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MAGYAR
fogalmazott: nagyon kell tudni, mi az Isten akarata.

–-- Azokat az embereket, akik testi vagy szellemi rendellenességgel szület-
nek, gyengéd szeretettel kísérjük útjukon, hogy valamilyen módon ôk is be 
tudjanak illeszkedni a társadalomba. Nem akarok megbántani senkit, nem 
célom, hogy fájdalmat okozzak bárkinek is, így arra buzdítok mindenkit, hogy 
induljon el azon a csodálatos úton, amelyet Isten jelölt ki a férfiak és nôk szá-
mára. Sosem éreztem azt, hogy a másként gondolkodók ellen küzdjek, én azt 
hintem el, amit Isten a szívemre helyezett: az egészséges családok fontosságára 
hívom fel a figyelmet. Azt mondom el a fiataloknak, mennyire nagyszerû dolog 
kiteljesedni a szerelemben férfiként és nôként, hogy aztán szülôkké válva egy-
séges családot alkossanak, szeretetben éljenek. Sosem valami ellen, hanem 
valami mellett emelem fel a szavam. Így aztán szeptember 13-án Budapestre 
érkezem majd Erdélybôl, hogy ötszáz gyerekkel együtt én is felvonuljak --– 
jelentette ki Böjte Csaba, aki a megmozdulással arra szeretné felhívni a figyel-
met, hogy jó dolog gyereket vállalni, az élet mellett dönteni és a szeretet útján 
járni.

Halálkamion: 25 év börtönt kapott 
az afgán bandavezér és három társa

Elsô fokon 25 év fegyházbüntetéssel sújtotta a Kecskeméti Törvényszék azt 
a négy embercsempészt csütörtökön, aki 71 illegális bevándorló halálát okozta 
az úgynevezett parndorfi halálkamion ügyében.

Böjte Csaba ötszáz 
erdélyi gyermekkel együtt 

vonul fel Budapesten
Sosem éreztem azt, hogy a másként gondolkodók ellen küzdjek, én azt 

hintem el, amit Isten a szívemre helyezett: az egészséges családok 
fontosságára hívom fel a figyelmet –-- mondta a Magyar Idôknek Böjte 
Csaba, aki szeptemberben ötszáz erdélyi gyermekkel együtt vonul fel a 
fôvárosban.

Böjte Csaba a családról, annak értékeirôl és a XXI. században betöltött sze-
repérôl tartott elôadást. Az atya a Szentendre Barátai Egyesület meghívására 
érkezett a városba, ahol egy 18+1 stációból álló ösvényt szentelt fel.

–-- A meditációs ösvény a házasság egy-egy periódusát érinti, reflektálva a 
kapcsolat változásaira: a párkeresés idôszakától kezdve a szerelem kibontako-
zásán át. Az utat végigjárók tehát saját életük egy-egy adott pontjára pillant-
hatnak rá vagy tekinthetnek vissza, legyen az a gyermekvárás idôszaka, a min-
dennapi feladatok sorában a hûség megôrzésének gyakorlata, vagy a gyerekek 
segítése és kísérése a felnôtté válás folyamatába –-- mondta el lapunknak Benes 
Edvárd, a Szentendre Barátai Egyesület elnöke, hozzátéve, hogy jótékony 
célú adománygyûjtést is szerveztek a csíkszeredai árvák javára, az adakozóknak 
köszönhetôen pedig néhány óra leforgása alatt több mint kétmillió forint gyûlt 
össze.

Böjte atyát a Magyar Idôk arról kérdezte, hogy mi a véleménye a melegjogi 
mozgalmak célkitûzéseirôl, az azonos nemûek gyerekvállalásáról. A ferences 
szerzetes válaszában Isten jóságát hangsúlyozta: aki úgy teremtette meg a vilá-
got, hogy az életünket csodálatossá teszi a szerelem, és az életünk akkor válik 
teljessé, széppé, ha ennek a szerelemnek van gyümölcse, ki tud bontakozni.

–-- A keresztények számára egyértelmû az üzenet, amit megfogalmaz az Úr: 
Isten igéjébôl jottányit sem lehet sem elhagyni, sem pedig hozzátenni, azt be 
kell tartani. A hatodik parancsolat is elég egyértelmûen fogalmaz, nekünk, 
keresztényeknek ezt a szívünkbe kell vésnünk –-- fogalmazott a lelkipásztor.

Az azonos nemû párok gyerekvállalásával kapcsolatban Böjte atya úgy 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

Június 26-án János, Pál névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Adeodát, 
Ádin, Adon, Adonisz, Adony, Dakó, 
Deodát, Dókus, Dózsa, Kirill, Morgan, 
Morgána, Pável, Pelágiusz, Pénelopé, 
Pósa, Upor névnapja van.
Június 27-én László névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bársony-

ka, Dalia, Dalton, Deli, Eufémia, La-
diszla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, 
Tordos, Ulászló névnapja van.
Június 28-án Levente, Irén név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Círus, 

Erina, Gyula, Hektor, Hermiás, Her-
miusz, Iréneusz, Iringó, Jerne, Laura, 
Laurencia, Lauretta, Leó, Leon, Leoni-
dász, Lionel, Lora, Lorella, Lorett, 
Marcella, Petúnia, Szerénusz, Szirom, 
Szironka, Tivadar névnapja van.
Június 29-én Péter, Pál névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aladár, 

Alicia, Aliz, Beáta, Ditta, Emma, Em-
mi, Ivetta, Judit, Keszi, Keszô, Keve, 
Kövecs, Orbán, Orbó, Pável, Petô, Pet-
ra, Petrina, Pósa, Salómé, Szalóme, 
Szulamit, Ulászló névnapja van.
Június 30-án Pál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apostol, 

Bese, Emiliána, Március, Pável, Pósa 
névnapja van.
Július 1-jén Tihamér, Annamária 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Anilla, 

Anna, Annabell, Annabella, Annamari, 
Áron, Denver, Detre, Dévald, Elôd, 
Gyula, Lévi, Ninett, Ninetta, Ninon, 
Olivér, Tábita, Talita, Teobald, Teobal-
da, Tibald, Tibold névnapja van.
Július 2-án Ottó névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Jenô, Ma-

nyi, Marcián, Maréza, Mária, Mia, Mi-
ett, Mietta, Odin, Ottokár, Sarolt, Vár-
kony névnapja van.
Július 3-án Kornél, Soma névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anatol, 

Anatólia, Bernárd, Bernát, Hadúr, Hi-
ador, Karitász, Leó, Leon, Lionel, Nap-
sugár, Prudencia, Som, Tamás, Tho-
masz névnapja van.
Július 4-én Ulrik névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aggeus, 

Babett, Babetta, Berta, Betta, Betti, 
Bettina, Erzsébet, Fédra, Felda, Illés, 
Ince, Karitász, Odiló, Odó, Ódor, Pru-
dencia, Rajmond, Rajmund, Ramón, 
Szvetlána, Údó, Ulla névnapja van.
Július 5-én Emese, Sarolta névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Antal, 

Anton, Antos, Cipora, Cippóra, Cipriá-
na, Ciprienn, Cirilla, Metód, Sarolt, 
Toni, Viliam, Vilmos, Zoé, Zója név-
napja van.
Július 6-án Csaba névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Atalanta, 

Csobád, Dominika, Dominka, Ézsaiás, 
Felícia, Gyárfás, Izaiás, Járfás, Jávor, 
Jósiás, Józsiás, Mária, Metella, Mi-
letta, Morella, Nedda, Romola, Romu-
lusz, Ronalda, Tamás, Tankréd, Tho-
masz névnapja van.
Július 7-én Apollónia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Apol, 

Apolka, Bandó, Bódog, Brendon, Cirill, 
Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Donátó, 
Évald, Félix, Kasztor, Kira, Kirill, Me-
tód, Nikkó, Odiló, Odó, Olinda, Vilibald 
névnapja van.



A kiemelt jelentôségû bûnügy 14 vádlottját bûnszervezetben, a csempészett 
személyek sanyargatásával, részben üzletszerûen elkövetett embercsempészés-
sel vádolták meg. Négy embernek ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, 
részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett 
gyilkosság miatt is felelnie kellett.

A vádirat összesen 26 vádpontot tartalmazott, amelyek közül a huszonötödik 

a 71 ember halálát okozó úgynevezett parndorfi ügy.

A bûnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31-szer összesen 1200 

embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, 

zárt, levegôtlen furgonokba zsúfolva.

2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülrôl nem 

nyitható, sötét, szellôzés nélküli hûtôkamionba.

A Kecskemétrôl Ausztria felé tartó hûtôkocsiban az 59 férfi, 8 nô és 4 

gyermek még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt.

Tudnunk kell, 
hogyan mûködött a diktatúra
„Bár gyakran elégedetlenek vagyunk a jogállam helyzetével, értékelni kell a 

rendszerváltás óta e téren elvégzett munkát”
Szükségünk van a diktatúra mûködésérôl való tudásra, kik és milyen alapon 

döntöttek emberéletekrôl ---- mondta a Miniszterelnökséget vezetô miniszter az 

1956 utáni megtorlás adatbázisát bemutató konferencián.

 

A rendszert emberek mûködtették, akkor is sok minden múlt rajtuk. A 

kutatások feltárják, kik öltek kéjjel, kik parancsra, karrierért vagy éppen féle-

lembôl. Az adatbázist létrehozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) a maga 

összetettségében mutatja be annak a rendszernek a mûködését ---- mondta a 

miniszter.

Megjegyezte: a rendszerváltás fájdalmas velejárója, hogy a régióban több-

nyire elmaradt a számonkérés, és ahol volt, ott is felemásra sikerült. Nemcsak 

a pofonok, de a törvényes felelôsségre vonás is elmaradt --- fogalmazott.

Ennek oka lehetett a rendszerváltás megegyezéses jellege, az utódpárti 

törekvések vagy akár maga a jogrend, hisz a tettesek személyiségi jogai gyak-

ran fontosabbak voltak, mint az áldozatok joga, továbbá az sok évtizedes idô-

múlás miatt a források is hiányoztak. A NEB tudományos igényû adatbázisa 

ezeket a hiányokat igyekszik pótolni --- tette hozzá.

Gulyás Gergely kiemelte: bár gyakran elégedetlenek vagyunk a jogállam 

helyzetével, van javítani való, de értékelni kell a rendszerváltás óta e téren el-

végzett munkát. Az igazságszolgáltatás függetlensége semmilyen sérelmet 

nem szenvedhet - szögezte le a Miniszterelnökséget vezetô miniszter. Hozzátette, 

demokratikus jogállamban a törvényhozó és a jogalkalmazó szövetséges, aki 

végzi a hatalmi ágak elválasztásából rá háruló feladatokat.

Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke a Megtorlás fogaskerekei címû 

konferencián emlékeztetett arra, hogy 1989. június 16-án, Nagy Imre és társai 

újratemetésekor a Hôsök terén a 6. koporsó az 1956 utáni megtorlás összes 

áldozatának állított emléket, és ez az esemény a kommunista rendszer morális 

összeomlásának szimbólumává vált. Azóta a feladat a tényfeltárás, információs 

kárpótlás, az áldozatok emlékének megôrzése és azoknak a megnevezése, akik 

a rendszer fogaskerekei voltak, részt vettek a megtorló perekben nyomozóként, 

ügyészként, bíróként. Ugyanakkor azok megörökítése is, akik nem vállalták a 

részvételt ezekben az eljárásokban. 

A NEB elnöke elmondta: egyes nagy pereket kutatta már a történettudomány, 
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de az adatbázis összeállításakor kellett szembesülni azzal, hogy a hétköznapi 

áldozatok sorsa még jelentôs részben feltáratlan. Darák Péter, a Kúria elnöke 
Gulyás Gergely felszólalásával összhangban kiemelte: demokratikus jogál-

lamban elsôdleges az igazságszolgáltatás függetlensége, a jogalkotó és a jogal-

kalmazó pedig szövetségesként mûködik együtt.

A magyar állam és a magyar igazságszolgáltatás 1956 oldalán áll, mai 

szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki ---- hangsúlyozta a fôbíró a 

Kúria épületében megrendezett konferencián elmondott zárszavában. Polt 
Péter legfôbb ügyész a bûnösök megnevezésének fontosságát emelte ki. Mint 

mondta, éppen ez a NEB, a Kúria és a Legfôbb Ügyészség együttmûködésével 

zajló program célja.

Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1958. június 16-ai kivég-
zésének 60. évfordulója alkalmából a konferencián bemutatott adatbázist a 
NEB a Kúriával és a Legfôbb Ügyészséggel együttmûködve hozta létre az 1956-
os megtorló perek feldolgozásának elsô lépéseként. Az adatbázisban 110 ezer 
oldalnyi iratanyag átvizsgálása alapján 126 kivégzéssel záruló per 231 halálos 
áldozatának, valamint sok száz nyomozónak, ügyésznek, bírónak az adatait 
tették közzé a perek56.hu internetes oldalon.

Az adatbázisból kiderül többek között, hogy Borbély János vett részt 
bíróként a legtöbb 1956 utáni megtorló jellegû halálos ítélet meghozatalában: a 

“mosolygó halálként” is emlegetett férfi 66 ilyen döntésnél volt az eljáró bírói 

tanács elnöke vagy a bírói tanács ülnök tagja. Az adatbázisban az egyes ügyek, 

illetve nevek alapján lehet keresni. Az ügyek a vizsgálati, ügyészi és bírói sza-

kaszra tagolva ismerhetôk meg, a mintegy 1000 rendôr, ügyész és bíró több 

mint felének, illetve a 231 kivégzettnek pedig az életútja is megismerhetô az 

internetes oldalon.

Bekerülhet az alkotmányba 
az utcán élés tilalma

A Fidesz azt kéri a kormánytól, hogy a most zajló alkotmánymódosítási 

folyamatban teremtsék meg annak jogi feltételeit, hogy ne legyen megengedett 

az életvitelszerû közterületen tartózkodás, hiszen minden hajlék nélküli ember 

számára biztosított a szálláshely.

Bajkai István, a kormánypárt országgyûlési képviselôje Budapesten tar-

tott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy ezzel a módosítássál biztosítani 
lehetne, hogy a várost mindenki egyformán, igazi otthonaként tudja használni.

A Fidesz politikusa évtizedes problémaként jellemezte, hogy sokan életvitel-
szerûen használják a közterületeket, ami a közbiztonsági és közegészségügyi 
veszélyek mellett megterhelô a városban élôknek.

Bajkai István arról is beszélt, hogy az állam és az önkormányzatok kiterjedt 

támogatási rendszert biztosítanak, azaz például nappali és éjszakai szálláshelye-

ket és egyéb ellátási formákat azoknak, akiknek az élete elnehezült, és nem 

tudnak saját otthonban lakni.

Bajkai István arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívül sikeres közmun-

kaprogram mindenki elôtt megnyitotta a munkavállalás lehetôségét, ennek 

köszönhetôen pedig bárki gondoskodni tud megfelelô szállásról.

A kormánypárti képviselô aláhúzta: Budapest nemcsak az itt élôk otthona, 

hanem Magyarország és a Kárpát-medence szellemi, kulturális, gazdasági és 

politikai központja is.
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NEM LEHETNE, DE 
AZÉRT EGY MAGYAR 

HOMOSZEXUÁLIS 
PÁRNAK SIKERÜLT

Magyar jobboldal-Meleglobbi 0-1.
Magyarországon az egynemû párok 

nem fogadhatnak örökbe gyermeket, 
de kiskapu van bôven. Egy elôzô hete-
roszexuális kapcsolatból származó 
gyermeket nevelhet leszbikus, de me-
leg pár is. Tavaly adtak hírt a homo-
szexuális közösségek arról, hogy egy-
re több homo pár vállal gyereket.

Éseztígyhogy? –-- tehetnénk fel a 
klasszikus kérdést. Nyilván a kéthar-
mados Fidesz-kormány sem ilyen né-
pesedési programot tervez.

Ám most az egy hónapos, vidékre ki-
terjesztett Pride alkalmából a 444.hu is 
belerondított a ventillátorba. Nagy 
örömmel írtak arról, hogy egy meleg 
párnak mégiscsak sikerült, amit a 
jobboldal nem nagyon szeretne. Az új 
kiskapu a béranyaság, persze nem 
mindenki engedheti meg magának, de 
nem árt figyelni a jelenségre.

Mert bár van olyan cukrász Ameri-
kában, aki lelkiismereti okokból homo-
szexuális pároknak nem készít esküvôi 
tortát, egyre több nônek azonban nem 
gond pénzért gyereket szülni azonos 
nemûek számára. De ez csak a dolog 
lelki és anyagi oldala. A magyar köz-
igazgatásnak is simán megfelelt a Ka-
nadában béranyától született gyerme-
ket nevelô pár.

Elég volt ehhez a kanadai kórház iga-
zolása, hogy a gyermek béranyától 
van. Mivel a vérszerinti apa kaphat 
gyedet a jog szerint, ezért meg is ítél-
ték neki. Innentôl az Államkincstárnak 
nincs dolga az üggyel. De volna-e más-
nak? Mert vélelmezhetôen nem a har-
madszor újraválasztott kurzus elvei 
szerint zajlanak a folyamatok, és nem 
is a Fideszt harmadszor kétharmadhoz 
juttató választók akarata szerint.

A tanulság egyelôre az, hogy az inter-
nacionalista meleglobbi megint jól be-
pancsolt egyet a nemzetállamnak. Az 
internacionalista meleglobbit ugyanis 
sosem érdekelte egy ország demokra-
tikus választása és az emberek véle-
ménye.

(Magyar Idôk)

MÁR KERESZTET 
VETNI IS TILOS

Szintet lépett a keresztény vallás ül-
dözése, ellehetetlenítése, háttérbe szo-
rítása.

Korábban egy áruházlánc tüntette el 
a görög joghurtján látható ortodox 
templomról a keresztet. Majd Geno-
vában tiltakozott a helyi imám a déli 
harangszó ellen, mert szerinte túl han-
gosak a harangok.

A toleranciabajnok liberális világnak 
való kóros megfelelési kényszer, a ke-
resztény vallás gyakorlását súlyosan 
diszkrimináló ôrület immár elérte a 
labdarúgó világbajnokságot is.

Az „O Globo” brazil napilap szerint a 
brazil labdarúgó-szövetség megtiltotta 
a közös imát mind a pályán, a meccsek 
elôtt, mind a szállodában. A vezetôség 
a csapaton belüli felesleges feszült-
ségek elkerülésével indokolta döntését 
–- számolt be a példa nélkül álló esetrôl 
a Magyar Kurír katolikus hírportál.
Mi lesz a következô?
Talán megbüntetik a mélyen vallásos 

Neymart egy remek keresztlabda, 
vagy egy csodás keresztpassz után?

Esetleg eltiltja majd a szövetség, ha 
keresztet vet egy gól után?

(Magyar Idôk)

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Repülés
Biztos, hogy nem a félelem törölte 

ki a képet, nem féltem soha. Már-
mint hogy lezuhanunk

Valamilyen rejtélyes oknál fogva, 
tavasztól ôszig a légi folyosót Budapest 
kellôs közepére helyezik át, s így abla-
komból, kertembôl gyakran látom az 
ereszkedô gépeket, éjjel a misztikus 
fényeket, hallom a furcsa, visszafojtott 
hangokat. Eszembe jut Blériot, End-
resz György is, a Justice for Hun-
gary s még a Challenger is. Most is, 
látva egy ereszkedô óriást, gyötröm az 
agyam: mikor repültem én elôször? 
Meglep, hogy nem maradt meg ben-
nem határozott élmény. Megfeled-
keztem róla. Pedig hát! Levegôbe 
emelkedni, micsoda érzés lehetett! 
Biztos, hogy nem a félelem törölte ki a 
képet, félni nem féltem soha. Mármint 
hogy lezuhanunk. Volt úgy, hogy in-
kább kívántam. Valahogy, mint a vi-
lágvégét. Akkor együtt!

Az elsô repülôutamnak a hetvenes 
években kellett lennie, legalább negy-
ven éve. Talán rosszul voltam. Gye-
rekkoromban sokat voltam rosszul 
autóban is. Hánytam. Gyakran meg 
kellett állni. A buszban is, meneti-
ránnyal ellentétesen egyszerûen nem 
tudtam ülni. Pedig sokat autóztunk, 
apám a születésemkor vette elsô autó-
ját, egy Fiat 600-ast. Anyámnak velem 
a karjában ki kellett nézni a kórház 
ablakán, és nagyon örülni. Hiába, a fa-
ter is magának vett ajándékot, s na-
gyon várta, hogy örüljünk. Az a fityó 
megvolt még nyolc-tízéves koromban 
is, szerettük nagyon.

Elôször valószínûleg 1977-ben ülhet-
tem repülôgépen, amikor a gimnázi-
ummal Szentpéterváron jártunk „cse-
rekiránduláson”. Mi oda, az oroszok 
ide. Odafelé vonattal mentünk, az biz-
tos, mert élénken él bennem a szerel-
vény orosz (ukrán) része, amelyen va-
lamilyen okból átsasszéztunk a have-
rokkal –-- sejtem is, hova tartottunk --

–, frenetikus élmény volt. Kiváltképp 
a szag. (Véletlenül sem illat.) De visz-
szafelé, Varsótól biztosan repülôvel 
jöttünk! Arra a képre emlékszem, 
ahogy megérkeztünk Ferihegyre, és a 
betonon gyalogoltunk a régi épület 
felé. A tizenhét évesek felsôbbren-
dûségével, lazaságával és fáradságá-
val. Én egy méretes mûanyag ágyút 
húztam magam után (a leningrádi Ál-
lami Nagyáruházban vettem), a többi-
ek mintha szédelegtek volna. Valaki 
talán egy hatalmas macit szoronga-
tott.

Arra viszont pontosan emlékszem, 
hogy a következô évben, bátyámmal 
Moszkvába, majd onnan Omszkba, 
Irkutszkba és Ulánbátorba repültünk. 
Egyre kisebb és igénytelenebb gépek-
kel. Légcsavarossal érkeztünk a mon-
gol fôváros kedélyes füves repterére. 
De nem ám golfpálya volt. Azt hiszem, 
nagyon megkönnyebbültünk, amikor 
az utolsót zökkent a gép egy tréfás 
fûcsomón. Bevillan egy-egy kép Irkut-
szkról, a Bajkál-tóról, a tajgáról. Na-
gyon hálátlan az emlékezet. Szelektál!

Repülés. Ma már természetes, de mi-
lyen elérhetetlen volt akkor, s mégis-
csak megvolt! S miért nem maradt 
meg mégsem? Talán azt hittem, majd 
repülni fogok ide-oda, enyém lesz a 
világ. Zürich, Frankfurt, London, New 
York. Vagy nem, nem is akartam 
igazán? Legyen csak álom? Az elôbbi 
utakat nem én szerveztem, nem is én 
akartam, nem én fizettem. Így alakult. 
De semmi kétség nem volt bennem, 
hogy eljön majd az én idôm!

Mikor ültem elôször repülôgépen a 
magam akaratából? Katonaság után, 
már a nyolcvanas években a (leendô, 
majd eskü szerinti) feleségemmel 

utaztunk vonattal, busszal, stoppal (te-
herautóval), autó val, hajóval, de repü-
lôvel nem. Külön-külön talán. Én egy-
szer Prágába repültem. Az biztos. 
Valamikor a nyolcvanas évek végén. 
A professzoromnak nem volt kedve 
(ereje, ideje?) eleget tenni egy meghí-
vásnak, és engem, a tanársegédet „de-
legált”. Na, erre emlékszem. Megkap-
tam a programot. Ilyen akadémiai el-
nök, olyan államtitkár, több polgár-
mester. Tolmács, autó, sofôr, szálloda, 
találkozó a társadalmi szervezetek 
küldötteivel, „turné” a Szudéta-vidék 
városaiban stb. Huszonnyolc éves vol-
tam. Csehszlovákia akkor még nagyon 
kommunista volt. Kicsit lazítottam in-
dulás elôtt, aztán a reptéren sörrel 
próbáltam gyógyulni. Nem is lett vol-
na nagy baj, ha nem rögtön jön a hiva-
talos ebéd, s elôtte a kötelezô Beche-
rovka. Nem tudtam meginni. Talán azt 
hitték, absztinens vagyok, „veszélyes 
ember”, udvariatlan, s különben is, mi-
ért küldenek egy ilyen nyikhajt ebben 
a súlyos helyzetben? Nagyon sokat ta-
nultam akkor, mert beszélhettem vol-
na csehül is, de amíg a tolmács bíbe-
lôdött, mindent hallottam, s arra is 
tudtam reagálni, amirôl azt sem tud-
ták, hogy értettem. Nagy sikerem volt. 
Kastélyokat nyitottak ki este, hogy 
egyedül végigjárjam azokat. S én vé-
gigjártam. Megszemléltem. Talán a 
kezemet a hátam mögött összekul-
csoltam, és gondterhelt képet vágtam.

Tervezgettünk utakat Görögországba 
és Hispániába –-- már a vízum is meg-
volt --–, de valahogy mégse mentünk. 
Gyermekeink úgy születtek, hogy 
nem volt kedvünk elindulni. Viszont 
1989-ben biztos, hogy voltunk Ameri-
kában. Akkor még beteg sem voltam, 

gyönyörû, okos kislányunkat itt lehe-
tett hagyni a nagyinál –-- még soha 
nem mondott errôl a hat hétrôl semmit 
–--, tudom, hogy Gitta nem volt nyu-
godt, és én sem. Hogy volt? Honnan 
ment a hatalmas gép? Nem emlék-
szem. Csak és kizárólag a feleségem 
szemére emlékszem: biztatás volt ben-
ne, erô, szeretet. „Nyugalom.” Boston-
ba repültünk, barátainkhoz. Nem lehet 
elmondani, milyen boldogság volt 
megölelni a kicsit a virágzó leander-
bokrok között, amikor hazaértünk.

Repülni? Földrészeken át? Micsoda 
lehetôség. Persze, vannak rossz él-
mények. Amikor megtudtam, hogy 
beteg vagyok, s ez már mindig így 
lesz, elhatároztuk, hogy –-- amíg lehet 
–--, elmegyünk a Szentföldre. Repül-
tünk, a gép nyolc órát késett. De vala-
hogy eljutottunk –-- hajóval --– Jeru-
zsálembe és Betlehembe is. És valaho-
gyan vissza is. Micsoda szerencse. 
Még egyszer az Óperencián túlra, sôt 
a nyugati partra. Bécsbôl indult a 
hatalmas gépmadár. Fel kellett állítani 
embereket az utolsó sorokból, hogy 
lefekhessek –-- hat szék középen éppen 
elég volt –-- akkor is beteg voltam, 
mint éppen most, amikor ezeket a so-
rokat írom. A lábam sziklakeménysé-
gûre dagadt.

Repülni? Barátaim, nem vonz a 
messzeség. Nem vonz a távolság. Soha 
nem ülök már repülôgépre, nem ér-
dekel a halandó világ. Megjelenik elôt-
tem zenében, versben, szürreális ké-
pekben, megjelenik olyan csúcsokon, 
amelyeket soha nem érhetek el. Nem 
érdekel. A mezô színei igen, egy fa, ha 
árnyéka enyhülést ad a forróságban. A 
folyó, amely örökkévalóságot sugall, 
egy patak, ha hallom a csobogását, egy 
tó, s vele a vihar, ha misztikus moraj-
lása örömöt ad. Álltam a Fórumon, 
hosszú percekig egy ponton, csak 
azért, mert ott Caesar is állt. Voltam 

épületben, mert ott Napóleon diktálta 
leveleit és fogadta vendégeit. Jártam 
temetôben, mert ott Morrison nyug-
szik, étteremben, mert ott Hrabal sö-
rözött, egy színpadon, mert ott Latino-
vits szavalt, egy parkban, mert ott Ra-
dics nyûtte a gitárt, egy gyárban, mert 
ott Walesa szerelte a villanyt, egy té-
ren, ahol a guillotine naponta százszor 
siklott, és sikoltott a tömeg, egy ház-
ban, ahol szerelem született. S láttam 
ott egy vaságyat, amelyen kilehelem 
majd a lelkemet.

Már nem vonz a repülés. De repülni 
mégis kell. S emlékezni is kell a repü-
lésre. És boldog örömmel felfedezni a 
magasból a Dunát, a Balatont, Buda-
pestet, a várat, a Gellért-hegyet. Man-
hattant, a Szent György-szigetet, a Co-
losseumot, a Temzét, a Boszporuszt, a 
piramisokat, a nagy falat, a Földközi-
tengert, s most már, a Zöldfa utcában 
a düledezô házamat. Repülni kell. De 
milyen nehéz, ha nincs, aki reptessen. 
Szárnyam nem nôtt, s utazási irodákra 
ilyesmit mégse bízhat az ember.

Ha vágysz a repülésre, magaddal 
kell, hogy vidd az idôt, a tudást, isme-
reteidet. Mosolyogj, mindent a te sze-
med lásson. Gondolj arra, hogy soha 
nem hagyod el a szerelmedet. Tudni, 
honnan indultunk, emlékezni az útra, 
amit megtettünk, meglátni a világ job-
bik felét, és ahhoz húzni –-- mindig 
ahhoz –--, ha repít, s ha agyonnyom is, 
ez az, aminél nem tudok jobb tanácsot 
adni.

Képzeletemben egy furcsa repülôté-
ren bolyongok –-- miféle bolygó ez? --–, 
ahol minden olajozottan mûködik, s a 
beszállókártyán egy idézet: „Közel az 
idô, amikor mindenrôl megfeledkezel, 
és közel az idô, amikor minden, min-
denki megfeledkezik rólad.” Jó ez így, 
bölcs Caesarom. Nem csak jó, igaz is.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Lassacskán többen jöhetnek majd 
vissza, mint amennyien elmennek. 
Vagyis egyértelmûen megfordul a 
trend – mondta a kivándorlási ada-
tok kapcsán az államtitkár
Rétvári Bence: Ha valahol életvédelmi 

vagy az azonos nemûeket érintô kérdés-
rôl, illetve a természetes értékrendet 
megtagadó kezdeményezésrôl van szó, 
ott mindig feltûnnek Soros szervezetei, 
és befolyásolják a közvéleményt.

Budapesti kórházépítésre nem kapunk 
uniós forrást, mondván, túl fejlett a kö-
zép-magyarországi régió, ugyanakkor a 
CEU belvárosi campusának jutott köz-
vetlen brüsszeli támogatás –-- errôl is 
beszélt a lapunknak adott interjúban 
Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások 
Minisztériumának parlamenti államtit-
kára.

–-- Orbán Viktor az új kabinet meg-
alakulása kapcsán beszélt régi vágású 
kereszténydemokráciáról. Miben ra-
gadható ez meg?

–-- Az eszmék közül a szocializmus 
múlt ki elôször, mert felfalta a libera-
lizmus. Az utóbbi idôben az európai szo-
ciáldemokrata gondolkodók, illetve pár-
tok már teljes mértékben a liberalizmus 
céljait vették át. Ezzel szemben áll a 
kereszténydemokrácia, a nemzeti gon-
dolat, az illiberalizmus és a konzervatív 
felfogás. Mi a közösségek megerôsíté-
sében hiszünk, szemben a nyílt társa-
dalom eszméjének közösségeket rombo-
ló szándékával. Emberképünk nem a 
magányos individuum, aki csak a fo-
gyasztás révén tud érvényesülni. Ha 
úgy tetszik, alapvetô antropológiai kü-
lönbség áll fenn a két világnézet között. 

A kereszténydemokrácia a kormányzás-
ban is megjelenik, így a magyar kor-
mány számára elsôdleges a családok 
megerôsítése, támogatása.

–-- Akkor nem arról van szó, hogy any-
nyira kínos lett az illiberalizmus szóösz-
szetétel emlegetése, hogy le kellett cse-
rélni?

–-- A KDNP alelnökeként mondhatom, 
a kereszténydemokrácia mindig is a 
kormányzásunk középpontjában állt. 
Ebben nincs változás. Ráadásul az Euró-
pai Uniót kereszténydemokrata politiku-
sok alapították, erre az értékrendre épí-
tettek. Persze a liberálisok szinte meg-
szállták az intézményrendszert, Soros 
György elképesztô összegeket szánt ar-
ra, hogy a hozzá hûséges emberek min-
den euró pai intézményben felbukkanja-
nak. Megjegyzem, az általuk erôltetett 
liberalizmusnak semmi köze a tizenki-
lencedik századihoz, annál több a hagyo-
mányos emberkép és társadalom szét-
zúzásához. A liberálisok egyébként ma-
gát a kultúrát is lecserélhetô cikknek 
tartják, ami szerintük nem adottság, 
hanem választás kérdése. Fogyasztási 
cikk, mint bármi a boltban. Pedig az 
anyanyelv, a szülôföld vagy a nemzeti 
kultúra tesz minket olyanná, amilyenek 
vagyunk. Ha ez elvész, mi magunk ve-
szünk el. Ezért kell ragaszkodnunk 
hozzá. Ezt is teszi a kormány.

–-- Merre tart Európa? A katolikus Íror-
szág ban a melegházasság legalizálása 
után az abortusz liberalizálásáról is 

népszavazáson döntöttek.
–-- Ha valahol életvédelmi vagy az 

azonos nemûeket érintô kérdésrôl, il-
letve a természetes értékrendet megta-
gadó kezdeményezésrôl van szó, ott 
mindig feltûnnek Soros szervezetei, és 
befolyásolják a közvéleményt. Ennek 
eredménye lett az, ahogy már említet-
tem, hogy a baloldal a liberalizmus fog-
lya lett.

–-- Eközben az olaszok, az osztrákok, de 
akár a franciák vagy a németek sem 
kérnek a választásokon ezekbôl az 
erôkbôl. Ki áll akkor nyerésre?

–-- Nálunk egyértelmûen a keresztény-
demokrácia, ám Európában azért ez 
még a jövô kérdése. A nyugat-európai 
emberek ugyanakkor egyre inkább elu-
tasítják a gazdasági, médiabeli és poli-
tikai, egymással összefonódó elitet, 
amelynek gondolkodása a politikai lag 
korrekt beszédmódban és a vadliberális 
célkitûzésekben ölt testet. Az európai 
közép pártok felelôssége, hogy az embe-
rek oldalára álljanak, s hajlandóak le-
gyenek meghaladni az eddigi berendez-
kedést. A Fidesz–KDNP ezt az utat 
választotta, egymás után három kéthar-
mados választási siker lett az eredmé-
nye. Orbán Viktor miniszterelnök 
neve pedig már tôlünk nyugatra is 
egyre inkább hívószó, ezzel nyernek 
választásokat Ausztriától Olaszországig. 
Valószínûleg ez még nem is a vége en-
nek a folyamatnak. Korszakváltó pilla-
natban vagyunk.

–--  Miért?
–-- Mert ismét egy óriási népesség je-

lent meg az európai civilizáció kapuinál, 
és áramlik be a kontinensre. Ebben a 
helyzetben nem mûködnek a régi, rutin-
szerû válaszok. A probléma kézzelfog-
ható, ebben már nem lehet félrevezetni, 
megtéveszteni az embereket, értik, mi 
forog kockán. Nem lehet elhallgatni a 
migrációs problémákat a médiában 
sem.

–--  Néhány napja az olasz hatóságok 
nem engedték kikötni az Aquarius nevû 
mentôhajót, fedélzetén több száz afrikai 
menedékkérôvel. A kereszténydemok-
rata politikust kérdezem: ez nem em-
bertelenség?

– Minden ország részérôl teljesen jogos 
önvédelmi mechanizmus, ha nem engedi 
be a törvénytelenül érkezôket, ám vala-
mennyi kereszténydemokrata politikus 
számára kötelesség, hogy Afrikában 
vagy a Közel-Keleten segítsen az ember-
hez méltó életfeltételek kialakításában. 
Errôl szól a Hungary Helps nevû prog-
ramunk is, amelynek keretében az iraki 
Erbílben iskolát húztunk fel, újraépítet-
tünk egy Telskof nevû települést, más-
hol egészségügyi ellátást vagy vizet biz-
tosítunk, továbbá humanitárius és to-
vábbképzési programokat is indítunk. 
Mindenkinek ahhoz van joga, hogy a 
szülôföldjén békében boldoguljon, eb-
ben akarunk segíteni.

–--- Milyen további magyar progra-
mokról lehet tudni?

–--  Jordánia, Irak és Szíria után immár 
Nigériában, illetve más afrikai álla-
mokban is megjelenik majd a program.

–-- Vannak már követôi a kez de mé- 

nyezésnek?
–-- Lengyelországban hasonló progra-

mot indítottak, ôk is próbálnak helyben 
segíteni, a helyi egyházak pedig már 
jelezték, a magyarokra és a lengyelekre 
lehet számítani. Illetve nagyon sok ame-
rikai szervezet hívja meg a magyar kor-
mány képviselôit, hogy számoljanak be 
a tapasztalataikról. Ôk egy éve váltottak 
paradigmát: immár nem a nagy nemzet-
közi szervezeteken, például az ENSZ-en 
keresztül segítenek, hanem közvetlenül 
a helyi, zömmel egyházi közösségeknek 
juttatják el a segítséget. Kiderült: a ma-
gyar modell hatékonyabb és eredmé-
nyesebb.

–-- Ellenzéki slágertéma a kivándorlás. 
Aggódik a kormány?

–-- Az ENSZ szerint a térségben nálunk 
a legalacsonyabb a külföldön dolgozók 
aránya, hat százalék, jóval alacsonyabb, 
mint több más európai országban. Pl. 
Portugáliában, ahol 22,3 százalék, vagy 
Írországban, ahol 18,8 százalék azoknak 
a munkaképes korúaknak az aránya, 
akik kivándoroltak, Nagy-Britanniában 
pedig 7,6 százalék hagyta el az országot. 
Ennek oka, hogy beindult a gazdaság, 
magasabbak a bérek, alacsonyabbak az 
adók, és jobbak az otthonteremtési lehe-
tôségek. Ráadásul az elsô illúziókon is 
túl vannak az eddig Nyugaton próbálko-
zók. Most már van perspektíva itthon. 
Különösen biztató a statisztika további 
alakulása, amely szerint lassacskán töb-
ben jöhetnek majd vissza, mint ameny-
nyien elmennek. Vagyis megfordul a 
trend.

Kacsoh Dániel
(Magyar Hírlap)

„Nemzeti kultúránk nem 
fogyasztási cikk”
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Az elmúlt 
hét

„CSUPÁN” 
HAZAFI VOLT

Június tizenhatodika 1958 óta megha-
sonlott dátum. Volt ez már mindenféle 
nap. A titokban tartott gyászé, a karha-
talommal szétvert megemlékezéseké, a 
Hôsök terei nemzeti fôhajtásé, 1989 óta 
pedig a végtelenített „Kié Nagy Imre?”-
vitáké.
A hatvan éve kivégzett miniszterel-

nök és mártírtársai forognak a sír-
jukban.

A kaméleonok is ma emlékeznek. A 
rendszerváltás óta a kommunista utód-
párt is elhelyezi e napon az emlékezet 
(vagy talán úgy pontosabb: az emlékezet-
kiesés) virágait a 301-es parcellánál. 
Mintha megvilágosultak volna a sorsfor-
dító 1989-es esztendôben.

Hogyan is mondta az ifjú Orbán Vik-
tor az emlékezetes újratemetési beszé-
dében? „(…) szinte tülekednek, hogy -– 
mint szerencsehozó talizmánt --– megé-
rinthessék ezeket a koporsókat (…)”

Arra persze a leglelkesebb „örökösje-
lölt” sem gondol, hogy hiteles csak úgy 
lehetne, ha a saját tárgyalásán ô sem 
kérne kegyelmet a fölötte ítélkezôktôl. 
Ez persze csak akadémikus gondolatfut-
tatás. Hiszen se per, se bíró. Hóhér még 
lenne…

Akárhogyan is van, ideje tisztázni: 
Nagy Imre sírjánál nem a kiemelkedô 
politikus elôtt tisztelgünk. Merthogy 
nem is volt az sosem! A forradalom 
napjaiban is inkább csak kullogott az 
események után, sôt olykor egyenesen 
sodródott velük. Ha ellentmondásos éle-
tét nem keresztezi a forradalom, ma va-
lószínûleg már nem is emlékeznénk rá.

A koncepciós per azonban válaszút elé 
állította: vállalja-e, amit mondott, és tett 
azokban a tragédiájukban is fölemelô, 
véres napokban, vagy megfordul és be-
sorol korábbi pártja mögé? A minisz-
terelnök a bitófán adta meg erre a vá-
laszt azon a hatvan évvel ezelôtti napon 
–- és ez mindent felülírva hirdeti az ô 
végsô minôsítését.

Azzal, hogy nem kért kegyelmet Kádár 
vérbíróitól, beírta magát a történelembe. 
Emlékében nem a kiemelkedô politikust, 
„csupán” a hazafit tiszteljük.

HOL LEGYEN
 A KORDON?

Olvasom, hogy a Hatvannégy Várme-
gye Ifjúsági Mozgalom közleményben 
jelezte: ha a kormány nem tiltja be a 
július 7-ére tervezett Pride-vonulást, 
akkor ôk a Magyar Ellenállás keretében 
lépnek majd fel. (Gondolom, ez valami 

tömeges pofozkodást jelent.) Mire a ren-
dôrség azt közölte, „a szükséges erôk és 
eszközök mellett kordonelemeket is al-
kalmazni fog” a felvonulás biztosításához.

Erre persze a Pride szóvivôje is rea-
gált: „Agresszív radikálisok nem kény-
szeríthetnek olyan biztosítási módsze-
reket a rendôrségre, amelyek akadá-
lyozzák a résztvevôket a menethez való 
késôbbi csatlakozásban, illetve a menet 
elhagyásában.” Szerintük inkább a vár-
megyéseket kellene kordonnal elkeríte-
ni.

Van egy olyan érzésem, hogy a feszti-
válon megjelenô liberális politikusok 
jobban örülnének egy harcias karnevál-
nak. Mégiscsak nagyobb sajtót kap az 
ember, ha az önfeledt masírozás közben 
fejbe dobják egy-két tanyasi tojással, 
hervadt paradicsommal.

Merthogy ellenzéki politikusok lesznek 
a vonulók között, az biztos. Fekete-Gyôr 
András, a Momentum migránsbarát 
pártelnök-szexológusa még valamikor 
tavaly meg is mondta, hogy pártja poli-
tikai közösségként mindig részt vesz 
majd az esedékes Pride-on. (Gondolom, 
a rendszeres vonulókat örömmel töltötte 
el a bejelentés.) Azért csak kíváncsi 
lennék, kormányra kerülésük esetén ho-
gyan oldanák meg a kamionokon riszáló 
Pride-vonulók és a keblükre ölelt mig-
ránsok közös felvonulását…

Ábrándos óráimban néha elmerengek: 
mi lesz, ha egyszer a Föld minden orszá-
gában elfogadják a melegházasságot? 
Mi lesz a sok jogvédôvel, LMBTQ-élhar-
cossal, gondterhelt liberális szervezettel, 
ha az ô gyámolításukkal már nem lehet 
több szavazatot szerezni? Amikor ez a 
fajta hülyítés már nem lesz többé az el-
lenállás szimbóluma?

UTCAI HARCOK
A Fidesz azt kéri a kormánytól, hogy a 

mostani alkotmánymódosítás keretében 
emelje be az alaptörvénybe azt is: tilos a 
közterületen való életvitelszerû tartóz-
kodás. Mégse normális, hogy a szeren-
csétlen, lepukkant emberek az utcát 
használják lakásnak, miközben van ele-
gendô hely a hajléktalanszállókon is.

Évtizedes látvány ez az illatos közterü-
leti anziksz, ami bizony alaposan beár-
nyékolja a települések összképét, a köz-
biztonsági és közegészségügyi veszé-
lyekrôl már nem is beszélve.

A hajléktalanok látványa –-- indokol a 
beadvány –-- a többség számára „rend-
kívül nehézzé teszi a város otthonként 
való kezelését”. Ahogyan várni lehetett, 
szinte azonnal megszólalt a liberális vo-
kál: „Mindenki egyenlô!”, „Emberi jogo-
kat!”, „A közterület mindenkié!”, „Vesz-
szenorbán!” stb. A Népszava haditudósí-
tója ezt írta: „Tovább ûzi a hajléktalano-
kat a Fidesz.”

Érdekes, hogy sosem maguk a hajlékta-
lanok háborognak ilyenkor, hanem dub-
lôreik, a különféle mûszamaritánusok. 
Emlékszem, amikor pár éve a Város 
Mindenkié elszántjai elfoglalták a jó-
zsefvárosi önkormányzat elsô emeletét.

Úgy harmincan lehettek, és ôk is azért 
háborogtak, mert a kerületvezetésnek 
volt képe megtiltani a közterület „életvi-
telszerû használatát”. (Értsd: parkban, 
kapualjban való szunyókálás, kis- és 
nagydolog végzése, drogozás, italozás 
ugyanitt, boxer- és dobócsillag-használat 
stb.) Az aktivisták molinót feszítettek ki 
a polgármester dolgozószobája elôtt, 
majd leheveredtek a folyosóra. „Mi is 
emberek vagyunk!” --– hirdette az üze-
net.

Még mielôtt bárki elbizonytalanodott 
volna…

Ezúttal a kétségbeejtô Párbeszéd is 
fontosnak tartotta, hogy hordóra álljon: 

ahogy 
Pilhál György 

látta

„Orbán embertelen kormányzásának 
köszönhetôen tömegek csúsznak egyre 
jobban a reménytelenségbe.”

Valószínûleg ezért szavaztak rájuk im-
már harmadszor is kétharmaddal, hü-
lyegyerekek.

MÁR 2022-RE GYÚRNAK
Schiffer András LMP-alapítónak sok 

emlékezetes mondata van. Az egyik így 
hangzik: „Ha az ember éppen kezdi e-
lhinni, hogy az MSZP meg tud újulni, 
mindig elôugrik a bokorból egy Kovács 
László.”

Most ugyan nem tülekednek a szocia-
lista hívôk, és megújulásban remény-
kedô szimpatizánsokról sincs hír, de 
Laci bácsi ismét elôugrott a bokorból -– 
hétfô reggel ugyanis ô hirdetett igét az 
M1 reggeli vendégeként. Vajon mivég-
rôl ugrál a maholnap 79 esztendôs politi-
kus?

Miért nem megy el inkább sakkozni, 
zsugázni a partizánszövetség nyugdíjas-
klubjába, esetleg romantikázni egyet a 
szoborparkba Lendvai Ildikóval? Gályá-
zott ô már éppen eleget a mozgalomban.

Lényeg a lényeg: a volt MSZP-párt-
elnök és külügyminiszter hétfôn bement 
a televízióba, és azt mondta, hogy a 
pártjában most kezdôdô tisztújítás tétje: 
sikerüljön elôkészíteni a kormányváltást 
a következô országgyûlési választáson.

Szerinte, ha megfelelô elnök és elnök-
ség kerül az MSZP élére választani, „ak-
kor kezdhetünk bízni a 2022-es siker-
ben”.

Vajon kire/kikre gondolhatott az ábrán-
dos tekintetû Laci bácsi? Sajnos a mû-
sorvezetô hölgy ezt elfelejtette megkér-
dezni. (Mentségére szóljon, szegény az-
zal volt elfoglalva, hogy kibírja nevetés 
nélkül beszélgetôpartnere tízperces 
ábrándozását.)

Kovács László egyébként pár nappal a 
voksolás elôtt még úgy nyilatkozott a 
Népszavában, hogy a Fidesz elveszíti a 
választást. De meg is érdemli, tette hoz-
zá a látnok, aki az elsô Orbán-ciklusban 
azt javasolta a miniszterelnöknek, hogy 
„Merjünk kicsik lenni!”… Ami most 
megint az ô csapatának sikerült.

Pár nappal a méretes zakó után meg 
már azt mondta a stratéga, hogy pártja 
Karácsony Gergely kölcsönjátékos nél-
kül még a parlamentbe se jutott volna 
be.

Tudja valaki követni Laci bácsit? Egy 
szoborparki séta tényleg jót tenne.

MARCI, A „MAGYAR 
SZAKÉRTÔ”

A magyarországi aktuális állapotokról 
Gulyás Márton notórius forradalmárt 
kérték fel elôadónak minap a hollandiai 
Act of Democracy elnevezésû konferen-
cia szervezôi. Ki mást? (Ezzel nagyjából 
be is lôhetjük a rendezôk hovatartozását, 
súlyát…) Marci a várakozásnak megfe-
lelôen hozta magát, lelkesen ótvarolta a 
magyar választási rendszert, beleilleszt-
ve azt az ország „Európától való leszaka-
dásának” folyamatába.

Még le sem arathatta igazán Marci a 
nézôtéri tapsot, amikor a közönség sora-
iból szót kért az ott helyet foglaló Kocsis 
András, Magyarország hollandiai nagy-
követe. (Ôt is érdekelte a Gulyás-ország-
értékelés.) Elmondta, nyugodjon meg 
mindenki, semmi probléma nincs a ha-
zai választási rendszerrel, azt még maga 
a Velencei Bizottság is megvizsgálta és 
jónak találta.

Megemlítette az Egyesült Királyság 
választási rendszerét is, amellyel a Fi-
desz–KDNP nem 67, hanem 85 százalé-
kot szerzett volna, ha nálunk is azt alkal-
mazzák. Kocsis ezután megkérdezte a 
moderátortól, hogyan lehet az, hogy ô, 
aki lassan már hat éve Hollandiában 
dolgozik nagykövetként, még sosem hal-
lotta, hogy Magyarország ne tartozna 

Európához. –-- Nyitva kéne tartani a 
dialógust, és hanyagolni ezeket az arro-
gáns állításokat –-- javasolta a diplo-
mata.

A nagykövet hozzászólása láthatóan 
Gulyás szakértôt is kibillentette a járá-
sából –-- lányos zavarában interjút (?) 
akart kérni a diplomatától, aki persze 
nem volt vevô a lefagyott provokátor 
hülyeségére, és távozott.

A Mérce.hu szerint a nagykövet „elme-
nekült”. Meg ilyet is írt a „mértékadó” 
portál: „Ahogy ezt már több esetben is 
láttuk, a magyar diplomácia elôszere-
tettel delegál elôadásokra nagykövete-
ket, ügyvivôket, ahol a magyar kormány 
álláspontját kell megszólaltatniuk.”

Bizony, gyerekek, ugyanis egyebek 
mellett ez a feladatuk. Szolgálni a hazát 
a hazaárulókkal szemben. Szokjatok 
hozzá.

A SZABADSÁG 
LEBEGÉSE

–-- Miután az Orbán-kormány drogstra-
tégiája megbukott, és a hatóságok nem 
tudják megakadályozni a fogyasztást, a 
biztonságosabb fogyasztás felé kellene 
terelni az embereket. (…) Arra kérjük a 
kormányt, hogy tegyen lépéseket a kan-
nabisz legalizálása érdekében! Ez Ma-
gyarország érdeke –-- mondta minap 
Sermer Ádám, a Liberálisok szószólója. 
Meg azt is mondta korábban ez az em-
ber, hogy a kannabisz már régen nem 
„kapudrog”, nem lehet ráfogni, hogy be-
lépô a kemény drogok világába.

Hallgatva az „érveket”, az embernek 
van egy olyan érzése, hogy Sermer 
Ádám már maga is benyitott azon a 
drogkapun…

Toxikológusoktól tudjuk, hogy a füvezô 
páciens –-- miközben átéli a „szabadság 
lebegését” –-- lassan, de biztosan leépül, 
elhülyül, függôvé lesz. Merthogy agy-
kérgét szép módszeresen legyalulja a fû 
–-- ez egyébként Sermer szövegébôl is 
világosan átjön.

Hogy életszagú legyen ez az írás, me-
sélem a következôt.

Személyes ismerôsöm, akivel nagyjá-
ból havonta találkozom, elmondta, 
mennyire megkeserítette az életét a 
szomszédban lakó huszonéves fiú. A 
srác rendszeresen átmászott az ô házá-
nak a kerítésén, eleinte csak a „hecc” 
kedvéért, de késôbb már az épületbe is 
betört, pénzt és gyógyszereket vitt ma-
gával. Sôt, legutóbb a család kedvenc 
idôs kiskutyáját is eltüntette (mint utóbb 
kiderült, agyonütötte és elásta).

Már az elsô „stiklik” után nyilvánvalóvá 
vált, hogy a legény egy „kicsit füvezik”, 
ilyenkor jön rá a kalandozás – majd a 
lebukások után a zokogós, depressziós 
összeomlás. Mindezt a rendôrség is 
megerôsítette, ahol a feljelentéseket tet-
te ismerôsöm.

A kéretlen látogatások idén február 
tizedikétôl elmaradtak –-- a fiú aznap a 
Szabadság-híd turulját kereste föl… (Ha 
Sermer nem hiszi, guglizza ki a február 
10-i rendôri tudósításokat.)

„Ez Magyarország érdeke” –-- érvel a 
drogliberalizálás mellett az anyaszomo-
rító ember. (Amit még ideírnék, azt alig-
hanem kihúzná a szerkesztô.)

MACI LACI
Két hete már, hogy szívélyes, baráti 

látogatás keretében hazánkban tartóz-
kodik egy hárommázsás medve. Hívni 
ugyan nem hívta senki, de így is kie-
melt figyelem kíséri minden lépését. 
Országjáró körútját rendôrök bizto-
sítják földön, vízen, levegôben –-- már 
amióta észrevették, hogy belépett az 
országba. Merthogy váratlanul érke-
zett, sôt mindjárt frászt is hozott az ôt 
elsônek megpillantó bennszülöttre. (Ki 

is nevették a hírt hozó szegény nógrádi 
ipsét, mondván: biztos duplázott a reg-
geli snapsznál.)

Elôfordult már medveséta idehaza 
máskor is, egy-két napig szörnyül-
ködtek a népek, de aztán ment minden a 
maga útján. Csakhogy ez a Maci Laci 
(ezt a nevet kapta hirtelenjében) több a 
kettônél. Ahelyett, hogy visszaballagott 
volna az elcsatolt országrészre, gondolt 
egyet és –-- itt maradt. Kaland az élet! 
Sztár, szinte már kedvenc akkor lett, 
amikor a tévé is mutatta, amint mackós 
járással dél felé cammog. 

Maci Laciról nekem az a Gyurka nevû 
kan nyuszi jutott az eszembe, aki 
valamikor az ezredforduló táján a Sze-
gedi Vadasparkból szökött meg. Gyur-
kát takarmánynyúlnak vásárolta a park-
vezetés, aznap ôt ette volna meg vacso-
rára az ottani sztárnak számító hópár-
duc. Gyurka azonban megneszelte a 
tervet, és még a vacsora elôtt néhány 
társával kirágta magát a siralomházból 
egyenest a szabadságba.

Szinte napok alatt belakták a park mel-
letti erdôs területet, sôt a szökést szer-
vezô Gyurka hamarosan népes családot 
alapított. Rövid idô múlva valóságos 
nyúlnyájak szaladgáltak a vadaspark 
körül, a látogatók pedig --– fütyülve a 
sztár hópárducra --– a karakán Gyurká-
ékat lesték, kényeztették. (El lehet kép-
zelni a hópárduc fejét, amint a zendülô 
nyuszik ott ran-dalíroztak a rács mellett, 
vágták neki a grimaszokat, mutogatták az 
ülepüket…)

Ahogyan most Maci Laci is összeko-
vácsolta a nemzetet. Ilyen egyszerû.

MINDEN HÚRON 
JÁTSZANAK

Nagyon készült az Amnesty Interna-
tional csapata az Alkotmánybíróság 
(AB) keddi döntésére. Iván Júlia asz-
szony mindjárt két kommentáló köz-
leményt is készített, hogy megtudhas-
suk mi a frankó, hogyan kell helyesen 
értelmeznünk a külföldrôl támogatott 
szervezetek átláthatóságáról szóló tör-
vény AB általi megítélését. Júlia asz-
szony minden eshetôségre gondolt, írt 
egy ilyet is, meg írt egy olyat is. Az 
egyiket arra az esetre, ha a testület 
elmarasztalná törvényt, a másikat meg 
arra, ha helybenhagyná…

Az elôbbi így kezdôdik: „A mai döntés 
nagy gyôzelem a magyar civil szerve-
zeteknek és az egész társadalomnak (…
).” A másik meg így: „Az Alkot-mány-
bíróság mai döntésével elmulasztotta a 
lehetôséget, hogy igazságot szolgáltas-
son (…).” A folytatás mindkét változat-
ban ugyanaz: nevezett törvény célja, 
hogy „elhallgattassa a kritikus hangokat, 
és az orosz »külföldi ügynök« törvényt 
másolja”. Márpedig az ilyennek nincs 
helye Magyarországon –-- szögezi le a 
„civil” szervezet mértékadó frontasz-
szonya. (Az Orbán-kormány persze 
mindkét változatban megkapja a magá-
ét.)

Ment is volna a trükközés, várták a 
bíróság döntését, csakhogy a szama-
ritánus szervezet illetékes hülyéje vala-
mit elbabrált a rendszeren, miáltal Júlia 
asszony mindkét értékelése föl-került az 
internetre. A vállon veregetô is, meg a 
ledorongoló is. Puff!

Ja, és a slusszpoén! Az Alkotmány-
bíróság nem is hozott döntést, úgy ha-
tározott: megvárja az Európai Unió 
Bíróságának állásfoglalását. Vagyis Jú-
lia asszony írhat egy harmadik kommen-
tárt is… Jut eszembe, elnök asszony a 
napokban bejelentette: szeptember vé-
gén lejáró szerzôdése után valószínûleg 
elhagyja a pályát. --– Elfáradtam, vala-
hol fel kell töltôdnöm –-- magyarázta. Én 
a meleg éghajlatot ajánlanám.



Andrej Babis cseh kormányfô bepe-
relte Szlovákiát az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságán, mert szerinte Po-
zsonyban jogtalanul tartják nyilván a 
volt kommunista Állambiztonsági Hi-
vatal (StB) ügynöklistáján --- jelentette  
a Seznam.cz hírportál.

A szlovák származású cseh politikus 
2012 óta pereskedik a szlovákiai ható-
ságokkal az ügyben, miután a pozsonyi 
Nemzeti Emlékezet Intézete (ÚPN) 
közzétette az StB-vel együttmûködôk 
névsorát, amelyen Andrej Babis be-
szervezett ügynökként szerepelt. Ba-
bis már akkor személyiségi jogainak 
megsértésére hivatkozva pert indított 
az ÚPN ellen, azt állítva, hogy neve 
jogosulatlanul szerepelt az StB listáin.

A különbözô szintû bírósági döntések, 
fellebbezések és panaszok után a szlo-
vák alkotmnybíróság tavaly október-
ben eljárási hibákra és jogtalanul fel-
vett tanúvallomásokra hivatkozva 
semmisnek mondta ki az elôzô ítéle-
teket, és az ügyet újratárgyalásra visz-
szautalta a kerületi bírósághoz, amely 
az idén februárban elutasította Andrej 
Babis panaszát. A cseh kormányfô 
márciusban ez ellen fellebbezett, és a 
Legfelsôbb Bíróság most ezt a kere-
setet utasította el. Andrej Babis azon-
ban nem ért ezzel egyet, és ezért most 
az Emberi Jogok Európai Bíróságához 
fordult jogorvoslatért. A Seznam.cz 
értesülése szerint Babis a per anyagát 
és érveit küldte el az európai bíró-
ságnak.

A sokmilliárdos vagyonnal rendelke-
zô politikus kitartóan tagadja, hogy 
titkos ügynöke lett volna a volt kom-
munista Állambiztonsági Hivatalnak. 
Az ÚPN állításai szerint Babis 1980-
ban lett az StB társadalmi megbízottja, 
majd két év múlva Bures fedônéven 
az ügynöke. Július Suman egykori 
állambiztonsági tiszt, aki Babist állító-
lag beszervezte, a bíróság elôtt azon-
ban tagadta ezt az információt. Suman 

vallomása perdöntônek bizonyult. 
Babis azt állítja, hogy a múltban mint 

a Petrimex külkereskedelmi vállalat 
munkatársa természetesen érintke-
zésbe került az StB embereivel, de 
tagadta, hogy titkos ügynök lett volna.

A nagyvállalkozóból lett politikus vi-
tatott múltja miatt Csehországban 
már hosszabb ideje politikai támadá-
sok célpontja a jobboldal részérôl.   

* * *
Állandó, felsô korlát nélküli kötelezô 

kvótát akar bevezetni az Európai Par-
lament --- derült ki abból az Origo 
birtokába került feljegyzésbôl, amit az 
EP elnöke, Antonio Tajani készített a 
dublini reformmal kapcsolatban. A 
dokumentum szerint a brüsszeli be-
vándorláspárti képviselôk bevezetnék 
a könnyített családegyesítést, csopor-
tosan is át lehetne helyezni migrán-
sokat és a nem engedelmeskedô or-
szágokat megbüntetnék: elvonnák az 
uniós forrásaikat. Az Európai Parla-
ment most elvárja az Európai Tanács-
tól –-- vagyis a tagállamokat képviselô 
állam --- és kormányfôktôl --–, hogy 
támogassa a javaslatot. A június végi 
uniós csúcs elôtt tehát úgy tûnik, Eu-
rópa bukott vezetôi mindenképpen 
keresztül akarják erôltetni a már 
többször kudarcot vallott kvótaötletü-
ket, mindezzel pedig soha nem látott 
válságba taszítanák az Európai Uniót.

Állandó és felsô korlát nélküli köte-
lezô kvóta bevezetésére tett javaslatot 
az Európai Parlament (EP) abban az 
Origo birtokába került dokumentum-
ban, amit az EP elnöke, Antonio Tajani 
készített az EP dublini reformmal 
kapcsolatos álláspontjáról. Az iro-
mányból kiderül, az úgynevezett Dub-
lin IV-es rendszer mindenkor érvény-
ben lesz, nem csak a krízisidôszakokban, 
és az Európai Bizottság javaslatának 
megfelelôen nem lesz felsô határa a 
migránsok kötelezô betelepítésének.

Az EP jelenleg azt várja, hogy az 

Európai Tanács, vagyis a tagállamok 
állam- és kormányfôi is hagyják jóvá a 
javaslatot. Ráadásul a brüsszeli képvi-
selôk szerint a miniszterelnököknek 
nem kell egyhangúlag dönteniük, 
többségi szavazattal is elfogadhatják a 
kvótát.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ki 
akarják venni Orbán Viktor és a V4-
es miniszterelnökök kezébôl a vétó-
zás lehetôségét. Ennyit a nagy brüsz-
szeli demokráciáról. A bevándorláspárti 
politikusok célja, hogy migránsokkal 
árasszák el Európát, és ez ellen a kö-
zép-európai országok ne tehessenek 
semmit.

Tajani dokumentuma szerint Brüsz-
szel nem csak az egyedülálló illegális 
bevándorlók helyzetét könnyítené 
meg, hanem bevezetné a családegye-
sítésre és más tényleges kapcsolat 
esetére vonatkozó könnyített eljárást 
is. Az elosztási rendszer keretében az 
egyes tagországok „igazságos szerep-
vállalását” a GDP és a népesség alap-
ján kell kiszámítani ---- írta a politikus. 
A kérelmezôket a korrekciós elosztási 
rendszer révén helyezik át azokba a 
tagországokba, melyek a „méltányos 
részesedésükhöz” viszonyítva a legke-
vesebb kérelmezôt fogadták be. Mivel 
Magyarország nem fogadott be illegá-
lis bevándorlókat, most arra számít-
hatnak, hogy a „méltányos tehermeg-
osztás” jegyében tömegével telepítenék 
hozzánk ôket.Azokat, akiknek vala-
melyik országban már vannak roko-
nai, vagy korábban már éltek vagy 
tanultak ott, mindenképp ebbe az or-
szágba kell elhelyezni. Akiknek nin-
csenek ilyen kapcsolatai, azoknak az 
esetében lép életbe a korrekciós el-
osztási mechanizmus, melynek alap-
ján valamelyik tagországba át kell 
helyezni ôket.
Tajani feljegyzése azt is leírja:
Az eljárásnak gyorsnak kell lennie, 

és biztosítania kell, hogy a más tag-
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Hol vagy 
Csaba királyfi?

(Harmadik, befejezô rész)
Ilyet nem fogunk látni a duna- menti 

parlamentben. A bukaresti parlament 
felsô házában találhatunk az oláh kép-
viselôk között jobboldalit, baloldalit, 
liberálisat, konzervativat, bármilyen 
más színezetû politikai csoprtulást, de 
egyet sem találunk: aki a Székelyföld 
autonómia törvényjavaslatot támogat-
ta volna. A szenátus 96 szavazattal 9 
ellenében erôsítette meg a törvényter-
vezet elutasítását, ezt kizárólag az 
RMDSZ (magyar párt) frakció támo-
gatta 9 szavazattal.

Amikor már ott tartunk, hogy az oláh 
politikumtól semmi meglepetés nem 
jöhet akkor új magyarellenes retori-
kával és pofátlansággal állunk szem-
ben. Egyes oláh honatyák még sértô-
nek is találták azt, hogy ilyen kezde-
ményezést a román centenárium 
(Nagyrománia létrejöttének századik 
évfordulója ) évében terjesztették be. 
A voksolást követôen G Baciu az el-
lenzéki Népi Mozgalom Párt kovászna 
megyei szenátora „agyrémnek” nevez-
te a Székelyföldet és megköszönte 
román szenátor társainak, hogy meg-
védték Románia területi épségét és 
elhárították az ország „kilyukasztásá-
nak” veszélyét”. Az államfôi iroda 
szerint az etnikai alapú autonómia a 

helyett hogy a közösségek fejlôdését 
szolgálná, fenáll a veszély, hogy akadá-
lyozza azt. (Aki ismeri a székelyföldi 
utak állapotát az hamar tud rossz vé-
leményt mondani a 100 éves oláh 
megszállásról és „fejlôdésrôl”)

Az ehhez hasonló ellenzés nélküli 
szavazás a sztálini idôkre emlékeztet.-
-- egyes helyeken az oláhok még Sztá-
lint is felülmúlják.  

De térjünk át röviden a kárpátaljai 
helyzetre ahol a magyar kormány --- 
kiemelve Szíjjártó Péter külügymi-
niszter kemény kiállása már elérte, 
hogy az ukrán nacionalista kormánnyal 
megindult egy tárgyalás ahol eddig 
elértük, hogy már az igérgetés meg-
kezdôdött. A székelyföldi autonómia 
ügyét ha nem is a teljes csomag for-
májában, hanem részletekben segitsen 
Budapest is. Mivel az oláh naciona-
listák csak az erôt tisztelik a magyar 
kormány nem egy helyen képes nyo-
mást gyakorolni mint pl.

1. A Moldova (régen Besszarábiának 
nevezték és a Szovjetúnió része volt) 
köztársaság úniója Romániával. Ma-
gyarország ezt megvétózhatja, ha a 
gagauz nép jelenlegi autonómiája nem 
marad sértetlen. Ahhoz hogy ez létre 
jöhessen a román alkotmányt meg 
kellene változtatni ami után az az oláh 
érvelés hogy az erdélyi magyar kö-
zösségek autonómia követelése nem 
lehetséges mert alkotmány ellenes 
már nem tartható. Moldova keleti ré-

szén szlávok (oroszok és ukránok) 
vannak többségben és így számítha-
tunk Oroszország támogatására is. A 
kis gagauz nép már most jó kapcsola-
tokat tart fenn Oroszországgal.

2. Megvétózni a schengeni határ-
zóna kiterjesztését Romániára.

Egy másik erdélyi hír, hogy a román 
parlament szenátusa a szoci-liberális 
kormánytöbbség és a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
voksaival elfogadta a közigazgatási 
törvénykönyvet, amely egyebek mel-
lett a kisebbségi anyanyelvhasználatot 
is szabályozza. A kisebbségeket érintô 
cikkekben a településnevek mellett a 
közterületek elnevezését is fel kell 
tüntetni a kisebbségi nyelveken azo-
kon a településeken ahol valamely 
kisebbség teszi ki a lakosság legalább 
20 százalékát.

Az RMDSZ javaslatára az anyanyelv-
használati jogot kiterjesztette a pre-
fekturásokkal (megyei kormánybiztosi 
hivatallal) való kommunikációt.
Ezek kis lépések amikre sokáig 

kellett várni.
Végül álmodjunk, hogy egyszer az is 

megtörténik, hogy a budapesti parla-
mentben lesz egy olyan alkotmány 
módosító javaslat amit egy képviselô 
(a szedett vedett ellenzékbôl) sem elle-
nez. Álmodni azért szabad!

Kroyherr Frigyes
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országba áthelyezendô kérelmezôk 
gyorsan áthelyezésre kerüljenek. Erre 
tekintettel bevezetésre kerül a család-
egyesítésre és más tényleges kapcso-
lat esetére vonatkozó könnyített eljá-
rás.

A javaslatba egy eddig nem ismert 
dolog is bekerült. Tajani azt írta, hogy 
a kérelmezôk csoportosan is kérhetik 
nyilvántartásba vételüket, maximum 
30 fôs csoportokban.

A csoportként való regisztrálás lehe-
tôséget ad azoknak, akik hazájuk el-
hagyását megelôzôen vagy az út során 
közeli kapcsolatot alakítottak ki egy-
mással, hogy együtt maradjanak, és 
ugyanabba a tagországba kerüljenek.

Végül pedig jön a korbács: az új sza-
bályokat be nem tartó tagországok te-
kintetében a javaslat kényszerítô 
intézkedéseket is tartalmaz.

Azon tagországok esetében, melyek 
nem hajlandóak elfogadni a bevándor-
lók betelepítését, korlátozzák az elér-
hetô uniós források kifizetését, illetve 
nem használhatnának uniós forrásokat 
az olyan kérelmezôk visszaküldésére, 
akiknek a kérelmét elutasították.

Mindez a dokumentum is világosan 
bizonyítja, hogy a Soros György által 
fizetett migránspárti politikusok vég-
sô támadásra készülnek a június végi 
uniós csúcson.

Tudják jól, ha most nem sikerül a kö-
zelgô csúcson elfogadtatni a kötelezô 
kvótát, akkor erre több esély nem lesz. 
Európa migránspárti vezetôi számára 
életbevágóan fontos, hogy még a 2019-
es EP-választás elôtt áttörést érjenek 
el, mivel jól látszik, hogy a következô 
uniós választás a bevándorlásellenes 
erôk sikerét hozhatja.

A legújabb brüsszeli javaslat Ma-
gyarország és Európa számára is a 
teljes önfeladást jelentené. Óriási erôk 
vannak a bevándorlás mellett, de a 
magyar kormány álláspontja szerint 
meg kell védenünk keresztény kultú-
ránkat, nemzeti identitásunkat, ra-
gaszkodnunk kell a hagyományainkhoz, 
értékeinkhez.

Mindezt figyelembe véve Orbán
Viktorra újabb, rendkívül nagy harc 
vár Brüsszelben.

* * *
Meghallgatta az Amerikai Egyesült 

Államok szenátusának külügyi bizott-
sága Tibor Peter Nagy Jr.-t, akit a 
Trump-adminisztráció a külügymi-
nisztérium afrikai ügyekért felelôs 
államtitkári posztjára jelölt.

Tibor Peter Nagy Jr. Budapesten szü-
letett 1949-ben, és szüleivel az 1956-os 
forradalom leverése után hagyta el 
Magyarországot ---- írja a Magyar Hír-
lap.

A magyar származású politikus fon-
tos szerepkörbe kerülhet, hiszen a 
migrációs válság kezelésében az afri-
kai kontinens kulcsszereplô.

Tibor Peter Nagy Jr. 1979 óta dolgo-
zik az amerikai külügyminisztériumnál, 
korábban volt nagykövet Guineában 
és Etiópiában is.

Afrika történelmi válaszúthoz érke-
zett, s az irány, amelyet választ, ha-
tással lesz a jövôjére és az egész világ 
biztonságára s jólétér –-- közölte a 
meghallgatáson Nagy.

Kiemelte, hogy Afrikában nem elég 
csak felszámolni a terrorizmust, az 
életkörülményeken is javítani kell.

* * *
Papír szívószálat vezet be az Egyesült 

Királyságban és Írországban mûködô 
összes éttermében a McDonald’s, az 
Egyesült Államok bizonyos részein 
pedig a mûanyag szívószálak egy 
alternatív változatát kezdi tesztelni.

A vállalatra és több másik gyorsét-
teremláncra is egyre nagyobb nyomás 
nehezedik a vásárlók és a környezet-
védô aktivisták részérôl, akik a kör-
nyezetszennyezô mûanyag szívószálak 
lecserélését szorgalmazzák. Az óceán-
ba kerülve ugyanis ezek a mûanyagok 
komoly fenyegetést jelentenek a ten-
geri teknôsökre, madarakra és egyéb 
élôlényekre. A papír szívószálak ezzel 

szemben lebomlanak a természetben.
Bejelentésében a McDonald’s nem 

részletezte, hogy milyen típusú szívó-
szálat fog tesztelni az Egyesült Álla-
mokban, csupán annyit árult el, hogy 
egy „fenntartható megoldásról” van 
szó, amelyet még idén bevezetnek né-
hány étteremben.

A cégnek több mint 14 ezer étterme 
mûködik az Egyesült Államokban, míg 
az Egyesült Királyságban és Írország-
ban mintegy 1360.

Utóbbiakból idén szeptembertôl kez-
di kivonni a mûanyag szívószálakat, és 
a tervek szerint 2019-ben végeznek a 
teljes átállással.

A cég ugyancsak alternatív megoldá-
sokat akar tesztelni a franciaországi, 
svédországi és norvégiai éttermeiben.

* * *
A WorldRemit tanulmányából kide-

rült, hogy a külföldön dolgozó filippínó 
nôk sokkal több pénzt küldenek haza a 
gyermekeik oktatására, mint a férfi-
ak.

Az angliai székhelyû WorldRemit 
szerint a filippínó nôk számára a 
gyermekek oktatása a legfontosabb, 
hiszen a megkérdezettek 92 százalé-
kánál ez állt a fontossági sorrend élén 
--- írja a Manila Times.

Emellett pedig a filippínó nôk 72 szá-
zaléka olyanoknak is nyújt pénzügyi 
segítséget, akik nem tartoznak a köz-
vetlen családjukba. Kiderült az is, 
hogy átlagosan 2 százalékkal több 
pénzt küldenek haza, mint a férfiak.

A tanulmányban ezer filippínó férfit 
és nôt kérdeztek meg a WorldRemit 
vásárlói közül.

Bangko Sentral ng Pilipinas, a Fülöp-
szigetek központi bankja szerint az 
elôzô évben 4,3 százalékkal nôtt a ha-
zaküldött pénz mennyisége, amely 
2016-ban már elérte a 28 milliárd 
dollárt. A fülöp-szigeteki statisztikai 
hivatal szerint 2016-ban 2,2 millió fi-
lippínó dolgozott külföldön és ezek 
több mint fele nô volt.

A vendégmunkások 85 százaléka 
Ázsiában, 6,6 százalékuk Európában, 
5,6 százalékuk pedig Amerikában 
dolgozik. A legnépszerûbb ország a 
filippínók körében Szaúd-Arábia. A 
közel-keleti államokból összesen 4,3 
milliárd dollárt küldtek haza. Ôket 
csak az Egyesült Államok elôzi meg, 
ahonnan 5,4 milliárd dollárnyi pénz-
küldemény érkezett.

* * *
Megszületett az utópisztikusan jóléti 

és természetesen baloldali svéd állam, 
valamint a minden törvényt eleve 
megszegô, gátlástalan bevándorlók 
találkozásának egyik legtorzabb „gyü-
mölcse”: a transzgender nap a fürdô-
ben.

A nemváltók kedvére létrehozott nap 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mig-
ráns férfiak aznap szabadon beme-
hetnek a nôi öltözôkbe és zuhanyzókba 
is egy svéd uszodában --- írja a 888.hu.

Az egyik malmôi szabadtéri uszoda --
-– feltehetôen a hihetetlenül nagy 
érdeklôdés miatt –-- úgy döntött, hogy 
minden hónap elsô hétfôjét a transz-
nemûeknek és a genderfluiditás, azaz 
nemiségproblémával küzdôknek ajánlja
fel.

A „Queer Kallis” programnak elneve-
zett akció keretében ezért minden 
hónap elsô hétfôjén úgy üzemeltetik 
majd az uszodát, hogy aznapra nem 
érvényesek a nemiség alapján történô 
területi és belépési korlátozások.

A nagy transzgender akció azonban a 

hírek szerint csúfos kudarcot és ko-
moly botrányt okozott, mivel transzne-
mûek egyáltalán nem jelentek meg a 
nekik kitalált uszodai napon, ám olyan 
migránsok, akik a különleges napra 
hivatkozva meztelen svéd nôket akar-
tak látni, viszont nagyon nagy szám-
ban.

Az Aftonbladet tudósítása szerint a 
malmôi Ribersborgs Kallbadhus sza-
badtéri uszodájában elindított transz-
gender napot kihasználva tömegesen 
jelentek meg migráns fiúk és férfiak 
az intézmény nôi zuhanyzói, öltözôi és 
mellékhelyiségei mellett, illetve azok-
ban.

A hírek szerint sok nô úgy döntött, 
hogy egyszerûen elhagyja a fürdôt a 
férfiak nem várt és zavaró jelenlétének 
köszönhetôen.

A május 7-én kezdôdött program elin-
dítását támogatta Hanna Thomé, a 
Baloldali Párt és Linda Hiltmann a 
Feminista Kezdeményezés képviselôje 
is.

A feminista párt többek között arról 
ismert, hogy a vezetôje, az ugandai 
migráns hátterû Victoria Kawesa az 
iszlám helyett a férfiakat hibáztatta 
amiatt, hogy a muszlim iskolákban ne-
mi alapon hátrányos megkülönbözte-
tést szenvednek el a lányok.

Az akciót elindító szélsôséges balol-
dali politikusok szerint egyébként a 
történtek miatt még nem lenne szabad 
felfüggeszteni az uszodai program 
végrehajtását, mert amit a migránsok 
tettek, az csak „a patriarchális világ 
kifejezésmódja”.
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Május 25. Lovagi túránk negye-
dik állomása Bodrogszerdahely és 
Szölöske érintésével Borsi, ahol II. 
Rákóczi Ferenc szülŒháza és szobra 
áll. Laczkó Lajos a II. Rákóczi Fe-
renc Polgári Társaság elnöke és Káz-
mér István lovagtárs a Múzeum és a 
felújításra váró Rákóczi-kastély 
gondnoka fogadott minket. Rákóczi 
szobrát, amit évekkel ezelŒtt elloptak, 
feldaraboltak, de szerencsére rátalál-
tak és szépen rendbehoztak, most 
szép, GödöllŒn készített és ajándéko-
zott kŒtalpazaton áll. A kastély, amit 
2015-ben láttam utoljára, nem sokat 
változott lerobban állapotán. Most 
úgy olvastam, hogy a magyar állam 
800 millió forintot fog ráfordítani a 
kölségvetésbŒl rendbehozatalára és a 
tervek szerint 2020-ra fog elkészülni. 
Pásztor Péter mûépítész s Wittinger 
Zoltán tervezŒ-építész, valamint 
Krcho János mûemlékvédelmi épí-
tész tervei szerinti munkálatokat. A 
II. Rákóczi Ferenc nonprofit szerve-
zet igazgatótanácsának felügyelŒbi-
zottsági tagjai és Varga Anna Tün-
de, Borsi polgármesterre fogják el-
lenŒrizni a munkálatokat. 

Borsi látogatásunkat a polgári tása-
ság korábbi, de azóta elhunyt elnöke 
Hajdú Jenô lovagtársunk emlékére, 
Hajdú János borospincéjében fejez-
tük be, a nagy melegre való tekintet-
tel vágott-sört és hûtött borokat kor-
tyolgatva.

Lovagok útja utolsó állomása Mikó-
házán áthaladva Kovácsvágás volt. A 
helységet a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány és a Kultúra Lovagrend fel-
karolta, faragó táborokat rendeztek a 
településen, aminek több köztéri alko-
tás, faragott szobor, a temetŒben ha-
talmas harangláb éptése lett az ered-
ménye. A falú polgármestre Sándor 
Endre a pincesoron épített  asztalok-
kal és padokkal ellátott platformon 
fogadott minket pálinkával, finom 
ételekkel és jobbnál jobb borok fel-
szolgálásával. Tartalmas köszöntŒ 
beszédét Szatmáry Jánosné (Kati) 
hozzászólása egészítette ki. Beszé-
dekbŒl kitûnt az is, hogy a kovácsvá-
gási kilátó a hegytetŒn nagyrészben a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány és 
lovagrendünk támogatásával készült 
el. A falu lakossága is kivonult foga-
dásunkra. Beszédek, köszöntŒk hang-
zottak el és magyar nótázással ért 
véget az est. 

Hazafelé tarva sikerült az úttestet a 
sötétben átszelŒ termetes Œzike hátul-
ját fékezés közben meglökni, ami 
nem tett benne nagy kárt, mert 
tovább állt az általa vágott túloldali 
csapáson, de Nick Ferenc kocsijnak 
az eleje megrongálódott, lökhárítója 
leesett. Az autó lámpáit nem érte kár, 
így szerencsésen hazaértünk éjfél 
felé, maradandó élményekkel.

Másnap, május 26-án volt a lo-
vagi találkozó fŒnapja, amikor tartal-
mas beszámolókat hallottunk a meg-
jelent lovagtársaktól. Ezeket most itt 
nem kívánom  ismertetni, mert a lo-
vagrend jövŒ évi könyvében kell, 
hogy megjelenjenek.

A lényeg, hogy a rend lovagjai, mind 
Európában és a tengeren túl, mind 
Magyarországon és az elszakított 
területek utódállamaiban a magyar 
kultúra maximális ismertetésével, 
személyes példaadással vettek részt.

Megemlítem viszont, hogy két lovag-
társunk Halászi Aladár (Tiszaújvá-

ros) és Kovács Katáng Ferenc (Os-
lo), megtiszteltek idei versesköteteik-
kel. 

Halászi Aladár verseskötetének 
címe: Pontként a mindenségben – 
Versek, aforizmák. Kiadója a Ka-
zinczy Ferenc Társaság, és utolsó 
oldalán sorjázza eddig megjelent 
könyveit, amik egyetlenegyig a ma-
gyar nyelv megtartása, mûvelése és 
fejlesztése érdekében láttak napvil-
ágot. Míg Kovács Katáng Ferenc 
kötete Gaál Zoltán svédországi költŒ 
verseivel közösen jelentek meg, címe: 
Vizek egymás között. Ennek borító-
lapi oldala jegyzeteibŒl kitûnik, hogy 
mindketten letették névjegyüket a 
két ország kulturális életében, mint 
magyar származású polihisztorok.     

Május 27-én Kisvárdáról Dr. 
Eszényi Gyuláné (Regina) lovagtár-
sunk társaságában, tanári tevékeny-
sége és élményei megismerésével, 
vonaton tértünk vissza Budapestre. 

Május 30-án, a Budapesti Szé-
kely Kör által a Vármegye Galériá-
ban (Vármegye utca) este 6 órakor 
rendezett eladáson vettünk részt, ahol 
a televízióból is közismert „bükki 
füvesember” Szabó György, Gyuri 
bácsi tartott elŒadást a gyógyfûvek, 
gyógyteák alakalmazásáról. Feltárta 
az Œsi terápiákat, amikkel a felmerült 
betegségeket a természet által nyúj-
totta termékek: fûvek, fák levelei ill. 
termékei fogyasztásával, teák segítsé-
gével eredményesen meggyógyítha-
tók. Meg is nevezte azokat a gyógy-
teákat, amiknek fogyasztásával, ered-
mény érhetŒ el. 

Megtudtuk, hogy évszázadok óta 
Erdélyben a Ferences Rend kertésze-
teiben termelŒdtek ezek a gyógynö-
vények és most Gyuri bácsi segéd-
letével Böjte Csaba testvér ismét 
nekilátott egy ilyen kertészet megho-
nosításához, gyógynövények termesz-
téséhez. 

Mellettem ült az elŒadáson Kádár 
Sándor, Csaba testvér segédlelkésze, 
aki a módszer lelkes híveként meg-
erŒsítette és támogatta ennek a fela-
datnak ismételt felvállalását. 

Az elŒadást Frigyessy Ágnes vezet-
te le, kérdéseket téve fel az elŒadó-
nak: hogyan és mikor ismerte meg a 
gyógynövényeket és azok gyógyító 
hatását? Gyuri bácsi elmondta, hogy 
nagyanyjától tanulta gyerekkorában, 
vele járta a természetet a gyógynövé-
nyek begyûjtésére.

Évekkel késŒbb, felnŒtt korában ha-
tározta el, hogy mint természetgyó-
gyász ennek a terápiának lesz hírde-
tŒje és végrehajtója. 

KésŒbb Ágnes utat nyitvott a közön-
ség számára is, hogy személyesen 
találkozzon Gyuri bácsival és taná-
csokat kérjen tŒle a gyógyítási mód-
szerekrŒl. 

Ezt követŒen családias hangulatban, 
pogácsa és finom bor fogyasztása 
mellett, megelégedetten beszélgettek 
az egybegyûltek a hallottakról.

Június 4-én, Összetartozás napján, 
az Írószövetség Bajza utcai székhá-
zában rendezte meg a Bethlen Gábor 
Alapítvány „Trianon 98 – Teleki Pál” 
címû összejövetelét, ami zsúfolt házat 
eredményezett. Mi ketten felesé-
gemmel egy kétszemélyes fotelban 
kaptunk helyet, közvetlenül a Nem-
zeti Fórum Népdalköre mellett. Az 
elŒadás Rákóczi-korabeli énekkel 
kezdŒdött, amiben mi is résztvettünk. 

Szól a kakas már, majd a régi és a 
mostani Székely Himnusz: , én édes, 
jó Istenem, Oltalmazóm, segedelmem 
…, Ki tudja merre, merre visz a 
végzet, Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Ezt követŒen köszöntŒt mondott az 
Írószövetség elnöke Szentmártoni 
János költŒ, s emlékbeszédet tartott 
Házi Balázs történész-levéltáros a 
RETÖRKI-tŒl, lelkes tapsot aratva. 
Ezt ismét nótacsokor követte: Krasz-
nahorka büsze vára… és a Tavaszi 
szél vizet áraszt… 

Majd Lezsák Sándor író, az Or-
szággyûlés alelnöke, a Bethlen Gábor 
Alapítvány kuratóriumi elnöke a Te-
leki Pál Érdemérmeket – Rieger 
Tibor Kossuth-díjas szobrászmûvész 
alkotását –, méltató szavak kiséreté-
ben adta át a díjazottaknak:

• Magyar Patrióták Közössége a 
magyar kulturális örökség megóvója, 
védelmezŒje számára. Átvette Hetz-
mann Róbert a közösség elnöke.

• Bata János költŒ, mûfordító, pub-
licista, a délvidéki Aracs címû lap 
fŒszerkesztŒje.

• Dr. Hoffmann Rózsa tanár, okta-
tás-kutató, egykori államtitkár.

• Dr. Horváth László orvos, a fel-
vidéki magyarok szakmai-közéleti 
támogatója.   

• Zabolai Csekme Éva, evangéli-
kus lelkész, volt ENSZ tisztviselŒ. Be-
tegsége miatt kimentését kérte.

• Jerzy Snopek, egyetemi tanár, 
mûfordító, hungarológus, lengyel 
nagykövet. 

Ismét népdalokkal zárult a meg-
emlékezést: Amott legel, amott legel, 
amott legel hat pej csikó magába… és 
Kimegyek a doberdói harctérre… 

Ezzel végetért a felemelŒ emléke-
zés, amit közös fényképezés követett 
a kitüntetekkel.

Megragva a lehetŒséget én is gra-
tuláltam a kitünteteteknek, hiszen 
legtöbbjét személyesen, vagy tevé-
kenységük révén ismertem. 

Különös figyelmet fordítva Dr. Hoff-
man Rózsára, akinek ez év elején az 
Európa Tanács parlamenti közgyû-
lése (január 23-án) nagy többséggel 
elfogadta az általa készített: Regio-
nális és kisebbségi nyelvek védelmé-
rŒl szóló jelentését.

A dokumentum, többek között kitér 
az anyanyelvû� oktatás jelentŒségé-
re, a megfelelŒ tanárképzés megszer-
vezésének fontosságára, az anya-
nyelvi tankönyvek alkalmazásának 
szükségességére, valamint arra, hogy 
az államnyelvet hatékony módon sa-
játíthassák el a nyelvi kisebbségben 
élŒ közösségek. Kiemeli annak fontos-
ságát, hogy a különbözŒ nyelvi és 
regionális kisebbségek képviselŒi 
vegyenek részt a velük kapcsolatos 
döntések meghozatalában mind az 
oktatás, a közigazgatási nyelvhasz-
nálat, a média, valamint a kultúra 
területén. Rámutatott: Európában 
több mint 50 millióan élnek regioná-
lis, nemzeti kisebbségi sorban, és 
sokszor nyelvhasználatuk nehézsé-
gekbe ütközik, korlátozzák azt. A je-
lenség különösen érinti a magyarsá-
got, hiszen több millióan élnek ki-
sebbségi sorban a Kárpát-medencé-
ben és a szórványban. Kiemelte: 
lelkiismereti és emberi kötelesség 
Œket segíteni, és jogaikért felemelni a 
szavunkat.

Dr. Horvát Lászlónak elmondtam, 
hogy édesapám VedrŒdön született, s 
ezért éríntettként figyelemmel kisé-

rem – többek közt a felvidéki Magyar 
Közösség Pártja hírlevelein keresztül 
is –, az ottani eseményeket, s így tá-
jékozott vagyok az Œ nemzetmentŒ 
tevékenységérŒl is.

Hetzmann Róberttel többször sze-
mélyesen találkoztam. Ezek közül ta-
lán a legemlékezetesebb a Duna-
kanyarban VerŒcén, ahol Kristóf 
Lászlónak a mártir csendŒrnek,  kop-
jafát állítottak. 

Sajnálom, hogy Zabolai Csekme 
Évá-val betegsége miatt nem talál-
kozhattam, hiszen vele a Magyarok 
Világszövetségében a külügyek inté-
zésében és Genfben az ENSZ kisebb-
ségi ügyekkel foglalkozó ülésein 
együtt tevékenykedtünk.

Június 5-én, keddi napon dél-
elŒtt, fényképezni mentünk be felesé-
gemmel a városba. Így leltünk rá 
Szôke M. Gábor tehetséges szob-
rászmûvész Félúton címû kiállítására 
Budán, a Várkert Rakpart elején lévŒ 
fényes kávéházban. Ez egy régi im-
pozáns tornyos épületben van, ami 
egykoron vízszûrŒberendezésnek 
adott otthont, mikoris a kövek, kavi-
csok közt átszûrt Duna-vizét a várba 
pumpálta fel. KésŒbb, amikor már 
vízvezetékrendszeren volt Budapest 
ellátása, Ibl Miklós híres épületter-
vezŒ mûhelye lett. Most pedig fényes 
kávézó és kiállítóteremként mûködik 
– Ibl Budai Kreativ Háza-ként. Szôke 
Gábor kiállított munkái, különféle 
állatokat és madarakat mintáznak, 
sokféle anyagból: fa, metál, gipsz stb. 
Feleségem, aki Sydneyben a Design 
School-ban az ún. „Head of Studies” 
feladatkört látta el mielŒtt nyugdíjba 
ment, igen tehetséges kreatív mû-
vész-ınek deklarálta, a 34 éves SzŒke 
Gábort, aki még sokra fogja vinni.

A felújított Várkert Bazár épületso-
rát fényképezve, a dunaparti sétá-
nyon egy volt ausztráliai magyar 
diplomata ismert ránk: Szüts And-
rás, aki Dr. Tamás Kinga mellett 
konzuli teendŒket látott el Sydneyben, 
és azt követŒen Sanghajban teljesítet-
tek szolgálatot. Hoszassan elbeszél-
getve tudtuk meg, hogy Kinga édes-
anyjának aznap este van születésnap-
ja, ahová András is hivatalos. Meg-
kértük, hogy legyen szíves a mi jókí-
vánságainkat is tolmácsolja Kinga és 
édesanyja részére. 

Az nap este, június 5-én, a Veritas 
Történetkutató Intézet elŒadásán vet-
tünk részt a Gazdasági Egyetem 
Markó utca 29–31 alatti épületének 
aulájában, aminek címe: „Kegyelme-
zési ‘politika’ 1945–2016”-ben volt. A 
témát Marinovich Endre fŒigazgató-
helyettes moderálása mellett, Föld-
váryné Kiss Réka a Nemzeti Emlé-
kezet Bizottság elnöke, valamint Zin-
ner Tibor az intézet levéltárvezetöje 
mutatták be.

Sok érdekes és jellemzŒ részletet 
ismertünk meg a kommusta kegyelmi 
politikáról, ami szemfényvesztésül a 
rendszer politikai érdekét szolgálta. 

Az elŒadáson Medvigy Endre íro-
dalomtörténész és Dr. Zétényi Zsolt 
ügyvéd, mellett ültem, akikkel annak 
idején a MVSZ-ben együtt dolgoztam, 
míg elöttem az amerikai Ludányi 
András professzor ült. Több felszó-
laló feszegette a kegyelmezési poli-
tikát, többek közt az általunk is jól 
ismert Szent-Iványiné Ágnes, aki-
nek férjét –  Horthy békeügybeni tár-
gyalóját –, kivégezték, és a behir-
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detett kegyelmi eljárásként egy mil-
lió forint vigaszdíjban kellett volna 
részesüljön, amit sosem kapott meg. 
Ágnessel annak idején az MVSZ 
külügyi tevékenységében mûködtünk 
együtt és azóta is internetes kapcso-
latban vagyunk. Több régi ismerŒssel 
találkoztam, köztük volt Gál Zsuzsá-
val , aki barátsgosan üdvözölt.

Június 7-én, du. a Százak Tanácsa 
összejövetelén vettünk részt a Várban 
lévŒ Országos Széchényi Könyvtár  
disztermében. Szijártó István ügyv. 
elnök ismertette a tanács levelezését, 
a meghívásokat és az elvégzendŒ 
feladatokat. Ezek közt szerepelt a 
májusi összejövetelen a földünk hely-
zetérŒl elhangzott Bardócz Zsuzsa 
elŒadás, ami felárta: génjeink harcát 
a XXI. század kihívásaival, a tartósító 
és egyéb manipulált szerek alkalma-
zásával szemben, – az egészség, a táp-
lálék, és a környezet kapcsolatát a 
mezŒgazdasággal. Határozat született 
annak érdekében, hogy az egészség-
ügyi és a mezŒgazdasági tárca jöjjön 
össze és tárgyalja meg a felmerült 
kérdéseket, és jöjjön közös nevezŒre 
a gondok eliminálására, az egészséges 
élelmiszerek elŒállítása érdekében.

Szóbajött a trianoni trauma kérdése 
is, a békeszerzŒdés 100 éves évfor-
dulója, ami 2020-ban lesz. Javaslat 
történt a trianoni emlékmû és az or-
szágzászló visszaállítására a Szabad-
ság téren, ahol jelenleg a szovjet 
emlékmû áll. Dr Zétényi Zsolt sze-
rint ennek érdekében egyik magyar 
kormány sem tett diplomáciai lépé-
seket, sŒt rendszeresen arra hivat-
koznak, hogy ehhez nem járulna hoz-
zá Oroszország, akivel e kérdésben 
megállapodás köti Magyarországot.

Javaslat hangzott el, hogy talán 
megoldást jelente a VérmezŒn felál-
lítandó magyar szomorúságot, kese-
rûséget jelképezŒ emlékmû, ami 
egyúttal összetartozásunkat fejezné 
ki az elszakított részekkel.

Bemutatásra került W. Barna Eri-
ka grafológus, a CEREG-Grafológiai 
Akadémia vezetŒjének könyve Csont-
váry Kosztka Tivadar festŒmûvész 
életmûvérŒl: „A sorssal nem lehet 
tréfálni” címû kötet a festŒmûvész 
személyiségérŒl, írásai és kézírásai 
alapján lett összeállítva. Csontváry 
írása szerint: „Az emberélet évez-
redekre van berendezve, a cédrusfa 
ezredekre egy helyhez nŒve; ezek a 
gyümülcsben lévŒ mag által – mi az 
egészséges gyermekben lévŒ embrió 
által folytatjuk az életet évezredekre.”  
A szerzŒ szerint: Csontváryt, a festŒ-
mûvészt, széles körben csodálják, 
tisztelik a világban, de meglehetŒsen 
kevesen ismerik Œt, mint gondolkodót, 
társadalomreformert, életmód-ta-
nácsadót, tudóst és tisztán látó tanítót, 
látnokot. Viszonylag gazdag – gyak-
ran egymással merŒben ellentétes 
nézŒpontú – szakirodalom méltatja a 
mûvészetét, de hiányoznak a festŒ 
valódi lényét feltáró személyiség 
elemzések. – Nos, erre vállalkozott 
mûvében a szerzŒ, amit ott helyben 
megvásároltam.

A Százak Tanácsa összejövetelén, 
Jerzy Snopek, író és költŒ, lengyel 
nagykövet tartott elŒadást az 1956-os 
lengyel–magyar barátságról, felsorol-
va, hogy mi mindennel járultak hozzá 
a magyar felkeléshez. BevezetŒjében 
felvázolta, hogy miként tanult meg 
magyarul beszélni, s vagy negyven 



mûfordítást elvégezni magyarról 
lengyelre és vicaversa. Humoros el-
beszélése szerint az egy életre szóló 
„tragikus” történet úgy kezdŒdött, 
hogy a Varsói Egyetemen ismerte 
meg az ott ösztöndíjjal tanuló egyete-
mista lányt Gedeon Mártát, aki mel-
lett volt egy üres szék. Nos, e székbŒl 
indult egy életre szóló magyar barát-
ság, házasság és utódok születése.

Többen ecsetelték a lengyel-magyar 
barátság sokoldalú valóságát.

Nem akartam én sem lemaradni és 
egy eklatáns példával szolgáltam 
ausztráliai életünkbŒl. Amikor, 1949–
50-ben az IRO segítségével emigráns-
ként megérkeztünk Sydneybe, a 
Daily Telegraph külügyi rovatveze-
tŒje Dr. Emery Barcs – 1938-ban 
emigrált Ausztráliába –, ekképpen 
fogadott minket: most érkeznek Hit-
ler utolsó szövetségesei, az antisze-
mita Horthy háborús bûnös katonái, a 
szélsŒséges nyilas keretlegények. …

Ezt a vádat lengyel barátaink mos-
ták le rólunk, akik tízezrével mene-
kültek a náci-szovjet harapófogóból 
Magyarországra, amikor hadüzenet 
nélkül Németország és a Szovjet Unió 
két oldalról megtámadta Lengyel-
országot 1939-ben. Ezek a menekültek 
német nyomás ellenére szabadon mo-
zoghattak és eltávozva utat találtak az 
angol hadseregbe és a légierŒk köte-
lékébe. Nos, ezek a lengyel katonák, 
és pilóták tanúsították, hogy a magya-
rok antikommunisták és nem voltak a 
németek feltétlen szövetségesei. 
Megemlítettem, hogy Amerikában, 
volt lengyel és magyar diplomaták 
létrehozták a Lengyel-Magyar Világ-
szövetséget. Sydneyben a Magyar 
Szövetség elnöke Szorkovszki Ele-
mér a lengyel szövetség vezetŒivel 
létrehozták e Világszövetség NSW-i 
szervezetét, és fŒ célkitûzésül a vas-
függöny lebontását célozták meg a 
londoni legyel emigráns kormánnyal 
karöltve, memorandumok, demons-
trációk szervezésével. Végül kézfo-
gással gratuláltam a lengyel nagy-
követnek a Teleki emlékérem elnye-
réséért.

Eredményként kéréssel fordultunk 
a lengyel nagykövet felé, hasson oda, 
hogy Lengyelország kezdeményezze 
Teleki Pál szobrának budapesti fel-
állítását, és nagy királyuk Báthori 
István erdélyi fejedelem romokban 
lévŒ szülŒháza és keresztelŒ templo-
mának restaurálását a Román kor-
mánynál.

Konrad Sutarski az Országos 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 
elnöke ezt követŒen megajándékozott 
egy általa írt képekkel illusztrált 
nagyméretû 136 oldalas kemény-
kötésû könyvvel, aminek címe: Len-
gyelország történelme magyar vo-
natkozásokkal.    

E spontán gesztus talán annak is 
köszönhetŒ, hogy Konrád még a ‘90-
es évekbŒl ismer engem, amikor el-
nökségi tagként az MVSZ külügyi 
tevékenységét felügyeltem. A len-
gyel–magyar kapcsolatok terén már 
akkor együttmûködtem az általa 
irányított szervezettel, az akkori 
budapesti lengyel nagykövettel, és a 
varsói Lengyel Világszövetséggel.

A 7. magyarországi
beszámolóm
Június 7-én,  Nosztalgia Vacsora, 

azaz Kerti Parti a Pasaréten. Az 

összejövetel úgy jött létre, hogy még 
Szegeden Wass Albert szobrának ava-
tásán Kovács László, – aki a ‘90-es 
években a magyarországi IPU (Inter-
national Parlamentarians Union) fŒ-
titkára volt –, felismert, és a beszél-
getés örömében javaslatot tett az 
akkori idŒk,  közös ismerŒseivel egy 
budapesti vacsora keretében össze-
jönni baráti beszélgetésre. Felaján-
lotta, hogy megszervezi és pasaréti 
otthonában megrendezi az eseményt. 
– Így történt, és mi megjelentünk a 
vacsorán feleségemmel egyûtt.

Megemlítem, hogy 1995-ben az 
MVSZ, az IPU és a Magyar Parla-
ment pártjainak képviselŒi közös 
Memorandumot intéztünk a Cseh és a 
Szlovák Parlamenthez, hogy töröljék 
el az ún. Benes-dekrétumot, ami a 
magyarokat megfosztotta csehszlo-
vák állampolgárságuktól, vagyonuktól 
és Sziléziába deportálta Œket munka-
szolgálatra. Persze, a törvény a mai 
napig sem vesztette el érvényét. 

Visszatérve a kerti vacsorára, igen 
jól sikeredett. László és felesége 
Judit, házigazdaként remekeltek. 
Nagy Pál szakács, fantasztikus jó 
Œzpörköltöt készített, Békési Attila, 
mandolin mûvész, játékával jó han-
gulatot, magyar nótázást teremtett. A 
vacsorával összekötött kerti partin 
részt vett: Dr. Szûrös Mátyás, Dr. 
Pordány László és felesége, Dr. 
Papp Lehel György, Prof. Dr. 
Morgós András, Csuppos Gábor, 
Haraszti László, Pásztor Bazil, és 
Áman Zsuzsa. 

Az utolsó autóbusszal és hévvel, 
éjfél után érkeztünk haza Szentend-
rére.

Június 9-én, szombaton, a 89. 
Ünnepi Könyvhét eseményén vettünk 
részt a Vörösmarty téren, hogy be-
szerezzük több barátunk megjelent 
könyvét. Sikerült is dedikációval el-
látva hazahozni: Csóti György: 
Magyarok Európában, Egy nemzet 
küzdelme az ezredforulón; Alexa 
Károly: Koldusállás, Esszék, tárcák, 
beszélyek; Döbrentey Kornél: A ha-
rapófogó öblében, Válogatott versek 
1967-2018; Ónody Éva: Ôk, Mind a 
tizenketten, és Visszaszögezett csilla-
gok, Utódok az elŒdökrŒl; Frigyesy 
Ágnes: Az Úr csodásan mûködik, 
Erdélyi nagy TanúságtevŒk és Le-
gyen meg a te akaratod, Embermen-
tés a Gulágon és Burg Kastl-ban, 
címû mûveit.

Hozávásároltam még: Cey-Bert 
Róbert Gyula: Koppány a Fény 

Harcosa, és a Nemzet FŒtere kiadó: 
Vörösterror az Országházban címû 
könyveket.

Így most, az Aranyosapátiban be-
gyûjtött könyvekkel, füzetekkel, és 
Wass Albert könyveivel együtt,  há-
rom nagy doboz könyvet tudok Auszt-
ráliába küldeni. 

Június 11-én, A Dsida-testvérek: 
Dsida JenŒ, költŒ, mûfordító és test-
vére a nevetváltó Csengeri Aladár 
színmûvész emléktábla avatásán vet-
tünk részt  Zuglóban az Ilka utca 15 
szám alatt. Az alkolomra a meghívót 
ErdélybŒl, Muzsnay Árpád az EMKE 
fŒtanácsosától kaptam, aki az emlék-
tábla elkészítését, szállítását és kihe-
lyezését szorgalmazta. Du. 4 órakor 
Muzsnay Árpád nyitotta meg szép 
számú megjelent elŒtt az ünnepséget. 
Ismertette, hogy idáig hol és mikor 
helyeztek el hasonló emlékjeleket 
Dsida JenŒ méltatására a mai Ro-
mánia területén. Havas Judit Dsida 
verseket olvasott fel, és Mezey 
Katalin Kossuth-díjas költŒ mondott 
ünnepi beszédet  az Oláh Katalin 
Kinga szobrászmûvész által készített 
tábla elŒtt. A táblát több egyén és 
szervezet, koszorúzott meg, többek 
közt a Magyar Iró Szövetség, a PetŒfi 
Irodalmi Múzeum, a Zuglói Polgár-
mesteri Hívatal stb. Az eseményen 
több ismerŒssel találkoztunk össze, 
pld. Dr. Szili Katalinnal és megis-
mertük Gál Elemérné Zolcsák An-
nát.

Ezt követŒen este 6 órakor Emlék-
mûsor következett a  PetŒfi Irodalmi 
Múzeumban, amit Prôhle Gergely 
fŒigazgató nyitott meg. Felszólalt: 
Szentmártoni János az Irószövetség 
elnöke és Muzsnay Árpád az EMKE 
fŒtanácsosa, majd Havas Judit és 
Dukai Tamás olvasott fel szívhezszó-
ló Dsida-verseket. 

Három irodalomtörténész is mél-
tatta Dsida költészetét, és ismertetve 
lett Kabán Annamária és Mózes 
Huba: Tárt kapukhoz fényösvény 
viszen, Dsida JenŒ költészete és 
mûfordításai címû könyve, amit rög-
tön megvásároltam a szerzŒk dedi-
kálásával.

A könyv borítóján a következŒ szép 
szöveg olvasható: Reményik Sándor 
1932 szeptemberében levélben írta 
Dsida JenŒnek: „Irigyellek mélyen és 
fájdalmasan az életed és az írásod 
ragyogó fiatalságáért. De ebben az 
irigységben szeretet van. Régóta 
figyelem, amennyire figyelni bírom 
még, pályád hatalmas felfelé-lendü-

lését, tudnod kell, hogy régen nem 
igéret vagy már, hanem beteljesedett 
bizonyosság.” 

Nyirô József a következŒ szavak-
kal méltatta halála után: „Népednek 
kiválasztottja, kiváltságos voltál, ál-
dás és vigasztalás a nehéz úton. A 
virág hivatása volt a Tiéd is: széppé 
tenni a földet. … A szív és a lélek 
felgyújtott máglyája fénybe borított 
körülötted mindent, és mûvészeted 
szirmaival szórtad be nemzeted útját. 
… Fáradhatatlanul hirdetted a szere-
tetet. … Hittél a jobb emberiségben.”

Június 12-én, a Veritas Történet-
kutató Intézet kiadványainak bemu-
tatóján vettünk részt a budai Eötvös 
Collegiumban du. 5 órakor. A termbe 
lépve Medgyesi Csilla az intézmény 
fŒtitkára fogadott barátságos ölelés-
sel és az elsŒ sorba kalauzolt Boros 
Péter volt miniszterelnök mellé, 
akivel régi emlékek elevenedtek fel, 
amikor még rendszerváltó belügy-
miniszterként a kommunista rendszer 
III/III-as dokumentumait és bírósági 
tárgyalásainak okmányait szolgáltatta 
ki számunkra.  Boros Péter miniszter-
elnök a Sydney-i Badinszky László-
val volt évfolyamtárs a Pécsi Katona 
Iskolában, ahol Pordány László nagy-
követünk nagyapja vitéz Pordány 
volt a cŒgerek oktató felügyelŒje.

A bemutatón köszöntŒt mondott: 
Horváth László az Eötvös Collegium 
igazgatója és Szakály Sándor a 
VERITAS fŒigazgatója.

Az alábbi kötetek krültek bemuta-
tásra: A VERITAS Évkönyv 2017, 
Szerkesztette: Újváry Gábor, ismer-
tette: Szabó Csaba, a Magyar Nem-
zeti Levéltár fŒigazgatója; Az Elbától 
Vorkutáig, magyarok és magyaror-
szági németek szovjet hadifogságban, 
kényszermunkán, és a Gulágon, Szer-
kesztette: Géczi Róbert, ismertette: 
Simon Attila, a Fórum Kisebbségku-
tató Intézet (Somorja) igazgatója; 
Hollósi Gábor: A pozsonyi hídfŒ, a 
magyar-csehszlovák határrendezŒ bi-
zottság tárgyalásai (1947-1949), is-
mertette: Izsák Lajos, az ELTE Böl-
csészettudományi Karának prof. eme-
ritusa; Tóth Eszter Zsófia: Ceruza-
vonások Antall József arcéléhez, leve-
lek és interjuk, ismertette: Marino-
vich Endre, a VERITAS fŒigazgató-
helyettese. 

Az eseményt követŒen került sorra 
a VERITAS Történetkutató Intézet, a 
Magyar Nemzeti Levéltár és az Eöt-
vös József Collegium közötti kölcsö-

nös együttmûködési megállapdás ün-
nepélyes aláírására.

Az eseményen kölcsönösen üdvö-
zöltük egymást Szakály Sándor fŒ-
igazgató- és Újváry Gáborral (egy-
koron a Balassi Intézet fŒigazgatója), 
akik jártak nálunk Ausztráliában.

Megvásároltam 2017-es Veritas év-
könyvet, amiben 23 tanulmány olvas-
ható, és a 2016-osat is, amiben vagy 
20 tanulmány található. Lesz majd 
mit olvasni Ausztráliában a téli esté-
ken, júliusban és augusztusban, miu-
tán visszatérünk Sydney városába.

Este 8-kor, még családi vacsorán is 
résztvettünk, a Szentendrén élŒ roko-
naink társaságában a Bükkös patak 
menti Panificio Il Basilico olasz 
étteremben.

Június 13-án, még egy kedves 
meghívásnak tettünk eleget és Dr. 
Pordány Lászlóéknál ebédeltünk, 
megylevest és halpaprikást fogyaszt-
va, az Attila úti felhŒkarcolóban lévŒ 
10. emeleti lakásukban, ahonnan a 
balkonról gyönyörû panorama nyílik 
a Várra, a Duna két hídjára, a Gellért 
hegyre, és az alattuk lévŒ Horváth 
kertre, amelynek egyik sarkán áll a 
PetŒfi Gimnázium, ami annak idején 
a VerbŒczy Gimnázium nevet viselte, 
és ahol két évig voltam diák a ‘40-es 
években. Sok emléket idéztünk fel az 
ausztráliai nagyköveti idŒkbŒl, de 
foglalkoztunk a jelenlegi európai és 
otthoni helyzettel is, aminek délaf-
rikai és kanadai nagyköveti szolgálata 
után, most már mint nyugdíjas követ-
heti az eseményeit. EzekrŒl idŒnként  
a Magyar Életben is beszámol, de ír 
angolnyelvû cikket is klföldi lapok-
ban. Egy mostanában írt tanulmányát, 
aminek címe: „Eastern Europe or 
Central Europe” megkaptam olva-
sásra. A Pordány házaspár élénken 
érdeklŒdött a jelenlegi ausztráliai 
helyzetrŒl, mind a magyar közélet, 
mind a politikai kormányzat vonatko-
zásban. *

Ezzel megszakítom magyarországi 
beszámolómat, és majd csak július 2-
án Sydneybe való visszaérkezésem 
után folytatom. Ekkor számolok majd 
be az aranyosapáti Kárpát-medence-i 
diákok olvasótáboráról, ahol díszven-
dégként ödvözlöm a diákokat és a 
svédországi Moritz Lászlóval ismer-
tetjük: A magyar nyelv ápolását a 
„nagy vizeken” túl, valamint a 
MNYKT  Anyanyelvi Konferenciájá-
ról, az 5. Nyelvésztáborról és ma-
gyarországi túrám utolsó napjairól, a 
június 18 és 30-ika közt történtekrŒl.

Kardos Béla magyarországi beszámolója (7)
2018. június 28. 9. oldalMAGYAR ÉLET
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. július 1-jén vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

( az Edinburgh Parkkal szemben,
Watkins St.bejárat)

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

Minden kedden de. 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
 2018. július 1-jén vasárnap de. 11.30 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt 

gyermekeknek is Istentiszteletet tartunk, szeretettel 
kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsiket.

ADELAIDE (SA)
2018. július 1-jén vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán este 5.30 órától BIBLIAÓRA,

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

2018. július 1-jén vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet. 
Aspley, Észak Brisbane minden hónap 
második vasárnapján de. 11.45 órától

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára,
 748 Robinson Road Aspley. Istentisztelet után ebédelni lehet 

GOLD COAST — Mudgeeraba 
Mudgeeraba Salt templom  319 Mudgeeraba Road, 2018.
Minden hónapharmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Minden hónap elsô vasárnapján 2 órától Bibliaóra

Vallási megkülönböztetés nélkül várjuk mindazokat, akik szeretnek 
Istentiszteleten részt venni, magyar közösségbe lenni, 

egymással isnerkedni

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

Keresztelô a North Fitzroyi Magyar Református Templomban

Megkereszteltük Alexis Nellie Hodgest, Melinda és Scott Hodges gyermekét.
A szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte.

Életükre Isten Áldását kérjük.
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 Beszélgetés  Kovács Tibor, a Brisbanei Kulturális és Jóléti 
Egyesület elnökével.

Úgy látszik jól végeztem a feladatom az elmúlt évben, mert a május 21-i 
AGM-et követô választáson, a tagság  visszaválasztott az elnöki posztra.  
Örömmel mondhatom, jelenlegi válaszáson több fiatal tetrekész tagunk is  be-
került a vezetôségbe és vállalt feladatot, látva az eddig elért eredményeket.
Mint, minden elnök, így én is, új elképzelésekkel kezdtem a feladatomat.   

Valami  jót akartam megvalósitani, ami itt még nem volt. Sajnos az idôsebb 
korosztály egyre csökkent így programjainkat úgy kellett megszerveznünk, 
hogy a fiatal családosoknak kedvük legyen gyakrabban ellátogatni hozzánk, 
így ezzel együtt klubunk taglétszáma is n övekedhet.   
Hogy az elején kezdjem, minden adottságunk megvolt ahhoz, hogy igazi 

pezsgô klubélet alakuljon ki. Klubházunkban viszonylag nagy tánctermünk, 
elég jól felszerelt konyhánk, fedett kerthelyiségünk, futballpályánk, sôt a 
gyerekek részére játsz ótér kis fürdômedencével is van..    
Fenntartani egy saját klubházat, nem olcsó mulatság. Rengeteg fizetni való 

van, addig amíg kinyitjuk a kaput. Hogy bevételünk emelkedjen, megpróbáltuk 
a klubtermünket, - ha éppen nincs saját rendezvényünk - kiadni más 
közösségeknek. Meg is látszott az eredmény, mert jelentôs bevételre tettünk 
szert, és van tartalék pénzünk is, amire szükség lesz a jövôben, az elôtér 
lebetonozására, szépitésre stb.
Mint már emlitettem a jó csapatmunka nagyon fontos, sokan a vezetôségbôl 

idôt, fáradságot nem sajnálva segitettek. Csak párat emlitsek, Bedford Artur 
ingyen kifestette a tánctermet az elôtért, Hegyi Edit és Zsiga több hónapig a 
konyhát vezették. Varga Laci a földmunka gépével napokig rendezte, szé-
pitgette az udvart. Bocsánat, ha valakit kihagytam.   
Büszkén mondhatom az elmúlt idôszak legsikeresebb és leglátogatottabb 

eseménye a Multikulturális Fesztivál volt, mely alkalommal több, mint 
kétezer ember fordult meg a Magyar Házunkban.    
Kitünô kapcsolatunknak köszönhetôen a Logan város képviselôje is támo-

gatta a fesztivált és a jövôben is felajánlotta segitségét.  Egyre többen vesznek 
részt a  Nemzeti Ünnepeink megemlékezésein. Több mint száz gyerek kapott 
ajándékot tavaly mikuláskor és a Télapó helikopteren érkezett. Öröm volt 
látni  a sok boldog gyermek arcot.  A csúcs pedig, az évet záró tûzijáték volt.  
Amire legjobban büszkék lehetünk, hogy a klubunk tagságának közös aka-

ratával és támogatásával valóra válhatott, hogy a Queenslandi Református 
Egyházzal közösen, végre felépithetjük a Magyar Házunk udvarán a temp-
lomot.
Nagy örömmel szerveztük meg Nt. Dr. Kovács Lôrinc lelkipásztor úrral 

közösen, az Összetartozás napjára azt a ritka történelmi pillanatot, amikor a 
felépitésre kerülô Összetartozás Templomunk falába elhelyezhettük  Queens-
land minden magyar közösségének üzenetét tartalmazó idôkapszulát.
Összefogásról, szeretetrôl szólt ez a felemelô nap Június 3-án Marsdenben.
fejezte be a beszélgetést Kovács Tibor elnök úr   .

 Bozsik Tamás

 Mozgalmas élet a Marsden-i
Magyar Házban, 

épül az Összetartozás 
Temploma!
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SPORT
tisztelhetjük, aki sokak példaképe 
lett az elmúlt években, s akire 
sportolói pályafutása befejez se 
után is komoly feladatok várnak: 
az úszás népszerûsítése és a ma-
gyar sportéletben való további 
részvétel, akár az utódok nevelésé-
ben, akár a sportdiplomácia terü-
letén.
Éppen ezért nem csupán az úszó-

társadalom, de az egyetemes magyar 
sport érdeke is, hogy Hosszú Katinka 
pályafutása zökkenômentesen foly-
tatódjon és továbbra is sikeres, ered-
ményes úszónônk maradjon. Vala-
mennyi magyar sportrajongó ezért 
szurkol az elôttünk álló idôszakban.

* * * * *

HARGITAY ANDRÁS: 
SOK A KÉRDÔJEL

Lapunk a magyar úszósport elsô  
világbajnokától, a sportágat két íz-
ben szövetségi kapitányként is szol-
gáló Hargitay Andrástól kért szak-
mai véleményt arról, hogy milyen 
következményei lehetnek Hosszú 
Katinka és edzôje különválásának, 
illetve hogy milyen utód volna ideális 
a jelenlegi legeredményesebb úszónk 
mellé.
---- Szakmai szemmel miként látja 

Hosszú Katinka elmúlt éveit, s mi a 
véleménye a most elôállt új helyzet-
rôl?
--- Katinka olimpiai bajnoki címig 

vezetô útja nagyon kalandos volt. 
Annak ellenére, hogy 400 vegyesen 
már 2009-ben világbajnok lett, nem 
tagadható, hogy Shane Tusup mellett 
érte el a legjobb eredményeit. Az 
amerikai tréner szinte minden téren 
megváltoztatta Katinkát. Fizikálisan, 
lelkileg és szellemileg is, s ehhez 
hozzájött az újszerû versenyzési me-
todika és a felkészülés sajátossága, 
egyedisége. Mindez eredményre ve-
zetett, amely visszaigazolta nemcsak 
számukra, de minden esetlegesen 
kétkedô számára is, hogy az elkép-
zelés jó és van létjogosultsága ennek 
a különleges felkészülési módozat-
nak. Ezzel párhuzamosan ráadásul 
mindenki számára megbonthatatlan 
egységet mutattak fel, úgy is, mint 
edzô-versenyzô páros, és úgy is, mint 
férj-feleség. Immáron nyilvánvaló, 
hogy sajnos mindkét egység megbil-
lent. A szakmánál maradva: egy 
ilyen megbillenés természetesen 
bármilyen edzô-versenyzô viszony-
latban is bekövetkezhet. Ilyenkor az 
a legfôbb kérdés, hogy miként lehet 
ezt az helyzetet megoldani. Ha 
ôszinte vagyok, akkor az uszodában 
szerzett eddigi tapasztalataim alap-
ján azt kell mondanom, hogy ez elég-
gé ritkán sikerül… Számos példát 
lehetne említeni, amikor egy bejára-
tott edzô-tanítvány viszony felbomlá-
sa után a világklasszis versenyzô 
eredményei visszaestek. Annak ide-
jén Vladár Sándor, vagy a közel-
múltból Gyurta Dani is példa lehet 
erre. Ami azt jelzi, hogy a legnagyobb 
klasszisokat is megvisel egy váltás. 
Katinka esetében is most elôállt egy 
ilyen helyzet, és nincs sok idô arra, 
hogy találjon valakit, akire rábízza a 
felkészülését. Több más dolgot is fi-
gyelembe kell venni. Kiemelkedik 
ezek közül Katinka életkora és a mo-
tiváció kérdése. Katinka ugye már 
átélt egy edzôváltást London után, 
ám azóta hat év telt el, ami nem ke-
vés idô. Most vélhetôen nehezebb 
lesz alkalmazkodnia egy új edzôhöz, 
mint volt akkor. Ami a motivációt 

illeti, ez szintén kulcskérdés. Katinka 
mindent megnyert, ami nyerhet  az 
úszásban, és ebben hatalmas sze-
repet játszott az extra motiváció is, 
ami eddig ôt jellemezte. Innentôl 
kezdve bizonyos értelemben csak 
veszíthet, hiszen, ha ezután is képes 
lesz aranyérmeket nyerni, az tôle 
nem lesz különösebben meglepô, ha 
viszont nem, akkor mindenki számá-
ra az lesz a téma, hogy lám: Hosszú 
Katinka csillaga leáldozott… Nem 
lesz könnyû... 
--- Az úszásban, ha százalékos elosz-

lásban kellene kifejezni, akkor mek-
kora az edzô és mekkora a versenyzô 
szerepe az eredményekben?
---- Az úszás egyéni sportág, emellett 

pedig állóképességi sportág is, így 
nagyobb az edzôk szerepe is egy ver-
senyzô teljesítményében. Azt lehet 
mondani, hogy nagyjából fele-fele 
arányban oszlik meg ez a dolog. Le-
hetnek idôszakok, amikor eltolódik 
60-40%-ig, akár az edzô, aká r a ver-
senyzô felé a felelôsség, de összes-
ségében fele-fele az arány. Ha ered-
mény van, azt jórészt együtt éri el 
egy úszó és az edzôje, ha nincs, akkor 
pedig közös a felelôsség az ered-
ménytelenségben… 
---- Akár szellemiségében, akár sze-

mélyiségében ki lehet a megfelelô 
utód Katinka számára?
--- Az egyértelmû, hogy kizárólag 

egy nemzetközi szinten is verseny-
képes, komoly tudással rendelkezô 
szakember jöhet szóba. Ha ez a tudás 
meg is van valakiben, szükséges még 
további két dolog: a hit és a hatás. 
Létfontosságú, hogy az új tréner 
ugyanúgy hatással legyen Katinkára, 
ahogy Shane Tusup is volt, és ugyan-
ilyen lényeges, hogy Katinka maxi-
málisan higgyen leendô trénere 
szakmai felkészültségében. Verseny-
zôi és edzôi múltamból fakadóan ál-
lítom: akár az egyik, akár a másik hi-
ányzik, az nem vezet jóra… Az elôt-
tünk álló egy év rendkívül fontos 
lesz. Ha sikerek jönnek, az megad-
hatja a legitimitást az új edzô és 
Katinka kapcsolatának. Ha nem, ak-
kor az kedvét szegheti és hatással 
lehet a már említett motivációjára és 
az új edz jébe vetett hitre. Vagyis me-
gint visszakanyarodtunk oda, amirôl 
az elôbb is beszéltem. Ôszintén szól-
va magam is kíváncsian várom a 
folytatást, és természetesen nagyon 
szurkolok, hogy Katinka továbbra is 
sikeres maradjon, mert ez az egész 
magyar úszósport szempontjából is 
fontos.
---- Más értelemben is hozhat válto-

zásokat az edzôváltás? Arra gondo-
lok, hogy visszakapjuk-e vajon azt a 
Katinkát, akit régen ismertünk, s aki 
joggal volt az egyik legnépszerûbb 
magyar sportoló emberileg is?
--- Értem a kérdését, ez valóban jo-

gos felvetés. Véleményem szerint 
igen, mert Katinka személyisége 
alapvetôen nagyon kedves és pozitív, 
és hitem szerint elôbb-utóbb ez újra 
látható lesz. Nemrégiben megjelent 
könyvemben is megírtam, hogy szö-
vetségi kapitányként gyakran láttam 
egyfajta kettôsséget Katinka tekin-
tetében. Egyszerre láttam kemény-
nek, ugyanakkor segélykérônek is 
tekintetét. Mintha az Iron Lady és a 
Katinka ott viaskodott volna benne, 
ami számára sem lehetett könnyû. 
Az élet most lehetôséget ad arra, 
hogy újra önmaga legyen, ilyen téren 
is.

Kovács Attila

lyen zárja a különbözô versenyeket, 
így sokan a londoni olimpia egyik 
favoritjának tartották. Nem sikerült 
érmet nyernie, majd a csalódást kel-
tô olimpia utá n addigi edzôjétôl, Da-
ve Salo-tól is megválik.
Ekkor jelenik meg az életében Sha-

ne Tusup, akit Amerikában ismer 
meg, s aki jelzi Katinkának: vele, az ô 
iránymutatásaival elérheti azokat a 
magasságokat, amelyeket addig nem 
sikerült. Katinka részben azért is, 
mert csalódik Dave Salo-ban, igent 
mond Tusupnak. Innentôl kezdve lát-
ványosan felfelé ível karrierje. Már 
a rákövetkezô évtôl kezdve futósza-
lagon kezdi szállítani az aranyakat. 
Kis vagy nagymedence, világbajnok-
ság, Európa-bajnokság, vagy épp Vi-
lágkupa-sorozat, egyre megy: Katin-
ka rendre a gyôztesek között van.
2013-tól teljesen új, az idehaza meg-

szokottól alapvetôen eltérô tematika 
szerint kezdett készülni Katinka. En-
nek lényege, hogy a hosszú edzôtá-
bori felkészülés helyett lényegében a 
versenyekkel edzi magát. Az év min-
den jelentôs versenyére benevez, és 
ott a lehetô legtöbb számban el is in-
dul, a Világkupa-sorozatban verseny-
rôl-versenyre jár, és rövid pályán is 
rendre megméreti magát. Mindezek 
láthatóan tökéletes elképzelésnek bi-
zonyulnak, hiszen Katinka nem csu-
pán elindul a rengeteg versenyen, de 
legtöbbször meg is nyeri azokat. És 
amitôl 2014-ben és 2015-ben sokan 
tartottak –-- miszerint Katinka kiég-
het az olimpiáig –-- alaptalan félelem-
nek bizonyul. Katinka 2016-ban Rió-
ban, az olimpián minden tekintetben 
a csúcsra ér. Három olimpiai bajnoki 
címével és egy ezüstjével –-- a szin-
tén három aranyat begyûjtô Kozák 
Danutával együtt –-- nem csupán a 
magyar olimpiai csapat legeredmé-
nyesebb tagja lesz, de sokkal több is 
annál.
A három olimpiai aranyéremmel 

Hosszú Katinka egyrészt bizonyította 
azt, hogy igazán éles helyzetben is 
képes csúcsteljesítményre. Másrészt 
–-- s ez talán fontosabb –-- beváltotta 
a sportszeretô közvélemény belé ve-
tett bizalmát, hitét. Aligha kétséges 
ugyanis: ha készült volna egy elôze-
tes közvélemény-kutatás Rio elôtt, 
hogy kinek az olimpiai aranyérmében 
bíznak leginkább a magyarok, akkor 
azt Hosszú Katinka elsöprô fölénnyel 
nyerte volna meg. Reményteljes 

honleányunk pedig megcsinálta azt, 
amiért kiutazott, s amit az itthon 
szurkoló milliók reméltek, áh tottak 
tôle. 
S talán ebben az elôzetes, majd ké-

sôbb valóra váltott reményben kere-
sendô annak az oka, hogy a magyar 
sportrajongók kénytelen-kelletlen, 
de elfogadták a fölöttébb durva és 
antiszociális Shane Tusup-ot, vala-
mint azt, hogy Tusup hatására Hosz-
szú Katinka is sok dologban megvál-
tozott, és olyan dolgok, olykor bizo-
nyos allûrök is elôfordultak körülötte, 
a személyéhez kapcsolódóan, ame-
lyek korábban nem. Kettejük kom-
munikációja például szinte teljesen 
egyirányúvá vált, bármilyen interjú-
ra elérhetetlen lett Katinka, de ami 
még megdöbbentôbb volt: a szövet-
ség, vagy akár a szövetségi kapitány 
is legtöbbször csak email-en tudott 
kontaktusba lépni az úszónôvel és 
edzô-férjével.
Tavaly, az év legvégén, szinte a 

semmibôl pattant ki a házaspár csa-
ládi válságának híre. Január 11-én, az 
Év Sportolója Gálán Shane Tusup 
magyarul írt bocsánatkérô levelet 
olvasott fel, amely után azonban 
ugyanúgy külön távoztak a gáláról, 
mint ahogyan külön is érkeztek. 
Hosszabb csend után ismét megje-
lent róluk egy-két közös kép a köz s-
ségi oldalakon, és úgy tûnt, talán 
rendbe hozható a párkapcsolatuk. 
Azonban a napvilágot látott újabb 
hírek nem csupán a házasságuk vég-
leges zátonyra futásáról szólnak, de 
Hosszú Katinka most elôször immár 
azt is világossá tette: úszópályafut sát 
is új edzôvel folytatja.
A történtek számos kérdôjelet vet-

nek fel. Amint azt lapunknak adott 
interjújában Hargitay András is 
kifejti, kulcsfontosságú idôszak elôtt 
áll elsô számú úszónônk. A mostani 
élethelyzet ugyanis nem csupán 
úszóként, de magánemberként is ki-
hat a mindennapjaira. A megfelelô 
utódot mindenképpen meg kell talál-
nia ahhoz, hogy továbbra is magas 
szinten legyen képes teljesíteni. Eh-
hez pedig ugyanolyan magas fokú 
motiváltság kell, mint ami a Shane 
Tusup-pal eltöltött idôben gyakorlati-
lag végig jellemezte Katinkát. 
Egy biztos: Hosszú Katinkától 

senki és semmi nem veheti el eddi-
gi sikereit. Személyében a jelenko-
ri magyar sport egyik büszkeségét 

 Kérdôjelekkel teli 
folytatás elôtt…

A magyar sport egyik legeredmé-
nyesebb jelenkori versenyzôje, a vi-
lág legjobb úszónôjeként számon 
tartott Hosszú Katinka fontos beje-
lentést tett. A magánéleti v áság fel-
oldhatatlanságára hivatkozva közle-
ményben tudatta, hogy a jövôben 
nem Shane Tusup irányítja majd a 
felkészülését. Ez a bejelentés bizo-
nyos értelemben nem volt váratlan, 
hiszen a Hosszú Katinka-Shane Tu-
sup házaspár magánéleti problémái-
ról már hossz  ideje hallani lehetett. 
Ám most, hogy a dolog immár végle-
ges lett, felmerült a kérdés, hogy 
vajon mi lesz az egyetemes magyar 
sport egyik legsikeresebb versenyzô-
jével?
Sportrovatunkban a héten ennek 

igyekeztünk utána járni, félretéve a 
bulvárt, szigorúan csak a sportszak-
mai oldaláról megközelítve a kér-
dést.
Hosszú Katinka Baja kosaras le-

gendájának, Hosszú Istvánnak a 
lányaként sportos családba szüle-
tett. Gyermekkorától úszik, vala-
mennyi úszásnemben sikeres. 14 
éves, amikor –-- rövid pályán --– elsô 
bajnoki címét nyeri. A következô év-
tôl már a felnôttek nemzetközi me-
zônyében versenyez. Részt vesz az 
athéni olimpián is, és ugyanebben az 
évben elsô felnôtt érmét –-- egy EB-
bronzot –-- is megszerzi. Több ifjú-
sági-, illetve felnôtt viadalon való 
részvételt követôen a 2008-as pekingi 
játékokon is elindul. 2008-ben ezüst-
érmes az eindhoveni EB-n, 2009-ben 
pedig világbajnoki címet és két 
bronzérmet szerez Rómában, nagy 
medencében. Ezek után a 2010. évi 
hazai rendezésû Európa-bajnokságon 
már esélyesként indul és ahhoz mél-
tón is szerepel: három aranyérmet 
gyûjt be. A 2011-es vb-n nem szerez 
érmet, ám utána rendre dobogós he-

Magyar gyerekek is szerephez jutottak a labdarúgó-világbajnokságon, az Argentína-Izland 
mérkôzésen a moszkvai Szpartak Stadionban. Nyolc magyar --- két budapesti, valamint egy-egy budaörsi, 

tóalmási, tatai, kecskédi, nyíregyházi és szôdligeti --- fiatal kísérte az izlandi játékosokat a pályára.
Világbajnokságon ezt megelôzôen 2006-ban, a német-olasz elôdöntôn jutottak szerephez magyar 

játékoskísérôk, Európa-bajnokságon pedig a 2008-as svájci-osztrák közös rendezésû tornán. Legutóbb a bécsi 
német-spanyol döntôben mûködött közre magyar gyerek, aki Iker Casillas kezét fogva vonult ki a pályára.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Harmincéves, 2. Szerdára, 3. 
1967-ben, 4. Skóciáé, 5. 1989.novem-
ber 9-én, 6. Meneláosz, spártai király, 
7. Kézíratok, nyomtatványok, köny-
vek, képek hasonmás kiadását. Szó 
szerinti jelentése, készíts hozzá ha-
sonlót, 8. Ellenszenves, visszataszító, 
9. Honolulu, 10. Egyiptomban.

E heti kérdéseink:

1. Melyik pénzt nevezik a szlengben 
bélásnak?

2. Ki írta A gólyakalifa c. - a sci-fi 
mûvek közé sorolt - regényt?

3. Melyik az a két sportág, ame-
lyekben a versenyzôk háttal haladnak 
a cél felé?

4. Melyik kémiai elem a második a 
periódikus rendszerben?

5. Hogyan nevezik a fiatal, még 
nem borjadzott tehenet?

6. Mi a Salamon szigetek fôvárosa?
7. Mit csinál az, aki debütál?
8. Hogy nevezika görögök mentával 

és fokhagymával ízesített, joghurtos 
uborkasalátáját?

9. Mi a neve az USA Kubában 
található támaszpontjának?

10. Melyik francia király kegyenc-
nôje volt Madame Pompaodur?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
közöljük.

Ôsszeböngészte B. L.

NA NE...
A vasárnapi mise végén így szól a 

pap a gyülekezethez:
 --- Van egy jó és egy rossz hírem!
A jó hír az, hogy van elég pénzünk a 

templom tornyának a megjavításához. 
A rossz hír az gyermekeim, hogy 

egyelôre még mind a ti zsebetekben 
van.

* * *
--- Hogy hívják a bátor, mindenre 

képes kanalat?
--- Merôkanál.

* * *
--- Miért nem lehet a Lánchídon 

biciklizni?
--- ???
--- Mert nincsen rajta pedál!
--- És az Erzsébet hídon?
--- Te hülye! Azon még lánc sincs!

* * *
A férj boxmeccset néz a tévében, a 

felesége olvasgat mellette.
Hirtelen felkiált a férj:
--- Hát ezt nem hiszem el! Még négy 

perc sem telt el, és máris vége!
Mire a felesége:
--- Aha, tudom, mit érzel...

* * *
Olyan nincs, hogy verekedés közben 

futballmeccs tör ki. 
* * *

Mindenütt jó, de mindig elzavarnak. 
* * *

Egy idôs úr felül egy buszra, ám mi-
vel nagy a tömeg, ô is gyûrôdik a többi 
utassal együtt. Végül egy gyerek mel-
lé kerül, aki az ülésben ül. Az öreg 
idegességében elkezdi kopogtatni a 
botját, mire a gyerek megszólítja:

--- Bácsi, miért nem húz gumit a bot 
végére, hogy ne kopogjon úgy?

Erre az öreg mérgesen rászól a gye-
rekre:

--- Húzott volna gumit az apád, akkor 
most én ülnék!

* * *
--- Hogyan ismerjük fel a szôke isko-

láslányt?
--- ???
--- Amikor a tanár letörli a táblát, a 

lány kiradírozza a füzetét.
* * *

Pasi a konditeremben odamegy az 
edzôhöz:

--- Melyik gépet kell használnom, 
hogy fel tudjam szedni azt a szôke 
csajt?

--- A bankautomatát a bejáratnál!
* * *

Egy nap diktálás közben a titkárnô 
észrevette, hogy a fônöke nadrágjának 
cipzárja lecsúszott. Mikor kiment a 
szobából, még visszaszólt:

--- Fônök úr, nyitva a barakkajtó!
A fônök elôször nem vette a lapot, de 

késôbb rájött, hogy a cipzárjáról volt 
szó. Úgy gondolta, viccesre veszi a fi-
gurát, és behívta a titkárnôt az irodá-
jába.

--- Kisasszony! Amikor reggel észre-

Egyperces tudományAz erényöv titkos 
története

Az erényöv ötlete a keresztes had-
járatok során lett igazán népszerû, 
amikor a katonák évekre elhagyták a 
feleségüket és háborúba indultak. De 
vajon ez a „biztonsági” eszköz a sötét 
középkor kegyetlenkedése, vagy csu-
pán egy legenda? És vajon hogyan 
viselték a nôk az erényöv viselésével 
járó higiéniai és egészségügyi problé-
mákat?

Az erényöv gyakran felbukkant a kö-
zépkori írásokban épp úgy, mint pél-
dául a népszerû hôs, Robin Hood 
történetében. 

Az alapötlet egyszerû: ezt a leginkább 
fémbôl készült eszközt a középkori 
férfiak készíttették feleségeik számá-

Ám mivel a párnázás cseréje érdeké-
ben a szíjat el kellett távolítani, ezért 
az övnek ezt a pontját ezután megjelöl-
ték, és errôl listát is vezettek. Ám az 
erényövek így sem szolgálhatták a 
hölgyek kényelmét.
Legenda vagy gyakorlat lehetett-e 

az erényöv?
Az erényövekre való utalásokat a ku-

tatók már az elsô századból származó 
szövegekben is megtalálták. Albrecht 
Classen, az Arizonai Egyetem Német 
Tanulmányok professzora, középkor-
ral foglalkozó történész azonban meg-
kérdôjelezi az eszközök létezését.

Az erényövekrôl ugyanis általában a 
vallásos dokumentumok számoltak be,  
és csak nagyon kevés jel utal arra, 
hogy akkoriban a nôknek –- szó szerint 
–-- egy fémszalagot kellett volna visel-
niük, hogy ezzel akadályozzák a szexu-
ális aktust. „Úgy tûnik, hogy ezek a 
középkori szövegek leginkább arra 
utalnak, hogy az erényöv ötletét leg-
inkább metaforaként értelmezték, és 
nem alkalmazták a tényleges gyakor-
latban” –- mondja Albrecht Classen.
Meg akarták akadályozni a kísér-

tést
Az erényöv gondolata a feljegyzések 

szerint a középkorból származik, ami-
kor a férfiak ezzel „zárták le” felesé-
geiket hûségük, illetve leányaikat a 
szüzességük megôrzése érdekében. A 
szövegek arra utalnak, hogy az erény-
öveket leginkább a 11-13. századi 
keresztes hadjáratok során „vetették 
be”,  amikor a férfiak harcba indultak, 
és ezért évekre elhagyták a családju-
kat.

Az eszközt közvetlenül az indulás 
elôtt csatolták fel a nôkre,  hogy ezzel 
is megakadályozzák a kísértést, amíg 
visszatérnek a kulccsal. Az erényöv 
elsô ábrázolását a Bellifortis címû 
könyvben találhatjuk, amelyet 1405-
ben egy Konrad Kyeser nevû német 
katonai mérnök írt.

A történészek a könyv hosszas tanul-
mányozása után azonban megjegyez-
ték, hogy Kyeser írása igen gyakran 
komikus hangvételû, és a kötet több 
olyan viccet és utalásokat tartalmaz, 
amelyeket nem szabad szó szerint 
venni.

Hozzátették, hogy ezt szem elôtt tart-
va lehetséges, hogy az erényövrôl 
készült rajz is csak egy, a könyvben jól 
elhelyezett aranyköpés vagy szelle-
messég lehetett, amivel a szerzô az 
írását próbálta meg kelendôbbé tenni. 
Az övek más irodalmi hivatkozásai is 
allegorikusak vagy szatirikusak.
Hamisítványok vagy valódi eszkö-

zök?
Az erényövek valódi ábrázolása és 

utalásai csak a 16. században jelentek 
meg, ám ezek egyike sem igazolta az 
eszközök tényleges létezését és hasz-
nálatát. „Ehelyett úgy tûnik, hogy az 
erényövekrôl szóló írások egyfajta ko-
mikus utalások lehettek akkoriban a 
férfiak azon félelmeire, hogy a felesé-
gük megcsalja ôket valakivel”-- – írja a 
Telegraph cikke.

„Az eszköz ezt a fajta, általános aggo-
dalmat tükrözte, ám kevés bizonyíték 
mutat arra, hogy a férfiak ténylegesen 
arra kényszerítették volna a felesé-
güket vagy a lányaikat, hogy évekre 
zárják le a testüket.”

A kutatók azt is állítják, hogy a múze-
umokban látott eszközök túlnyomó 
részben hamisak vagy csupán repro-
dukciók

Folytatjuk!

vette, hogy nyitva a barakkajtó, látta a 
kommandóst is?

--- Sajnos nem, uram --- válaszolja a 
titkárnô. Én csak egy szegényhadi-
rokkantat láttam, ahogy két homok-
zsákon üldögélt.

* * *
Két barát beszélget:
--- Képzeld, a doktor azt mondta, ha 

nem mondok le a szexrôl, hamarosan 
meghalok.

--- Hogy-hogy?
--- A felesége a szeretôm.

* * *
Egy maszkos rabló betör egy bankba 

és a pénztárost arra kényszeríti, hogy 
a zsákjába rakja be az összes pénzt. 
Amikor éppen elhagyni készül a tett-
helyet, az egyik ügyfél lerántja róla a 
maszkot. A rabló habozás nélkül lelövi. 
Körbenéz a bankban, és észreveszi, 
hogy egy másik ott tartózkodó ügyfél 
tágra nyílt szemekkel bámul rá. Ôt is 
lelövi, majd elkiáltja magát:

--- Na, ki látta még az arcomat?
Néma csend, mindenki a földre sze-

gezi a tekintetét. Pár másodperc múl-
va egy öregúr megszólal:

--- Azt hiszem, a feleségem vetett Ön-
re egy pillantást!

* * *
Idôjárás-elôrejelzés: ma estére: sötét 

lesz.
* * *

Kohnné meghal. A temetés után 
Kohn egy ötszázast dug a búcsúztató 
rabbi zsebébe, aki ezt nagyon kevés-
nek találja, s kissé bosszúsan mondja:

--- Nem akarok erôszakos lenni, Kohn 
úr, de tudnia kell, hogy minél mélyebb 
a gyász, annál többet illik adni...

---- Komolyan mondja? Akkor adjon 
vissza négyszázat!

* * *
 Paraszt meséli a kocsmában: 
--- Tudjátok, a bikám az utóbbi idôben 

teljesen lekettyent. Csak ránézett egy 
tehénre, és majdnem összeesett. Aztán 
a doktor felírt neki egy orvosságot, 
azóta napi húsz-huszonhat tehén meg 
se kottyan neki. A többiek ámulnak.

 --- A nemjóját, aztán miféle orvosság 
az?

 --- Tudja a fene --- mondja a paraszt. 
--- Olyan jó fahéjas íze van.

* * *
Gombázni megy a székely meg a ko-

maasszonya. 
Hazafelé menet az asszony nem állja 

meg szó nélkül: 
--- Hej, koma, de féltem én az erdô-

ben, hogy lefog! 
--- Ugyan, komaasszony, már hogy 

fogtam volna le, hiszen vizes volt a fû. 
--- Ejsze, leterítettem volna a nagy-
kendôt.  

* * *

ra, hogy szó szerint le tudják zárni 
ôket,  amíg ôk a háborúban teszik a 
dolgukat. A sokszor évekig elhúzódó 
csatározások során az asszonyt így 
biztonságban tudták, aki egészen biz-
tosan nem tudott szexuális kapcsolatot 
létesíteni más férfiakkal.
Fémöv vagy speciális alsónemû?
Különbözô középkori szövegek és 

több legenda szerint az erényöv egy 
olyan fémeszköz, amely lezárja a vi-
selôje genitális területét a közösülés és 
a maszturbáció megelôzésére. Az övek 
külseje, mondhatni dizájnja régión-
ként változott, bár mindegyiknek 
ugyanaz volt az alapkivitelezése.

Az eszközt a leggyakrabban fémbôl 

Az erényöv valójában a hûség és érinthetetlenség 
szimbóluma volt

készítették, és a derékrésze bôr alapa-
nyagot tartalmazott.

Bár leginkább övnek nevezték, mégis 
jobban hasonlított egy pár fém alsó-
nemûhöz, amelybe kisebb méretû lyu-
kakat vágtak a megfelelô helyekre a 
vizelet és a bélsár távozását meg-
könnyítendô.

Néhány öv olyan kis réseket tartal-
mazott, amelyek szélét apró „fogakkal” 
vagy csipkézettel látták el, hogy ezzel 
is elijesszék a közeledni próbáló hó-
dolókat. Más övek ránézésre talán ke-
vésbé tûntek kínzóeszköznek, bár va-
lószínûleg így is rendkívül kényelmet-
lennek bizonyultak.
Híres királynôk is viselhették
A párizsi Cluny Múzeum (Musée de 

Cluny) kiállításán több híres uralko-
dónô erényövét is láthatja a nagykö-
zönség. Ilyen például Medici Katalin 
francia királyné egy korábbi korból 
származó saját eszköze, amely egy 
egyszerû, bársonykarika, elöl egy kis 
vaslemezhez kapcsolódva.

Szintén itt állították ki Habsburg 
Anna (más nevén Ausztriai Anna 
francia királynô) erényövét, amely 
egy pár csuklósan kapcsolt lemez, hoz-
zácsatolva egy fém övrészhez.

Néhány erényövet állítólag párnázat-
tal (egyfajta ruhaanyagtöméssel) lát-
tak el, hogy viszonylag „kényelmeseb-
bé” tegyék ezeket viselôik számára. 
Sajnálatos módon a tömések azonban 
igen könnyen beszennyezôdtek, ezért 
gyakran kellett cserélni ôket.



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:20 Világ
06:50 Summa
07:15 Gasztroangyal   Bá-

bolnára látogat, ahol remek 
sonkák készülnek. 
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Isten kezében
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:45 Tálentum (2003)  Rét-

falvi Sándor a kárpátaljai 
születésû Munkácsy Mihály
díjas  szobrászmûvész.
10:15 Magyar Krónika
Kortársmûvészet-Ludwig
10:45 Nagyok
Történetek a társakról
11:15 Angol nyelvû hírek
11:25 BORDY BELLA ÉM-

LÉKÉRE A varieté csillagai 
(1938)  Magyar bûnügyi 
film  Szereplôk:  Jávor Pál 
(Jack Carey), Páger Antal 
(Keats), Simor Erzsi (Alice), 
Szeleczky Zita (Gloria), Lá-
zár Mária (Ruby)A  Colos-
seum Színház varieté mûso-
rán Keats, a bûvész nem 
akar a híres céllövôvel, Jack 
Carey-vel egy mûsorban 
fellépni, a férfi ugyanis el-
csábította a feleségét, a 
gyönyörû táncosnôt, Silvia 
Castellánit.  Silvia súlyosan 
megsebesül az új szám pró-
báján. Kiderül, valaki élesre 
cserélte Carey vaktölténye-
it. Megindul a nyomozás….
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma Magazin
13:50 Domovina
14:25 Család-barát váloga-

tás
15:25 Balatoni nyár 2018
17:20 Hazai érték Ízôrzôk
Hidas község Tolna megye 

közvetlen szomszédságában
18:00 Gasztroangyal Kam 
ra-túraDunaszekcsôre látogat.     
18:55 Itthon vagy!
Budapest - Zebegény
19:30 Hazajáró Torockói-

hegység Az erdélyi tün-
dérkert zordon ékessége
20:00 Retró kabaré - Válo-

gatás klasszikus kabarékból 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Honfoglaló
22:30 Hacktion - I. évad 

(2011)    Hekusok ésspionok
Az IVO központját meg-

szálló kommandósok Gréta 
jelére várnak, de a nô meg-
tagadja a hírszerzéstôl ka-
pott parancsot és saját fele-
lôségére esélyt ad Andrá-
séknak.
23:20 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Gyermán Anna: Kérdezze 

meg kezelôorvosát gyógyszt!
00:25 Tudomány minden n.   

00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Retró kabaré - Válo-

gatás klasszikus kabarékból 
02:30 BORDY BELLA ÉM-

LÉKÉRE Magyar bûnügyi f.
03:50 Világörökség Portu-

gáliában  madeirai babér 
04:05 Ridikül   Minden 

változik, a lényeg nem 2.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2018. június 28. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Július 2. hétfô Július 3. kedd Július 4..  szerda

Július 5.  csütörtök

Július 6. péntek Július 7.  szombat Július 8.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:10 Gasztroangyal   Kam-

ratúraDunaszekcsôrelátogat
08:05 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Baptista magazin
09:05 Református riportok   
09:35 Tálentum    Koltai 

Lajos filmrendezôként.
10:10 Magyar Krónika
Horgászat
10:35 Nagyok
Szervátiusz Tibor
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Éjszaka - Az Áruló 

(1989)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Nagy Attila (Eu-

sebius pap), Nincs is olyan 
távol tôlünk földrajzi érte-
lemben a huszita háború, 
1966-ban pedig, amikor Sán-
ta Ferenc témájában kap-
csolódó regénye megjelent, 
idôbeli párhuzamokkal is 
nemesült, mint a több évig 
szakavatottan érlelt bor. En-
nek Gaál István kamarada-
rabja más fénytöréseit ak-
tualizálja 1989-ben, hiszen 
címét is megváltoztatta, 
filmképekre változtatta az 
irodalmi mûvet.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:25 Család-barát váloga-

tás
15:20 Balatoni nyár 2018
17:20 Ízôrzôk Pincehely 

Tolna megyébeVörösmarty 
Emlékházban rendezkedtek
17:55 Gasztroangyal  Csák-

várkörnyékére látogat, ahol 
régen nagy hagyománya 
volt a csíkok halászatának.
18:55  Itthon vagy!
Bükki Nemzeti Park
19:25 Hazajáró Csallóköz 3. 

- Karcsaszéltôl Csilizközig 
20:00 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat    A 
mûvésznô és a többiek...
 Besenyô família életébe is 

bepillanthatunk. A gyagyás 
család,  nem tudnak közös 
nevezôre jutni...
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Honfoglaló
22:30 Hacktion - I. évad 

(2011)    TúszhelyzetbenWo-
tan megszerzi Zoli fegyve-
rét és túszul ejti az elsô 
operátort. A begôzölt fiút a 
kihallgatásra behozott Ariel 
segítségével sikerül megfé-
kezni. Kezelô titokzatos 
megbízói nehezményezik, 
hogy a férfi nem egyeztet 
velük a döntéseirôl. 
23:20 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Demeniv Mihály: Harmoni-

ka, avagy egy egész zenekar
00:25 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat 
02:30 Éjszaka - Az Áruló 

(1989)   Magyar tévéfilm
04:05 Ridikül   Családanyák 

és sikeres üzletasszonyok
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Kárpát expressz
06:45 Forint, fillér
07:10 Gasztroangyal
Orosz konyha
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Püspökkenyér   Öku-

menikus közéleti mûsor. 
Három egyház püspökei.
09:00 Így szól az Úr!
09:10 Kereszt-Tények
09:20 A sokszínû vallás
Portréf. Gedôvári Róbert
09:40 Tálentum (2003) Mát-

hé Erzsi  A Katona nagyasz-
szonya Ötven esztendô! 
10:15 Magyar Krónika
Hajóépítés
10:45 Nagyok   Keleti ÉvaI.
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Ingyenélôk (1979)
Magyar tévéjáték   Szemes 

Mari (Kamilla), Darvas 
Iván (Bencze),  Hámori Ildi-
kó (Elza), Schütz Ila (Tuli-
pánné) Rátonyi Róbert 
(Klimóczi), Csiky Gergely t
ársadalomkritikusdrámájá-
nak hôsnôje egy sohasem 
élt szabadságvértanú álöz-
vegye, aki egy hivatásától 
tisztességtelen üzelmei mi-
att eltiltott ügyvéddel és 
egy házasságszédelgô.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondo
14:20 Család-barát válog.
15:20 Balatoni nyár 2018
17:20 Hazai érték Ízôrzôk
Somodor Somogy megyei
17:55 Hazai érték Gaszt-

roangyal  Görög konyha
18:55 Hazai érték Itthon

vagy!  Budapest Erzsébetv.
19:25 Hazajáró
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2017.   I. rész
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Honfoglaló
22:30 Hacktion - I. évad 

(2011)    Alfától Omegáig
Alfa és András között 

fokozatosan nô a feszültség 
Béta miatt. A nézeteltérés 
tettlegességig fajul és Gréta 
rövid úton eltávolítja a nôt a 
cégtôl. Mikor a rendôrség 
lakossági bejelentés alapján 
megtalálja Betti holttestét, 
András bosszút esküszik.
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Vadász Bence: Mestersé-

gem az építészet. 
00:25 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván emlék-

koncert 2017.   I. rész
02:30 Ingyenélôk (1979)
Magyar tévéjáték
03:45 Világörökség 
Az Alto Douro-i szôlôvidék
04:05 Ridikül
Elvárások fogságában
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Kék bolygó
06:45 Élô egyház
07:10 Gasztroangyal  Görög 

konyha, g. fogásokat készít.
08:05 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Önkéntesek
09:10 Katolikus krónika
09:45 Tálentum (2003)
Ruhapista, a kolozsvári 

világpolgár - Ruha István
10:15 Magyar Krónika
Geresdlak
10:50 Nagyok   Keleti ÉvII.
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Az OP-ART kalap 

(1967)   Magyar tévéfilm   
Garas Dezsô (Lajos, a vôle-
gény), Szilvássy Annamária 
(Lili, a menyasszony), Fónay 
Márta (Erzsike, az anyós), 
Kiss Manyi, Lorán Lenke, 
Domján Edit,  Kibédi Ervin,  
Major Tamás, A tévéfilm 
Labiche és Marc- Michel 
ötlete nyomán készült. Fô-
hôse Lajos, a vôlegény (Ga-
ras Dezsô), aki es-küvôjére 
készülve kölcsön kéri barát-
ja lakását és kocsiját, de 
ezekkel együtt a kutyáját is 
megkapja.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 P’amende
13:50 Öt kontinens
14:25 Család-barát váloga-

tás
15:20 Balatoni nyár 2018
17:20 Hazai érték Ízôrzôk
Somogytúr
17:55 Hazai érték Gaszt-

roangyal  Dunakanyar
Francia gasztronómia.
18:55 Hazai érték 
Itthon vagy!  Hatvan
19:25 Hazajáró  Télen Ká-

posztafalvi-karszt mészkô-
birodalma.
20:00 Mosoly a javából 

(1984)   Randevú aRoyalban 
Bodrogi Gyula (színész), 
Haumann Péter (színész),  
A ma esti mûsorban a pesti 
szórakoztatás leglátványo-
sabb mûfajáról mesélünk,  
A mai Madách Színház he-
lyén 1908-ban nyitották meg 
Royal Orfeumot. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Honfoglaló
22:30 Hacktion - I. évad  A 

fordulat   Az IVO behatol 
Brod számítógépére, de 
nem találnak bizonyítéko-
kat. Mikor a férfi nem sok-
kal késôbb váratlanul fel-
bukkan egy televíziós mû-
sorban, Gréta utasítást ad a 
letartóztatására.
23:20 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Szûcs Anita: Világ - hábo-

rúk nélkül?
00:25 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Mosoly a javából    

Randevú a Royalban
02:30 Az OP-ART kalap 

(1967)   Magyar tévéfilm
03:45 Nyitott stúdió (1993)   
A Hegedôs együttes 
04:05 Ridikül
Boldogság kalauz
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:05 Hogy volt?!   Horváth 

Attila, dalszövegíró
08:00 Német nyelvû hírek   
08:05 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:25 Gasztroangyal
Tuzsér almaszüret.
09:25 Tálentum (2003)
Vidnyánszky Attila Bereg-

szász és Budapest között.
10:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Hazugság nélkül 

(1945)     Latabár Kálmán 
(Laci), Básti Lajos (Péter), 
Dénes György (Pista), Polly 
Ági (Zsuzsi) A történet egy-
szerû: három felnôtt fiútest-
vér, egy zenetanár, egygyá-
ri munkás és egy rendôr 
édesanyjukkal élvemorzsol-
gatják napjaikat, mígnem 
egy szép napon a véletlen 
hozzájuk veti Zsuzsit, a mil-
liomoscsemetét, aki egysze-
rû dolgozó lánynak néz ki. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20  Szürke fények - 

Benkô Imre fotográfus
14:20 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben   Makkai 
Ádám és Arany Ágnes
14:55 Balatoni nyár 2018
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Térkép
19:30 A királynôk útja 
 Magyarország Szépe Miss 

World Hungary 201 nyarán 
Magyarország ismét szép-
ségkirálynôt választ. A mû-
sor a verseny felkészülési 
idôszakának legizgalma-
sabb és legfontosabb pil-
lanataiba, kulisszatitkaiba 
enged betekintést. Mûsor-
vezetô: Kraszkó Zita
20:00 Dokuzóna - Válogatás 

nemzetiségi filmekbôl
Magyar dokumentumfilm  
Ôrség, a hívó szó 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Szerelmes biciklisták 

(1965)   Magyar játékfilm  
(ff.)  „Ó, a Balaton! Nyári 
napokon…” András, Albert 
és Bence álmai valóra 
válnak, amikor biciklitúrára 
mennek a Balatonra.
23:25 Tóth János - 2. évad
7. rész A csábítás iskolája
23:55 Kulturális Híradó
00:25 Opera Café
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal  Ven-

dégségben Kalla Kálmánnál
02:30 Hazugság nélkül 

(1945)   Magyar játékfilm
04:00 Dokuzóna - Válogatás 

nemzetiségi filmekbôl 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:20 Esély
06:45 Kárpát expressz
07:10 Lengyelország 
19/3. Kolostorok, kastélyok, 

jóféle csöndek
07:35 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek Teleki Pál
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Retró kabaré - 

Válogatás klasszikus 
kabarékból (2012)
09:25 Tálentum (2003)
Váli Dezsô Nemcsak a 

képeire nézni öröm, hanem 
találkozni is jó vele. 
10:00 Magyar Krónika
10:25 Térkép
10:55 Angol nyelvû hírek
11:05 Szerelmes biciklisták 

(1965)   Magyar játékfilm  
(ff.)   Albert és Bence álmai 
valóra válnak, amikor 
biciklitúrára mennek a 
Balatonra.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Nagyok
13:45 SZAKCSI LAKATOS 

BÉLA 75 A Nagyok - Szakcsi 
Lakatos Béla
14:10 Contemporary Piano 

- Vukán György és Szakcsi 
Lakatos Béla - MÜPA /2008/ 
(2008)   49’34’’
Magyar zenés film
15:05 Új idôk új dalai
A varázsfuvola
15:35 Balatoni nyár 2018
16:55 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:30 Magyarország Szépe 

Miss World Hungary 2018    
Aki Miss World Hungary 
cím birtokosa lesz és részt 
vesz a Miss World döntôjén. 
21:40Tatabánya - Mésztelep 

hogyan tovább? Magyar 
dok.2000 ember, 350 család 
halmozottan hátrányoshely-
zetben él, évtizedek óta.
22:40 Hogy volt?!
A Cotton Club Singers
23:35 Kulturális Híradó
00:05 Püspökkenyér   Öku-

menikus közéleti mûsor. 
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Teleki Pál
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30  „Ismertem egy szen-

tet… Lantos István portréf. 
02:25 KONCZ GÁBOR 

KÖSZÖNTÉSE Gyula vitéz 
télen-nyáron Magyar filmv. 
Szereplôk: Koncz Gábor           
03:40 SZAKCSI LAKATOS 
BÉLA 75 A NAGYOK - 
portrésorozat (2015)
04:10 Contemporary Piano 

- Vukán György és Szakcsi 
Lakatos Béla - MÜPA /2008/
 Magyar zenés film
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Kosár
06:50 Kék bolygó
07:20 Gasztroangyal   Csák-

vár felderíti, miért tûnnek 
fel a lidércek.
08:15 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Új nemzedék
09:55 Tálentum (2003)
Bíró Yvette filmesztéta, 

dramaturg, filmprofesszor 
és forgatókönyvíró.
10:30 Magyar Krónika
Extrén színházi terek
11:00 Nagyok   Törôcsik és 

Makk filmes történetei
11:30 Angol nyelvû hírek
11:45 Üvegkalitka (1970)
Magyar tévéfilm  (ff.)
Szereplôk: Márkus László 

(Iván), Somogyvári Rudolf 
(Sándor), Galambos Erzsi 
(Zsuzsa), Csûrös Karola 
(Ibolya), A történet közép-
pontjában Zsuzsa áll, aki 
benzinkutasként éjt nappal-
lá téve azért dolgozik, hogy 
férjének és gyerekeinek 
jólétet biztosítson. Azt hiszi, 
ezzel meg tudja vásárolni a 
boldogságot.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:25 Család-barát váloga-

tás
15:20 Balatoni nyár 2018
17:20 Ízôrzôk Nagydobos
Nagydobos – egy kis falu  

amelyetsütôtöktettv.hírûvé.
17:55 Gasztroangyal  Orosz 

konyha jellegzetes fogásai.
18:55 Hazai érték 
Itthon vagy!  Dél-Balaton 2
19:25 Hazai érték Hazajáró
Alacsony-Beszkidek
20:00 Nevetni kell, ennyi az 

egész (Balázs kabaré, 2011)   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Honfoglaló
22:30 Hacktion - I. évad 

(2011)    Múltidézés Magyar 
bûnügyi tévéfilmsorozat
Az IVO egy e-mail alapján 

elfogja azt a férfit, aki Alex 
utasítására megtámadta 
Bettit a parkolóházban. 
Tom kihallgatása új fordu-
latot eredményez a black 
box utáni kutatásban. Keze-
lô világossá teszi a megbízói 
számára, hogy találkozni 
akar Ariusszal.
23:20 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
DebreczeniMórIstvánMun

-kavédelem az építôiparban
00:25 Tudomány minden n.
00:40 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Nevetni kell, ennyi az 

egész (Balázs kabaré, 2011)   
02:25 Üvegkalitka (1970)
Magyar tévéfilm  (ff.)
03:25 Világörökség Portu-

gáliában A batalhai kolostor
03:45 Nyitott stúdió (1995)   
Túloldalon - Huzella Péter 

dalai - Verskoncert
04:05 Ridikül
Akinek nem inge...
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.



  16. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                             2018. június 28.  

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

66 ÉVES, egy éve megözvegyült, 
fizikailag és szellemileg is egészséges 
férfi vagyok. Társ és társaság hi-
ányában keresem egy 50-55 év kö-
zötti, intelligens, mûvészetet – iro-
dalom, klasszikus zene – kedvelô, 
csinos hölgy ismeretségét. Értékelem, 
ha valaki elfogadható szinten tud 
hangszeren játszani. Fényképes le-
veleket „Ezeregyéjszaka” jeligére a 
melbournei kiadó címén várok.

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

Wettenhall Plumbing 
Lic. No. 102602 

Mobile: 0400 059-290

STEVE’S TAXI TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.
Tel: 0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
* Örökség ügyek
* Ingatlan adás-vétele és bérlése
* Ingatlan vétel finanszírozása
* Válóperek és családi ügyek
*Pereskedés
* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Matematikát tanitok 
iskolások részére Sydneyben 

0412 535-418

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

IDÔS GONDOZÁST – TAKARI-
TÁST vállalok. Nem bentlakásost és 
hétköznaponként. Elérhetôségem; 
mobil; 0477 237-422

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

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

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 


