Mailed on Thursday, 2nd April 2015

No. 2863.

9 April 2015. Printed Post approved PP 1000 2449 LVII. évfolyam 12. szám

&VDN QÒKËQ\ ÛUËW XWD]WXQN D WDYD
V]L QDSVãWÒVW ÒOYH] %XGDSHVWUO ÒV
PËULVPLQWKDHJ\WHOMHVHQPËVYLOËJ
EDFVÝSSHQWãQNYROQD8J\DQáJ\PD
J\DUXO V]ÛOWDN KR]]ËQN GH QHP D
PDJ\DURUV]ËJLNÝ]ÒOHWLÒVEXOYËUERW
UËQ\RNYROWDNDWÒPËLNKDQHPDWáO
ÒOÒVUO ÒV D UHPÒQ\WHOHQVÒJUO EH
V]ÒOWHN 1DS PLQW QDS ILáN QÒ]QHN
V]HPEHDKDOËOODOÒVFVDOËGRNV]DNDG
QDNV]ÒW
.iUSiWDOMiQ
MËUWXQNDKRODKËERUáDPLQGHQQD
SRN UÒV]H DPLW D]RQEDQ VRKD QHP
OHKHWPHJV]RNQL2O\DQYËURVEDQMËU
WXQN DKRO D QHP WáO YDVWDJ WËUFËQN
EDQ OÒY SÒQ] RWW WÝEE KDYL NHPÒQ\
PXQNËYDO PHJV]HU]HWW MÝYHGHOHP
$KRO WÝEE WÖ]H]UHQ UHWWHJQHN DWWÛO
KRJ\ PLNRU NHOO JRO\Û]ËSRU ÒV ERP
EDWËPDGËVNÝ]ÒPHQQLãNKD]DMÝQHD
V]HUHWWãNÒVPLEODGQDNHQQLDJ\H
UHNHLNQHN)RO\WRQFVDNDUUDWXGWDP
JRQGROQL KRJ\ RWWKRQ PLQGH]W PLÒUW
QHPWXGMËNÒVHOYLVHOKHWHWOHQYROWD]
D]ÒU]ÒVKRJ\áJ\WHQQÒNYDODPLWGH
V]LQWH VHPPLW VHP WXGRN 3RQWRVDE
EDQQÒKËQ\DSUÛVËJRWLJHQPLQWSÒO
GËXO PHJV]RUÖWDQL D NÝQQ\HV V]HPâ
LGVDVV]RQ\RNNH]ÒWÒVD]WPRQGDQL
QHNLN KRJ\ RWWKRQ VRNDQ JRQGROQDN
UËMXN
'H YDMRQ YDOÛEDQ ÖJ\ YDQ" (]ÒUW
PLQGHQ ËOV]HQW ÒU]HOJVVÒJ QÒONãO
NÒUHPKRJ\H]WDFLNNHWROYDVVËNHO
QÒ]]ÒN YÒJLJ %ÒOL %DOË]V NROOÒJËP
IRWÛLWÒVWHJ\ãQNPHJPLQGHQWDPLW
FVDN WXGXQN ÄMUD ÒV áMUD QDSUÛO
QDSUD DGGLJ DPHGGLJ PÒJ EHV]ÒOKH
WãQNRO\DQUÛOKRJ\.ËUSËWDOMD{

*KRKNGR3jXVjZGRPGGNjHUXHG

$]pKH]pVV]pOpQ
$0DJ\DU5HIRUPËWXV6]HUHWHWV]RO
JËODWNLGROJR]WDD.ËUSËWDOMDL&VHOHN
YÒVL 7HUYÒW DPHO\QHN NHUHWÒEHQ D]
ÒYYÒJÒLJWÝEEPLQWPLOOLÛIRULQW
ÒUWÒNEHQ V]ËOOÖW VHJÒO\FVRPDJRNDW
RO\DQ FVDOËGRNQDN DNLNQHN EËUPL
O\HQKR]]ËWDUWR]ÛMDNDSRWWEHKÖYÛWÒV
V]ROJËODWED NHUãOW (UUH QDJ\REE
V]ãNVÒJ YDQ PLQW D]W 0DJ\DURUV]Ë
JRQ JRQGROQËQN KLV]HQ 8NUDMQËEDQ
RO\DQ VáO\RV JD]GDVËJL YËOVËJ YDQ
KRJ\ QHP WáO]ËV D]W ËOOÖWDQL KRJ\ D
QDSLÒWNH]ÒVLVVRNDNQDNJRQGRWRNR]
(]UHNPHQHNãOQHNHODEHKÖYËVRNHOO
.ËUSËWDOMËUÛO H]UHN NHUãOQHN DNDUD
WXNRQNÖYãODIURQWUDÒVPLXWËQQDJ\
UÒV]ãN FVDOËGIHQQWDUWÛ D KËWUDKD
J\RWW LGVHN ÒV J\HUPHNHN HOOËWËVD
YHV]ÒO\EHNHUãOW
1HPFVDNDMÝYHGHOHPNLHVÒVQHKH
]ÖWLPHJDKHO\]HWHWKLV]HQKDQHKÒ]
VÒJHN ËUËQ LV GH HJ\ PLQLPËOLV IL
]HWVÒJMËUDV]ROJËODWÒUWLVYLV]RQWD]
8NUDMQËW PHVWHUVÒJHV LQIá]LÛQ WDUWÛ
Q\XJDWLNÝOFVÝQÝNIHOWÒWHOHD]KRJ\D
JË] ÒV ËUDP ËUD IRNR]DWRVDQ NÝ]HO
VRNV]RURVËUDQÝYHNHGMHQDPLV]LQWÒQ
HOYLVHOKHWHWOHQ WHUKHNHW UÛ D] ËWODJR
VDQH]HUIRULQWQ\LIL]HWÒVEOYDJ\
Q\XJGÖMEÛO ÒON V]ËPËUD $] LQIOËFLÛ
SHGLJ RO\DQ GUDV]WLNXV PÒUHWHNHW
ÝOWÝWWKRJ\DIL]HWÒVHNÒUWÒNHDIHOÒW
VHP ÒUL HO D] HJ\ ÒYYHO H]HOWWL
ËOODSRWKR]NÒSHVW
(]áWWDO V]Ë] FVDOËG NDSRWW WDUWÛV
ÒOHOPLV]HUW WDUWDOPD]Û FVRPDJRW D
VHJÒO\V]HUYH]HWWO $ FVRPDJRNEDQ
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WD KRJ\ D NRQIOLNWXV NLUREEDQËVD
HOWW VHQNLW QHP ÒUGHNHOWHN D] ÛYÛ
KHO\HNËOODSRWDDV]LUÒQËNPâNÝGÒVH
YDJ\ ÒSSHQ D] KRJ\ KDGLËOODSRW
HVHWÒEHQ QHP ÒUYÒQ\HVHN D KË]DNUD
DEL]WRVÖWËVRN(]HQIHOãOPÒJHJ\VRU
áM NÝUãOPÒQ\W IHO WXGQD VRUROQL DPL
NãOÝQOHJHVHQ QHKÒ]]Ò WHV]L D YËURV
YH]HWÒV PXQNËMËW GH H]HN NÝ]ãO Nã
OÝQ NLHPHOWH D]W KRJ\ D EHKÖYËVRN
V]ËUD]WÒV]WD OLV]W RODM WHD ÒV HJ\ÒE HUHGPÒQ\HNÒSSHQJ\DNRUODWLODJV]ÒW
RO\DQ WHUPÒNHN YROWDN DPHO\HNHW D
NÝQQ\HEEVÒJ ÒUGHNÒEHQ KHO\EHQ YË
VËUROWDN PHJ 5HQGNÖYãO QHKÒ]NHV
XJ\DQLVVHJÒO\V]ËOOÖWPËQ\RNDWOHJËOLV
áWRQHOMXWWDWQLD]RUV]ËJEDPHUWHJ\
LJHQ KRVV]DGDOPDV HQJHGÒO\H]WHWÒVL
SURFHGáUËW NHOO YÒJLJMËUQL D NLMHYL
YH]HWÒVQÒO ÒV D V]LJRUá YËPWÝUYÒ
Q\HN PLDWW PÒJ ÖJ\ LV VRNV]RU KÛQD
SRNUD YËP]ËU DOË KHO\H]LN D NãOGH
PÒQ\HNHW ÄJ\ WXGMXN KRJ\ WÝEE
VHJÒO\V]HUYH]HW IRUGXOW D NÝ]HOPáOW
EDQ D NRUPËQ\KR] KRJ\ D PDJ\DU
ËOODP NÝ]YHWOHQãO YHJ\H IHO D NDS
FVRODWRW8NUDMQËYDOÒVKR]]DQDNWHW
DOË HJ\ RO\DQ PHJËOODSRGËVW DPHO\
QHN NÝV]ÝQKHWHQ NÝQQ\HEEHQ OHKHW
QDJ\ PHQQ\LVÒJEHQ ËWYLQQL V]ËOOÖW
PËQ\RNDW D KDWËURQ (] D NDSFVRODW
IHOYÒWHO PHJ LV WÝUWÒQW XJ\DQDNNRU
LQIRUPËFLÛLQNV]HULQWD]XNUËQYH]H
WÒVFVDNDNNRUKDMODQGÛDNÝQQ\ÖWÒV
UH KD D V]ËOOÖWPËQ\RN IHOH IÝOÝWW
KXOORWW D EHUHJV]ËV]L PXQNDHUSLDF
PDJDUHQGHONH]KHWDPLYLV]RQWHOOHQ
&VDN %HUHJV]ËV]RQ HGGLJ WÝEE PLQW
WÒWHV D VHJÒO\V]HUYH]HWHN ËOWDOËQRV
 EHKÖYÛ OHWW NÒ]EHVÖWYH HV
HOYÒYHOKRJ\D]ËWYÒWHOWODUËV]RUX
DGDWRNV]HULQWODNRVáDNXOWX
OÛKR] YDOÛ HOMXWËVLJ ILJ\HOHPPHO
UËOLVÒVRNWDWËVLNÝ]SRQWQDNPLQVãO
NÝYHVVÒNDVHJÒO\HNVRUVËWÄJ\KRJ\
YËURV  ÒV MHOHQOHJ FVDN D]W WXGMD
HJ\HOUHVDMQRVVRNQHKÒ]VÒJHOÒNHOO
NÒUQL KRJ\ OHJDOËEE HOVVRUEDQ D]R
QÒ]QLãND]RNQDNDNLNVHJÖWHQLV]HUHW
NDWKÖYMËNEHDNLNÝQNÒQWPHQQÒQHN
QÒQHN D KËERUá ÒV JD]GDVËJL YËOVËJ
ÒVQHYRQMËNHODPXQNËWÛOD]HPEH
VáMWRWWDRUV]ËJFLYLOODNRVVËJËQDN
UHNHW YDODPLQW D] LV HJ\ WÝUHNYÒV
0LXWËQDEHUHJV]ËV]LÝQNRUPËQ\]DWL
KRJ\QHYLJ\HQHNVHQNLW.ËUSËWDOMËQ
KLYDWDOEDQ2VJ\iQ'iQLHOD0DJ\DU
WáOLV]ROJËODWUDGHH]VHPWDOËOPHJ
RUV]ËJL5HIRUPËWXV6]HUHWHWV]ROJËODW
KDOOJDWËVUD 
ãJ\YH]HWLJD]JDWÛMDÒV1DJ\%pODD
x$] ÒQ IHODGDWRP D] KRJ\ PâNÝG
.ËUSËWDOMDL 5HIRUPËWXV (J\KË] 'LD
MÝQ D YËURV HEEHQ D KDGL ËOODSRWEDQ
NÛQLDL2V]WËO\DYH]HWMÒQHNLUËQ\ÖWË
LVGHáJ\ÒU]HPKRJ\QLQFVIÒQ\D]
VDDODWWNLRV]WËVUDNHUãOWHNDFVRPD
DODJáWYÒJÒQMHOHQOHJyq]ËUWDEHV]ÒO
JRNDUUÛONÒUGH]WãND]ËWDGËVËWYÒWHO
JHWÒVãQNHWDPLXWËQDV]RFLËOLVJRQ
JÝUGãOÒNHQ\VÒJÒW NRRUGLQËOÛ EHUHJ
GR]ÛNNDO NLHJÒV]ãOYH IDOXUÛO IDOXUD
V]ËV]L SROJËUPHVWHUW KRJ\ PL OHQQH
MËUYDNH]GWãNHONLNÒ]EHVÖWHQLD]RNDW
D] DPL V]HULQWH PÒJ KDWÒNRQ\DEEDQ
DFVRPDJRNDWDPHO\HNQHPDYËURV
WXGQD VHJÖWVÒJHW Q\áMWDQL D UËV]RUX
EDQ KDQHP D %HUHJV]ËV]L MËUËVEDQ
OÛNQDN %DEMiN =ROWiQKDWËUR]RWWDQ
ÒONV]ËPËUDQ\áMWDQDNQÒPLVHJÖWVÒ
NLMHOHQWHWWH KRJ\ PÒJ D] LO\HQ ÒOHW
JHW
PHQW VHJÖWVÒJHNQÒO LV WÝEEUH YDQ
V]ãNVÒJ KRVV]á WËYRQ $] HJ\KË] )pOyUDpVYLV]QHN
%HUHJV]ËV]RQã]HPHOWHWHJ\SÒNVÒJHW 1HKÒ] PHJLVPHUQL D SRQWRV V]Ë
LVDKROKËURPQDSRQWDqNHQ\HUHW PRNDW DUUD YRQDWNR]ÛDQ KRJ\ KËQ\
VãWQHNÒVD]RNDWV]ÒWRV]WMËNDUËV]R NËUSËWDOMDL ÒULQWHWW D] HJ\ ÒYH WDUWÛ
UXOÛN NÝ]ÝWW GH PÒJ H] LV NHYÒV EHKÖYËVRNEDQPHUWUHQJHWHJHQV]ÝN
xPLQLPXP KËURPV]Ë] IW GH LQNËEE QHN HO D EHKÖYËVRN HOO YDJ\ NãOÝQ
H]UHW NHOOHQH QDSL HJ\ PHOHJ ÒWHOOHO EÝ]WUãNNÝNNHOLJ\HNH]QHNHONHUãOQL
HOOËWQLDYËURVWHUãOHWÒQyqIHMWHWWHNL D]W KRJ\ D NDWRQDL KDGNLHJÒV]ÖW
DSROJËUPHVWHUDNLWMáQLXVËEDQ SDUDQFVQRNVËJXWROÒUMHNHW$EHKÖ
YËODV]WRWWDNPHJDYËURVÒOÒUH
YÛNDW kSRYHV]NËNDWy  FVDN V]HPÒ
6]ËPRV áM IHODGDW HOÒ ËOOÖWRWWD D] O\HVHQ OHKHW ËWYHQQL GH DNNRU NÝWH
HOPáOW HJ\ ÒY EDOMÛV LGV]DND D OH]NãOÝQEHQKDGEÖUÛVËJMËUÒUWH
YËURVW LUËQ\ÖWÛ áM SROJËUPHVWHUW DNL µSSHQH]ÒUWVRNIDOXEDQULDGÛOËQFRN
DQQDNNDSFVËQKRJ\PLO\HQQHKÒ]VÒ DODNXOWDN NL KRJ\ D NDWRQËN ÒUNH]Ò
JHNNHONHOOHWWV]HPEHVãOQLHHOPRQG VHNRUDIÒUILDNQHOHJ\HQHNRWWKRQ$
7XGyVtWiVDYpUEHQpVN|QQ\EHQ
i]y.iUSiWDOMiUyO$UUD
SUyEiOXQNV]DYDNDWWDOiOQL
DPHO\HNUHQLQFVHQHNpV
DPHO\HNHWYLV]RQWYLOiJJi
NHOOHQHNLiOWDQL²D]$OIDKLU
NiUSiWDOMDLULSRUWMD

2015. április 9.
OHJWÝEEHQ D] HUGNEH EáMWDN HO GH
YROWDN VRNDQ DNLN D] RUV]ËJRW LV
HOKDJ\WËN (] LV UL]LNÛV D]RQEDQ
KLV]HQDKDWËURQNRPRO\HOOHQU]ÒVVHO
SUÛEËOMËN PHJDNDGËO\R]QL KRJ\ D
KDGNÝWHOHVHNËWOÒSMÒND]W
0ÒJD]áWXQNVRUËQDIDOYDNNÝ]ÝWW
LVWDOËONR]WXQNRO\DQNDWRQDLHOOHQU]
SRQWRNNDO DKRO V]LQWH PLQGHQ DXWÛVW
PHJËOOÖWRWWDN $ NËUSËWDOMDLDN QDJ\
UÒV]H áJ\ JRQGROMD KRJ\ D NHOHWHQ
]DMOÛ KËERUá QHP D]  KËERUáMXN
PLNÝ]EHQ q EËU SRQWRV DGDWRN QLQ
FVHQHN q VRN MHO DUUD PXWDW KRJ\

DUËQ\WDODQXOQDJ\V]ËPEDQÒUNH]QHN
EHKÖYÛN .ËUSËWDOMËUD 3ÒOGËXO YDQ
RO\DQ WHOHSãOÒV DKRO PLQGHQ NLOHQ
FHGLN ODNRV NDSRWW PLNÝ]EHQ EL]R
Q\RV KRJ\ KD XJ\DQH]W D] DUËQ\W
SÒOGËXO .LMHYEHQ LV WDUWDQËN DNNRU
WÝEE V]Ë]H]HU IV VHUHJãN OHQQH ÖJ\
Q\LOYËQYDOÛ KRJ\ QHP DUËQ\RVDQ
RV]OLNHODEHKÖYÛNV]ËPD(J\ÒENÒQW
D NËUSËWDOMDL KDGNLHJÒV]ÖW SDUDQFV
QRNVËJ kYRMHQNRPËWy  YH]HWMÒW
QHPUÒJ OH LV YËOWRWWËN DQQ\LUD
xVLNHUWHOHQyYROWDEHKÖYÛNËWDGËVD
+HO\V]ÖQL EHV]ÒOJHWÒVHLQN VRUËQ
D]RNQDN D KÖUHNQHN D] LJD]VËJWDUWDO
PËUÛOLVPHJEL]RQ\RVRGKDWWXQNKRJ\
VRNHVHWEHQDNDUDWXNHOOHQÒUHÖUDWWËN
DOË D]W KRJ\ xÝQV]ËQWËEÛOy PHJ\
YDODNL D IURQWUD 9ROW KRJ\ QHP
WXGWËNPLWÖUQDNDOËGHYROWRO\DQLV
KRJ\ D]W PRQGWËN QHNLN KRJ\ xH]W
QHPNGÝQWLNHOy
(J\ ÒGHVDQ\D D]W PHVÒOWH KRJ\
KXV]RQKËURP ÒYHV ILD QHP LV WXGRWW
UÛOD KRJ\ PHQQLH NHOO PDMG SHGLJ
FVDN IÒO ÛUËMD YROW ÝVV]HSDNROQL ÒV
PËUYLWWÒNLV x$IÒUMHPHWáJ\KÖYWËN
EH D YRMHQNRPËWUD KRJ\ FVDN HJ\
UXWLQHOOHQU]ÒVOHV]YLJ\HEHDNDWR
QDNÝQ\YÒW%HPHQWÒVPËUNLVHHQ
JHGWÒN D]QDS UÝJWÝQ YLWWÒN RUYRVL
YL]VJËODWUD ÒV FVDN HVWH HQJHGWÒN
KD]D D]]DO KRJ\ UHJJHO PËU PHQQLH
NHOO MHOHQMHQ PHJ D IRJNHIÒMÒYHO D
YËOWÛUXKËMËYDOÒVQÒPLÒOHOHPPHOyq
PHVÒOWH,VWYËQIHOHVÒJHDNLPRVWD]W
SUÛEËOMD HOLQWÒ]QL KRJ\ D VÒUãOÒVH
PLDWW KD]DNHUãOW IÒUMÒQHN QH NHOOMHQ
YLVV]DPHQQLHPËU
 )RO\WDWËVDROGDORQ
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BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Április 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Leó, Szaniszló nevû kedves olvasóinkat.
Leó: Jelentése oroszlán, keresztény
név, késôbb utónév lett.
Szaniszló: jelentése dicsôség.
Köszönthetjük még, Gemma,
Godiva, Ariel, Laura, Leona nevû
barátainkat.
Április 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Gyula nevû kedves olvasó-inkat.
Gyula: Régi magyar méltóság
névbôl, régi magyar személynévbôl
lett.
Köszönthetjük még: Baldvin, Csaba, Csanád, Konstantin, Sebô,
Szilád, Zénó nevû barátainkat.
Április 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ida nevû kedves olvasóinkat.
Ida: Több germán név egybeesése.
Az Itis- elôtagú nôi nevek rövidülése.
Itis egy germán harci istennô, valkûr
neve. Jelentése: tevékeny, serény.
Köszönthetjük még: Hermina, Mina, Minna, Norma nevû barátainkat.
Április 14.
Szeretettel köszönthetjük névnapjukon Tibor nevû olvasóinkat.
Tibor: A Tiborc magyar név rövidülése.
Köszönthetjük még: Benedek,
Gusztáv, Miksa, nevû barátainkat.
Április 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Tas nevû kedves olvasóinkat.
Tas: Régi magyar személynévbôl,
jelentése: kô.
Köszönthetjük még Aldó, Itala,
Cézár nevû barátainkat.
Április 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Dénes nevû kedves olvasóinkat.
Csongor: Régi magyar személynévbôl Kazinczy Ferenc, és Vörösmarty
Mihály újította fel. Jelentése: vadászmadár.
Köszönthetjük még: Bánk, Benedek, Cecilia, József, Lambert,
Lamberta nevû barátainkat.
Április 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Rudolf, nevû kedves olvasóinkat.
Rudolf: Germán eredetû név.
Jelentése: dicsô farkas.
Köszönthetjük még: Anasztázia,
Ince, Megyer, Klára, Raul, Rezsô,
Zia nevû barátainkat.
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MAGYAR

Megkapta a támogatást
az emlékév
A kormány Szent Márton-emlékévvé nyilvánította a 2016-os esztendôt -–
olvasható a Magyar Közlönyben ismertetett határozatban.
Mint lapunk elsôként, Veres András szombathelyi megyés püspök nyilatkozatát ismertetve megírta, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia még tavaly
kezdeményezte a kabinetnél, hogy Szent Márton püspök tiszteletére, születésének ezerhétszázadik évfordulója alkalmából --– úgymond --– hirdessen „világi”
emlékévet is, miután a katolikus egyház maga ezt már megtette. A mostani döntésnek megfelelôen a kabinet „egyetért azzal, hogy a pannonhalmi bencés apátság Szent Márton-emlékévvel összefüggô feladatai, beruházásai és programjai
megvalósítása, illetve a Szent Márton titulusú templomokra vonatkozó beruházások és programok céljára 955,0 millió forint összegû költségvetési támogatás
álljon rendelkezésre”. Veres András lapunknak korábban elmondta, a késôbbi
tours-i püspökrôl köztudott, hogy az ókori római Savariában látta meg a napvilágot, a szombathelyi egyházmegye számára ezért különösen is örömteli küldetés, egyben büszkeség, hogy ezt az ünnepet minél többek számára elérhetôvé
tegye. Az emlékév középpontjában éppen ezért az ô alakjának a bemutatása
lesz, az idén egyfajta missziós tevékenységet terveznek, 2016-ban pedig várják
a zarándokokat. A püspök egyébként az elsô szent volt, aki nem vértanúként
halt meg. „Élete során nem vonakodott a munkától, mégis leginkább a szegények felé való odafordulásáról lett ismert. Ezért is választottuk az emlékév
jelmondatául: Felemelô szeretet. Napjainkban is hatalmas szükség van ugyanis
erre az erényre” --– magyarázta Veres András. A tematikus esztendô kapcsán
érdemes megjegyezni, a magyar állam meghívta Ferenc pápát, ám az egyházfô reménybeli látogatásának egyelôre nem ismert a pontos idôpontja.

Ôt követi a kambodzsai Siem Reap, amely a mellette található Angkor romvárosa miatt lett népszerû. A már említett Isztambul után a vietnami Hanoi
következik, utána pedig Prága.
A világ 25 legnépszerûbb városa
1. Marrákes, Marokkó 2. Siem Reap, Kambodzsa 3. Isztambul, Törökország
4. Hanoi, Vietnam 5. Prága, Csehország 6. London, Egyesült Királyság 7. Róma,
Olaszország 8. Buenos Aires, Argentína 9. Párizs, Franciaország 10. Fokváros,
Dél-Afrika 11. New York, Egyesült Államok 12. Zermatt, Svájc 13. Barcelona,
Spanyolország 14. Göreme, Törökország1 5. Ubud, Indonézia 16. Cuzco, Peru
17. Szentpétervár, Oroszország 18. Bangkok, Thaiföld 19. Katmandu, Nepál 20.
Athén, Görögország 21. Budapest, Magyarország 22. Queenstown, Új-Zéland
23. Hongkong, Kína 24. Dubaj, Egyesült Arab Emírségek 25. Sydney, Ausztrália
Egy jó helyezés azért mégis csak érkezett Budapesttel kapcsolatban a közelmúltban. Amint arról beszámoltunk, a legjobb európai hotel a Four Seasons
Hotel Gresham Palace lett a TripAdvisor idei listáján.

Eladományozták Nicolas M.
Salgo magyar ezüstkincsét
A New York-i Metropolitan Mûvészeti Múzeumnak adományozták Nicolas

M. Salgo (Salgó Miklós) magyar származású amerikai diplomata, egykori
budapesti nagykövet és mûgyûjtô Magyarországon gyûjtött ezüsttárgyait.
A magyar ezüstmûvesség számos remekét tartalmazó kollekcióból április 6án nyílik kiállítás a múzeumban Hungarian Treasure: Silver from the Nicolas
M. Salgo Collection címmel, középpontjában a magyar ötvösmûvészet páratlan
kincseivel.
A Metropolitan múzeum honlapján megjegyezte, hogy a 2005-ben elhunyt
Salgót budapesti tartózkodása idején elbûvölte a magyar ötvösmûvészet, és a
különleges darabokból megalkotta saját „kincsestárát”. Az október 15-ig látogatható kiállításon a három évtized alatt összegyûjtött, a múzeumnak adományozott ezüstkollekció 120 különleges darabja látható. Ezek többsége a XV–
XVIII. század közötti idôszakból származik, és a magyar ezüstmûvesség
legszebb, finoman megmunkált mûveit jelentik.
A Salgó-gyûjtemény legrégebbi darabjai a középkorból származnak: összesen hét tárgy, egyebek mellett két aprólékosan, áttört technikával díszített,
zománcozott serleg. A kollekciót a darabok különleges formái, ötletes dekorációi
és történelmi jelentôsége teszi kivételessé.
A „bôkezû felajánlásnak köszönhetôen” Magyarországon kívül jelenleg a

Kacsoh Dániel (Magyar Hírlap)

Budapest lenyomta Bécset
az utazási világranglistán
Egy-két éve még szinte havonta érkezett külföldrôl egy-egy lelkendezô
turisztikai beszámoló Budapestrôl, vagy ranglista, amelyen a magyar fôváros
elôkelô helyen szerepelt. Ehhez képest némi csalódást okozott a TripAdvisor
most közzétett rangsora, amely a felhasználók értékelése alapján a világ legnépszerûbb városait állítja sorba.
Az természetesen már önmagában is nagy eredmény, hogy Budapest felkerült a 25-ös toplistára, és olyan városokat elôzött meg, mint Hongkong, Dubaj,
vagy Sydney. A 21. hely azonban jóval hátrébb van, mint az egyik legnagyobb
turisztikai versenytársé a régióban --- Prága ugyanis az 5. helyen végzett. Némi
vigaszt jelenthet, hogy Kelet-Közép-Európából más város be sem került a 25
legjobba, és ez még Bécsnek sem sikerült.
Ha csak az európai listát nézzük, azon a 11. Budapest. Ezt a rangsort Isztambul vezeti, amely tekinthetô európainak, a TripAdvisor azonban idevesz egy
másik török várost, Göremét is (amely Kappadókia sziklatemplomaihoz van
közel), holott az már ázsiai területen fekszik. Az európai listán Krakkó a 21.,
Bécs a 22. helyezést érte el.
A TripAdvisor a világ egyik legnagyobb utazási portálcsaládja. Havonta 315
millió egyedi látogatója van, akik több mint 200 millió felhasználói véleményt
írtak 4,5 millió szállásról, étteremrôl és látnivalóról.
A világon a legnépszerûbb úti cél egy afrikai város lett, a marokkói Marrákes.
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fel, értékes, tizenkilenc képbôl álló ikonosztáza 1918-ban került a falra. A templom a székesegyházi rangot három évvel ezelôtt kapta meg, amikor a város újra
görög katolikus püspöki székhelyé vált. A mostani, teljes felújítás során egyebek mellett kicserélték a tetôszerkezetet, korszerûsítették a fûtést, sôt olyan új
elemekkel is gazdagodott az épület, mint a keresztelô kápolna, vagy a diakónusi
Metropolitan Mûvészeti Múzeum az egyetlen, amely a térség pazar ötvösmun- sekrestye, a monumentális ólomüveg ablakokat eltakaró falat pedig lebontotkáinak ilyen gazdag gyûjteményével rendelkezik --– olvasható a múzeum ták.
honlapján.
Nicolas M. Salgo 1914. augusztus 17-én született Budapesten Salgó Miklós
A hálát adó összmagyarság pünkösdi zarándoklata. Immár nyolcadik alnéven. Orosz hadifogságba esett jogász apját csak az I. világháború után ismerhette meg. Salgó mérnöknek készült, majd a jogászi pályára váltott. A budapesti kalommal indul el május 22-én a csíksomlyói búcsúra a zarándokvonat, amelyen
Pázmány Péter Egyetemen szerzett diplomát, majd Genfben dolgozott egy az összmagyarság is méltóképpen képviselteti magát. Hívják és várják szerte a
export-import cég alkalmazásában. 1948-ban New Yorkba küldték, ahonnan nagyvilágból a magyarokat a négynapos programra, amelynek legfontosabb
eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, a pünkösdi búcsú., zarándoklat a
már nem tért vissza.
Az Egyesült Államokban építési vállalkozóként meggazdagodott, ô volt az Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához, valamint részvétel
egyik befektetôje és egy ideig az egyik tulajdonosa az 1960-as években épült a Madéfalvi Világtalálkozón. A zarándokvonat 16 kocsiból áll majd, több mint
washingtoni Watergate épületkomplexumnak. 1983 és 1986 között az Egyesült négyszáz méter hosszú lesz, és 1100 ember utazhat rajta, a mozdonyt II. Rákóczi
Államok budapesti nagykövete volt, majd több éven át az amerikai külügy- Ferenc tiszteletére díszítik fel.
A Mária tiszteletére megrendezett Csíksomlyói búcsú története a 15.
minisztériumban az ingatlanügyek felelôse. A kommunizmus bukása után ô
készítette elô több kelet-európai országban az amerikai nagykövetségek új századig nyúlik vissza, amikor is IV. Jenô pápa a ferencesek támogatására és
templomépítésre buzdította a népet, hálája kifejezéseként pedig engedélyezte
épületeit.
Budapesti nagykövetként 1987-ben saját költségére Varga Imrétôl megren- számukra a búcsú megtartását. Pünkösdhöz köthetô az az 1567-es csata is,
delte a magyar zsidók tízezreinek az életét megmentô Raoul Wallenberg svéd amikor a székely nép megvédte katolikus hitét az unitárius János Zsigmond
diplomata bronz és gránit emlékmûvét, amelyet elôször a nagykövetség kertjé- fejedelemmel szemben. Ehhez a két eseményhez köthetô a búcsú hagyomáben helyeztetett el, majd Kádár Jánosnál tett búcsúlátogatásán felajánlotta a nyának kezdete. Napjainkban már több százezer magyar és külföldi katolikus
szobrot a magyar népnek. Kádár elfogadta az ajándékot, amelyet a Pasaréten és keresztény hívô, valamint érdeklôdô jelenlétében megtartott búcsú, körmenettel összekötve.
állítottak fel 1987. április 15-én feltûnés nélkül.
2015-ben is útjára indul az össznemzeti zarándokvonatként emlegetett
Salgó a magyar képzômûvészet és iparmûvészet alkotásainak jelentôs gyûjtôje volt. Már gazdag vállalkozóként alma materében, az Eötvös Loránd Székely Gyors és Csíksomlyói Expressz, aminek célpontja a csíksomlyói búcsú,
Tudományegyetemen létrehozta az apjáról elnevezett Otto Salgo alapítványt, érintve több székelyföldi települést és emlékhelyet egy négynapos kirándulás
amelynek révén 1983 és 2001 között számos amerikai professzor és tudós for- keretén belül. Aki készen áll arra, hogy a búcsú mellett Erdély tájaival, embedult meg Budapesten vendégoktatóként. 2004-ben az amerikai–magyar kapcso- rekkel, szokásokkal és magával a székely kultúrával is közelebbrôl megismerlatok elômozdításáért a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kedjen, annak felejthetetlen lesz május 22-én átzakatolni a II. Rákóczi fejedelem
tiszteletére feldíszített mozdonnyal a határon.
tüntették ki. 2005. február 26-án floridai otthonában érte a halál.
A rengeteg emlékezetes látnivaló mellett különleges szálláshelyekként
szolgálnak majd a felcsíki és az alcsíki települések, ahol a székely családok
vendégszeretetét élvezheti a zarándok. A csodálatos és elragadó természeti
környezetben elhelyezkedô települések látványa már önmagában megéri a
Ünnepség keretében, egyházi méltóságok és vezetô politikusok jelenlétében nagy utazást, a teljesség igénye nélkül akár Kolozsvárról, Mátyás király
szülôvárosáról, a néprajzáról híres Kalotaszegrôl vagy Gyergyószentmiklósról
adták át Miskolcon a megújult Búza-téri görög katolikus székesegyházat.
A mintegy százmillió forintos kormányzati támogatásból felújított püspöki beszélve.
Persze a zarándoklat fô állomása a búcsú, és a szentmise, ahová egy közös és
székesegyházat Leonardo Sandri, a Keleti Egyházak Kongregációjának
egyben
magasztos zarándokút vezet. Különleges és felejthetetlen élmény a
bíboros prefektusa szentelte újra, köszöntôt mondott Erdô Péter bíboros, aki
nagy jelentôségûnek nevezte a magyar görögkatolikus egyház szervezetének Csodatévô Szûzanya szobrának meglátogatása, amely a világon ismert kegyfejlôdését, kiemelve, hogy Ferenc pápa rendelkezése nyomán metropolitai szobrok között a legnagyobbnak számít több, mint két méteres magasságával.
egyház alakult, amelyben három egyházmegye foglal helyet, köztük a miskolci. Több csodás jelenség is fûzôdik a szoborhoz, ami a leginkább jellemzi, az Szûz
Mária tiszta és átható tekintete, ami elôtt a bûnösök nem tudnak megállni.
Mindez szerinte erôsíti az egész magyar katolikus egyházat is.
Az eddig is eseménydús kirándulásnak azonban itt nincs vége, a harmadik
A kívül és belül egyaránt megújult templom megáldásán a többszáz hívô
nap
állomása az ezeréves határhoz, vagyis a Gyimesekbe, az Osztrák Magyar
mellett Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere, Kovács Zoltán
Monarchia
egykori határának köveihez, és a Rákóczi vár romjaihoz vezet. Azon
kormányszóvivô, valamint a helyi társadalom meghatározó alakjai is részt
túl,
hogy
felemelô
érzés egy ilyen nagy súlyú történelmi helyen állni, a Gyimest
vettek. A gótikus elemekkel tarkított, premodern épületet 1911-ben szentelték
körül ölelô természet festôi szépsége és érintetlen végtelensége is lélekemelô
élmény. A zarándokok számára a hazaút is tartogat újdonságokat, hiszen a vonat új útvonalon haladva, Désen, Zsubón, Zilahon, Nagykárolyon és Érmihályfalván át éri el a magyar határt.
Ez a rendkívüli négynapos kirándulás mindenkinek egy örök élmény, hiszen
azon túl, hogy egy több száz éves kegyeletes vallási ünnepély, áhítatos szertartás
NO WIN, NO FEE!
és körmenet részesei lehetünk, egy jól megszervezett, látnivalókban bôvelkedô
Dr. Livia Tonge Principal
kirándulás emlékével is gazdagodhatunk. A zarándoklat során mindenki megtaBSc, Eng (Hons), PhD, Master of Laws (Legal practice, Skills & Ethics)
pasztalhatja és részesülhet a közös imádkozás és hálaadás, hitvallás és megerôsítés, azaz a vallás összetartó erejében, a sértetlen természet adta kincsekben,
Our legal service is exceptional
mely a mai rohanó élethez egy igazi testi és lelki megerôsítést ad. A vonatok
részletes programjairól, a részvételi lehetôségekrôl bôvebb információk: a
YOU BE THE JUDGE
www.gyogyvizek.hu honlapon.
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Gyorsabban juthatnak el
az adományok Kárpátaljára
Könnyebbé és gyorsabbá válik az adományok eljuttatása Kárpátaljára,
illetve a Kárpátokon túlra --– jelentette be az Emberi Erôforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs
államtitkára az ukrán nemzetiségi vezetôkkel folytatott tárgyalások után tartott
sajtótájékoztatón Nyíregyházán.
Soltész Miklós elmondta, azoknak a magyar és ukrán rászoruló családoknak
szeretnének segíteni, akiket az ukrán konfliktus közvetlenül érintett a Kárpátok
mindkét oldalán.
Az itthon összegyûjtött, nagyobb mennyiségû élelmiszer---, gyógyszer--vagy ruhanemû-szállítmányokat a jövôben egyszerre, konvojban juttatják
majd át a határon, így az adományok gyorsabban jutnak el az ottani, az elosztást
végzô szervezetekhez –-- közölte Soltész Miklós. Az államtitkár hozzátette: a
magyarországi karitatív szervezetek adománygyûjtést indítottak, a szállítmányokat várhatóan a következô hetekben juttatják el Ukrajnába.
Soltész Miklós közlése szerint a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat,
a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista
Szeretetszolgálat saját területén gyûjti az adományokat, amelyeket összesítve,
egyszerre szállítanak ki a kárpátaljai, illetve a Kárpátokon túl élô családokhoz.
Elsôsorban élelmiszert, illetve jó állapotban lévô ruhanemût várnak az adományozóktól.
Az ukrán nemzetiségi vezetôk, valamint konzulok közbenjárásával sikerült

3. oldal
az ukrán hatóságokkal a segélyszállítmányok gyorsabb célhoz érkezésérôl
egyeztetni. Ezek az adományok nem
fognak állni a határon, hanem egybôl
eljutnak a kiosztást végzô kinti szervezetekhez –-- mondta az államtitkár.
Vaszil Visivanyuk tiszteletbeli
magyar konzul a sajtótájékoztatón elmondta, a rászoruló családok, a
konfliktusban megsebesült katonák,
illetve családtagjaik újabb segítséget
kapnak Magyarországtól arra, hogy
kilábaljanak a bajból. A konzul közlése
szerint az adományok az IvanoFrankivszkban létesített nagy elosztó
központon, illetve a kijevi koordinációs
központon keresztül jutnak el a
szükséget szenvedôkhöz.

Elfuserált vezérek
Vicces rendszer a demokrácia. Nálunk mostanában kiváltképp az.
A politikai események bármelyikét
húzzuk elô, komikus, pontosabban tragikomikus jelenetekre találunk. A magyar demokráciában, amelyet a törvényes választásokon gyôztes többség
irányít, a vesztes kisebbség képtelen
tudomásul venni helyzetét. Véleményalkotási lázban ég. Minden szavuk
gyûlölettel átitatott tagadás. Diktatúrát
sikoltoznak, a magyar miniszterelnököt, ahol lehet, démonizálják, és feljelentik. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az
úgynevezett baloldal folytatja vagyis
folytatni akarja azt a pusztítást, amit
alig kétszáz éves történelme alatt sokszor, nagy hatásfokkal gyakorolt. A
felvilágosult balosok nálunk sem tesznek mást, mint mindenhol: rombolnak.
A parlamentben ott díszeleg egy-egy
kicsiny csoportjuk, van egyszemélyes
pártjuk is, a Fodor Gábor például, és
miközben a magyar kormány nagy
erôfeszítésekkel igyekszik rendet tenni abban a gazdasági, politikai és erkölcsi disznóólban, amit éppen a baloldal
kormányzása idézett elô, ezek a kedves ellenzékiek lépten-nyomon nyilatkoznak. A tavalyi választásokon háromszor is nagyot bukott szocialisták
elnöke például mindenre, amit a kormány tesz, határozott nemet mond.
Tóbiás úr arca elszánt, szeme résnyire
szûkült, kézmozdulatai erôteljesek és
okosít: útdíj? Akármi is van vagy lesz
ebben az ügyben, az MSZP útelzárásokat rendelt el. Törpepárti kollégái
hasonló konoksággal csatlakoznak
minden sanda maszatolgatáshoz és
hazaáruláshoz, álldogálnak az általuk
dekoratívnak kigondolt sajtótájékoztatós helyszíneken, és mindenre azt
mondják: nem. Rombolnak. Bizonyos
részsikereket elértek, például beindultak az álcivil, kormányellenes tüntetések. Az ô utcáik népében --– baloldali
sugallatra –-- villámgyorsan gyökeret
vert a legújabb liberális tétel: Magyarországon nem is volt rendszerváltás
huszonöt évvel ezelôtt. A fôleg fôvárosi
entellektüel körökben felkapott gondolat aztán kellô indokot ad arra, hogy a
kutyaszaros mellékutcákban, a marihuána szagú romkocsmákban elbúsongjanak egy-egy tüntetésbe belefáradván, milyen rossz is ez a világ. Milyen igazságtalan, kirekesztô, rasszista, antidemokratikus ez az orbáni diktatúra. Ez nem vicc, ez, sajnos, valóság.
Az át sem fut a szuperdemokratikus
agyukon, hogy ha itt valóban diktatúra
lenne, akkor ostoba vádjaik és tudálékos véleményük nem kaphatna teret.
Sehol.

Dippold Pál
(Magyar Hírlap)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
„Annyi idejük volt csak, hogy kiszálljanak a tankból, látták, hogy jön
valami fényesség, és szétugrottak. „Nagyon fiatal, és amikor hallja,
Neki csak a lába tört el, de több hogy vissza kell menni, akkor rögtön
barátja ott halt meg mellette” – idézte reszket” – teszi hozzá, majd arról
beszél, hogy nem érti ezt az egészet,
fel István beszámolóját.
hiszen a férje is orosz volt, és régen
Hazudni, hogy minden rendben békében tudtak élni az oroszok és az
„MegŒrültem volna, ha nem hallom ukránok, most sem kellene ez az
legalább a hangját” – az édesanyák és értelmetlen háborúskodás.
feleségek a távolságot csak úgy tud- Találkoztunk olyanokkal is, akik
ják túlélni, ha néha-néha tudnak telefonon beszélni az elvitt szeretteikkel.
Ugyan sokszor nem volt térerŒ a
bombázások miatt, de a katonáknak
van lehetŒségük arra, hogy többnyire
tartsák a kapcsolatot a családjaikkal.
Ilyenkor nem beszélnek részletekrŒl,
és sokszor azzal nyugtatják a családjukat, hogy nincsenek veszélyben,
még akkor is, ha a telefonból tisztán
hallatszanak a robbanások. „A legrosszabb az, amikor napokig nem
tudom elérni, olyankor nagyon nehéz
nem a legrosszabbra gondolni. Volt,
hogy egy hétig nem tudtam elérni, az
nagyon rossz volt. Hét hónapig volt
ott, és sokszor csak annyit tudtam
meg a többi fiútól, hogy él-e még” –
mesélte egy fiatal anyuka, aki két
gyerekkel maradt otthon egyedül.

Belehal Kárpátalja a háborúba

– Ki fog gyŒzni?
– Szerinted?
– Az oroszok?
– Ez száz százalék.
A fenti beszélgetés szó szerint hangzott el, de több tucat megszólaló után
sem kaptunk olyan választ, hogy az
ukránok jól tudnának kijönni a konfliktusból. Ha az erŒviszonyokat kérdeztük, akkor mindenki arról beszélt,
hogy a felkelŒk sokkal jobb felszereléssel bírnak, de ami még ennél is
fontosabb, hogy más morál uralkodik
a katonákon. Míg az oroszbarátok önvédelmi, függetlenségi harcot folytatnak, addig a kényszerrel keletre
vitt behívottak kényszerbŒl, lelkesedés nélkül küzdenek, és inkább csak
túl szeretnék élni az egyes napokat.
Nagyon fiatalon túl sok halált látni
Sokan azt sem tudják, hogy pontosan mennyit kell szolgálni, bár a legtöbben úgy tudják, hogy egy év után
szerelik le a katonákat. A frontot
megjárt fiúk és édesapák tömegesen
kerülnek katonai kórházakba, ahol
különbözŒ pszichiátriai kezelésekkel
próbálják Œket rehabilitálni, de a
hozzátartozók elmondása szerint a
legtöbben „már soha nem lesznek
újra a régiek”. Amikor ott jártunk,
akkor annyian voltak a munkácsi
kórházban, hogy sokakat már
Beregszászra is át kellett hozni.
„Sokszor felkelt éjjel, járkált, nem
tudott aludni. Hallotta a bombázásokat a fejében még itt is” – beszélt az
éppen itthon lévŒ csöndes fiatalember
helyett a menyasszonya. Egy édesanya pedig arról számolt be, hogy a
fia napok óta otthon van, de sokszor
csak órákig néz maga elé, és nem szól
egy szót sem. Ahogy hallgattuk ezeket a beszámolókat, egyre inkább azt
éreztük, hogy ha egyszer vége is lesz
a háborús helyzetnek, ez a generáció
már olyan sérülésekkel kell hogy tovább éljen, amelyeknek a begyógyításához évtizedek se lesznek elegendŒk.
„Huszonegy éves a fiam most, húszévesen volt kint. Nagyon sok mindent
látott, sok embert látott meghalni” –
mesélte egy édesanya, aki elmondta,
hogy a fia otthon is még mindig
nagyon ideges, és nem tud pihenni,
gyógyszereket viszont nem akar
szedni.

úgy gondolták, hogy a felszín alatt
már nem egy orosz–ukrán konfliktus
zajlik, sokkal inkább egy nyugati bábkormány tartja fent azt a konfliktusos
zónát, amire szüksége van az Oroszországgal szembeni küzdelmében.
Igaz, ezt ott nem lehet nyíltan hangoztatni, pláne nem a fronton.
„Nem baj, ha szegénység van, csak
a háborúnak legyen vége” – tört ki
zokogásban egy idŒs ukrán asszony,
akinek két fiát és két unokáját is
elvitték. Ha valamelyik fiatal otthon
van, akkor próbálja tartani benne a
lelket, de szemmel láthatóan nagyon
megviseli a rengeteg aggódás. Az
unokája egyszer úgy próbált segíteni,
hogy amikor otthon volt szabadságon
egy hétre, akkor minden nap dolgozott a nagymamája földjén, mielŒtt
vissza kellett mennie.
Háborús korrupció
„Addig fogok járni, amíg nem kell
visszamennie. Hét hónapig ott volt.
Se szabadságra, se semmire nem engedték, hiába a lábát keresztüllŒtték”
– panaszkodott sírva egy lakótelepen
élŒ idŒs asszony, aki nagyon bízik
benne, hogy valahogy sikerül elintéznie, hogy ne kelljen a fiának visszamennie. „Legalább mutasd meg a
lábadat, mondom neki, de mindig azt
mondja, hogy anyu magának nem
kell látnia, hogy mi van az én lábammal” – mesélte tovább zaklatottan.
Szerinte a fiának nem kellett volna
bevonulnia, hanem valamelyik „fŒnök” fia helyett küldték.
Az tény, hogy korábbi tartózkodásaink idején is meggyŒzŒdtünk arról,
hogy Ukrajnában elképesztŒ méreteket öltött a korrupció, ami nemcsak a
seftelésekben mutatkozik meg, de
olyanról is hallottunk, hogy egy tanári
állásért is több havi fizetést érŒ csúszópénzt kellett adni. Nem elképzelhetetlen, hogy ez a korrupció a háborús helyzetben is erŒsen jelen van.
„A fiam szakács, és azt mondták
neki, hogy nem viszik harcolni, csak
fŒzni fog. Amikor bementem Ungvárra, és megláttam a sok tankot, akkor
azt mondtam, hogy fiam, te ennek a
sok tanknak fogsz fŒzni? Mire mondta, hogy dehogy anyu, csak a tankistáknak, nyugodjon meg, itt maradok
Kárpátalján. Aztán egy hét múlva

telefonál, hogy ha akar látni, akkor
jöjjön ki az állomásra, mert visznek
vonattal. Én aztán szaladtam, és láttam, ahogy integet az ablakból. Hét
hónapig arra volt…” – tört ki könynyekben egy idŒs beteg asszony, aki
a lakásába is behívott minket, annyira
örült, hogy valakinek legalább elmondhatja a fájdalmát.

Tízezrek haltak meg
Nemcsak a behívók számáról, de a
harcolókról, és az elesettekrŒl sincsenek pontos számok. A legmegbízhatóbbnak tûnŒ hírek szerint több mint
száz kárpátaljai halt már meg, és
eddig öt magyar halottról tudni. A
teljes ukrán veszteség több tízezerre
rúg, amit nemcsak különbözŒ szakvélemények erŒsítenek meg, de azok a
frontot megjárt katonák is, akik
temetetlen vagy éppen embertelen
módon elkapart halottak ezreirŒl
számoltak be, olyan mennyiségû
holttestrŒl, ami elmondásuk szerint
semmiképpen nem támasztja alá az
ukrán propaganda által emlegetett
néhány ezres számot.
„Ahol laktunk, az erdŒt azt azonnal
szétlŒtték, és elégett minden” – ezt
egy Luganszkot megjárt magyar fiú
mesélte, aki 80 napot töltött a fronton.
„Nagyon nem szeretnék visszamenni, családom van, gyerekeim, de leginkább senki se menjen” – válaszolta,
amikor arról kérdeztük, hogy tart-e
attól, hogy újra mennie kell. Egy
másik fiatal fiú, Szergej elmondta,
hogy 40–45 fŒs volt a csapat, amiben
volt, de abból nagyon sokan meghaltak, olyanok is, akiket közelrŒl is
ismert.
Legalább a holttestet visszakapni
Amikor az ember egyik pillanatról
a másikra a híradásokon túl testközelbŒl is találkozik a szívszorító emberi sorsokkal, olyankor hirtelen nehezen tud bármi vigasztalót mondani.
„Talán most már jobb lesz” – próbáljuk esetlenül, de mindenki azt válaszolja, hogy csak az Istenben bízhatnak, miközben úgy tûnik, hogy soha
nem lesz vége a megpróbáltatásoknak.
Amikor pedig egy olyan idŒs aszszony mellett állunk, akinek a fiát
nemrég temették, akkor az ember
már nem is próbálkozik szavakkal. A
bátyúi Krisztina néni fiát szívbetegen
is elvitték, majd egy bajtársa húzta ki
holtan a lövészárokból, és tizennégy
kilométeren át cipelte a katonai kórházig, hogy haza tudják szállítani a
holttestét. Többnyire a holttestek
nem kerülnek haza, és olyankor az
ukrán állam is legfeljebb eltûntnek

nyilvánítja Œket, örök bizonytalanságban tartva a hozzátartozókat, és megúszva a kártérítést. A fiú harmincegy
éves volt, családalapítás elŒtt állt.
Mi lesz veled, Kárpátalja?
Két napot töltöttünk el Kárpátalján,
és több tucat emberrel beszéltünk,
ukránokkal és magyarokkal egyaránt.
Rengeteget írhatnánk még, de talán
ennyi alapján is sikerült valamenynyire bemutatni a kilátástalanságot.
Tapasztalataink azt mutatták, hogy a
háborús helyzet, a nyugati és az orosz
érdekütközések, a konfliktust megoldani képtelen ukrán vezetés, a romokban lévŒ gazdaság, az emelkedŒ árak
és az elértéktelenedŒ pénz számos
módon kezdi semmissé tenni Kárpátalját.
Az egyébként is egyre fogyó kárpátaljai magyarság jelentŒs része elhagyja az otthonát, hogy ne kelljen
egy olyan háborúban résztvennie,
amihez semmi köze. A távozók helyé-

re pedig egyre több ukrán menekült
érkezik. A betelepülŒk pedig nincsenek hozzászokva a soknemzetiségû
Kárpátaljához, és ez egyre több konfliktust is szül.
Pál Sándor, a Magyarországi Református Szeretetszolgálat elnöke a
segélyszállítmány kiosztása estéjén
folytatott beszélgetésünk során elmondta, hogy olyan súlyos a helyzet
most Kárpátalján, hogy sokszor vezetŒ beosztású tisztségviselŒk, édesanyák mondják azt a fiaiknak, hogy
inkább menjenek el, mert ott biztosan
életben maradnak. „Milyen érzés lehet ez egy anyának?” – teszi fel a
kérdést.
Véleménye szerint óriási összefogásra van szükség most, és ebben
teljesen egyetértünk. Ideje új értelmet adni az elcsépelt „összefogás”
szónak, ideje felruházni a sok politikai nagyotmondás helyett valódi tartalommal, és ideje új életre kelteni,
ameddig még nem késŒ.
(Erdély ma – karpathir.com)

Magyar honfoglalási emlékmû
a Vereckei-hágón
A honfoglaló magyarok többsége 895-ben az Északkeleti-Kárpátok gerincén,
a Vereckei-hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe. Ennek emlékére
1896-ban, a millennium évében honfoglalási emlékmûvet állítottak. A második
világháború után, amikor Kárpátalja a Szovjetunióhoz került, az emlékmûvet
eltávolították.
A Vereckei-hágón létesítendŒ új honfoglalási emlékmû ötletét 1995-ben
vetette fel a 2005-ben elhunyt Fodó Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) alapító elnöke, aki a Magyarok Világszövetségének
(MVSZ) a támogatását kérte elképzelésének a megvalósításához, és sikerült
megszereznie Leonyid Kucsma akkori ukrán elnök támogatását is. A
KMKSZ által hivatalosan megvásárolt földterületre szánt emlékmû tervét
Matl Péter munkácsi szobrász késztette el: a Kelet és Nyugat közötti kaput
jelképezŒ, hét tömbbŒl álló emlékmû a Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló
törzset szimbolizálja. A “kapu” nyílásában a vérszerzŒdésre emlékeztetŒ
oltárkŒ található. Mivel a KMKSZ számolt azzal, hogy a honfoglalási emlékmû
botránykŒ lesz az ukrán nacionalisták szemében, azt masszív vasbeton
szerkezettel terveztette.

A kárpátaljai és galíciai ukrán nacionalista szervezetek heves tiltakozása
miatt az építkezést a kárpátaljai hatóságok felfüggesztették, így elmaradt az
emlékmû a honfoglalás millecentenáriumára, 1100. évfordulójára tervezett
ünnepélyes felavatása. A torzóban maradt emlékmû így a világ magyarságának zarándokhelyévé, befejezése a kárpátaljai magyar szervezetek számára presztízskérdéssé vált, s 2007-ben az ukrán–magyar kisebbségi vegyes
bizottságon belül munkacsoport alakult a kérdés megoldására. 2008. január
13-án Sólyom László magyar és Viktor Juscsenko ukrán államfŒ megállapodtak, hogy a Vereckei-hágón megépül a magyar honfoglalási emlékmû,
Budapesten pedig az ukrajnai éhínség áldozatainak emlékmûve, utóbbit 2009
áprilisában avatták fel.
A KMKSZ megkapta az építési engedélyt, a magyar kormány 25 millió
forintot utalt ki a költségekre, de a 2008. március 14-re a két államfŒ
jelenlétében tervezett hivatalos átadás az ukrán nacionalisták tiltakozása
miatt elmaradt. 2012. január 25-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
kezdeményezése nyomán Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal
kulturális fŒosztálya felvette a vereckei magyar honfoglalási emlékmûvet a
helyi jelentŒségû emlékmûvek jegyzékébe, az emlékmû ettŒl kezdve a
törvény vdelme alatt áll. Vereckén a sorozatos rongálások után sok alkalommal kellett a magyar honfoglalási emlékmûvet megjavítani, letisztítani.
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Az 1848-as Forradalom- és Szabadságharcra emlékezett Sydney magyarsága
Ha van szép és reményt keltŒ
nemzeti ünnep, az Március 15-e.
Nemzeti ünnepünk alkalmából
nemcsak kívül, de legbelül, a lélek is
ünneplõbe öltözik, szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar
szívdobbanás.
Március 15-ét mindig tiszta szívvel,
fenntartások nélkül lehet ünnepelni.
ElŒbb volt piros betûs ünnep az
emberek szívében, mint a naptárban
és kitüntetett szerepét azóta is megŒrizte: e napon az érzelmek, a hazaszeretet, a hazafiság megvallása szép

kezdŒdött az ünnepség. Rozgonyi
Magdi mûsorvezetŒ felkérte vitéz
nemes Tassányi József urat a New
South Wales-i Magyar Szövetség
elnökét ünnepi köszöntŒje megtartására.
Az elnök köszöntötte Dr. Grúber
Attila nagykövetet, Regina Jurkowska
fŒkonzult, a Magyar Nagykövetség és
Konzulátus megjelent dolgozóit, a
Szövetséghez tartozó egyesületek
vezetŒit. KöszöntŒjében megköszönte
a lengyel fŒkonzul asszonynak, hogy
elfogadta a New South Wales-i Mgyar
Szövetség meghívását, reményének
adott kifejezést: a jövŒben is megtisztel bennünket és eljön hozzánk.
Ezután Nagykövet úr üdvözölte a
vendégeket. KöszöntŒjében elmondta:
az 1848-as honvédek nyomdokain járva nagy felelŒsségnek érzi, hogy az Œ
mintájukra az ausztrál földrészen
öregbítse hazánk jó hírét. Méltatta a
történelmi Œsök kitartó munkáját és
bátorságát, mellyel megalapozták az
itteni magyarság történelmi jelenlétét, majd ezt kiemelve szoros együttmûködést kért a helyi magyar közösségektŒl. 1848-as megemlékezések
kapcsán a szabadságharc lengyel–
magyar kapcsolataira külön kitérve
méltatta a két nemzet több évszázados együttmûködését.
v. n. Tassányi József elnök, Isten
áldd meg a magyart szavakkal nyitotta meg az ünnepélyt és felkérte
Rozgonyi Magdit a New South WalesJuszkó Szilvia
i Magyar Szövetség titkárát, a mûsor
és helyénvaló. Ez a nap, a forradalom vezetŒjét, az ünnepi mûsor megtartiszta, ifjú lendülete, ez a tavaszi sza- tására.
badság ünnep nemzedékek nevelŒje
Rozgonyi Magdi megnyitójában
volt, és az is marad.
Egy nemzeti nap olyan, mint egy köszöntötte a Magyar Nagykövetség
családi ünnep.Újra együtt voltunk, s és Konzulátus dolgozóit és a megjeegyütt ünnepeltünk. E napot még lenteket ezekkel a szavakkal: Köinkább ünneppé varázsolta a készülŒ- szöntöm Önöket kedves vendégeink
dés, az izgalom, mert néhány nappal az 1848-as forradalom és szabadaz ünnepet megelŒzŒen érkezett meg ságharc 167. évfordulójának ünnepi
Magyarország újonnan kinevezett megemlékezésén, majd szólt a nap
canberrai nagykövete, Dr. Grúber jelentŒségérŒl:
Attila, aki elsŒk között látogatott el – Történelmünk egyik legszebb és
legkiemelkedŒbb fejezete az 1848-as
hozzánk Sydneybe.
Az ünneplés 11.30-kor kezdŒdött forradalom és szabadságharc. A polökumenikus istentisztelettel Strath- gári átalakulás, az össznemzet iránti
fieldben, ahol Nagykövet úr társasá- vágy, és az érte folytatott hŒsies
gában jelen volt a Szövetség által küzdelem a mai napig példa mindmeghívott lengyel fŒkonzul is – annyiunk számára. E nagyszerû forRegina Jurkowska, valamint a radalmunk és szabadságharcunk emnagykövetség és konzulátus dolgozói. lékébŒl tudunk erŒt meríteni, és hitet.
Hittel és megújult erŒvel mi magyarok csodákra vagyunk képesek. Láthattuk, hogy 1848-ban milyen változtatásokra volt képes az ember, ha
összefog, és közösen munkálkodik a
jövŒn.
– Tisztelt EmlékezŒk, Emlékezni…
Furcsa ez a szó! Hiszen mi nem
éltünk akkor, mi személyesen nem
emlékezhetünk arra, sŒt még apáink,
nagyapáink sem, hogy mi történt
1848-ban, csupán könyvekbŒl és elŒadásokból tudhatunk róla. Akkor
mégis mi az az erŒ, ami ezen a napon
egybegyûjt bennünket? A választ
Kölcsey Ferenc soraiban leljük meg.
„A haza, minden elŒtt!” A hazaszeretet az, ami összehoz bennünket magyarokat szerte a világban mindenütt,
igy itt, ma, Ausztráliában is.
– Ameddig a forradalom történetéDicső Horka
nek hallatán öröm és büszkeség tölt
A Magyar Ház is ünneplŒbe öltözött. el bennünket, amíg tudunk nyitott
Gyönyörû, az 1848-as forradalomat szívvel együtt emlékezni, addig nem
idézŒ színpadi háttér, a kifogástalanul kell félnünk! Tarthat a világ bármerfeldíszített asztalok, no és a háromfé- re, lehet gazdasági, pénzügyi, morális
le finomabbnál-finomabb ételekbŒl, s válság, biztos vagyok benne, hogy
a torták kavalkádjából választhattak ahogyan mi, úgy gyermekeink és
a vendégek.
unokáink is kitûzik majd a kokárdát,
Az ebédhez Lédeczi Dénes katoli- eléneklik együtt a magyar Himnuszt,
kus lelkipásztor adta rövid ima kere- elszavalják a Nemzeti dalt, és egy
tében asztali álldását.
emberként gondolnak arra: „A haza,
A Magyar Himnusz eléneklésével minden elŒtt!.

Ezen gondolatok szellemében állítottuk össze mai mûsorunkat, melyhez jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok.”
Minden szereplŒt külön-külön bemutatott. ElsŒként egy 15 éves fiatal
ember, Dicsô Horka szavalta el
PetŒfi Sándor: Nemzeti Dal címû
versét olyan tolmácsolásban, hogy
PetŒfi maga gratulált volna hozzá.

Dr. Grúber Attila
Juszkó Szilvia ének mûvész – aki
Európa számos színpadán vendégszerepelt – többek között a Milánói
Scálában is énekelt – Kern Auréltól
négy rövid magyar dalt, PetŒfi
Sándor: Szeptember végén címû
versét Huszka JenŒ megzenésítésében adta elŒ.
Mikes-Liu Eszter csellómûvész és
Krisztina Vaszilcsin hegedûmûvész
következett. Eszter 19 éves korában
ösztöndíjat kapott Európába. Fellépései közben is folytatta tanulmányait. Európa számos országába
kapott meghívást. A Londoni Zene
Akadémiát a legmagasabb kitüntetéssel végezte el zenemûvész szakon,
majd mestervizsgát tett Hannoverben. Ma csellista az Ausztrál Opera
zenekarában.
Krisztina 10 éves korában már

Krisztina Valszulcsin
szóló koncerten játszott a Temesvári
Filharmonikusoknál. Külföldi szerepléseivel több helyen elsŒ díjat nyert,
úgy az Egyesült Államok különbözŒ
városaiban, mint Európában. Pittsburgben a mestervizsgáján való szereplése eredményeként a Carnegie
Mellon EgyetemtŒl két éves használatra kapott egy 1717-ben készült
Antonio Stradivárius hegedût. Kodály
Zoltán csellóra és hegedûre írt duojának elsŒ tételét játszották.

Lányi Anita, Krúdy Gyula: Két
bajtárs címû novelláját olvasta fel,
amit a közönség nagy érdeklŒdéssel,
csendben hallgatott, tetszését nagy
tapssal fejezte ki.
Chris Sparrow gyönyörû baritonnal Shumann: Ich Grolle Nicht,
Frederick Loew: This nearly was
mine dalokat adta elŒ, majd Kodály
Háry János címû darabjából magyarul énekelte A jó lovas katonának
címû dalt, melyet a közönség hálás
tapssal köszönt meg.
Az 1848-as magyar szabadságharcról való ünnepi megemlékezést
Fazekas Ferenc, a magyar iskola
érettségzŒ tanfolyam végzett diákja
tartotta. FerencrŒl tudni kell, hogy
tanulmányaiban egész New South
Wales-ben elsŒ lett, bizonyítványát az
Oktatási Miniszter adta át. Emellett
aktívan vízi sportol, ez évben kezdte
egyetemi tanulmányait computer
science szakon.
Szünet után Luise Thimpson
Bernstein: I feel pretty, F. Loew: I

ködhetett a közönség.
Elly, Œmaga is ismert énekesként,
számtalan meghívással eljutott Európába, Kínába, Kóreába, az egykori
Szovjetúnióba, még Ausztráliába is,
ahonnan visszatérte után itt férjhez

Chris Sparrow

ment és teljesedett ki mûvész
karrierje. 1987-ben nyitotta meg az
Elly Rab Ének Académiát, ahonnan
számos tehetséges énekest juttatott
be a Sydney Operaház tagjai sorába.
Elly megköszönte a meghívást,
ezalatt az összes szereplŒ megjelent a
színpadon majd Juszkó Szilvia vezetésével a vendégek csatlakozásával
együtt énekelték a Szép vagy gyönyörû vagy Magyarország címû dalt.
v.n. Tassányi József elnök köszönetet mondott dr. Grúber Attila nagykövetnek, s magykövetségi és konzulátusi munkatársaknak, Regina Jurkowska lengyel fŒkonzúlnak megjelenésükért, a szereplŒk közremûködéséért, a sok-sok szorgalmas kéz segítségéért, akik hozzájárultak a nap
sikeréhez. Külön megköszönte a rendezŒ-mûsorvezetŒ Rozgonyi Magdi, a
Szövetség titkárának a mûsor összeLányi Anita
állítását, levezetését, amit a tŒle már
could dance all night majd Stoltz: megszokott rutinnal és hozzáértéssel
Sárbogárd Dombovár címû dalokat
énekelte. Ez utóbbit magyarul, melyet
a vendégek Luiseal együtt dúdoltak
és hosszú tapssal háláltak meg.
Vitéz Mécs Jánost sokoldalú tehetségérŒl ismeri a magyar közösség.
Gyönyörûen fest, munkáival számtalan kiállításon vett részt, 1956-ban
hŒsiesen harcolt, de János arról is
ismert, hogy évtizedek óta minden
fontos eseményre friss, új verset ír.
Ez alkalommal Március 15 szelleme
örökké él címû versét adta elŒ. Nagy
tapssal jutalmazta a közönség.
Sevi Cilan Celik a Zene Konzervatórium után csatlakozott a Ten Sopranok-hoz. Puccini: O Mio Babbino
Caro, Lehar szerzeményeibŒl Vilja
dalát és a Szerelem örökké él címû
dalokat, majd férjével Emre Efé-vel
együtt két duettet énekeltek, Forrest:
Mikes Liu Eszter
Take my hand és Mozart Don
Giovannijaból a La Ci Darem Lamano állított össze és vezetett le.
címû dalokat – a közönség hálás taps- A Szózat eléneklésével zárult az
sal jutalmazta.
1848-as Forradalom és Szabadságharc
Fazekas Attila a magyar iskola 9. 167. évfordulójának a hivatalos része,
osztályos tanulója PetŒfi Sándor: a vendégek azonban még hosszú ideig
Márciusi Ifjak címû versét adta elŒ, együtt maradtak, gratuláltak a szeszavaló tehetségét bemutatva szülei, replŒknek, a rendezŒnek. Általános
tanárai megelégedésére – a vendégek vélemény: régen láttak a Magyar Ház
is hálásan megtapsolták.
szinpadán ennyi híres, válogatottan
Chris Sparrow, Di Luca: Napolita- tehetséges, fiatal arcot. Méltón büszna Medley, majd Luise Thimsonnal kék lehetünk az ifjabb, felnövŒ generközösen Richard Rogers: Younger ációra.
then Springtime, Berstein: Tonight A Magyar Ház is örömét és köszöcímû dalokat énekelték.
netét fejezte ki a vendégeknek, mert
Ekkor a mûsorvezetŒ Rab Ellyt telt ház volt, nem maradt egyetlen
szólította a színpadra, akinek a keze üres szék sem. Köszönjük Sydney
alól kerültek ki ezek a tehetséges magyarsága támogatását!
mûvészek, akik hangjában gyönyörRozgonyi Magdi
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK Franciaország egész területén, minden új kereskedelmi funkcióval bíró
épület tetején növényzettel borított
tetôt vagy napelemes rendszert kell
kialakítani.
A zöld tetôk használata nagyon népszerû itt Ausztráliában és Németországban. Torontóban már 2009-ben
kötelezôvé tették az ipari és lakóépületek építésénél a zöldtetôk építését.
A jelenleg elfogadott francia törvény
enyhébb változata annak, amit elsôre
kezdeményeztek az aktivisták, hogy a
szabályozás Franciaország összes új
épületére terjedjen ki. Végül a szocialista kormány meggyôzte a környezetvédelmi aktivistákat, hogy szûkítsék a
kört a kereskedelmi tevékenységet
folytató újonnan épített épületekre. A
szabályozás terhe alól csak az mentesülhet, aki a zöldtetôt napelemes rendszerrel helyettesíti.
A zöldtetô használatának számos elônye van, amely elôsegítheti egy fenntartható városban az életminôség javítását. A zöldtetô szigetelô funkciója
csökkenti egy épület felhasznált energiamennyiségét, télen „fût”, nyáron
hût. Megtartja az esôvizet, ezzel számos probléma kialakulásától mentesíti
az épületet. A tetôn található zöldnövényzet új élôhelyeket jelent a madarak számára a városi dzsungelben.
Jelentôs szerepet játszik a pozitív esztétikai városképélmény megvalósításában is.
***
A napokban kezdôdött Ukrajnában a
kötelezô sorkatonai szolgálat sorozási
kampánya, amelyik Kárpátalján tizenhatezer fiatalt érint.

A sorozási kampány két hónapig tart,
a szolgálati idôt 18 hónapra növelték a
korábbi egy évrôl. Kárpátaljáról a tervek szerint közel 16 ezer fiatalt hívnak
be –-- írja a Kárpátalja hetilap internetes kiadása, mely szerint a kárpátaljai járási hadkiegészítô parancsnokságok már készülnek a fiatalok fogadásá
ra. A kötelezô sorkatonai szolgálatról
szóló jogszabály módosítása szerint
2015-tôl a 20 és 27 év közötti fiatalokat
hívhatják be. A Karpatszkij Objektív
információi szerint eddig mintegy kétezren estek át orvosi vizsgálaton, illetve ennyien jelentek meg a hadkiegészítô parancsnokságokon, ami jóval
alulmarad a tervezett létszámhoz képest.
A megyei hadkiegészítô parancsnokság a félelmek eloszlatására azt közölte, hogy a vonatkozó elnöki rendelet
értelmében a sorkatonai szolgálatra
behívottakat nem vonják be a keletukrajnai terrorellenes mûvelet (ATO)
végrehajtásába. Feladatuk a katonai
kiképzésen túl a hátországi katonai
egységek és létesítmények mûködésének fenntartása lesz.
A sorkatonai szolgálatra zajló behívásokat még Ukrajnában is sokan összetévesztik a tartalékos állományban
lévô katonák mozgósításával, akiket a
kelet-ukrajnai hadszíntérre vezényelnek. Ezért a hadköteles fiatalok is
igyekeznek kibújni a sorozás alól,
azonkívül nem bíznak abban az államfôi ígéretben, miszerint a sorkatonákat
még a harcok esetleges kiújulását követôen sem fogják kiküldeni a donbászi frontvonalba.
***

Az erdélyi magyar pártok vezetôi
egyöntetûen jogsértônek és az európai
értékekkel összeegyeztethetetlennek
tarják, hogy a román belügyminisztérium által közzétett közrendvédelmi és
közbiztonsági stratégia tervezete a
közbiztonsági veszélyforrások közé
sorolná az etnikai autonómia követelését.
A Krónika címû napilap számában
megszólalva Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke elmondta, elsô hallásra viccnek gondolta a belügyminisztériumi stratégiatervezet autonómiára
vonatkozó megállapításait. Kelemen
Hunor szerint „a szabadsághoz való
jog megsértésének tekinthetô, hogy
közveszélyesnek minôsítik egy közösség azon célkitûzéseit, melyek eléréséért békés módon, parlamenti eszközökkel küzd”.
A román belügyminisztérium honlapján kedden közvitára bocsátott, a 20152020-as idôszakra vonatkozó közrendvédelmi és közbiztonsági stratégia a
polgárok biztonságát fenyegetô veszélyek között elsô helyen említi „a raszszizmust, idegengyûlöletet, szélsôségességet és az intolerancia minden
más formáját, amely etnikai autonómia elérését célozza egyes térségek
vagy régiók számára”.
Az RMDSZ elnöke kijelentette: kockázatosnak, veszélyesnek tartja, hogy
a belügyi dokumentum ugyanabban a
mondatban említi az autonómiát, a közösségi jogokat és a közbiztonságot.
„Ily módon lassan leépíthetô a demokratikus berendezkedés, visszaszoríthatóak a szabadságjogok” --– vélekedett

Kettôs mércék
Minket magyarokat manapság már

5 évben. Draghi gyorsan visszautasította a vádakat azzal, hogy az ECB-nek
nincs joga kormányok ügyeibe beavatkozni. Ugyanakkor az irek pontosan
tudják, hogy az ECB többször nyugodtan megszegte ezt az uniós szabályt és
beavatkozott az úniós országok belpolitikájába. Tavaly például The Irish
Times lap értesült egy levélrôl amit
Draghi elôdje Jean-Claude Tricket
küldött az akkori Brian Lenihannak,
amiben azzal fenyegetôzött, hogy
megvonják a szükség-segélyt Irországtól.
Már évek óta az ECB azt állitja, hogy
Irország önként kérte azt a 2010-ben
felvett mentôcsomagot ami megnyomorító megszorításokat jelentett a
„trojkától” (ECB, IMF, Európai Bizottság).
Draghi mentegetôzése annál is felháborítóbb Irországban, mert ô nem hajlandó megjelenni azon az ir parlamenti
bankügyi kivizsgáláson, aminek célkitûzése egyrészt az ECB szerepének
kivizsgálása, másrészt a hibák és mulasztások feltárása. Az ir parlamenti
bizottság meghívójára röviden így válaszolt: „Az ECB az egy európai intézmény amiért az Európai Parlament
felelôs. Ezért ez nem vesz részt nemzeti parlamenti kihallgatásokon és
nem mûködik össze az ir parlament
bizottságával.”
Ugyanakkor Darghi elnök rövidesen
el fog menni az olasz parlament pénzügyi bizottságának ülésére, hogy megtárgyalja a jegybank pénzügyi politikáját, szerkezeti reformokat és az euró zóna növekedését. Ô még régebben
megjelent parlamenti bizottsági tanácskozásokon
Németországban,
Franciaországban és Spanyolországban is.

Az ir kormány és az Európai Parlament ir képviselôinek óriási felháborodása a „két sebességû Európa” és
a kettôs mérce alkalmazása miatt azzal a kétes sikerrel járt, hogy Vitor
Constancio ECB alelnök egy kötetlen,
nem hivatalos párbeszédet fog tartani
az ir parlamenti bizottsággal, de Constancio véleményeit nem szabad bizonyíték színvonalra helyezni.
Irország mellett még Görögország
belügyeibe is beavatkozott az ECB
amikor nem volt hajlandó megvásárolni a görög államkötvényeket, s így a
görög jegybankra hárította a terheket.
Az ECB nincs egyedül a kettôs
mércézésben. Ezév március elején az
Európai bizottság még két év hosszabbítást adott Franciaországnak, hogy az
államháztartás deficitjét --- az EU kötelezô szabályai szerint- 3% alá helyezze. Ez már a harmadik hosszabbitás
Franciaországnak az elmúlt 6 év folyamán, és ezért Michael Noonan ir
pénzügyminiszter most azt követeli,
hogy Irországnál ugyanolyan rugalmasan alkalmazzák az Európai Únió szabályait.
Befejezésül idézzük O’Dowd publicistát:
„Az Európai Unió jogra épült intézménynek indult, ahol a demokrácia,
egyenlôség és a népek jóléte a legfontossabb. Ezeket az értékeket demokratikus és átlátható módszerekkel kellene megvalósítani az európai színvonalon. Az EU most annyira elkanyarodott az eredeti céltól, hogy ma már
csak egy elfajúlt vadállatban próbáljuk
a kezdetét megtalálni.”

nem lepi meg, hogy velünk szemben
nagy, hatalmas nemzetközi szervezetek is gyakran kettôs mércét alkalmaznak. Azért egy kicsit felfigyelünk
amikor kiderûl, hogy ebben a helyzetben nem vagyunk egyedül.
Cliona O’Dowd publicista szerint az
Európai Unió egy rossz irányban halad, ahol a nagy államok ügyeit kedvezôbben itélik meg mint a kicsiekét.
Amikor az Európai Jegybank (ECB)
1.3 milliárd dolláros központját nemrég Frankfurtban felavatták a bank
elnökét Mario Draghit dühös ir tüntetôk emlékeztették arra a szerepre
amit az ECB játszott az országukat
sujtó súlyos megszoritások és munkanélküliség végrehajtásában az elmúlt
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Melbourne-i Konzuli Iroda
elérhetôségei:
Cím: 123 St. Georges Rd.,
Nth. Fitzroy, VIC 3068
(Bocskai Központ)
E-mail: consulate.mel@mfa.gov.hu
Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/
melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján
munkanapokon 13:00-16:00 óra között
az alábbi telefonszámon:

(03) 9486-3397

Kroyherr Frigyes
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK Kelemen Hunor.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) elnöke szerint a stratégiatervezet annak a szomorú ténynek a bizonyítéka, hogy néhányan még
mindig nem tudják a véleménynyilvánítás szabadságát demokratikus módon
kezelni. A pártelnök szerint az erdélyi
magyarok autonómiakövetelése voltaképpen a pozitív, haladó európai gyakorlat romániai meghonosítására irányul, amely hosszú távú stabilitást és
jólétet eredményezhetne Romániában
is. Hozzátette, hogy nem ártana a román belügyminisztérium illetékeseit
elküldeni Európa azon országaiba,
ahol a mûködô területi autonómiák bebizonyították hasznosságukat és életképességüket.
Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke szerint a közbiztonsági
stratégiával önmagát minôsíti a román
belügyminisztérium és a kormány. A
pártelnök emlékeztetett arra, hogy az
Európa Tanács Helyi és Regionális
Önkormányzatok Kongresszusának
plenáris ülésén a skót népszavazás
kérdése, és az ukrán helyzet is szerepelt. „Több felszólaló részérôl elhangzott, hogy Ukrajnában, a többségében
oroszok lakta területeken a széles körû
autonómia jelentené a megoldást. Ha
az európai értékrendet tartjuk mérvadónak, az autonómia kérdését is európai módon kell megoldani” -– szögezte
le Biró a lapnak.
A Krónika Marc Gafarot i Monjót,
a Katalán Demokratikus Konvergencia
Párt külügyi kabinetvezetôjét is megkérdezte a belügyminisztériumi stratégiáról. Ô azt mondta, hogy a bukaresti dokumentum Franco tábornok
autoriter spanyolországi diktatúrájára

emlékezteti.

***
Több százan tüntettek a pozsonyi
Hviezdoslav téren a tervezett NATOtámaszpontok miatt.
A tiltakozó megmozdulás több civil
szervet --- köztük a szlovák-orosz baráti társaság --- rendezésében zajlott, s
már a második ilyen tüntetés volt Pozsonyban és a sokadik Szlovákiában
két héten belül. A rendezvénynek a
szervezôk szerint a meghirdetetten
kívül több apropója is volt, részint
Szlovákia NATO-csatlakozásának közelgô, valamint Szerbia a NATO általi
bombázásának a közelmúltban volt évfordulója. A rendezvényen a szervezôk
aláírásgyûjtést is elindítottak.
A tiltakozás résztvevôi „Nem akarunk
NATO-támaszpontokat”, illetve „NATO --- gyilkosok, megszállók” és hasonló feliratú transzparenseket emeltek a
magasba, néhány ember kezében szlovák és orosz nemzeti lobogót is látni
lehetett, illetve a szónoki pulpitus közelében néhányan egy „Novorosszija”
(a szakadár ukrajnai területek utaló)
zászlót is kifeszítettek.
A tiltakozó megmozdulás során több
civil szervezet aktivistája intézett beszédet a tüntetôkhöz. A szónokok rendszerint az észak-atlanti szervezet különbözô szerepvállalásait, illetve
Szlovákia NATO-tagságát bírálták és
elutasították a NATO-támaszpontok
esetleges szlovákiai kiépítését.
A tiltakozás egyik résztvevôje és szónoka Ján Carnogursky a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) egykori
alapítója, egykori miniszterelnök és
igazságügyi miniszter volt. Carnogursky az ukrajnai konfliktust azt „oligarchák háborújának” nevezve, s azt hang-

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

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

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999
Fax 9505-4899
E-mail: marina@bellalawyers.com.au

súlyozta: el kell utasítani a NATO-tá
maszpontok szlovákiai kiépítését, mivel azok közelebb hozzák Szlovákiához
a „keleten dúló háborút.”
***
Hatalmas, elszabadult óriáslabdaként
pusztíthatta végig a Jupiter a korai
Naprendszer bolygóinak elsô generációját, mielôtt jelenlegi pályáját elfoglalhatta volna –-- áll egy új kutatásban.
Ha a kutatók modellje helyesnek bizonyul az azt jelentheti, hogy a miénkhez
hasonló bolygórendszerek száma jóval
kevesebb lehet a világegyetemben,
mint eddig hittük.
Az elmúlt évtizedekben a csillagászok
1800 távoli csillag körül keringô bolygó létét erôsítették meg. A felfedezett
rendszerek között 500 olyan van,
amely több bolygót is magába foglal. --– írja összeállításában a Space.com
csillagászati portál.
Az eredmények arra döbbentették rá
a kutatókat, hogy Naprendszerünk különlegesnek számít. A leggyakrabban
elôforduló bolygórendszerek ugyanis
több szuperföldet tartalmaznak. Ezek
a kôzetbolygók Földünknél tízszer nagyobbak, és sokkal közelebb keringenek központi csillagukhoz, mint a
Merkúr a Naphoz. Ezek az óriásplanéták nem csupán kövekben, hanem illékony anyagokban is gazdagok, amelyek
hô
hatására
könnyen
elgôzölögnek.
„A szuperföldeknek nagyon vastag,
masszív légköre van, a bolygókon uralkodó nyomásviszonyok pedig százszorosan, vagy akár ezerszeresen is meghaladhatják a Földön tapasztaltakat. A
szuperföldekével összehasonlítva a
Naprendszer kôzetbolygóinak atmoszférája viszont rendkívül vékony” -–
nyilatkozta Konstantin Batygin, a
kutatás vezetô szerzôje (Kaliforniai
Mûszaki Egyetem).
Természetesen nem ez az egyetlen
furcsaság. A Jupiterhez és Szaturnuszhoz hasonló gázóriásokat magukba
foglaló bolygórendszereknél a gázbolygók sokkal közelebb vannak a
csillagukhoz, mint a mi Naprendszerünkben. A leggyakoribb, forró Jupiterekként is ismert óriásvilágoknál ez a
táv a Merkúr-Nap távolság tizedrésze.
„Egyre inkább úgy tûnik, hogy a Naprendszer egy csodabogár” --– írta Gregory Laughlin (Kaliforniai Egyetem),
a tanulmány társszerzôje az egyetem
sajtóközleményében. Miért alakulhatott ki ez az anomália? Batygin és
Laughlin hosszas kutatás után arra jutott, hogy a választ a Jupiter vándorlásában kell keresni.
A kutatók egy lehetséges modell vizsgálatával próbálták rekonstruálni a
kozmikus történéseket. Eszerint a
Naprendszer két legnagyobb bolygója
közül az elsôként kialakult Jupiter egészen a Szaturnusz születéséig a Nap
felé vándorolt. Az esemény azonban
irányváltoztatásra kényszerítette a Jupitert, így az kifelé, a jelenlegi pályája
irányába kezdett haladni. A kutatók
azon kezdtek tûnôdni, mi történt volna
akkor, ha a Jupiter befelé tartó vándorlását megelôzôen kôzetbolygók
formálódnak a belsô Naprendszerben?
Ezt igyekeztek a tanulmányban szimulálni.
A szcenárió nem tûnt elképzelhetetlennek, a korai Naprendszerben
ugyanis csillagunkat sûrû gáz- és porkorong fogta körül, ami megteremtette
annak a lehetôségét, hogy a keletkezô
kôzetbolygók könnyen szuperföldekké

váljanak. A „kozmikus számításokat” a
Jupiter húzhatta keresztbe. Amint a
gázóriás befelé haladt, gravitációs
vonzása szoros, egymást átfedô pályára küldte az újszülött bolygókat --- azaz
a belsô bolygók elsô generációját. Ez
ütközéssorozatokhoz vezetett, ami apró darabokra zúzta a planétákat.
„Ugyanaz volt a helyzet, mint ami
most az alacsony Föld körüli pályán
keringô mûholdakat fenyegeti” –
mondta Laughlin. „A megsemmisülô
szatellitek maradványai más mûholdakba repülhetnek, ami ütközések
láncreakcióját indíthatja el. Úgy véljük a Jupiter miatt ugyanez játszódhatott le nagyban, a belsô Naprendszerben.” –-- vázolta tovább elképzeléseit a
kutató.
A belsô bolygók elsô generációjának
maradványai nagyrészt a Napban végezhették. A megmaradt anyagból -–
ami a szimuláció alapján az összes keletkezett törmelék 10 százaléka
lehetett ---- viszont kialakulhatott a
Naprendszer belsô bolygóinak második generációja. A teória megmagyarázhatja miért fiatalabb a Merkúr, a
Vénusz, a Föld és a Mars a külsô
bolygóknál, valamint arra is választ
adhat, miért kisebbek és rendelkeznek
rendkívül vékony atmoszférával más
bolygórendszerek belsô világaihoz képest.
„Az eredményekbôl arra lehet következtetni, hogy Föld-szerû bolygóink az
után születtek meg, miután a Jupiter
korai vándorlása „lesöpörte az asztalt”
és elôkészítette a terepet a gázszegény
égitestek kialakulásának.” --– mondta
Batygin. „Az a tény teszi izgalmassá az
egész elméletet, hogy a Naprendszer
összes ismert tulajdonsága könnyen
ebbôl a kozmikus folyamatból eredhet.
Mintha egy szétszóródott kirakós játék darabkái állnának össze koherens
egésszé.” –-- tette hozzá a kutató.
Laughlin eleinte szkeptikus volt az
egész teóriával kapcsolatban, azonban

véleménye szerint a bizonyítékok növekvô száma egyre inkább kezdi megerôsíteni a Jupiter korai vándorlásának
lehetôségét.
Batygin kiemelte, hogy a Jupiterszerû bolygók ritkák, a Naphoz hasonló
csillagok mindössze 10 százaléka ad
otthont ilyen jellegû gázóriásoknak.
Ebbôl arra lehet következtetni, hogy
valószínûleg a miénkhez hasonló bolygórendszerek sem hemzsegnek az
Univerzumban. A Szaturnusz születése
lehetett az a tényezô, ami visszafordította a Jupitert, lehetôvé téve a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars kialakulását. A tanulmány megállapításai
tehát amellett teszik le voksukat, hogy
a földihez hasonló élet ritka lehet a Világegyetemben. A kutatást az amerikai
tudományos akadémia folyóiratában
(PNAS) publikálták.
***
A mûholdas megfigyelések 1979-es
kezdete óta nem keletkezett olyan kevés jég az Északi-sarkvidéken, mint
ezen a télen, ami a hosszú távú globális
felmelegedés újabb jele --– közölte az
amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont (NSIDC).
Az intézet adatai szerint az arktiszi
jégtakaró ezen a télen február 25-én
14,54 millió négyzetkilométerrel érte
el legnagyobb kiterjedtségét. Ez 1,1
millió négyzetkilométerrel kevesebb
az 1981 és 2010 közötti évek átlagánál,
és 130 ezer négyzetkilométerrel marad el a korábbi, 2011-es mélyponttól.
Ráadásul a maximum 15 nappal korábban következett be, mint a húsz év
átlaga, amely március 12-ére esett. A
jégtakaró különbözô idôpontokban éri
el maximális kiterjedtségét, a legkorábbit, a február 24-eit 1996-ban jegyezték fel, 2010-ben pedig április 2ára esett a csúcs.
Nemzetközi tudományos szervezetek
egybehangzó mérései szerint 2014 a
legmelegebb esztendô volt a feljegyzések 1880-as kezdete óta.
***
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fizetett 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

Keresztelések a North Fitzroy-i
Magyar Református Templomban

Az Ausztráliai Magyar
Református Egyház
121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068

szolgálatai
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

Március 8-án, vasárnap délelôtt a North Fitzroy-i Magyar Református Templomban
megkereszteltük Enghi Vivien-t, Enghi Csaba és Linda gyermekét.
A keresztszülôk Rosner Robert és Timea, Enghi Sándor és Anna, illetve Apai Steven voltak.
Isten áldását kérjük mindannyiojuk életére, hogy megtarthassák ünnepélyes fogdalmukat.

MELBOURNE (VIC)
2015. április 12-én vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban
(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló
az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),

Ebéd után Presbiter és Nôszövetségi gyûlés
Mindenkit szeretettel várunk!
NSW. SYDNEY 2015. április 12-én vasárnap de. 11.30 órakor

Istentisztelet,
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is
Istentiszteletet tartunk, szeretettel késrjük a szülôket, nagyszülôket
hogy hozzák al a kicsiket
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA)
2015. április 12-én vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 6 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD)
2015. április 12-én vasárnap de.11. órakor
ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc
Istentisztelet után ebéd minden vasárnap a
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra
Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 2015. április 12-én de. 11.30 órától

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,
vallási megkülönböztetés nélkül.

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai
Nagyteremben keressék
Csutoros István gondnokot (pénztárost).

Március 29-én részesült a keresztség sakramentumában Mia McWilliam,
David McWilliam és Csizmarik Judit kislánya.
A keresztszülôk Csizmarik Éva, illetve Albert és Leanna Matthews voltak.
Isten áldása legyen rajtuk, örömmel fogadjuk ôket a gyülekezetbe.
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Fontos pontot szenvedett
ki a Dárdai-csapat
A magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki selejtezôn hazai pályán hatalmasat küzdve 0-0-s döntetlent játszott a csoport utolsó helyén álló görög
csapattal, így életben tartotta a továbbjutási reményeit.
Európa-bajnoki selejtezô, F csoport,
5. forduló:
Magyarország --- Görögország 0-0
Groupama Aréna, Budapest, 22 ezer
nézô
Magyarország: Király --- Fiola, Juhász, Kádár, Leandro --- Tôzsér,
Elek (Pintér Á., 70.) --- Stieber, Gera, Dzsudzsák --- Szalai (Nikolics,
68.)
A 2004-ben Eb-aranyérmes Nikosz
Dabizasz a meccs elôtt pár nappal azt
mondta, ha most nem nyer Görögország, akkor mindennek vége. „A helyzet most már nagyon kritikus, mindenképpen változniuk kell a dolgoknak,
hiszen, ha nem nyerünk, az egy katasztrófával érne fel számunkra.”
Dárdaiban bíznak
A remek klubcsapatokban (Roma,
Dortmund, Udinese, Leverkusen) futballozó görögök ezek szerint mindent
feltettek egy lapra, és ez egyáltalán
nem volt jó hír a magyarok számára,
ám van most valaki, aki miatt szinte
minden magyar focidrukker olyan
optimista volt, mint 1986 tavasza óta
talán még soha. Nem volt ugyanis
egyetlen olyan megkérdezett drukker
sem, aki nem említette volna meg,
hogy mennyire bízik Dárdai Pálban.
„Nyerünk” --- fogja rövidre egy Ilko
becenevû srác a meccs elôtt a Szöglet
nevû fradista kulthelyen, ahol, mint
minden meccs elôtt, a nagy tömeg miatt most is jó húsz percet kell várniuk
a drukkereknek, hogy a csaposnô eléjük tegye a jól megérdemelt sör-unikum párost. A szurkoló aztán indoklásba kezdett: „1-0 lesz a vége. Ez a mai
kezdôcsapat tökéletes Dárdai Páltól,
így kell ezt csinálni.” A gólt a haverja,
Balla Imre szerint Szalai szerzi majd
a 83. percben. „Három centiméterrôl,
de be fog menni.”
Abban mindketten egyetértettek,
hogy Magyarország jelenlegi legnépszerûbb futballfigurája, Dárdai Pál a
görögök és a finnek elleni meccs után
veszi a kalapját, és végleg a Herthához
igazol. „De emiatt nem haragudhatunk
rá” --- mondják.
Dzsudzsák és Szalai góljával nyerünk
A stadion tövében, fél órával a meccs
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elôtt már mindenki rohamléptekkel
siet, hogy elfoglalja a helyét, és egyre
idegesebbek, egyúttal egyre optimistábbak a szurkolók. „Dárdai a mi vezérünk, és emiatt fogunk ma nyerni” --kiáltja el magát Dalos Áron, majd
egy szám szerinti tippet is lead. „2-0
lesz ide, Dzsudzsák lô egyet 30-ról, és
talán Szalai is betalál majd.”
Cimborája, Jámbor Ákos Dárdairól
mond rossz hírt: „Biztos vagyok benne,
hogy nem fog maradni. Pedig ha ô elmegy, nehéz lesz új edzôt találni.”
Az Origo által megszólított két szurkoló, Dávid és Gergô biztos volt abban,
hogy sikerül legyôzni a görögöket. „Ha
ezt a rossz görög csapatot nem verjük
meg, akkor senkit. Tudjuk, hogy új kapitánya van, de kell még néhány
meccs, hogy összeálljon a válogatott.
Mi nekik mennénk, nem taktikáznánk,
de Dárdai Pál biztosan nem ezt fogja
választani. Ô az elmúlt 15 év legszimpatikusabb magyar kapitánya, hiteles
ember, megtette azt, ami másoknak az
utóbbi idôben nem sikerült. Reméljük,
maradhat az Eb-selejtezôk végéig.”
A bejárattól pár méterre két csinos
lánynak nagyon sietôs volt, elsôre azt
hittük, görögök, de mint kiderült,
Oroszországból jöttek, Budapesten vakációznak. „Imádjuk a focit, ezért azt

mondtuk, itt a helyünk a magyar-görögön” –-- mondta egyikôjük. A másik
drukker arról mesélt, hogy nem volt
túl könnyû jegyhez jutniuk. „Most már
mi is ismerjük azt a szót, hogy szurkolói kártya. Nem volt könnyû, de itt vagyunk, és megyünk szurkolni.”
Rengeteg felvidéki magyar utazott
Budapestre
Tibor a Felvidékrôl jött a meccsre, az
Origo tudósítójának elmondta, hogy
több mint száz szlovákiai magyar érkezett kisbuszokkal, autókkal a görögök elleni csatára. „Általában tévén
nézem a magyar válogatott meccseit,
de ide mindenképp el akartunk jönni a
barátokkal, még ha nem is tudtunk
egymás mellé venni jegyeket és összevissza vagyunk. Szerintem szoros
meccsen nyerni fogunk, és remélem,
hogy ez segíteni fogja Dárdai Pált a
döntésben, ha a Hertha választás elé
állítja, hogy a berlinieket vagy a magyar válogatottat irányítja majd. Én
szlovákiai magyarként soha nem szurkoltam a szlovák válogatottnak, azt hiszem, egyértelmû, hogy a helyében a
magyar válogatottat választanám. Fôleg, ha ma nyerünk.”
Bent hihetetlen a hangulat, aki szidja
a magyar focit, és azt mondja, felesleges olyan stadionokat felhúzni, mint
a Fradié, az most nyugodtan elnézést
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kérhet. Mert telt ház elôtt ennek az
arénának a hangulata lehengerlô. Ezek
után óriási üdvrivalgás fogadta a magyar játékosokat a névsorolvasásánál,
ám amikor Dárdai Pál nevét bemondta
a szpíker, 5 km-es körzeten belül hallhatta Budapest, hogy majd’ szétrobban
a Fradi stadionja.
A görögöknek létszükség volt a gyôzelem, hiszen négy forduló alatt csupán egy pontot szereztek, ezzel az
utolsó helyet foglalták el. Ez a gyôzelmi kényszer meg is látszott a mérkôzés
elején, hiszen az elsô tíz percben csak
a vendégek tudtak eljutni a kapuig,
igaz, a magyar csapat láthatóan arra
rendezkedett be, hogy a görög válogatott fog irányítani. Számos alkalommal
megtámadhatták volna csatáraink a
görög védelmet, de rendre visszaálltak
a félpályára, és ott vették fel az embert.
A közönség hálás volt mindenért
A 19. percig kellett várni az elsô komolyabb magyar helyzetre, Dzsudzsák
lövését védte a görög kapus, és bár a
magyar közönség addig is hálás volt
minden egyes szerelésért vagy egyegy jobb passzért, Dzsudzsák lövésénél azért felrobbant az aréna, olyan
hangulat volt a Fradi-stadionban,
amely a Ferencváros mérkôzésein
azért nem megszokott.
A hangulattal azonban nem vitte el a
hév a magyar játékosokat, nagyon fegyelmezetten visszaálltak, Gera rendre mutatta mindenkinek, hogy hova
helyezkedjen egy-egy görög támadásindításnál, többször kérdôen kinézett
Dárdaira, aki rendre helyeselte a Fradi-játékos tanácsait. Az ô nevéhez fûzödött az elsô félidô legnagyobb
helyzete is, de Szalai beadása után 1112 méterrôl fölé lôtt. Ekkor volt a második hangrobbanás a stadionban.
61-39, oda
A görögök 61, a magyarok 39 százalékban birtokolták a labdát az elsô félidôben, a vendégek, többször a 16-oson
belülre is eljutottak, de valahogy az
volt az ember érzése, hogy a magyar
válogatott tudatosan szûkíti le a területet, és valójában nincs is veszélyben a
kapu. 0-0 45 perc után.
A szünetben a szurkolók meghallják,
hogy Észak-Írország 2-1-re nyert Finnország ellen, míg Románia 1-0-ra legyôzte Feröert; a románok sovány
gyôzelme óriási füttykoncertet idézett
elô a lelátón.
Csere nem volt a szünetben, és a játék képe a második felvonásban sem
változott. A gyôzelmi kényszerben lévô görögök jöttek elôre, több veszélyes
helyzetet is kialakítottak, de vagy a
szerencse, vagy a csúszó-mászó magyar játékosok megakadályozták ôket
a gólszerzésben.
Dárdai cserékkel próbálta meg felfrissíteni a csapatot, a teljesen enerváltan, minden fejpárbaját elveszítô
Szalai kilógott a nagyot küzdô magyar
válogatottból, füttykoncert kísérte le a
pályáról. Az NB I góllövôlistáját vezetô Nikolics állt be a helyére, akivel
sokkal mozgékonyabb lett a támadósorunk.
Ismét a végén jöhetett volna a
slusszpoén
Ennek ellenére a görögök továbbra is
irányították a játékot, a slusszpoén
azonban amolyan dárdaisan a 86. és a
87. percben jöhetett volna, de elôbb a
megsérült Elek helyére kényszerbôl
beálló Pintér 18-ról eleresztett bombáját a görög kapus bravúrral védte,
majd az ezt követô szöglet után Nikolics négy méterrôl hatalmas helyzetben fölé lôtt, így maradt a 0-0.A ma-

gyar válogatott nyolc ponttal a
pótselejtezôt érô harmadik helyén áll
csoportjában, míg a görög együttes
mindössze két ponttal továbbra is utolsó, s aligha szólhat már bele a továbbjutásért folyó versenybe. Dárdai Pál
csapata legközelebb június 13-án a finnek otthonában lép pályára.
A csoport állása 5 forduló után:
1. Románia 13 pont
2. Észak-Írország 12
3. MAGYAROSZÁG 8
4. Finnország 4
5. Feröer-szigetel 3
6. Görögország 2

A Fradi nyerte
a 206. örökrangadót
Az NBI 21. fordulójában nem potyogtak a gólok, ez alól csupán az Honvéd–
Újpest mérkôzés volt a kivétel.
Furcsa és egyben szomorú hogy épp
erre, a szombati játéknap slágermérkôzésére --- amelyen négy gólt is született
--- mindössze nyolcszáz nézô látogatott
ki Kispestre a Bozsik-stadionba. A forduló további két nagy összecsapására
vasárnap került sor: a tabella harmadik helyén álló Fradi és a második
MTK a 206. örökrangadón csapott öszsze a Groupama Arénában, míg a keleti derbin a Diósgyôr látogatott el a
debreceni nagyerdei stadionba. Nos az
örökrangadó és a szép tavaszi idôjárás
végre fél házat eredményezett az Üllôi
úti arénában, ahol mintegy tízezren
lehettek tanúi a sznni nem akaró Fradi
rohamoknak, amelynek eredményeként 11-bôl megszerezte vezetést a
hazai csapat, hogy aztán a mérkôzés
utolsó percben egy szép akció végén
bebiztosítsa gyôzelmét.
Jelenleg a Ferencváros veretlenségi
sorozata a leghosszabb az NB I-ben, a
zöld-fehérek nem találtak legyôzôre
legutóbbi 11 meccsükön, a Groupama
Arénában pedig még egyetlen tétmeccsen sem szenvedett vereséget,
pályaválasztóként a Fradi 17 mérkôzés
óta veretlen, utoljára 2013. novemberében még a Puskás-stadionban kapott
ki a Pécstôl 2-1-re.
A zöld-fehérek sorozatban ötödik bajnokijukat hozták le kapott gól nélkül.
Az MTK zsinórban második rangadóját veszítette el, miután legutóbb a Videotontól is kikapott hazai pályán. Ezzel a vereséggel egyébként nem
szakadt meg az MTK azon sorozata,
hogy az idei bajnokságban még nem
játszott a csapat döntetlent.
Ez volt a 206. örökrangadó, 84 FTCgyôzelem, 46 döntetlen és 76 MTKsiker a mérleg. Idegenben sorozatban
már a tizedik meccsét veszítette el az
MTK a Ferencváros ellen.
A Loki a vendégszurkolók nagy bánatára - éppen a Diósgyôrbôl átigazolt
Tisza góljával már a harmadik percben elônyhöz jutott és akkor még kevesen gondolta, ez a találat lesz a meccs
egyetlen gólja.
NBI, 21. forduló:
Puskás -Videoton 0-0
Pancho Aréna 3156 nézô,
Kecskemét-Pécs 1-0 (1-0),
Kecskemét 1458 nézô,
Dunaújváros-Gyôr 0-2 (0-1)
Dunaújváros 1347 nézô,
Pápa-Nyiregyháza 0-1 (0-0)
Pápa, 800 nézô,
Honvéd-Újpest 2-2 (1-2),
Bozsik-stadion 800 nézô,
Ferencváros-MTK 2-0 ( 1-0)
Üllôi út 10000 nézô,
DVTK- Diósgyôr 1–0 (1-0)
Debrecen 5000 nézô,
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Atyimás Erzsébet
márciusi beszámolója
HUNGAROFEST
2015 Február 20, 21, 22.
A 2015-évi Hungarofest sikere is babért érdemel. Az elsô Hungarofest
1995-ben volt megtartva, melyet a
„Folkfest”-ek elôztek meg, ezek olyanok voltak mint a mai Multiculturális
rendezvények és ennek az ôse viszont
a „Shell Folkloric” volt, az utóbbi, színházban volt megtartva. A hosszú hónapokon keresztül történô elôkészítô
munka ismét meghozta gyümölcsét és
újra bizonyságul szolgál, hogy „összefogásban van az erô”.
Február 20, péntek. Ajtónyítás este
18-óra. Hivatalos megynyító 19-órakor
kezdôdött az Ifjúsági teremben ahol,
miután már a kapuban szívélyes fogadtatásban volt részük, ez alkalommal is széleskörû kulturális bemutató/
kiállítás várta a kedves vendégeket.
Marót Márta igazgató, aki egyben a
kiállítás felelôs volt, üdvözölte a megjelenteket, bemutatta a kiállítást,
melynek jelmondata „Élô magyar hagyomány”! Ünnepi köszöntôt Sikó
Anna nagykövet mondott, aki már
három és fél évet töltött közöttünk.
Köszöntôjében, dícsérte a magyar közösségét, hogy az új hazában otthonra
találtak és nehézségeik ellenére ma
már megbecsült részesei az ausztrál
közösségnek. Elmondta, hogy a victoriai magyarság vásárolt, épített és
ezért még most is él a közösségek által
a magyar hagyomány. A kiállított
tárgyak is errôl tanúskodnak. Képzô-

mûvészet, hímzések, népviseleti ruhák, kerámia, üveg és sportkiállítás.
Két évenkénti „Hungarofest” él és
megy tovább. Jó összejönni és együtt
ünnepelni. Ezzel a 2015.-évi „Hungarofest”-et megnyítom, maradjunk
együtt még sokáig --- hangzott el befejezôül. Sikó Anna nagykövet a nem
magyar vendégekhez is szólt, angolul
köszöntötte ôket.
A megnyító ünnepség után a „Hungarofest” díszelôadói a Pozsonyi Kamara Kör zenészei, népzenével szórakoztatták a közönséget és nemsokára,
21 órakor, egy rövid ízelítôt adtak
„Kedvenceikbôl”, mely után, amit a
vendégek, de különösen a Néptánccsoportok tagjai már izgatottan vártak,
„Táncház” következett. A mozgás
után, aki újra megéhezett, a „hordozható” kemencében frissen sült, zsíroskenyérrel enyhithette éhségét. Záróra
20.30-kor, hogy friss erôvel kezdôdjön
a szombati nap.
Február 20. szombat. A higany a
hômérôben gyorsan emelkedett 36 C
fokot jósolt az idôjárás jelentés. Ajtónyitás déli tizenkét óra, de már tizenegyórára várakozáson felüli sokaság
töltötte meg a Központ termeit. Nem
mindenki kezdte a kiállítással, hanem

mielôtt az asztaloknál helyet foglaltak,
kiváncsian körbejárták az egész Központot, kint is bent is és csak azután
fogyasztották kellemes zeneszó mellett a finom ebédet. Mindkét teremben,
terített asztalok és az ételkiadóban
finomabbnál finomabb ételek várták a
kedves vendéget. Az ételekbôl nagy
volt a kinálat. Töltöttkáposzta, Csikóstokány, Rántott csirke, Túróscsusza,
Gombapaprikás, Sült csirke, Töltöttpaprika, Sült Csülök, Sertés sült, Jókai
bableves, Gulyás. Körítések: nokedli,
sült burgonya, petrezselymes tört burgonya, zöldbab fôzelék, káposzta saláta, vegyes saláta. A három nap alatt
több mint 2500 adag étel készült el,
köszönet a sok önkéntes, segítôkész
csapatnak. A munkásgárda és a vendégsereg majdnem egyszerre érkeztek, kivéve azokat, akik a konyhán
dolgoztak, ôk már ekkorra, a hôség és
a sok teendô miatt úgy érezték, hogy
jó lenne egy kis pihenés.
A nagyteremben volt található a „Magyar termékek” sarki bódéja, ahol
olyan termékeket lehetett vásárolni
ami más üzletekben nem található.
Mellette volt a „tudakozó”, itt nem
csak felvilágosítást/útbaigazítást lehett eszközölni, hanem magyar vonatkozású emléktárgyakat, könyveket,
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hímzett dolgokat lehetett vásárolni.
Legtöbb tárgy boldog új-tulajdonosra
talált. Szintén itt lehetett kapni Német
Dénes zenekara és Korpás Éva CDit. A sorban így következett a fô italmérô bode az „Aranyszarvas”, amit a
Juhász házaspár diszített fel, ahol
szôlôt lehetett lopni és szomjat enyhíteni. A terem középsô átjáró ajtója
mellett árulták a sok finom süteményt
és kávét, itt fogyott el minden a leggyorsabb idôn belül. Minden mennyiséget el lehetett volna adni. A süteményes bódé mellett volt található az
„Árpád Idôs Magyarok Otthona” és az
„Acland Travel” utazási iroda asztala,
itt várták az érdeklôdôket mindkét
asztalnál a képviselôk. Közel a színpadhoz, helyezték el a díszvendégek
asztalát, ahol Sikó Anna nagykövet,
Szentirmay Klára a volt Wellington-i
tiszteletbeli konzul Újzealandból, Mr
Joe Cossari Knox City Councillor és
felesége Rose, Mr Nick Wakeling
Viktoriai Parlamenti képviselô, Bakonyi Péter vezetô konzul és családja,
Dr. Domaniczky Endre konzul és
Dr. Bucsi Anikó attasé, a Sydney Magyar RRR-Rádiótól Ilosvay Gusztáv
és Katalin, a Központ Igazgatók
társaságában, foglaltak helyet. Mindkét nap, déltôl, váltakoztak a zenekarok. Elsônek, Hangodi István és zenekara magyar nótákkal, majd Pityu
és Ági, valamint Németh Dénes zenekara Kárpátmedencei zenével, szórakoztatták a vendégeket. Népdalokat
Korpás Éva énekes elôadásában hallottunk. Az elsô együttes nótacsokrát
követôen megjelentek a mûsorvezetôk,
a tulipán és pirospaprika motívumokkal díszített színpadon, melyet
Jobbágy Simona tervezett. Kocsis
Quittner Yvette és Kövess Károly a
szokásos könnyed, vidám fellépésükkel, folyamatosan, jelentették be a következô mûsorszámokat. Mint minden
rendezvény, így ez a nap sem múlhatott el beszéd nélkül. Fodor Sándor, a
„Hungarofest”-t összekötô személy,
köszöntötte a jelenlevôket, majd Mr
Joe Cossari Knox City Councillor következett, aki ismét a magyar közösség
összefogó munkáját méltatta. Ekkor
került sor Sikó Anna nagykövet bucsúbeszédére, melyben röviden elmondta,
hogy három és fél évi munkássága
befejezôdött, kiküdetése véget ért.
2011-ben érkezett Ausztráliába és fáradthatatlanul látogatta a Magyar Közösségeket országszerte. Utolsó teen-

dôjéül a „Hungarofest”-en való résztvételének keretén belül, „Díszoklevele”-ket nyújtott át ezzel a szöveggel,
„...honfitársunk részére az ausztráliai
magyarság összetartása érdekében
tett több évtizedes, áldozatos munkájának elismeréséül.” Sikó Anna Magyarország nagykövete.” A következô személyeknek: Atyimás Erzsébet, Sülly
Etel, Sülly Sándor, Vetô Olga, Vetô
Tibor. A délután folyamán változatos,
színes fergeteges táncbemutatókat
láthatott a közönség a már hírneves
Canberra-i Gyöngyösbokréta, Fonó
Magyar Központ Néptáncegyüttes,
Magyar Kultúr Kör Néptáncegyüttes,
Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttes
(melbourne) és utoljára de nem utolsósorban a vendégszereplô Pozsonyi
Kamara Kör tagjaitól. Abonyi Zsuzsanna vezetésével a Regnum Gyerek
csoport kedves kis mûsorát láthattuk,
ezt követte a „gyerek Táncház”. Ezzel
a szombat délutáni mûsor véget ért.
Vacsorához Hangodi István és zenekara magyar nótacsokorral kedveskedett. Az est a Pozsonyi Kamara Kör
„Kedvenceinkbôl” címû mûsorával ért
véget.
Február 21. vasárnap. Szintén meleg napra ébredtünk. Talán még több
vendég érkezett mint az elôzô napon,
az autó parkolás nem volt egy egyszerû feladat. Jó ebédhez szólt a nóta
az „Új Hullám” zenekar és „Pityu és
Ági” és Hegedûs Chrystal elôadásában. A délután folyamán a szombati
mûsorszámok, a Néptánccsoportok
elôadásában, megismétlôdtek. Kivétel,
Toldi Bianka, mindig népszerû, kedves énekszámai és a már hagyományos
„Box Hill Ballett Company” táncosai,
akik magyar ruhában, magyar zenére
„Mikor én még legyény voltam”, „Szép
a rózsám nincs hibája”, mutatós elôadásban részesítették a nézôket.
A templom kert árnyas fái alatt volt
található a cserkészek és a Magyar
Nyelviskola tanárai által történô gyerek foglalkozások, ebbôl a sátorból,
kifestett arcú, boldog gyereksereg,
megelégedett szülôkkel kézenfogva,
távozott. Népszerû volt még az ugráló
kastély is, ami a gyerek-had kedvenc
idôtöltése. A bográcsgulyás is, mindkét nap, kint a szabadban készült, a
vendégeket itt is terített asztalok várták és szabadtéri zene mellett fogyaszthatták kedvenc ételüket. Tóth
Zoltán a kert sarkában elhelyezett,
„hordozható” kemencéjében, sütötte a
kenyeret és a konyhára a sülteket, melyeknek inycsiklandozó illata csábítóan hatott a Központba érkezôkre.
Úgyszintén, itt kigyózott, a nagy meleg
ellenére, a kürtôskalácsra várakozók
sora is. Szombat és vasárnap délután,
a sörkert színpadán váltakoztak a zenekarok, itt szórakoztatták a vendégeket délután két órától vacsoraidôig az
Oktagon Blues, Névtelen Banda, Pityu
és Ági, és a Zenemûhely különbözô
mûfajok zenéjével. A színpaddal
szemben foglalt helyet az Illosvay
házaspár, akik innen közvetítették a
Sydney-i Magyar Rádió mûsorát.
Szombaton este 20. órától záróráig
„Kerti Buli”-ban lehetett résztvenni a
fent emlitett zenekarok együttes mulattató zenéjére.
A „Faith Ferenc” könyvtárban, Barna Szilárd, aki maga is cserkész volt,
elô-adást és bemutatót tartott a „száz
éves” Cserkészmozgalomról. (akit bôvebben érdekel http://szilardbarna,vix.com/magyarcserkészet honlapon)
Úgyszintén, szombat délután, a Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Tár-
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saság, Ízes beszélgetôk asztaltársasága
iró, olvasó találkozót tartott, a fent említett könyvtárban. Kapantzian Artúr bemutatta Bálint Krisztiná-t,
aki 1975-ben Melbourne-ben született,
angol nyelven ír, harmadik regényén
dolgozik. http://christinebalint.com és
Zsóri Iloná-t, ô 1954-ben Aradon született. 1997-ben érkezett családjával
Melbourne-be. Verseibôl „Vágyak és
Üzenetek” címmel, 2007-ben, Romániában, könyv jelent meg, magyar
nyelven.
A sakk kedvelôk két napos sakkversenyben vehettek részt.
A „Hungarofes” élô példa, hogy a magyar ember szereti a jó ételt, italt a
társaságot és kedve szerinti zene mellett a mulatást. Jó tapasztalni, hogy ez
az az alkalom ahol megjelenik a második, harmadik nemzedék is, és némelyek tudakozódnak, hogy-hogy lehetne a magyarországi rokonokkal
érintkezésbe lépni vagy hol lehet magyarul tanulni...
Hiába, gyökerek nélkül a fa is kidôl.
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Röviden, több mint háromszáz ember segitségével, így múlt el a 2015.
Évi Hungarofest.
Köszönetet érdemel minden személy aki bármivel hozzájárúlt a
ke, Zakariás Ágnes, Zakariás Ferenc.
rendezvény sikeréhez!
Képzômûvészek:
Az alábbi felsorolt személyeket illeti Ilosvay Gusztáv, Jamrich Borbála,
Lingeman Susi, Mrena Teréz, Rasaa fenti dícséret:
cussion Csilla, Rácz Judit, Ristic
Matilda, Szetey Ágnes, Tandori Erika,
Összhangoló:
Zsidó Imre,
Fodor Sándor
Kézimunkák tulajdonosai:
Media:
Atyimás Erzsébet, Barak Marietta,
Kövesdy Éva
Fekete Marika, Fenyvesi Ilonka, FoElôkészületi munkák:
Bakos János, Vetô Tibor, Január 31, dor Katalin, Kazi Annamária, Kismar-

február 7 kinti munkálatok (14 személy lásd. márciusi Hiradó 2.old.),
benti elôkészítô munkálatok. (bódék,
sátorlapok a konyha elé stb.) Sátrak,
kinti szinpad stb. Cserkészek. Kovassy
István vezetésével.
Kapubejárat: Bálint Kálmán, Dér
József, Forgács László, Krsztekanits
Sándor, Szetey István, Miklós Béla,
Kiállitás Elôkészítôk és felügyelôk:
Marót Márta, Mrena Teréz, Barak
Marietta, Bálint Kálmán, Bálint Rózsika, Bodó János, Csernátony László,
Csernátony Zsuzsanna, Jobbágy Simona, Kismartoni Tünde, Makkai István,
Marót Kálmán, Nagy Anna, Nagy Imre, Padányi Gyöngyvér, Pallai Angelica, Pallai László, Pálfy Zsuzsanna,
Prokish Erzsébet, Somosi Éva, Styevkó Ferenc, Szalkai Borbála, Szalkai
Tibor, Szegedi Erika, Szegedi Mihály,
Tóth Teréz, Varga Árpád, Varga Emô-
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toni Tünde, Kocsis Júlia, Koppán Éva,
Kovassy Éva, Kovassy Marianne,
Kövess Ilona, Mrena Erzsébet, Mrena
Teréz, Rigó Edit.
Porcelán és a többi kiállított tárgyak tulajdonosai:
Bálint Rózsika, Fekete Marika, Korondi Gréti, Kovassy Marianne, Krisztekanits Sándor, Krisztekanits Violetta, Madai Sándor, Madai Zsuzsanna,
Marót Márta, Petô Endre, Petô Marion, Summerfield Zsofika, Szegedi Erika, Szegedi Mihály.
Nagyterem elôkészítése:
Bakos János, Vetô Tibor, Juhász Etelka, Juhász Géza
ÉTEL
Bevásárlók:
Atyimás Erzsébet, Hende József, Pál
Zsuzsa
Pénztár felelôs:
Fodor Jolán, Marót Márta
Étel jegypénztár:

Galambos Imola, Bogár Rózsika, Finta Julianna, Supka Margit.
Konyhai dolgozók:
Erdôsi Rozália, Vetô Olga, Bálint
Károly, Svak László, Alexy Ágnes,
Andoki Rozália, Atyimás Erzsébet,
Ámon Lilla, Bácsi Mária, Bádon Márta, Bálint Ambrus, Bálint Daniella,
Forgó Klára, Gróf Mónika, Hende
István, Hernyák Erzsébet, Juhász Angela, Juhász Attila, Juhász Etelka, Juhász Géza, Kakucska Juci, Kaltenecker
Katalin, Kaltenecker Mihály, Lingeman Susie, Liptai Margit, Lôrinc Judit,
Molnár Krisztina, Molnár Lajos, Nagya Ilona, Oláh Ernô, Oláh Irénke,
Peregi Antal, Peregi Eszter, Pék Erika,
Sabo Ana, Somosi Éva, Szabó György,
Szabó László, Szabó Katalin, Szabó
Mária, Szadovszky Katalin, Szegedi
Erika, Szentirmay Klára Újzealandból,
Szôke Katalin, Tóth Ferenc, Tóth Imre, Tóth Zoltán, Tóth Zsuzsanna, Tóvári Katalin, Varga Béla, Varga József,
Varga Regina, Vetô Tibor, Zsóri Tibor,
Gulyás:
Vetô Tibor, Szabó György, Spurigán
János, Spurigán Katalin
Mosogatás:
Mondoaca Corina Erika, Szeley
Sándor,
Ételkiadás:
Juhász Etelka, Bakos Anikó, Bartha
László, Béli Rozália, Juhász Angéla,
Kakucska Ilona, Molnár Krisztina
Szabó Henrietta, Szabó Katalin, Tóth
Timea, Zsóri Ilona.
Asztaltisztítás:
Polónyi Mária, Bitó Ida, Erdôsi Angel, Erdôsi Dezsô, Kirby Elizabeth,
Kirby Gary, Korondy Gréta , Liptai
Valéria, Molnár Erzsébet, Pappné
Szarka Etelka, Sepsic Betty, Szabó
Henrietta, Tóth Erika, Tóth Mónika,
Tóth Sándor, Ugray Katalin, Xio Yan,
Szemét eltakarítás:
Bakos János, Anderson Géza, Mausecz János (John), Pék Tamás
Sütemény, kávé:
Pál Zsuzsa, Bartha Izabella, Ferencz
Ildikó, Fogarassy Marika, Koppán
Éva, Koppán Lajos, Kövess Ági, Kövess György, Magyar Károly, Pál
Cassie, Szondy Katalin,
Sütemény adakozók névsora:
Bakos Anikó, Berta Ilona, Fazekas
Jolán, Ferencz Ildikó, Fogarassy Ma-

rika, Fritche Irén, Galambos Imola,
Hadarics Gertrude, Harangozó Anna,
Kakucska Juci, Kazi Annamária, Koppán Éva, Marton Magdolna, Oláh Rozália, Szabó Katalin, Szegi Katalin,
Tóth Borbála, Tóth Teréz, Varga Emôke
Felvilágosítás, tájékoztatás, magyarvonatkozású tárgyak árusítása
stb.:.
Atyimás Erzsébet
Magyar termékek:
Hódi Judit, Háromszéki Zsuzsanna
Italmérés I:
Ámon Lilla, Hende József, Boros
Emil, Hende András, Hende Juli, Hende Lucy, Mártonhelyi Erika, Sulyok
István, Sulyok Piroska
Italmérés II:
Ámon Lilla, Balázs Delinke, Balázs
Imre, Fogarassy Ferenc, Móra Lucika,
Pál Cassie, Hende József
Sörkert:
Tóth Éva, Apai Ernô, Apai Veronika,
Bartha Anna, Bartha Gábor, Czudar
Michael, Czudar Zsuzsanna, Gruber
Katalin, Gruber Tibor, Kocsis Ottó,
Kovács Róbert, Markus József, Szilágyi Tibor, Tóth Erika
Kürtôskalács:
Fülöp Árpád, Fülöp Éva, Ferencz
Ildikó, Ferencz Vilmos, Szabó István,
Ugray Katalin
Mûsor
Kövesdy Éva,
Mûsorvezetôk:
Kocsis Quittner Yvette, Kövess Károly
Box Hill Ballett Association:
Alice T, Caitlan, Helen D, Laura, Margaret J, Margaret O, Melinda, Myah,
Oliver, Sandra,
Pozsonyi Kamara Kör:
Táncosok: Gémesi Zoltán, Balta
Aranka, Füzék György, Péter Timea,
Korpás Éva énekes,
Zenészek: Németh Dénes primás,
Király Tamás nagybôgô, Orsos Tamás
brácsa,
Fonó Magyar Központ Néptáncegyüttes:
Kövesdy Éva, Albert Barbara, Albert
Károly, Anton Jeffrey, Anton Stephany, Bartha Balázs, Bartha Bibor,
Bartha Boglár, Bartha Györgyi, Bodó
Katalin, Foley Claudine, Foley Calaghan, Kövesdy András, Liptai Ernô,
Liptai Ibolya, Márffy Kinga, Rind
Attila
Gyöngyösbokréta --- Canberrai:
Buck Brigitta, Daniel Sándor, Goold
Kathleen, Gubicak Sam, Hewitt Sarah,
Phillips Andrea, Summerfield Zsófia.
Gyöngyösbokréta --- Melbournei:
Sinka Imre, Abonyi Zsuzsi, Albert
Barbara, Albert Károly, Bicó István,
Huszár Jutka, Lovresz Krisztina, Szabó Endre, Szabó Katrine,
Kultúr Kör:

Svak László, Albert Elsa, Albert Sofia, Fazekas Ervin, Kovács Christopher, Kratz James, Kratz Jerry, Messina Michelle, Pál Benjamin, Pál
Dániel, Svak Emili, Svak Gabriella,
Toldi Bianca, Zöldhelyi Thomas,
Hegedûszóló:
Toldi Bianca,
Zenekarok
Pityu és Ági, Hegedûs Crystal Octagon blues/Névtelen Banda/Zenemûhely:
Hegedûs József, Babinczky István,
Bartha GÁbor, Bartha Benjamin, Fazakas Alex, Hegedûs Crystal, Hiloczky
Lajos, Institutori Zsuzsanna, Justin
Adrian, Justin Tamás, Justin Zoltán,
Kleman Adrian, Moreczki István, Pakai Walter, Rind Attila, Ugrai Caludia
Újhullám:
Pakai László, Antal Gáspár, Karsai
Dániel, Pakai Walter
Gyerek foglalkozásCserkészek:
Kovássy István, Bartha Gyöngyi,
Czudar Michael, Farkas Dénes, Kocsis
Eszti, Kocsis Jázmin, Kocsis Márti,
Kocsis Réka, Kovássy Imre, Liptai
Zsuzsi, Makkai Mark, Weber Melanie,
Weber Zsuzsanna
Magyar Iskola tanárai:
Bartha Gyöngyi, Abonyi Zsuzsi,
MHTV
Polónyi Sándor, Madai Sándor, Tóth
István,
100 Éves a Magyar Cserkészet:
Barna Szilárd elôadása a Faith Ferenc
Könyvtárban,
Irodalmi Kör:
Kapantzian Artúr
Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti
Társaság tartott összejövetelt. Itteni
irók bemutatkozása.
Sakk verseny:
Simon Endre
Biztonsági ôrök:
Burai Gyula
Irányító táblák:
Szabó Endre
HUNGAROFEST ANYAGI TÁMOGATÓI:
Knox City Council --– Adomány
(Grant)
Acland Travel (Szabo Edit), Arrowsmith & Petrucelli, Árpad Elderly
Welfare Society, Bendigo Community
Bank Wantirna, M. Bognar, E Gallo,
Petô Árpád és Endre, L & J Gebhardt,
Kara Kara Vineyard (M & S.Zsigmond), Specline P/L, M & H Toth, L.&
M.Zagon,
Általános bontás, takarítás:
Bakos János, Vetô Tibor
Kiállítóterem bontás, takarítás:
Marót Márta, Mrena Teréz, és kiállított tárgyak tulajdonosai.
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Adelaide ismét
jelentkezik ...
Magyar--Lengyel Barátság
napja, 2015 (március 22.)
Az egész néhány évvel ezelôtt kezdôdött. Egy nap a Wikipédián szörföztem
–- unalmamban -– amikoris rátaláltam
egy oldalra, ahol a Magyar-Lengyel
Barátság Napjáról írtak, melyet mind
Magyarországon, mind Lengyelországban március 23-án ünnepelnek.
A koncepció azonnal lenyûgözött,
mert ez egy valódi, tiszta ünnep --–
összehasonlítva más, hagyományosnak
mondott ünnepekkel, melyek megemlékeznek és tisztelegnek azok elôtt,
akik Magyarország függetlenségéért
harcoltak különbözô idôpontokban.
Miközben ezek az emlékek és az áldozatokra történô emlékezések továbbra
is szükségesek (a történelem tele van
jó és rossz dolgokkal -– melyeket nem
szabad elfelejtenünk), azt gondolom,
szükség van arra, hogy megünnepeljük
az egyértelmûen pozitív ötleteket és
koncepciókat. És a majd ezer éves magyar-lengyel megosztott és együttes
történelem számomra egy olyan valami, amit meg kell ünnepelni!
Azonban a Kôrösi Csoma Sándor Kulturális Kör tavaly februári megalakulása elôtt nem volt olyan szervezet
Adelaide-ben, amelyik megszervezte
volna a Barátság Napját a helyi közösségben, így ez az ötlet még évekig
csak ötlet maradt.
Aztán a Kôrösi Csoma Sándor Programnak köszönhetôen magalkult a
Kör és végre volt lehetôség megszervezni az eseményt --– nem tavaly, hanem 2015-ben.
2014 márciusában találkoztam egy
lengyel párral, akikkel megosztottam
az ötletet, ôk pedig vállalták az együttmûködést az említett esemény megszervezésében. Megvártuk, amíg befejezôdik a munkájuk a lengyel
‘Dozynky’ fesztivállal kapcsolatosan,
és november elején Szabó Ágnes és
jómagam találkoztunk velük, hogy
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megkezdjük a szervezkedést. Ténylegesen Ágnes és én képviseltük a Kört
(és szerveztük a nap magyar vonatkozású részét), miközben a két új lengyel
barátunk szervezte a lengyel vonatkozású részét a napnak. Eredetileg azt
terveztem, hogy szervezünk egy barátságos mérkôzést a mi kis csapatunk,
a ‘Budapest Soccer Club’ és a lengyel
’Polonia Soccer Club’ között, amely
köré építettük volna a napot. Lett volna magyar étel, lengyel étel, sütemények, és egy-két szórakoztató focimeccs a pályán piknik stílusban.
Úgy tûnt, minden a terv szerint halad.
Vártam Budapestrôl a visszajelzést a
részvétellel kapcsolatosan, amikor is
kaptam egy emailt a lengyel féltôl,
melyben jelezte, hogy elôzô este meglátogatták a Norwood-i magyar klubot
és megegyeztek velük, hogy a focimeccs után az összegyûlt vendégsereg
átvonulna a klubba ahol lehetne étkezni és szórakozni, teljesen aláásva azt a
döntést, amit elôzôleg együtt meghoztunk. Azonnal tisztázódott bennem,
hogy mi --- a Kör --- elvesztettük a saját
rendezvényünk szervezésének irányítását, mivel ez ügyben minket meg
sem kérdeztek. Így --– teljesen érthetôen –-- visszavontuk a támogatásunkat a Barátság Napjával kapcsolatosan,
melyet a Klub és a volt lengyel kapcsolatunk mindezek után elkezdett közösen megszervezni, mert elvesztettük a
bizalmat a kialakult helyzetben...
Ennek a fejezet lezárult, az eredi ötlet
darabjaira hullott szét, de újraterveztük és –- kb 6 héttel az esemény elôtt – eldöntöttük, hogy szervezünk egy
egyszerû ebédet egy semleges találkozóhelyen. Mi lenne jobb hely egy
magyar-lengyel barátság napi rendezvénynek, mint egy német kisváros???
2013 júniusában, Dunai M. Bence
elsô ittlétekor, szerveztünk egy ‘jöj-

jünk-össze’ ebédet az Old Mill-ben,
Hahndorfban, ami meglehetôsen jól
sikerült. Úgy döntöttünk, most is ide
foglalunk helyet és meghívunk minden magyart és lengyelt, akit ismerünk.
„Hozd a magyar barátaidat, és a
lengyeleket is”, ez volt a hirdetésünk.
Elérkezett a nap, március 22, vasárnap és 12.30 körül találkoztunk az Old
Mill bejáratánál. Felragasztottam a
falra a magyar és az --- újonnan érkezett –-- lengyel zászlót , közel a lefoglalt
asztalokhoz, és néztem ahogy hullámokban megérkeztek az emberek.
A résztvevôk pontos száma? Nem
tudom megmondani száz százalékosan,
mivel sosem ült le egyszerre mindenki,
ezzel szinte lehetetlenné téve a pontos
számolást. De úgy saccolom, az elfoglalt székek számát tekintve és mások
számításait is figyelembe véve, körülbelül 60-70 személy tisztelte meg az
eseményt.
Ebéd után (ami ‘annyit eszel amenynyit akarsz’ jellegû volt és finom) Fazekas András tartott (rövid) beszédet
a Barátság Napjáról magyarul, melyet
– ahogy haladt --- Szabó Ágnes fordított angolra. Ezt követôen Hubbard
Zsuzsa –-- a Kaláris Néptánc Együttes
vezetôje –-- igyekezett megismertetni
bennünket körtáncokkal, melyben az
emberek egy jó része részt is vett.
Ezúton szeretnénk megköszönni neki,
hogy eljött és megosztotta velünk
tánctudását, reméljük mindenki élvezettel nézte, vagy akár személyesen
részt is vett benne.
A délutánt egy csoportképpel zártuk.
Nem mindenki döntött úgy, hogy szerepeljen a képen, de megértjük, és
tiszteletben tartjuk, hogy vannak olyanok, akik szívesebben támogatnak
bennünket a háttérbôl.
És végezetül, a Kör mindenkinek
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szeretné megköszönni, aki segített
megszervezni a napot, és azoknak is -–
legyen akár magyar, akár lengyel,
akár már nemzetiségû (igen, más
nemzetiségûek is jelen voltak) -– akik
eljöttek és velünk ünnepelték ezt a
csodálatos napot.
Meglátásunk szerint ez Adelaideben
a kezdete egy nagyszerû, új hagyománynak, melyet a jövôben is meg

fogunk szervezni. Tehát tartsák nyitva
a szemüket és remélem, találkozunk
legközelebb is!

Erdélyi Magyar Szövetség
Hírei.

kedvûen szorgoskodtak az elôkészületekkel, hogy minden megfelelôen legyen elkészítve a következô napra:
Muzsi Csilla, Godó Marika, Erdôsi
Rozika, Világos Eszter, Szegedi
Erika, Bálint Károly.
Vasárnap reggelre a kissé felhôs idô
senkit se ijeszt el a piknikrôl, fôleg
azokat nem, akik rendszeres támogatóink. Egyre jöttek a vendégek és így
újabb és újabb asztalokat, székeket
kellett felállítani a kellemes hûvöst
adó fák és sátrak alá.
A süteményes asztalra is egyre több,
finomabbnál finomabb sütemény érkezett, pogácsák, rétesek, dobos torta,

Beszámoló a március 8-án rendezett Erdélyi Piknikrôl.
Az elnök által idôben volt hirdetve a
médiában, többen is csatlakoztak a hirdetésünk tolmácsolásában, internetes
közmédiában. Közben szerveztük a
besegítôk csapatát.
Szombaton a sátrak felállításánál
szövetségünk elnöke Bálint Kálmán
és a lelkes segítôi: Szabó Endre, Dér
József, korát nem kímélve gondosan
takarított és berendezték a templom
ligetet sátorokkal. A konyhában is jó

Herendi Erik
Kôrösi Csoma Sándor Kultúrális
Kör, Dél-Ausztrália, Elnök-helyettes
(Angolról magyarra fordította: Anonymus)
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zserbók, szóval volt mibôl válogatni a
kedves vendégeknek. A süteményes
asztalnál lelkes munkát végeztek: Muzsi Csilla, Szegedi Erika, és Kismartoni Tünde. Hálás köszönet a kedves
hölgyeknek, akik adományként süteményükkel minden évben hozzájárulnak rendezvényünk sikeréhez.
Kellemes jó ebédhez szóló hangulatot
Nagy Imre harmonikás szolgáltatta a
vendégeknek. Szabó Katrina és férje
Endre jó voltából lángos sütés elôtt
csörögét is sütöttek az ügyes kezû

szorgos dogozóknak, melybôl jutott
Köszönet Tuturás Juli, Huszár
díjmentesen az idejében érkezô ked- Jutka, Szabó Katrina a kiszolgáló
ves vendégeknek is.
hölgyeknek.
Mint hirdettük a szórólapunkon,
Dél körül már kellemesen érezte hogy, lángosunk egyedülálló, ez be is
mindenki magát a ligetben, lehûtôtt bizonyosodott, Tóth Zoli és Szabó
italokkal várta Mikós Béla és Forgács Endre hozzáértô elôkészítési munkáLászló a szomjas vendégeket.
juknak köszönhetôen.
BBQ-t nagy szakértelemmel Juhász
Géza sütötte, melynek illata elárasz- Mint a lángossütés szakértôje Jutotta a környéket. Bálint Károly sza- hász Etelka irányításával, Godó hákács is idôre elkészült a finom marha zaspár Melinda, Robert, Sinka Imgulyással, melyet nagyon sokan meg- re készítették el az egyedülálló lángodicsértek kiváló finomságáért.
sunkat.

Pénztárnál Godó Marika pénztárosunk és Dér József kitûnôen látták el
feladatukat, mivel nem volt túlságosan
hosszú sorbaállás. Szabó Henrietta,
gyakorlott ügyességgel árulta ez alkalommal is a tombola jegyeket, munkája eredménye a sok eladott jegy és a
szép bevétel.
Köszönjük adományozóinknak a tombolához adott szép és értékes tárgyakat. Végül gratulálunk a tombola tárgyak nyerteseinek.
Szövetségünk több mint 50 éve szorgoskodik rászorult magyar emberek,
vagy közösségek megsegítésén. Igaz
anyagi forrásaink nagyon korlátozottak. Így csak önkéntes munkával, szervezett rendezvények jövedelmébôl és
adományaiból segíthetünk a rászorultakon. Piknikünk is többek között
egy ilyen rendezvény.
Aggodalommal kísérjük ez alkalommal a Kárpátalja-i magyarság sorsát.
Szövetségünk ís csatlakozott a magyar Katolikus Karitász felhívására a
gyûjtéshez. Ezen rendezvényünk alkalmával erre a célra Világos István
szervezésében, Szegedi Mihály segítségével egy külön álló gyûjtés kezdôdôt. Adományozóink: Mrena Teréz,
Juhász házaspár, N/N, Muhi István,
Walsh István, Hatalák István, Crubel Lajos, Dér József, Golf Monika,
Fazakas Sándor, Polonyi Sándor,
Szegedi házaspár, Kocsis házaspár,
Vetô házaspár, Kismartoni Tünde,
Ámon Lilla, Korona Csárda étterem, Világos házaspár, Bagin Lívia,
Szabolcs Ferenc.
Szövetségünk az adományoknak köszönhetôen egy komolyabb összeget
tudott máris továbbítani 2015. március
11-i dátummal a megadott bankszámlára. Gyûjtésünk erre a célra tovább
folytatódik 2015. április 30.-ig bezárólag. Akik a Kárpátaljai nehéz sorsú
magyarokon szeretnének segíteni,
kérjük a további adományukat szövetségünkhöz eljuttatni.

Szövetségünk rendszeres támogatóitól idén is kaptunk adományokat az
erdélyi iskoláink fenntartására,
rászoruló egyetemi hallgatók ösztöndíjazására, valamint árva gyerekek
megsegítésére.
Nagylelkû adományozóink: 36287,
Rácz Judith, Galló Erzsébet, N/N,
Buzy István, N/N, B Ferenc,
Nagyon szépen köszönjük, elismervény és köszönô levél továbbítva lesz
adományozóinknak.
Bizonyára ennek a rendezvénynek is
a sok elôkészületi munkáknak, izgalomnak meg van az eredménye. Ezért
az Erdélyi Szövetség még egyszer
köszönetet mond minden kedves adományozónak, önkéntes segítôinek,
honfitársainnak, és nem utolsó sorban,
akik eljöttek és jelenlétükkel elôsegítették az Erdélyi piknikünk sikerét.
„Ne Hagyd Elveszni Erdélyt Istenünk,,
Továbbra is szövetségünk jelszava
„ SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK ,,
A jövôben is szeretnénk sikeres rendezvényeket rendezni.
És a jövôbeli adományokkal támogatni fogjuk Erdélyben az arra rászorultakat.
Továbbra is kérjük csekket, money
ordert, a: COUNCIL OF AUSTRALIAN
HUNGARIANS FROM TRANSYLVANIA névre kitölteni.
Baki átutalási lehetôség is van: Commonwealth Bank: 06 3610 / 1009 0349
Postacímünk: Ausztráliai Erdélyi
Magyar Szövetség
760 Boronia Road. Wantirna VIC.
3152
Erdélyi szeretettel viszontlátásra a
legközelebbi rendezvényünkön, az Erdélyi Ebéden, amely 2015. október 4én kerül sor a Magyar Központ Kistermében.

Az Erdélyi Szövetség nevében,
Bálint Rozália Sajtófelelôs.

Különös séta, különleges helyen.
Meghívó, Budapesten, a hazalátogatóknak.
Ha Budapesten jár, szeretettel várom egy különleges sétára, egy különleges helyen.
A világ néhány országában léteznek különleges sírkertek. Olyanok, ahol hírességek, nevezetes mûvészek,
politikusok sírjait lehet megtalálni. Budapesten van egy hely, a Fiumei úton, egy különleges Sírkert, egy Nemzeti
Pantheon, amely Budapest egyik legnagyobb összefüggô zöld területe, egyben csodás arborétum.
A park, a sírkert számos híresség utolsó lakhelye. Itt nyugszik többek között: Jókai, Ady, Móricz, Karinthy,
Radnóti, de itt van Arany János, Vörösmarty, Blaha Lujza, és a Petôfi család különleges síremléke is. Itt pihen
Munkácsy, Csontváry. Itt található Deák, Kossuth, Batthyány, Görgey sírja, de Antall József, Bethlen, Mádl
Ferenc sírhelye is, hogy csak néhányat említsek. Nagypolgári sírok, csodás szobor remekekkel, különleges
alkotások fantasztikus környezetben.
A séta melyre meghívom a hazalátogató magyarokat, egy „Látogatás”, egy „Szokatlan kulturális séta”.
Ez esetben, egy olyan sétára szól a meghívó, ahol megidézzük a hétköznapjaikat, szerelmeiket, vívódásaikat,
bepillantunk egy régi világba. Egy múltidézô találkozó, egy különleges helyen, nem mindennapi módon. Hogyan
éltek, éreztek, milyen férjek, apák, vagy szerelmes férfiak, nôk voltak ôk. Elsétálunk ebben a gyönyörû parkban
„hozzájuk” és elmesélem, amit tudni lehet róluk és környezetükrôl.
Az irodalom és a politika szereplôi . Nem kell csengetni, nincsenek ajtók, nincsenek székek, amire leülünk, és
nem szolgálnak fel kávét nekünk. Mégis végig az úton, hozzájuk, feléjük, szinte érezzük, ahogyan ott sétálnak
mellettünk. Kicsit benézünk egy képzeletbeli „kulcslyukon”. Íróink, költôink, mûvészeink! A Mieink mind.
Hiszen itt hagyták nekünk a verseiket, regényeiket, alkotásaikat, mûveiket. Nem utolsósorban az életüket.

Ha velem tart, kérem keressen Budapesten, a 06-30-461-2800 telefonszámon,
vagy írjon a khedi111@gmail.com email címre.
A séta ára személyenként 3.000 ft,-

Várom Önöket. Kovács Hédi

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a
Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net

14. oldal
Minden országnak megvan a saját
zenéje, amit foggal-körömmel véd. A
franciáknak a sanzon, a spanyoloknak
a flamenco, a görögöknek a szirtaki.
Magyarország zenéje a cigányzene.
Mi mégsem vagyunk büszkék rá,
majdhogynem szégyelljük --– vélekedik Ökrös Oszkár cimbalommûvész,
akit március 15-én Kossuth-díjjal
tüntettek ki. A 100 Tagú Cigányzenekar
szólistáját a cigányzene helyzetérôl és
arról kérdeztük, hogyan fordulhatott
elô, hogy egy másik zenekar turnézott
az ô nevükben.

–-- Muzsikus családba született. Miért
a cimbalmot választotta?
–-- Minden cigány családban volt egy
cimbalmos, egy nagybôgôs, egy brácsás és egy hegedûs. Ez utóbbi játszotta a dallamot, a prímás vezette a
zenekart. Nálam ez a rend kissé felborult a hangszerválasztásommal.
Édesapám hegedûn játszik, az anyai
nagyapám viszont cimbalmos volt, nekem ez a hangszer tetszett meg, nem
is akartak rám erôltetni mást.
–-- Mindössze tizenhat éves volt,
amikor az angol királynô születésnapi
ünnepségén játszhatott. Felfogta
akkor, hogy ez mekkora dolog?
–-- Nagyjából akkor kezdtem a pályafutásomat. Abban az idôben a Budapesti Népi Együttes cimbalomszólistája
voltam, amellyel épp egy angliai turnén vettem részt. A londoni Palladiumban tartott gálamûsorra a királynô protokollfônökei és menedzserei be

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre: 1.Arthur Miller, 2. Rekeszizom,
3. Nagyvárad, 4. Ôrnagyi rangja volt,
5. Ánizzsal, 6. A hinduizmusé, 7.
Gúnárnak, 8. A leghíresebb magyar
Kódex másoló apáca volt, 9. Honiara,
10. XIV. Lajosé.
E heti kérdéseink:
1. Melyik gyógynövénnyel ízesítik a
vermutot?
2. Melyik opera híres jelenete a
Hétfátyol-tánc?
3. Mit csinál az, aki debütál?
4. Mi a neve az USA-nak Kubában
található támaszpontjának?
5. Melyik folyó partján fekszik
Lisszabon?
6. Mi a neve az egykori Königsbergnek?
7. Ki rendezte a nagy sikerû Macskafogó címû rajzfilmet
8. Mirôl kapta a nevét a papír?
9. Melyik amerikai város becen.
„Windy City” a szelek városa?
10. Melyik tó partján fekszik Torontó?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

MAGYAR ÉLET

Magyarország zenéje a
cigányzene
akartak építeni egy magyaros betétet
is a repertoárba, a több mint tízperces
cimbalomszólómra esett a választásuk.
Ezt teljes egészében beillesztették a
mûsorba. Óriási siker volt, életem
egyik legmeghatározóbb élménye.
Olyan sztárokkal léphettem egy színpadra, mint Tom Jones, Paul Melba,
Roger Moore és Joshepine Baker,
akinek tudomásom szerint, ez volt a
halála elôtti utolsó fellépése. A színházi
belépômre sikerült is egy autogramot
kérni tôle, ami örök emlék.
–-- A 100 Tagú Cigányzenekar -amelynek 28 éve szólistája és szólamvezetôje –-- hungarikum, megkérdôjelezhetetlen a sikere, ugyanakkor a
mûfaj, a városi cigányzene a nyolcvanas évek közepe óta alulértékelt. Az
éttermi cigányzene jóformán eltûnt,
köszönhetôen a privatizációnak, a
megváltozott társadalmi ízlésnek. Ön
szerint visszanyerheti valaha a cigánymuzsikus-társadalom azt a pozíciót,
amelyben a rendszerváltás elôtt volt?
–-- Nagyon bízom benne, hogy ha a
régi pozícióját nem is nyeri vissza, de
jobb megbecsülést még szerezhet
magának a cigánymuzsikus réteg. Abban azonban nem értünk egyet, hogy a
társadalmi ízlés megváltozott, hisz ma
is óriási igény van erre a típusú zenére. Nem szeretnék politikai okfejtésbe
bocsátkozni, az viszont tisztán látható,
hogy mesterséges behatások érik a
mûfajt. El akarják altatni ezt a stílust.
De a közönség ezt nem fogja hagyni.
Hála istennek, sokféle korosztályból
tevôdik össze a koncertre látogatók
halmaza, érdeklôdnek, folyamatosan
azt kérdezik tôlem: »Ökrös úr, mikor,
hol hallhatjuk önt legközelebb?« Igény
volna az éttermi cigányzenére, a megvalósítás viszont várat magára. Sajnos,
a vendéglátóhelyek megszûnésével a
cigányzenészek kilencven százaléka
munka nélkül maradt. Pedig ezek az
emberek zeneiskolát, fôiskolát végzett, az Országos Szórakoztatózenei
Központban kategória vizsgát tett,
profi zenészek. Azonban, aki nem fogott valamilyen vállalkozásba, vagy
nem próbált meg mûfajt váltva más
zenekarokban elhelyezkedni, az sajnos
munka nélkül maradt. A vendéglátóhelyek régen vendéglátó-vállalatokhoz
tartoztak, aztán minden magánkézbe
került, ráadásul hozzá nem értô kezekbe, ahol nem a szakértelem, hanem
a pénz lett a mérvadó. Világos, hogy
nem értenek hozzá, ha értenének, nem
szüntették volna meg az élô zenét, azt,
ami vonzóvá tehetné az éttermet.
Bizony sok múlik azon, hogyan fogadják a vendégeket. Egy pörköltet vagy
egy rántott húst bárhol meg lehet enni,
de hogy milyen minôségben, milyen
hangulattal körítve szolgálják fel, az
már nem mindegy.
–-- Pedig annak idején, amikor hódító
útjára indult a magyar cigányzene, azt
emlegették, hogy valami olyasmi született, mint Amerikában a fekete
dzsessz.
–-- Igen, felfutott, világhírûvé vált,
Magyarország imázsához tartozott.
Hazánkkal kapcsolatban három dolog
ugrott be mindenkinek: a jó konyha, a
cigányzene és Puskás. Majdnem tizenkét évig játszottam a Mátyás-pince
étteremben a Lakatos családdal. Ez
egy rendkívül népszerû hely volt, és
nem a rántott húsa, hanem a zenéje
miatt. A Lakatos család világszínvonalon játszotta a koncert cigányze-

nét. Éttermi környezetben muzsikáltunk ugyan, de olyan volt, mintha
színpadon állnánk. A világ legnagyobb
mûvészei, híres zenészek, színészek
fordultak meg itt. Ilyen helyek ma
már nincsenek, pedig az embereknek
nagy igényük van rá, akár külföldön,
akár otthon,
–-- Elôször is el kellene jutni a felismerésig, hogy ez a zene nem csak a
magyar cigányoké, hanem a magyar
embereké is…
–-- Minden országnak megvan a saját
zenéje, amit foggal-körömmel véd. A
franciáknak a sanzon, a spanyoloknak
a flamenco, a görögöknek a szirtaki.
Ha tetszik, ha nem, Magyarország zenéje a cigányzene. Mi mégsem vagyunk büszkék rá, majdhogynem
szégyelljük. Sokszor pejoratív felhanggal beszélnek a cigányzenérôl,
lenézik azt.
–-- A Budapesti Fesztiválzenekarral
is játszik. Jól megfér egymás mellett a
klasszikus és a cigányzene?
–-- Nyolcéves koromban nyertem egy
televíziós versenyt szólista kategóriában, kilencévesen miniszteri engedélylyel felvettek a konzervatóriumba. A
pályafutásom tehát a klasszikus zenével indult. A konzi elvégzése után a
fôiskolán is klasszikus zenét tanultam,
így soha nem volt törés a két mûfaj
között. Most már több mint húsz éve a
Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekarban is játszom. Zenéltünk
a Berlini Filharmonikusokkal, felléptünk a New York-i Carnegie Hallban,
bejártuk szinte az egész világot.
–-- A múlt héten attól volt hangos a
sajtó, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar
neve alatt egy másik zenekar turnézott
Franciaországban. Hol tart az ügy?
–-- A francia menedzserünk --- aki a
100 Tagút húsz éve foglalkoztatta --–
teljesen ki akarta sajátítani a zenekart.
Ha ô nem szervezett koncertet, akkor
az együttes nem utazhatott senkivel
sehová. Az utóbbi idôben egyre kevesebb, évente mindössze hét-nyolc
koncertet szervezett, pedig egy ilyen
zenekart a koncertek, utazások tartanak életben. Aztán az együttes vezetôsége úgy döntött, elfogadja a külsô
felkéréseket is. Ez nem tetszett a menedzsernek, megszakította velünk a
kapcsolatot, majd nagy hirtelenjében
szervezett egy másik zenekart. A sok,
munka nélkül élô cigányzenészbôl
könnyen össze tudott hozni egy új
csapatot, amelyet az összes jegyen és
plakáton a 100 Tagú neve alatt reklámozott. A zenekar elnöke ezután jogi
útra terelte az ügyet, az egyik pert
már meg is nyerte. Ôszintén remélem,
hogy amennyire a körülmények engedik, sikerül békés, mindkét fél számára megfelelô megoldást találni, hiszen mi, muzsikusok, semmiképp sem
szeretnénk megbántani egymást.
–--- Milyen tervei vannak a Kossuthdíj után?
–-- Az biztos, hogy nem fogok ülni a
babérjaimon, ez az elismerés új inspirációk gyûjtésére, további munkára
ösztökél. Legutóbb novemberben készítettem egy lemezt a világhírû Leonidasz Kavakosz hegedûmûvésszel,
ennek az együttmûködésnek tavasszal
lesz folytatása, koncertezni fogunk.
Júniusban pedig Janine Jansen hegedûmûvésszel állok színpadra.

Ménes Márta
(Magyar Hírlap)
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Röviden
Nem tudtam, hogy halott. Azt hittem
angol.
Evés közben jön meg a szomszéd.
Szép és fiatal nôt kell elvenni, mert az
legalább hamar otthagy.
Apám kínai volt, anyám japán, én
meg alig látok.
Mindenhová elviszem a feleségemet,
de mindig hazatalál.
Csakis azért kezdtem el kocogni,
hogy újra lihegést halljak.
A demokráciát egyforma emberek
alkotják. Meg egyformábbak.
Az idegbaj öröklôdô betegség. Én is a
gyerekeimtôl kaptam.
Csak vigyázzunk az egészséges életmódról szól könyvekkel. Egy sajtóhiba
az életünkbe kerülhet.
Mi annyira elmaradottak vagyunk,
hogy nálunk a szivárvány is fekete-fehér.
Miért mindig a horkolók alszanak el
elôbb?
Ha ez kávé, akkor hozzon nekem teát,
ha tea, akkor kávét kérek.
Nem aggódom az adósságom miatt.
Elég nagy ahhoz, hogy vigyázzon magára.
Ha nem a megbeszélt helyre mész,
mindegy, hogy mennyit késel.
Az ausztrál import jelentôs része a
tengerentúlról érkezik.
Sose vegyél semmit, aminek nyele
van. Azzal dolgozni kell.
Ha a pornó segít a szexuális problémákon, miért nem csillapítja a szakácskönyv az éhséget?
A klórunkban túl sok a víz.
A múltkor az asszonyt az ágyban
találtam egy vietnamival és egy négerrel. Lefényképeztem és elküldtem
a Benettonnak. Sosem lehet tudni...
A nép telhetetlen, követeli, amit megígértek neki.
Nagyanyám nagyon kemény asszony
volt. Három férjet temetett el, pedig
kettô közülük csak szundikált.
Muszáj reggeliznem egy kortyot!
Öngyilkossági ügyekben csak olyanoktól fogadok el tanácsot, akiknek
már sikerült.
Még hogy az úszástól jó alakod lesz!
Nézd meg a bálnákat!
Az alvástól megéhezem. Az evéstôl
elálmosodom.
A villamos szabja rád a rövidnadrágot.
Az igazolványképemmel dobják fel
az unalmasabb horrorfilmeket.
Az önkéntes katonai szolgálatot tekintettel a polgárok nagy érdek-

NA NE...
lôdésére- kötelezôvé tettük.
Hm, nehéz az élet... vasalni a nadrágba.
A nô olyan, mint az olimpiai érem.
Harcolnod kell érte, aztán egy életen
átlóg a nyakadon.
Egészen kis koromban születtem.
A nôk addig nem lesznek egyenlôk a
férfiakkal, amíg nem tudnak az utcánvégig sétálni kövéren és kopaszon azt
gondolva, hogy csodálatosak és mindenki kívánja ôket.
Bölcsességeket rendkívül egyszerû
kitalálni. Az ember egyszerûen leírja
az ellenkezôjét annak, amit tesz.
Annyi esélyem van, mint háromlábú
sünnek az autópályán.
Üres fejjel meg lehet élni, de üres
gyomorral nem.
A tehén nem más, mint egy olyan
gép, ami ihatóvá teszi a füvet.
Az „idô pénz” kifejezés leginkább a
kupikra illik.
Nem kocogok. Szeretnék beteg lenni,
amikor meghalok.
Anyád is inkább a placentát nevelte
volna fel helyetted!
Van egy hátránya a homo-kapcsolatomnak. Minden március 8-án vitatkozunk, hogy melyikünk legyen a nô.
Egy váratlan nukleáris háború elcseszheti az egész napodat.
Engem nem lehet elképzelni, engem
ki kell próbálni!
A dohányzás megrövidíti a cigarettádat.
A dohányzókészletembôl már megint
csak a pofámat hoztam el.
Arra ébredtem, hogy a takarítónô az
ôrület határát súrolja.
Az élet akkor kezdôdik, amikor a gyerekek elköltöznek, és a kutya ismegdöglik végre.
Az idô pénz! --- gondolta a pincér és
hozzáadta a számlához a dátumot.
***
A tanító néni kérdezi Pistikétôl:
--- Ha van 150 forintod és kérsz
apukádtól még 200 forintot, akkormennyi pénzed lesz?
--- 150 forintom.
--- Kisfiam, te nem ismered az öszszeadást.
--- A tanító néni meg nem ismeri az
apukámat.
***
Ne feledd, hogy egyedi és megismételhetetlen lény vagy. Csakúgy, mint
mindenki más.

2015. április 9.
Április 13. hétfő

MAGYAR ÉLET
Április 14. kedd

Április 15. szerda

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
00:00 Angol nyelvű hírek 00:05 Angol nyelvű hírek 00:10 Angol nyelvű hírek
00:20 Himnusz
00:15 Himnusz
00:20 Himnusz
00:20 Család-barát
00:20 Férjhez menni
00:25 Család-barát
01:50 Hazajáró Gömörtilos! (1963) Magyar
01:55 Hazajáró Gömörtornai-karszt 2. - A Bódvajátékfilm. Rendezte:
tornai-karszt 1. - Alsóvölgytől Szádelőig
Zsurzs Éva. Szereplők:
hegytől Felső-hegyig
02:20 Ízőrzők Orfű
Mányai Lajos (Bonson),
02:20 Ízőrzők
Darvas Iván (Allan
02:55 Hacktion 2. évad 7. 02:50 Hacktion 2. évad 8.
Brown), Házy Er-zsébet
rész - Kedves ellenségem. rész - Apák és lányaik.
Magyar tévéfilmsorozat
(Lilian Halley), Pso-ta Irén Magyar tévéfilmsorozat
(Dora Cummings), Benkő 03:45 Angol nyelvű hírek 03:45 Angol nyelvű hírek
03:55 Ridikül
Gyula (Thomas Percy),
03:55 Ridikül
04:50 Hagyaték Aki leKabos László (Conessy
04:50 Hagyaték Balról a
győzte a halált - Húsvét a
Jr.), Balázs Samu (Sir
Hold, és jobbról a Nap magyar lélekben
Halley) Mr. Halley
ébredő székelyek
05:20 Szerelmes földrajz
egyetlen leányzója, a tem- 05:20 Szerelmes földrajz
Székelyföldi gyökerek peramentumos Lilian közli Kakasszéktől Sopronfalfelháborodott atyjával,
váig - Kovács Gábor ban- Gergely István Tiszti
hogy nem hajlandó férjhez kár, műgyűjtő, mecénás a 05:50 Kívánságkosár
07:45 Család-barát
menni ahhoz a szerencsés KOGART alapítója
09:15 Hacktion 2. évad 9.
úrhoz, akit atyja kiszemelt 05:50 Kívánságkosár
rész – Összefüggések.
neki. Mi több, azt is beje07:45 Család-barát
lenti, hogy férjhez megy a 09:15 Hacktion 2. évad 8. Magyar tévéfilmsorozat
10:10 Angol nyelvű hírek
legelső férfihoz, aki útjába rész - Apák és lányaik.
10:20 Szabadság tér ´89
kerül.
Magyar tévéfilmsorozat
01:55 Hazajáró (2012)
10:05 Angol nyelvű hírek 11:05 Magyar gazda
11:30 Ízőrzők Bajna
Kis-Kárpátok - A nyugati 10:20 Szabadság tér ´89
12:00 Déli harangszó
gyepű őre
11:00 Minden tudás
12:00 Horvát krónika
02:25 Ízőrzők Oszkó
11:25 Ízőrzők Orfű
Horvát nyelvű nemzetiségi
02:55 Hacktion 2. évad 6. 12:00 Déli harangszó
rész - Titkolt bűnök. Ma12:00 Srpski Ekran Szerb magazin
12:30 Ecranul Nostru Rogyar tévéfilmsorozat
nyelvű nemzetiségi
mán nyelvű nemzetiségi
03:45 Angol nyelvű hírek magazin
magazin
04:00 Ridikül - Női talk12:30 Unser Bildschirm
showParamami vagyok? Német nyelvű nemzetiségi 13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
04:50 Hagyaték Intő kéz: magazin
15:15 Rome Reports A Szent Jobb
13:00 Híradó
Vatikáni híradó
05:20 Szerelmes földrajz. 13:15 Kívánságkosár
15:40 Isten kezében
Ifjúságom láthatatlan vi15:15 A sokszínű vallás
16:10 Zebra
lága - Belvárosi csavargá- 15:30 Kérdések a Bibli16:30 A MAGYAR MÉsok - Bene Gábor
ában
DIA MECENATÚRA
05:50 Kívánságkosár
15:45 Úton-útfélen
TÁMOGATÁSÁVALA
07:45 Család-barát
15:55 Engedjétek hoz"Bihar grófja" Czárán
09:15 Hacktion 2. évad 7. zám…
Gyula Magyar dokumenrész - Kedves ellenségem. 16:05 Útravaló
Magyar tévéfilmsorozat
16:15 A MAGYAR MÉ- tumfilm. Seprősi Czárán
Gyula életét és munkássá10:05 Angol nyelvű hírek DIA MECENATÚRA
gát a Bihar-hegység feltárá10:20 Szabadság tér ´89
TÁMOGATÁSÁVAL.
sának szentelte 1880-1905
11:00 Kárpát expressz
Stigma - Tőkés Eszter a
között, negyed évszázadon
11:25 Ízőrzők (2009)
Szekuritáte célkeresztjékeresztül. Barlangokat feTótszerdahely
ben. Magyar dokumendezett fel, ezeket feltárta és
12:00 Déli harangszó
tumfilm
12:00 Roma magazin
17:10 Határtalanul magyar kiépítette, utakat, hidakat és
12:30 Domovina. Szlovák Az Északi Magyar Archí- létrákat épített a természeti
csodákhoz, messze korát
nyelvű nemzetiségi maga- vum
megelőzve építette ki az
zin
17:45 Férfi kézilabda
13:00 Híradó
mérkőzés Balatonfüred - olyan jellegű turista utakat,
amik ma a magas hegysé13:15 Kívánságkosár
Veszprém Élő közvetítés
gekben osztatlan népszerű15:15 Római katolikus
Veszprémből
szentmise, Nagybecskerek 19:35 A rejtélyes XX. szá- ségnek örvendenek.
16:15 Építészet XXI.
zad - Kun Miklós műsora 17:25 Magyar elsők Az el16:45 Élő örökség
20:05 A zenén túl - Vásáry ső magyar kávéház. Ma17:15 A szabadság rabsá- Tamás zenés beszélgetései gyar ismeretterjesztő film
17:45 Kosárlabda bajnoki
gában - Portréfilm Holesch 2/1.:
mérkőzések
Dénes festőművészről
21:00 Híradó
20:05 Önök kérték
18:10 Határtalanul magyar 21:25 Gasztroangyal
21:00 Híradó
Életben maradni... - a be22:20 Ridikül
21:25 Gasztroangyal
regszászi színház kálvá23:15 Minden tudás
Levendula
riája
23:40 Tálentum Bánffy
22:20 Ridikül
18:40 Szerelmes földrajz
György. A Kossuth-díjas
Tündér-idéző - Laár
színművész hírnevét a pá- 23:15 Magyar gazda
András csendjei
lyája korai szakaszát meg- 23:40 Tálentum . Udvaros
19:15 Hazajáró Kalotahatározó Shakespeare-sze- Dorottya több mint húsz
havas - Felszeg vigyázója repeken túl elsősorban mo- esztendeje meghatározó
19:45 Hogy volt?!
nodrámáival és a magyar alakja hazai színházművészetünknek. Páratlan tehet21:00 Híradó
irodalom egészét átfogó
ségével, drámai erejével,
21:25 Gasztroangyal. Bu- irodalmi összeállításaival
mesterségbeli virtuozitása, dió, mogyoró
vívta ki, a magyar nyelv
22:20 Ridikül
misszionáriusaként járva a sával és nem kevés humo23:15 Kárpát expressz
magyar vidéket, a Kárpát- rával feledhetetlen estéket
23:35 Tálentum: Garas
medence és az Újvilág ma- szerez mindmáig közönséDezső színművész. Garas gyar lakta területeit. Előa- gének. A műsorban aktuásokoldalú karakterszínész, dásmódja, zengzetes hang- lis színházi munkáinak
játszott vígjátékban és film- ja, tökéletesen csiszolt, ár- folyamatában mutatjuk
drámában, rendezett szín- nyalt beszéde generációk- meg őt, miközben néhány
meghatározó pályatárs
darabot és filmet. A pályá- nak szerzett maradandó
segítségével 25 éves
ról, filmes és színházi sze- élményt, és sok fiatalnak
repekről, a kezdetekről, a
szolgált életre szóló példa pályafutásának legfontosabb mozzanatait is feliszínész sorsáról és feladatá- gyanánt. A közéletiség
dézzük, hogy így együtteról és a megszülető alkotá- iránt fogékony alkat, volt
sról beszélgettünk a színé- parlamenti képviselőként, sen rajzolódhasson ki művészi és emberi portréja.
sszel és a pályatársakkal.
és az Anyanyelvápolók.

Április 16. csütörtök
00:10 Angol nyelvű hírek
00:20 Himnusz
00:25 Család-barát
01:55 Hazajáró Görgényfennsík I. - A székely
tanyavilág zsindelyországa
02:20 Ízőrzők Ismeretterjesztő sorozat
02:55 Hacktion 2. évad 9.
rész – Összefüggések.
Magyar tévéfilmsorozat
03:45 Angol nyelvű hírek
04:00 Ridikül
04:50 Hagyaték Magyarok törvénye - az Aranybulla
05:20 Szerelmes földrajz
Őrségi időszámítás. Rudolf Péterrel és feleségével,
Nagy-Kálózy Eszterrel
barangolunk az „őrállók
földjén”, amely a színészházaspár második otthona,
afféle menedéke, búvóhelye. Rudolf Péter itt, az Őrségben jött ár arra, hogy
azért szeret annyira lejárni
ide, mert e táj nagyon hasonlít arra a vácdukai, falusi vidékre, ahol gyermekkorának meghatározó éveit
töltötte, s ahová az ember
szívesen vissza-visszatér
immáron felnőttként is.
05:50 Kívánságkosár
07:45 Család-barát
09:15 Hacktion 2. évad 10.
rész - Az éjszaka árnyai.
Magyar tévéfilmsorozat
10:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:20 Szabadság tér ´89 A
Magyar Függetlenség
Napja
11:25 Ízőrzők Rátka
12:00 Déli harangszó
12:00 Rondo
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Református
magazin
15:45 Református ifjúsági
műsor
15:55 Evangélikus ifjúsági
műsor
16:05 HOLOKAUSZT
EMLÉKNAP Cselekvő
hit - Járosi Andor emlékére
17:05 Határtalanul magyar
Hol született Rákóczi? A
gondnok meséje
17:35 Szerelmes földrajz
Hazavágyik szívem - Fekete György
18:10 Száműzött magyar
irodalom: Sinka István
18:40 Hazajáró Versecihegység - és a Deliblátihomokpuszták népe
19:10 Szenes Turné 8. rész
- DÖNTŐ - Győr
21:00 Híradó
21:30 Gasztroangyal
Homoktövis, csicsóka
22:25 Ridikül
23:15 Élő egyház
23:40 Tálentum: Avar István. Avar István, a Nemzet
Színésze egy Márai-darabban lép fel esténként a Magyar Színházban. Már túl a
hetvenen jóval kevesebb a
színházi elfoglaltsága, mint
annak idején. Nem volt ez
mindig így, színészi pályafutása során eddig több
mint negyven fontosabb
színházi, illetve filmes,
televíziós szerepben
láthattuk,

15. oldal
Április 17. péntek

Április 18. szombat

Április 19. vasárnap

00:10 Angol nyelvű hírek
00:25 Himnusz
00:30 Család-barát
02:00 Hazajáró Görgényfennsík II. - Uz Bence
nyomában
02:30 Ízőrzők
03:00 Hacktion 2. évad 10.
rész - Az éjszaka árnyai.
Magyar tévéfilmsorozat
03:55 Angol nyelvű hírek
04:05 Ridikül
05:00 Magyar elsők Az
első magyar villamosjárat.
A XIX. század elején hirtelen bizonytalanná vált a
lóvasút helyzete Budapesten. Egy pillanatra úgy
tűnt, hogy a gőzvontatásé
lesz a jövő. Azután másként alakult. Egy új közlekedési eszköz jelent meg
fővárosunkban. A pestiek
úgy hívták: „ördögszekér”.
05:15 Szerelmes földrajz
Ligeteim - Ragályi Elemér
operatőr
05:50 Kívánságkosár
07:45 Család-barát
09:15 Hacktion 2. évad 11.
rész – Összecsapások.
Magyar tévéfilmsorozat
10:10 Angol nyelvű hírek
10:25 Szabadság tér ´89
11:05 Profit7
11:30 Ízőrzők Györköny
12:00 Déli harangszó
12:00 P´amende - Roma
kultúra
12:30 Hazajáró
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Katolikus Krónika
15:45 Új nemzedék
16:10 A MAGYAR MÉDIA MECENATÚRA
TÁMOGATÁSÁVAL. A
vers ereje - Kádár félelme.
Afillm felidézi az elmúlt időket, az 1985-ös esztendőt, a
kommunizmus bukásához
vezető úton Lakitelket, az
Antológia című irodalmi
estet és képzőművészeti kiállítást. Több volt irodalmi
estnél, ahol nagy költők saját
verseiket mondják, politikai
ese-ménnyé vált. Mára egyértelműen kiderült, hogy ez
volt a legelső és legjelentősebb ellenzéki összejövetel
az 1956-os forradalmat követően Kádár rendszere ellen. Ezt igazolják az estről
készült III/III-as titkosszolgálati jelentések is, a-melyek
csak a rendszerváltás után 1012 évvel tettek kutathatóvá.
Az úgynevezett népi-nemzeti ellenzék legnevesebb tagjai
Csoóri Sándor, Lezsák Sándor, Nagy Gáspár részvételével, négy-ötszáz fős közönség előtt hirdettek programot.
17:10 Határtalanul magyar
Csángó hagyományőrzés
Budapesten..."Énekelem
új életét Népemnek"
17:45 FTC-Dunaújváros Női Kézilabda elődöntő Élő közvetítés Budapestről
19:30 Hazajáró AlacsonyTátra - A gyömbér csoport
téli gyönyörei
20:00 Kossuthkifli 6/5.:
Rabmadarak. Magyar
történelmi sorozat sorozat
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal
Köles és birka
22:25 Magyar Ring Profi
Ökölvívó Gála - Élő
közvetítés Budapestről

00:25 Ridikül
01:20 Profit7
01:45 Angol nyelvű hírek
01:55 Himnusz
01:55 Család-barát
03:40 Hacktion 2. évad 11.
rész – Összecsapások.
Magyar tévéfilmsorozat
04:45 Ridikül
05:40 Fábry
06:55 A rejtélyes XX. század - Kun Miklós műsora.
Taróczy ezredes titkos
moszkvai utazása
07:30 Család-barát
09:00 Hacktion 2. évad 12.
rész - Aki bújt, aki nem.
Magyar tévéfilmsorozat
09:55 Angol nyelvű hírek
10:10 Hogy volt?!
11:00 Itthon vagy!
11:25 Ízőrzők Létavértes
12:00 Déli harangszó
12:00 Nótacsokor: Bősi
Szabó László, Kosáry Judit, Zsuzsa Mihály, Puka
Károly és zenekara
12:30 Nótacsokor: Kolostyák Gyula, Csikós Márta,
ifj. Sánta Ferenc és
zenekara
13:00 Híradó
13:15 Aranymetszés. Színház, képzőművészet, tánc,
film és zene.
14:10 Sári bíró (1943)
Magyar vígjátékfilm.
Rendezte: Hegedűs Tibor.
Szereplők: Mály Gerő (Sári bíró), Lázár Mária (Sári,
a felesége), Gozmány
György (Jóska, a fiuk),
Pataky Miklós (Pengő Kovács), Kelemen Éva (Lizi),
Mihályi Ernő (Hajdók
sógor), Gobbi Hilda (Veró
néni), Lázár Tihamér (főbíró) Bíróválasztásra készül a falu. Az eddigi bírót
Sári bírónak csúfolják,
mert helyette felesége, Sári
intézi az ügyeket. Most is ő
egyengeti férje útját a választáson, de az nem akar
tovább bíró maradni.
15:25 Novum. Magyar
ismeretterjesztő sorozat
15:55 Csodabogár
16:20 Jövő-Időben
Könyvek kontra kütyük
16:30 Szeretettel Hollywoodból. Návai Anikó
újságíró több mint 20 éve
él a film fővárosában, Los
Angelesben. Kéthetente
jelentkező riportmagazinjából kiderül, hogyan él és
működik a valódi
Hollywood, mi minden
rejlik a csillogó felszín alatt.
A műsor rendszeres
vendégei lesznek a mozi
legnagyobb világsztárjai,
megismerkedhetünk a
stúdiók, a díjkiosztók
kulisszatitkaival, kint élő és
dolgozó tehetséges
magyarokkal, és a
filmkészítés régi és mai
mestereivel.
17:00 Szabadság tér ´89
17:45 Kosárlabda bajnoki
mérkőzések
20:00 Linda Az ördög
golyó. Magyar
tévéfilmsorozat
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal
Szürkemarha
22:20 Ridikül - Női
talkshow Végzet asszonya
23:10 Itthon vagy
23:30 kult.hu

00:00 Angol nyelvű hírek
00:10 Himnusz
00:15 Család-barát
01:45 Hazajáró Sóvidékidombság - Hegyre szúrt
falvak között
02:15 Ízőrzők Ismeretterjesztő sorozat
02:45 Hacktion2. évad 12.
rész - Aki bújt, aki nem.
Magyar tévéfilmsorozat
03:40 Angol nyelvű hírek
03:50 Ridikül - Női talkshow Végzet asszonya
04:35 Magyar elsők Az
első magyar gyermekfilmszínészek. Ki volt az első
magyar gyerek – sztár?
Miért nem lett Lázár
Gidából „megfagyott
kisgyermek”? Mi lett Papír
Margitból? Befutottak-e
felnőttként is az első hazai
gyerekszínészek?
04:55 Élő örökség 10/4.
05:20 Közlekedés XXI.
05:50 Muzsikál a mozi
06:25 Hagyaték Megszólaló: Harangozó Imre
néprajzkutató. Amikor
meglátunk egy népművészeti motívumokkal díszített tálat, vagy hímzett
terítőt, népviseletet, elsőként a szépségét vesszük
észre, rácsodálkozunk az
emberi kéz alkotta mestermunkákra. E tárgyakat
egykor mindennap használták, a rajtuk lévő motívumok pedig néhány évszázaddal ezelőtt sokkal
többet jelentettek a puszta
szépségnél: a természet és
az ember egységét, a Teremtővel való harmóniát,
egy összetartó közösséghez való kapcsolódást
szimbolizálták.
06:55 A rejtélyes XX.
század - Kun Miklós
műsora
07:30 Család-barát
09:00 Hacktion 2. évad 14.
rész - A bukás. Magyar
tévéfilmsorozat
09:55 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:05 Önök kérték
11:00 Rúzs és selyem
Divatmagazin
11:25 Ízőrzők
12:00 Déli harangszó
12:00 Nótacsokor Nánássy
Lajos, Máté Ottília, ifj.
Sánta Ferenc és zenekara
12:25 Nótacsokor Miklóssy József, Csikós Márta, Tarnai Kiss László, Diószegi
Irén, Puka Károly zenekara
13:00 Híradó
13:15 Hazajáró
13:45 OTP Bank Liga DVTK - Videoton FC
16:30 Szabadság tér ´89
17:10 Szenes Iván írta
18:00 Térkép
18:30 Öt kontinens
19:05 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza 17/8. A
puszta folyója.
19:55 Évszakok Balázs
Fecóval
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal 100
éves az Egri Bikavér
22:20 Ridikül - Női talkshow Segítség, kamaszodik a gyerekem!
23:05 Rúzs és selyem
23:30 HUNGARORING
Magazin
23:55 Angol nyelvű hírek

16. oldal

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô
háztetô restaurátor Melbourneben. Reg.
tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal fordultak hozzám terracotta és betoncserepû
háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A
háztetôrôl magas víznyomással a mohát
eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem,
a víztilalom rám nem vonatkozik! A
tetôje lehet terracotta vagy betoncserép.
Színes cementtel kúpcserepeit (dudacserepeit) átcementezem, a törött cserepeket, mind kicserélem vagy leragasztom. A terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést gátló vegyszerrel bevonom, a betoncserép tetôjét
szükség esetén az ön által választott
színnel befestem és glazúrozom is. Ha a
tetô közötti pléh völgy rozsdás és a kémény körül is a pléh rozsdás és már folyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar
okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és
nyugtát adok a bíztosító részére.
Amennyiben garázs, verenda, carport
vagy ehhez hasonló épületen tetôproblémája van, hullámvas, decking stb.
szükség esetén megjavítom, kicserélem,
átfestem. Használok Zincalum Colorbond
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló
anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást is végzek (szükséges ez a tûz
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is
berakok a tetôbe. Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell,
hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne
80 km-es körzetében és Geelongban is,
vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103
vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön
telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR ÉLET

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban
hazai „Házias Ízek”
konzerv.

2015. április 9.

ZALAKAROS gyógyfürdô városban
KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre
KERTES házban élô 66 éves 78 kg,
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a áron alul eladó 6 szobás családi ház /
165
cm magas nô élettársat keres.
nyaraló
csendes
helyen,
füvesített
(03) 9578-4640 számot.
gyönyörû kerttel, körben tujákkal. Választ AUTÓVAL jeligére a sydneyi
szerkesztôségbe.
Telefon 0404 816-033.
LÁSZLÓ Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása
0451 146-665

JÓ EGÉSZSÉGBEN lévô 83 éves

KERTÉSZKEDÉST,
házkörüli
munkát vállal handyman minden nap
Sydney központjától kb.30 km
körzetben. Hívja Zolit a 0404 859-974
telefonszámon.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

UTAZÁST KEDVELÔ hölgy ezermester partnert keres 65 éves korig
Sydneybôl.
mobil: 0426 881-920.

(Melbourne)
(Zöldséges aprópecsenye,
elvált férfi, élettársat keres, kb. 75 év
körüli hölgy személyében. Állami
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás,
VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed lakásom és kocsim van.
Sólet –– csípôs kolbásszal ––, Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.
Telefon: (02) 9797 7746
Töltöttkáposzta stb.)
Wettenhall Plumbing Lic. No.
GRÜNER HENTESÜZLET 102602 Mobile: 0400 059-290

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

BUDAPESTI belvárosi lakás
ausztrál magyartól KIADÓ. Érdeklôdni soos.steve@yahoo.com.
Tel.: 0011 36 630 877-4030

nagy gyakorlattal és
szakértelemmel,
mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal:

Dr. Horváth Anna
e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)
www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
HÁZAK, hozzáépítések, beázott
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák átalakítását vállaljuk. Hívja
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.

HEARTY
HUNGARIAN

Eredeti magyar
ételek
levesek, fôételek,
egészséges magyar ételek,
édességek — diós-, mákos
beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi
fogyasztásra vagy elvitelre.

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem

A Magyar Életet ____ évre Mellékelek $ _______-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80
Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220
A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok
új elôfizetôje vagyok

Specilis rendelések
48 órás elôrendeléssel.

Név _______________________________________________

Nyitva minden nap de.
11.30-tól este 8 óráig.

Cím _______________________________________________

156a CARLISLE St.
St.Kilda
(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700

_________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.
MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a
postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.
A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

