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Ladó László a Klub elnöke konyhai 
egyenruhájában éppen a levest ellenőrzi 

Karitász ebéden—(b>j) Altorjay Éva,  
Balatincz Ilonka, Kish Borbála  

és Kövendy Márta ( a képen nem lehet látni, de 
Márta egyik szemével figyeli a napi bevételt amit 

Berekally Hugi mindjárt visz a bárba) 

 

Nagy Ákos a Karitász elnöke és Burnyóczky Vali 
a Karitász irodában. Az asztalon nincs 

rendetlenség - pontosan tudják, mi-hol van! 

Boldog születésnapot, Scheer Jutka!!! 



 

 

Vasárnap május 31. 
Hősök napi és Trianoni megemlékezés. 
Ebéd 1-órakor a Magyar Klubban, majd közvetlenül 
utána (kb.2:30-kor) Hősök napi és Trianoni megem-
lékezés az MHBK rendezésében.  
A Kaláris Néptánc csoport is fellép.  
Elődeink hazaszeretete megerősíti  hazaszeretetün-
ket és növeli Nemzeti érzésünket. Ezért fontos, hogy 
évről évre felidézzük Hőseink életét. Az Ő áldoza-
taik bátorítanak minket arra, hogy együttesen foly-
tassuk kötelességeinket „A Hazáért mindhalálig” 

Árpád Apánk 
Árpád apánk ne féltsd ősi nemzeted. 
Nem vész az el, ha eddig el nem veszett. 
Hervad régi búnk és bánatunk, 
Sej-haj újra élünk, s vírradunk. 
 

Tud szeretni a magyar szív igazán. 
S kit szeretne, ha téged nem szent hazám. 
Érted élünk, égünk, s vígadunk. 
Érted honfi szívvel áldozunk. 
 

Magyar szívet magyar dolmány takarjon. 
Magyar ajkról csak magyar szó fakadjon. 
Magyar szívben magyar barátság, 
Így majd boldog lesz Magyarország. 
 

A megemlékezés végén a jelenlévők egy-egy szál 
virágot helyeznek az emlékműre, tiszteletadásképen 
hőseinknek. 
Az ebéd ára $20 dollár, gyermekeknek $10.  
Jelentkezéseket kérjük megtenni: 
Dobozy István 8276 1555,  
Magyar Klub 8332 1603. 
 
AZ ELNÖKTŐL... 
Üdvözlöm a Kedves Olvasókat. 
 

Klubunkban az utóbbi hetekben csökkent a rendez-
vények száma, és azok látogatottsága is megritkult. 
Ez alkalmat ad egy-két hetes pihenésre az önkén-
tesek számára, és elgondolkodhatunk miről is feled-
keztünk meg a nagy forgatagban. Egy kis javítas itt, 
egy kis festés ott, és máris kezdődik az egész 
előlről…. 
Nekem is eszembe jutott egy ügy ami néhány 
hónapja törtent. Akkor egy ügyvéd keresett meg, és 
szolgáltatasukra hívta fel a figyelmünket.  
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Szívesen fogadunk a Klubot, magyar kultúrát érin-
tő anyagokat, hasznos, érdekes írásokat, amiket 
érdemesnek talál megosztani az Adelaidei Magyar 
Értesítő olvasóival. 
Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. Javítás és rövidítés jogát fenntart-
juk. Észrevételeket, javaslatokat az Értesítővel kap-
csolatban küldje el részünkre: 
editor.ertesito.@gmail.com 

Kérjük, hogy hirdetési igényeket,  
az árral kapcsolatos kérdéseket  

Ladó László részére küldjék: 
lado.laci@hotmail.com  

ESEMÉNYNAPTÁR 
 

Május  2 Klub Nap 
    9 Gulyás Est 
   24 Pünkösdi Istentisztelet és Úrvacsora  

Református Egyház 
   24 Pünkösdi Szentmise—Regnum Marianum 
   31 Hősök Napja /Trianon Megemlékezés  
  A Magyar Klubban (Előtte ebéd) 
 

Rendszeresen megismétlődő események: 
MINDEN 
Szerdán Klub/Karitász Ebéd 
Kedden és szerdán Zumba aerobics/fitness d.u. 
6.15 -7.15 –ig valamint vasárnap d.e 10-11-ig 
Pénteken Vacsora a Klubban 

(előre jelentkezés ajánlatos!) 
Vasárnap d.e. 11 órakor Katolikus Szentmise a  
  Regnum Marianum-ban 
  d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 
  az Unley Road-i templomban 

JUSTICE OF THE PEACE 
LADÓ LÁSZLÓ JP 

 

Tel.: 0414-436-325 
Szívesen áll honfitársai rendelkezésére aláírások 

hitelesítésével szerda délutánonként. 

MINDEN ÉDESANYÁNAK 
BOLDOG ANYÁK NAPJÁT  
KÍVÁN A MAGYAR KLUB  

VÁLASZTMÁNYA  
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Információs csomagot nyújtott át, de csak most ju-
tottam annak tanulmányozásához. Végrendeletekről 
van szó, amiről nem nagyon szeretünk beszélni… 
A statisztikai kimutatások szerint az emberek fe-
lének nincs végrendelete, a másik ötven százalék 
felének pedig régen megírt, sokszor az új türvények 
szerint csak nehezen alkalmazható a végrendelete. 
Ezek az adatok tagjainkra is érvényesek, és ez bi-
zony nagyon riasztó kimutatas! Kinek érdeke, hogy 
nehezen megkeresett vagyona felett idegen ügynö-
kök, bíróságok intézkedjenek, és hozzátartozóinknak 
ilyen esetben csak a “morzsa”maradjon? Valamikor 
régen, néhai von Muenster Egon több esetben írt az 
Értesítőben, és próbált változtatni a statisztikán. Sok 
esetben eredménnyel is járt a felhívás, de miután Ő 
már nincs közöttünk, megfeledkeztünk az ügyről… 
Köszönet most Grant D. Edwardsnak, aki felhívta a 
hiányosságra a figyelmemet. Grant felesége magyar 
származású, aki szükség esetén a tolmácsolást is 
elvégzi az ügyfél számára. 
Ha Önnek még nincs végrendelete, vagy régen író-
dott, esetleg családi helyzete módosult, stb. és sze-
retne ezen változtatni, úgy hívja bizalommal a Mobil 
Wills Service kedvezményes szolgáltatását. 
Telefonszámok: (08) 8342 1519, vagy mobilon a 
0420358 912. Az iroda címe: Carrington House, 61 
Carrington Street ADELAIDE S.A. 5000  
Mint az a nevükből is kitűnik, a mobile service ház-
hoz, kórházba, vagy öregotthonba is kijön hívásunk-
ra, és tagjaink részére kedvezményes szolgáltatást 
nyűjt. Ha tagjaink bejelentik, hogy Értesítőnkben 
olvasták a felhívást, úgy a ”standard” végrendelet el-
készítése $250, nyugdíjasoknak $220 és ebben az ár-
ban a házhoz történő kiszállás költsége is benn-
foglaltatik. Kímélje meg hozzátartozóit a fejfájástól, 
és rendelkezzen idejében vagyona felett! Ne vigye 
rokonait, barátait évekig tartó, sok esetben bírósági 
eljárásba, ha erre nincs szükség. Ott ugyanis mindíg 
az “igazságszolgáltatás” nyer az ügyön… 
Ha végrendeletében a Klubra, (vagy arra is) kíván 
hagyni örökséget ugy ne feledje a pontos név hasz-
nálatát, Hungarian Club of S.A. Incorporation (ABN 
98176303774) 
Az elmúlt évben már írtam arról, hogy régi tánccso-
portunk egyik tagja, Együd Anita ismét felkereste 
régi kedvenc helyet, a Klubot, hogy reklámozza a 
COOKERS OIL helyi szolgáltatásait.  
Azóta ők szállítják számunkra a szükséges olajat, 
ami minden esetben frissen préselt, légmentes cso-
magolású ausztral canola olajat jelent. A jó minő-
ségű olaj használatával megszűnt a konyhán a 
“kellemetlen” olaj szag, amit csak a frissen préselt 
olaj használatával tudok megmagyárazni. Utolsó 
látogatása alkalmával Anita elmagyarázta a használt 

olajak újrahasznosításának lehetőségeit, és arra kért, 
hogy mi is csatlakozzunk programjukhoz.  
Az “elhasznált” olajat szűrés, egyéb kezelés után ál-
lati takarmányban hasznosítják, üzemanyagot, vagy 
trágyát készítenek belőle. Az olajgyűjtés céljára a 
Klub parkolójában hordót helyeztünk el.  
Bizonyosan gondot jelent tagjaink számára is a hasz-
nált olajak megsemmisítése, így gondoltam, megem-
lítem a lehetőséget, hogy halszagú, vagy megégett, 
használt olajukon itt “túladhatnak” miközben tudják, 
hogy cselekedetük nem rontja a környezetet. A szol-
gáltatás ingyenes, de egy feltétele van…hogy oda 
motor, vagy gépolajat nem szabad betölteni. 
Vegül szeretném külön felhívni tagjaink figyelmét a 
következő Gulyás Estre, aminek rendezésére május 
9.-én kerül sor! A jó hangulatról az INSYLE zenekar 
gondoskodik.  
További érdeklődés esetén hívják klubházunk tele-
fonszámát szerdán napközben, vagy pénteken este a 
83321603 hívószámon. 
Befejezésül, személyesen is Nagyon Boldog Anyák 
Napját kívánok minden Édesanyának, 
Üdvözlettel az elnök, 
Ladó László 
 
FROM THE SECRETARY’S PEN 
 
From time to time Teri Vári or Ilonka Hanák, 
organizes a group booking for some of us from the 
Club to attend a theatre production and yesterday 
19th April we saw the “Student Prince” performed at 
the Tower Arts Center at Pasadena. (Thank you Teri 
for organizing it). I know I am only supposed to 
write about topics concerning the Club, but I can’t 
help mentioning my cat. They say it does us good to 
have a laugh, and I had just come home from the 
operetta, when my cat Mici (pronounced Mitzy) 
provided me with more theatrics. Mici is 3 years old 
now, she was given to me as a 6 week old kitten by 
László Ladó whose daughter Monica had rescued 
the abandoned kitten. Mici is micro-chipped and 
desexed and receives her annual vaccinations from 
the Vet, and we are good mates. When I have turned 
the light off and gone to bed, she jumps up and 
snuggles next to my legs, but in the morning I awake 
to find I am on the edge of the queen sized bed while 
she is spread out right in the center, taking up all the 
space. She destroys my furniture while sharpening 
her claws even though she has a cat pole for scrat-
ching as well as many toys. Mici is a fussy eater, and 
I often tell her she is a pest, but I can’t resist her. 
Yesterday afternoon she was sitting on the outdoor 
table in my back courtyard, when a grey Noisy Mi-
nor bird sat on my clothesline nearby. Mici’s body 



 

 

tensed up as she glared while several more birds, I 
counted 6, arrived to sit on the clothesline making a 
real racket. Suddenly Mici’s bravery deserted her 
and like a bullet, she shot underneath the bushes to 
hide, it was most amusing. This is the time of year 
when the leaves turn to glorious autumnal colours, it 
is lovely to see them fluttering to the ground from 
my back neighbour’s huge tree, but it is not so lo-
vely when I constantly have to sweep my courtyard, 
not to mention my gutters getting full of leaves.  
Oh well, that’s life.  
This is also the time when every year we hear some 
people have decided to escape Adelaide’s cold 
weather by holidaying overseas. Our Legal Advisor 
Christina von Muenster and family have just 
returned from Vietnam, Kathy Tüske is in Europe 
now, and Erzsi and Feri Vékás, are due to depart 
shortly, as well as Judit Bayer the very capable dri-
ver of the Caritas mini bus. Mariandl and Pityu 
Dobozy our very efficient waiters regularly take 
time off either for a cruise or a caravanning holiday, 
and Committee member Toni Kaliszewski and his 
wife Kathy Tóth travel to Hungary every year. I 
wish all travelers, happy holidays, and a safe journey 
back home. I would like to take this opportunity to 
send a preliminary “Get well cheerio” to Marika 
Glöckl, who is facing having surgery on her back in 
the hope of eliminating constant pain.  
Another person needing a “Get well cheerio” is Éva 
Altorjay, who was in hospital recently. Regarding 
functions at the Club:- our monthly GOULASH 
NIGHTS held on the 2nd Saturday of the month are 
very popular family style dinner dances. The Caritas 
Wednesday Seniors lunches as well as the Friday 
night dining room meals cater for a different type of 
patron. I know we wrote at length in last month’s 
Newsletter about the Polish Hungarian Friendship 
Day celebration held on 22nd of March, but I would 
especially like to acknowledge the hard working 
people who combined to form the “Polish-Hunga-
rian Committee” and did a wonderful job to make 
the event a success. Charles Hajszky, Wanda 
Koplin, Grazyna Strzelecka-Wolf, Ildi Wetherell 
OAM, and Robert Wolf, all joined László Ladó 
and myself in various jobs, from meetings and 
planning, to making cabbage rolls beforehand, creat-
ing a beautiful display of posters/ artifacts/ decorati-
ons, sending out invitations to VIP’s, working in the 
kitchen on the day, etc. etc. It is a pleasure to ex-
perience such co-operative collaboration from peop-
le who are not the regular volunteers. [I have to smi-
le every time I remember my 4 year old Grand nep-
hew Liam whom I was babysitting last year, when 

we walked to the nearby playground he went up to 
some other children and said “hey Guys, can I play 
with you?], well now I say to the above named 
people “hey Guys, thanks for playing with us”.  
On the 24th of May Dezső Szilassy will celebrate 
his 80th birthday. Dodó is a great asset in the Wed-
nesday kitchen—we wish him a Very Happy one. 
I wish to remind everyone that we are fast app-
roaching the end of the financial year of the 30th 
June, and membership renewal notices will be 
posted out soon, if anybody wishes to pay in 
advance at the Bar anytime beforehand, (Ordi-
nary membership for those in the workforce is 
still $45.00 and Concession membership is still 
$30.00) it will be most appreciated. 
 

Stella Németh (Secretary) 
 

KUNCOGÓ. 
(avagy akinek nem inge, ne vegye magára) 

 

- Doktor úr, a férjem beszél éjjel, álmában. Mit 
tegyek? 
- Hagyja nappal beszélni! 

 
Az egyik kártyázó vörös fejjel ugrik föl az asztaltól. 
- Álljon meg a menet – ordítja, - a Kovács csal! 
- Miből gondolod? – kérdik a többiek. 
- Mert nem azok a lapok vannak nála, amiket 
leosztottam Neki! 

 
- Doktor úr, tud javasolni valami testmozgást, hogy 
lefogyjak? 
- Igen! Forgassa a fejét vízszintesen jobbra, majd 
balra, egymás után többször. 
- És mikor gyakoroljam ezt? 
. Amikor étellel kínálják! 

 
Egy kis dunántúli faluban egy túrista megszólít egy 
idős nénit 
- Tessék mondani, van ezen a telepüpésen valami 
éjszakai élet? 
- Van, de most éppen felutazott Pestre! 

 
Két barát beszélget. 
- Képzeld, tegnap jól beolvastam a feleségemnek! 
- És elértél vele valamit? 
- Igen, az ajtót, de azt is csak éppen! 

 
Két részeg megy hazafelé, az egyik elesik. 
- Hé, cimbora, ne hagyj itt, emelj fel. 
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Mire a másik 
- Arra nem vagyok képes, de ha akarod, melléd 
fekhetek. 

 
- Jean, kérdezze már meg a tudakozót, mennyi ideig 
tart az út Párizstól Rómáig? 
- Egy pillanat, uram. 
- Köszönöm, Jean! 

 
- Ki az abszolut diplomata? 
- Aki úgy el tud küldeni a fenébe, hogy alig várod, 
hogy indulhass. 

 
- Mi az abszolut borzasztó? 
- Ha az ember veszekedni akar, de nincs kivel. 

 
A kisfiú kérdezi az apját 
- Apu, hány éve vagy hzas? 
- Tíz éve, kisfiam. 
- És mennyit kell még letöltened? 
 

Üdvözlettel Scheer Jutka 
 

 
KARITÁSZ RÁDIÓ MÚSOR 29-3-15.... 
Köszöntöm kedves hallgatóinkat Egyesületünk mai 
músorán egy rövid beszámolóval utolsó adásunk óta. 
Ebben az évben az első kirándulást egy kis kikap-
csolódásra március 19-re hírdettük ami sikeresen 
zajlott le. A kellemes időjárás is hozzájárult, hogy 
mindenki jól érezze magát. 
Tagjaink a Magyar Klubnál gyülekeztek pontosan az 
előírt időben, így minden- hová odaértünk a beígért 
időben. Ez alkalommal a szeptemberben elhalasztott 
Délausztrál Villamos Műzeumban. Kedvesen fogad-
tak bennünket és az egyik vezetőnk a belépési díjért 
mindenkinek adott egy villamos jegyet, hogy fel-
szállhassunk egy villamosra ami elvitt bennünket 
egy nagy játszótérhez ahol óriási csúzda, különböző 
hinták várták a látogatókat. 
Visszatérve a múzeum épületeibe Kim az egyik 
vezetőnk képekről mutatta be a régi, még lóhúzta 
villamosokat, majd a már modernebb változatait 
amire fel is lehetett szállni, meg a trolley buszokat, 
emeletes buszokat, azokat csak kivülről lehetett 
megnézni. A két villamos ami a látogatókat, illetve 
utasokat szálítja szépen karban van tartva.  
A múzeum látogatása után Gawler-be mentünk, 
hogy a Gawler Arms Hotelben fogyasszuk el ízletes, 
bőséges ebédünket.  
Vasárnap 22-én volt a Lengyel- Magyar Barátság 
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Báthory-Brassai  
Konferenciasorozat 

 

Mottó:  
T e g n a p  o k á n  m a  a  h o l n a p é r t  

Budapest, 2015. február 28. 
Tisztelt Hölgyem és Uram!  
Az Óbudai Egyetem, az V. Magyar Világtalál-
kozó és a Mikes-Jósika Alapítvány idén szervezi 
az immár hagyományossá vált  

Báthory-Brassai Konferenciasorozat (BBK)  
6. rendezvényét, amelynek témája a  

"KÁRPÁT-MEDENCEI (MAGYAR) 
VERSENYKÉPESSÉG". 

Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait 
az idei BBK Konferenciára és egyúttal szeret-
nénk felkérni előadások tartására, esetleg önálló 
tematikájú szekció(k) szervezésére is  
(6.BBK.2015.; helyszín: Óbudai Egyetemen, Bp. 
8. ker., 2015. május 27-28-én, szerda-csütörtök). 
A BBK nem egy klasszikus értelemben vett szűk 
tudományos rendezvény, hanem egy multidiszcip-
lináris konferencia, ahol a Kárpát-medencei ma-
gyar életminőség jobbulásához hozzájáruló min-
den szakma megjelenhet.  
A "nemzeti összetartozás és egymásra utaltság" 
gondolata nem csak felemelő érzés, hanem olyan 
gazdasági termelő erő is, amely a kilábalás és 
felvirágzás alapfeltétele. Összefogással az új 
világrend nyertesei is lehetünk. 
Üdvözlettel 
Dr. Tuzson Tibor SzB elnöke 

Napja a Magyar Klub nagytermében ízletes ebéd és 
programok keretében, ahol tagjaink közül mint 
vendégek vagy mint szorgalmas segítők járultak 
hozzá a rendezvény sikeréhez. 
Szerdán 25-én ismét egy kellemes meglepetés volt 
tagjaink számára Miriam Margolyes a közismert, 
közkedvelt színésznő személyében, aki jelenleg 
Adelaideben a Dunstan Playhouse-ban egyedül lép 
fel és előadja „The Impotance Of Being Miriam” 
színjátékot, amivel Melbourne-ben nagy sikert ara-
tott. Csütörtökön 26-án volt az Ápolók és Ápoltakat 
Támogató program.  
A szokásos Tai-Chi gyakorlatok után a Royal 
Society of the Blind szervezettől jött az előadó és Az 
Én Szemem Egészségéről tartott nagyon érdekes 
előadást vetített képekkel. 
 

Berekally Hugi 
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KŐ ANDRÁS KÖNYVTESZT 2015.04.10 
Fiatalember, huszonéves. Állig beburkolózva a hideg áp-
rilisban, a forgalmas budai téren árulja a könyveket.  
Fülére fülhallgató tapad, szeméből, arckifejezéséből egy-
kedvűség árad. Hangtalan vár.  
Járókelőkre horgászik, anélkül, hogy a zsinegen tartaná a 
kezét. Az ő horgán a csalétek nem a giliszta, hanem a 
sokféle szexkiadvány és bűnügyi krónika. Meg a közel-
múlt magyar történelme – futószalagon.  
Hozzálépek és így szólítom meg: 
- Shakespeare összes van? 
- Micsoda? – kérdez vissza, mint aki rosszul hall.  
- Megismétlem. 
- Nincs, kérem – feleli kurtán.  
Jártatom a szemem a könyveken, majd kis idő múlva újra 
érdeklődöm. 
- Arany-balladákat kapott? 
- Arany-balladákat? Nem kaptam.  
Most már szemügyre vesz, és végigmér olyan tekintettel, 
amelybe bele is pirulnék, ha éppen akarnék.  
De elhallgatok, és csak jóval később szólalok meg újfent 
abban a hangnemben, ahogy elkezdtem. 
- Ne haragudjon, de Csehov-novellákat ígértem a bará-
tomnak, puha kötésben… 
- Uram, csak az van, amit itt az asztalon lát! – mondja, 
minden szónak nyomatékot adva. Kérlelhetetlenül.  
– Ezek között válogasson.  
Látom rajta, hogy megvan a véleménye rólam, nem 
feszíthetem tovább a húrt, éppen ezért kezembe veszem 
Gosztonyi János Horthy Miklós kormányzóról írott 
könyvét és belelapozok.  
Az utcai árus stílust vált. 
- Vegye meg, nem tudja majd letenni. 
- Igen? – mormogom a fogaim között, színlelve a 
közömböst. 
- Valami gróf volt vagy báró – világosít föl Horthyra 
célozva.  
Most én nézek rá szúrós szemekkel. 
- Ez biztos? Én úgy hallottam, hogy tengerész. 

A REDEMPCIÓ 
 
A kezdetektől létező autonóm jász igazgatási és bírás-
kodási gyakorlat 1696-tól kiegészült a kunokhoz hasonló 
önálló adózás gyakorlatával, így megteremtődtek a fel-
tételei a Jászkun Kerület politikai egységének, törvény-
hatóságának létrejöttéhez. Ezután a Jászság 1876-ig a 
Jászkun Kerület része volt, mint vármegyei hatóság alá 
nem tartozó közigazgatási egység. 
A „jászkunok” azonban nem sokáig örülhettek szabad-
ságuknak. A koronabirtokon kialakult Jászkun Kerület 
tulajdonjogát I. Lipót király 1702-ben eladta a Német 
Lovagrendnek.  
A törvénytelen eladatás ellen tiltakozott a magyar ország-
gyűlés, a nádor és maguk a jászok és kunok is. A tilta-
kozások ellenére, bár az országgyűlés 1715-ben kimond-
ta, hogy az eladatás törvénytelen, csupán annyi változás 
történt, hogy 1731-től a Jászkun Kerület a Német Lovag-
rend földesuraságából a Pesti Invalidus Ház birtokába 
került, jobbágyi alávetettségük 1745-ig megmaradt. 
1741-től Pálffy János nádor támogatásával a jászkunok 
szervezett mozgalmat indítottak régi szabadságuk vissza-
szerzéséért. Felajánlásaik és összefogásuk eredményeként 
1745. május 6-án Mária Terézia királynő aláírta a kivált-
ságlevelet, amelyben engedélyezte a jászkunok megvál-
tását (latinul redemptio).  
Ez a hatalmas anyagi áldozatok (570 000 rajnai forint) és 
katonai kötelezettségek teljesítése révén elnyert önmeg-
váltás volt az úgynevezett jászkun redempció. 
A redempció új jogrendet, földtulajdont és új társadalmi 
berendezkedést eredményezett.  
A jászkun szabadság birtokolója – a redemptus – mente-
sült a földesúri függéstől, szabadparaszti jogállást kapott. 

Wiki-hu 
(Lehet, hogy van, aki meglepődve olvassa ezt a 270 
éve történt eseményt, de gondoltam nem én vagyok 
az egyetlen aki (részben) jász ősökkel is dicsekedhet. 
Azt hiszem, a tény, hogy a Habsburgok eladták a 
jászokat jelzi, hogy őseim nem voltak elragadtatva 
az uralkodókkal... 

(a szerkesztő) 

HUNAIR 
REPÜLŐJEGYÉRTÉKESÍTŐ KFT. 

 

1052 Bp. Kristóf tér 7-8 
 

Telefon: 36– 1-429 1050 
Fax:  36– 1-429 1055 
Mobil:  36-30-682 6698 
Email: booking.ticket@hunair.hu 
 

ÚJ!!!! www.hunair.hu ÚJ!!!! 
 

Amennyiben elégedett szolgáltatásunkkal, 
kérjük, ajánlja irodánkat partnereinek, 

ismerőseinek! 

Böjte Atya Erdélyi árvaházainak támogatása. 
Dr.Eszter Kalotay / Böjte Csaba OFM Fundraising 
BSB No. 082-254 Account No. 821070989 
Kedves Magyar honfitársaim, barátaim!  
Adományok nyugtázása: 

 
Az Urunk és Istenünk hívó szavai:  
„JŐJJETEK, KÖVESSETEK ENGEM” 
Dobozy István VRNT (08) 8276 1555 

Előzőleg gyűjtött összeg $100 Ny.Sz. 14-15 
Krantz Gyula $50 Ny.Sz. 16 
KB $40 Ny.Sz. 17 
Összesen $190   

mailto:booking.ticket@hunair.hu
http://www.hunair.hu


 

 

PÜNKÖSD 
Pünkösd neve a görög pentekosztész ’ötvenedik’ 
szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot 
követő ötvenedik napon kezdődik. Pünkösd a húsvét 
függvényében mozgó ünnep, május 10-e és június 
13-a között. A magyar pünkösdi szokások a keresz-
tény ünnephez kapcsolódnak ugyan, de mint az aláb-
bi tiltó rendelkezések is bizonyítják, számos olyan 
szokás és hiedelem őrződött meg, melyek legfeljebb 
csak az elnevezésükben köthetők pünkösdhöz, pél-
dául a csetneki zsinat határozata 1594-ben tiltotta a 
pünkösdi királyválasztást, táncot és játékokat. Az 
1692-ből származó csíkkozmási tiltás így szólt:  
„Eleitől fogva régi időben is mindenkor tilalma volt 
a sátoros ünnepeken való táncolásnak, királyné-
asszony ültetésnek, mely pogányoktól maradott szo-
kás ezután is tilalmas.”  
1770-ben Tessedik Sámuel arról számolt be, hogy 
megszüntették a májusi fák bevitelét a templomba 
pünkösdkor, mert a gazdák legszebb gyümölcsfáikat 
láthatták ott kivagdosva. A tiltások jellegzetes pün-
kösdi szokásokra vonatkoznak: pünkösdi királyvá-
lasztás, pünkösdi királynéjárás, pünkösdi zöldága-
zás, májusfa, valamint pünkösdi mulatságok, táncok, 
játékok. 

8 

 
MAGYAR RÁDIÓ MŰSOR 

5EBI FM, 103.1 Hullámhossz. 
vasárnap d.u. 1-től 2 óráig 

 
Május 
 3: Anyák Napja Műsor—Kalráris 
10: Krantz Gyula József Műsora 
17: Scheer Jutka Műsora 
24: Pünkösd—Nt. Szabó Attila 
31: Karitász Műsor—Berekally Hugi 

  
A Magyar Közösségi Rádió  

a műsorváltoztatás jogát fenntartja 
 

Az SBS FM rádió egy órás magyar nyelvű adását 
a 106.3 MHz hullámhosszon sugározza kedden és 

szombaton d.u. 2 órakor  
 

A televízió 31-es állomásán minden vasárnap 
délután 4 órakor a Melbournei Magyar Televízió 

adását láthatják 
 

A televízió 32-es állomásán —SBS2—minden 
szombaton d.e. 8 órakor a Duna Televízió 

magyar híreit láthatják. 
 

Az adelaidei Magyar Rádió e-mail címe: 
magyar.radio@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
A VÁLASZT A JÖVŐBEN KERESSÜK 
2015. június 4.  Versailles 
Kedves Magyar Testvérek! 
Ez év június 4-én lesz 95 éve annak, hogy Ver-
sailles-ban, a Nagy-Trianon palotában szétszab-
dalták a történelmi Magyarországot. 
Mi, franciaországi magyarok úgy gondoljuk, 
hogy ezt a hazánk és nemzetünk elleni merényle-
tet nem szabad szó nélkül hagynunk. 
Szervezőbizottságunk célul tűzte ki magának, 
hogy 2015. június 4-én minden eddiginél na-
gyobb magyar megmozdulást szervezzen a tria-
noni békeparancs helyszínén. 
Tiltakozásunk kifejezése mellett szeretnénk egy 
új jövőképet felvázolni a nemzeti egység és meg-
maradás jegyében, és elindítani egy össznemzeti 
folyamatot ennek megvalósítása céljából. 
Ezért hívunk Benneteket, hogy jöjjetek velünk 
minél nagyobb számban Versailles-ba Trianon 
95. évfordulóján tüntetni és összefogni az egysé-
ges nemzet jövője érdekében! 
Velünk az Isten! 
A Trianon ’95 Szervezőbizottsága 

„Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 

És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 

és nincsen ború, örökkévaló.” 

- Uram – húzza ki magát az árus és elvigyorodik –, ezek-
nél soha nem lehet tudni. 
- Kérem a könyvet, megveszem! – lágyítok a feszült-
ségen.  
Tudálékosan állítja: 
- Ezzel jobban jár, mint azzal a Szexpírrel. 
„Az oktatásnak köszönhetően sokan megtanultak olvasni 
– azt azonban nem tanulták meg, mit érdemes elolvas-
ni.” (G. M. Trevelyan volt brit történész) 

magyarhirlap.hu 

mailto:magyar.radio@hotmail.com
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ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmá-
ban ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a 
község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha 
netán valami apró vétséget követne el, azért testi 
büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi 
király egy álló évig” 
ÚRNAPJA 
A pünkösd utáni második hét csütörtökje. Az e na-
pon tartott körmeneteknél ún. úrnapi sátrakat ké-
szítettek az oltárak fölé a falu különböző pontjain, 
újabban csak a templom körül. Az úrnapi sátrakat 
zöld gallyakkal, virágokkal díszítik. Az úrnapi sátrak 
díszítményeit mint szentelt növényeket később 
mágikus célra használták – a földművelésben, állat-
tartásban, sőt az ember- és állatgyógyításban. 

Magyar Néprajz 

PÜNKÖSDI KIRÁLY 
 
A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak 
adataink. A 17. század végén és a 18. század elején a 
huszárezredekben „májuskirályt” választottak.  
A közmondás is ismert: „Rövid, mint a pünkösdi 
királyság.” A többnyire lóversennyel vagy más 
ügyességi próbával választott pünkösdi király ha-
talma egy évig tartott. A múlt századi szokásgyűj-
temény részletesen közöl egy lovasversennyel tör-
ténő pünkösdi királyválasztást a Dunántúlról. A 
győztest és lovát virágokkal és szomorúfűzágakkal 
borították be. „Egy évig azután őt nevezik pünkösdi 
királynak. Nem kell pedig hinni, hogy ez csak vala-
mi üres czím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok.  
A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, 
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működött. Jóska a marhalopás terén szerzett magának 
maradandó érdemeket, és ezen a réven sűrűn érintkezett a 
csendbiztossal. Elég meghitt viszony volt köztük, s ám-
bár Jóska sok bosszúságot szerzett a perzekútornak, amit 
ő nem kevesebb kellemetlenséggel fizetett vissza, azt le-
het mondani, hogy, kölcsönösen becsülték egymást. Aki 
diplomaták memoárjait olvasta, az tudja, hogy ilyen ese-
tek nem ritkák a világi életben. 
A nagykövetek is vacsorára szokták meghívni, akinek a 
veséjébe akarnak látni, s így támadt egyszer a perze-
kútornak is az a gondolata, hogy vacsorára invitálja meg 
magához a betyárt. A Tisza-parton jutott ez eszébe, 
ahogy meglátta a kis mokány embert, aki éppen a halá-
szoknak segített bárkát tisztítani. Hivatalon kívül ilyen 
szolgálatkész ember volt a betyár. 
- No, Jóska, gyere velem - nyugasztotta rá a vállára a 
kezét a biztos. 
Jóska megrettent, de csak azért, mert nehezellette a vállán 
a biztos nagy markát. Amúgy a lelkiismerete most tiszta 
volt, egy vetélt borjú se vetett rá árnyékot. 
- Mögyök én, tekintetös uram, hogyne mönnék - mondta 
készségesen, és egy kicsit följebb tolta homlokán a kajla 
kalapot. Nagy tisztesség az egy szegény betyár legény-
nek, ha úgy mehet végig a perzekútorral az utcán, hogy 
még csak hátra sincs kötve a keze. 
De bizony érte Jóskát egyéb tisztesség is. Ahogy haza-
értek, a csendbiztos meggyújtatta a gyertyát, s asztalhoz 
tessékelte Jóskát. 
- No, ülj le, fiam. 
A betyárnak kezdett melege lenni. Akármeddig nézett 
vissza a pályáján, sose történt vele, hogy ülve vallatták 
volna. Gyanakvó szemmel oldalogta körül a kopott bőr-
széket. 
- Ne félj, Jóska, nem harap - nevetett a biztos -, hanem 
nézd, inkább te harapj egy kicsit. 
Azzal kivett az almáriomból egy tányér rántottcsirkét, és 
odatolta Jóska elé. 
- No, legény, van-e bicskád? Hát persze hogy van, mi-
csoda betyár volnál, ha még bicskád se volna? No, ne 
kéresd magad, mint éjfélkor a menyasszony, hanem láss 
hozzá, ha hidegen is vállalod a rántottcsirkét. 
A betyár azonban csak csóválta a fejét. 
- Ejnye-hejnye, tekintetös uram. 
- No, mondom, ne uraztasd magad, hanem töltsd meg az 
oldalközt. Ne félj, nem halsz meg tőle. 
- Nem is azért, tekintetös uram - nézett sunyítva a betyár 
-, hanem hogy mivel érdemöltem én mög ezt az embör-
ségöt? 
- Ne búsulj, fiam, majd mögérdemlöd mindjárt. Azt mon-
dod el érte neköm, hogy hogyan szoktál te lopni. 
A betyár keresztet vetett. 
- Isten őrizz, tekintetös uram. Hát mán a tekintetös úr is 
marhalopásra akarja adni magát? 
- Szamár! - nevette el magát a biztos. - Hát már hogy 
gondolsz olyant? Csak úgy barátilag töszöm föl a kérdést. 
Hiszön ilyen vén fejjel már csak nem kezdök új mestör-
ségöt. 
- Nem is való mán az ilyenkor - döfött a tányérba Jóska 

: 
(Esetleg) Hasznos website lista 

(folyamatosan frissítve) 
 
 
 

A Magyarok Világszövetsége legfrissebb híranya-
ga rendszeresen olvasható az  
MVSZ Ausztrália honlapon - www.mvsz-au.com 
Vagy: www.mvsz.hu/ 
Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu 
 

Magyar Újságok: 
http://www.onlinenewspapers.com/hungary.htm 
Magyarságtudományi Intézet: www.magtudin.org 
Magyar Hírlap Online: online@magyarhirlap.hu 
Hungarian Forum (HUFO): www.hufo.info 
Az Ország Háza: http://www.parlament.hu/ 
„Canberra és Környéki Magyar Kulturális 
Egyesület” honlapja: ii.net/~ovari/cdhca/  
Panoráma Világklub: www.vilagklub.hu 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület honlapja: 
www.zmte.org 
Kanadai Tudósító: www.hungarianreporter.com 
Nemzeti Sport: http://www.nso.hu/ 
Középeurópai Lapszemle: gondola.hu 
Fordítás különböző nyelvekre: 
Országos Fordító Iroda: offi.hu 

VALLATÓ VACSORA 
Molnár János híres csendbiztos volt valamikor a mi 
határunkban. Mikor én összebarátkoztam vele, harminc 
esztendővel ezelőtt, már akkor megroskadt egy kicsit, de 
a rabvallató tekintete még akkor is kibírhatatlan volt. 
- No, öcsém, ízlik-e a bárányleves? - szögezte rám a rab-
vallatót azon a tanyai ebéden, amit ő rendelt meg a tiszte-
letemre, Szépenlépő Bogár Pirosnál. (Körülbelül egyidős 
lehetett a szépenlépése a csendbiztos rabijesztgető tekin-
tetével.) 
- Hát ilyennel még nem találkoztam az életben - val-
lottam ravaszul, ami éppen olyan kötelező a kezdő ri-
porterre, mint öreg perzekútorra a sastekintet. - A maga 
nemében a legideálisabb leves a világon. 
Én nemcsak ravaszul mondtam, hanem szívből is. Máig 
is azt hiszem, olyan ideális faggyúlevest az utolsó budai 
basa evett utoljára Magyarországon. 
- No, még egy tányérral, öcsém. Sose lesz belőled újság-
író, ha ilyen szégyenlős maradsz. Szánd mög már, Piros 
lelköm, a nyavalyást. 
Még háromszor szánt meg Piros, s akkor is megszidta a 
perzekútor, hogy ötödik tányérra való már nem maradt a 
tálban. Kinézte belőlem a híres rabvallató szem, hogy 
még annak is megfeleltem volna. 
El lehet gondolni, mit produkált ez a szem, mikor Sze-
rencsés Fekete Jóskára szegeződött rá, aki szintén híres 
ember volt a maga idejében, noha más irányú pályán 

http://www.mvsz-au.com
http://www.mvsz.hu/
http://mek.oszk.hu
http://www.onlinenewspapers.com/hungary.htm
http://www.magtudin.org
mailto:online@magyarhirlap.hu
http://www.hufo.info
http://www.parlament.hu/
http://www.vilagklub.hu
http://www.zmte.org
http://www.hungarianreporter.com
http://www.nso.hu/
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megvidámodva a halbicskával. - Én is suttyó gyerök 
voltam, mikor az első próbát töttem. 
- Hogy volt az, édös fiam? 
- Úgy, tekintetös uram, hogy marhapásztor voltam, de 
mint ésszel élő embör, hamarosan rágyüttem arra, hogy 
többre mén az embör marhalopással, mint marhaőrzéssel. 
Tíz pöngőt se láttam együtt, míg a szömöm ki nem nyílt, 
de aztán csak jóra fordult a sorom. Mindjárt az első 
ökörhajtással mögkerestem ötven pöngőt. El is danoltam 
még azon az éccakán a madarászi csárdába. 
- Emlékszök én arra, Jóska. Te is emléközhetsz rá, mert 
jó helyben hagyattalak, mikor először a kezemre kerültél. 
- Hát hordtam egy hónapig a kékjit, tekintetös uram - 
mosolygott a betyár, és kedvetelten turkált a tálban a 
bicskaheggyel. 
- Úgy, úgy, gyerököm, csak válogasd a nagyját, mert biz 
ezök apró jércikék voltak. Hát osztán ki szokott neköd 
segíteni, Jóska? Csak úgy barátilag kérdözöm. 
- Neköm, tekintetös úr? Nem segít neköm senki a jó 
Istenön kívül. 
- Te embör, te! Ne káromold az Istent! 
- Én? Hogy káromolnám? - tiltakozott a betyár. - Nem 
vagyok én káromkodós embör. Osztán mög a jó Istennek 
se igön löhet velem baja, mert mindig mög szokott segí-
teni. Akinek egy-két ökre van, azét én sose bántottam, a 
nagygazdának mög se több, se kevesebb egy ökörrel. 
- Nono - fújta a biztos a füstöt. - Aztán hány ökröt loptál 
már össze, gyerököm? 
- Tudja a Jézus. Nem nagyon számolgattam én azokat. De 
nem sok híja löhet a kétszáznak. 
- Aztán hányszor vesztöttél rajta? 
- Azt már mög tudom mondani, kérömszépen. Kilencször 
kerültem a törvény kezire összevissza. 
- Ügyes embör vagy te, Jóska - bókolt a biztos. 
A betyár azonban szerényen rángatta panyókára a vállát. 
- Nem én vagyok ügyes, tekintetös uram, hanem azok a 
szamarak, akik az ökröket őrzik. Nézze, legutóbb is hogy 
jártam! Tekintetös úrnak mán csak elmondom, barátilag. 
- Mondjad, fiam, mondjad! - villant fel a perzekútor 
szeme. De csak az almáriumra villant. Egy üveg piros 
bort állított az asztalra. - Ne mondd, Jóska, hogy úgy 
veszejtelek el, mint ördög a feleségét. 
A betyár húzott egyet az üvegből, és most adja vissza az 
elismerést. 
- Jó kis bora van a tekintetös úrnak. 
- Ne arról beszélj, lelköm-gyerököm. Azt mondd el, hogy 
mi volt az a legutóbbi eset? De azért ne hagyd ám itt ezt a 
kis körömfaladékot se. 
- Az? - tömte magába Jóska az aprócska csülköket. - Jó 
kis eset volt az, kérőm. Az első kakasszókor ki akarom 
vezetni az istállóbul az ökröt, hát nem fölébred a bérös! 
Mit akarsz? - kérdözi mérgesen. - Hát mit akarnék, mon-
dok, szögény hajcsár vagyok, eltévelyödtem, itt akarok 
möghálni, bekötöm éccakára ezt az ökröt a jászolhoz, ha 
mögengedöd. - Dehogy engedöm - pattog a bérös -, ha a 
gazda röggel észrevöszi, mögpiszkol érte, tisztuljon kend 
innen vele! - Mögyök mán, édös fiam, mögyök - mon-
dom neki -, csak ne haragudjál! Hát nem is haragudott a 

külüfejű, mert még az ajtót is ű nyitotta ki. 
Nevetett a betyár, nevette a perzekútor is, de azért utol-
jára mégiscsak rávetve Jóskára a rabvallató szemét. 
- Aztán hová vezetted azt az ökröt, Jóska fiam? 
Jóska időváltozást érzett. Egy kicsinyég megállt benne az 
ütő. Aztán összeszedte magát, és vállat vont. 
- Vannak a magamfajta embörnek többféle helyei. 
- Azokat szeretném én tudni, Jóska. 
- Azokat nem mondhatom én mög, tekintetös úr. Böcsület 
dolga az. 
- Ötven pengőt kapsz minden orgazdáért. 
- Ötven pöngőt? - bólintott Jóska. - Szép péz. De nem 
böcsület. 
- Ha pedig nem vallasz, akkor tüstént vasra veretlek. 
Már akkor állt a perzekútor. Szúrt a szeme, mint a 
vasvilla. A betyár lehajtotta a fejét. 
- Hát mit tögyek, tekintetös uram? 
- Igyál Jóska és beszélj. 
- No, írja az úr - szegte föl dacosan fejét a betyár. - De 
maga felel érte az Isten előtt, ha böcstelenségre kény-
szerít. 
- Vállalom, fiam, csak mondjad. 
- Tessék. Kesdy Szabó András, Majsa. 
- Jó pipa, ösmeröm. Mondd csak tovább. 
- Penecilus Tót János, Makó. 
- Tovább! 
- Csábi Mátyás, Vásárhely. 
- Van-e még? 
- Csenki Ráfael, Félegyháza. 
- Lössz-e még? 
- Tán ölég is most mán ebbül ennyi. 
- Hát egyelőre ölég, fiam. Köszönöm a szívességöd. 
- Én is a tekintetös úrét - nézett Jóska a tálba, hogy hát 
azt a három combocskát ki eszi mármost meg? 
- Papírba tösszük fiam, vidd haza - mondta barátságosan 
a tekintetes úr, és belecsavargatta egy protokollumba a 
rántotthúst. 
- Isten fizesse mög a szívességit - mondta a betyár meg-
hatva. 
Ezen aztán elnevette magát a perzekútor. Ez nem is lett 
volna baj, ha föl nem fújta volna a két piros képét, és az 
öklével ráütve ki nem mondta volna: 
- Brekeke. 
- Tessék? - sápadt el a betyár, és a gyomrához kapott. 
- Biz ez így van, Jóska - rázta a kacagás a tekintetes urat. 
- Ne haragudj, de az egyszer nem igazi csirkét ettél, azt 
hittem, te is szereted a békát. 
A betyár nyöszörögve támolygott ki az ajtón. A perze-
kútor pedig boldogan tette el magát másnapra. Félóra 
múlva azonban ráverték az ablakot... 
- Ki az? 
- Én vagyok. Szöröncsés Fekete Jóska. 
- No, mi baj már megint, Jóska? 
- Mögkéröm a tekintetös urat, ne haragudjon, de ez eccör 
nem igazi neveket mondtam be. Ugyan van köztük egy 
igazi is, a majsai, de azt mög mán öt esztendeje elte-
mették. 
Móra Ferenc 
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BOGYÓ ATTILA  
kőfaragó mester  

 

30 éves tapasztalattal ezúton értesíti 
honfitársainkat, hogy megnyitotta műhelyét 

Adelaideben. 
és öltöző asztaltetőket, borítást a vásárló 

kívánsága szerint készíti, - árai több, mint 
versenyképesek városunkban. 

Attila síremlékek faragásával is foglalkozik. 
ABN: 12 362 668 474 

Telefon: 8267-3613 vagy 

művész is. Poncolni is megtanult azért, hogy azt a 
művészetet is kellő tudatossággal tudja képviselni 
munkájában. Mint korai történelmünk kiváló 
kutatója, nemzedékeket nevelt egyetemen – komoly 
kitüntetést soha nem kaphatott. Nem a kommunisták 
tolták félre, hanem a féltékeny szakmabeliek. A mai 
napig a Hazában szinte minden hazai régész azzal 
kezdi előadását, hogy ő László Gyula tanítványa, ám 
a következő mondata a „de” szóval kezdődik. 
Midőn első magyar őstörténeti találkozónkat 
szerveztük, Lászlót meghívtuk, eljött volna, de 
hirtelen elhunyt az, aki a költségét vállalta, tehát 
nem jöhetett. Levélben panaszoltam, hogy kevesen, 
összesen 22-en voltunk. Erre azt válaszolta, hogy 
élete legjobb magyar őstörténeti találkozóit, Kolozs-
várt kettesben tartotta Baráth Tiborral. 
Akadémiánkról 
A legtöbb ilyen akadémiát uralkodók alapították – a 
mienkét magunk alapítottuk.  
Általában gróf Széchenyi Istvánra emlékezünk, ha a 
dolog szóba jön, de tudni kell, hogy az egyetemes 
magyar nemzet, koronánk népe alapította.  
Ténylegesen. Az egyszerű, nagyszalontai falusi taní-
tó, Arany János csak akadémiai titkárságig vihette, 
aki például angol szótár nélkül, magyarra ültette 
Shakespeare minden drámáját. Mivel, ugye, az 
Akadémia a magyar nyelv művelésére alapíttatott, 
így alapította a Petrovicsból lett Petőfi Sándor is, aki 
először tette az akadémiai babért Arany fejére – 
akkor még akadémiai épület és testület nélkül. 
A múlt század közepén, mikoron a történelem két 
legszörnyűbb diktatúrájának martalócai egymást 
váltva elözönlötték roncsországunkat, hamarosan 
akadémiánkon is bevezették diktatúrájukat.  
Mindenkit kisöpörtek onnan. Az csak véletlen, hogy 
ki került családostul valamely faluban egy csirke-
ólba, vagy disznóólba és a falubelieknek meg is til-
tották, hogy segítsenek nekik, vagy hogy napjaink-
ban kerülnek elő valami elhagyott meszesgödörből, 
szögesdróttal összetekerve.  
Helyükre külországokból bevonult néhány olyan 
alak, akikről soha nem derült ki, hogy valaha, akár 
csak egy tisztességesebb óvodába járt. Azóta az 
egész magyar hivatalosított tudományos életet ezek 
irányítják, illetve azok, akiket ők oda választanak, 
vagy engednek.  
A tudományban máig nincs elfogadott, egye-
temlegesen használt neve annak, ami a Hazában a 
múlt század negyvenes és ötvenes éveiben történt, és 
annak se, ami a nyolcvanas évek végén lefolyt. 
Minden esetre, ez utóbbi neve lehet rendszerváltás is 
– de ennek a rendszerváltásnak a hazai hivatalosított 
tudományban egészen biztosan nincs semmi jele. 

 

   Zürichi Magyar  
   Történelmi Egyesület  

 

2015 Műsor 
 
Nyilvános előadás általában minden hónap utolsó 
előtti csütörtökjén. 
Kezdete: pontosan 17 óra, Belépés díjtalan. 
Az előadást vita követi. 
Helye: H-1051 Budapest V., Arany János utca 10. 
Telefon: 0036/1/354-3400. Fax: 0036/1/354-3404 
Aranytíz Kultúrház e-mail: www.aranytiz.hu 
 

Május 21 Kapitány dr. dr. Juba Ferenc emlékére:  
„A magyarság és a tenger” 
 

Elnök: dr. Csihák György történész,  
a ZMTE elnöke, Zürich 

 
A HONFOGLALÓK VISELETE 
 

„Kérkedik kincsével az ostoba gyermek, 
míg az érett bölcs lehajtja fejét.” 

Hun közmondás Kínából 
Gondolatok a könyv megjelenése kapcsán 
(folyt. áprilisi számból) 
„Viselet” 
Jelen esetben helyesebb lenne öltözetet írni. Mivel a 
szóban forgó könyvet közelebbről nem ismerem, 
ezért csak hivatkozom László Gyula, általam is jól 
ismert: „50 rajz a honfoglalókról” című, a Móra 
Ferenc Könyvkiadó által 1982-ben megjelentetett 
kiadványára, a szerző rajzaival, amit Nobel díjra 
érdemesnek tartok. Szívesen olvasnék egy szakértő 
tollából, valami összehasonlítást – a szóban forgó 
könyvvel. 
László, nem csak kora legjobb és legjelentősebb 
régésze volt, de egyetemet végzett rajz- és festő-

http://www.aranytiz.hu
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Most az kell, hogy „(…) újra a szakemberek vegyék 
át az irányítást.” Tényleg? Hát eddig hol voltak? Ha 
„:(…) elburjánzott (…)” akkor miért hagyták? Őket 
ki akadályozta? Most megint ők veszik át? 
A tudományról 
„A MÖT nemcsak konferenciákat szervez – a 
napokban azzal a teóriával keltett érdeklődést, hogy 
a magyar törzsek eurázsiai vándorlása jóval 
kevesebb ideig tartott, mint eddig gondolták 
(…).” (Gomb a kabáthoz. Magyar Nemzet, H. K.) 
Felteszem, hogy ezt a MÖT tagjai gondolták és nem 
„(…) a burjánzásnak indult tévhitek (…)” terjesztői. 
A rendelkezésre álló tudományos adatok szerint, a 
Krisztus utáni első évezred végén, a Kárpát-medence 
lakóinak száma – Bartuz Lajos, Győrffy György, 
Kiszely István és Kováts Zoltán (egyesületünk volt 
tagja) szerint – egymillió egyszázezer fő lehetett, 
amit nagyjából fele-fele arányban alkotott Árpád 
bejövő népe és az itt talált őslakósság. Ez tudomány. 
Akkor ki vándorolt Eurázsiában? Netán Árpád 
bejövő népe?  
Van, aki tényleg elképzeli, hogy egy félmilliónyi 
nép, legalább tízszer annyi nagy állattal vándorolt – 
méghozzá Eurázsiában? Akár milyen „rövidebb 
ideig”, ha vándorolt egy ilyen óriási területen, akkor 
elpusztult állatállománya, de elpusztultak évente 
egyszer szülő asszonyai is.  
De harcosai is, a szüntelen harcban. Ez lenne a MÖT 
ünneplendő új tudománya? Honnan származó, mifé 
le, mire alapozott és mire vonatkozó, tudományosan 
hogyan igazolt új bizonyítékaik vannak? Ki, hol és 
ki előtt igazolta – ha lett volna ilyesmi? 
Nézzük az ellenőrzött és ismert tényeket. Az 
egymillió egyszázezer fő (és nem valami gyülevész, 
vándorló, pláne menekülő! társaság), Európában 
példátlanul rövid idő alatt megalapította a középkor 
leghatalmasabb és leggazdagabb, keresztény 
királyságát a Duna torkolat vidékétől az Enns 
folyóig. A kereszténység hamarább lett ennek a 
népnek a sajátja, mint bármely más népé Európában, 
méghozzá úgy, hogy nincs egyetlen vértanú sem. 
Királyságunk az egész történelem egyetlen apostoli 
királysága.  
A kor két nagy hatalma, a Bizánci Császárság és a 
nehezen meghatározható Szent Német-Római 
Birodalom között nemcsak mindmáig megállunk, de 
az első harminc évben minden háborúban meg-
vertük. 
A genetika tudomány megállapítása szerint 
(„Semino beszámolója” a Science folyóirat 2000. 
novemberi számában; megtalálható honlapunkon 
három magyar fordítással is) a legrégibb európai gén 
40-35’000 éves, a mai Kárpát-medencei magyar 

népben található, 60 százalékban. Ez a gén a 
környező országok népeiben is megtalálható, de 
jóval kisebb arányban, Nyugat-Európából szinte 
teljesen hiányzik. Ez a – természettudományos! adat 
– teljesen megegyezik Henkey Gyula (egyesületünk 
volt tagja) – szintén Nobel díjra érdemes munkája 
eredményével. Henkey közel negyvenezer emberen 
végzett mérései szerint, a mai magyar mintegy 54 
százaléka sorolható az úgynevezett törökös típusok-
ba. Ez azt is jelenti, hogy Európában embertanilag 
egyedüli mértékben, egyöntetű a lakósságunk. 
Megjegyzendő, hogy a Kárpát-medence peremvi-
dékein Henkey által végrehajtott, sajnálatosan kevés 
adatfelvétel eredményeként ott, a törökös típus eléri 
a 85 százalékot.  
Ezek a tudomány adatai, és arról tanúskodnak, hogy 
mind a Kárpát-medence őslakói, mind pedig a 
később bejövők, vér szerint igen nagy mértékben 
rokonok. Tehát, akik már akkor itt voltak, például a 
székelyek, az avarok és a hun birodalom számos más 
népe, valamint Árpád bejövő népe – a hét, vagy 
kilenc had (krónikáink több mint száz nemzetségéről 
tudnak). Tehát Árpád népe, meg a sok akkor már itt 
élt nép, valamint a később csatlakozottak, mint a 
besenyők, a kunok, a palócok, a herények, a csécsé-
nyek, a kálizok, a jászok – és még sorolhatnám. 
Ezek együtt be is népesítették ezt a birodalmat. 
Tudományos tény. 
Ezek mind vándoroltak? Ha így kívánjuk népünk 
korai történelmét föltárni, akkor mindezek 
történelmét is kell visszafelé követni, mégpedig 
minden szálon, nemcsak a vérségi, de a térbeli és a 
műveltségbeli vonalon is. Tehát például a nyelv, a 
zene, az ábrázoló művészet stb. minden ágán, és 
természetesen ide tartozik az öltözet – de ha tetszik: 
a viselet is. De azt sem kellene elfelejteni, hogy a 
Kárpát-medencében vagyunk 40-35’000 ezer éve – 
mert ezt állapították meg a genetikusok (lásd: 
„Semino jelentése”). 
Ez így tudomány. A „vándorlás” pedig a MÖT 
tévelygése is, amit tényleg ideje lenne rendbe tenni. 
Ajánlom szeretettel a MÖT szíves figyelmébe. Mert 
igaz: nő az érdeklődés – ami nem baj, de jó. A 
kisebb baj az, hogy burjánzik – aminél nagyobb baj 
az, hogy a MÖT is burjánzik – és így képtelen 
feladata ellátására.  
Volt valami MÖT már, amit Győrffy György 
vezetett és titkára volt Éry Kinga. Egy ülésük 
anyagával kapcsolatban kérdezte akkoriban Götz 
László (egyesületünk volt tagja) – akinek idevágó 
tudományos teljesítménye szintén Nobel díj értékű – 
hogy miért nincs ott egyetlen ember se, aki 
tiltakozzon? 
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Kedves Laci: láthatóan még máig sincs. De re-
méljük, hogy lesz – mert különben elveszünk.  
Elveszünk, ha ezzel a nemzettudattal kell éljünk 
továbbra is.  
Elveszünk legkésőbb ennek az évezrednek a végéig, 
amikor Európa összlakossága a világ összlakos-
ságának öt százaléka lesz.  
„Szánd meg Isten a’ Magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kinjának.” 
Kelt Budapesten, az Úr 2015ik éve kikelet 
(tavaszelő) havának Ajándok napján     
Csihák György 

KIHELYEZETT KONZULI NAPOK  
ADELAIDE-BEN  

(SOUTH AUSTRALIA, AUSZTRÁLIA)! 
 
Magyarország Melbourne-i Konzuli Irodája  
2015. június 12. (péntek) kihelyezett konzuli 
fogadónapot tart Adelaide-ben.  
Helyszín: Adelaide-i Magyar Konzulátus  
(31 Hauteville Terrace, Eastwood, SA 5063) 

Időpont: 2015. június 12. (péntek)  
A fogadónapok elsődleges célja, hogy a távol-
ságok leküzdésével közelebb vigye az egyszerű-
sített honosítási eljárást az érdeklődőkhöz, de 
valamennyi egyéb konzuli ügyben (állampol-
gársági és útlevélügyek, anyakönyvezések, lak-
címnyilvántartáshoz kapcsolódó kérelmek) lehe-
tőség nyílik kérelem benyújtására, illetve tanács-
adásra. A fogadónapon való megjelenéshez  

időpont foglalása kötelező,  
ezért az ügyintézés hatékonysága érdekében 
kérjük, hogy nevük, elérhetőségük, valamint az 
intézni kívánt ügy tárgyának megadásával  

szíveskedjenek bejelentkezni  
Tóth Katalin tiszteletbeli konzul asszonynál  

(08 8431-0022)! 
 

CONSULAR DAY IN ADELAIDE 
(SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA) 

 
Date: 12. June 2015. (Friday)  
Place: Hungarian Consulate in Adelaide (31 
Hauteville Terrace, Eastwood, SA 5063) 
The consular day in Adelaide will be held at the 
Hungarian Consulate  
(31 Hauteville Terrace, Eastwood, SA 5063).  
PASSPORT APPLICATIONS CAN BE 
SUBMITTED ONLY WITH ALL 
NECESSARY ATTACHMENTS AND BY 
PREVIOUS APPOINTMENT! Please help our 
work and make an appointment by phone (08 
8431-0022) in advance!  
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A Lengyel-Magyar Barátság Napján szintén részt 
vett Nagy Ákos Karitász elnök, The Honourable 
Grace Portolesi a délausztrál parlament tagja és 

Toth Katalin, Magyarország délausztráliai 
tiszteletbeli konzulja. 

Deák Eszter és Mark Panico a Karitász ebéden 

Mary La Menz-Visser, Helmut Kopp  
és Milan Milicevič a Karitász ebéden 

Greg Flinn és Irene Tyson a Karitász ebéden 



 

 

  
MAGYARORSZÁG KONZULÁTUSA 

 
ADELAIDEI IRODÁJÁNAK CÍME 

 
31 HAUTEVILLE TERRACE 

EASTWOOD S. A, 5063 
 

Telefon (08) 84310022 
Fax (08) 0431 0044 

 
POSTA CÍM 
P.O. BOX 781 

KENT TOWN S. A.  
 

IRODAI IDŐK  
Szerdán és csütörtökön d.e. 10.00 - 12.00 óráig 

Információ és aláírás igénylése 
Előzetes bejelentés alapján 

 
        Tóth Katalin 

Tiszteletbeli konzul 
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