Természetesen a kéziratot is 
megkapta. Én, amit tudtam, felkutat-
tam. Még itteni lakhelyük padlására is 
felmentem, ahol a szüleivel össze-
veszve András sokszor aludt. A kollé-
giumi szobában sokat üldögéltem azon 
a radiátoron, amelyen a túszejtés ideje 
alatt gyakran ücsörgött géppisztollyal 
a kezében. Elmentem minden olyan 
börtönbe, ahol László a büntetését töl-
tötte. Hogy megpróbáljam beleélni 
magam a helyzetükbe.

–-- Mi szeretne lenni?
--– Érdekel az, hogy a szabaduló fog-

vatartottakat hogyan lehet visszainteg-
rálni a társadalomba. Most bolognai 
rendszerû mesterképzésen veszek 
részt, esszét írok arról, hogy a börtön-
ben festô elítéltek mit jelenítenek meg 
az alkotásaikban. Huszonöt éves le-
szek, van még idôm eldönteni, hogy 
mivel szeretnék foglalkozni.

Varga Attila
(Magyar Nemzet)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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KRÓNIKA

Ausztráliai Magyar 
Pedagógusok Második 
Konferenciája (AMPE)
Sydney 2015 június 5-7.

Az Ausztráliai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete 2014-ben  alakult és idén 
tartotta második országos konferen-
ciáját Sydneyben. A összejövetelen 
összesen nyolc  ausztráliai magyar is-
kola képviseltette magát. 
Dr Grúber Attila Magyarország 

nagykövete és Péterffy Kund refor-
mátus lelkipásztor köszöntötte a részt-
vevôket.  Ezután Makkai Márta  az 
AMPE elnöke számolt be a kontinensen 
mûködô, magyar iskolák felmérésének 
erdményeirôl. Ebbôl megtudhattuk, 
hogy Ausztráliában 9 magyar iskola 
van, melyben 39 pedagógus több mint 
300 tanulót oktat, 1-2 éves kortól 
egészen érettségiig. A tanulók keve-
sebb, mint fele származik ausztrál-
magyar házasságból és kétharmaduk 
beszéli a magyart elsônyelvként. A 
továbbiakban az iskolák egyenként 
bemutatták munkásságukat, oktatási 
módszereiket.

A konferencia vendégelôadója,  Dr 
Maróti Orsolya  ---- a Balassi Intézet 
Magyar Tagozatának vezetôje, Buda-
pestrôl érkezett hozzánk. Orsolya  a 
legfrissebb  magyar, mint idegen 
nyelv módszertanártani útmutatásokat 

és kiadványokat hozta el nekünk.  
Elôadásában kitûnôen ötvözte az elmé-
leti és gyakorlati oktatást. Általa kéz-
zelfogható,  azonnal használható esz-
köztárt vihettek haza a pedagógusok. 
Módszerei között szerepelt az is, hogy 
miként szólítsuk meg a 21. század 
diákjait a technika és okostelefonok 
segítségével. Ezúton szeretnénk  külön 
is megköszönni a Balassi Intézet tá-
mogatását.

A délutáni foglalkozások korcsoport 
szerinti szakmai mûhelyekben folyta-
tódtak, óvodai, általásnos iskolai és 
középiskolai vonalon, ahol a témave-
zetôk értékes módszertani beszélge-
tést kezdeményeztek. 

Az estét díszvacsorával zártuk, ahol a 
nagykövet úr oklevéllel köszöntötte 
Papp Ibolyát, Ausztrália legidôsebb 
magyar óvónénijét. A továbbiakban 
még két szülô kapott elismerô okle-
velet, amiért megmentették a Banks-
ton-i Középiskola egyik osztályát a 
bezárástól.

Vasárnap folytattuk az elôadások és 
egyeztetések sorát, majd a Sydney-i  
Református Gyülekezet istentiszte-
letén adtunk hálát a  hétvége sikeré-
ért.

Az AMPE megtartotta tisztújító 
közgyûlését is, ahol további bizalmat 
szavazott a jelenlegi tisztségviseôknek. 
Kitûzte a következô évi fô törekvésit, 
melyek közt szerepel egy országos 
kerettanterv kidolgozása az óvodától 
az érettségiig, valamint az egymás kö-
zötti kommunikáció és szakmai esz-
mecsere csatornáinak kialakítása.  

Az Ausztráliai Magyar Pedagógusok 
elhivatott szakemberek, akik nyitottak 
az új módszerekre, keresik a legjobb 
megoldásokat és képesek összefogni 
egy közös célért. Hisszük, hogy forra-
dalmian új fejezet kezdôdik a diszpórai 
magyar oktatás területén melyben 
szeretnénk párbeszédet kezdeményez-
ni más országok közösségi iskola peda-
gógusaival. 

Makkai Márta
AMPE elnök

ampegyesulet@gmail.com

Kedves Támogatóink !
Számomra hihetetlennek tûnik, hogy 

két hét múlva már Sydneyben leszek. 
Hihetetlenül gyorsan telt el 9 hónap, 
teli sok sok élménnyel…..Nem lesz 
könnyû mindenkit itt hagyni, de tudom 

Isten segítségével utam visszavezet 
ide október második felében. Magam 
sem hittem volna, hogy annyi év után 
Ausztráliában az életem ennyire meg-
változik….de Isten útjai kifürkészhe-
tetlenek és a jó Isten az embert szinte 
180 fokos szögben megpergeti. Renge-
teg élményben volt részem ez az idô 
alatt és csodálatos ezek a gyerekek, 
hogy az ember szívébe befészke-
lôdnek….. Már most is vannak gyere-
kek akik kijelentették, ôk lesznek az 
elsôk fogaikkal amikor visszajövök…
.Persze sok barátság is született, meg-
erôsödött…. Közelrôl tanuja lenni a 
Szent Ferenc Alapítvány mûködésének 
is egy privilégium amiért szeretném 
külön hálámat kifejezni Csaba test-
vérnek ,sikerült jó pár helyre eljut-
nom és szemtanúja lehettem annak az  
élet, hogy folyik a különbözô házak-
ban. Minden símán megy? Termé-
szetesen nem, vannak nehézségek, de 
a jó sokkal több. Csodálatos eredmé-
nyek vannak ha az ember belegondol a 
gyerekek hátterébe…honnan jöttek, 
min estek már át…és hova tudnak el-
jutni.. A gyerekek mosolygósak, tiszta 
tekintetûek és nagyon értékelnek 
minden törôdést szeretetet amit kap-
nak. Azt hiszem kevés fogorvos kapott 
annyi puszit pacienseitôl mint én…. 
Az is biztos az ausztrálai magyarok 
olyan eredményeket tudnak felmu-
tatni amikre nagyon büszkék lehe-
tünk. Nem hiszem bárki mellett szé-
gyenkezhetnénk sôt. Nagyon , nagyon 
hálás vagyok a támogatóinknak hiszen 
egyre több mindennel tudunk büszkél-
kedni és egyre több gyerek imáiban 
szerepelünk.A borszéki ház (Jakabfy 
Sándor hagyatékából) megnyitása, 
megáldása volt az egyik legkimagas-
lóbb eredmény, de a szárhegyi házunk 
rendbehozatala is nagy szó volt. Szé-
pen mûködik a keresztszülôi program 
is és csak köszönetemet tudom kife-
jezni hûséges támogatóinknak. Az 
adományok hozzájárulnak mint nagy 
segítség a hatalmas kiadások fedezé-
séhez is. Jelenleg 83 háza van az alapít-
ványnak több mint 2300 gyerekkel….A 
gyerekek megörzik, megtanulják mit 
jelent magyarnak lenni, megható a 
szentmiséken résztvenni….ahogy a 
kicsik is tudnak imádkozni  amire 
nagy hangsúly van fektetve. Külön 
köszönet Bernardin testvérnek is, a 
dévai plébánosnak, aki pl a mai szent-
mise alatt is ,1 1/2 órán át gyóntatott…
Csaba tv mondta a szentmisét……a 

gyerekek teljesen maguktól járulnak 
a szentgyónáshoz..

Nyárára több program van a gyere-
keknek megszervezve ,táborozás, ki-
rándulások, meghívások stb. az idôt 
azonban jól kell hasznosítani. A sport 
életre is nagy hangsúly van fektetve, 
éppen úgy mint a zene -ének oktatásra 
, rajzolásra stb.

Szeretném külön megemliteni és kö-
szönetemet kifejezni az adományo-
zóinknak: Gerecs Isti és Bridget, 
Kiss Olga, Sipos Ika, Prekop Hanna 
keresztszülôk, Krepler Antal x2, 
Wollongong Social Club, Dobozy 
István (Adelaide-i magyarok), Fü-
löp Sándor, Papp Béla , N.N.x3 , 
Major Gábor (USA) Két újabb ha-
gyatéki ügy is folyik.

Nagyon szépen kérem, hogy azok a 
keresztszülôk akik nem jeleztek még 
vissza jelentkezzenek…fontos a támo-
gatás a gyerekek szempontjából. Isten 
áldjon meg benneteket!

Szeretném soraimat Csaba testvér 
egy rövid írásával befejezni….
Jónak lenni Jó….
Nem azért kell jónak lenni, mert 

megéri, mert megfizetik, vagy megkö-
szönik, de nem is azért, mert az elve-
tett mag gyökeret ereszt és termést 
hoz, hanem csak azért mert egysze-
rûen jó jónak lenni!! Sokkal jobb, 
örömtelibb, tisztább dolog jónak lenni, 

mint rossznak, hamisnak, képmuta-
tónak! Tetteink gyümölcsét nem mi 
érleljük meg! Akárcsak a napfény, 
mely nem gondolkodik, hanem ragyog 
és meleget ad, mi se töprengjünk azon, 
hogy megéri, vagy nem, hanem egy-
szerûen legyünk jók, mert ez Isten 
adta szép természetünk!  Ha jók va-
gyunk harmóniában vagyunk önma-
gunkkal, s ha letérünk errôl az útról, 
akkor elsôsorban magunkat sebezzük 
meg, magunknak okozunk fájdalmat a 
rosszasággal, a bûnnel! Más bûne ne 
hagyjuk, hogy befertôzzön! Ha a 
társam lámpája kialszik, akkor elég 
balga vagyok, hogy ha én is kioltom a 
magam lángját! 

Szeretettel, Csaba t.

Julius 5-tôl elérhetôségeim:
Mobil Telefon: 0421528634
email : drekalotay@gmail.com
Cím: Dr Kalotay Eszter
39 The Strand,Gladesville, NSW 

2111
Bankszámla számunk változatlan.
Dr E. Kalotay ATF Bojte Csaba 

OFM 
NAB Lane Cove BSB 082254 A/C 

No. 821070989
Hálás köszönettel,

Eszter
Dr Kalotay Eszter
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SPORT
Magyar hegymászó csapat 

támadja a világ egyik 
legveszélyesebb hegyét

Magyar hegymászó már több is járt a 
K2-n, de a csúcsra még egyikük sem tu-
dott feljutni. A világ második legma-
gasabb pontja egyben talán a legveszé-
lyesebb magashegy is, a felfelé induló 
alpinisták negyede sohasem tér vissza. 
Ide indult el Varga Csaba és Suhajda 
Szilárd. Kimentünk a reptérre jó utat 
kívánni a minicsapatnak.

Kattogó fényképezôgépekkel, kame-
rákkal és aggódó tekintetekkel övezett 
kis társaság gyûlt össze a Liszt Ferenc 
nemzetközi reptér 2A termináljában . A 
figyelem két nyurga fiatalember moz-
dulataira irányult: Varga Csaba és 
Suhajda Szilárd Isztambul érintésével 
indult Iszlámábádba, hogy 12-14 napos 
útjuk végén felverjék sátrukat a K2 
pakisztáni alaptáborában. Expedíciójuk 
sikere esetén történelmet írnának, ma-
gyar hegymászó ugyanis még soha nem 
jutott fel a 8611 méter magas hegy tete-
jére.

„Nagyon tart a túrától?” –-- tettük fel az 
ostobának tûnô kérdést Varga kedve-
sének, aki bár próbálta titkolni feszült-
ségét –- „egy picit igen” -–, látszott rajta, 
hogy barátját nem egy Balaton-kerü-
lésre engedi el. Aztán kezet rázott Su-
hajda Szilárd párjával, bemutatkoztak 
egymásnak. 

A gesztus is jelzi, nem egy több éve 
összecsiszolódott páros vág neki a K2-
nek: Varga és Suhajda a tavalyi Broad 
Peak-i expedíción találkozott elôször. 
Elsô közös nyolcezresük olyan jól sike-
rült, hogy elhatározták, a világ második 
legmagasabb hegyét is együtt fogják 
megmászni.

„Tavaly elég jó csapatot alkottunk, és 

A Broad Peak alaptábora közel van a 
K2-éhez, tavaly el is látogattak oda Var-
gáék, így nem lesz ismeretlen a terep, 
tudják, mi vár rájuk a gleccserek közé 
szorított morénahalmok folyamában. 
Érdeklôdésünkre a nagyváradi mászó 
elárulja, nem volt rá ideje, hogy Erôss 
Zsolt 2005-ös csapatából beszéljen vala-
kivel a K2-s élményekrôl, legszívesebben 
egyébként magával a Hópárduccal ült 
volna le tapasztalatszerzés céljából, de 
erre sajnos már nincs mód. Így a tavalyi 
alaptábori látogatás emlékei és az inter-
net nyújthat fogódzkodót.

Erôssék egyébként tíz éve nagyjából 
8300 méterrôl, az úgynevezett Üvegnyak 
(egy keskeny kuloár) fölötti részrôl for-
dultak vissza, de Varga szerint már a 
lentebb esô szakaszok is rendkívül ke-
mények lesznek. A Kémény, a Fekete 
piramis legyûrése hatalmas energiákat 
fog felemészteni, az Üvegnyak pedig 
csak utánuk következik.
Varga jelezte: a legutóbbi csapat, 

amelyik megmászta a hegyet, októ-
berben próbálkozott, szóval nem július 
vége az egyetlen lehetôség. Ôk viszont a 
tervek szerint már augusztus elején 
indulnának haza, 3 hónapot semmiképp 
nem tudnának Pakisztánban tölteni.

A mászókat Kiss János is eljött elbú-
csúztatni: ô még 2012-ben járt a K2-nél. 
Suhajda Szilárddal másztak a Gasher-
brum I-en, és több csapattal is talál-
kozott, akik lefelé tartottak a hegyrôl. 
Említett olyan csoportot is, akiket egy 
kisebb lavina sodort lejjebb pár száz 
méterrel, de hihetetlen szerencsével a 
hegymászók életben maradtak. Mint 
mondja, aki túljut a Kéményen vagy a 
Fekete Piramison, még nincs túl min-
denen. A traverz után, 8300 méter fölött 
kezdôdik egy meredek, 100 méteres jég-
fal, még ezen is keresztül kell vergôdni a 
csúcsig. Nem véletlen, hogy elsôsorban 
nem a 30-as, 40-es korosztály, hanem a 
komolyabb tapasztaltabb bíró 50-esek 
közül kerülnek ki a sikeres mászók a K2-
n. „Mûholdas telefon? Persze, lesz náluk. 
De jó, hogy említi, szólok is gyorsan 
Szilárdnak, nehogy elfelejtse magával 
vinni a csúcstámadáskor” –-- siet oda 
barátjához Kiss.

Miközben Vargáék már a becsekko-
láshoz állnak sorba, a magyar labdarúgó-
válogatott csatára, Németh Krisztián 
kígyózik át –-- ezúttal nem a finn 
védelmen. Bár tízbôl kilencszer biztosan 
megállítanák az újságírók, ez a nap nem 
az övé a reptéren, hanem Suhajda Szi-
lárdé és Varga Csabáé.
Szurkoljunk nekik!

Gabay Balázs
 (Magyar Nemzet)

Magyar leleményességgel 
lephetjük meg a 

sportvilágot
A világon egyedülálló módszerrel pró-

bálkozik Simon Ágnes: terápiás kutyá-
jával, Fedorral szeretné segíteni a 
sportolók felkészítését. Három hónapos 
kutatással és tesztekkel bizonyította, 
hogy a sportolók a foglalkozások által 
mentálisan fejlôdtek, például kevésbé 
szoronganak, magabiztosabbak és az ed-
zôjük felé is nyitottabbak lettek. A lon-
doni olimpiára többek között az aranyér-
met nyerô Risztov Évát, Gyurta 
Dánielt és Berki Krisztiánt mentálisan 
felkészítô Lénárt Ágota is komoly le-
hetôséget lát a kutyaterápiában, amely 
szerinte új szintre emelheti a sportpszic-
hológiát.

A fejlettebb országokban már régóta 
segítik a sportolókat pszichológusok, és 
az elmúlt években Magyarországon is 
egyre elfogadottabb lett a sportpszicho-
lógia mint önálló szakma. Nagyban kö-
szönhetô ez a londoni olimpián nyújtott 
magyar teljesítménynek is. Ott ugyanis 
a nyolc magyar aranyérmes közül hét-

nek volt sportpszichológusa. A 2012-ben 
aranyat nyerô magyarok közül az úszó 
Risztov Éva és Gyurta Dániel is kiemelte 
Lénárt Ágota szerepét. Az egyetemi 
docens egy másik olimpiai bajnoka, a 
tornász Berki Krisztián csak az ötödik 
volt a selejtezô után, majd a döntôben 
megvert mindenkit, és úgy vélte, hogy 
ezt a mentális felkészítésnek köszönhet-
te, ami szerinte nyolcvan százalékban 
eldönti a versenyt. A vívó Szilágyi 
Áron szintén elismerôen beszélt az ôt a 
mentális felkészülésben segítô Kárpáti 
Róbertrôl.

Simon Ágnes újítása, hogy a már régó-
ta ismert kutyaterápiát megpróbálja a 
sportolók felkészítésében alkalmazni. 
Kutyáját, Fedort kölyökkorától terápiás 
célokra képezte ki. Korábban elsôsorban 
szellemi fogyatékkal élô felnôtteknek 
(Down-szindróma, autisztikus spekt-
rumzavar, enyhe és középsúlyos mentá-
lis retardáció) és iskoláskorú gyere-
keknek vezetett foglalkozásokat a most 
ötéves golden retrieverrel, mielôtt a 
sport felé fordult volna.
A Testnevelési Egyetem humánkine-

ziológia szakán errôl írta a szakdol-
gozatát.

A három hónapos kutatásban hat 14-15 
éves sportoló vett részt önkéntes alapon: 
két futó, egy kosárlabdázó, egy táncos, 
egy kézilabdázó és egy labdarúgó. Töb-
ben közülük korosztályos válogatottak, a 
táncos pedig Európa-bajnok. Simon Ág-
nes hetente kétszer tartott nekik 45–60 
perces foglalkozást. Az volt a hipotézise, 
hogy a sportoló gyerekek stressz-szintje 
csökken a kutyás foglalkozások hatásá-
ra, ezáltal nyitottabbak, motiváltabbak 
lesznek.

A foglalkozások egy ötperces meditá-
cióval kezdôdnek. A sportolók lehunyt 
szemmel körülülik a kutyát, és ráteszik 
a kezüket” –-- magyarázta az Origónak 
Simon Ágnes. „Ezt könnyebb feladatok 
követik, amikor ismerkednek a kutyá-
val, elkezdik magabiztosan kezelni az 
állatot és a helyzetet. Igyekszem minél 
több olyan feladatot kitalálni, amitôl 
egyre több sikerélményük lesz a spor-
tolóknak.” 

A következô szinten már olyan fela-
datokat kell megoldani, amelyekben a 
sportolók segítik egymást. Például úgy 
kell egy bójához elvezetni a kutyát, hogy 
egyikük szeme be van kötve, a másik 
pedig segíti irányba állítani a társát. 
Nem hókuszpókusz, mérhetô
Több kutatás alátámasztja, hogy a ku-

tyának szorongásoldó hatása van. A si-
mogatása, a vele való játék csökkenti a 
szorongás testi tüneteit, az izmok spasz-
tikusságát (kötöttségét, merevségét). 
Simon Ágnes és Lénárt Ágota állítja: 
ebben nem kell hinni, ez egzakt dolog, 
több kutatás igazolta, hogy a kutyasimo-
gatás, a kutyákkal való közös foglalkozás 
serkenti a szeretethormon néven ismert 
oxitocin termelôdését --– a hormonszint 
növekedését nyálból ki lehet mutatni.

Simon Ágnes az állapotok változását 
két, sportolókra írt pszichológiai teszttel, 
az ACSI-28 (Athletic Coping Skills In-
ventory) és a CSAI-2 (Competitive State 
Anxiety Inventory) önértékelô teszttel 
mérte. Az ACSI a sportolók megküzdési 
stratégiáit, a CSAI pedig a verseny elôtti 
szorongást tükrözô kérdôív. 
Már három hónap alatt csökkent a 

szorongás Az eredményeket böngészve 
jelentôsebb volt a változás októberben, 
de három hónap elteltével is hat spor-
tolóból négynél tapasztalható volt a szo-
matikus szorongás csökkenése. 

A következô jelentôs változás 
decemberben volt mérhetô, ekkor a hat 
sportoló közül négynél növekedett az 
önbizalom értéke a kiindulási értékhez 
képest, de az „edzô általi irányíthatóság” 
és a „csapásokkal való megküzdés” 
skálákon is szignifikáns volt a különbség 
a kiinduló értékekhez képest.

bár lélekben kicsit eltérôen készülünk a 
K2-re, mások a motivációink, a célunk 
viszont egy: megmászni a K2-t és 
épségben hazaérni” – vázolja a célokat 
az MNO-nak Varga Csaba. A 32 éves 
békéscsabai mászó jelzi, nemcsak a 
világ egyik legszebb, de legveszélyesebb 
hegye is a K2. Szavait alátámasztja, 
hogy az elmúlt évtizedekben a próbál-
kozók közel negyede lelte halálát itt, 
ezzel a rizikót tekintve az Annapurna 
mögött a második helyen áll a hegy.

A magyar páros 7-8 dugig megpakolt 
hátizsákkal indult útnak, oxigénpalack 
sem itt, sem Pakisztánban nem lesz ná-
lunk. Vagy saját erejükbôl másznak fel a 
csúcsra, vagy sehogy.

Az iszlámábádi érkezés után még lesz 
egy kemény „bemelegítô” túrájuk: nyolc 
nap alatt mintegy 90 kilométert kell 
gyalog megtenniük az alaptáborig 4000-
5000 méteres magasságban. A sátorál-
lítást, elhelyezkedést követôen kezdôd-
nek az akklimatizációs mászások. Az 
idôjárási viszonyok függvényében el-
képzelhetô, hogy a délkeleti gerincen 
haladva (Abruzzi-út) egészen a négyes 
táborig felmennek majd, ami 8000 mé-
ter környékén található. Ha nem jön 
közbe semmi, egészségügyi probléma 
sem hátráltatja ôket, akkor a megfelelô 
idôjárási ablakot kivárva a tervek sze-
rint július végén próbálhatják meg a 
csúcstámadást. Varga Csaba 
portálunknak megjegyezte, még az 
augusztus elsô hete is beleférhet, de a 

sikeres mászások zöme júliusban volt. A 
hegyet elsôként meghódító Compag-
noni–Lacedelli páros is július 31-én ért 
fel a csúcsra. Ez persze nem jelent sok 
mindent, a hegynek még a többi nyolc-
ezreshez képest is olyan mikroklímája 
van, hogy órák alatt katasztrofális idô-
járási helyzet adódhat odafent.

Suhajda elmondása alapján a duó egy 
elôretolt alaptáborral és négy magassági 
táborral számol, vagyis a megszokott 
mászótervet szeretnék véghezvinni. A 
helyi teherhordók nem a Nepálból, Kí-
nából ismert serpák, ôk a Baltisztáni 
(Karakorum hegyvidék) balti nyelvet 
beszélik, de a magyarok nem veszik 
igénybe a segítségüket, maguk oldják 
meg a cipekedést.
Varga leült volna Erôss Zsolttal
„Szilárd jobban gitározik és énekel, én 

talán jobban zongorázom” –-- veszi 
humorosra a figurát Varga Csaba, ami-
kor arról kérdezzük, kinek mi az erôs-
sége a csapaton belül. Mint mondja, 
egészségesen kiegészítik egymást, 
nincs olyan, hogy fônök. Ami biztos, 
hogy mivel nagyon kevés jó idôjárási 
ablak lesz, a csúcstámadást sokan fog-
ják egyszerre megkezdeni, így együtt 
kell majd mászni több más csoporttal is. 
A fix kötelek kihelyezése sok szakaszon 
nem jelent majd gondot, mivel megma-
radt az elôzô csapatok útvonala, de 
vélhetôen akad majd olyan út is, ahol 
nekik kell elvégezniük ezt a feladatot –- 
a többi hegymászóval karöltve.

--

A „Kegyetlen hegy”, a „Hegyek ki-
rálya”, a „Magas hegy”: különbözô 
nyelveken így becézik a világ második 
legmagasabb hegycsúcsával rendelkezô 
K2-t (8611 méter). A K2 név még 1856-
ban született. Thomas Montgomerie a 
Karakorum-hegység felmérése során 
így jelölte meg a hegyet a sorban.

India és Kína határán fekszik, pakisz-
táni területen. 1954. július 31-én mászta 
meg elôször a Lino Lacedelli–Achille 
Compagnoni páros, azóta mintegy 250 
sikeres csúcstámadást regisztráltak. 
Több magyar expedíció is indult a hegy 
meghódítására, utoljára a Magyarok a 
világ nyolcezresein csapata próbálkozott 
még 2005-ben –-- sikertelenül. Magyar 
hegymászó még soha nem járt a K2 csú-
csán.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Zilahy Lajos, 2. H2SO4, 3. A 
Fehér-tengeré, 4. Etióp, 5. VIII. Henik 
és Boleyn Anna, 6. Bodog, 7. Cejlon a 
mai nevén Sri Lanka szigetén, 8. A 
szelént, Szeléne Istennôrôl, 9. A Nem-
zetközi valuta alapé (International Mo-
netery Fund), 10. Rappen (Egy svájci 
frank 100 rappen).

E heti kérdéseink:

1. Ki festette a Birkozó fiúk c. képet?

2. Melyik szerzetesrend tagja volt 

Luter Márton?

3. Melyik ország fôvárosa Port Mo-

resby?

4. Ki írta a Tigris és hiéna c. drá-

mát?

5. A magyar kártya mely lapján lát-

ható a Stüszi vadász?

6. Ki volt a budapesti Zeneakadémia 

elsô igazgatója?

7. A küzdôsportok melyik ágához 

tartozik a glima?

8. Melyik ország kedvelt üdülôhelye 

Albena?

9. Mi a krampampuli?

10.Hol született Bartok Béla?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...

Andrews nem hagyta el a Titanic 
fedélzetét, 1912. április 15-én kora haj-
nalban a hatalmas óceánjáróval együtt 
süllyedt a koromsötét, fagyos atlanti 
mélységekbe.

Visszautasította a hajó elhagyásának 
lehetôségét, mert felelôsnek érezte 
magát, hogy nem tudott biztonságo-
sabb hajót építeni. A fôkonstruktôrt 
április 15-ének fagyos hajnalán több 
mint 1500 emberrel együtt nyelte el a 
koromsötét atlanti mélység.

A „repülô szabó” halálugrása
A Wright fivérek elsô, 1903-as, mér-

földkônek számító motoros repülése 
utáni évek ünnepelt hôsei az „aviá-
torok”, a pilóták voltak. A hôskor fa-
vázas, merevítôhuzalok rengetegébôl, 
vászon- vagy akár csomagolópapír-
borításból álló gépeit elnézve valóban 
hôsies elszántság kellett ahhoz, hogy 
valaki egy ilyen masina fedélzetén a 
magasba emelkedjen.

A történelem elsô motoros repülése, 
1903 decemberében, a Wright fivérek 
által konstruált géppel. Az elsô, csupa 
vászon és huzal gépekkel vakmerô, sôt 
életveszélyes vállalkozás volt a repü-
lés.

Az egyre nagyobb teljesítményû mo-
toroknak köszönhetôen a vászonma-
darak is egyre magasabbra szálltak. 
Ami a korai repülést különösen veszé-
lyessé tette, az az, hogy bármilyen, 
repülés közbeni mûszaki meghibáso-
dás --- nem lévén semmilyen mene-
külési lehetôség –-- a pilóta halálos 
ítéletével volt egyenértékû. Ezért már 
a repülés kezdeteitôl többeket fog-
lalkoztatott egy hatékony mentôeszköz 
kifejlesztésének gondolata. Közéjük 
tartozott az osztrák származású, de 

lance-díjat. Reicheltet már ez elôtt is 
komolyan foglalkoztatta a kérdés. 
Olyan összecsukható, illetve kinyíló, 
merevítôkkel és gumiszalagokkal rög-
zített eszközt tervezett, amelyet a piló-
ta kabátként tudott magára ölteni. 

A feltaláló több kísérleti ugrást is 
végrehajtott bábok alkalmazásával, 
többnyire sikertelenül. Ez azonban 
nem szegte kedvét, szentül hitt ugyan-
is a „kabáternyô” mûködôképességé-
ben. Engedélyt kért és kapott a párizsi 
elöljáróságtól egy, az Eiffel-toronyról 
végrehajtandó kísérlethez.

1912. február 4-én hatalmas tömeg 
gyülekezett a torony lábainál, hogy 
szemtanúja legyen a történelmi pró-
bának. Reichelt eredetileg egy bábura 
tervezte ráerôsíteni a kabáternyôt, de 
az utolsó pillanatban meggondolta 
magát, és úgy határozott, hogy ô maga 
fog ugrani.

A szenzációsnak beharangozott ese-
mény megörökítésére operatôrök is 
felmásztak az Eiffel-toronyba. A kora-
beli felvételen jól látható, amint a ka-
báternyôbe beöltözött „repülô szabó” 
kiáll a korlátra, és néhány másodper-
ces dilemma után a mélybe veti ma-
gát.

Az ernyô nem nyílt ki, és Reichelt 60 
méteres szabadesés után a földnek 
csapódva szörnyethalt.

Folytatjuk!

Szôke nô beszélget egy nénivel a 
metrón:
--- Tudja kedveském, én már 45 éve 

metrózom.
Mire a szôke:
--- Jesszusom! Hát hol tetszett fel-

szállni????
* * *

Tömött busz a reggeli csúcsforga-
lomban. Az egyik utas megkérdezi a 
másikat:

--- Elnézést uram! Maga fingott?
--- Természetesen. Csak nem képzeli, 

hogy mindig ilyen büdös vagyok?
* * *

Két buzi utazik a repülôn. Épphogy 
felszáll a gép, odaszól egyik a másik-
nak:

--- Te, én most úgy megvágnálak!
Mire a másik:
--- Most nem lehet, itt egy csomó 

ember!
--- Ne izgulj már, mindenki a fel-

szállással, meg az ügyes-bajos dolgá-
val van elfoglalva. Figyelj! Kérj egy 
tollat!

--- Kérek egy tollllaaaat! --- ordít fel a 
cimbora, de senki nem figyel rá.

--- Na látod! --- csillan fel a kanos 
szeme.

Megtörténik a dolog, minden OK.
Eltelik egy fél óra, jön a stewardess, 

és látja, hogy egy bácsika maga elé 
hányt.

--- Bácsi miért nem kért egy zacskót? 
--- kérdi tôle, mire az öreg:

--- Hogyisne! Az elôbb a fiatalember 
csak egy tollat kért, és úgy megdugták, 
hogy azóta se mer megszólalni!

 * * *
Két nô játszik a golfpályán.
Egyikük üt egy nagyot, a labda 

messzire repül és pont egy férfiakból 
álló csoportba csapódik.

Nagy üvöltés hallatszik, a két nô fut-
va indul az áldozatokhoz, majd egy 
férfit látnak, aki két kezét a lába között 
tartva egy helyben ugrál, fájdalmas 
kifejezéssel az arcán.

A tettes odamegy hozzá, és azt mond-
ja:

--- Jaj, uram, nagyon sajnálom. Úgy 
látom, pont a legrosszabb helyen talál-
tam el. Engedje meg, hogy segítsek, én 
orvos vagyok.

Azzal elkezdi masszírozni a férfi 
nemi szervét .

--- Ugye, most már sokkal jobb? --- 
kérdezi áldozatától.

--- Ó igen, most már sokkal jobb --- 
feleli meglepetten a férfi. --- De az 
ujjam sajnos még mindig fáj...

* * * 
Doktor úr, a fiamnak AIDS-e van!
--- Tudom. Tegnap voltam maguknál 

és megkezdtem a kezelését. 
Csak vigyázzon, különítse el a többi-

ektôl.
--- De nem érti, hogy mi a probléma? 

A fiam szeretkezett a háztartási alkal-
mazottunkkal!

--- Ez baj. Akkor ôt is be kell küldeni a 
járványkórházba.

--- Csak hogy én is csókolóztam az 
alkalmazottunkkal.

--- Ez még nagyobb baj. Akkor ön is 
megkaphatta.

--- Ráadásul én meg megcsókoltam a 
feleségemet.

--- Úristen! --- ordít fel a doktor --- 
Nekem is végem van!

* * * 
Egy pasi vidéken járva, betér egy fo-

gadóba, hogy ott éjszakázzon.
Pechjére nincs üres szoba, csak egy 

kétágyasban van még egy hely.
A recepciós figyelmezteti:
--- Egy régi vendégünk lesz a szoba-

társa. Nagyon hangosan horkol. Már 

Feltalálók, akiket 
találmányuk vitt a sírba többször is betettünk hozzá egy-egy 

éjszakára vendéget, de mindenki 
karikás szemekkel jött le reggel. Nem 
tudtak tôle aludni!

Emberünk nem ijedt meg, és másnap 
reggel csodák csodájára frissen, kipi-
henten megy reggelizni. A horkolós 
meg kialvatlan szemmel.

--- Hogyan csinálta? kérdezi a portás.
--- Egyszerû, amikor kijött a fürdôbôl, 

adtam egy puszit a seggére.
Egész éjjel le sem merte hunyni a 

szemét!
* * * 

--- Nézze bácsika --- mondja az orvos 
--- a maga korában már ideje lenne 
lemondani a nemi életének legalább a 
felérôl.

--- Na de melyik felérôl? Ne gondoljak 
rá, vagy ne beszéljek róla?

 * * *
 Egy fogamzásgátló szereket gyártó 

vállalat igazgatója üzleti vendégeket 
fogad.

A meghívottak döbbenten tapasztal-
ják, hogy a házba belépve, egyszerre 
hat gyerek köszönti ôket.

--- Ennyi gyereke van? --- kérdezik. --- 
Ez ám a reklám!

--- Ááá, ezek nem a gyerekeim, hanem 
a reklamációk!

* * *
--- Mondd, drágám, mit szólnának ott-

hon, ha megkérném a kezed?
--- A férjemet megütné a guta, a 

gyerekek meg dôlnének a röhögéstôl.
* * *

--- Bennem és a férjemben csak egy 
dolog a közös: egy napon házasodtunk.

* * *
Az iskolás kisfiú odaszalad az apjá-

hoz:
--- Apuci! Ha a mohamedánoknak 

több feleségük is lehet, akkor miért 
van az, hogy nálunk meg egy férfinak 
csak egy felesége lehet?

--- Azért, kisfiam, mert nálunk a tör-
vény így védi azokat a férfiakat, akik 
gyengék ahhoz, hogy a maguk erejébôl 
védekezzenek!

* * *
Este a férj szeretkezni akar a fele-

ségével, de az asszony elhúzódik:
--- Kérlek, hagyj aludni! Egész nap 

mostam és takarítottam, nagyon 
fáradt vagyok.

Másnap a férj ismét próbálkozik.
--- Jaj, ma igazán nem! Befôzés volt, 

eltettem a szilvát télire, teljesen kime-
rültem.

A naiv férj harmadnap is próbálkozik, 
mire az asszony ingerülten csattanfel:

--- Nahát, ez elképesztô! Ezen a héten 
már harmadszor! 

Mondd, neked sosem elég?!
* * *

A székely bácsit kirendeli a városi 
tanács a fôtéren álló Ceaucescu szo-
borhoz. 

Jön a magyar túrista csoport és kér-
dezik: 

--- Miért kell egy ilyen nagy szobrot 
ôrizni?

--- Mert olyanok az emberek, hogy 
leköpködnék Ceaucescu elvtárs szob-
rát.

--- Maga is ismer ilyen embereket?
--- Hát persze.
--- És ki az?
--- Például én is, ha nem nekem 

kellene itt ôrködnöm. 
* * *

A székely bácsi elmegy a fülészetre. 
Kérdi tôle az orvos:

--- Milyen a hallása?
--- Római katolikus.

Párizsban élô szabómester, Franz 
Reichelt (1879-1912) is.

A probléma sikeres megoldására tûz-
ték ki 1910-ben a 10 ezer frankos La-

Franz Reichelt a párizsi Eiffel-torony párkányán a végzetes 
ugráshoz készülôdik 1912. február 4-én



00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:20 Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát 
Hétvége  
03:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:50 Sárga rózsa (1940) 
Magyar film  Rendezte: 
György István. Szereplők: 
Szörényi Éva (Klári), Gre-
guss Zoltán (Lacza Ferkó), 
Kamarás Gyula (Decsi Sán-
dor), Kormos Márta (Cipra 
cigánylány), Görbe János, 
Rózsahegyi Kálmán, Day-
ka Margit, Pataki János.
Decsi Sándor, a csikósbojtár 
a katonaság után a pusztára 
tér vissza. Megtudja, hogy 
szerelme, Klári nem volt hű 
hozzá, távolléte alatt Lacza 
Ferkóval, a gulyásbojtárral 
enyelgett, sárga rózsát is a- 
dott neki. A lány mindent 
tagad. Lacza Ferkót egy 
eladott gulyával Morvaor-
szágba küldik. A lány, hogy 
visszaszerezze Decsi szerel-
mét, bájitalt ad neki. Az ital 
azonban mérgező, Decsi kis 
híján meghal. AmikorLacza 
útközben meghallja a mér-
gezés hírét, visszafordul a 
pusztára…
05:05 Hagyaték (2012)  
Csodaszarvas - Az élő 
világegyetem 
05:30 Duna anzix .  Grein 
pokla és Táncos Fanni - 
Grein és Melk között 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Balatoni Nyár 
09:30 Család-barát 
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:35 Világ   
11:00 Kárpát expressz  
11:25  Ízőrzők: Bugyi. Ma-
gyar ismeretterjesztő 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina 
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Római katolikus 
szentmise  
16:20 Élő örökség Csángó 
Bál 
16:50 Nehézsorsúak 14/9.: 
Szőke Gyula. Magyar do-
kumentumfilm Rendezte: 
Sára Sándor. Szőke Gyula 
a magyar ménes Németor-
szágba való szállításánál 
segédkezett, Drezda bom-
bázása azonban meghiúsí-
totta a németek tervét. A 
hadifogságot nem kerülhet-
ték el. Bányába került dol-
gozni, disznópásztorként is 
dolgozott.  Hatvan év múl-
tán is színesen, érdekesen 
mesél a hadifoglyok hét-
köznapjairól.
17:55 Határtalanul magyar: 
Hungarikumok 
18:30 Öt kontinens  
19:00 Hogy volt?!  Szín-
házról színházra - a Győri 
Nemzeti Színház 2015
20:00 A L árt pour ĺ art 
társulat új műsora: Julius 
Ceasar és a többiek 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Gasztroangyal:  Mór 
és környéke 
22:25 Ridikül - Női talk-
show: Oldjuk a stresszt! 
23:15 Kárpát expressz   
23:40 Világ   
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00:05 Himnusz   
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
00:25 Balatoni Nyár  2015
02:10 Család-barát 
válogatás   
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
03:15 Ridikül - Női talk-
show Oldjuk a stresszt! 
04:00 Hazajáró Naskalat - 
A halálra ítélt zászlóalj nyo-
mában. 1944 őszén a 32-es 
határvadászok a végsőkig 
kitartva védték az ezeréves 
határt a Gyimesekben. A 
gyimesbükki határvéde-
lem egykori legendás pa-
rancsnoka, vitéz Sebő Ö- 
dön vezetésével sikerült 
kitörniük az orosz gyűrű-
ből. A halálraítélt zászlóalj 
kitörésének útját járja végig 
az emléktúra a Csíki-hava-
sok Naskalat tömbjén át-
kelve Hidegségpatakáról 
Csíkszentdomokosra.
04:30 Szerelmes földrajz 
Zászló a világ közepén
05:00 Hagyaték  Magyar 
vértanúk - "kik érted hal-
tak..." A Hagyaték a ma-
gyar szellemi kulturális 
örökség átörökítésén mun-
kálkodik. Leporolja a ma-
gyar múlt szellemi hagya-
tékának egy-egy darabká-
járól a modern korokban 
rárakódott szennyeződése-
ket, hogy azok újra a ma-
guk fényességében ragyog-
janak. Ezek a mozaikdarab-
kák  hétről hétre a képernyő-
re kerülnek, hogy végül a so-
ha el nem évülő egyetemes 
magyar szellemtörténet egé-
szévé, a megújuló magyar 
hagyománnyá álljanak össze 
a nézők lelkében.
05:30 Duna anzix Óda a 
melki apátsághoz 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
10:35 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás   
11:25 Ízőrzők (2010)Velem 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Srpski ekran  Szerb 
nyelvű nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ'
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Református magazin  
15:40 Református ifjúsági 
műsor  
15:50 Evangélikus ifjúsági 
műsor    
16:00 Nehézsorsúak 
14/10.: Szállási Ernő 
Magyar dokumentumfilm  
Rendezte: Sára Sándor
17:10 Gyulai Memorial 
Atlétika Kupa  
19:15 Hazajáró pillanatok  
Hargita - A székelyek szent 
hegye 2014
19:25 Térkép   
19:55 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Gasztroangyal  Baja 
22:25 Ridikül - Női talk-
show Segítség nagymama 
lettem! 
23:20 Minden tudás    
23:40 Kék bolygó    

00:00 Himnusz   
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
00:15 Balatoni Nyár 
02:05 Család-barát 
válogatás   
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
03:10 Ridikül - Női talk-
show. Hátrány vagy előny, 
ha egy nő okos? 2013
03:55 Hazajáró Csallóköz 
04:25 Ybl 200 Pálffy Pálné 
palotája 2013.  
04:30 Szerelmes földrajz 
"Bocsássátok meg ti nagy 
hegyek" 2012
05:00 Hagyaték Az új élet 
íze - A magyar bor üzenete 
05:30 Duna anzix. Bor, met- 
szőolló és csocsó - Krems és 
Furth Bei Göttweig. 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát   
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
10:35 Iskolapad    
11:00 Élő egyház    
11:20 Ízőrzők Porrogszent-
király. A Szent László kirá-
lyunkról elnevezett Porrog-
szentkirály Somogy me-
gyében, Csurgótól öt kilo-
méterre fekvő, az 1300-as 
évektől lakott település. 
12:00 Déli harangszó   
 12:00 Rondó   
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Kérdések a Bibliában  
15:30 Így szól az Úr!   
15:40 Engedjétek hozzám   
15:50 A sokszínű vallás   
16:05 Virágzó Magyaror-
szág. Lajosmizse 
16:25 Nehézsorsúak 14/12.: 
Hódi Rezső AE - 140 . Ma-
gyar dokumentumfilm  Ren-
dezte: Sára Sándor
17:25 Határtalanul magyar 
Lendületben a tudomány. 
Művészeti, tudományos 
magazinműsor Magyar- 
ország rendkívül büszke a 
13 Nobel-díjára, amit a 20. 
században magyar kutatók 
kaptak. Közülük csupán 
egyetlen egy, Szent-Györ-
gyi Albert végezte az elis-
merést érő kutatásait Ma-
gyarországon, a többieket 
külföldi intézetekben vég-
zett kutatásaik miatt díjaz-
ták. Jelenleg mintegy há-
romezer magyar tudós dol-
gozik szerte a nagyvilág-
ban. Közülük a legjobba-
kat egyre többen szeretnék 
visszacsábítani Magyaror-
szágra, azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy a 21. századi ma-
gyar Nobel-díjasok magyaror-
szági intézményekben érhes-
sék el sikereiket.
17:55 Hazajáró Számvetés 
4. - A mi Kárpátokunk - 
18:25 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
19:00 Hogy volt?!  Tímár 
Péter munkáiból 2015
20:00 Szenes Iván írta 
(2014) Zenés filmsorozat  
20:45 Ybl 2000. Operaház
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Gasztroangyal  
22:25 Ridikül - Női talk-
show 
23:15 Élő egyház    
23:35 Iskolapad   

00:00 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
00:15 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
03:15 Ridikül - Női talk-
show Szülés utáni kihívá-
sok 2013
04:00 Hazajáró Vihorlát-
hegység - várak, kastélyok, 
kráterek 
04:35Szerelmes földrajz  
Tardy János geográfus
05:05 Hagyaték 
05:30 Duna anzix .  
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Balatoni Nyár   
09:30 Család-barát  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
10:35 Unió28    
11:00 Profit7    
11:25 Ízőrzők Dunaegy-
háza. Dunaegyháza Bács-
Kiskun megyében, a Duna 
partján fekszik. A település 
nagy részét szlovák nem-
zetiség alkotja, így a film-
ből jellegzetes szlovák éte-
lek elkészítését mutatják be 
a helyi asszonyok
12:00 Déli harangszó   
12:00 P ámende  
12:30 Hazajáró (2015)  
Moldva 1. - Csángóföldön 
Klézsétől Pusztináig 2015. 
Moldvában úgy 250 ezer 
római katolikus él, közülük 
– a gyötrelmekkel teli év-
századok után – ma már 
jó, ha százezren beszélnek 
magyarul. Etelközben első-
ként talán a hunok és utó-
daik, majd a honfoglalás 
korában a gyepűvédők, 
míg a középkortól a több 
hullámban is érkező széke-
lyek képviselték a magyar-
ságot. Ma Moldva három 
területén élnek, így vannak 
északi, déli, és a Tatros, a 
Tázló és a Szeret folyók 
völgyeiben élő székelyes 
csángók. Évszázados elszi-
geteltségükben a hagyo-
mányos magyar népi mű-
veltség legarchaikusabb 
rétegét őrizték meg. A földi 
hatalom régóta korlátozza 
anyanyelvük használatát és 
katolikus vallásuk gyakor-
lását. Ám az Égi uralom 
tesz róla, hogy minden vé-
szen át megmaradjon hi-
tük, nyelvük, hagyományuk.
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
 15:10 Katolikus Krónika   
15:40 Új nemzedék  Ikon-
festők Máriapócson, Kon-
firmandusok Bonyhádon
16:10 Nehézsorsúak 14/13.: 
Kilyén Károly    I. Rész. 
Magyar dokumentumfilm. 
Rendezte: Sára Sándor. 
17:10 MMA - portré so-
rozat  8/1.:  
18:10 Határtalanul magyar 
Összetartozunk - Munká-
ban a Rákóczi Szövetség 
18:40 Hogy volt?!  Hege-
dűs D. Géza születésnap-
jára 2015
19:40 FÁBRY   
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Gasztroangyal  
Etyek 2015
22:25 Ridikül - Női talk-
show
23:15 Profit7    
23:40 Unió28    

00:00 Himnusz   
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
00:20 Balatoni Nyár   
02:10 Család-barát 
válogatás   
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
03:15 Ridikül - Női talk-
show Kozmetikumokkal 
és anélkül 2013 
04:00 Hazajáró Páring-
hegység 2. 
04:30 Szerelmes földrajz  
05:05 Hagyaték  A Magya-
rok Istene - Eleink imád-
ságai 
05:35 Duna anzix  Kőbe 
vésett bécsi történelem - 1. 
05:50 Albert Flórián (2012)  
Köztudomású, hogy Franz 
Beckenbauer mellett Al-
bert Flóriánt is a "Császár" 
becenévvel illették rajon-
gói. Ők pedig sokan, na-
gyon sokan voltak. 1958-
ban került a Ferencváros-
hoz, más csapatban nem is 
szerepelt 1974-es visszavo-
nulásáig. 1967 óta ő az e- 
gyedüli magyar "Arany-
labdás". Magyarországon 
kétszer választották az év 
játékosának, többször sze-
repelt a Világválogatottban 
és az Európa-válogatott-
ban. A Fradi stadionja 
2007. december 21-e óta 
Albert Flórián nevét viseli.
07:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
07:50 Balatoni Nyár  
09:35 Család-barát 
10:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:00 Itthon vagy!   
11:25 Ízőrzők Érsekcsanád 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Nótacsokor (1998)  
Száz icce bort - Nótacsokor 
12:20 Nótacsokor (1998)  
Minden öröm úgy jó... - 
(Kovács Marika, Miklóssy 
József, Kovács Apollónia, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara) 
13:00 HÍRADÓ
13:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Liszt 
Ferenc - 1. - 2. rész 
14:15 Ybl 200 (2014)Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár
14:20 Aranyfeszt    2015
15:20 Garszonlakás kiadó 
(1939)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Balogh Bé-
la. Szereplők: Pataky Jenő 
(dr. Bodnár Sándor), Ju-
hász József (dr. Kádár 
András), Turay Ida (Piri), 
Keresztessy Mária (Irma), 
Rajnai Gábor (Kenessey), 
Simor Erzsi (Klári), 
Latabár Árpád (Sóvári)
16:30 Novum 
Arcrekonstrukció 2015
17:00 Csodabogár   2015
17:30 Nehézsorsúak 
14/14.: Kilyén Károly II. 
Rész. Magyar dokumen-
tumfilm. Rendezte: Sára 
Sándor
18:25 Szabadság tér ́ 89   
19:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás  
20:00 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Gasztroangyal  
Baumgartner Zsolttal Vas 
megyében 2015
22:25 Ridikül - Női talk-
show 
23:15 Itthon vagy!    
23:40 kult.hu   

00:10 Tessék!    
00:30 Himnusz  
00:35 ANGOL NYELVŰ 
00:45 Balatoni Nyár  
02:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
02:45 Család-barát  
03:55 Garszonlakás kiadó 
(1939)Magyar filmvígjáték  
05:05 Közlekedés XXI.   
05:35 Duna anzix (2011)  
Kőbe vésett bécsi törté-
nelem - 2. rész 
05:50 Muzsikál a mozi 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből 1984. 
Szereplők: Szeleczky Zita, 
Ágay Irén, Bilicsi Tivadar, 
Fényes Alice, Hajmássy 
Miklós, Jávor Pál, Karády 
Katalin, Lukács József, 
Nagy Izabella, Páger 
Antal, Palló Imre, Perczel 
Zita, Sándor Erzsébet, 
Tolnay Klári
06:30  Hagyaték  Király 
nélküli királyság 2015 A 
Magyar Királyság évezre-
de alatt, mindössze 54 esz-
tendő telt úgy el, hogy nem 
volt koronázott királya az 
országnak. Nem volt 
„királya”, de volt 
„KORONÁJA”   … E 
korona hatalma egyetlen 
pillanatra meg nem 
törhetett! Őrködtek a 
KORMÁNYZÓK: 
Hunyadi János, Kossuth 
Lajos, Horthy Miklós.
07:00 Építészkorzó   
07:30 Balatoni Nyár   
09:15 Család-barát  
10:30 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
10:40 Hungaroring 
magazin   
11:05 Rúzs és selyem   
11:25 Ízőrzők : Méhkerék 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Nótacsokor a Már-
ványmenyasszonyhoz (Szent-
endrei Klára, Bokor János, 
Lakatos Miklós és zenekara) 
12:40 Nótacsokor (Szabó 
Zsuzsa, Szöllősi Emese, 
Puka Károly és zenekara) 
13:00 HÍRADÓ
13:15 Mesélő cégtáblák  
13:50 Szabadság tér ́ 89  
14:35 Szenes Iván írta  
15:25 Amire a világ táncolt 
Örökzöld dallamok - A 
harmincas évek 1980
16:15 Regina (2013)  Ma-
gyar dokumentumfilm. 
Regina Jonasról (1902-
1944) csupán egyetlen fotó, 
néhány visszaemlékezés, saj-
tóanyag és levelezés maradt 
fenn. Nagy kihívás volt a ren-
dező számára a címszereplő 
alakjának megjelenítése, va-
lamint a film vizuális vilá-
gának megteremtése. 
17:25 Térkép  
17:55 Öt kontinens  
18:30 Szerelmes földrajz  
Magyar falu a ruszin ten-
gerben 2015
19:00 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/14. Sze-
ged főutcája 
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval. Balázs Fecó - 
Négy évszak II. 2000
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Gasztroangyal  Tata
22:25 Ridikül - Női talk-
show 
23:10 Rúzs és selyem   
23:35 HUNGARORING 
magazin  

00:00 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
00:20 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát   
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
03:15 Ridikül - Női talk-
show Segítség nagymama 
lettem! 2013
04:00 Hazajáró Al-Duna - 
Kilépés a Vaskapun 
04:30 Szerelmes földrajz  
A Négyszögletű Kerek 
Erdő - Lázár Ervin 2012
05:00 Hagyaték  Turáni 
örökség - Nem vagyunk 
egyedül 
05:30 Duna anzix: kalan-
dozás Wachau vidékén 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
10:35 4kerék   
11:00 Magyar gazda    
11:25 Ízőrzők: Óbánya. A 
zömmel sváb nemzetiségű 
lakosai miatt „magyar Svájc-
ként” is emlegetett Óbánya 
két domb közt fekvő kis 
község a Kelet-Mecsek 
Tájvédelmi Körzetben. 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru  
Román nyelvű  magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
15:40 Isten kezében 
16:10 Nehézsorsúak 
14/11.: Végh Lászlóné, 
Végh László. Magyar 
dokumentumfilm. 
Rendezte: Sára Sándor
17:35 Határtalanul magyar 
(2013)  Thaiföld. Avilág e 
kalandokkal és kihívások-
kal teli, nyüzsgő szegletét 
mutatjuk be, természetesen 
magyar szempontból. A 
"mosoly országa" ugyanis 
egyre több sikeres honfitár-
sunkat is vonz, sőt akad, 
aki ott lett igazán sikeres.
18:00 Hazajáró (2013)  
Dél-Hargita - Zarándok-
túra Alcsíkba 
18:30 Szerelmes földrajz .
Nem cserélném föl sem-
mivel… - Korzenszky Ri-
chárd. Kapuvártól, a gyer-
mekkor színhelyétől a Pan-
nonhalmi Apátságon át a 
tihanyi Szerkűig, a Kiser-
dő-tetőig ível Korzenszky 
Richárd bencés szerzetes 
„szerelmes földrajza”. A 
Tihanyi Bencés Apátság 
elöljárója, aki köztudomá-
súan nagyon szeret és tud 
is fotózni (erről egyébként 
a néző is meggyőződhet), 
rengeteget tett az oktatás, a 
nevelés, a keresztény peda-
gógia érdekében. 
19:05 Hogy volt?!   
20:05 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán!
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Gasztroangyal  
22:25 Ridikül - Női talk-
show 
23:15 Magyar gazda    
23:40 4kerék    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



   16. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                             2015. július 2. 

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.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

Cserkész

Anna

Bál

Július 18-án

a Magyar 

Központban

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

KERESEM PATYI TIBORT vagy 
akinek tudomása van róla.

Havran György vagyok, Szôcén 
megvettem Bese Judit házát. A 
mellette álló ház sorsáról szeretnék 
egyeztetni vele.

Email: havran.gy@hakone.hu
Cím: Budapest 1047 Fóti út 69. 

Hungary

LAKBERENDEZÔ által ízlésesen 

bútorozott, légkondicionálóval, moso-

gatógéppel, kerámiatûzhellyel felsze-

relt újépítésû, napfényben tündöklô 

stúdió eladó Budapest szívében. 

Városliget, Széchenyi Fürdô, Hôsök 

tere, múzeumok, éttermek, bevásárló-

központ mind kéznyújtásnyira, kiváló 

tömegközlekedéssel a város bármelyik 

pontjára. Ideális a kétlaki élethez és 

európai vakációkhoz. Bôvebb infor-

mációért hívja N. Katalint: 0410 170-

615.

TAXI, VÁROSNÉZÉS, személy-

szállítás. Ha Budapesten jár, és egy 

megbízható sofôrre van szüksége, 

hívja Lacit. Felsô kategóriás autóval, 

alsó kategóriás árakkal, húsz év 

tapasztalattal. 06 30 3173-434

MAGYARORSZÁGI rokonai kere-

sik Fazekas Ambrust (Mortdale, Syd-

ney), aki korábban tevékeny volt a St. 

George Budapest Klub vezetôségében. 

Aki tud tájékoztatást adni, szíves-

kedjen hívni ezen a számon: 0418 255-

809 (Judith)

SYDNEYBEN ÉLÕ magyar hölgy 

keres idõsgondozási vagy háztartási, 

vasalási elfoglaltságot, és bármilyen 

éjszakai felügyeletet. Tel. 0457-307-

314

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


