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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
szülôföldjén marad, ha nehéz a gazdasági helyzet --- indokolta a kezdeménye-
zést. 

A kormányfô helyettese a diaszpóra kiemelten sikeres programjának ne-
vezte a Kôrösi Csoma Sándor programot, amely a Kárpát-medencére 
vonatkoztatva kiegészült a Petôfi Sándor programmal. Elôbbiben 100 
ösztöndíjas vesz részt és közel egymilliárdos a keret, utóbbiban 50 ösztöndíjast 
küldenek ki és 350 milliós forrás áll rendelkezésre. Szólt a testvér települési 
programról, amelyre 150 milliós keretet fordítanak. Jelezte: a Határtalanul! 
program keretében a százezredik diák járt külhoni magyar közösségnél.

Közlése szerint felmérik a magyar többségû települések és egyházi intézmé-
nyek helyzetét, célként fogalmazta meg, hogy minél több gyermek szülessen a 
magyar, a diaszpórában a vegyes házasságokban, minél több gyermek járjon 
magyar nyelvû óvodába, szerezzen szülôföldjén magyar intézményben 
diplomát, növekedjen a magyar nyelvû munkavállalókat alkalmazók aránya és 
a magyarság kezében összpontosuló vagyon. Semjén Zsolt beszámolt a Vaj-
daságban indult 50 milliárdos gazdaság fejlesztési programról, és hangot adott 
azon véleményének, hogy ha a források rendelkezésre állnak a következô ilyen 
programot Kárpátalján kellene elindítani. Kitért arra, hogy tavaly a nemzetpoli-
tikai terület támogatása --- a tárcák forrásait nem számítva --- mintegy 22 
milliárd volt, az összeg folyamatosan bôvült az elmúlt esztendôkkel. Rögzítette: 
a kormány elsôsorban katalizátor szerepre törekszik.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár kifejtette: a 22,3 milliárdos 
támogatási keretbôl a nemzetpolitikai államtitkárság fejezetében 5,8 milliárd, a 
Bethlen Gábor Alapkezelônél 16,5 milliárd szerepelt és közel 5 milliárdot a 
rendkívüli kormányzati intézkedések fejezetébôl különítettek el a tavalyi év-
ben. Rendkívül fontos és kiemelten sikeres programnak nevezte a külhoni 
magyar szakképzés évét, ez még nem zárult le, különbözô fejlesztésekre, prog-
ramokra idén is 500 millió áll rendelkezésre és szeretnék a jövô évi költségve-
tésbe is betervezni ezt a forrást. 

Az államtitkár szerint a Kárpát-medencében nem munkanélküliség, hanem 
munkaerô-hiány van, és a szülôföldön való boldogulás egyik eszköze lehet a 
szakképzés fejlesztése. Kitért az idei programra és jelezte: áprilisban pályázatot 
hirdetnek a külhoni magyar vállalkozóknak 525 milliós kerettel, egy-egy 
vállalkozó 3-6 millióra nyújthat be kérelmet. Kitért arra, hogy a tervek között 
szerepel diaszpóra központ létrehozása, a források rendelkezésre állnak, 
felhasz-nálják a Mikes és Julianus programok tapasztalatait, az összegyûlt 
értékeket. 80 millió forintot fordítanak a Márton Áron emlékévre, a prog-
ramok már elindultak --- jelezte.
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Március 27-én Hajnalka névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Alap, 
Alpár, Archibald, Auguszta, Auguszti-
na, Hajnal, János, Lida, Lígia, Marót, 
Nikodémia, Nikodémusz, Rupert, Ru-
perta névnapja van.
Március 28-án Gedeon, Johanna 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Gede, 

Gedô, Gida, Glenn, Hannadóra, Han-
naliza, Hannaróza, Ixion, Janina, Já-
nos, Kapisztrán, Katapán, Maja, Szix-
tin, Szixtina, Szixtusz névnapja van.
Március 29-én Auguszta névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Auguszti-

na, Baksa, Bakta, Baracs, Barancs, 
Bercel, Bertold, Bertolda, Cirill, Dio-
méd, Gerle, Jónás, Kirill, Lestár név-
napja van.
Március 30-án Zalán névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amadé, 

Amadea, Amadeusz, Amadó, Gujdó, 
Izidor, Izor névnapja van.
Március 31-én Árpád névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Akács, 

Ákos, Balbina, Béni, Benjámin, Benja-
mina, Benô, Gujdó, Jelek, Johanna, 
Kornélia, Üllô, Zsanka, Zsanna név-
napja van.
Április 1-jén Hugó névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Agád, 

Agapion, Pál, Palmer, Pável, Pósa, Ur-
bán névnapja van.
Április 2-án Áron névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ferenc, 

Lévi, Mária, Múzsa, Ottokár, Teodózia, 
Tünde névnapja van.
Április 3-án Buda, Richárd név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Hóvirág, 

Indira, Irén, Iréne, Keresztély, Ke-
resztes, Múzsa, Sükösd, Szixtusz, Uli-
pán névnapja van.
Április 4-én Izidor névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Izor, Ke-

rény, Platina, Platon névnapja van.
Április 5-én Vince névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Honoráta, 

Irén, Iréne, Juliána, Julianna, Julinka, 
Juliska, Kreola, Kreszcencia, Teodóra 
névnapja van.
Április 6-án Vilmos, Bíborka név-

napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Atlasz, Balzsam, Bíbor, Bíbora, 
Bíboranna, Celeszta, Celesztin, Celesz-
tina, Csát, Dénes, Dienes, Ruben, Szel-
lô, Szellôke, Szixtin, Szixtina, Szixtusz, 
Taksony, Viliam névnapja van.

Jogerôs a Golgota védettsége
Jogerôsen is védetté nyilvánították a Munkácsy-trilógia részét képzô 

Golgota címû festményt --- közölte az alkotás védettségének ügyében elsô- és 
másodfokon is eljáró Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongaz-
dálkodási Központ a Magyar Idôkkel.

A lap szerint a döntés értelmében a festményt csak külön engedéllyel lehet 
kivinni az országból, de még a debreceni Déri Múzeumból is más helyre szál-
lítani, miközben az állam élhet elôvásárlási jogával.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábban jelezte, hogy a képet a jegybank 
értéktár programjának részeként kívánja megvásárolni, a mûkincsvételre 
vonatkozó lehetôségeken belül, hatmillió dolláros ---- több mint 1,6 milliárd fo-
rintos --- vételárért.A Forster Központ tavaly november 20-i elsôfokú dön-
tésében vette fel a védett mûalkotások listájára az amerikai-magyar üzletember, 
Pákh Imre tulajdonában lévô Golgotát. A védetté nyilvánítás elôtt az amerikai-
magyar mûgyûjtô kilencmillió dollárt kért a trilógia tulajdonában lévô 
darabjáért, és többször azt állította, hogy egy orosz vevôjelölt már érdeklôdik a 
festmény iránt.

Magyar Becsület Renddel 
tüntették ki Tôkés Lászlót

Magyar Becsület Renddel tüntette ki Tôkés Lászlót a köztársasági elnök a 
kormányfô elôterjesztésére, az indoklás hasonló, mint amivel 2009-ben megkap-
ta a Románia Csillaga kitüntetést.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint bátorságának és emberi 
méltóságának --- ami a személyes példa erejével a kommunista diktatúrát 
megdöntô temesvári forradalom kirobbanásához vezetett, s ezáltal megnyitotta 
a szabadság útját Románia és az erdélyi magyarság elôtt --- kivételes 
elismeréseként adományozza a kitüntetést Tôkés László európai parlamenti 
képviselônek (Fidesz-KDNP), volt királyhágó-melléki református püspöknek, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének Áder János államfô. 

Tôkés László 2009-ben, a romániai forradalom huszadik évfordulóján kapta 
meg Traian Basescu román államfôtôl a legrangosabb romániai kitüntetést, az 
indoklás szerint annak a kivételes bátorságának és emberi méltóságának az 
elismeréseként, amely „a személyes példa erejével a román nép kommunista 
diktatúra elleni történelmi forradalmának kirobbanásához vezetett”.

Az elismerést idén március 3-án visszavonta Klaus Iohannis román elnök. A 
lépést Victor Ponta volt kormányfô kezdeményezte 2013-ban, miután Tôkés 
László európai parlamenti képviselôként felvetette, hogy Magyarország vállal-
jon „védhatalmi” szerepet Erdély érdekében.

Rendezett a helyzet 
a nemzetpolitikai kérdésekben

A nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes szerint rendezett álla-
potok vannak a külhoni magyarságot érintô kérdésekben, és a legfontosabb 
programok mûködnek.

Semjén Zsolt az Országgyûlés nemzeti összetartozás bizottsága elôtti éves 
meghallgatásán kiemelte: eddig 801 ezer állampolgársági kérelem érkezett, 750 
ezren már letették az esküt, az állampolgárság megállapítását 60 ezren kérték. 
A kérelmek közül 28 ezret utasítottak el --- jelezte. Kitért arra is, hogy bár a 
kérelmek száma természetszerûleg csökken, fôként a kihelyezett konzuli 
napokon nyújtanak be igényt, de az egymillió új állampolgár elérhetô, ez reális 
szám. Megerôsítette: autonómia tekintetében nincs kettôs mérce, jár a ma-
gyarságnak.Szólt arról, hogy sikeres volt a tematikus évek programja, s idén a 
külhoni fiatal vállalkozók évére 750 milliót különítettek el. Attól, hogy kulturális 
területen biztosítják a magyar identitást, még nem biztos, hogy valaki a 
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Szili Katalin miniszterelnöki megbízott elmondta: Joggal Európában 
címmel áttekintést készítettek a különbözô autonómia törekvésekrôl és a szom-
szédos országok jogi szabályozásáról, arról, mennyiben szolgálhatja az önren-
delkezést. A megbízott hasonló látlelet készítene a szórvány magyarságról is.

Szászfalvi László (KDNP) szerint a szórványt középpontba kell állítani, és 
kiemelte az egyházak lehetséges szerepvállalását.

Semjén Zsolt közölte: a védhatalmi státusz, amit Tôkés László korábbi 
felvetése szerint Magyarország Erdély felett vállalhatna, az ô javaslata, nem a 
magyar kormányé, de hasonlóra volt példa Ausztria és Dél-Tirol esetében. 
Szerinte joga van a politikusnak ilyen véleményt megfogalmazni, s a kitüntetés 
visszavonásának idôzítését nehéz másként értelmezni, mint provokációt. Jelen-
leg nyomás van a magyar kormányon, hogy a konzulok számát Romániában 
csökkentsék, de ezt nem szeretnék. 

Nyolcezer forint egy croissant 
a villamoson

Nehéz ellenállni a budapesti tömegközlekedési csomópontokban található 
látványpékségek kínálatának. Ha mégis elcsábulnánk, jól gondoljuk meg, hogy 
a villamoson, a metrón vagy a buszon esünk-e neki a szendvicsnek vagy a sajtos 
croissant-nak, mivel a jármûveken sem inni, sem enni nem szabad. Ha mégsem 
tudjuk csillapítani farkaséhségünket, a jegyellenôrök irreálisan magas összegre 
is megbírságolhatnak. A minimális büntetés is nyolcezer forintra rúg.

Idônként felreppennek a hírek arról, hogy egy villamoson elmajszolt csoko-
ládéért többezres bírságot kell fizetni, de akár egy korty üdítô elfogyasztása is 
horribilis büntetési tételt jelenthet. A következô történet fôszereplôjének is 
irreálisan nagy árat kellett fizetnie egy fagylaltért.

Anita az Örs vezér terén szállt fel a 30-as buszra, fagylaltjából már csak a 
tölcsér vége maradt. A harmadik megállóban ellenôrök léptek a jármûre. A 
lány teljesen nyugodt volt, hiszen az érvényes bérlete a táskájában lapult. Ami-
kor az egyik BKV ellenôr mellé lépett, a bérletét rendben találta, ennek ellenére 
nem tágított és megkérdezte: „Ugye tudja, hogy nem szabad enni a buszon?”

Anita az MNO-nak elárulta, hogy természetesen tudott arról, hogy nem lehet 
étellel felszállni, de már csak pár falat maradt a fagyiból, emiatt gondolta azt, 
hogy nem lesz baj, hiszen nem okoz ezzel senkinek sem sérülést. Azonban a 
lányt a jól megtermett férfiak nem engedték leszállni a buszról, és azzal szem-
besítették, hogy vagy a helyszínen fizeti ki a bírság összegét, vagy fel kell 
mutatnia a személyi igazolványát és lakcímkártyáját, vagyis pótdíjazást 
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helyeztek kilátásba. A lány megalázónak érezte a helyzetet, nagyon megrémült 
az ellenôrök határozott fellépésétôl, megfogalmazása szerint egész teste reme-
gett.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) sajtóosztálya azt közölte, hogy a 
bírságolást mindig egy szóbeli felszólításnak kell megelôznie. (Ez a fenti eset-
ben nyilatkozónk elmondása szerint tehát nem történt meg, Anitát elôzetes 
kérés nélkül büntették meg.)

A szabályok szerint a közlekedési vállalat ellenôreinek a következôképpen 
kell eljárniuk:  • megkérik az utast, hagyja abba az evést vagy ivást és tegye el 
az élelmiszert • ha a delikvens erre nem hajlandó, felszólítják, hogy hagyja el a 
jármûvet és az étkezést a jármûvön kívül fejezze be  • amennyiben ezt sem 
teljesíti az utas, abban az esetben pótdíjazáshoz folyamodnak

A közlekedési cég üzletszabályzata szerint a személyszállítási szerzôdés az 
utas és a BKV Zrt. között akkor jön létre és lép hatályba, amikor az utas utazási 
szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedô jármûre, az utasnak a válla-
lat üzletszabályzatában foglalt feltételeket ez alapján pedig be kell tartania.

A polgári törvénykönyv (Ptk.) alapján a BKV Zrt. és az utas között létrejövô 
kontraktus ugyanolyan, mintha papíron lenne megkötve: szóban és írásban, 
illetve akár ráutaló magatartással is lehet szerzôdést kötni, vagyis amint az utas 
igénybe veszi a személyszállítási szolgáltatást, létrejön a megállapodás --– ma-
gyarázta az MNO-nak Fazakas Zoltán jogász. Hozzátette: az már egy másik 
kérdés, hogy a közlekedési vállalat mennyire következetesen tudja betartatni 
alkalmazottaival a szerzôdést. A jogász a szerzôdésszegés szankcionálását nem 
érzi jogtalannak, a problémát a BKV Zrt. büntetési rendszerében látja, misze-
rint a cég alkalmazottai nem következetesek a kontraktus betartásában. (Vagyis 
nem minden szerzôdésszegést szankcionálnak, gyakorlatilag saját belátásuk 
alapján döntik el, kit büntetnek meg és kit nem.)

Legyen szó egy korty víz elfogyasztásáról vagy fagylaltozásról, valamennyi 
szerzôdésszegés esetén ugyanannyi a fizetendô bírság. Ez azt jelenti, hogy egy 
háromszáz forintos croissant akár nyolcezer forintba is kerülhet, ha azt a villa-
moson esszük meg. Abban az esetben, ha nem tudjuk kifizetni a helyszínen a 
bírságot, harmincnapos haladékot ad a cég, de ekkor már tizenhatezer forinttal 
kell számolni. Ha harminc napon túl rendezzük a számlát, már a péksütemény 
százszoros árát, vagyis 32 500 forintot kell befizetnünk a BKK Akácfa utcai 
központjában.
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Modern idôk
Túlterhelt diák nyilatkozik a televízióban. 

Kiérlelt, határozott véleménye van az ide-
jétmúlt, poroszos iskolatípusról, amikor 
még mindenféle adatokkal tömték a sze-
gény tanuló ifjúság agyát. Neki erre már 
nincs szüksége, mert elôveszi az okoste-
lefonját, és megnézi, hogy mikor volt a 
trójai háború. Roppant okos telefonja le-
het a srácnak, ha még az is benne van, 
hogy mikor volt a trójai háború, mert a 
hús-vér történészek csak saccolni tudnak, 
hogy valamikor a Krisztus születése elôtti 
XIII. században lehetett –-- egy évszázad 
ide vagy oda, bôven belefér --–, már ha volt 
egyáltalán, mert néhányan ezt is kétségbe 
vonják. (Ahogy Homéroszról sem tudják, 
élt-e, halt-e, csak annyi bizonyos, hogy vak 
volt.) Egyébként a sokat kárhoztatott „po-
roszos” nevelési módszer sem csak ada-
tokkal gyötörte a nebulókat, sokkal inkább 
arra akarta rávezetni ôket, hogy hol keres-
sék az adatokat, és ami ugyanolyan fontos 
–- s ezt kellene megtanítani ma is --–, hogy 
tudják, mit kell egyáltalán kérdezni. Hi-
szen aki tud kérdezni, annak a fejében már 
valamennyire összeálltak a dolgok, csak 
még nem biztos, hogy abban a rendben, 
amelyre neki igénye van.

Az utóbbi években érdekes változásokon 
ment át az emberek tévékamerák elôtti 
viselkedése. Hajdan ha valaki képernyôre 
keveredett, igyekezett kedves, szerény, il-
lemtudó, kellemes modorú, nyílt, ôszinte, 
intelligens, megbízható, közösségi lénynek 
látszani. S ez igaz volt a bemondókra, ri-
porterekre, kvízmesterekre éppúgy, mint 
a riportalanyokra, játékosokra, sôt az utca 
váratlanul megszólított emberére. Persze 
akkoriban is voltak öntelt, beképzelt, má-
sokat lekezelô tévések, de efféle hajlamai-
kat kénytelenek voltak a civil életükben 
kiélni, adásban ebbôl nem látszódhatott 
semmi, különben hamar lekerültek a kép-
ernyôrôl.

Mindez rég volt, tán igaz se volt. Manap-
ság, ha valaki észreveszi, hogy forog a fel-
vevôgép (felé fordítanak valami kamerát), 
azonnal elkezd idétlenkedni, mutogatni, 
hastáncot járni, jelszavakat skandálni, 
szellemeskedni, esetleg artikulálatlanul 
üvöltözni. Ezekkel feltehetôleg azt vélik 
kifejezésre juttatni, hogy ôk mennyire 
könnyed, laza, felszabadult jó fejek. A 
(maga)mutogatásnak egészen sajátos ko-
reográfiáját szokták felvonultatni a roma 
gyerekek: vagy rappelnek, vagy valamely 
keleti harcmûvészetben való jártasságuk-
kal büszkélkednek, nagyokat öklözve és 
rúgva a levegôbe. De ôk legalább jópofák, 
ellentétben a kényszeresen jópofáskodó 
riporterekkel és mûsorvezetôkkel, akik 
gyakran kigúnyolják, sértegetik riportala-
nyaikat, szexista megjegyzésekkel alázzák 
a másik nembeli szereplôket. Ha a munka-
társaikra tennének hasonló megjegyzé-
seket, azonnal feljelentenék ôket szexuális 
zaklatásért. A megszólított –-- és megszólt 
–-- civil résztvevôk viszont csak vihognak, 
örömködnek a rajtuk csattanó poénokon, s 
nem kérik ki maguknak, hiszen nagyvona-
lúnak és toleránsnak akarnak mutatkozni.

A minap A Dal címû tinglitangli köny-
nyûzenei verseny eredményhirdetésére 
várva beült a mûsorvezetô mögé az ön-
magát „erdélyi kislányként” aposztrofáló 
dizôzpalánta (ô azért tudhatná, hogy Nagy-
várad az nem Erdély, talán majd egyszer 
megnézi az okostelefonján), és hosszú 
percekig fintorgott, csücsörített, forgatta 
a szemeit, és nem azt a benyomást keltette, 
hogy mindezt kamaszos zavarában teszi. 
El tudjuk azt képzelni, hogy annak idején a 
Ki mit tud? eredményhirdetésére várva 
Koncz Zsuzsa vagy Kovács Kati elkezd 
pofákat vágni? Miért baj az, ha valaki 
természetes? Vagy akkor azt kockáztatja, 
hogy nem figyelnek rá, és semmire sem 
viszi a kamerák elôtt?

Ugró Miklós 
(Magyar Nemzet)
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Egyházközség vezetôsége!

Felkérjük a családokat, hogy a 
nagypénteki elôkészítô munkálatokhoz, 

mint a múltban, az idén is jöjjenek 
segíteni. Elôre is köszönjük!



Majd betöltöm ötvenkilencedik évemet, amikor leányom rámkérdez. Anyu, 

volna kedved az egyetemen vizsgafelügyelôi állást betölteni? Elég jól fizetik, az 

idôdbôl is kitellene. Mindössze háromheti elfoglaltság, két alkalommal  évente.

Jó, jó kisleányom, de én még idáig soha nem végeztem ilyen munkát.  Nem 

szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy a felvételin azt mondják, nem felelek 

meg e beosztásra. Az összes elôadói/tanítási gyakorlatom abból a két éves zon-

gora tanításból állott, amikot is a zongora tanárnôm átadott nékem két tanulóját, 

hogy ôket az évvégi vizsgájukra felkészítsem. Nos, az volt igen régen.

Majd, a közép tizes éveimben ugyan tartottam könyvismertetést fiataloknak, a 

legújabban megjelent orosz írók munkáiról, néha orosz nyelven is. Hogyan tör-

tént? Szüleim nehéz körülmények között neveltek ötünket a háború befejezése 

után. Így, én mint legidôsebb, magamszántából, minden iskolaszünetben dol-

goztam már a felsôbb általános iskolás éveimben is. Hozzájárulni az évi iskola-

könyvek, füzetek költségeihez kötelességemnek éreztem. Hogy emlékezem, 

amint Édesanyám nagy türelemmel gyönyörûen bekötötte az összeset mind-

ötünknek, majd ritka szép írásával neveinkkel ellátta, de még a könyvek min-

den századik lapjára is odamûvészítette neveinket. 

Így ez év téli iskola szünetében az orosz könyvesboltban kaptam munkát, mint 

eladó. Az Oroszországból éppen érkezett boltvezetônô, Merinova néni kedvence 

lettem. A kis filigrán, finomlelkû hölgy olyan jó szívvel jött Magyarországra, 

hagyta ott otthonát, hogy ezekbe a magyarokba egy kis kultúrát tölthessen, 

hogy nem tudtam megharagudni rá naív ismeretlensége miatt. Ennek ellenére 

én is megkedveltem Merinova nénit és együtt alakítottuk meg a havi könyvis-

mertetési délutánokat.

Leánykám erôsködik, ha gondolná ellenem határozhatnának, akkor nem hozta 

vonla fel nekem a lehetôséget. Jól van, rendben van, tudja mit tesz. 

A vizsgafelügyelôi munkakör, akkoriban még az egyetem hatáskörébe 

tartozott. Az utóbbi tíz, vagy már több évben is, nem az egyetem foglalkoztatja 

a felügyelôket, minket átadtak egy kivülálló intézménynek, amit az egyetem 

alkalmaz szükség szerint.

A „felvételire” nagy aggodalommal jelenek meg. Egy végtelenül kedves fiatal 

hölgy fogad, elbeszélgetünk vagy fél órát, majd egy fiatalember hozza a 

kitöltendô iratokat. Felvettek.

Jókora paksamétával érek haza, amit alapossan át kell tanulmányoznom mi-

elött az elsô órán megjelenhetek. Kezdetben mindig másokkal vagyok beosztva 

nagyobb létszámú osztályokba, megtanulni gyakorlatban is a teendôket. 

A felügyelôk legtöbbje, de nem mindegyike, nyugdíjas tanár. Jó gyakorlattal 

képessek a helyrehozandó csemetét fülcsavarás nélkül is jobb belátásra bírni.

Érdekes munka, szeretem tenni. Az elsô napi feszültség bennem, a lámpaláz, 

mint ahogyan mondják, hogy nagyszámú fiatalokhoz adjam a szót, hamar el-

múlik. Nyugodt határozottsággal cserélôdik fel. Érzem felelôsségét e beosz-

tásnak, hogy a tanulók személyisége pontossan igazolva legyen, minden a vizs-

gához szüséges anyag hibátlanul és hiánytalanul, rendben elöttük legyen, min-

dent megértsenek a vizsgájukkal kapcsolatban, minden esetleges kérdésükre 

pontos választ kapjanak és hogy az elôírt vizsgarendet szigorúan tartsák be. 

Ma már vagy tizenkilencedig éve annak, hogy elnézegetem a sok vizsga-

izgalomtól kipirult arcokat. Tûnôdôm rajtuk, mit hoz a sors nékik, mennyire 

lesz szerencséjük jobb életet teremteni maguknak e sok munkájuk eredmé-

nyeként.

Mindig kedves, kellemes milieu vesz körül az egyetemen, már elôre örülök, 

amikor az új idôbeosztás megérkezik.

Mindez években, csak egyszer fordult elô, hogy a torkomban éreztem a 

szívemet. 

Amikor is a negyven széket elfoglaló harmadéves csak fiú tanulók közül, 

harmincöt turbán hullámzik elötted, van benned feszültség. Látod szemeikbôl, 

te csak nô vagy.

E bizonyos napon, a feleletek a vizsgakérdésekre egyszerûek voltak. Ha tud-

ták a feleleteket. Négy felelet volt megadva minden kérdésre és a tanulóknak 

kellett megjelölniük melyik a helyes felelet. Az egyes, a kettes, a hármas, vagy 

a négyes. A fiúk elkezdtek füttyentgedni. Így, minden kérdésnek a válaszát 

megadták egymásnak. 

Hiába volt a csendes, de szigorú hangú figyelmeztetés. Egyiket véletlenül raj-

takapom. Az ô nevével kapcsolatban írom meg a jelentést az egész társaságról, 

ott, helyben, ami azt jelentheti, a vizsga talán nem is lesz érvényes.

Az nap, ez volt az utolsó két órás vizsga. Téli hónap lévén, már sötétedett. Igye-

kezve az autóparkolóba veszem észre, hogy a keskeny úton, ahol át kell ha-

ladnom, ez még mindig az egyetem területe, vagy nyolc turbános mereven néz 

rám, utat elállva, senki más a közelben. 

Én még életemben soha nem fordultam vissza semmitôl. Most sem. Szemeimet 

rájuk szegezve, ugyanabban a gyors, határozott tempóban veszem lépéseimet, 

mint idáig, irányítom magam közéjük. Már majd hogy nem súrolnom kell 

ruhájukat, amikor szótlanul kettévállnak, utat adva nékem. Igen. A szívemet a 

torkomban éreztem. Jelentést nem mertem tenni ez esetrôl.

Az utóbbi években alapossan leszûkült a vizsgaosztályok száma. Nem a tanu-

lók száma, mert az növekedett, de nagyobb és nagyobb osztályokba, hodályokba  

tömörítették a vizsgázókat. A kis kényelmes, úgymond butique osztályok mind 

kevesebbek. E nagyobb tömegekben a felügyelô csak egy gépezet, aki kiosztja 

a vizsgaanyagot a padokra, megállás nélkül járja a padok sorát, majd a végén 

összeszedi a megírt vizsgapapírokat. A többi munkát az arra kijelölt jóval 

kisebb létszámú beosztott végzi. Unalmas, fárasztó.

  4. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                                2016. március 24.    

Engemet viszont többször és többször beosztanak a „specialis” tanulók vizsga-

felügyeletére. Ezek a tanulók valamely  egészségügyi vagy más oknál fogva 

nem képesek a többiekkel együtt tartani. Részükre hosszabb vizsgaidô jár, 

mert több rövid szünetet kell kapjanak, ételt, italt fogyaszthatnak, idegroham, 

ájulás fordulhat elô, némelyik még a padlóra is lefekhetik ha szükségét érzi, van 

akivel hivatalos fordító jön, vagy más, aki mellé „iródeák’’- ot osztanak be, hogy  

diktálásukra írja az anyagot.

Ez esetekben minden egyes tanulóhoz egy vizsgafelügyelô jár, egy külön 

osztályban és ide még olvasnivalót is hozhatunk magunkkal. Aranyélet. Igaz, 

egyszer egy kis szemtelen tanuló a vizsgája befejeztével megkérdezte, mennyi 

pénzt kapok ezért a semmittevésemért, mert az ô Édesanyjának bizony igen 

sokat kell dolgoznia a gyárban talán a feléért. Megmondanám, mondtam neki, 

de az ezzel kapcsolatos adat a szigorúan titkos iratok dossziéjában van elzárva.

Amikor férjem nyugdíjas lett, ôt is beprotezsáltam e munkára, így ketten 

tudtunk reggel menni, este jönni. Jól jött a dupla jövedelem. Fizetni számlákat, 

és hogy a karácsonyi, születésnapi  ajándékokra továbbra is jusson olyanoknak 

is, akik meg sem érdemelnék.

A „tanáriban” az évek óta rendszeresen alkalmazottak jól megismerhették 

egymást. Ebédidôkben többnyire együtt kávézgatunk, pletykázgatunk, család-

ról, könyvekrôl beszélgetünk, tanulók huncutságairól, már ismerjük egymás 

zenei ízlését is.

Egy ilyen alkalommal kerül a szó arra, hogy mennyire szeretem a Welsh 

Choir-t. Itt Melbourneben, no és Ausztráliában nagy kultuszuk van, sokan nem 

tudunk visszatartani pár könycseppet gyönyörû hangjukat hallva. Éppen a 

napokban voltunk egy ilyen hangversenyükön. Jaj, de szép volt! Az emberi 

ének lelked mélyéig tud hatni, érzelmeidet felbolygatni, lényedet felemelni, 

harcra buzdítani, csitítani, állomba meríteni, babát ringatni, jóra serkenteni.

Közülünk az egyik hölgyrôl mindig azt hittem, hogy welshi eredetû. A 

kinézésébôl. Kedveltük egymást. Mindig öleléssel és puszival köszöntöttük 

egymást. 

Szólok, elsôsorban hozzá, hogy milyen gyönyörû élményben volt részünk pár 

nappal ezelött. A volt hazádbeli énekesek ajándékoztak meg bennünket egy 

újabb felejthetetlen délutánnal. Folytatom Arany János balladája történetével, 

amikor is 1277-ben I Edward angol király letarolja Welshet mint egy önálló 

államot, és amikor a welshi  énekesek, bárdok a parancsára nem hajlandóak ôt 

dicsôiteni nagysága, hôsiessége miatt, országszerte ötszáz énekest lefejeztet. 

A miértjét ami kiváltotta Arany Jánosból e ballada megírását nem mondom el. 

A hosszú és az idegen füleknek érthetetlen magyar vonatkozást nem idevalónak 

találom. Valamelyikük még csendesen megjegyzi, szóval így vélekednek a 

magyarok az angolokról?

Másnap munkába érkezésemkor, a fôfelügyelônô, akivel nagyon is jó viszony-

ban vagyok, igencsak éles villámokat szór felém szemeivel. Mi ütött ebbe a 

nôbe, morfondírozom.

Az én gondolataim szerinti welshi hölgy napközben, ugyan nagyon barátsá-

gosan, de helyretevôen mondja, én angol leszármazott vagyok, nem welshi. De 

ugye, azért még szeretsz, Lucia?..... Melegem lett. Te mafla nô, gondolom ma-

gamról, valamit igen elszúrtál tegnap. Hát persze hogy szeretlek, mondom neki,  

hiszen a férjem is angol és nem csak hogy szeretem Ôt, de nagyon is szertem. 

Nos, ezzel picsi – pacsi, minden rendben van? A felszínen megint rend volt...

Az ebédidôben egy rövidke pár szó a felügyelônôtôl, úgy mindenkihez szólva. 

„A mi körünkben semmiféle fajgyûlöletet nem tûrünk el.” Nem vagyok izzadós, 

de ez most kivétel.

A már elöbb megadott munkabeosztás szerint, másnap kezdem munkámat egy 

eléggé komplikált osztállyal. Nem egyet, de tizenegy „speciális” tanulót kapok. 

Mindegyiküknek más és más a problémája, mindegyiknek különbözô a tan-

tárgya, szünetidejei és a vizsgájuk befejezendô idôpontja. Itt ugyan nem lehet 

olvasnivalót kézbe venni. Árgus szemekkel kell figyelni, készen lenni akármi-

lyen esetre, probléma megoldásra.

A leghosszabb vizsgaidô, öt órás, egyetlen diáknak jár. A többiek munkájukat 

befejezve, egyenként, csendben távoznak.

Székembôl felállva, a hátsó ablakhoz sétálok és látom amint az udvaron kisebb 

nagyobb csoportokba gyûlt diákok felhevülten, izgatottan tárgyalnak. No per-

sze, ez így van a vizsga után. Megmagyarázzák egymásnak, ha esetleg néme-

lyiküknek nem sikerült, akkor az természetesen abszolút nem az ô hibájuk. A 

kérdések nem voltak eléggé világossak. Jaj, hogy ezek a tanárok, miért nem 

tudnak diákbarátok lenni. A vizsgakérdéseik mellé szépen odafittyentgethetnék 

a válaszokat is. Csak úgy, ici-pici betükkel. Mindjárt boldogabbak lennének a 

fiatalok és megmenthetnék ôket a veszélyes, egészségre ártalmas, jövôjükre is 

kiható stresstôl. Hogy erre a zseniális ötletre ez ideig senki nem gondolt. 

Az utolsó vizsgázó, nyugodt tempóban rója a sorokat papírján. Nem látni rajta 

semmiféle nyugtalanságot, izgalmat, biztos mondanivalójában. Az elmúlt órák-

ban többször kért pihenôt, de most a „rajt”-ban van. Még van húsz perce, hogy 

befejezze munkáját.

A nap nyugtató melege a hátamon, a feszültséggel járó majdnem öt óra mögöt-

tem, álltamban egy pillanatra lesunyja szememet.

Csendben ajtót nyit és belép egy kisegitô. Nem kivánok e pár perces pihenôt. 

Nem. Köszönöm rendben vagyok.

Hazafelé az autóban telefon a felügyelônôtôl. Azonnali hatállyal felmondta 

szolgálatomat. Aludtam munka közben. Másnap már be se jöjjek.

Ez olyan világos. Arany Jánost kell kérdôre vonnom, hogy mitért tette ezt 

velem. De az már nem annyira világos, hogy hol huzza meg a lénia a vonalat a 

fajgyülölet és egy történelmi eseményrôl szóló általános beszélgetés között. 

Nem merülünk túl mélyre a politikai korrektség veszélyes vortexében?

Lucia Boling

Arany János

„A WALESI BÁRDOK”
 Ha tudtam volna, milyen bajt hozok e balladával fejemre...

A sör egyik 
összetevôjének 

meglepô hatására 
derült fény

Többek között az Alzheimer- és a Par-
kinson-kór ellen véd a sör egyik leg-
fontosabb alkotóeleme, a komló – de-
rült ki kínai kutatók tanulmányából. 
Az alkoholfogyasztásban azonban to-
vábbra is meg kell ôrizni a mér-
tékletességet!

Az utóbbi idôszakban a mérsékelt 
borfogyasztás jótékony hatásai voltak 
reflektorfényben, a folyékony kenyér 
némileg háttérbe szorult. Egyes ku-
tatók úgy vélik, ez hiba, ugyanis a leg-
újabb eredmények szerint több haszna 
van, mint korábban hitték. A titok a 
komlóban rejlik, melynek egyik ve-
gyülete védi az agysejteket a károsító 
hatásoktól, és ezáltal hatékonyan 
lassítja az olyan neurodegeneratív be-
tegségek kialakulását, mint az Alz-
heimer-, vagy a Parkinson-kór.

Oxidatív stressznek hívjuk azt az ál-
lapotot, amikor a prooxidánsok és az 
antioxidánsok egyensúlya eltolódik az 
elôzôek javára. Az egyensúly felboru-
lása miatt az egyes szövetek és szer-
vek biomolekulái sérülnek, éppen 
ezért az antioxidáns-prooxidáns 
egyensúly fenntartása az egészség 
megôrzésének fontos eszköze.

Az idegsejteket ért oxidatív stressz 
tehát károsodásokat okoz, ezek pedig 
egyenes utat nyitnak a fent említett 
betegségek kialakulásához. A komló-
ban azonban van egy antioxidáns hatá-
sú anyag, amely képes semlegesíteni a 
sejtekre káros, oxidatív szabadgyökö-
ket. Ez a xantohumol, ami tulajdonkép-
pen egy flavonoid. A flavonoidok a nö-
vényi anyagcsere másodlagos 
termékei és alapvetôen védelmi 
funkciókat töltenek be. Ez a szerep 
nemcsak a fotoszintetizáló szerveze-
tekben, de az emberben is hasznosnak 
bizonyulhat: többek között felhasz-
nálható a rákkal szemben, gátolja a 
gyulladások kialakulását és véd a 
patogén mikroorganizmusok ellen.  

Az elmúlt évek kutatásai a xan-
tohumol számos jótékony tulajdon-
ságát bizonyították, az agyi idegsej-
tekre gyakorolt hatását azonban idáig 
nem vizsgálták.

Ezt az ûrt töltötték be kínai kutatók 
(Lanzhou Egyetem), akik egerek 
sejtkultúrában tenyésztett neuronjait 
nagy mennyiségû xantohumolnak, és 
oxidatív stressznek tették ki. Az 
eredmény várakozáson felüli volt: a 
flavonoid nem csupán a reaktív mo-
lekulák rombolását enyhítette, hanem 
egyúttal bizonyos sejtvédô funkciókat 
ellátó – úgynevezett citoprotektív – 
gének mûködését is felerôsítette. Ezek 
a gének nemcsak az oxidatív stressz 
ellen jelentenek pajzsot, de más 
neurodegeneratív állapotok kialaku-
lását is megakadályozzák, valamint 
gyulladáscsökkentô hatással rendel-
keznek. Az utóbbi mechanizmus egy 
Nf2 elnevezésû fehérje aktiválásával 
lehetséges.

A folyamatos sörvedelés 
nem megoldás

Habár a kutatásokat élô szervezetek 
bevonásával folytatni kell, az ered-
mények a xantohumol egyértelmû jó-
tékony hatását igazolják. Fontos meg-
jegyezni ugyanakkor, hogy ne sörrel 
vegyük magunkhoz nagy meny-
nyiségben az antioxidánst, az elônyös 
tulajdonságokat a túlzott alkohol-
bevitel károsító hatásai hamar fe-
lülírhatják. 
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Budapest mellett vidéken és külföldön 
is számos megemlékezést tartottak az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulóján. A központi rendezvények 
reggel kilenc órakor kezdôdtek a 
Parlament elôtt, ahol Áder János köz-
társasági elnök jelenlétében felvonták 
Magyarország lobogóját. 

Az encsi megemlékezésen az emberi 
erôforrások minisztere képviselte a 
kormányt. Balog Zoltán a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei közgyûlés kihelyezett 
ülésén azt mondta: „a forradalmat és a 
szabadságharcot emberek csinálták, 
csinálják, családapák, napszámosok, 
hétköznapi emberek”.

Az ünnepi megemlékezések külföldön 
már korábban megkezdôdtek.  Hoppál 
Péter kulturális államtitkár Stockholmba 
és Göteborgba látogatott, de a svéd-
országin kívül voltak megemlékezések 
más külföldi városokban is. 

Brüsszelben a honvédelmi miniszter 
mondott beszédet. A szabadságnak óriá-
si ára van, küzdeni kell érte, aztán meg 
kell ôrizni; a migráció miatt alapvetôen 
íródhat át Európa történelme, ha nem 
ôrizzük meg a szabadságunkat és a kul-
túránkat – mondta Simicskó István.

Az Országgyûlés alelnöke a bécsi ma-
gyar nagykövetségen tartott március 
15-i ünnepségén mondott beszédet. 
Gulyás Gergely szerint Magyarország 
ma joggal várhatja el, hogy egyenrangú 
és megbecsült tagként tekintsenek rá 
Európában és bárhol a világban, hiszen 
kevés ország tett hazánkhoz hasonlóan 
sokat a szabadságért.

A március 15-i kolozsvári felvonuláson 
a román rendôrség az Erdély-zászlók 
bevonására kötelezte mindazokat, akik 
ilyen zászlóval vonultak - közölte az 
MTI-vel Fancsali Ernô, az egyik érin-
tett.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
kolozsvári szervezetét vezetô politikus 
elmondta: akárcsak a tavalyi március 
15-én, néhány társával idén is kék-piros-
sárga színû, a közepén Erdély-címerrel 
díszített zászlóval készültek részt venni 
a kolozsvári ünnepi rendezvényen, 
amely felvonulással kezdôdött a város 
egyik forgalmas útján.

A felvonulás elôtt azonban rendôrök 
szólították ki a tömegbôl az Erdély-
zászlót lobogtatókat, igazoltatták és a 
zászlók bevonására kötelezték ôket. A 
rendôrök a büntetô törvénykönyv 369. 
cikkelyére hivatkoztak, mely szerint hat 
hónaptól három évig terjedô börtönnel 
vagy pénzbírsággal büntethetô egy bi-
zonyos csoport elleni gyûlöletre vagy 
diszkriminációra való uszítás.

A felvonuló tömeg egyébként zavar-
talanul lobogtathatta a magyar és a szé-
kely zászlókat.

„A rendôr arra hivatkozott, hogy az Er-
dély-zászló nem jelképezi a románokat. 
Hiába magyaráztuk, hogy Erdély címe-
re, amely a zászlón szerepel, benne van 
Románia címerében és hogy többek 
között ezzel a zászlóval vonultak fel az 
erdélyi románok 1918. december 1-jén a 
Romániával való egyesülésüket kimon-
dó gyulafehérvári nagygyûlésen, ôket 
ez nem érdekelte. De mert azzal is ér-
veltek, hogy a felvonulás szervezôivel 
korábban megegyeztek abban, hogy 
nem lesz ilyen zászló, ezért bevontuk a 
zászlót, hogy ne hozzuk kellemetlen 
helyzetbe a szervezôket” - nyilatkozta a 
politikus, aki korábban több mint tízezer 
román és magyar ember aláírását 
gyûjtötte össze egy Erdély autonómiáját 
kérô petícióra.

Fancsali Ernô elmondta, összesen öt 
Erdély-zászlót kellett bevonniuk. „Azt 
fontolgatjuk, hogy feljelentést teszünk a 
rendôrség ellen, mert megakadályozták, 
hogy méltósággal ünnepeljünk a nem-
zeti ünnepünkön, és nem engedték egy 

regionális szimbólum használatát” - 
jelentette ki.

A kolozsvári egykori Biasini szálló 
elôtt tartott ünnepségen (az épület falán 
emléktábla ôrzi, hogy Petôfi is vendége 
volt a szállónak) a többéves hagyomány-
nak megfelelôen a város és a megye 
román elöljárói is beszédet mondtak, és 
méltatták a magyar forradalmat.
Kelemen Hunor: identitás nélkül a 

szabadság sem lehet teljes
Ameddig veszélyben van magyar iden-

titásunk, addig szabadságunk sem lehet 
teljes - jelentette ki a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 
Szatmárnémetiben. Kelemen Hunor az 
István téri Petôfi-szobornál tartott ren-
dezvényen, félezer ünneplô elôtt kifej-
tette: akitôl el akarják venni nemzeti 
identitását, vagy vitatják az anyanyelv-
használati jogát, annak a szabadságát 
kérdôjelezik meg. „Aki nem tudhatja 
biztonságban identitásának legértéke-
sebb elemeit, a nyelvet, a kultúrát, az 
nem mondhatja magát szabad ember-
nek” - fogalmazott a pártelnök, majd 
hozzátette, ez is az 1848-as magyar sza-
badságharc öröksége, tanulsága és 
üzenete.

„Az RMDSZ-t azonban nem lehet meg-
félemlíteni (...), ameddig a magyar kö-
zösség szolidaritása is erôsíti harcunkat, 
addig ellent tudunk állni minden ilyen 
törekvésnek” - fogalmazott a pártelnök. 
Mint elmondta, hinni kell abban, hogy az 
egyenlôség, szabadság, testvériség 
1848-as hármas eszméjét sem 
Európában sem Romániában nem rop-
pantotta össze a közösségek egymással 
szembeni, sokszor erôsödônek tûnô into-
leranciája.
Biró Zsolt: Kérjük az 1918-ban 

megígért autonómiát és jogegyen-
lôséget

Biró Zsolt szerint Románia 21. századi 
alaptörvényének az erdélyi románok ál-
tal 1918-ban megígért teljes jogegyen-
lôséget és autonómiát kell szavatolnia a 
magyarság számára. Az erdélyi Magyar 
Polgári Párt (MPP) elnöke egy olyan 
csíkszeredai rendezvényen beszélt er-
rôl, amelyen egyszerre ünnepelték a 
1848-49-es magyar forradalom és sza-
badságharc kitörését, és a párt nyolc 
évvel ezelôtti bejegyzését.

„1918-ban teljes jogegyenlôséget ígér-
tek és autonómiát! Ezt kell szavatolnia 
Románia alaptörvényének a huszon-
egyedik században! Ezt kérjük, ezt ké-
ritek ti, kedves barátaim, és mindig le-
gyetek büszkék arra, hogy ezt meg-
alkuvás és félelem nélkül vállaljátok” - 
szólt a párt önkormányzati képviselôihez. 
Kijelentette: a szabadság, egyenlôség, 

testvériség jelszó ma is „célba talál” 
Erdélyben.

„Ma is másodrendû állampolgárokként 
kezelnek bennünket szülôföldünkön. Ma 
is megpróbálnak megfélemlíteni egy 
egész közösséget, ellehetetlenítik a köz-
életi szerepet vállaló vezetôiket, mind-
azokat, akik szót emelnek a közössé-
günket ért sérelmek kapcsán, szóvá te-
szik a jogtiprást. (.) A legnagyobb ve-
szély, ami fenyeget, az az alkotmá-
nyosság és a törvényesség jegyében 
zajló politikai lejárató kampány. Nem-
zetbiztonsági kockázatot kiáltanak és 
kollektíven megbélyegeznek egy egész 
közösséget” - jelentette ki a pártelnök.

Biró Zsolt kijelentette szükség van az 
MPP-re az önkormányzatokban ahhoz, 
„hogy az autonómiázás ne puszta szó-
lampuffogtatás vagy ne pusztán kam-
pányszlogen legyen”.
Üzent a magyaroknak a román mi-

niszterelnök 
A románok és magyarok közös céljait 

hangsúlyozva köszöntötte a magyar 
nemzeti ünnepen Magyarország, Ro-
mánia és a világ magyarságát Dacian 
Ciolos román miniszterelnök. A március 
15-i rendezvények helyszíneire eljut-
tatott köszöntésben Dacian Ciolos arra 
emlékeztetett, hogy a „Magyarországon, 
Romániában vagy a világon bárhol élô 
magyar barátanik számára (.) ez a nap a 
szabadságért, az igazságért és a békéért 
folytatott harc szimbóluma”. Meg-
említette, hogy 1848 meghatározó je-
lentôséggel bír mind a magyar, mind a 
román nemzet kialakulásában.

„Azok az értékek, amelyekért a ma-
gyarok elindították a pesti forradalmat 
- amelyek között szerepel a sajtósza-
badság, a parlamentáris demokrácia, a 
felelôs kormány és az állampolgárok kö-
zötti társadalmi és felekezeti egyenlôség 
- az erdélyi románok Balázsfalvi Kiált-
ványába foglalt követeléseinek a szel-
lemét is idézik, mi több, ezek olyan ér-
tékek, amelyek jelenleg is vezérlik 
nemzeteinket” - áll Dacian Ciolos mi-
niszterelnök üzenetében.
Új Kossuth-szobrot avattak Ma-

gyarittabén az ellopott emlékmû he-
lyén

Új Kossuth-szobrot avattak a nemzeti 
ünnepen a bánsági Magyarittabén azon 
a helyen, ahonnan tavaly ellopták a 
Kárpát-medence legdélebben felállított 
Kossuth-szobrát. Németh Zsolt, az Or-
szággyûlés külügyi bizottságának elnö-
ke beszédében hangsúlyozta: az 1848-as 
forradalom után Magyarországnak lett 
országgyûlése és kormánya, már nem 
Bécs döntötte el, hogy mit is tegyenek a 
magyarok, ez azt is jelentette, hogy 

hazává vált az ország és ez az üzenet ma 
is érvényes. Tehát „ne mondják meg 
Bécsbôl, ne mondják meg Brüsszelbôl, 
de Moszkvából vagy Washingtonból se, 
hogy milyen legyen a magyar élet” - 
hangsúlyozta a szoboravatón. 

A bánsági Magyarittabén már 111 éve 
állt a bronzból készült Kossuth-szobor, 
amelyet feltehetôleg színesfémtolvajok 
loptak el tavaly. Az új Kossuth-szobor 
egy soltvadkerti emlékmû alapján ké-
szült a vajdasági Magyar Nemzeti Ta-
nács és Soltvadkert önkormányzata 
együttmûködésében.
A nemzeti összefogásról beszéltek 

Sepsiszentgyörgyön
A magyar nemzet összetartozásáról, 

Székelyföld autonómiaigényérôl és élni 
akarásáról beszéltek a Sepsiszentgyörgy 
új fôterén rendezett március 15-i ün-
nepség szónokai. 1848-49 a magyar nem-
zet közös hôsiességének, helytállásának 
és összetartozásának emlékezete - mu-
tatott rá Íjgyártó István kulturális és 
tudománydiplomáciáért felelôs állam-
titkár, köszönetet mondva azoknak a há-
romszékieknek, akik „a nehézségektôl 
sem visszariadva” ápolják és továbbad-
ják a nemzet szabadságszeretetét. A 
magyar kormány mindenkor és minden 
lehetséges fórumon támogatja és 
támogatni fogja törekvéseiket - tette 
hozzá.

Az államtitkár Európa 1848-as 

forradalmi „vulkánkitörését” az emberi 
szabadságjogokért folytatott küzdelem 
kiemelkedô fejezetének nevezte. Min-
denkit megillet az ártatlanság vélelme, 
mindenkinek joga van a gondolat, a 
lelkiismeret és a vallás szabadságához, 
mindenkinek joga van a vélemény és 
kifejezés szabadságához, véleménye 
miatt senki sem szenvedhet zaklatást - 
ajánlotta az emberi jogok egyetemes 
nyilatkozatának néhány cikkelyét a szé-
kelyföldi város fôterén azok figyelmébe, 
akik kétségbe vonják e közösség iden-
titását, korlátozni szeretnék jogait.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy tiszt-
ségébôl felfüggesztett polgármestere 
arról beszélt: a székelység nem hagy-
hatja magát megfélemlíteni, ragaszkod-
nia kell szülôföldjéhez, az 1918-ban 
megígért autonómiához. „Tapasztalhat-
tuk a román állam kisebbségpolitikáját: 
eladták a szászokat, svábokat és a zsi-
dókat és arra számítottak, hogy mi majd 
elmegyünk magunktól. De minden 
gáncsoskodásuk ellenére itt vagyunk és 
az elmúlt tíz évben elkezdtünk újra 
jövôt tervezni és építeni magunknak: 
ezért próbálnak ismét szétverni minket” 
- vélekedett a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa. 
Kifejtette: nem megoldás az elvándorlás, 
Székelyföld feladása, ehelyett mara-
dásra, munkára és minél több gyermek 
vállalására biztatta honfitársait.
Pásztor István: a nemzeti össze-

tartozás felülírhatatlan
A nemzeti összetartozás és a nemzeti 

érdek akkor is felülírhatatlan, ha éppen 
nem divatos, különbség pedig azok kö-
zött van, akik lenézik a nemzet fogalmát 
és akik azt fontosnak tartják - hang-
súlyozta ünnepi beszédében Pásztor 
István, a Vajdasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) elnöke Szabadkán a VMSZ köz-
ponti március 15-i megemlékezésén. 
Mint mondta, 1848. március 15. tör-
ténelmi pillanat volt, mert a nemzet 
mondta el, hogy mit kíván, „akik pedig 
megfogalmazták, azoknak szavai talál-
koztak a nemzet akaratával és 
elképzeléseivel”.  

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda kormányzati kommunikációért 
felelôs államtitkára azt hangsúlyozta, 
hogy az összefogás a legfontosabb 
üzenete 1848-nak. Hozzátette: a magyar 
kormány mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a magyarság képes le-
gyen megmaradni, „minden magyar 
ember ott legyen képes boldogulni és ott 
találjon otthonra, ahol megszületett”.

Benkô Tibor vezérkari fônök és Áder János köztársasági elnök a katonai tiszteletadáson



A határ zárva marad! Érdogán 
agyonlöveti a szír menekülteket –-- 
9 halott

Az ISIS és az al-Nustra terrorszer-
vezetek tagjai lazán jönnek-mennek a 
szír-török határon nagy fegyverszállít-
mányokkal, de a szír menekültekre ez 
nem érvényes: lelövik ôket.

Különbözô média információk alap-
ján a hétvégén török határôrök 9 me-
nekültet lôttek agyon, közöttük gyer-
mekeket is. 10 továbbit súlyosan meg-
sebesítettek.

A halottak között vannak szunnita 
türkmének és arabok, pont azok akiket 
Érdogán minduntalan kijelenti, hogy 
mindenáron megvédi ôket.

A muzulmán világban hitetlenkedést 
és iszonyatot váltott ki a török katonák 
általi célzott lelövése a szír menekül-
teknek.
Az EU mélyen hallgat.

* * *
Francois Hollande francia államfô 

kizárt bármilyen kompromisszumot 
Törökországgal az emberi jogok vagy 
az uniós vízumkönnyítés kérdésében a 
migrációs válságkezelésérôl kötendô 
megállapodásért cserébe.

„Nem lehet semmilyen kompromisz-
szum az emberi jogokat vagy a vízum-
könnyítést illetôen” ---- mondta újság-
íróknak szombaton a köztársasági 
elnök miután mintegy tizenöt európai 
szociáldemokrata vezetôvel egyezte-
tett hivatalában.

A mostani, párizsi találkozó apropóját 
a brüsszeli csúcs adja, amelyen vár-
hatóan véglegesítik az EU és Törökor-
szág megállapodását a migrációs vál-
ság kezelésérôl. „Úgy kell 
cselekednünk, hogy a jelenlegi kontex-
tusban a megállapodás egyértelmûsítô 
tényezô legyen a Törökország és Eu-
rópa közötti kapcsolatokban” --- hang-
súlyozta Francois Hollande, aki szerint 
ez érvényes az Ankarával több évekkel 
ezelôtt megkezdôdött uniós csat-

lakozási tárgyalásokra is.
A francia elnök szerint „sürgôs” vá-

laszt kell adni a migráns- és menekült-
krízis miatti „mély válságra” Európá-
ban.

Francois Hollande egyébként már 
Brüsszelben leszögezte, hogy kizáró-
lag akkor lehetséges a török állampol-
gárokkal szembeni uniós vízumköte-
lezettség eltörlése június végéig, ha 
Ankara megfelel a vonatkozó elôírások 
mindegyikének.

A Törökország és az Európai Unió 
közöttszületett elvi megállapodás az 
emberi jogok kérdésében azóta több 
bírálatot is kapott.
Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ 

emberi jogi fôbiztosa csütörtökön úgy 
vélte, hogy az alku megvalósulása a 
nemzetközi jog alapján illegálisnak 
minôsülô kollektív és önkényes kiu-
tasításokhoz vezethetne, ezért arra 
szólította fel Brüsszelt, hogy sokkal 
„emberségesebb és az emberi jogokkal 
nagyobb összhangban lévô intézkedé-
seket” fogadjanak el afolytatódó 
egyeztetéseken.

A török rezsimmel való lehetséges 
kompromisszumok miatt az uniós tag-
államokban is felmerültek aggodal-
mak, s a török ellenzék is bírálta a ter-
vet, amelyet elôzetesen az eddig több 
mint egymillió migránst befogadó Né-
metország dolgozott ki a török kor-
mánnyal. A brüsszeli csúcstalálkozó 
után lezárultak a határok az illegális 
bevándorlók elôtt, Szlovénia, Horvát-
ország és Szerbia, a schengeni szabá-
lyokhoz tartva magát, már csak érvé-
nyes útlevéllel és vízummal engedi be 
a migránsokat.

A találkozón Ankara további pénzü-
gyi támogatást kért az Európai Uniótól 
az országban tartózkodó mintegy 2,7 
millió szíriai menekült ellátására, to-
vábbá az EU-csatlakozási tárgyalások 
felgyorsítását, valamint azt, hogy leg-
késôbb június végéig töröljék el az 

uniós vízumkötelezettséget a török 
állampolgárokkal szemben. Török-
ország viszonzásul visszafogadná az 
országból illegálisan Görögországba 
érkezô és nemzetközi védelemre nem 
jogosult, valamint a már a török par-
toknál feltartóztatott migránsok mind-
egyikét. Az EU-nak viszont minden 
egyes visszafogadott szíriai állampol-
gárért cserébe be kellene fogadnia 
egy szíriai menekültet közvetlenül Tö-
rökországból.

Francois Hollande 2014-ben többször 
is meghívta hivatalába az európai szo-
ciáldemokrata politikusokat egyezte-
tésre az uniós csúcstalálkozók elôtt, 
késôbb azonban megszakadt ez a szo-
kás. Brüsszelben a csúcstalálkozók 
elôtt a pártcsaládok tagállami pártel-
nökei rendszeresen tartanak külön 
csúcstalálkozókat az uniós csúcsot 
megelôzô órákban.

A baloldali politikusok egy új európai 
perspektíva érdekében a növekedés új 
európai modelljét, a tagállamok által 
beindított reformok folytatását, a be-
ruházási programok felgyorsítását is 
megvitatták.

Diplomáciai források szerint az „Eu-
rópa beindításával” és a „populizmus 
és a szélsôségek elleni küzdelemmel” 
a migrációs válság közepette a francia 
elnöki hivatal annak elkerülésére tö-
rekszik, hogy Franciaországban és 
Európa-szerte a Nagy-Britanniában 
kialakult vitához hasonló társadalmi 
folyamatok induljanak meg az EU-ból 
történô esetleges kilépéssel kapcso-
latban. A párizsi találkozó célja azon-
ban elsôsorban a „politikai eszme-
csere” és nem egy általános program 
kidolgozása volt.

* * *
Újabb határok lezárását tartja szük-

ségesnek Európában az osztrák kül-
ügyminiszter egy német lapnak adott 
nyilatkozata szerint.

„Az embercsempészetet nem lehet 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

Benes és a V4
(Második rész)

Meglepô mondatot találunk abban a 
francia kormány 1918. november 29-
án kelt Wilson amerikai elnöknek 
küldött feljegyzésében amelyben a bé-
ke megteremtésével kapcsolatos 
problémákat tárgyalja. A már legyô-
zött Németországgal és Bulgáriával 
kötendô békét elôkészitô tárgyalások 
kapcsán ezt olvashatjuk:

„Az elôzetes békehatározmányok 
problémája az Osztrák-Magyar Mo-
narchiával illetôen fel sem merül 
minthogy ez a hatalom megszünt.”

Ahogy erre Fejtô Ferenc történész 
rámutat a háromszor feldarabolt Len-
gyelországon kívül Európa térképérôl 
sohasem töröltek államot különösen 
olyat nem amelyet néhány évvel ko-
rábban katonai és politikai nagyhata-
lomnak tartottak. A Monarchia serege 
néhány hónapja még javában harcolt 
Európa különbözô csatatérein, sokszor 
gyôzelmesen. Figyelemre méltó Fejtô 
idézete: „Az, hogy letöröljenek a tér-
képrôl egy birodalmat amely magába 
foglalta és kormányozta Európa kö-
zépsô részét új katasztrófális követ-
kezményekkel járó fejlemény volt a 
történelemben.”

A napóleoni háborúkban többször 
vesztes Monarchia könnyen megsem-
misülhetett volna, de a birodalom a 
napóleoni vereségek ellenére meglepô 
gyorsasággal talpra állt, és az is tény, 

hogy a bécsi kongresszuson senki sem 
gondolt arra, hogy Franciaországot 
feldarabolással büntesse meg amiért 
saját hegemóniájával akarta felcserél-
ni az európai egyensúlyt írja Fejtô Fe-
renc.

A Franciaországban letelepedett ma-
gyar történész „Requiem egy hajdan 
volt birodalomért, Ausztria-Magyar-
ország szétrombolása” címû könyve 
1989-ben megkapta az év legjobb 
francia történeti munkájának járó dí-
jat. Ebben a könyvben Fejtô már az 
elôszóban leszögezi: „Az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia nem felbomlott, ha-
nem szétbomlasztották”.
Bibó István 1978-ban megjelent 

irása is figyelemre méltó:
„...a második világháború...talán ki 

sem tört volna egy erôteljes kelet-kö-
zépeurópai federáció létezése esetén, 
még akkor sem, ha ez a kelet és közép-
európai federáció nem terjedt volna 
tovább Csehszlovákián, Lengyelorszá-
gon és Magyarországon.” De nem 
hagytak idôt idôt rá, hogy ez a szövet-
ség létrejöhessen.

A benesi aknamunkát és hazugságok 
tömegét még ma is zárt helyeken ôrzik 
Prágában ahová nem engedik be a ma-
gyar történészeket. De mivel Benes 
sokszor és hosszasan üzent Párizsba a 
benesi gazemberségek története jó-
részt a francia levéltárakban megtalál-
hatók.

Foglaljuk össze röviden a 1918-1920 
versaillesi „béketeremtô” eseménye-

ket. Wilson elnök 14 pontja helyett a 
francia elnök Clemenceau Franciaor-
szág ellenségeinek rövid és hosszú 
távon való megnyomoritása, a világ-
béke megôrzésére létrehozott Népszö-
vetség helyett a megcsonkított lefegy-
verzett Magyarország ellen létre ho-
zott katonai és diplomáciai szövetség a 
Kisantant amit Franciaország lelkesen 
támogatott. Lett a Monarchia szétbom-
lasztása, a trianoni rablóbéke, és a né-
pek önrendelkezési jogainak semmibe 
vétele.

Sajnos, egy dolog nem változott a hu-
szas-harmincas évek óta. Az „ôsziró-
zsás”, „haladó”, „demokrata” balodali 
és liberális emigráció elôször Bécsben, 
utána Prágában végül pedig Párizsban 
sértették a magyar nemzeti érdekeket, 
mindent megtettek, hogy lejárassák 
Magyarországot Európában, és kine-
vezték magukat a magyar demokrácia 
ôrangyalainak. Manapság ezek a 
„demokraták” feljelentgetik hazá-
jukat, hol Brüsszelben hol Was-
hingtonban és mindenhol ahol csak 
tudják.

Végül talán lehet remélni, hogy kelet-
közép Európában a V4-en túl több 
ország csatlakozása is lehetséges, és 
a Clemenceau-Benes hagyaték végle-
gesen a történelem szemétkosarába 
kerül.

Kroyherr Frigyes
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teljesen megszüntetni. Ezért mindent, 
amit most a nyugat-balkáni útvonalon 
teszünk, meg kell tennünk majd az 
Olaszország-Földközi-tenger útvonal 
mentén is, hogy világos legyen, hogy 
véget értek azok az idôk, amikor a 
menekülteket továbbengedték Közép-
Európa felé --- bármelyik útvonalról is 
legyen szó” --- mondta Sebastian
Kurz a Bild am Sonntag címû, vasár-
nap megjelenô újságnak adott interjú-
ban, amelyet a Reuters hírügynökség 
ismertetett elôzetesen.

Az osztrák külügyminiszter ismét bí-
rálta a menekültpolitikában korábban 
alkalmazott politikát. „Fel kellett hagy-
nunk azzal, hogy minden menekültet, 
aki megérkezett Görögországba, álla-
milag szervezetten Közép-Európába 
szállítottunk. Habár ez a menekültek 
kívánsága szerint volt, ami emberileg 
indokolt volt, de azt is elôidéztük vele, 
hogy egyre több menekült kelt útra. 
Helyes volt, hogy ennek véget vetet-
tünk a balkáni útvonal lezárásával.” 
Kurz szerint a határokat csak akkor 
szabad újra megnyitni, ha „elapad az 
Európába irányuló menekülthullám”.

Kurz úgy vélekedett, az EU-nak 
segítséget kell nyújtania Macedóniá-
nak a határai lezárásához. „A macedó-
nok végzik el helyettünk a nehéz fela-
datot, hogy megállítsák a menekültek 
beáramlását, mindaddig, amíg Görög-
ország nem teszi azt. Macedóniának a 
segítségünkre van szüksége, személy-
zet és felszerelések formájában” --- 
mondta Kurz.
Gjorge Ivanov macedón államfô 

pénteken a Bildnek azt mondta, Mace-
dónia fizet meg a menekültválságban 
az Európai Unió hibáiért. Úgy fogal-
mazott: Miközben Görögország áten-
gedte a menekülteket, köztük iszla-
mistákat is, Macedónia védi Európát, 
noha nem tagja az EU-nak. Mégis 
„egyetlen centet sem” kapott az EU-
tól, míg Görögország „megint kapott 
hétszázmillió eurót”.

 * * *
Ismét elmarasztalta Romániát az Em-

beri Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
amiatt, hogy huszonhat év elteltével 
sem tárta fel az igazságot az 1989-es 
forradalomról.

A kihirdetett ítéletében a strasbourgi 
székhelyû fórum 255 ezer euró kifi-
zetésére kötelezte a román államot ti-
zenhét, a rendszerváltó események 
idején elhunyt áldozat hozzátartozója 
javára. Ionut Matei, a felperesek vé-
dô-ügyvédje közölte, a bíróság szerint 
a bukaresti hatóságok nem végeztek 
hatékony nyomozást a forradalomkor 
elkövetett bûncselekmények ügyében, 
amelyek során agyonlôtték védencei 
rokonait. Az EJEB kimondta, a román 
állam köteles megállapítani, kik a fele-
lôsök azért, hogy a Ceausescu-diktatú-
rát megdöntô népfelkelés idején több 
mint 1200-an életüket vesztették, há-
romezren pedig megsebesültek.

A mostani ítélet azért jelentôs, mert a 
bukaresti katonai ügyészség éppen ok-
tóberben döntött úgy, hogy nem indít 
nyomozást a forradalom kapcsán, mi-
vel a vádhatóság szerint a feltételezett 
bûncselekmények egy része elévült, 
másik része pedig meg sem történt. Az 
egykori áldozatok emlékét ápoló De-
cember 21. Egyesület megtámadta az 
ügyészségi határozatot, idén januárban 
azonban a legfelsôbb bíróság elutasí-
totta a dosszié lezárása ellen emelt 
óvást. Ez ellen viszont több száz forra-
dalmár, illetve áldozat magánszemély-
ként fellebbezett, ebben a perben pe-
dig még nem született ítélet. Közben 
Bogdan Licu ügyvivô fôügyész 
bejelentette, utasítására a nyomozó 
hatóság újranyitja a forradalomdosz-
sziét.

Romániában egyébként mindeddig 
csak a temesvári véres események 
ügyében született jogerôs ítélet, 
amelyben két volt tábornokot, Victor 
Atanasie Stanculescu volt védelmi és 
Mihai Chitac belügyminisztert 15 év 

börtönbüntetéssel sújtottak. (Chitac 
2010-ben elhunyt, Stanculescu 2014-
ben feltételesen szabadlábra került.) A 
román igazságszolgáltatás –-- általános 
vélekedés szerint politikai nyomásra --
– a mai napig nem vizsgálta ki, kiket 
terhel a felelôsség amiatt, hogy a 
belügyi alakulatok, valamint átállá-
sáig a hadsereg tüzet nyitott az utcára 
vonuló tömegre.

Az emberi jogi bíróság az elmúlt 
években közel tíz esetben ítélte el a 
román államot az 1989-es forradalom 
ügyében. Legutóbb, tavaly januárban 
összesen 832 500 euró kártérítést ka-
pott a népfelkelés 81 áldozata amiatt, 
hogy a román igazságszolgáltatás 
mindmáig nem vizsgálta ki megfele-
lôen az ügyüket. Strasbourg elismerte 
az ügy összetettségét, de szerinte ez 
nem indokolja a vizsgálat elhúzódását, 
mivel az idô múlása árt a történtek 
tisztázásának.

* * *
Bár az egészséges életmód alapkellé-

keként reklámozzák az ásványvizeket, 
az Egyesült Államokban már a Coca-
Cola és a Pepsi keres a legtöbbet az 
ásványvízbizniszbôl. Magyarországon 
szintén évrôl évre több palackozott víz 
fogy, a Coca-Cola nálunk is jól profitál 
ebbôl.

Hiába lesz egyre divatosabb az egész-
séges életmód, a nagy üdítôital-gyártó 
cégek ebbôl is tudnak profitálni –-- írja 
a Business Insider. Mint írják, az 
Egyesült Államokban egészségtelenül 
étkezni egyre inkább szégyennek szá-
mít, ami meglátszik az élelmiszer-ela-
dási adatokon is: az elmúlt években 
drasztikusan estek a hagyományosan 
hizlalónak, egészségtelennek tartott 
élelmiszerek eladási mutatói, csökkent 
például a gyorséttermek forgalma, és 
kevesebb cukros üdítôitalt adtak el.

Sokkal több fogy ellenben az olyan 
termékekbôl, amelyeket úgy hirdet-
nek, mint amik az egészséges életmód-
hoz szükségesek –-- ilyenek például az 
ásványvizek. Tavalyelôtt a Week újsá-
gírója az évszázad marketingtrükk-
jének” nevezte a palackozott vizet for-
galmazó cégek felemelkedését, joggal: 
2012-ben az Egyesült Államokban 11,8 

milliárd dollárt (3307 milliárd forint-
nak megfelelô összeget) költöttek pa-
lackozott vízre, egy átlagos amerikai 
így egy év alatt 140 liter ásványvizet 
ivott. Nagy-Britanniában az ásványvíz 
már népszerûbb italnak számít, mint a 
különbözô gyümölcs- vagy gyümölcs-
ízû italok sôt, több palackozott víz 
fogy, mint szeszes ital.

A Business Insider szerint az ásvány-
vízüzlet ma már nem is magukról az 
italokról szól, hanem az általuk szim-
bolizált státuszról. Mint írják, a termé-
kek körüli pr-kampányok elérték, 
hogy az egyes ásványvizek fogyasz-
tásával az ember a saját igényességét 
képes jelezni, vagy azt, hogy elkötele-
zett az egészséges életmód mellett.

Az Egyesült Államokban az elsô iga-
zán sikeres ásványvízzel kapcsolatos 
kampány a Perrier-é volt még a 2000-
es évek elején. A Perrier körüli mar-
keting egyfajta eleganciát, franciás 
szofisztikáltságot helyezett a közép-
pontba, így az igen drága, üveges víz 
fogyasztása státusszimbólummá vált. 

Késôbb az ásványvízpiacon egyre 
inkább olyan cégek kerülnek az élre, 
mint a Coca-Cola és a Pepsi, akikrôl 
addig elsôsorban nem az igényesség 
vagy az egészség jutott a többség eszé-
be. Az ásványvízbizniszbe késôbb 
beszálló cégek már inkább az egész-
séges életmódot, a sportosságot hang-
súlyozták: az Evian a saját ásványvizét 
úgy hirdette, mint az „edzéshez ideális 
italt”. Késôbb ezt a modellt vette át a 
Coca-Cola a Dasani, majd a Pepsi az 
Aquafina nevû italával.

2014-ben a két kólacég hagyományos 
üdítôibôl 3 százalékkal kevesebb fo-
gyott. Eközben az ásványvizeik eladási 
mutatói 7 és 9 százalék közötti növe-
kedést mutattak.

Magyarországon a Coca-Cola szintén 
a legnagyobb ásványvíz-forgalmazók 
egyike. A Magyar Ásványvíz Szövet-
ség adatai szerint a tíz legtöbb ás-
ványvizet eladó cég listáján helyet 
kapott a NaturAqua vizeket forgalma-
zó Coca-Cola is. A Pepsi vizei Ma-
gyarországon kevésbé népszerûek, 
két másik multicég, a Nestlé Aquarel 
és az Ave viszont szerepel a listán. Sok 

fogy különbözô hazai termékekbôl is, 
például a Szentkirályi, a Kékkúti vagy 
a Visegrádi ásványvizekbôl.
Bikfalvi Istvánné, a Magyar Ás-

ványvíz Szövetség titkára elmondta, 
„az ásványvíz elônye az eredendô 
tisztasága” –- ennek következtében 
jobb az íze. A palackozott vizeket 
ugyanis nem kell klórozni, ellentétben 
a vezetékes víz-zel. A vezetékes vízhez 
adott klór aka-dályozza meg, hogy az 
ivóvízben kóro-kozók kerüljenek, 
miközben a vezetékekben halad, 
azonban az ízét is megváltoztatja.

Az ásványvizeket ezzel szemben a 
forrás közelében palackozzák, az egész 
Európai Unióra vonatkozó elôírások 
szerint csak az minôsül ásványvíznek, 
amit helyben palackoznak, és nem 
tartalmaz adalékanyagokat. Bikfalvi 
Istvánné hozzátette: ez nem jelenti azt, 
hogy a csapvíz kevésbé lenne egészsé-
ges, mint a palackozott víz, hiszen Ma-
gyarországon az ivóvizet nagyon szi-
gorú elôírásoknak vetik alá, mielôtt a 
vezetékekbe kerülne. Hozzátette: az 
ásványvíz további elônye, hogy általá-
ban magasabb az ásványianyag-tartal-
ma is.

Bár pozitív fejleménynek is tekinthe-
tô, hogy kóla helyett egyre többen isz-
nak ásványvizet, sokak szerint tévút, 
hogy a palackozott vizet az üdítôk 
alternatívájaként kezeljük, mivel azok 
inkább a csapvíz alternatívái. Az pedig 
egyáltalán nem biztos, hogy az ásvány-
vizek egészségesebbek, mint a csap-
víz.

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 

a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 

Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink hátralévö
márciusi sorrendje

Március 25-én, nagypénteken d.e. 11 órakor

ünnepi istentisztelet
Március 27-én, Húsvét vasárnapján d.e. 11 órakor 

ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással

Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklödés dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon: 9877-1006 

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok

Több információért vagy helyszin túráért, 
kérem forduljon 

Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon
www.ttha.org.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au



A kipreparált President
1987
Amikor a Szovjetunió bajban

 van, akkor jön az amerikai 
baloldal segítsége. 

Hat évvel ezelôtt, Reagan elnök be-
választása után írtuk az alábbiakat 
egy hosszabb kiértékelés során: 

„Amerika népe a múlt év végén le-
folytatott elnökválasztás során azért 
szavazott a köztársasági párt elnök-
jelöltjére, mert megelégelte a liberá-
lis baloldali külpolitikát és egészséges 
irányú változtatást kívánt. A választó 
figyelme ezúttal a külpolitika felé 
fordult, mert ezen a téren találkozik 
érthetetlen jelenségekkel: miért kell 
a kommunizmussal szemben meghát-
rálni, miért kell a bolsevizmussal 
szemben úgy „védekezni”, hogy gaz-
daságilag támogatják, miért kell az 
amerikai fegyverkezést és önvédel-
met visszafejleszteni, és ugyanakkor 
támogatni a szovjet hadiipart, miért 
kell a szabad és demokratikus nemze-
ti Kína kormányával szakítani, és 
ugyanakkor kommunista Kínával ba-
ráti kapcsolatba lépni, miért kell el-
tûrni a szovjet fegyveres beavatko-
zást védtelen országokkal szemben, 
egyáltalán miért nem folytat az Egye-
sült Államok kormánya olyan külpoli-
tikát, ami végsô fokon gyengíti és 
megbuktatja a népellenes kommu-
nista diktatúrákat?”

Hat évi elnöki szerepviselés után, 
és amikor már csak alig két év van 
hátra Reagan elnöki megbízatásából, 
a tévedés veszélye nélkül meg lehet 
állapítani, mit kapott és mit nem ka-
pott meg Amerika népe a hat évvel 
ezelôtti várakozásokból. Általában el-
ismert eredménynek tekintik, hogy 
ma Amerika az erô helyzetébôl tár-
gyalhat a Szovjetunióval, hogy Ame-
rika tekintélye emelkedett, hogy Rea-
gan letörte az inflációt, rendbehozta a 
gazdasági helyzetet (már amennyire 
a kongresszus azt engedte), felépí-
tette a lebontott, demoralizált és meg-
béklyózott felderítô szolgálatot (CIA), 
a demoralizált amerikai hadsereget, 
elindított egy új technikai forradal-
mat és visszaadta az amerikaiak nem-
zeti horizontú önbizalmát.

Az elért eredmények értékét nagy 
mértékben emeli tudatunkban annak 
a liberális-baloldali ellenállásnak a 
mértéke, ami a Reagan-adminiszt-
rációval szemben megnyilatkozott. 
De ugyanakkor fel kell tenni a kér-
dést: milyen remények táplálhatók 
még abban a mindenek fölött legfôbb 
kérdésben, hogy „az Egyesült Álla-
mok folytathat-e olyan külpolitikát, 
ami végsô fokon gyengíti és meg-
buktatja a népellenes kommunista 
diktatúrákat?” 

Nos, a múlt év végéig még lehetett 
kellô optimizmussal latolgatni egy 
lassú folyamat esélyeit, ami a fenti 
reményeknek ad tápot, feltéve ha a 
következô elnök is folytatná az irány-
zatot. De a reményeket derékba törte 
a múlt év novembere óta tomboló 
„botrány”.

Szinte már szabályszerû, hogy ami-
kor a Szovjetunió bajban van, akkor 
jön az amerikai baloldal segítsége. A 
nyugati szovjetbarát híripar torzító 
ügyeskedései sem tudják leplezni a 
szovjet belsô bajait, amiknek méreté-
bôl nem egy hírmagyarázó megálla-
pítja, hogy a Szovjetunió hetvenéves 
fennállása óta a legnagyobb belsô 
válsággal küzd. Ahogy a világpolitika 
erre a belsô válságra reagál, az in-
kább jellemzô egy bajba jutott part-

ner megmentésére, mint egy olyan 
ellenséggel szembeni helytállásra, 
amelytôl félni kell, amelyet nem sza-
bad ingerelni. Ezen a ponton ellent-
mondás volt észlelhetô az amerikai 
politikában: Amerika „visszanyert 
ereje és tekintélye” nem látszott ér-
vényesülni a Szovjetunióval folytatott 
leszerelési tárgyalásokon.

A Szovjetunió, jelenlegi belsô álla-
potában aligha gondolhatna világhó-
dító programja további lépéseire, 
sokkal inkább nyugalomra van szük-
sége: fôleg foglalásai biztosítására. A 
nyugati liberális baloldal és a nagy-
sajtó (és itt nemcsak az amerikairól 
van szó) a nemzetközi nagytôke 
szolgálatában továbbra is erôlteti a 
második világháború végén elôállt 
nagyhatalmi helyzet fenntartását, 
Európa és a világ két érdekszférá-
ra osztását. Ez a szerep nagyon meg-
felel a világhódítási paranoiában 
szenvedô orosz-bolsevista agyaknak, 
és a nyugati világ közveleményét ma-
nipuláló politikai akció-csoportoknak 
egyaránt. Ez a szándék világosan 
tükrözôdik a kettéosztott világ két 
szimbólikus figurájának, Reagannak 
és Gorbacsovnak a világ elé vetített 
képén. Az egyik a háborús uszító, aki 
terroristákat fegyverez, aki konok 
ellenségeskedéssel otthagyja a béke 
tárgyaló asztalát Reykjavikban — a 
másik: fiatal, erôs, mosolygós, a béke 
és a megegyezés lovagja. A Szovjet-
unió bûneirôl mély hallgatás van, 
erre szolgál a fasiszta dobot ütni 
szünet nélkül, és lenácizni mindent, 
ami szovjetellenes. Gorbacsovról 
még csak egy karikatúrát sem látni 
sehol. Lenyûgözô a világméretû nagy-
zenekari harmónia.

„Elnöknek lenni olyan, mint egy 
tigrisen lovagolni.  Mindenképpen a 
hátán kell maradni, különben a tigris 
felfalja lovasát” – így jellemezte Tru-
man elnök az elnöki poziciót. Pedig 
John F. Kennedyt még csak egy év-
tized múlva gyilkolják meg máig is 
tisztázatlan háttérrel, Lyndon B. 
Johnsont a média zavarta el, de 
Nixont már nyilvánosan, szadisztiku-
san zúzta össze a politikai szisztéma. 
Reagan is megkapta a figyelmeztetô 
lövést, majd a múlt év végén tudo-
mására adták az öreg színésznek, 
hogy a szerepkönyvet nem ô írja. A 
külpolitika irányítását tehát az elnök 
csak névlegesen látja el, de azért 
szinte egyedül felelôs, a külpolitika 
folytatásához szükséges eszközök és 
anyagiak a kongresszusi szavazattól 

függnek. Utóbbi meg is buktathatja 
az elnök külpolitikáját.

Az elmúlt hónapokban tengernyi 
cikket olvashattunk az iráni fegyver-
szállítás bonyodalmairól. Röviden 
összefoglalva az történt, hogy az 
amerikai sajtó és kongresszus fele-
lôsségre vonta az elnököt bizonyos 
iráni fegyverszállítmányok miatt, 
aminek hasznából a nicaraguai anti-
kommunista Contra nevû szervezetet 
akarták anyagilag támogatni. Elôbbi 
bizonyítást nyert, utóbbi megtörténte 
még nincs bizonyítva.

Ami a fegyverszállítást illeti, és 
amennyire azt egy beavatatlan megí-
télheti, a fegyverkereskedelem a 
második világháború óta a világ leg-
nagyobb és legellenôrizhetetlenebb 
üzlete, amely nem ismer államhatáro-
kat, elôtte a vasfüggöny sem akadály. 
A napi sajtóban nem egyszer olvas-
ható a hír, hogy egy-egy fegyveres 
konfliktushoz melyik ország szállítja 
a fegyvereket. Ha már a közel-keleti 
háborúról van szó, tudjuk, hogy Irak-
nak és Iránnak egyaránt szállít Kelet 
és Nyugat folyamatosan fegyvert. Az 
is természetes, hogy a fegyverszál-
lítás, mint legnagyobb üzlet, nem szo-
rul manapság titkos csempészutakra, 
tehát az érdekelt államok ismerik a 
fegyverszállítmányok útját, legfel-
jebb öt országon át (tovább drágulva) 
jut el rendeltetési helyére. Lehet 
mondani, hogy a fegyverüzlet elôtt 
nincsenek határok, és azt is, hogy 
háború nem marad abba amiatt, hogy 
elfogy a lôszer vagy a rávaló pénz. 
Nincs fennakadás, és valaki mindig 
fizet.

Ami az Iránnal való kapcsolatot ille-
ti, azt ma fôbenjáró bûnként emlege-
tik. Az indokolás: az Iránt vezetô mul-
lahok esküdt ellenségei az Egyesült 
Államoknak, ôrültek, terrorista bûnö-
zôk. Ne szóljunk most arról, hogy 
Amerikának egy idôben módjában 
állt volna úgy intézni a dolgokat, hogy 
ez a rezsim nem jött volna létre, de 
arról szólni kell, hogy a covert diplo-
macy,  a leplezett diplomácia nem a 
Reagan kormány specialitása. Már 
elejétôl fogva, az 1978-as iráni „forra-
dalom” óta megszakítás nélkül fennáll 
Iránnal a rejtett kapcsolat. Carter 
elnök dolgozta ki, fôleg annak a re-
ményében, hogy az 52 amerikai túszt 
valami módon kiszabadítsa. Reagan 
idejében két ok jelentkezett felvenni 
a kapcsolatot: egyik, újabb túszok 
kiszabadítására nyílt így lehetôség, 

másik, az amerikai kémszolgálat tu-
domására jutott, hogy a szovjet már 
megtette a katonai elôkészületeket a 
háborúban kivérzett Irán rövidesen 
bekövetkezô összeomlása utáni meg-
szállására. Ezzel kapcsolatos Izrael 
készséges közvetítése, melynek ered-
ményeként Irán fegyverekhez jutott, 
az iráni zsidók pedig elhagyhatták az 
országot.

Az elnöki hatáskört nem annyira a 
törvény, mint inkább a gyakorlat sza-
bályozza. Wilson és Roosevelt földré-
szeket osztott titkos megbeszéléseken, 
Truman elnök Potsdamban aláírhatta 
fél-Európa szovjet fogságát következ-
mények nélkül. Ford elnök 30 évvel 
késôbb Helsinkiben garanciát adha-
tott a Szovjetuniónak a foglalások 
háborítatlanságára. Vietnamban tíz 
éven át háborút folytathatott az elnök 
hadüzenet nélkül félmillió katonával, 
akik tíz százaléka odapusztult, csak 
azért, hogy a konfliktusból egy erôs, 
arrogáns, amerikai fegyverrel állig 
felfegyverzett, szovjetcsatlós kommu-
nista Vietnam jöjjön létre, de most 
rongyos 30 millió dolláros fegyver-
szállítás miatt felelôssé teszik az elnö-
köt, aki – saját szavaival kifejezve –
„gyötrô megpróbáltatások” után ki-
szórta környezetébôl azokat, akik 
végrehajtották azt a külpolitikát, 
amire Reagan elnököt kötelezték a 
választók hat évvel ezelôtt.

Fel kell tenni a kérdést, vajon mi 
forgott veszélyben attól, hogy Ameri-
ka – kényszerhelyzetében – néhány 
napra való hadianyagot szállított 
Iránnak, aminek nem is az árán, csak 
a hasznán (illetve a haszna egy ré-
szén, mert Izrael nem ingyen közve-
tít) a kontráknak is jut néhány napi 
hadianyag. 

Reagan elnök március 5-én szózatot 
intézett Amerika népéhez. A szózat a 
kommunizmussal szembenállás gyász-
beszéde. Kommunizmusról ugyan szó 
sem esik, még olyan értelemben sem, 
hogy Amerikának valamiféle nemzet-
közi kötelezettsége volna. De még 
csak külpolitikáról sem esik szó eb-
ben a külpolitikai „botrányban”, csak 
beletörôdô mentegetôzés: 

„Egy hónappal ezelôtt azt mondtam 
Amerika népének, hogy adtam fegy-
vert a túszokért. A szívem és a leg-
jobb szándékom ma is azt mondja, 
hogy így igaz, de a tények és a bizo-
nyítékok azt mondják, hogy nem az. 
... Megvan az oka, hogy miért történt 
de nincs mentség, hiba volt. ... Olyan 

politikát akartam folytatni, ami meg-
felel a Kongresszus és a Fehér Ház 
akaratának. ... Szeretném közölni az 
amerikai néppel, hogy az elmúlt hó-
napok gyötrô megpróbáltatása nem 
volt hiábavaló. A kivizsgálás minden 
javaslatát magamévá teszem. Valójá-
ban ennél többet is teszek, az egész 
háztáját rendbeteszem...”.  

Itt bejelenti, hogy a Fehér Házban 
széleskörû személyi változást hajt 
végre.

Ez már „vonalas” elnök. Szó sincs 
többé a választóknak tett nagy elköte-
lezettségrôl, igaz, nem ígér hûséget 
az amerikai népnek, csak a Kong-
resszusnak és a Fehér Háznak. Annak 
a Fehér Háznak, amelybôl már elbo-
csátja mindazokat, akik megértették 
és támogatták a saját legjobb belátása 
szerinti külpolitikát. Ja, a tigris hátán 
valahogy fenn kell maradni. 

Addig, még két évig, engedelmes-
kedni kell. 

(Magyar Élet, 1987. március 26.)

„Történelmi fordulópont”
  1988

A Szovjetunió fennállása óta mind-
ezideig nem mutatkozott meg olyan 
élesen a központosított államigazgatás 
gyengesége, mint napjainkban.

Hangzatos címet adott tudósításá-
nak a Washington Post (amit a Syd-
ney Morning Herald április 23-i szá-
ma közölt olvasói számára): Coopera-
tion heralds „turning point in history 
of East–West relations”– Reagan shift 
on Soviets. A hosszú cím idézôjelbe 
tett része Reagan szájából ered, aki a 
tudósítás szerint, a Szovjetunióval 
folytatandó politikát realisztikus kap-
csolattartásnak nevezte és kijelentet-
te, hogy a két szuperhatalom együtt-
mûködése a Kelet–Nyugat közötti 
kapcsolat történetében egy forduló-
ponthoz közeledik.

A mintegy százsoros cikk üresjáratú 
szövegébôl szinte semmit nem há-
mozhat ki az olvasó abból, amit Rea-
gan mondott 26 perces beszédében. 
Valószínûleg a beszéd maga sem tar-
talmazott különösebbet, mint ami a 
tudósítás lényege. A közép-hatósuga-
rú atomrakéták leszerelésérôl elkez-
dett megbeszélések eredményeként 
készségesen ratifikálják a szerzôdést 
a két államfô május 29-i csúcstalálko-
zóján. Ez a találkozó már sorrendben 
a negyedik Reagan és Gorbacsov 
között, és Moszkvában lesz május 29-
tôl június 2-ig.

A cikk szövegidézeteiben „forduló-
pont” és „drámai fordulat” szerepel-
nek. Egészen ôszintén megmondva, 
egy idô óta már nem tudunk hinni 
olyan változásban, ami az Amerika–
Szovjet viszonyban drámai fordulat-
nak volna nevezhetô. Az amerikai el-
nökök és bolseviki diktátorok csúcs-
találkozóinak hosszú láncolatában 
egyetlen fordulat sem fordult még 
elô. Érdemesnek tartjuk visszaidézni 
a Reagan elnök találkozóit megelôzô 
csúcstalálkozókat, az azokon hozott 
határozatokat.

Teherán 1943. nov. 27. – dec. 2.
A „három nagy”, Sztalin, Churchill 

és Roosevelt nevezetes összejövetelén 
a két nyugati nagyúr fizetni jött szö-
vetségesüknek azokkal a területekkel 
– jól megtoldva – amiket Sztalin Hit-
lertôl kapott 1939-ben: a balti államok, 
fél Lengyelország, továbbá bôséges 
hadianyag.

Jalta, 1945. febr. 3–12.
Ismét a három „nagy” gyûlt egybe 

kísérôikkel, ezúttal a Szovjetunióban. 
Végleg eldöntötték Lengyelország 

Ilyen a világ! (33) 
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 Kedves Olvasóim! 
Visszaemlékezésünkben eljutottunk 1988-

ra, amikor már minden képlékennyé vált 
Európában. A Szovjetunió, belsô nehézségei 
miatt, magára hagyta birodalma külsô terü-
leteit. Nemcsak Lengyelországban forrt a fa-
zék. A keményen kommunista cseh dikta-
túra is nyitni kezdett nyugat, a piacgazdaság, 
a demokrácia látszata felé. A balti államok 
1988-ban az állami függetlenség lehetôségét 
látták a gorbacsovi irányzatban. Litvániában 
1988-ban megalakult a Litván Mozgalom az 
Átalakítás támogatására nevû szervezet, 
novemberben a Litván Legfelsôbb Tanács 
visszavette az ország korábbi jelképeit. Észt-
ország parlamentje 1988 novemberében ki-
nyilvánította szuverenitását a Szovjetunión 
belül. Azerbajdzsányban az örmények fegy-
veres felkelést indítottak. Az enyhébb igaz-
gatás nyomán etnikai érdekek érvényesültek. 

A szovjet „felzárkózás” politikailag nagy 
reményeket ébresztett nyugati körökben, de 
a szovjet gazdaságban nem hozott javulást. 
Az oroszok a gazdasági bajok okát a régi 
rendet megzavaró reformokban látták. A 
birodalom nem orosz országai a szovjet 
állam történelmi alkalmatlanságával igazol-
ták függetlenségi törekvésüket, aminek el-
jöttével minden probléma megoldódik – 
hitték. Közben még dúlt az afganisztáni 
szovjet háború, ami tetézte a belsô bajokat. 

Amerika biztosította a szovjet hatalmi 
elitet, hogy a Varsói Szerzôdés tagállamainak 
függetlenedése esetén a NATO nem terjesz-
kedik kelet felé. Ez biztosítéka volt a szovjet 
államot fenntartó elit uralma fenntartásának 
is a gazdasági és politikai változások irányí-
tóiként.

Csapó Endre
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sorsát. Megállapodtak abban, hogy a 
német hatalmat örök idôkre veszély-
telenné teszik, folyamatos jóvátételre 
kötelezik, az oroszok a hadifoglyokat 
kényszermunkára foghatják, egymil-
lió volt szovjet polgárt hazakénysze-
rítenek, Sztalin megkapja a mand-
zsúriai vasútvonalat, Dairent, Port 
Arthurt, a Kuril-szigeteket és Dél-
Szahalint, alapító tagságot és három 
szavazatot az Egyesült Nemzetek 
Szervezetében Anglia és az Egyesült 
Államok egy-egy szavazatával szem-
ben. Az is a megállpodások között 
volt, hogy a „fasizmus alól felszaba-
duló” országok szabad választással 
dönthetnek sorsukról. Titkos pontok 
is voltak.

Potsdam, 1945. júl. 17. – aug. 2.
Sztalin, Truman, Churchill, majd 

Attlee a fô résztvevôk. Kelet-Porosz-
országot a Szovjetuniónak adják, Ke-
let- és Közép-Európa szovjet megszál-
lását tudomásul veszik, a német ipari 
felszerelést elvihetik nemcsak Né-
metországból, de más országokból is.

Genf, 1955. júl. 18. – 23.
Az Egyesült Államok kormánya tíz 

év alatt sikeresen leszerelte a szovjet-
nek nyújtott ajándékok miatti felhá-
borodás áramlatát odahaza, mialatt a 
Szovjetunió nyugati segítséggel any-
nyira felerôsödött, hogy – úgymond – 
a háborús visszaszorítást ki kellett ik-
tatni a megoldások közül. Ez a csúcs-
találkozó már a „békés együttélés” 
szólamaival jött össze négy hatalom 
(USA, SZU, Anglia, Franciaország) 
kormányfôi között. Jellemzôen itt ve-
tette fel Eisenhower az „open skies” 
ajánlatot, a leszerelés kölcsönös légi-
felvételekkel ellenôrzött megfigyelé-
sére.

Washington, 1959. szept. 15., 
Camp David, szept. 25. – 27.

Hruscsov (the butcher of Budapest) 
amerikai látogatása még felháboro-
dást keltett, de pontot tett a magyar 
forradalom népszerûsítésének lehetô-
ségére, csakúgy a kommunizmus kor-
dában tartásának esélyeire. A wash-
ingtoni politika nyíltan is kétszínû 
lett.

Párizs, 1960. május 15. – 19.
De Gaulle, Macmillan, Eisenhower, 

Hruscsov. A nagy barátság hangula-
tát Hruscsov rontotta el, lehordva 
Eisenhowert az amerikai kémrepü-
lôgép miatt, amit az oroszok lelôttek.

Bécs, 1961. jún. 3.– 4.
Kennedy elnök részére is elôírta a 

protokoll, hogy összecsókolózzon 
Hruscsovval, majd megtekinthette a 
Berlini Falat, aminek az volt a szere-
pe, hogy a két nagyhatalom közötti 
ellentétet elhitesse a világgal. Ez-
idôben vette tudomásul Amerika né-
pe, hogy partjai mellett (Kuba) szov-
jet támaszpont létesült.

Glassboro, 1967. jún. 23. – 25.
A lelôtt Kennedy utóda, Johnson 

elnök is megkívánta hogy vendégül 
lássa Koszigin államelnököt.

Moszkva, 1972. máj. 22. – 30.
A kellôképpen átnevelt volt anti-

kommunista Nixoné az érdem, hogy a 
ma is tartó fegyverközösségi tárgya-
lásokat megindította a Szovjetunióval. 
Vörös Kínát is meglátogatta, Ceauses-
cut is megölelte-megcsókolta.

Vlagyivosztok, 1974. nov. 23. – 24.
Ford elnök Brezsnyevvel folytatta a 

fegyverkezés kölcsönös korlátozásá-
ról szóló tárgyalásokat. Itt már szóba-
jött, hogy a cél a két nagyhatalom 
egyenlô szintû felfegyverzettsége, 
ami gyakorlatilag az volt, hogy az 
Egyesült Államok leáll és megvárja, 
míg fegyvertársa utoléri és elkerüli 
ôt.

Helsinki, 1975. júl. 29. – aug. 2.
A fegyverbarátság logikus követ-

kezményeként hosszútávú garancia 
illeti meg a Szovjetuniót európai 
gyarmatterületei és foglalásai meg-
tartására. A megszállók diplomáciai 
sikere, hogy európai csatlós kormá-
nyaik mind aláírják Európa kettéosz-
tásának nemzetközi szerzôdését, amit 
Európa biztonságának neveznek. Cse-
rébe a Szovjetunió elismert bizonyos 
emberi jogokat. Azok megtartása 
más lapra tartozik. Ez is Ford elnök 
érdeme.

Bécs, 1979. jún. 15. – 18.
Carter elnök és Brezsnyev ismét 

aláírtak valamit. Ezt a szenátus ugyan 
máig sem ratifikálta, de Washington, 
beleértve Reagan kormányát is, mind-
máig tiszteletben tartja. Ez az alapja 
a most folyó tárgyalásoknak. Ma már 
hivatalosan is elismert tétel, hogy a 
két szuperhatalom fegyverkezési 
szintje kiegyenlítôdött — másszóval a 
Szovjetunió utolérte az Egyesült Álla-
mokat.

A következô fejezet a csúcstalálko-
zók sorában Reagan elnök nevéhez 
fûzôdik. Ezek a megállapodások a 
Szovjetunió katonai fölényét fogják 
biztosítani Európában. De nincs baj, 
nyugtatnak meg minket az új világ 
bölcsei, mert a keretszerzôdések a 
Szovjetuniót is kötelezik, és különben 
sem érdeke, hogy a vasfüggönyt nyu-
gatabbra tolja.

*
Ha kissé unalmas is volt a korábbi 

csúcstalálkozók felsorolása, célunk az 
volt vele, hogy visszamutassunk arra 
a töretlen vonalra, amivel Amerika 
segítette a Szovjetuniót világhatalmi 
partnerré válnia. 

Roosevelt hatalomrajutásáig burkol-
tan, bankok és nagyvállalatok által 
gyakorolva, majd 1933-tól nyíltan is, 
politikai elismeréssel megtámogatva 
ömlik az anyagi segítség a Szovjetuni-
óba, ami végülis Európa legyôzésé-
ben, fél-Európa átadásában pecséte-
lôdött meg. A 43 év, ami azóta eltelt, 
Amerika részérôl a területajándéko-
zásnak a véglegesítésével telik el. És 
az a körülmény, hogy ma már szóba 
sem kerül a szovjet megszállók kivo-
nulása, arra utal, hogy valamiféle 
véglegesítést készít elô a két Európa-
ellenes nagyhatalom.

Ha volt is fordulópont, az Reagan 
elnökben önmagában ment végbe. Ô 
hagyta cserben azt a konzervatív, ha-
zaszeretô, istenfélô, a kommunizmust- 
kapitalista kizsákmányolást, baloldali 
agressziót elvetô amerikai többséget,

Gorbacsov 
a nyugati kapitalisták pártfogoltja. 

A reformszocializmus a nyugati inter-
nacionalizmusnak a menetterve a 
kommunista diktatúrák megmentésé-
re és további országok szocialistává 
tételére. Lenin mondása: „a szocialista 
világállam megteremtésének elôfelté-
tele a nemzetközi gazdasági hálózat 
kiépítése.” 

Ehhez lett készséges partner Gorba-
csov, aki széles jövŒt terít a most Œrá 
figyelŒ világ elé: Szól a (közös) gazdál-
kodás kiépítésérŒl, olyan széles ala-
pokon, amibe belefér egész Európa. 
Ez a nagy lehetôség az európai egye-
sülés részére, ami fokozatosan egyet-
len közös piaccá válik. Ehhez köteles 
minden európai ország hozzájárulni, 
ami pedig a Helsinki [egyezmény] 
szellemébôl születik meg.

A New York Times is közli a fentie-
ket, és még valamit: „Apparently 
implying that the United States could 
be in some way join such an endeavor 
– he [Gorbacsov] said – Non-Europe-

ans can also contribute to this end.”  
Másszóval az Egyesült Államok is 

bekapcsolódhat az európai gyarmato-
sításba. Ha az ember ilyen szép össz-
játékot lát, bizony hajlamos nem el-
hinni, hogy Gorbacsov invitálja Belg-
rádból Amerikát az ô külön elgondo-
lású Európát átrendezô terveihez. 

De tudni kell, ilyen tervek nem a 
politikusok expozéibôl pattannak ki. 
Éppenséggel Gorbacsov az, akit eh-
hez a tervhez a nyugati politikai ter-
vezôk meginvitáltak, és pontosan ez a 
nagy nemzetközi szíves fogadtatás ad 
neki odahaza erôt és tekintélyt a még 
mindig többségi vaskalapos bolsevis-
tákkal szemben. 

Ha még valakinek kételye van 
affelôl, hogy Európa intézményesí-
tett gyarmatosításáról van szó, a New 
York Times alábbi Gorbacsov-idézete 
elháríthatja azt: „Our ideas on the 
integrity of the Continent have nothing 
in common with the idea of European 
exclusiveness, or Euro-centrism”.  

Világos beszéd: „A mi elgondolásunk 
a földrész egyesítésére teljesen eltér 
az európai kizárólagosság gondolatá-
tól, és nem is Európa-központú”.

Minden jel arra mutat, hogy az év-
század nagy mûve, Európa tönkreté-
tele és kikapcsolása után végleges 
gyarmatosítása rövidesen a megvaló-
sulás állapotába jut. Ezt nevezi Rea-
gan elnök drámai történelmi forduló-
pontnak. Részünkre csak az lenne a 
fordulat, ha mind az amerikaiak, 
mind az oroszok megfordulnának és 
hazamennének bûncselekményeik 
színterérôl.

(Magyar Élet, 1988. május 12.

Mi forr a lengyel 
fazékban?

1988
A második világháború kimenetele 

minden kérdést tisztázott, amit az 
elsô világháború nyitva hagyott. El-
sôsorban tisztázódott a két világhá-
ború célja, nemcsak a központi hatal-
mak legyôzetésében, hanem minden 
más európai hatalom legyôzetéssel 
egyértelmû hanyatlásában. (Nincs 
többé francia, angol, stb. gyarmatbi-
rodalom.) Tisztázódott az is (bár ma 
még álcázzák), hogy a Szovjetunió 
létrejöttében, felsegélyezésében, 
megmentésében a nemzetközi pénz-
ügyi és vállalkozói érdekeltségeknek 
fontos szerepük van. Kifejezetten ér-
dekük a közép-európai országokra 
fegyveresen ráerôltetett diktatórikus 
pártkormányokat hatalomban tarta-
ni. 

Sztalin halála óta fokozatosan javult 
a viszony a moszkvai diktatúra és a 
nemzetközi bankvilág között. Takti-
kázó vörös cárok után, a jelek szerint, 
most egészen szolgálatkész vörös dik-
tátor irányítja a Szovjetuniót, ennél 
fogva a csatlós diktátorok ázsiója 
nyugaton hanyatlik, többé már nem 
érdem a szembenállás Moszkvával, 
hiszen Moszkva is (Peking után) a 
szolgálatkészek útjára lépett.

A fentieket fel kellett vázolni ahhoz, 
hogy érthetôbbé váljon sok jelenség a 
nyugat–keleti viszonyban. Nem té-
vesztve el, hogy cikkünk Lengyelor-
szágról szól, rá kell mutatnunk mégis 
a magyar példára, arra hogy miért 
nem felelt meg Nyugatnak 1956-ban 
Nagy Imre, és miért felelt meg a 
lengyel Gomulka. Hruscsov két-színû 
játékot játszott: egyrészt elítélte a 
sztalini izolációs politikát és meghir-
dette a liberalizálódást, de gyakorlati-
lag semmit nem tett, ami kielégítette 
volna a pénzzsákokon ülô távirányí-
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tókat. Ez utóbbiak közép-európai szó-
csöve, a Radio Free Europe, felfokoz-
ta az ellenállás propagandáját a csat-
lós államokba sugárzott adásaiban, 
persze csupán arra a célra, hogy nyo-
mást gyakoroljon Hruscsovra. Nos, a 
magyar események „túlszaladtak” (ez 
is idézet) a kívánt határon, magával 
sodorva Nagy Imrét is olyan távlatok-
ba, ahol már elszakadtak a vörös-
Natotól – már többpárt-rendszerû de-
mokrácia született, másszóval, ahol 
már megszûnt az egypárt-diktatúra. 
Ez már nem felelt meg a nyugati poli-
tikát irányítóknak. Gomulka viszont, 
aki megmaradt a reformkommuniz-
mus talaján, nagy elismerésben ré-
szesült. 

A szovjetmegszállta országok csat-
lós kormányai Nyugat részérôl nem-
csak pénzügyi segítséget kapnak, de 
erkölcsi támogatást is élveznek. Füg-
getlenül attól, hogy milyen mértékben 
embertelenek a rájuk bízott népek 
elnyomásában, feltétel nélkül kijár 
nekik az UNO-tagság és a hivatalos 
és általános nemzetközi elismerés. 
Ezek a rezsimek ma már csak azért 
léteznek, és csak úgy tudnak fennma-
radni, ha az említett nyugati támoga-
tást folyamatosan megkapják. Egy 
másik megfogalmazásban: a világpo-
litika irányítói akaratából a modern 
idôk emberterelési formája a kom-
munizmus, aminek akkor is fenn kell 
maradnia, ha senki nem kívánja. 

Ma már Moszkva is elismeri, hogy 
külön utakon is el lehet jutni a kom-
munista boldogulás közelébe, és való-
sággal bátorítja csatlósait önálló szo-
cialista útkeresésre. Persze, könnyû 
ezt így kimondani, de amikor meghir-
detik egy csatlós-országban a refor-
mot, annak nem az a hatása, hogy a 
nép tátott szájjal várja, mit ad a kor-
mány reform címkével, hanem meg-
fogalmazza az önmaga részére kívánt 
reformot, és azt ki is mondja.

Rátérve a jelenlegi lengyelországi 
eseményekre, elsô tekintetre nagy 
ellentmondást mutat az a körülmény, 
hogy a zavargásokat a kormány re-
formprogramja váltotta ki, noha a 
nép, a munkásság, az ellenzék követel 
reformokat már évek óta. A magyará-
zat erre abban van, hogy a kormány 
reformnak nevezte el azt a gazdasági 
programot, amivel még talán elkerül-
heti az államháztartás összeomlását. 
A program kétségtelenül tartalmaz 
reformelemeket, de ezek mögött a 
lényeg az, hogy a gazdasági bajokat 
további kölcsönökkel már nem lehet 
betakarni, és a kormány (mint Ma-
gyarországon is) a fizetésért dolgo-
zókból akarja kisajtolni a hiányt. 
Másszóval, akkor remélhet javulást, 
ha gorombán csökkenti a munkabére-
ket. (Mármint általános áremeléssel.) 
Ez teszi a lengyelországi helyzetet 
végtelenül robbanékonnyá, mert az 
amúgy is alacsony fizetésekbôl tíz 
százalékos többletkiadás is fájdalmas, 
a február óta szorító prés alatt ma 
már 50%-os áremelés elôre vetíti az 
éhséglázadások rémét, minden for-
rongás legveszélyesebbjét. 

Mint ahogy az újsághíradásokból 
ismerjük, a munkáslázadásoknak az 
április 1-én bevezetett nagy áremelé-
sek adták meg az alapot. A lázadások 
színhelye a már korábbi hasonló ese-
tekbôl ismert ipari központok, jellem-
zôje, hogy egymástól függetlenül tör-
nek felszínre, azonos okból, azonos 
cél érdekében. 

A nova-hutai brutális rendôri be-
avatkozás (a nyugati mintára rend-
szeresített terrorizmus-ellenes ro-
hamegységek bevetésével) csak kor-
látozott sikert eredményezett a ható-

ságok részére, ugyanakkor kiváltott 
számtalan bátor tiltakozást, nemcsak 
a munkások körében, de a varsói, 
gdanski, krakkói egyetemeken is. 
Országszerte újra a követelések közé 
került a betíltott Szolidaritás tevé-
kenysége, noha az elsô sztrájkolók a 
városi közlekedési munkások voltak, 
és mint a hivatalos szakszervezet 
tagjai nyúltak a munkamegtagadás 
fegyveréhez. 

Nem maradhatott ki a sztrájkolók 
sorából a korábbi nagy munkalázadá-
sok színtere, a gdanski Lenin Hajó-
mûvek. Itt dolgozik Lech Walesa vil-
lanyszerelô is, a beszüntetett Szoli-
daritás Szakszervezet vezetôje. Itt, 
beszámolónk írásakor (május 8-án) 
3000 sztrájkoló, élén a 15 tagú Szoli-
daritás Bizottsággal, tartózkodik ülô-
sztrájkolóként a munkahelyén. Május 
6-án a gyárvezetôség felszólította Wa-
lesát és a sztrájkolókat, hogy hagyják 
el a gyárterületet, mert ha nem, „más 
eszközökhöz” nyúlnak. A hajógyári 
sztrájkot is illegálisnak nyilvánították, 
ami szabad kezet ad a rendôri beavat-
kozáshoz. A rendôri különleges ter-
rorkülönítmény még a kapukon kívül 
várakozik. Walesa utasította a sztráj-
kolókat, hogy a rendôri támadás ese-
tén ne tanúsítsanak ellenállást. Ô is 
jól tudja, hogy egy ülôsztrájk szétve-
rése (mint a novahutai esetbôl látjuk) 
még nem jelent gyôzelmet a kor-
mányzatnak, mert az elégedetlenség 
nem kis csoportok panasza, hanem 
országos felháborodás.

Valóban, ma még nem tudni, melyik 
tiltakozó esemény fogja kirobbantani 
az általános ellenállást, mert az elége-
detlenség megnyilvánul minden olyan 
alkalommal, ahol nagyobb tömegû 
ember gyûl egybe. Szabadtéri misék 
politikai demonstrálás jellegét veszik 
fel az idei tavaszi hónapokban, amiket 
a rendôrség – eltérôen a korábbi évek 
gyakorlatától – megfigyel ugyan, de 
eltûr. Május elsején, a „nagy nemzet-
közi vörös szolidaritás” ünnepsége 
helyett a lengyel nép alapvetô sza-
badságának, polgári jogainak követe-
lése nyilatkozott meg. Hallottuk a 
hírekben a jelentést az országszerte 
elôfordult összetûzésekrôl a lengyel-
országi május elsejével kapcsolat-
ban. 

A lengyel fazékban a kommunizmus 
megfôzhetetlen, megrághatatlan mó-
csingjai fortyognak, a gazdasági élet 
pártközponti irányítása forgolódik a 
marxi–lenini elmélet zagyva levében, 
aminek a gôzét már nem az eljövendô 
munkásparadicsom dicsfényének lát-
ja a lengyel munkás, mostani éhezé-
sét–nyomorát nem lehet már kizsák-
mányoló kapitalisták, háborúskodó 
fasiszták nyakába varrni. A lengyel 
események nem elszigetelt jelensé-
gek, mert a bajok sem csak lengyel 
bajok. Lehet, hogy különbözô népek 
különbözô tûrôképességgel viszonyul-
nak a szocializmus nyomorpolitikájá-
hoz (hiszen tudomásunk szerint a 
romániai, de még az oroszországi 
munkásság is kevesebb bérért dolgo-
zik, mint a lengyel munkás), mégis a 
lengyelországi sztrájkok úttörôk és 
példamutatók lesznek arra, hogy ne 
fogadja el az ország népe azoknak a 
gazdasági reformját, akik évekkel ez-
elôtt elôidézték a mai gazdasági bajo-
kat. Mert ezeknek a „reformja” nem 
más mint saját uralmuk, kiváltságos 
rendjük megmentése annak érdeké-
ben, hogy tovább folytathassák Kö-
zép-Európa ôsi nemzeteinek proleta-
rizálását, rabszolga sorsra vetését. 

(Magyar Élet, 1988. május 19.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. március 25-én Nagypénteki ISTENTISZTELET 

de. 11. órakor
2016. március 27-én vasárnap de. 11 órakor két Nyelvû 

Húsvét Ünnepi Istentisztelet és Úrvacsora Közösség
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)

a Bocskai nagyteremben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy

Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:

www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com

Telefon: (03) 9481-0771 
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002 

DEAN PARK  2016. március 24-én 14 órakor Nagycsütörtök 
 az Erzsébet Otthonban

Igét hirdet: Tóth Róbert
1 Symonds Rd. Dean Park

NSW. SYDNEY
2016. március 25-én péntek de. 11.30 órakor 

Nagypénteki  Istentisztelet és Úrvacsora Közösség 
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

2016. március 27-én vasárnap de 11.30 Húsvétünnepi
Istentisztelet és Úrvacsora Közösség

Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsinyeiket. 

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 2016. március 25-én de. 11 órakor 

Nagypénteki ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

2016. március 27-én vasárnap de. 11 órától Húsvétünnepi 
Istentisztelet Úrvacsora Közösséggel

Igét hirdet: Nt. Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2016.március 5-én vasárnap de. 11 órakor 

Nagypénteki Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

2016 március 27-én vasárnap de. 11 óra kezdettel Húsvétünnepi 
Istentisztelet Úrvacsora osztással

Igét hírdet: Kovács Lörinc 
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

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

2016. március 27-én du. 2 órától Húsvétünnepi Istentisztelet 
Úrvacsoraosztással Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robinaminden hónap elsô 
vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján de. 
11.30 órától Istentisztelet és magyar nyalvû játszócsoport gyerekeinknek

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

A Húsvéti Ünnepkör Istentiszteleti alkalmai QLD
Március 25-én, a Marsden-i Magyar Házban 

Nagypénteki  istentiszteletet tartunk délelôtt 11 órától.
Március 27-én, a Marsden-i Magyar Házban

Húsvéti istentiszteletet tartunk úrvacsoraosztással délelôtt 11 órától.
Március 27-én Gold Coast a Robina-i Templomban

Húsvéti istentisztelet Úrvacsoraosztással délután 2 órától
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Testvéri szeretettel, 
Kovács Lôrinc

A Húsvéti Ünnepkör Istentiszteleti alkalmai Adelaideben
Március 25. péntek 11 óra: Nagypénteki istentisztelet

Március 27. vasárnap 11 óra: Húsvéti istentisztelet Úrvacsorai Közösséggel

2016. március 25-én pénteken 11 órakor

NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET
2016. március 27-én de. 11 órától 

KÉT NYELVÛ HÚSVÉTÜNNEPI ISTENTISZTELET 
és ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG

Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba 
a North Fitzroy-i Magyar Református Templomban 121 St.Georges  Rd. Nth. Fitzroy 3068

Az Edinburgh Parkkal szemben, 11-es villamos a Collins Street-rôl 20 megálló
Várjuk a magyarul nem beszélô családtagokat és ismerôsöket is. Gyerekek számára húsvéti tojás 

keresés a templom udvarán, és utána finom ebéd a templom melletti Bocskai teremben.
Watkins Sreet bejárat

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
kíván tagjainak, hozzátartozóinak, barátainak.

Nt. Dézsi Csaba, 
Csutoros István fôgondnok

A Húsvéti Ünnepkör Istentiszteleti alkalmai Sydneyben
2016. március 24-én Nagycsütörtök Dean Park 14:00 

Igét hirdet: Tóth Róbert. 
Az istentisztelet helye: Erzsébet Otthon --- 1 Symonds Rd., Dean Park

2016. március 25-én Nagypéntek Igét hirdet Péterffy Kund. 
Istentisztelet után a gyerekek és szeretteik megismerkedhetnek a tojásfestés 

régi és új hagyományaival és szokásaival.
2016. március 27-én Húsvétvasárnap 

Igét hirdet: Tóth Róbert
Az Isentiszteletek 11:30 órakor kezdôdnek.

Mindkét alkalommal megterítjük az Úr asztalát.
Istentisztelet alatt, gyermek --- istentiszteletet is tartunk.

Cím: Stratfield, Uniting Church, Carrington Ave
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Bôrig ázott lánykák 
ajándékozzák meg a legényeket

Húsvét hétfôjén a szokottnál gyak-
rabban kell öltözéket cserélniük a lá-
nyoknak, ugyanis többször is kiöntik 
ôket szoknyájukból. A locsolkodás ma-
gyar hagyománya néhány településen 
mára turisztikai látványossággá vált, 
máshol apáról fiúra szálló kötelezett-
ség.
Csodájára járnak a magyar szo-

kásnak
A húsvéti locsolkodás és a cserébe 

piros tojás ajándékozása a legismer-
tebbek a magyarok gazdag húsvét-
hétfôi szokásvilágából. Eredetét te-
kintve a víz tisztító hatására utal, és 
termékenységvarázsló célzata is lehet. 
Mára az ország egyes részein kifeje-
zetten látványosságnak számít az ese-
mény. Hollókôn a lelkes turisták ilyen-
kor fényképezôgépek, telefonok és 
tabletek tucatjaival igyekeznek megö-
rökíteni, ahogy hagyományôrzô népvi-
seletbe –- legalább nyolc kikeményített 
alsó szoknya, hímzett selyem kötény 
és csipke ingváll –-- öltözött fiatal lá-
nyokat locsolnak teli vödrökkel a csiz-
más, gyolcsinges legények.

A településen található 67 piros cse-
repes mûemlék ház pont úgy néz ki, 
mint száz évvel ezelôtt, mára a UNES-
CO világörökségi listájára is felkerül-
tek, így aki húsvétkor oda látogat, igazi 
idôutazónak érezheti magát. Hollókô 
ilyenkor programok sokaságával vár-
ja az érdeklôdôket, érdemes szemez-

getni.
Locsolkodás régen és most
A vízbevetô hétfô -– ahogy helyenként 

nevezik –-- szinte hungarikum, kül-
földrôl is érkeznek a turisták, hogy 
részesei lehessenek a húsvéti esemé-
nyeknek. Persze a lányok megöntözé-
sének számtalan módja létezik, a váro-
sokban jobbára nem hideg vizes 
vödrökkel járnak a fiúk és férfiak, 
helyette kölnit és szódát használnak, 
de a hagyományos locsolóversek ma is 
elhangoznak.
Mit jelent a tojás színe?
A hímes vagy piros tojás mellett a 

fiúknak helyenként némi zsebpénz is 
jut ilyenkor, idôsebbeknek házi pálin-
ka. A tojás díszítése ma már nem 
minden háznál divat, itt-ott inkább cso-
kitojással váltják ki a festettet, pedig 
megéri a fáradozás.

„Bár még folyamatban vannak az er-
rôl szóló kutatások, bátran kijelent-
hetjük: a tojás mint jelkép valószínûleg 
egyidôs az emberiséggel” –-- mondta el 
Gunszt Andrea pedagógus, és arról is 
beszélt, hogy piros tojást csak a lány 
szívéhez nagyon közel álló legény kap-
hatott, sárga a nem szívesen látott 
vendégnek jutott. Aki zöldet kapott, 
reménykedhetett, hogy következô év-
ben megérik a leány szerelme, és bepi-
rosodhat a tojás. Kék és lila a roko-
noknak járt, a barna szín a tisztelet jele 
volt.

Hol van? Nincs itt. 
Feltámadt!

Három mondat. Mind a háromnak 
van tartalma. Külön is. Együtt is. Kü-
lön-külön, más-mást is jelenthetnek, 
azonban együttesen szemlélve ugyan 
azt! Hol van? Nincs itt. Feltámadt!

A Bibliának karácsonyi és húsvéti 
történetei közé tartozik különösen is 
az elsô, a kérdés: Hol van? A kará-
csonyi történetben a Jeruzsálembe ér-
kezô napkeleti bölcsek kérdezik: „Hol
van a zsidók királya, aki megszületett? 
Mert láttuk az ô csillagát napkeleten.” 
(Máté 2: 2a) Látták a jelt, s ennek tük-
rében elindultak és keresték a „jelzett 
dolgot”. Hol van? A húsvéti történetben 
már sokkal többen keresik az Istengye-
rekemet, azt, akit keresztre feszítettek, 
aki meghalt és eltemették. Keresik az 
Emmusi tanítványok, keresi Mária 
Magdaléna, Mária a Jakab anyja, Salo-
mé és más nevén nem nevezett sze-
mély. „És a követ a sírról elhengerítve 
találták, és mikor bementek, nem ta-
lálták az Úr Jézus testét.” (Lukács 24: 
2-3) Akik a megfeszítettet keresték, 
azok valamennyien már találkoztak is 
valamikor Vele, és mert „hiányzik” 
azért keresik. Hol van?
A második mondat: Nincs itt. A 

„napkeleti bölcsek” nem találják meg 
Jeruzsálembe. Rossz helyre mentek!? 

A tanítványok serege, nem találja meg 
a kôsírban. Mert nincs itt. Nincs Jeru-
zsálemben, mert Isten kijelezése sze-
rint a Júdeai Betlehemben kell 
megszülessen, és nincs a sírban, mert 
ugyancsak Isten kijelentése szerint: 
„Mert nem hagyod lelkemet a sírban, 
és nem engeded, hogy a te szented 
rothadást lásson.” (Ap Csel 2:27) Akkor 
hol van? Feltámadt!
A harmadik mondat a „vízvá-

lasztó”. Feltámadt! „Mit keresitek a 
holtak között az élôt? Nincs itt, hanem 
feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit 
mondott nektek.” (Lukács 24: 5-6)

A templomba járó emberek között 
népszerû idôszak a karácsony és a 
húsvét. Ezek azok az alkalmak, amikor 
különös képen is keresünk valamit, jó 
esetben valakit. Amikor csak valamit 
keresünk, akkor baj van. Nem a leg-
nagyobb baj, csak baj. Mert a legna-
gyobb baj, ha még vagy már semmit 
sem keresünk. Egyházi berkeken belül 
azért szoktunk keresni, mert mind a 

„napkeleti bölcsek” mi is láttunk vala-
milyen jelt. Embertársunkon keresz-
tül, vagy épen Isten segítségével lát-
tunk valamit, ami más, más mint a 
hétköznap, sôt más mint a világ. Igaz, 
hogy még nem találkoztunk Vele, de 
már láttunk valamit Róla vagy Tôle. 
Ezért indulunk el. De sajnos sokszor 
mi is „zsákutcába” kerülünk, mert 
nincs ott! Hol van? Nem Jeruzsá-
lemben, immár nem Betlehemben, sôt 
már nem is a kereszten vagy arimátiai 
József sírjában. Akkor hol van?! Nincs 
itt. Mert „... feltámadt a halálból, és 
íme, elôttetek megy.” (Máté 28: 7b)

Hallod testvér - hol van? Nincs itt, 
mert elôtted megy! Elôtted megy, ve-
zet, hogy te is ott legyél, ahol Ô van! 
Ott, ahol megmondta, hogy lehet vele 
találkozni. Ha már találkoztál Vele, 
akkor tudod: Feltámadt! Azért nincs 
ott, mert itt van. Mert FELTÁMADT! 
S mert feltámadt érted van és veled 
van. Nincs olyan mély emberi állapot, 
amelyben ô nem lenne veled! Ô veled 
van, ezért keressed, kövessed! Ô 
mondta: „Íme, én ti veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig. 
Ámen!” (Máté 28: 20b)

Péterffy Kund, 
református lelkész, Sydney

Húsvéti, tavaszi 
népszokásaink
Húsvét a feltámadás, az újjászületés 

ünnepe: a keresztény egyház ilyenkor 
emlékezik meg Jézus feltámadásáról, 
és ilyenkor köszöntjük a tavaszt, a ter-
mészet újjáéledését is. A húsvét idô-
pontját 325-ben állapította meg a ni-
ceai zsinat a napéjegyenlôséget követô 
holdtölte utáni elsô vasárnapot kijelöl-
ve.

Szinte minden népnél rengeteg szo-
kás kötôdik a húsvéthoz még a keresz-
ténységet megelôzô idôkbôl, hiszen a 
tavaszt, a természet újjáéledését év-
ezredekkel ezelôtt is megünnepelték. 
Éppen ezért sokszor fedezhetô fel el-
lentmondás a húsvéti motívumokban 
és népszokásokban.
Böjti játékok
A negyvennapos böjt a keresztény 

egyházban a húsvéti elôkészület ideje, 
amelyet Jézus 40 napi böjtölésének és 
kínszenvedésének emlékére tartanak. 
Ilyenkor nemcsak a hús fogyasztása 
volt tilos, hanem a lakodalom, bálozás, 
zenés mulatságok is tiltva voltak. Böjt 
idején gyóntak, áldoztak, az egymással 
haragban lévôk pedig igyekeztek kibé-
külni.

Az ifjúság körében az étkezési, szóra-
kozási, mulatozási tilalmak ellenére 
jellegzetes szokások, játékok alakultak 
ki, amelyeket fôként böjti vasárnapo-
kon végeztek. Ilyen volt például a kör-
tánc jellegû karikázás, a csárdás jelle-
gû szinalázás, az ifjú leányok arcpirító, 
avatórítus nyomát ôrzô ulicskázása, 
vagy az ún. mancsozás, amelyben ma-
gasba dobott golyókat kellett eltalálni 
olyan ütôkkel, melyeket legények fa-
ragtak a nekik tetszô leányoknak. Sze-
ged környékén is divatosak voltak a 
sportjellegû népi játékok, így például a 
csülközés, a labdázás, és a köcsögdo-
bálás.
Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának em-

lékünnepe a húsvét elôtti, ún. virágva-
sárnap, vagy latin elnevezése szerint 

Egységes húsvétot szeretne a pápa
Ferenc pápa szerint a katolikus egyház kész megváltoztatni a húsvét idôpont-

jának meghatározását annak érdekében, hogy más keresztény egyházakkal egy 
napon ünnepelhesse Krisztus feltámadásának ünnepét. Ezt a Corriere della 
Sera címû olasz lap írta  az egyházfôt idézve.

A pápa a lateráni Szent János-bazilikában tartott meditáción beszélt errôl, a 
rendezvényen az ökumenizmusról és az orosz ortodox, illetve a konstantinápolyi 
egyházhoz fûzôdô kapcsolatokról kérdezték.

A szentatya azt mondta, az egyház hajlandó meghatározni egy fix dátumot a 
húsvétnak annak érdekében, hogy az ünnepet egy napon tarthassa az összes 
keresztény, legyen az katolikus, protestáns vagy ortodox. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a katolikus egyház már VI. Pál pápa óta készen áll erre. Az egyházfô 
szerint a római katolikus egyház hajlandó megvitatni a témát más keresztény 
egyházakkal, és ô már tett is erre vonatkozó javaslatot a konstantinápolyi és az 
orosz pátriárkának.

„Találkozik egy katolikus és egy ortodox, és azt kérdik egymástól: a te Krisz-
tusod már feltámadt? Az enyém majd jövô vasárnap” --- mondta a tôle nem 
szokatlan, ironizáló stílusban Ferenc pápa. Az eltérô naptárak miatt viszonylag 
ritka alkalomnak számít, hogy a katolikus, a protestáns és az ortodox egyházak 
ugyanabban az idôpontban ünneplik a húsvétot. A nyugati kereszténység a 
XIII. Gergely pápa által 1582-ben bevezetett gregorián naptárt követi, míg a 
keleti, ortodox egyházak megtartották a Julius Caesar ókori római hadvezér 
és politikus nevéhez fûzôdô Julián-naptárt. Ebbôl adódóan a húsvét idôpontja 
akár öt héttel is eltérhet egymástól a kereszténység két nagy ága között.

A 20. században 26-szor fordult elô az idôpontok egybeesése, a 21. században 
pedig 31-szer lesz, miközben az egyidejû ünneplést sokan a keresztény egység 
szimbólumának tekintik. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden harmadik-ne-
gyedik húsvét esik egybe a két században.

A nyugati kereszténységben a húsvét idôpontja a tavaszi napéjegyenlôség 
utáni elsô teliholdat követô vasárnap és hétfô. Naptári idôpontja ezért minden 
évben eltérô, március 22. és április 25. közé eshet. Az ortodox keresztény egyhá-
zakban ennél bonyolultabb a számítás, és azt más naptár alapján is végzik.

pálma vasárnap. A 6. századtól kezdve 
ekkor körmeneteket tartottak, ahol a 
pálma az idôjárási viszontagságok 
mellett a különféle varázslásoktól is 
megvédett. Nálunk ezt a szentelt pál-
mát helyettesíti a barka. Itt is megfi-
gyelhetô, hogy bár egyházi eredetû a 
virágvasárnapi barkaszentelés, de a 
szentelt barkát felhasználták rontás 
ellen, gyógyításra, mennydörgés, vil-
lám elhárítására is.Sokfelé élt az a 
hiedelem, hogy a szentelt barkát nem 
szabad bevinni a házba, mert elszapo-
rodnak a legyek és a bolhák, és egyéb 
rontásokat hozhat a gazdára. Azonban 
emellett jósló, varázsló, rontás elleni, 
bajelhárító szerepet is tulajdonítottak 
neki: a kert földjébe szúrt barkaág 
elûzi a férgeket, vagy a mestergeren-
dán elhelyezett vagy tûzbe dobott sze-
mek megvédenek a bajtól, villámcsa-
pástól, de éppenséggel gyomorégés 
vagy torokfájás ellen is kitûnôek.
Kiszehajtás, villôzés
Virágvasárnapi jellegzetes szokás 

szerint egy szalmabábút többnyire 
menyecskének öltöztettek. A kisze 
vagy más néven banya a tél, a böjt, a 
betegség megszemélyesítôje, amelyet 
a lányok énekelve végigvittek a falun, 
majd pedig vízbe hajítottak vagy elé-
gettek.A kisze öltöztetéséhez és vite-
léhez különbözô hiedelmek fûzôdtek: 
aki öltözteti vagy elsônek felkapja, 
nemsokára férjhez megy, vagy ha vé-
letlenül visszafordul a banya, akkor 
joggal lehet tartani attól, hogy visz-
szajön a betegség a faluba, vagy rosz-
szra fordul az idô. Miután levetkôz-
tették és vízbe hajították, a lányok 
vizes szalmacsomóval dörgölték az 
arcukat, hogy ne legyenek szeplôsek, 
és hogy egészségesek maradjanak.

A kiszehajtás után sok helyen a vil-
lôzés következett. A lányok villônek 
nevezett faágakkal járták a házakat, 
ezeket a faágakat felszalagozták, oly-
kor kifújt tojással díszítették. A kisze 
kivitele a tél kivitelét, a villô behozatala 
pedig a tavasz behozatalát jelképezte.
A nagyhét szokásai
„A harangok Rómába mennek” --– 

tartja a mondás, és valóban: nagycsü-
törtökön megszûnik a harangozás, és 

legközelebb nagyszombaton szólal 
meg újra. Liturgikus eredetû szokás a 
nagycsütörtöki lábmosás (célja, hogy 
alázatra nevelje a hatalmasokat) és a 
pilátuségetés, amikor egy Pilátust jel-
képezô szalmabábut égetnek el. Nagy-
csütörtököt zöldcsütörtöknek is ne-
vezték, és a jó termés reményében 
spenótot fôztek.

Nagypéntek Jézus kereszthalálának 
napja, a böjt és a gyász ideje. Ezt a 
napot a népi babona szerencsétlennek 
tartotta, amikor tilos volt mindenféle 
állattartással, földmûveléssel kapcso-
latos munka, ilyenkor nem gyújtottak 
tüzet, nem sütöttek kenyeret (mert-
hogy kôvé vált volna), nem fontak, 
nem szôttek. Azonban úgy hitték: aki
nagypénteken napfelkelte elôtt meg-
fürdik, azon nem fog majd a betegség. 
Az ilyen, ún. nagypénteki aranyvíznek 
szépségvarázsló erôt is tulajdonítot-
tak.

Nagyszombati tevékenységnek szá-
mított a féregûzés, amely az egész 
nagyhéthez kötôdô nagytakarítás ré-
sze, de ugyanígy e nap szokása volt a 
ház körülseprése, hogy a boszorká-
nyokat, kígyókat, békákat elhajtsák. 
Jellegzetes szertartás volt ilyenkor a 
tûzszentelés, keresztelô víz szentelése. 
A nagyszombaton megtartott feltá-
madási körmenet jellegzetesen közép-
európai, magyar, német és osztrák 
szertartás.
Ételszentelés
Húsvétvasárnap ünnepli a keresz-

ténység Jézus feltámadását. Ehhez a 
naphoz is munkatilalom kapcsolódott: 
nem sepertek, nem fôztek, nem haj-
tották ki és nem fogták be az állatokat. 
Már a 10. század óta húsvéti szertar-
tásnak számít a sonka, bárány, kalács, 
tojás, bor megszentelése a templom-
ban. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. 
A tojás az élet, az újjászületés jelképe. 
A sonka a paraszti élet gazdasági és 
kultikus rendje szerint vált jellegzetes 
húsvéti étellé. Sok helyen használták 
mágikus célokra a szentelt ételek ma-
radékait: a kalács morzsáját a tyúkok-
nak adták, hogy sok tojást tojjanak, 
máshol pedig tûzbe vetették a mara-
dékot, hogy a túlvilágiaknak is jusson 
a szentelt ételbôl.

--
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KRÓNIKA
AUSZTRÁLIAI 

MAGYAR TALÁLKOZÓ 
SYDNEY  2017 január 4-9
Már csak tíz hónap van hátra és újra 

találkozik Ausztrália  magyarsága a leg-
nagyobb kúlturális és társdalmi  ese-
ményen, immár a XVI. Ausztráliai Ma-
gyar Találkozón. A Találkozó legtöbb 
eseményét –-- mint a múltban is --– a 
University of New South Wales terüle-
tén tartjuk. 

Cserkészeink lemondták a 2016  év 
végével kezdôdô és január elsô hetébe 
nyúló nemzetközi táborozásukat, mert 
35 éve nem tudtak részesei lenni a 
találkozóknak, miután a táborok ideje 
ütközött ezen eseményekkel. Most ott 
lesz kicsi és nagy, fellépésükkel is iga-
zolva, hogy nem veszett el eddigi fára-
dozásunk fiatalaljaink, ez esetben a 
magyar cserkészet megtartása érdeké-
ben.

Elôzô értesítésünkben jeleztük, hogy a  
hat napos programban tervbe van véve 
az egész nap látogatható Népmûvészeti 
és Képzômûvészeti Kiállítás, Tanárok 
Szimpóziuma, Media, Gazdasági és In-
formatikai konferencia, Nyitó és Záró 
Gála koncertek, Hajó kirándulás a gyö-
nyörû Sydney öbölbe, Szinházi Est a 
Queensland-i Magyarok Kúlturális Szö-
vetsége Színtársulata elôadásában, Iro-
dalmi délután, Magyar nyelv vitaindító  
elôadás, „János Vitéz” szinházi  est,   
Ökumenikus Istentisztelet, Vitézi Rend/
Szent László Lovag Rend/MHBK/ Ma-
gyar Szabadságharcosok közös ebéd, 
Zenés, táncos Ismerkedési és Búcsu Est, 
Népi Tánccsoportjaink fellépése, Tánc-

szeminárium, Népitánc Mozgalom ta-
nácskozás, Táncház, Ausztráliai Magyar 
Szövetség tanácskozás, Védnöki Vacso-
ra. .A gazdag választékból minden ko-
rosztály válogathat igényei szerint. 

Igyekszünk kedves olvasóinknak, tá-
mogatóinknak  egy-egy programot elô-
zetesen röviden  bemutatni, hogy köny-
nyebb legyen majd választani a külön-
bözô témájú programokból.   Magyaror-
szági vendégeink közûl szeretném  Pál 
Feri atya rendkivüli sokoldalúságát be-
mutatni, aki Magyarországon jelenleg 
messze a legnépszerûbb elôadó pszicho-
lógiai témákban.
Pál Ferenc --- vagy ahogy a legtöbben 

szólítják, Pál Feri --- római katolikus pap 
és mentálhigiénés szakember. Pályafu-
tásának kezdetétôl heti rendszerességgel 
tart lélektani témájú elôadásokat, me-
lyeket eleinte csak néhány tucat érdek-
lôdô látogatott, mára azonban személye 
minden kedden megtölt egy ezerfôs 
színháztermet, úgy, hogy számos érdek-

lôdô hely hiányában még így is kény-
szerûen kinnreked a folyosón. Ami pe-
dig a legérdekesebb: a hallgatóságnak 
csupán a fele vallásos ember.

Elôadásainak rövidített változatát hét-
rôl hétre a Mária Rádió is közvetíti.  Ám 
a közvetítés távolról sem jelent akkora 
élményt, mint élôben látni-hallani ôt, 
akinek minden gesztusa eleven és kife-
jezô, aki lényével, jelenlétével egészen 
különleges atmoszférát képes teremte-
ni.

Vajon mi lehet a ,,Pálferi-jelenségnek”, 
vagyis Pál Ferenc kirobbanó népszerû-
ségének titka? Bár erre a kérdésre 
jelenleg a SOTE Mentálhigiéné Intézete 
szociológiai kutatás keretében igyekszik 
megtalálni a választ, Pál Feri kedvelôi 
pontosan meg tudják mondani, miért 
jelentenek számukra olyan sokat a le-
gendás keddi alkalmak.
Pál Ferenc tiszta forrás. A legegy-

szerûbb szavakkal képes mély spiri-
tuális összefüggéseket megvilágítani. 
Nem kell tanult embernek lenni ahhoz, 
hogy valakinek igazi élményt jelentse-
nek elôadásai, de a mûvelt közönség 
számára is legalább olyan izgalmasak és 
hitelesek gondolatai. Ha nem volna pap 
és lélektani szakember, stand-up komi-
kusként is megkereshetné a kenyerét, 
olyan fergeteges humora van. Nagy 
hatású, rendkívül karizmatikus elôadó, 
aki nem csupán gondolatokat képes köz-
vetíteni, hanem érzéseket is. Éppen 
ezért nem ritka, hogy elôadásai után so-
kan szeretnék megölelni, vagy legalább 
megfogni a kezét --- valahogyan megkö-
szönni azokat a felszabadító érzéseket, 
amelyeket szavai nyomán átélhettek. 
Keddi alkalmainak egyikén  Böjte Csa-
ba is elôadást tartott.

Tevékenységét a magyar állam is any-
nyira fontosnak tartja, hogy 2011 au-
gusztus 20-án megkapta a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjét.

A neves elôadó az Ausztráliai Magyar 
Találkozón, 2017-ben Sydney-ben a sors-
ról és önismeretrôl mesél majd a közön-
ségnek. Fontos megjegyezni, hogy Pál 
Ferenc nem papi, hanem mentálhigiénés 
szakemberi minôségében érkezik, tehát 
semmiképpen se prédikációra, vallásos 
beszédre számítsanak tôle azok, akik 
jegyet váltanak a programra. Pál Ferenc 
pszichológiai elôadása vallásos és nem 
vallásos emberekhez egyaránt szól, ami 
számít, egyedül az, hogy valakit érde-
keljenek a lélek dolgai, legyen kíváncsi 
önmagára, a sorsára, a világra. Ez eset-
ben garantáltan felejthetetlen élmény-
ben lesz része.

Itt köszönjük védnökeink áldozatkész-
ségét, akik a védnöki díj befizetésével 
biztosítják a Találkozó anyagi és erkölcsi 
sikerét. További befizetések február 3-
tól: Péter Gavril $200, Sipos IKA 
$200, Goór György $200,  Nagy G. 
$200, Schaffer Frigyes $400,  Prof. 
Papp Éva $200, Rémai Csaba $200. 
Balázs Illés $200, Debreczeny Ádám 
$400, Kapantzian Arthur $200, Kar-
dos Béla $400.   

Hívunk és várunk mindenkit egy fe-
lejthetetlenûl szép és gazdag prog-
ramokban bôvelkedô hat napra Sydney-
ben. 
Védnökség befizetése: Common-

wealth Bank
HCNSW---TALALKOZO ACCO-

UNT
Account Number: 1131 1917
BSB: 062 016
További támogatásukat köszönve, 

honfitársi üdvözlettel,
Rozgonyi Magdi, 

titkár
Találkozó Szervezô Bizottság

Reméljük, hogy a jövôben még lesz 
alkalmunk Krisztinát magunk között lát-
ni!
Lengyel Magyar Barátság
Március 6-án tartottuk az Adelaide-i 

Magyar Klubban a Lengyel Magyar Ba-
rátság ünnepet, immár másodszor. Ma-
gyarországon és Lengyelországban 
március 23 a kitûzött ünnepnap, amit a 
magyar és lengyel országház kiáltott ki 
2007-ben. Mint a két anyaországban, mi 
is megünnepeljük a két nép közötti ba-
rátságot. Ahogy a vers mondja mindkét 
nyelven:

Lengyel, Magyar, két jó barát együtt 
harcol s issza borát 

Vitéz s bártor mindkettôje 
Áldás szálljon mindkettôre
A mûsor az elsô kertben lévô emlékmû 

megkoszorúzásával kezdôdött deli 12-
kor, ahol a két délausztráliai konsul, 
Mrs Gosia Hill és Tóth Katalin rövid 
beszédet mondtak. Bevonultunk a te-
rembe, ahol 250 emberre terítettek. Mi-
kor mindenki helyet foglalt, Toni Ka-
liszewski, a magyar konsul lengyel 
férje és a Magyar Klub választmányának 
tagja, vezette le a hivatalos megnyitó 
további részét. Több állami politikus és 
a norwood-i polgármester beszédjükben  
méltatták a sok sok évszázadra visz-
szamenô összetartást, és délasztrália két 
közösségének barátságát, ami jó példát 
mutat ausztrália multikulturális társa-
dalmának.

1 órakor kezdôdött a finom három fo-
gásos ebéd lengyel céklalevessel, majd 
pörkölt következett tarhonyával, rizzsel 
és zöld salátával. A vegetariánus gom-
bapörkölt a húsevôk között is népszerû 
volt. Birsalma komóttal töltött palacsinta 
is volt, ami mindkét nemzetiségnek 
megfelelt.  Italok, kávé, sütemények a 
bárnál voltak kaphatók.

A délután koncerttel folytatódott 3 
órakor. Az adelaidei Kaláris Tánccsoport 
lépett fel elôször egy dunántúli tánccal. 

Ôket követte Beata Wald, lengyel 
énekesnô Sydney-bôl; megtapasztal-hat-
tuk, hogy miért olyan népszerû a lengyel 
közösséggel. Kérte a bocsánatot hogy 
nem beszél magyarul, de azért elôadott 
egy modern magyar éneket angol szö-
veggel. 

Ezután a Tüske Duó lépett a színpadra, 
András gitáron, fia Péter hegedûn, a 
duó megtoldva két lengyel mûvésszel ( 
XY hegedû, Robert Wolf cselló) és egy 
magyar énekessel (Hubbard Zsuzsa, 
aki a KalárisTánccsoport vezetôje). Itt 
volt aztán lengyel magyar barátság. 

Mindenki többször szerepelt s koncert-
nek 5 óra után volt a vége.

Még egy pár szó a kiállításról. A nagy 
teremben több mint 80 A4 nagyságú be-
rámázott „plakát” mutatott be történelmi 
pillanatfelvételeket Anno 1018-tól 1973-
ig, olyan eseményekrôl, ami mindkét 
országunkat érint. Köszönet Grayna és 
Robert Wolfnak. A kis teremben szin-
tén hasonló képkiállítás volt, ezúttal ma-
gyar és lengyel viseletrôl a századokon 
keresztül. Köszönet Friedrich Lin-
dának és Kurdi Zsombornak. Ebben a 
teremben volt helye néhány öltözéknek, 
amik illusztrálták a viseleteket. Ugyan-
csak itt volt néhány asztal, ahol kerámi-
ákat, kézimunkákat s más hagyományos 
mûalkotásokat mutattunk be. Köszönet 
mindazoknak, akik ezeket kölcsönözték.

Végülis köszönet a szervezô bizottság-
nak: Ladó Laszló, klub elnök, Németh 
Stella, klub titkár, Grayna és Robert, 
Linda és Zsombor és Wetherell Ildi. 
Köszönet szintén Andrzej Strzelecki-
nek aki a hangfelszerelést kezelte. Kü-
lön megemlítést érdemelnek az önkén-
tesek, akik a kulisszák mögött végezték 
nélkülözhetetlen feladataikat s így biz-
tosították hogy gördülékenyen bonyo-
lódjon le ez a szép nap.

Jövôre újra találkozunk!
Wetherellné Szent-Ivány Ildikó

Aranytoll-díjat vehetett át Simonffy Katalin kolozsvári televíziós szerkesztô, 
rendezô, médiaoktató Budapesten, a Magyar Sajtó Napja alkalmából szervezett 
ünnepségen a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) székházában. 
Az idén 120 éves médiaszakmai szervezet hagyományainak megfelelen a 
rendezvényen több szakmai díjat adtak át, a MÚOSZ életmdíját Bolgár György, 
Fejes István, Féner Tamás, Kertész Zsuzsa és Tóth Dénes is megkapta

***

Simonffy Katalin nevével elôször az 
1989/90-es romániai eseményekrôl be-
számoló interjúkban találkoztak la-
punk olvasói. A romániai magyar tele-
víziózás elsô nemzedékéhez tartozik, 
akik létrehozták, formálták, majd az 
1985-ös betiltását követô 5 évi kény-
szerszünet után  újraindították az er-
délyi magyarság számára rendkívül  
fontos mûsort. 1990 utáni televíziós 
munkássága már nemcsak a romániai, 
de az összmagyarságnak szólt, még az 
ausztráliai magyarokat is felkereste. 
Simonffy Katalin társszerzôje a la-
punkban bemutatott A MI MAGYAR 
ADÁSUNK címû könyvnek. (Meg-
rendelhetô: hungarianlifesydney@gm
ail.com )

Aranytoll-díjat kapott Simonffy Katalin

Simonffy Katalin Bálint György újságírótól (jobbról) vette át 
az elismerést, középen Komlósi Gábor, a MÚOSZ elnöke 

ADELAIDE
Krisztina Szeredy Direct from Hun-

gary Queen of Operetta Krisztina is 
about to conquer the last continent, on 
her first Australian tour  ----  harsogta a 
plakát.

Avagy
Szeredy Krisztina az operett királynôje 

egyenesen Magyarországról, most fogja 
meghódítani az utolsó kontinenset, elsô 
ausztráliai körútján.

Pontosan ez történt! Már hallottuk Syd-
ney-bôl, Melbourbe-bôl, hogy milyen si-
keres koncerteket adott, hogy Sydney-
be visszahívták egy második elôadásra, 
hogy Perth is meghívta, miután ilyen 
népszerûnek bizonyult. Nagy izgatott-
sággal vártuk mi is.

Egy szép szerdán meg is érkezett pont 
amikor az Adelaide-i Magyar Klubban 
Karitász ebéd van. Így sok emberrel ta-
lálkozhatott s kedvessen elbeszélgetett a 
jelenlévôkkel.

Vasárnap, február 21-én, álló fogadás-
sal kezdôdött a mûsor délután 3 órakor. 
Szokáshoz híven a konyha önkéntesei 
kitettek magukért a finom falatok elké-
szítésével.

Krisztina koncertje 3.30-kor kezdôdött, 
s amint megjelent gyönyörû  díszma-
gyarjában, már biztosak voltunk abban, 
hogy valami rendkívüli élményben lesz 
részünk. Napsugaras természetével, 
közvetlen modorával megnyerte a kö-
zönséget, amint elmesélte, hogy hová 
való, ahogy bemutatta a következô 
számot, ahogy lejött a színpadról és 
megtáncoltatott néhány idôsebb embert, 
akinek a szíve talán még most is egy ki-
csit gyorsabban dobog. A Liszt Akadé-
mia végzettjét nem hiába tituláljuk az 
operett királynôjének! Persze operett 
áriák váltakoztak magyar nótákkal, régi 
slágerekkel. Többször kérte a közönsé-
get, vagy egye-egy valakit, hogy énekel-
jenek vele. 

Krisztina gyönyörû hangja megtöltötte 
a termet és a szívünket s mikor eléne-
kelte Wass Albert megzenésített ver-
sét, „Szép vagy, gyönyörû vagy Magyar-
ország”, vagy az erdélyi himnuszt, akkor 
bizony a szemünk is megtelt. A szünet 
után Krisztina megjelent egy bokorugró 
ruhában, amiben még jobban érvénye-
sült mikor csárdásozott eggyet. 

A hangulatos délutánnak úgy tünt, 
hogy nagyon hamar vége volt. Utána 
lehetett DVD-ket és CD-ket vásárolni, 
amiket a mûvésznô kézségesen dedi-
kált.
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SPORT

6:1-gyel búcsúzott 
válogatottunktól, majd a 
Barcelona legendája lett

Nem tudjuk, vajon a magyar labdarú-
gásért és a Barcelonáért egyaránt ra-
jongók közül hányan gondoltak a cím 
láttán Plattkó Ferencre --– mindene-
setre róla van szó. „Ferus” 1923. már-
cius 11-én, a Svájc ellen 6:1-re meg-
nyert mérkôzésen védte utoljára a 
magyar válogatott kapuját.

A korabeli Nemzeti Sport-idézetek 
nemcsak labdarúgásunk akkori állapo-
táról, megítélésérôl, hanem a Nagy 
Háborút követô évek érthetô, átpoliti-
záltságáról, az érzelmek végletes ki-
lengéseirôl is tanúskodnak. Irány te-
hát az elsô világháborút követô 
békekonferenciák egyik helyszíne, a 
svájci Lausanne, idôgépünk kijelzôjén 
1923. március 11.
DE BIZONYÍTJUK TETTEK-

KEL IS
„A meccs, tekintettel csonka orszá-

gunk politikai izoláltságára s a szimpá-
tiának nem egy letagadhatatlan jelére, 
amelyet Tell Vilmos népe tanúsít irán-
tunk mai nagy elhagyatottságunk ide-
jén, mindenesetre túlnô a már meg-
szokott országok közti mérkôzések 
eszem-iszom jelentôségén” --– írta a 
Nemzeti Sport tudósítója a Svájc elleni 
meccs apropóján a vesztes elsô vi-
lágháború, a sokkoló trianoni döntés 
utáni évek közhangulatát is megidéz-
ve.
És útravalóul egy jó tanács:
„Ha nemcsak szavaljuk, de bizonyít-

A PUSZTA FIAI KOMBINÁL-
TAK

„A magyar csatársor ritka teljesít-
ménye alig szûnô tapsra ragadja a 
svájci közönséget” –-- ezt már a tudó-
sításban is megállapította lapunk, 
amely késôbb szemlézte a svájci sajtót 
is.

A helyi lapok egyetértettek abban, 
hogy a svájciak egyetlen jelentôs hi-
ányzója, „a legjobb Schmiedlin sem 
tudta volna megzavarni a a magyar 
csapatot, csatársort”. A zürichi Sport 
szerint azért, mert:

„A puszta fiai kombináltak, cseleztek, 
lôttek, futottak, röviden szólva minden 
aktív erôt kisajátítottak. Orth, az 
MTK-stár, akirôl minden magasztaló 
fáma, hír kevésnek bizonyult. Az ô 
labda feletti uralma, játékvezetése és 
lövôtechnikája olyan, amilyennel eb-
ben a mezônyben senki más nem di-
csekedhetett.”
A MAGYAR TESTI KULTÚRA 

DIADALMAS KÉPVISELÔI
Azért a szokásos „eszem-iszom” sem 

maradt el: a svájciak kétszáz szemé-
lyes banketten viszonozták az egy év-
vel korábbi lelkes budapesti fogadta-
tást. Simon tanácsos, Naud kanton 
államtanácsának elnöke „Magyaror-
szág felvirágzására és boldogulására 
ürítette poharát”, elhangzottak a him-
nuszok, és mint „jó centerhez illik, 
Orth szánta el magát egy »bombára«, 
és formás beszédben köszönte meg az 
ünneplést, mely a bankett egész tarta-
ma alatt tartott.”

És ezzel még nem volt vége: „az 
MLSZ elhatározta, hogy ünnepélyesen 
fogadja a hazatérô csapatot”, ami azt 
jelentette, hogy a Keleti pályaudvarra 
kivonul a Törekvés dalárdája, vala-
mint az Újpesti Dalos Kör.

Természetesen vártak sok futballra-
jongót is, akiknek élén „sportéletünk 
egyik vezére fogja a magyar sportköz-
vélemény köszönetét tolmácsolni a 
magyar színek és a magyar testi kul-
túra diadalmas képviselôinek”.
Küldetés teljesítve.
DE ÁLLJ! MI LETT PLATTKÓ-

VAL?
A nagyszerû kapus, akinek szívében 

nyilvánvalóan Lausanne elôtt és után 
is lobogott a láng, hamarosan elhagyta 
az új világban a helyét keresô „Csonka-
magyarországot”.
KÉNYTELEN VOLT VÉGLEG 

ELEJTENI
Ha úgy tetszik, szabadabb levegôre, 

nagyobb színpadra vágyott, hogy saját 
hatáskörben, a maga elgondolásai sze-
rint bizonyíthassa be a fent idézett 
újságcikkben megfogalmazottakat, 
nevezetesen azt, hogy „a magyarság 
egyik alkotó és elengedhetetlen része 
az európai szellemi és testi kultúrá-
nak”.

De valószínûbb, hogy semmi ilyesmi 
nem járt a fejében, egyszerûen csak --
– vándorösztönétôl is hajtva --– megra-
gadott egy kínálkozó szakmai lehetôsé-
get, amiért tehetségét kamatoztatva 
keményen megdolgozott.
Plattkó hat mérkôzéssel (öt gyôze-

lemmel, egy döntetlennel és mindössze 
négy kapott góllal) hagyta maga mö-
gött a magyar válogatottat és az orszá-
got, hogy a ma már szintén legenda-
ként tisztelt Joan Gamper 
alapító-klubelnök hívásának eleget té-
ve a Barcelona kapusa legyen --– profi 
szerzôdéssel, amelyre itthon akkortájt 
hiába várt.

Nem akármilyen kapcsolat vette kez-
detét: az elkövetkezendô nyolc évben 
Plattkó –-- akit akkoriban már nem 
Ferencnek, hanem Franznak, de legin-

kább Franciscónak szólítottak --– játé-
kosként hét katalán és egy spanyol 
bajnoki címet, továbbá három Király-
kupát nyert a Barcával, amelyet ké-
sôbb edzôként is Katalónia legjobb 
csapatává faragott. Ünnepelt költô írt 
hozzá ódát, termetes alakját festmé-
nyen is megörökítették.

Aztán az európai küldetésbôl nagyvi-
lági lett. Rövidebb francia, angol, ro-
mán és egyesült államokbeli megbí-
zások után a harmincas évek végétôl 
fôleg Dél-Amerikában, elsôsorban 
Chilében dolgozott, utóbbi országban 
megválasztották szövetségi kapitány-
nak is.

Nyolcvannégy esztendôsen hunyt el 
1983-ban Santiago de Chilében, földi 
maradványait tavaly óta a legendás 
santiagói klub, a Colo-Colo mauzóleu-
mában ôrzik.

„A magyar is bekerült a Colo-Colo 
legnagyobb bajnokai közé” --– írták a 
megemlékezésrôl szóló helyi tudósí-
tásban, nem feledkezvén meg arról 
sem, honnan érkezett a chilei futball-
ban is legendává vált sportember.
Plattkó is teljesítette a küldetését.

Utolsó pillanatokban 
kapott ki a Videoton

Az éllovas Ferencváros egygólos 
gyôzelmet aratott szerdán a sereghajtó 
Békéscsaba otthonában a labdarúgó 
OTP Bank Liga 24. fordulójában. A 
játéknap többi mérkôzésén hosszabbí-
tásban szerzett góllal nyert a DVTK, 
Hrepka Ádám újabb gyôztes találatot 
szerzett, ezúttal a Budapest Honvéd 
ellen. Az Újpest 1–1-es döntetlent 
játszott Sopronban a Haladással, míg a 
Puskás Akadémia hazai pályán nyert a 
Paks ellen.
DVTK–Videoton 2-1
A Diósgyôr és a Videoton összecsa-

pásán eleinte mezônyjáték folyt a pá-
lyán, majd a hazai csapat került fö-
lénybe. A hazaiak több támadást 
vezettek, a székesfehérváriak pedig 
idônként csak sárgalapot érô szabály-
talanságokkal tudták megállítani ôket. 
A DVTK büntetôbôl jutott elônyhöz, 
de még a szünet elôtt egyenlített a Vi-
deoton, amely az elsô 45 perc alatt 
ritkán jutott el kapura lövésig.

A második félidôben viszont jórészt a 
vendégek irányítottak, a diósgyôriek 
kevésbé tudták megtartani a labdát, a 
játék többnyire az ô térfelükön zajlott. 
A hajrára aztán ismét felpörögtek a 
hazaiak, és a hosszabbításban a csere-
ként beállt Novothny Soma góljával 
kiharcolták a gyôzelmet.

Hazai pályán vesztett a 
Debrecen

Nagy pofonba szaladt hazai pályán a 
Debrecen a labdarúgó OTP Bank Liga 
25. fordulójában.

A hajdúságiak 3-0-ra kaptak ki a Hon-
védtól. Az Újpest Andrics utolsó pilla-
natban szerzett góljával verte a Diós-
gyôrt, így újra dobogós. Fölényesen 
gyôzött az MTK, a Haladást verte 3-1-
re Dunaújvárosban, és a második he-
lyen várja a következô fordulót. A 
Paks két góllal verte az egyre kilátás-
talanabb helyzetben lévô Vasast. A 
címvédô Videoton 1-1-es döntetlent 
játszott a Békéscsabával.

A Ferencváros magabiztosan, 4-0-ra 
verte a Puskás Akadémiát, elônye már 
22 pont a táblázat élén.

juk tettekkel is, hogy a magyarság 
egyik alkotó és elengedhetetlen része 
az európai szellemi és testi kultúrának: 
felénk nyúl majd a világ jobbik részé-
nek baráti keze nemcsak mi értünk, 
hanem az önmaguk jóvoltáért is, a kul-
túra érdekében.”

Hogy Tell Vilmos népe tisztában volt-
e azzal, milyen küldetéssel érkezik az 
ellenfél, nem tudjuk, de hogy nem ôriz 
szép emlékeket a kilencven percrôl, 
abban biztosak lehetünk.
SÚLYOS KÖTÉSEK TÖRTÉN-

TEK
A „szavak helyett végre tetteket!” 

parancsolatának keserûségét persze 
nemcsak a lesújtó világpolitikai ten-
denciák és a rossz idôjárás szülte, ha-
nem –-- elvégre sportlapból idézünk --
– az is, hogy egy héttel a svájci fellépés 
elôtt a mieink (micsoda botrány!) kép-
telenek voltak legyôzni Olaszországot.

A genovai 0:0, az olaszok elleni elsô 
pontvesztés nyomán a budapesti szer-
kesztôségekben és kávéházakban „a 
hangulat, megfelelôleg a siralmas idô-
nek, nem volt valami bizakodó, …tôzs-
dei nyelven súlyos kötések történtek 
általában Svájc csapata javára.”

A hazai futballrajongók nem feledték 
el azt sem, hogy a lesajnált svájciak 
(akiket vertünk már meg 9:0-ra is) 
nem egészen egy évvel korábban dön-
tetlent harcoltak ki Budapesten (1:1).
NEM EGYSZER RAGADTA 

OVÁCIÓRA
Az láthatóan senkit sem derített jobb 

kedvre –-- talán nem is számoltak utá-
na –--, hogy Plattkó Ferenccel a ka-
puban még sohasem kapott ki a válo-
gatott. A karrierje elején a Vasasban 
védô Plattkó 1917-ben, még tizené-
vesen mutatkozott be a nemzeti csa-
patban (három gyôzelem, 4:1, 2:1, 2:1 
Ausztria ellen), majd --– bécsi, német-
országi és angliai kitérôt követôen --– 
legközelebb 1921 nyarán kapott meg-
hívást (3:0 a németek ellen).

Az újabb kalandozás, a délvidéki és a 
prágai munkavállalás után 1922-ben 
az MTK-ba hazatérô kapusra az ola-
szok elleni meccsen sem lehetett pa-
nasz („Plattkó mindvégig kitûnôen ol-
dotta meg feladatát, és nem egyszer 
ragadta ovációra a közönséget pompás 
védéseivel”), és természetesen Svájc 

ellen sem mondott csôdöt.
„A két Fogl és Plattkó megismételte 

génuai briliáns teljesítményét, s ôk 
hárman Orthtal és Hirzerrel együtt a 
csapat legjobb emberei voltak” --– ér-
tékelt a Nemzeti Sport a 6:1-es diadal 
után, amelynek természetesen nagy-
szerû volt a fogadtatása idehaza.

MÉLTATLANUL MEGCSONKÍ-
TOTT

„Fényes gyôzelem! Alaposan kikö-
szörültük a csorbát!” --– írta fôcí-
mében a meccs másnapján megjelenô 
Nemzeti Sport, amely beljebb világos-
sá tette, hogy itt nem légypiszoknyi 
csorbáról van szó:

„A génuai –-- ismételjük –-- kudarcnak 
beillô eldöntetlen végre felrázta Cson-
kamagyarország reprezentánsait ab-
ból a letargiából, amelybôl nem tudott 
felocsúdni egy idô óta, …(és a váloga-
tott tagjai) belevitték játékukba egy 
méltatlanul megcsonkított ország lel-
kének minden hevét”.

„Csak a lelkesedés bizonyos fokig 
való lecsillapodása után következett 
az objektív okfejtés, a hideg analízis: 
hogy történhetett mindez annyi balsi-
ker után?” –-- fordít egyet a történeten 
a tudósító, aki a szakmai rész lényegét 
így foglalta össze: „A felázott pályán 
érvényesült a magyar csapat két kivá-
ló tulajdonsága: a páratlan technikája 
és a nagy munkabírása.”

A Nemzeti Sport a címlapon állapí-
totta meg, hogy „a védelem most is ki-
tûnô volt, a csatársorban Orth és 
Hirzer brillírozott”, de ugyanott meg-
említette azt is, hogy a svájci kapus, az 
egy évvel korábban Budapesten sem 
túl jó benyomást keltô Robert Cérésole 
indiszponáltan védett.

Ja, és az értékelések során szó esett 
még valamirôl: a hazai futballnyelvben 
azóta is kiemelten kezelt akaratról.

„S mi, akik kemény, de igazságos kri-
tikusai vagyunk válogatottjaink telje-
sítményeinek, most elégtétellel álla-
pítjuk meg, hogy íme: tudnak a mi 
fiaink, ha –-- akarnak. Reméljünk, bí-
zunk benne, hogy az a láng, amely La-
usanne-ban tegnap kigyúlt a magyar 
válogatottak szívében, nem alszik ki 
többé, s újabb és újabb gyôzelemre 
mennek fényénél.”

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A portugáliához tar-
tozó Madeira szigete, 2. Retina, 3. To-
bogánnak 4. Derékszögû, függôleges, 
5. A talpon, 6. A békáét, 7. Delphoiban, 
amely Kr. e. 700 és 200 között élte vi-
rágkorát, 8. A tüskésbôrûek törzsébe, 
9. 9. fôbôl, 10. Kheopsz, Khephrén, 
Mükerinosz.

E heti kérdéseink:
1.Mit jelent m.-rul: luciditás?
2. Melyik férfi keresztnevünk becézô 

alakjai: Céró, Cikó, Cini, Fetyó?
3. Mi a neve a tözsdei árfolyamok 

tartós emelkedésének?
4. Mért nevezik Jeruzsálemet a szent 

városok között is a legszentebbnek?
5. Hogy nevezzük a kovasav sóit?
6. Mi a Mikronéziai Szövetségi 

államok fôvárosa?
7. Hány csigolya alkotja az emberi 

gerincoszlopot?
8. Mi a neve a völgy vagy szakadék 

felett átívelô hídnak?
9.Melyik mai országban található 

Perszepolisz?
10. Hogy nevezik  a fák évgyûrûi 

alapján történô kormeghatározást?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
MODERN TECHNOKRATA
Egy menedzser, aki valami közbejött 

elfoglaltság miatt nem tudott elmenni 
egy hangversenyre, amelyen Schubert 
„Befejezetlen szimfóniáját” játszották. 
Jegyét az elemzési és fejlesztési osz-
tály vezetôjének --- azaz a termelé-
kenységi szakértônek --- adta oda, 
hogy kárba ne vesszen. Másnap a kö-
vetkezô jelentést találta az asztalán.

1. A négy oboásnak huzamosabb ide-
ig nem volt semmi dolga. A létszám 
csökkenthetô, feladatuk elosztható a 
zenekar többi tagja között.

 2. Negyven hegedûs mindvégig azo-
nos kottából játszott. Felesleges mun-
kaerô-pazarlás: a létszám drasztikusan 
csökkentendô. Amennyiben kívánatos 
a nagyobb hangerô, ez elektromos 
erôsítô alkalmazásával gazdaságosab-
ban is elérhetô.

 3. Bizonyos félhangok elôállítása 
igen nagy erôfeszítésekbe kerül, és 
túlzott minôségi követelménynek te-
kinthetô. Javaslom, minden hangot 
kerekítsenek fel, miáltal alacsonyabb 
képzettségû vagy betanított munkások 
alkalmazása is lehetôvé válna ezekben 
a munkakörökben.

 4. Semmi látható értelme nincs an-
nak, hogy a kürtök megismétlik a vo-
nósok által egyszer már elôadott ré-
szeket. Ha az ilyen fölösleges ismét-
léseket ki lehetne iktatni, a hangver-
seny idôtartamát mintegy 20 percre 
lehetne csökkenteni. Ha Schubert fi-
gyelembe vette volna ezeket a javas-
latokat, be tudta volna fejezni a szim-
fóniát.

* * *
Egy még fiatalos, a gondokban meg-

ôszült ötvenhét éves asszony meséli:
 --- Mikor nyugdíjba mentem, úgy 

éreztem, kinyílt elôttem a világ. Se 
kutyám, se macskám, csak magammal 
kellett foglalkoznom, megvalósítottam 
életem két nagy vágyát: vettem egy 
piros kalapot, és megtanultam síelni. 
A piros kalapot aztán elraktam a szek-
rény mélyére, mert a barátnôm „ha-
miskártyásnak” kezdtek becézni --- 
tudniillik hogy tökre pirosat teszek --- 
de a síelés fokozatosan a szenvedé-
lyemmé vált. 

A Normafa laposabb lejtôin kezdtem, 
a trénerem eleinte nem sokat várt tô-
lem, azt ajánlotta, hogy vegyek néhány 
erôs edzést, és hagyjam abba, de én 
kitartottam, egyre meredekebb lejtôk-
re is kimerészkedtem, végül tavaly 
úgy döntöttem, hogy kimegyek Auszt-
riába, és megpróbálkozom a nagy 
alpesi pályákkal. 

Befizettem egy kilencnapos tiroli 
útra, és vettem kéz alatt egy csodálatos 
egybeszabott kék sí overált, csupa 
zseb, csupa cipzár, térdben párnázva, 
bokában raffolva, mit mondjak, gyö-
nyörû darab volt.

És este --- mert azért nem akartam túl 
sok szemtanút ---, ott álltam a tu-
benthali pályán. Istenem, én, Kovács 
Valéria --- a Népszínház utcából, hátsó 
udvar, csigalépcsô 3-ból ---, vettem 
egy mély lélegzetet, aztán elindultam. 
Az elsô szakasz simán ment, a nagy 
meredek elôtt egy kis pihenô részen 
megálltam egyet lihegni.

De nemcsak lihegni kellett, hanem 
egyebet is, úgy látszik, felfázhattam, 
mivel a dolog igen sürgôsnek látszott, 
már nem tudtam volna visszamenni a 
szállásunkra, körülnéztem, és nem lát-
tam senkit, lekuporodtam. Egy baj 
volt, a szuper overálomat nem lehetett 
szétkapcsolni, csak egyben húzhattam 
le, a pulóvert a nyakamba, így válltól 
bokáig teljes natúr szépségemben mu-
tatkoztam. Egyszóval lekuporodtam, 

és a költôvel szólva a munka éppen 
dandárjában volt, mikor legnagyobb 
megdöbbenésemre a síléc megindult 
alattam --- úgy látszik, rosszul vágtam 
le a hóekehelyzetet.

Elôször csak szép lassan csúsztam, 
aztán felgyorsultam, és kísérteties se-
bességgel vágtattam lefelé a meredek 
lejtôn. Ha nem akartam kitörni a nya-
kam, fel kellett állnom és felvennem a 
szabályszerû testtartást, a pulóverem 
a nyakamban, a bugyi, az overál a bo-
kámon. Mit mondjak, voltam már bol-
dogabb is, végig azt hajtogattam ma-
gamban: --- Istenem, ha túlélem, adok 
ezer forintot az új Nemzeti Színházra! 
Végül megcéloztam egy bokrot, a bo-
kor már nem tudott kitérni, kificamí-
tottam a csuklóm, de az ép kezemmel 
végre fel tudtam húzni a bugyimat.

A hegyi mentôk értem jöttek, és lekí-
sértek az elsôsegélyhelyre. A bôrkana-
pén egy öregfiú feküdt ideiglenes kö-
téssel a törött lábán, síléce roncsaival 
akkor gyújtottak be a kályhába. Míg az 
orvosra vártunk, beszélgetésbe ele-
gyedtünk.

--- Ön szintén kezdô, uram?
--- Én, nagyságos asszonyom? Negy-

ven éve síelek. Alsó-Ausztria több-
szörös lesiklóbajnoka vagyok, és most 
elôször sérültem meg.

--- Mi történt?
--- Ez maga volt a pokol, asszonyom. 

Siklok lefelé a pályán a magam nyu-
godt ritmusában, mikor mögülem 
felbukkan egy boszorkány, a pulóverje 
a nyakában, az overálja a bokáján, 
egyébként teljesen meztelen, még a 
vakbél-operációjának a helye is lát-
szott ---, egyébrôl nem is beszélve.

Üvöltve, teljes sebességgel elvágta-
tott mellettem, annyira megdöbben-
tem, hogy nekimentem egy fának. De 
csak kerüljön a kezembe ez a boszor-
kány! Ön is az ô áldozata volt, asszo-
nyom?

--- Én is --- mondom, és eltöprengtem, 
hogy mennyi levonással adnák vissza 
a nyolcnapi üdülési díjat.

* * *
Fiatal skót pár ül a parkban egy pa-

don. Nézik a Holdat és a csillagokat. 
Egyszer csak megszólal a lány:

--- Egy egész pennyt adnék, ha meg-
tudhatnám, mi jár a fejedben.

--- Hogy milyen jó lenne, ha kapnék 
tôled egy csókot.

A lány kicsit elpirul, de megcsókolja 
a skót legényt. 

Kis idô múlva azt mondja:
--- Még egy pennyt megérne, ha meg-

tudnám, hogy most mire gondolsz.
--- Ez most sokkal komolyabb dolog.
--- Elmondanád?
--- Arra gondoltam, hogy mikor adod 

ide az elôbbi pennyt.
* * *

--- Hogy köszönti a pincér az embere-
ket Oroszországban?

---Jó napot Ivánok!
* * *

Zajos, másokat megbotránkoztatóan 
viselkedô társaság szórakozik egy ét-
teremben. Egyszer csak egyikük oda-
kiált a pincérnek:

--- Hé, pincér, hol van itt a klotyó?
--- Menjen csak elôre, aztán forduljon 

jobbra, ott talál egy ajtót, arra ki van 
írva, hogy „urak”. De ne törôdjön vele, 
lépjen csak be nyugodtan.

* * *
Két pösze Indonéz beszélget:
--- De cúna az óceán mosztanában 

mifelénk! 
--- Cuna mi? 

Névválasztás: 

Anna örök

Az Erdô és a Frangipáni még belefér, 
a Gézengúz és a Betyár ugyanakkor 
nem kaphat helyet az anyakönyvezhetô 
utónevek között –- nyilatkozta -– az 
MTA Nyelvtudományi Intézetének 
illetékese. Mint kiderült, ebben az 
évben sincs hiány a szülôk bizarr 
kéréseibôl: egyesek szerint kifejezet-
ten jó ötlet Kopasznak, Méznek vagy 
Szöcskének nevezni az újszülöttet, de 
volt olyan találékony család, amelyik 
nemes egyszerûséggel a Leány nevet 
szerette volna választani gyermeké-
nek.

Különlegesség és egyediség a jelszó, 
ha a magyar családok névadási szo-
kásairól van szó, és még mindig elô-
fordul, hogy tévésztárok, hírességek 
után akarják elnevezni a gyerekeket --
– mondta el lapunknak Raátz Judit, 
az MTA Nyelvtudományi Intézetének 
tudományos munkatársa. A lapunkkal 
ismertetett anyakönyvi adatokból ki-
derül, hogy a hagyományos nevek 
nagyon háttérbe szorultak az utóbbi 
idôben. A hatvan év feletti korosztály 
leggyakoribb tíz férfi és nôi utóneve 
már nem szerepel a 3 év alattiak top-
listájában, ez alól egyetlen kivétel az 
Anna, amely generációkon keresztül 
képes volt megôrizni a népszerûségét.
Bence, Máté, Levente –- Anna, 

Hanna, Jázmin
–-- A lánynevek közül teljesen eltûn-

tek a hagyományos nevek (Erzsébet, 
Márta, Katalin), míg a fiúnevek ese-
tében még valamivel jellemzôbb az 
apa nevének a továbbvitele. Érdekes 
azonban, hogy ezek a továbbvitt nevek 
sem a klasszikusok (István, László, 
János), hanem inkább az 1970-es évek 
divatos és gyakori férfinevei (Csaba, 
Zsolt, Richárd) –-- magyarázza Raátz 
Judit, hozzátéve: általánosan elmond-
ható, hogy a szülôk egyediségre tö-
rekszenek, és igyekeznek a ritkább 
neveket választani. Jól látszik ez abból 
is, hogy még a leggyakrabban adott 
fiú- és lányneveket is mindössze az 
újszülöttek 3,3 százalékának adták.

A fiúnevek között jelenleg a Bence, a 
Máté és a Levente, míg a lánynevek 
között az Anna, a Hanna és a Jázmin az 

abszolút favorit, és elég nagy divatja 
van annak, hogy a gyermekeknek egy-
szerre két utónevet is választanak.
Zidane, Rodzser, Dzseráld –- 

Zséda, Gyömbér, Szamóca
–-- Ugyan a szülôk kis százalékára 

jellemzô, de vannak olyanok, akik 
egyedi, más által még nem viselt név-
vel szeretnék gyermeküket felruházni. 
Az ilyen kérelmek igen sokszínûek. 
Férfinevek körében például szoktak 
kérvényezni idegen eredetû neveket 
(Rodzser, Dzseráld), arab neveket 
(Azim, Dzsamal), régi magyar neveket 
(Monor, Vérbulcsú), és vannak, akik 
becézô alakokat szeretnének anya-
könyveztetni (Janó, Simó). Nôi nevek 
közül szintén sokan kérnek becézô for-
mákat (Norka, Vivi), idegen eredetûe-
ket (Zahira, Heszna), bibliai neveket 
(Sifra, Jemima), illetve kettôs neveket 
(Annadóra). Van igény továbbá meg-
lévô férfinevek nôi párjai (Noéla, 
Zsadányka), és régi magyar nevek 
felújítása iránt (Sáfély, Csente), de a 
növényi eredetû neveket is kedvelik 
(Gyömbér, Szamóca) --– sorolja a szak-
értô, aki szerint nem tûnt el a híres-
ségek nevei után vágy sem.–-- Mivel 
nagyon sokféle sztár, sorozat létezik, 
nehéz kijelenteni, hogy melyik a diva-
tos, kedvelt. De megszaporodtak a tö-
rök nevek (sorozatok alapján), a spor-
tolók, focisták nevei (Zidane), és egyes 
sztárok (Zséda, Csekka) nevei iránti 
kérelmek is –- hangsúlyozta.

Kopasz, Betyár, Szivárvány -– Pöntyi, 
Babszi, Masni

Raátz Judit rámutatott: a kérések egy 
része olyan bizarr, hogy az intézet a 
meglévô szabályokat figyelembe véve 
nem is tudja bejegyzésre javasolni 
ôket. Nem fért át a rostán például a 
Szivárvány, a Kopasz, a Betyár, a Gé-
zengúz és a Maci, de hiába akarták a 
találékony szülôk, az MTA nem java-
solta a Masni, a Méz és a Szöcske 
neveket sem. Nem kapott támogatást 
a becézô alakok egy része sem, érhetô 
módon: vajon ki is tudná komolyan 
venni Pöntyi vagy Babszi nénit? Eset-
leg bácsit?

A névadói kreativitás gyakorlatilag 
nem ismer határokat: egyes szülôk 
például éppen azzal próbáltak kitûnni, 
hogy gyermeküket kacifántos nevek 

helyett egyszerûen Öcsinek, Huginak 
vagy Leánynak keresztelik, ám ezt 
sem támogatta az MTA. Néhány kü-
lönlegesség azonban szabad utat ka-
pott: ilyen például az Erdô és az Ecse 
régi magyar férfinév, a nôiek közül 
pedig egyes virágnevek, mint például 
a Lizanka, a Sárma és a Frangipáni.

A Nyelvtudományi Intézet egyébként 
jogszabályok és szigorú alapelvek sze-
rint jár el, amikor egy-egy kérés be-
jegyzésérôl döntést hoz. Fontos szem-
pont például, hogy a kérvényezett 
névrôl egyértelmûen el lehessen dön-
teni, nôi vagy férfiutónévrôl van-e szó, 
és ne lehessen miatta csúfolni a gye-
reket. Földrajzi névként, márkanév-
ként és mûvésznévként használt ala-
kokat például nem javasolnak. Fontos 
szabály az is, hogy a neveket mindig a 
köznyelvi kiejtésének megfelelôen, a 
helyesírás szabályai szerint kell be-
jegyezni, hiába fest csúnyán leírva 
például a Dzsúlió.

A névadási szokások társadalmi hát-
terét és jellemzôit az Akadémia nem 
vizsgálta, a Tárki témában készült ta-
valyelôtt publikált kutatásából viszont 
az derült ki, hogy szokatlan, ritka 
neveket a legszegényebb réteg választ 
elôszeretettel, és megfigyelhetô az 
ilyen típusú kitûnni vágyás a gondok 
nélkül élôk kis csoportjában is, vagyis 
elmondható, hogy a furcsa nevek a tár-
sadalmi státus két végpontján jelen-
nek meg nagyobb eséllyel.

Így adjunk nevet
Raátz Judit azt tanácsolja a szülôk-

nek, lehetôleg mindig olyan nevet vá-
lasszanak utódaiknak, ami felnôttként 
is, akár híres emberként is viselhetô 
lesz, és amit könnyû kiejteni. –-- Szé-
pen hangzik, ha a családnév és a ke-
resztnév magánhangzói vegyesek 
(Veres Julianna), érdemes viszont ke-
rülni, hogy a vezetéknév végén lévô 
hang azonos legyen a keresztnév elsô 
hangjával (Eke Emese). Ha az egyik 
név hosszú, a másik inkább legyen rö-
vid, és jó, ha nincs hangtorlódás a két 
név határán. Érdemes figyelni továbbá 
arra is, hogy a két név együtt ne le-
gyen komikus (Földi Eper) --– javasolja 
a szakértô.

A hét hirdetése



00:55 Himnusz   
01:00 Híradó
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:20 Hogy volt?!   Az 
Express-sztori 
02:15 Elveszett paradicsom  
(1962)  Magyar film; 
Rendezte: Makk Károly
04:00 Slágertévé  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
SZEBENI-HAVASOK - 
és a szász sasfészek 
05:50 Lyukasóra Irodalmi 
műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Vincze 
Lilla énekesnő .
06:50 Ridikül   
07:50 Kézjegy  Tordy Gé-
za Pályáját 1956-ban kezd-
te Kaposvárott a Csiky Ge-
rgely Színházban, ugyanis 
abban az évben nem indult 
színészképzés a főiskolán, 
de Zách János meghallgat-
ta és rögtön odavette a tár-
sulathoz segédszínésznek.  
Később a szegedi Nemzeti 
Színház, a Madách Szín-
ház, a Vígszínház tagja. 
Egy évtizede a Budapesti 
Kamaraszínház főrendezője. 
08:15 Német nyelvű hírek   
08:25 Öt kontinens   
09:00  Virágzó Magyaror-
szág Balatonlelle 
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Világ    
09:55 Summa    
10:20 Húsvétvasárnapi 
katolikus mise   
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:45 Kár a benzinért 
(1964)  Magyar film  Ren-
dezte: Bán Frigyes. Szerep-
lők: Pécsi Sándor (Balogh 
Imre), Szemes Mari (Balogh-
né, Vilma), Sinkovits Imre 
(Gaál sofőr), Major Tamás 
(igazgató), Garas Dezső 
(Zalai), Alfonzó (Polacsek), 
Vass Éva (Paál Gabi), Kállai 
Ferenc (Tengődi), Kibédi 
Ervin (Narrátor), Sólyom 
Ildikó (Gálné)
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Előszó – Vidéki 
színházak fesztiválja  
13:25 Frederico Garcia 
Lorca: Bernarda Alba 
Háza Békéscsabai Jókai 
Színház.Szereplők: Kovács 
Edit, Nagy Erika, Vadász 
Gábor, Komáromi Anett, 
Kara Tünde, Fehér Tímea, 
Tatár Bianka, Liszi Melinda, 
Tarsoly Krisztina
Rendezte: Béres László; 
15:00 Öt kontinens  
15:30 Család-barát  
17:05 Roma Magazin  
17:35 Domovina    
18:05 Az Út, amelynek 
lelke van - A Magyar 
Zarándokút (2013)  
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! Az 
1979-es év tévéműsoraiból 
20:00 Üdítő  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Liliomfi (1954)  Ma-
gyar filmvígjáték  Rendezte: 
Makk Károly Szereplők: Dar-
vas Iván (Liliomfi), Krencsey Mari-
anne (Mariska), Dajka Margit (Ka-
milla), Pécsi Sándor (Szellemfi), Ba-
lázs Samu (Szilvafy prof.), Szemere 
Vera (Zengőbérczyné), Soós Imre 
(Gyuri), Ruttkai Éva (Erzsi), 
23:25 Család-barát
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 00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 Szenes Iván írta 
Slágerműsor 
02:20 Kár a benzinért 
(1964)  Magyar film  
03:35 Ízőrzők Karcag 
04:05 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró OROM-
PART 1. - A Tisza-mentén 
Péterrévétől Zentáig 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora.Janko-
vics Marcell Kossuth-díjas 
rajzfilmrendező, illusztrá-
tor, író, művelődéstörté-
nész. Szüksége lenne még 
20 millió forintra, nekünk 
pedig arra, hogy végre el-
készüljön az Ember Tragé-
diája című filmje.
06:50 Hagyományok Há-
za Kalotaszeg hagyomá-
nya 2005
07:20 Az Út, amelynek lel-
ke van - A Magyar Zarán-
dokút Magyar dokumen-
tumfilm  A film a Magyar 
Zarándokutat mutatja be, 
megfogalmazva az úton 
járás egyik alapgondolatát: 
a nyitottságot. Mindenkit 
szeretettel várnak vallástól, 
világnézettől, ideológiától, 
nemzetiségtől függetlenül. 
A film végig halad az or-
szág gerincén átívelő za-
rándokúton, bemutatja mi-
lyen gyönyörű országban 
élünk, gyökereiket, legen-
dáinkat, hagyományainkat 
és a jövőbe vezető utat.  A 
film napjaink útkeresőit 
szólítja meg, merre indul-
junk el, milyen lelkiséggel 
menjünk, hogy eljussunk 
Önmagunkhoz és talán 
Istenhez.
08:15 Térkép   
08:45 Német nyelvű hírek   
08:55 Szeretettel Holly-
woodból  
09:20 Orosz nyelvű hírek  
09:35 Család és otthon   
10:00 Minden tudás  
10:20 Református 
magazin   
10:50 Református ifjúsági 
műsor   
10:55 Evangélikus ifjúsági 
műsor    
11:05 Úton-útfélen  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:40 "Kinyújtózott a vén 
mihaszna…" - Minden 
idők legnagyobb dunai 
árvízének krónikája (2014)  
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Életkor   
13:45 Térkép   
14:20 Család-barát  
15:40 Srpski Ekran  
16:10 Unser Bildschirm  
16:40 Magyar gazda   
17:05 Útravaló   
17:25 EuropeS 
17:55 A Házsongárd arcai 
18:25 Amit csak a madár 
lát 2/1.:  Magyar  sorozat  
19:00 Hogy volt?! Az 
1980-as év tévéműsoraiból 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész . Balázs Péter 
kabaréja 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szabadság tér '56  
02:15 Bözsi és a többiek 
(1968)  3/1.:Magyar 
tévéfilm  
03:30 Ízőrzők.  Velem Ma-
gyarország egyik legszebb 
vidékén, Vas megye észak-
nyugati részén, a Kőszegi-
hegység lábánál található 
kis község. A település az 
Írottkő Natúrpark része. 
Híres a vidéket övező ős-
honos szelídgesztenyés, a 
környező erdőkben pedig 
sokféle gomba terem, így a 
bemutatott ételek alapja is ez. 
04:05 Rocklexikon (2007)  
Szörényi Levente 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Felső-
Nyárádmente 1. 
05:50 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Dolák-
Saly Róbert előadóművész 
Ha valaki megnézi a web-
oldalát, talál egy „filozófi-
ám” kattintási lehetőséget. 
Ott szerepel egyetlen mon-
dat: nem traktálok senkit a 
filozófiámmal. Ma már ne-
héz elképzelni, hogy vala-
ha tanár úr volt, és nem 
tudjuk, hogy most muzsi-
kusnak, előadóművésznek, 
humoristának vagy írónak 
nevezük-e őt.
06:20 Lyukasóra Irodalmi 
műsor  
06:45 Ridikül   
07:40 A Házsongárd arcai 
3/2.: Brassai Sámuel, Mar-
tin Lajos, Pákey Lájos 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
08:05 Amit csak a madár 
lát 2/2.: 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Hazajáró  
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:20 Magyar Krónika  
09:55 Médiaklikk    
10:20 A sokszínű vallás  
10:35 Kérdések a 
Bibliában    
10:50 Kereszt-Tények 
10:55 Így szól az Úr!  
11:05 Angol nyelvű hírek  
11:20 Bözsi és a többiek 
(1968)  3/2.:Magyar 
tévéfilm  
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró  
14:10 Magyar Krónika  
14:40 Család-barát   
16:00 Rondó   
16:30 Kvartett    
17:00 Család és otthon   
17:25 EuropeS - tematikus 
kisfilmek (2016)  4/3.: A 
nemzeti kultúra jelentősége 
az EU-ban 2016
17:55 A Házsongárd arcai 
3/3.: Janovics Jenő, Bánffy 
Miklós, Kós Károly, Gy. 
Szabó Béla Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
18:30 A kőbaltás ember - 
Érdi medvevadászok 
19:00 Hogy volt?! Az 
1982-es év tévéműsoraiból 
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Fertő-táj 
02:25 Bözsi és a többiek 
(1968) 3/2.: Magyar tévéfilm  
03:45 Virágzó Magyaror-
szág (2009)  Dombóvár 
04:10 Szenes Iván írta 
Slágerműsor  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
Felső-Nyárádmente 2. 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Gáb-
riel Orsolya terapeuta . A 
Pethő Intézetben végzett 
konduktor 15 évig járta a 
világot, s gyógyított a mód-
szerrel Dániától Vietnámig, 
Írországtól Németországig, 
sőt az Egyesült Államok vi-
lághíressége, Donald Trump 
is őt hívta gyermekéhez.
06:50 Ridikül  
07:45 A Házsongárd arcai 
3/3.: Janovics Jenő, Bánffy 
Miklós, Kós Károly, Gy. 
Szabó Béla   
08:15 Kézjegy . Lukáts 
Andor egyike a legsokol-
dalúbb magyar színházi és 
filmes alkotóknak, s talán ő 
az, aki a legnehezebb sor-
ból küzdötte fel magát leg-
nevesebb művészeink so-
rába: munkásságát Kos-
suth-díjjal jutalmazták. Do-
kumentumfilmünkben 
Lukáts Andor színművész-
rendező vidéki otthonában 
beszél életéről, pályafutásá-
ról és hitvallásáról, bepil-
lantunk színházi rendezése-
ibe, és néhány filmrészlet-
tel illusztráljuk kivételes 
tehetségét.
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Panzió 
a zöld strandon - magyar 
család Cattaróban. 2000 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
09:25 Orosz nyelvű hírek   
09:35 Iskolapad   
10:00 Élő egyház   
10:20 Katolikus krónika 
10:50 Isten kezében  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:40Bözsi és a többiek 
(1971)  3/3 Magyar 
tévéfilm  
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!   
13:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák  Panzió 
a zöld strandon - magyar 
család Cattaróba.Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
14:20 Család-barát  
15:40P'amende   
16:10 Összhang (A Kár-
pát-medence zenéje, 2010)  
16:40 Kosár   
17:05 Virágzó Magyaror-
szág (2008)  Balmazújvá-
ros
17:30 EuropeS - tematikus 
kisfilmek 4/4.: A 30 alattiak 
munkanélkülisége 
18:00 MMA-portré soro-
zat Tordai Hajnal jelmez-
tervező
19:00 Hogy volt?!   
20:00 Slágertévé 
21:00 HÍRADÓ -
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 A Bagi Nacsa Show   
02:20 Bözsi és a többiek 
(1971)  3/3.:Magyar 
tévéfilm  
03:35 Ízőrzők Porrogszent-
király Magyar sorozat  
04:05 Slágertévé (1999)  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró (2014)  
Soproni-hegység  - A 
hűség földje 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:50 Öt kontinens  
07:20 MMA-portré 
sorozat Tordai Hajnal 
08:15 Német nyelvű hírek   
08:25 Unió28  
08:50 Kosár    
09:15 Itthon vagy!   
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:45 Szeretettel Holly-
woodból  
10:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2003)  Te-
leki Sámuel (1739-1822) 
Magyar ismeretterjesztő  
10:50 Öt kontinens  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Balkezes angyal 
(1940) Magyar romantikus 
film  Rendezte: Ráthonyi 
Ákos. Szereplők: Jávor Pál 
(Palotay Miklós), Tabódy 
Klári (Klári), Mály Gerő 
(Zsiga bácsi), Berky Lili 
(Palotayné), Makláry 
Zoltán (Mihály bácsi)(ff A 
kétbalkezes angyal 
Klárika, aki özvegy 
édesanyjával él Pesten, és 
egy porcelánboltban 
dolgozik. Igaz, nem 
sokáig. Ezt követően egy 
virágboltban helyezkedik 
el. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Család-barát   
14:50 Novum   
15:25 Csillaghálóban - 
Emlékek Pilinszky János 
európai útjairól Magyar 
dokumentumfilm. Ren-
dezte: Mispál Attila. Pilin-
szky János (1921-1981) a 
huszadik század egyik leg-
nagyobb magyar költője 
volt, akinek szellemi jelen-
léte a mai napig érződik. A 
szorongató magyarországi 
létezésből az 1960-as évek 
második felétől kezdve 
rendszeressé váltak utazá-
sai Európa más országaiba, 
elsősorban Franciaország-
ba és Angliába. Ez a hiány-
pótló dokumentumfilm be-
mutatja azt a szerelmekből 
és barátságokból szőtt kap-
csolati hálót, melyben 
„kinti” idejét töltötte, egyút-
tal felvázolja azt a szellemi 
közeget és hagyományt, 
amely írásművészetét 
táplálta. 
16:20 Szabadság tér '56  
17:10 Hogy volt?!   Az 
Express-sztori 
18:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás
19:00 Mindenből egy van 
1. Könyvelő a háznál, 2. 
Ági nagy híre 2011
20:00 Bízunk benned! 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 A Bagi Nacsa Show 
22:30 Legenda - válogatás
22:55 Legenda - válogatás 
23:25 Család-barát

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Gasztroangyal
02:25 Az oroszlán ugrani 
készül (1969)  Magyar 
bűnügyi film  Rendezte: 
Révész György. Szerep-
lők: Bujtor István (Menő 
Fej), Psota Irén (Helga), 
Ajtay Andor (Otto Klau-
berg), Medveczky Ilona 
(Klauberg Éva), Koós Já-
nos (Hepi), Madaras Jó-
zsef (Godó), Papp László 
(Pikó). A James Bond pa-
ródiában Klauberg (Ajtay 
Andor), az elmebeteg náci 
orvos a "Pestis XX" nevű 
baktériumfegyverrel ré-
misztgeti környezetét. A 
tömeggyilkos ampullákat 
Dubrovnik közelében egy 
ugró oroszlánra emlékez-
tető szikla barlangjában 
rejtette el. Egyetlen ampul-
láért száll harcba egy rend-
kívüli ügyességű magyar 
titkos ügynök (Bujtor Ist-
ván és egy náci szervezet, 
melynek vezetője  Helga 
(Psota Irén), aki elraboltatja 
Klauberg lányát, hogy hoz-
zájusson az ampullához…
03:50 Mesterek (1985)  A 
kalapos.   
04:05 Bízunk benned! 
(2014)  "Filozófus" Dani 
és családja, és egy extrém 
napért játszó debreceni 
barátok 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró (2014)  
Borostyánkői-hegység - 
Őrzők a Pinka völgyében 
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Legenda - válogatás 
07:15 Csillaghálóban - 
Emlékek Pilinszky János 
európai útjairól (2015)  
Magyar dokumentumfilm  
08:10 Német nyelvű hírek   
08:15 Élő egyház    
08:40 Minden tudás  
09:10 Profit7    
09:30 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Noé barátai    
10:10 Novum   
10:40 Térkép    
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:25 Gyalog a mennyor-
szágba (1959)  Magyar 
játékfilm  Rendezte: Fehér 
Imre. Szereplők: Törőcsik 
Mari (Vera), Latinovits 
Zoltán (Imre), Krencsey 
Marianne (Erzsi), Básti 
Lajos (Bittera), Avar István 
(András) Amikor Imre és 
Vera összeházasodnak, úgy 
érzik, szerelmük még hivatá-
suknál is fontosabb.  De a 
mézeshetek gyorsan 
elrepülnek...
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok   
13:50 Szabadság tér '56  
14:45 Család-barát   
16:20 Rúzs és selyem   
16:50 Önök kérték   
17:50 Öt kontinens  
18:25 Szerelmes földrajz  
19:00 Gasztroangyal  
20:00 Operett.hu 8/6.: Hét-
koznapi operett - A Nem-
zet Csalogánya 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek A 
nyugdíjazás 
22:00 III. Richárd betiltva 
avagy jelenetek Meyer-
hold életéből 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Önök kérték   
02:20 "Kinyújtózott a vén 
mihaszna…" - Minden 
idők legnagyobb dunai 
árvízének krónikája 
03:30 Ízőrzők - Bugyi  .
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész- Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró OROM-
PART 2 - A Tisza mentén 
Magyarkanizsától Marto-
nosig 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Hanga 
Zoltán a Budapesti Állat-
kert szóvivője 
06:50 Ridikül   
07:45 A Házsongárd arcai 
3/1.: Kendeffy Ádám,  Ru-
zitska György, Jósika Miklós 
08:15 Amit csak a madár 
lát 2/1.:  Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  A nézők 
megismerhetik a Nyíres-tó, 
a Bátorligeti ősláp, A Berety-
tyó, az Öreg-Túr, a Bihari-
sík és a Tisza-tó rejtett arcait.
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:25 Nagyok . Ugron 
Zsolna író ezúttal a Kos-
suth-díjas, Nemzet színé-
sze díjjal kitüntetett filmren- 
dezővel beszélget arról, hogy 
min dolgozik töretlen lendü-
lettel és lelkesedéssel  mosta-
nában,  az idén kilencven 
éves Makk Károly.
10:00 Esély   
10:25 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:50 Önkéntesek  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Bözsi és a többiek 
(1968)  3/1.: Magyar tévé-
film  Rendezte: Keleti Már- 
ton. Szereplők: Avar István, 
Békés Rita, Bujtor István, 
Csonka Endre, Czeizler 
Zoltán, Esztergályi Dénes 
(-), Feleki Kamill, Gáspár 
János, Gombos Katalin, 
Gyimesi Pálma, Keleti 
Krisztina, Kibédi Ervin, 
Kiss Manyi, Lorán Lenke, 
Pécsi Ildikó, Ruttkai Éva 
(Bözsi), Szemere Vera, 
Tomanek Nándor, Zách 
János, Zeitler Zoltán (-)
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda   
13:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:15 Nagyok   .
14:45 Család-barát   
16:10 Hrvatska Kronika  
16:40 Ecranul Nostru
17:10 Kárpát expressz   
17:35 EuropeS -  4/2.: 
Illegális migráció 2016
18:05 A Házsongárd arcai 
3/2.: Brassai Sámuel, Mar-
tin Lajos, Pákey Lájos 
18:30 Amit csak a madár 
lát 2/2.:  
19:00 Hogy volt?! Az 
1981-es év tévéműsoraiból 
20:00 Rocklexikon (2007)  
Szörényi Levente 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

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

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.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

BEJÁRÓ takaritási segítséget ke-

resünk East St.Kilda-i otthonunkba, 

péntek délelött és délutáni, valamint 

valószinûleg más délelötti napokon 

való elfoglaltsággal. Referencia szük-

séges. Tel: (03) 9525-9140 vagy 0421 

329-818 

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 
gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855

IDÔSGONDOZÁSBAN, illetve 

hasonló jellegû munkákban tapasztalt, 

angolul jól beszélô, ausztrál 

állampolgársággal rendelkezô,  

megbízható, leinformálható erdélyi-

magyar asszony szerb férjével és 7 

éves kisfiával bentlakásos munkát 

keres, ha lehet hosszabb távra 

Sydneyben vagy Melbourneben. 

További információkért, kérem hívják 

Terézt a 0477 548 074 számon.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-

Húsvéti
Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

Grüner Péter és munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

HÁZVEZETÔI munkát, fôzést, 

gondozást, szállitást vállalok 

Melbourneben. Megbizható, kedves, 

intelingens 40-es hölgy vagyok: Tel: 

(03) 9972-5202, 0432 439 467.

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

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

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
Ideális szilvásgombocba

85 cent/kg
(minimum 500-600 kg)

FRISS GYÜMÖLCS 
A TERMELÔTÔL 

NAGYBABNI TÉTELEKBEN
500-600 kilogrammos rekeszek

$200 egy rekesz $150 egy rekesz

$200 egy rekesz $200 egy rekesz

Valamennyi fôvárosba 
szállitunk

Személyesen Shepparton-i 
(Victoria) telephelyünkön 

veheti át rendelését.
Telefon:

0401 975-600
(A hét minden napján)

nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 
gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855


