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)PNÇXXE^MHÆETSPKµVMFIVIRHI^OIH¼WVI
 6]HUHWQÒP PHJNÝV]ÝQQL 0DWRO
FV\ *\ÝUJ\QHN LV KRJ\ LWW YDQ PD
YHOãQN ÒV HOPRQGWD D] HOÜDGËVËW
0LQGD] DPLW D] HOPáOW ÒYHNEHQ WHW
WãQND]HJ\áMJD]GDVËJILOR]ÛILDNÒQW
LVOHÖUKDWÛÒVD]HOQÝNáUáMPHUNDQ
WLOL]PXVQDN QHYH]WH µUGHPHV H]W LV
EHHPHOQL D V]ÛWËUXQNED ÒV D JRQGRO
NRGËVXQNED 6]HUHWQÒP DOËKá]QL
DPLWKDOOKDWWXQNKRJ\DVLNHUUHMWHWW
IRUUËVD 0DJ\DURUV]ËJRQ D] DGÛUH
IRUP YROW ÒV H]W D] DGÛUHQGV]HUW
PLQGHQNÒSSHQPHJNHOOYÒGHQL
$QHP]HWLEDQNQÒONãOQHPOHKHW
VLNHUHVHQ LUËQ\ÖWDQL HJ\ JD]GDVËJ
ÒOHWÒW$PRGHUQYLOËJEDQD]HJ\GRJ
PDPLV]HULQWYDQDJD]GDVËJSROLWLND
DPLÒUW D NRUPËQ\ IHOHO ÒV YDQ D
PRQHWËULV SROLWLND DPLÒUW SHGLJ D
IãJJHWOHQ MHJ\EDQN IHOHO GH KD D
NHWWÜNÝ]ÝWWQLQFVÝVV]HPâNÝGÒVVÜW
KDDNHWWÜNÝ]ÝWWHVHWOHJHOOHQWÒWYDQ
QH DGM  ,VWHQ HOOHQVÒJHVVÒJ YDQ QH
DGM ,VWHQDFÒORNEDQLVPHJIRJDOPD
]ÛGÛ VWUDWÒJLDL NãOÝQEÝ]ÜVÒJ YDQ
DNNRUHJ\RUV]ËJQDJ\RQQDJ\EDMED
NHUãOKHW
0ËUQHPWXGRPPHO\LNWHOHSãOÒ
VHQWÝUWÒQWD]WROYDVWDPDKÖUHNEHQ
KRJ\WÝEEVÒJÒEHQFLJËQ\RNWãQWHWÒVW
V]HUYH]WHNDIDOXKË]DYDJ\DYËURV
KË]DHOÜWWÒVNÝYHWHOÒVHLNYROWDNµV
PXQNËWNÝYHWHOWHN1HPVHJÒO\WKD
QHP PXQNËW (] YROW D] D SLOODQDW
DPLNRUáJ\ÒUH]WHPKRJ\J\Ü]WãQN
$PLNRU áJ\ ÒUH]WHP KRJ\ YÒJH D
UHQGV]HUYËOWËVQHKÒ]LGÜV]DNËQDNH]
PËUHJ\áMNRUV]DN$PLNRU0DJ\DU

RUV]ËJ OHJQHKH]HEE VRUEDQ ÒOÜ VH
JÒO\EÜO ÒOÒVUH NÒQ\V]HUÖWHWW UÒWHJHL
PHJÒUWLN KRJ\ QHP VHJÒO\ÒUW KD
QHPPXQNËÒUWÒUGHPHVWãQWHWQLDN
NRUD]D]DSLOODQDWDPLNRUKHO\UHËOO
KDW D QHP]HWL HJ\VÒJ ÒV YDOÛEDQ
PLQGDQQ\LDQ NÝ]ÝVHQ UHPÒQ\NHGYH
QÒ]KHWãQNDMÝYÜEH
 6]HOOHPL EËWRUVËJ QÒONãO QHP
OHKHW VHP RUV]ËJRW ÒSÖWHQL VHP NRU
PËQ\W LUËQ\ÖWDQL 6]HOOHPL EËWRUVËJ
QÒONãOVHPPLWVHPOHKHWFVLQËOQLµV
HJ\RO\DQRUV]ËJHVHWÒEHQHJ\RO\DQ
PÒUHWâ RUV]ËJ HVHWÒEHQ PLQW 0D
J\DURUV]ËJ D NãOSROLWLND PLQGLJ LV
V]HOOHPL EËWRUVËJRW LJÒQ\HOW 1HP
FVDNDFVLQËOËVDD]DODNÖWËVDKDQHP
KD EHV]ÒOV] UÛOD DKKR] LV V]HOOHPL
EËWRUVËJ NHOO 6FKPLGW 0ËULËQDN D]W
NÝV]ÝQKHWMãN KRJ\ 0DJ\DURUV]ËJRQ
q DKRJ\ OHQQL V]RNRWW q D EËWUDN LQ
NËEEDVV]RQ\RN
 $ NRQNOá]LÛ DPLW ÒQ OHYRQWDP
0ËULDHOÜDGËVËEÛOáJ\KDQJ]LNKRJ\
MÛKDÒV]QÒOYDJ\XQNµVYDOÛEDQáJ\
ËOO D KHO\]HW KRJ\ D UÒJL YLOËJUHQG
ROYDVDWDLYDJ\YLOËJÒUWHOPH]ÒVLVÒPËL
KDV]QËOKDWDWODQRNNË YËOWDN $] áMDW
D] áMDNDW NRUËEEL VÒPËN KDV]RQ
ÒOYH]ÜL IRO\DPDWRVDQ YÖ] DOË SUÛEËO
MËN Q\RPQL LO\HQ D OLEHUDOL]PXVUÛO
YDJ\ LOOLEHUDOL]PXVUÛO YDJ\ ÒSSHQ D
NHOHWL Q\LWËVUÛO V]ÛOÛ YLWD LV (QQHN
OHQ\RPDWDPLQGH]0ËULDWLV]WHOHWWHO
NÝV]ÝQMãNV]ÒSHQD]HOÜDGËVW
1\ROFÒYV]RFLDOLVWDNRUPËQ\]ËV
ÒV D EDQ NLWÝUW SÒQ]ãJ\L YËOVËJ
Q\RPËQ 0DJ\DURUV]ËJ QHPFVDN UR

h*<9e',081.$.g=g66e*
7$1È&6$'È60,1'(1)e/(h=/(7,h*<%(1
+È=e60È6,1*$7/$1$'È69e7(/(e6%e5/e6(
9e*5(1'(/(7(..e6=Ë7e6(e6 9e*5(+$-7È6$
.e39,6(/(73(5(6h*<(.%(1
g5g.6e*h*<(.
.g=/(.('e6, e6h=(0,%$/(6(7(.
%(9È1'25/È6,h*<(.
&6$/È',h*<(.e69È/Ï3(5(.
7È568/È6 ),1$16=Ë52=È6
$'Ï66È*2.%(+$-7È6$
0$*<$5256=È*,921$7.2=È6Òh*<(.,17e=e6(
.g9(76e*,+,7(/(6Ë7e6

0$*<$58/%(6=e/h1.
&(&,/3/$&(35$+5$1
7HOHIRQ
 
)D[

(PDLO
WV]#WV]FRPDX

3VFµR:MOXSV

E^IPQËPXÇX¼ZOSVQµR]^EXM

QYROµNµX¼VX¼OIPXI
QµNYW¼RE&YHEM:µVFER
E8ÇVX¼RIXM1Ë^IYQFER
XEVXSXXOSRJIVIRGMµRELSPE^
IPZ¼K^IXXQYROµRXËPE
OSVQµR]NÇZÆFIPMJIPEHEXEMVÅP
MWFIW^¼PX%R]YKEXM¼W
IPPIR^¼OMXµQEHµWSOWMOIVIW
OMZ¼H¼W¼X¼WETSPKµVM¼VX¼
OIOQIKÆV^¼W¼XLERKWË
P]S^XEHIPIW^ÇKI^XI
1EK]EVSVW^µKREOOMOIPPµPPRM
MKE^µ¼VIXHI)YVÅTEEQM
GWEPµHYROlRIQZµPYROz%
QMRMW^XIVIPRÇOIPÆXX
&SVSWW4¼XIV1EXSPGW]
+]ÇVK]&EPSK>SPXµR¼W
7GLQMHX1µVMEMWJIPW^ÅPEPX
%FIW^¼HJSRXSWEFFV¼W^IMX
OÇ^ÇPNÍO
PRNEDQ KHYHUW KDQHP D YLOËJEDQ
VHQNL HJ\ FHQWHW YDJ\ HJ\ O\XNDV
JDUDVW QHP WHWW YROQD DUUD KRJ\
RQQDQPLPDJ\DURNWDOSUDËOOKDWXQN
$PDJXQNEÜUÒQWDSDV]WDOKDWWXNPHJ
$GHQDXHU LJD]VËJËW DNL HJ\V]HU D]W
PRQGWDx$WÝUWÒQHOHPPLQGD]RQGRO
JRNÝVV]HVVÒJHDPHO\HNHWHONHUãOKHW
WãQN YROQDy $ EHQ D UÒJLÛ ÒO
ORYDVËQDNV]ËPÖWÛKD]ËQNDWDV]RFLD
OLVWËN VHUHJKDMWÛYË ]ãOOHV]WHWWÒN
9LV]RQWWLV]WHOHWWHOMHOHQWHPÀQÝNQHN
LPPËUD]LVWÝUWÒQHOPLWÒQ\KRJ\PL
PDJ\DURN PHJELUNÛ]WXQN D OHKHWHW
OHQQHNWâQÜNLKÖYËVVDO/HNã]GÝWWãND
YHV]ÒO\HNHW V KD YDQ LV PÒJ PHJRO
GDQGÛ JRQGXQNEDMXQN EÜVÒJHVHQ
PDJDEL]WRVDQÒVEL]DNRGYDQÒ]KHWãQN
DMÝYÜEH
0DHJ\PLQGHQÖ]ÒEHQPHJHUÜ
VÝGÝWW EL]WRV OËEDNRQ ËOOÛ HXUÛSDL
ÝVV]HKDVRQOÖWËVEDQ LV MÛO WHOMHVÖWÜ
RUV]ËJ SROJËUDL YDJ\XQN (] D]ÒUW
PËU PËV NÝQQ\HEE ÒU]ÒV +RJ\ D
KDVRQODWQËO PDUDGMXQN D PDJ\DU
IUHJDWWVWDELODWÜNHVáO\QHPV]DNDGW
OH EËU QÒKËQ\ FVDYDUMD HOWÝUÝWW
1DJ\MËEÛOáJ\PLQW)D1ËQGRUYLWRU
OËVËQ D OHJXWÛEEL YHUVHQ\HQ $ OHJ
IÜEE YLWRUOËNDW PËU IHOYRQWXN YDQ
PÒJ WHQQL ÒV MDYÖWDQLYDOÛ D IHGÒO]H
WHQDWHQJHULVYLKDURVPÒJGHPËU
EL]WRVDQV]HOMãNDKXOOËPRNDW
 0LNRU YROW NRUËEEDQ QXOOD NÝ]H
OÒEHQ D] LQIOËFLÛ" 0LNRU YROW RO\DQ
KRJ\ D Q\XJGÖMDN ÒUWÒNÒW ÒYUÜO ÒYUH
VLNHUãOW PHJÜUL]QL VÜW PÒJ QÝYHOQL
LV"0LNRUYROWRO\DQKRJ\HJ\V]HUUH
FVÝNNHQW DODFVRQ\DEE V]LQWUH D V]H
PÒO\L MÝYHGHOHPDGÛ D YËOODONR]ËVRN
DGÛMDÒVDFVDOËGRNDGÛWHUKH"0LQG
H] HJ\ WRPEROÛ HXUÛSDL YËOVËJ NÝ]H
SHWWH.RUËEEDQKDYËOVËJDNNRUHO
YHWWÒNDJ\HUPHNHNXWËQLDGÛNHGYH]
PÒQ\WÒVHOYHWWHNHJ\KDYLJ\HGHWD]
ÒGHVDQ\ËNWÛO0LNRUWÝUWÒQWPHJ0D
J\DURUV]ËJRQYDJ\DNËUPËVXWW(XUÛ
SËEDQKRJ\UDGLNËOLVDQFVÝNNHQWHND

UH]VLNÝOWVÒJHN" 0LNRU YROW RO\DQ
KRJ\ D] ÛYRGËVNRUá PDJ\DU J\HUH
NHN NLOHQFYHQ V]Ë]DOÒND LQJ\HQHVHQ
MXWQDSLOHJDOËEEKËURPV]RULÒWNH]ÒV
KH]"0LNRUYROWRO\DQKRJ\DPXOWLN
ÒVEDQNRNUÒV]WYHWWHNYROQDDNÝ]WH
KHUYLVHOÒVEHQ" 0LNRU IRUGXOW HOÜ D]
KRJ\D]ËOODPLJD]VËJRWV]ROJËOWDWRWW
D PHJNËURVÖWRWW ãJ\IHOHNQHN D EDQ
NRNNDO V]HPEHQ" 0LNRU YROW NRUËE
EDQDPLÒQND]HJ\LNOHJJ\RUVDEEDQ
QÝYHNYÜ JD]GDVËJ (XUÛSËEDQ" $]
VHPIRUGXOWHOÜKXV]RQKËURPÒYÛWD
KRJ\DQQ\LHPEHUQHNOHJ\HQPXQNË
MD PLQW PRVW µV PLNRU YROW RO\DQ
DODSWÝUYÒQ\ãQNDPHO\PDJËEDQIRJ
ODOMD QHP]HWL ÒUWÒNHLQNHW NLËOO D
NHUHV]WÒQ\ KDJ\RPËQ\DLQN PHOOHWW
YÒGHOPÒEHYHV]LDKË]DVVËJRWDFVD
OËGRW D QHP]HWL ÝVV]HWDUWR]ËVW" 0L
NRU ÒV PHO\LN RUV]ËJEDQ IRUGXOW HOÜ
KRJ\IHOÒUHFVÝNNHQWHWWÒNDSROLWLNX
VRN V]ËPËW" $] LV HOÜV]ÝU WÝUWÒQW D
UHQGV]HUYËOWR]WDWËVÛWDKRJ\]DO
QÝYHOWãN D UHQGÜUVÒJ OÒWV]ËPËW µV
RO\DQUDVHPHPOÒNV]HPKRJ\%XGD
SHVWEXV]SDUNMËWQÒKËQ\ÒYDODWWJ\D
NRUODWLODJ WHOMHVHQ OHFVHUÒOWÒN YROQD
0LNRUYROWRO\DQKRJ\PLPDJ\DURN
KDWËUR]RWWDQ ÒV EãV]NÒQ NLËOOWXQN D]
RUV]ËJÒUW ÒV D PDJ\DU ÒUGHNHNÒUW D
QHP]HWNÝ]L Nã]GÜWÒUHQ" 2O\DQ VHP
YROWPÒJKRJ\0DJ\DURUV]ËJLQNËEE
DVDMËWáWMËQMËUMRQÒVáMV]HUâPHJRO
GËVRNDWPHUÒV]HOMHQNLSUÛEËOQL
 0ËUD D] ,0)WÜO D] (XUÛSDL %L
]RWWVËJRQ ËW D KLWHOPLQÜVÖWÜNLJ PLQ
GHQNLHOLVPHULHUHGPÒQ\HLQNHW&VDN
ÖJ\ KLUWHOHQMÒEHQ WL]HQÝW RO\DQ QDJ\
WHWWÒWVRUROKDWWDPIÝO0DJ\DURUV]ËJ
QDND]HOPáOWÝWHV]WHQGÜEÜODPLO\HQ
UH NRUËEEDQ QHP YROW SÒOGD 7L]HQÝW
NLPDJDVOÛ RV]ORS DPL D]W EL]RQ\ÖWMD
KRJ\HEEHQDQÒSEHQYDQNXUË]VLÒV
HEEHQD]RUV]ËJEDQYDQIDQWË]LD
 .H]GHWWÜO WDEXNDW ÒV GRJPËNDW
GÝQWÝWWãQN NÒQ\HV NÒUGÒVHNHW WHW
WãQNIHOÒVHJ\HQHVHQEHV]ÒOWãQN(]
PHUÜEHQV]RNDWODQHJ\NÝ]ÒSHXUÛSDL
QHP]HWWÜO WÜOãQN NãOÝQÝVNÒSSHQ
PHUWDPLNRPPXQLVWËLQNÒVOLEHUËOL
VDLQN PHVV]H ÒOHQMËUWDN D PHJKX
Q\ËV]NRGËVEDQ ÒV D] HOYWHOHQ DONDO
PD]NRGËVEDQ¹J\WÜOãQNDYLOËJVDM
QRVHKKH]V]RNRWWKR]]Ë%HYDOOKDWRP
KRJ\HQJHPLVPHJOHSHWWDPLH]XWËQ
WÝUWÒQW PHUW D PDJ\DURN KËURP YË
ODV]WËVRQ KDQJRVDQ ÒV HJ\ÒUWHOPâHQ
PHJHUÜVÖWHWWÒNDNRUPËQ\SROLWLNËMËW
D]W D] XWDW DPLQ  ÛWD MËU D] RU
V]ËJ $]W JRQGROWDP q WDOËQ QHP ÒQ
YROWDP D] HJ\HWOHQ DNL áJ\ YÒOWH q
KRJ\ H] D YLOËJRV ã]HQHW q HJ\ LGÜUH
OHJDOËEELVqOHFVLOODSÖWMDDNHGÒO\HNHW
ÒV Q\XJRGWDEE PHGHUEH WHUHOL D GRO
JRNDW1HPÖJ\WÝUWÒQW0ÒJDNRUËE
ELQËOLVKHYHVHEEWËPDGËVÒVYDJGDO
NR]ËVNH]GÜGÝWW5ËDGËVXOPLQGHQIH
OÜO HJ\V]HUUH 'H KR]]ËV]RNXQN ODV
VDQ ÒV áJ\ YDJ\XQN H]]HO PLQW D
YLFFEÒOL V]ÒNHO\ ÜUPHVWHU DNL ÝUãOW
DQQDNKRJ\NÝUEHYHWWÒND]ËV]OÛDOMËW
PHUW ÖJ\ OHJDOËEE PLQGHQIHOÒ OHKHW
WËPDGQL(UUÜOV]ÛOWÒOHWãQNOHJXWROVÛ

IÒOÒYH
(MWVãQNV]ÛWD]HXUÛSDLXQLÛVWDJ
VËJNÒUGÒVÒUÜO$EDOROGDOPÒO\UHSã
OÒVHRNËQPRVWDMREEV]ÒOSËUWMDWâQLN
DYH]HWÜHOOHQ]ÒNLHUÜQHN+RJ\H]D
NLUËO\VËJSãQNÝVGLHPDMGHOGÝQWLD]
LGÜ GH QHNãQN PRVW NHOO YLOËJRVVË
WHQQãQN EËUPLO\HQ NÒUGÒVEHQ NÒV]
YDJ\RN NULWL]ËOQL D] (XUÛSDL 8QLÛW
NÒV]YDJ\RNYLWËWIRO\WDWQLDEUãVV]HOL
EãURNUDWËNNDO GH D]W KDWËUR]RWWDQ
HOOHQ]HPÒVD]WMDYDVORPKDUFROMXQN
LV HOOHQH KRJ\ EËUNL LV D] (XUÛSDL
8QLÛEÛO YDJ\ D 1$72EÛO YDOÛ NLOÒ
SÒVLUËQ\ËEDWHUHOMHD]RUV]ËJRW,JD]
RO\NRUERU]DOPDVÝWOHWHNÜUãOWVÒJJHO
KDWËURVMDYDVODWRNMÝQQHNIHOV]ÖQUHD]
XQLÛVEãURNUËFLDJÒSH]HWÒEÜOÒVD]LV
LJD] KRJ\ YÒUOË]ÖWÛ LJD]VËJWDODQVË
JRNQDN VHP YDJ\XQN KÖMËQ GH QH
NãQN PDJ\DURNQDN H] D FVDOËGXQN
DPLW MREEÖWDQL ÒUGHNãQN HOKDJ\QL
QHP1HPYËOXQN
 +DVRQOÛNÒSSHQ DQQDN LV MÛ RND
YROWKRJ\EHOÒSWãQND1$72NÝWHOÒ
NÒEH 9ÒGHQL DNDUWXN PDJXQNDW ÒV
DNDUMXNPDLVDNHOHWLNDWRQDLIHQ\H
JHWÒVHNNHOV]HPEHQGHD]WHOHPLÒU
GHNãQNQHNWDUWRPKRJ\MÛJD]GDVËJL
NDSFVRODWRNDWWDUWVXQNIÝQQ2URV]RU
V]ËJJDO 1HP V]DEDG HOIHOHMWHQãQN
DPLW D NRPPXQLVWËN ÒV D V]RYMHWHN
WHWWHN D QÒSãQNNHO D V]HOOHPãQNNHO
D NXOWáUËQNNDO ÒV D] ÒOHWPÛGXQNNDO
GH XJ\DQÖJ\ ÒUYÒQ\HV HJ\ PËVLN
LJD]VËJ LV HJ\ RO\DQ QHP]HW YD
J\XQN DPHO\LNQHN HUV JD]GDVËJL
NDSFVRODWDL YDQQDN D PRGHUQ 2URV]
RUV]ËJJDO ÒV NULWLNXV IRQWRVVËJá D
MÝYÜQN V]HPSRQWMËEÛO KRJ\ HJ\LNH
OHJ\ãQND]RNQDNDQHP]HWHNQHNDKRO
YLUËJ]LN D .HOHW ÒV D 1\XJDW NÝ]ÝWWL
NHUHVNHGHOHP (] D PDJ\DU QHP]HWL
ÒUGHN7DOËQDQÒPHWHNORJLNËMDLWWD]
ÒVV]HUâ$QÒPHWHNIHOLVPHUWÒNKRJ\
IRQWRVDOHJPDJDVDEEV]LQWâJD]GDVË
JL NDSFVRODWRN IHQQWDUWËVD 2URV]RU
V]ËJJDO ÒV NÝ]EHQ D V]DEDGVËJ OHJ
PDJDVDEE V]LQWâ WËPRJDWËVD 1\XJD
WRQ
 $] LWW ãOÜN PLQGQ\ËMDQ WXGMËN
KRJ\ PRVW NRPRO\ QÒ]HWNãOÝQEVÒJ
YDQ NÝ]WãQN ÒV D] XQLÛ EãURNUDWËL
NÝ]ÝWW (UUÜO LV NHOO EHV]ÒOQãQN QÒ
KËQ\V]ÛW$EHYËQGRUOËVUÛOYDQV]Û
$]RN NÝ]Ò D] RUV]ËJRN NÝ]Ò WDUWR
]XQNDPHO\HNDOHKHWÜOHJHUÜWHOMHVHE
EHQNULWL]ËOMËND]WD]áMEHYËQGRUOËVL
V]DEËO\R]ËVWDPHO\HW%UãVV]HOSUÛEËO
UËHUÜOWHWQL0DJ\DURUV]ËJUDÒVDWÝEEL
RUV]ËJUD 5HPÒOMãN KRJ\ %UãVV]HO
EHQ PHJ IRJMËN KDOODQL ÒV PHJ IRJ
MËN ÒUWHQL D] ÒUYHOÒVãQNHW $NL HO
DNDUMD YHQQL DODSYHWÜ MRJRPDW KRJ\
PHJYËODVV]DP NLW HQJHGHN EH D KË
]DPEDD]RWWKRQRPEDDKD]ËPEDD]
QHP MÛW DNDU QHNHP KDQHP URVV]DW
$OHJHOHPLEEÝQYÒGHOPLHV]NÝ]ÝPWÜO
DNDUPHJIRV]WDQL0ËUSHGLJDKRJ\D]
HJ\ÒQW áJ\ D NÝ]ÝVVÒJHW VHP IRV]W
KDWMXNPHJDOHJHOHPLEEMRJDLWÛO(]
D PL GROJXQN D PL MÝYÜQN D PL KD
]ËQNÒVDMÝYÜUÜOLVQHNãQNNHOOGÝQ
WHQL  )RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Június 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Medárd nevû kedves olvasóinkat.
Medárd: A német Medard névbôl.
Ennek ôsi germán formája: Mathard.
Elemeinek jelentése: hatalmas és
erôs. A néphit szerint, ha ezen a napon
esik az esô, negyven napig esni fog.
Köszönthetjük még, Medárda, Tas,
Vilmos, Zorán nevû barátainkat.
Június 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Félix nevû kedves olvasóinkat.
Félix: A latin Felixbôl, jelentése
boldog.
Köszönthetjük még: Bódog, Elôd,
Farkas, Felicián, Lívia, Ludovika
nevû barátainkat.
Június 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Margit, Gréta nevû kedves olvasóinkat.
Margit: A Margaréta régen megmagyarosodott alakja.
Gréta: A Margaréta név több nyelvben önállosult becézô rövidülése.
Köszönthetjük még Diána, Gyöngyi, János, Margitta nevû barátainkat.
Június 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Barnabás nevû kedves olvasóinkat.
Barnabás: Arámi héber eredetû
név. Jelentése a biblia szerint: a vigasztalás fia. A nyelvtudomány
szerint a bar elôtag arameus nyelven
valóban fiút jelent, de az utótag
jelentése és eredete bizonytalan.
Köszönthetjük még Annabella,
Barna, Marietta nevû barátainkat.
Június 12.
Szeretettel köszönthetjük névnapjukon Villô nevû olvasóinkat.
Villô: Újabb keletû magyar névadás Kodály Zoltánnak 1928-ban történt népdal feldolgozása nyomán.
Jelentése: a telet kiûzô tavasztündér.
Köszönthetjük még: Cinnia, Guidó, János, Leó, Leona, Lionel,
Sebô nevû barátainkat.
Június 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Antal, Antónia, Anett nevû kedves
olvasóinkat.
Antal: A római Antonius nemzetségnév rövidülésébôl. Jelentése: herceg, fejedelem.
Antónia: Az Antal nôi párja.
Anett: Az Anette francia névbôl, ez
az Anna önállósult francia becézôje.
Köszönthetjük még: Anetta, Anna,
Antigoné, Grácia, Netta, Tóbiás
nevû barátainkat.
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temetô újult meg magyarországi településeken és külföldön is.
Nagyságrendileg hatszázezerre tehetô az elsô világháború hôsi halottainak
száma, a pontos szám azonban nem ismert --- mondta a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka vasárnap, a magyar hôsök emlékünnepén az M1 aktuális
csatornán.
Kovács Vilmos ezredes hozzátette: a honvédelmi tárca és a hadtörténeti
múzeum más intézetekkel együtt évek óta dolgozik azon, hogy meghatározza az
elsô világháború hôseinek számát. Az ezredes ugyanakkor kijelentette: ez sokkal nagyobb, mint a második világháború hôsi halottaié.
Ismertette azt is: a Hôsök terén lévô hôsök emlékköve azt a hatalmas áldozatot szimbolizálja, amelyet Magyarország az elsô világháborúban hozott.
Hozzátette: itt senki sincs eltemetve, vagyis az ismeretlen katona sírja nem
helytálló kifejezés az emlékmûvel kapcsolatban.
A budapesti millenniumi emlékmû elôtti téren 1929. május 26-án avatta fel
A hôsök példát mutattak bátorságból, amely példát az utókornak meg kell Bethlen István miniszterelnök, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében, a
ôriznie --- jelentette ki Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nemzeti hôsök országos emlékkövét, amelyet Kertész K. Róbert tervezett. A
Budapesten, a rákoskeresztúri Új köztemetôben rendezett hôsök napi megemlé- teret három évvel késôbb nevezték el Hôsök terének.
kezésen.
Patyi András szavai szerint a hôsök a csaták kimenetelétôl függetlenül
gyôztesek. „Gyôztesek az utókor és a nemzet megmaradásának tekintetében is,
mert legyôzték önmagukat. Hôsökké azáltal váltak, hogy a minden ember számára a legfontosabb érték: a saját életük elé más értékeket helyeztek” --- emelte
A magyar vidék védelmében a gondolkodó-értelmiség szerepvállalására
ki a rektor.
buzdít Csoóri Sándor, Nikházy Gábor és Pozsgay Imre.
Kifejtette: a haza, az ezred, a bajtársak, a nemzet, a család, az ország területe,
„Próbára tevô idôk köszöntenek ránk: nap mint nap arra ébredünk, hogy
vagy egy eszme fontosabb volt nekik hôsi helytállásuk pillanatában, mint önma- valami megváltozott és folyamatosan változik a világban. Az ország és a nemzet
guk egészsége, testi épsége.
lassan a puszta fennmaradásáért küzd” --- olvasható abban a felhívásban, ameA magyar hôsök emlékünnepén az Új köztemetôben a kormány, a Magyar lyet Csoóri Sándor, Nikházy Gábor és Pozsgay Imre jegyez, s amely leszögezi:
Honvédség, állami és civil szervezetek képviselôi koszorúkat helyeztek el a az értelmiség szerepe régen volt ennyire fontos, mint ezekben a „sorsfordító
magyar katonahôsök emlékmûvénél. A központi megemlékezések a Hôsök kemény idôkben”. „Meg kell menteni a magyar vidéket, vele együtt a magyar
terén folytatódtak.
hagyományt, ugyanis ez a záloga a magyar értelmiség fennmaradásának is!” --Áder János: Ismernünk kell a föláldozott élet értékét
emelik ki a kezdeményezôk. „Azt tudjuk, hogy a magyar ugar sok esetben
Csak annak a nemzetnek van jövôje, amely ismeri a föláldozott élet értékét - sietett a magyar nemzet, a magyar szellem megmentésére. Ôrizte a nyelvet, a
hangoztatta Áder János köztársasági elnök az elsô világháborúban elesett váci munka becsületét az évszázados hagyományokat. Illik, hogy a mai megváltozott
hôsök emlékmûvének újraavatási ünnepségén
idôkben se feledje el a város gyökereit” --- teszik hozzá. Az értelmiség jelentôs
„Ha felejtünk és nem törôdünk a múlttal, önmagunk ellen vétkezünk”, de része ismeri a vidék kulturális, gazdasági életét és szerepét az aktuálpolitikában,
ahol az emberek összefognak, és az emlékeket féltôn megóvják, ott az élet gyôz emlékeztet a három kezdeményezô, megjegyezve, hogy ugyanez az értelmiség
a felejtés felett --- mondta az államfô.
a „gyakorlati kérdésekben” tanácsra szorul. Ennek a nemzetstratégiai
A nagy háborúban minden korábbinál érzéketlenebb hatalmak küldték
csatába emberek millióit, ezért „nekünk, akik ma emlékezünk, minden egyes
kioltott életet meg kell gyászolnunk” --- emelte ki Áder János. Hozzátette:
összeszámolni és egyesével számon tartani --- több mint száz évvel a háború
)5GM_GX;`KRRKS
kitörése után az utódoknak mind a két munkát el kell végezniük.
4jZNGZGZRGT5`K[SjHGT
Felidézte, hogy az elsô világháború négy esztendeje alatt több százezer maG+YGVz-TJXKY`KXQKY`
gyar férfit hiába várt haza a családja. Ez a háború más volt, mint bármely
ZKZZK5GM_GXfRKZIuS
korábbi: a totális mozgósítás mindenkit elért, a Magyar Királyság területérôl
NKZORGVLqRq\Y`j`GJUY
behívott katonák fele meghalt, megsebesült vagy fogságba esett - közölte.
TKS`KZOY`URMjRGZG
A köztársasági elnök emlékeztetett: a 20. századi technológiát felvonultató
5)/A):h:h3;f/
harc már nem a régi katonai erények vagy a vitézi szabályok szerint zajlott, a
)5GM_GXUXY`jMqXZ
géppuskák, harci gázok, lángszórók és aknagránátok korában a túlélés gyakran
)RGVuZ\jT_K`KT
csak a szerencsén múlt. Ezért a történelem elsô, gépezetként mûködô, tömeNGZjXU`GZjZG`
geket mozgató háborújában a hôsiesség és a bátorság új értelmet nyert --)XGT_Q}T_\|X`O
mutatott rá.
Kiemelte: „a hôsök áldozatok voltak, és az áldozatokból lettek a
legnagyobb hôsök”. A magyar katonákat feláldozták egy az országnak semmit
sem ígérô, világméretû összecsapásban, de ôk a végletekig kitartottak. Hûségükkel, átélt szenvedéseikkel –-- egy felfoghatatlan, célt tévesztett háborúban is
helyt állva –-- a haza hôseivé váltak.
Áder János leszögezte: fel kell idézni az egyes ember sorsát, és tudatosítani a
nemzet veszteségének mértékét. Vácon az emberek sosem felejtettek, a váciak
Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
tudták, hogy bármilyen kíméletlen a háború és bármennyi az iszonyat, a veszSydneyi szerkesztô: Józsa Erika
teség mégsem arctalan tömeg, hanem egy ismerôs, kedves arc az utcából, a
Fôszerkesztô: Csapó Endre
szomszédból, a családi almanachból --- mondta.
A köztársasági elnök szerint a váciak azt is tudták, hogy sírok híján szükség
van egy helyre, ahol a város mind a 600 hôsi halottjára emlékezhet, és a
hazatértekért is hálát adhat. Az emlékezés kövei, a szoborcsoport alakjai az
15 Roselyn Crescent.
életnek üzenik, hogy ha felejtünk, és nem törôdünk a múlttal, önmagunk ellen
22 Marinella Street
East
Bentleigh, Vic. 3165
vétkezünk - hangsúlyozta. Hozzátette: vétkezett a kor, amely elbontatta a váci
Manly Vale, NSW. 2093
Tel. : (03) 9557-2422
emlékmûvet. De ahol az emberek összefognak, és az emlékeket féltôn megóvjFax:
(03)
9563-9101
Telefon:
(02) 9907-6151
ák, követ kôhöz tesznek, ott az élet gyôz a felejtés felett --- zárta szavait Áder
E-mail:
E-mail:
János.

Meg kell ôrizni a hôsök példáját
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Kun Szabó István:
Vissza a tiszteletet!
A magyar állam fontos kötelessége gondoskodni arról, hogy az elesett hôsök
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visszakapják az ôket megilletô tiszteletet --- mondta Kun Szabó István, a
Honvédelmi Minisztérium (HM) társadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes
államtitkára, a magyar hôsök emlékünnepén a budapesti Hôsök terén. A
vezérôrnagy kiemelte: még mindig vannak olyan hôs katonák, akik méltatlan
körülmények között nyugszanak. Ehhez kapcsolódva említette, hogy csak az
idén kilenc helyszínen 67 világháborús hôs katona földi maradványai kerültek
elô.
Kun Szabó István azt mondta, a magyar állam folytatja azt a 2010-ben megkezdett munkát, amelynek során több hôsi emlékmû jött létre, illetve több hôsi
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rendszernek a kidolgozása a legkevesebb, amivel kötelességük hozzájárulni az
új szerepbe került magyarság „újbóli helyzetbe hozásához”.Az aláírók szerint a
közelmúlt eseményei azt mutatják, hogy „magunkra maradtunk, ezért magunknak kell olyan feladatokat kitûzni és elvégezni, amelyek lehetôséget jelentenek
kialakult helyzetünk megváltoztatásához”. „Ezt az elôttünk álló magasodó hegyet nem lehet megkerülni, de nekigyürkôzni és átjutni rajta történelmi feladatunk!” --- fogalmaztak.Csoóri Sándor, Nikházy Gábor és Pozsgay Imre szerint
az elnéptelenedett vidék munkába állítása, a termelés-termeltetés újraindítása
és a magas hozzáadott értékû élelmiszerek elôállításának ösztönzése most a
legfontosabb feladat, de emellett történelmi szükségességé vált a kultúra
újjáélesztése is --- tették hozzá. „Hinnünk kell abban, hogy újra képesek leszünk
ennek a feladatnak az ellátására, különben csak az önfeladás vagy a kínos vegetálás marad számunkra” --- fogalmaztak nyilatkozatukban a közéleti személyiségek.
Magyarország jelenlegi állapotában bizonyos területeken újjáépítésre
szorul, az újjáépítés tartalékai pedig a vidékben vannak --- mondta Pozsgay
Imre egyetemi tanár, volt államminiszter az MTI-nek.
Pozsgay ismertetése szerint a hármójuk által jegyzett felhívás lényege, hogy
közös gondolkodásra és cselekvésre szólítsák fel a hazája iránt elkötelezett
magyar értelmiséget. Magyarország tartalékait „a vidéken veszteglô jó képességû emberek sokaságában”, illetve a magyar földben látja Pozsgay, amelyben
„még a mostani termelési viszonyok mellett is óriási kihasználatlan lehetôségek
vannak”.Széchenyi Istvánt idézte, aki szerint két szuverén embertípus nôtt ki
a történelem során Magyarországon, a magyar arisztokrata és a magyar paraszt, aki szuverén módon és saját elhatározása szerint tudja környezetét alakítani. „Nagy luxusnak” nevezte, hogy egy ilyen kis, 93 ezer négyzetkilométeres
országban, mint Magyarország, ekkora szakadékok vannak a régiók között.
Ebbôl a helyzetbôl azonban nem úgy kell kilépni, „hogy lerontjuk azok életszínvonalát, akiknek jól megy, hanem úgy, hogy fölemeljük azokat, akik lemaradtak
--- figyelmeztetett. „A hagyományban és az iskolában kell gondolkodnunk” --hangsúlyozta, hozzátéve, hogy bár az urbanizáció és a kényelmi berendezések
meghonosítása a falvakban „rontott ezen a hagyományon”, a magyar falu még
ma is óriási tartalékokkal rendelkezik.A mostani felhívás utáni következô lépés
a budai Várban, a Magyarság Házában ôsszel tartandó összejövetel lesz, amelyen a felhívás három aláírója és az általuk meghívott értelmiségiek vitatnák
meg a szükséges lépéseket, majd ezt követné a konkrét cselekvési terv kidolgozása.

Elszomorító adatok
a diákok edzettségérôl
A nemzeti egységes tanulói fittségi teszt (Netfit) állóképességi vizsgálatának
adatai szerint tizennyolc éves korukig a fiúknak csupán a 37, míg a lányoknak
csak a 21 százaléka képes megôrizni fittségét –-- közölte a projektgazda Magyar
Diáksport Szövetség elnöke, Balogh Gábor sajtótájékoztatóján.
Ez az adat annál inkább riasztó, mert a felmérésben az áll, hogy tízéves korban a fiúknak még 77, a lányoknak pedig a 72 százaléka számít fittnek. A
januárban útjára bocsátott program keretében 750 ezer 10-18 éves diák fizikai
állapotát mérték fel. Országszerte nyolcezer testnevelô pedagógust készítettek
fel a teszt szakszerû elvégzésére, valamint négy, a felmérést segítô eszközcsomagot küldtek a programban részt vevô 370 iskolának. Az 5–12 évfolyamosok
tesztelését összesen 13 ezer pedagógus segítette.
Czunyiné Bertalan Judit, az Emmi köznevelésért felelôs államtitkára
hangsúlyozta, az oktatási kormányzatnak az a célja, hogy erôsítse a diákok
mozgás iránti igényét, ezzel ugyanis megelôzhetôk a mozgásszegény életmód
miatt késôbb kialakuló betegségek. Beneda Attila, az Emmi egészségpolitikáért
felelôs helyettes államtitkára kijelentette, a Netfit szervesen illeszkedik a kormány népegészségügyi programjába, amely egyre inkább a betegségek megelôzésére helyezi a hangsúlyt.
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Lusta álemberbarátok
Mint annyi mást, a liberális szabadságeszményhez köthetô létállapotot is
tiltotta, büntette a diktatúra. Amikor aztán lazulni kezdett a szorítás, közeledett
a rendszerváltozás, egyre több, általában fiatal bátorodott fel, és döntött úgy,
hogy az önkifejezés legfejlettebb formája, a szabadság legnyilvánvalóbb kifejezése a hajléktalanság. A lázadó fiatalok az elmúlt évtizedekben megöregedtek,
sorsukba belenyugvó homleszekké váltak. A hajléktalanság mára nem lételméleti, hanem gyakorlati ügy. Világjelenség. Minden nagyváros problémája. A
rendkívül változatos okokból utcára kerülô emberek gondja sokakra nyomasztóan hat. Részvétet ébresztenek azokban, akiknek van hol lakniuk, talán bûntudatot is, miért ilyen igazságtalan a világ, miért van nekem, és neki miért nincs
lakás, élelem, biztonság.
Külön iparág épült a hajléktalanügyre. Hivatásos együttérzôket képeznek ki,
úgymond, a hajléktalanügy megoldására, derék, ôszintén jó szándékú emberek
ezrei vesznek részt a szerencsétlen csôlakók karitatív támogatásában. Így is
van rendjén ez, a szolidaritás, a másik ember rossz élethelyzete megoldásának
vágya mindenkiben ott él. Természetes. De amitôl a hajléktalanokkal kapcsolatos ügyek iparrá, üzemmé, üzletté válnak, az a lélekgyilkos, büszkén
materialista, az önzés szabadságát hirdetô liberális diktatúra következménye.
Budapesten például évek óta igyekeznek valamiféle normális szabályrendszert kialakítani, amivel a hajléktalanok sorsán segíteni tudnának, úgy, hogy
közben a többséget jelentô hajlékosok jogai se sérüljenek. A minap volt egy
furcsa vita a fôvárosi közgyûlésben. A lényege, hogy hol, milyen közterületi
részeken élhetnek életvitelszerûen a hajléktalanok, és hol nem.
A fedél nélkülieket távolról igen szeretô liberális csoport --– demokrácia van,
ezt is lehet –-- bement a gyûlésre, és a város mindenkié felkiáltással, különbözô
táblákkal kifogásolta a fôváros vezetésének hajléktalanügyi terveit. A fôpolgármester ellenzéke most sem maradt nyugton. A szocialisták és az LMP-sek
egymásra licitáltak ostoba és provokatív felszólalásaikkal. A liberális tüntetôk
ott ácsorogtak a teremben tábláikat emelgetve. Álltak. Mutogattak. Hogy igazából mit akartak, máig titok. Ahogy szokták, általában, mindenre és mindenkire
kiterjedô szabadságot követeltek. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek mindenhez
joga van. Mindent lehet és szabad. Éljen a szabadság, testvériség, egyenlôség.
Tarlós István, bár nem akart hozzászólni, a mérhetetlenül bárgyú eseménysort végigülve mégis kifakadt: elmondta, hogy igen, a fôváros valóban mindenkié. Azé az 1,7 millió emberé is, akit zavar a közterületen fetrengô hajléktalanok
látványa, azé is a város, aki évek óta lakásra vár, és aligha értené meg, hogy
miért kapna azonnal lakást egy Szabolcsból érkezett hajléktalan. A meglehetôsen határozott és szókimondó Tarlós István egyedül nem tudta megoldani a
fôvárosi hajléktalanok bonyolult helyzetét. Ehhez többek között a hiperliberális
szervezetek hozzájárulása is kellene, ami nem a folyamatos botránypolitizálásban, táblaemelgetésben és okoskodó elméletgyártásokban merül ki. Vannak helyzetek az életben –-- s nagyjából az egész élet ilyen --–, amikor nem
beszélni, hanem cselekedni kell. Erre azonban az álemberbarát liberálisok
nagyon ritkán vehetôk rá. (Dippold Pál --- Magyar Hírlap)

A kormány nem támogatja
a szórvány kiürítését
A magyar kormány számára a magyar nemzet minden tagja egyaránt fontos,

és nem támogat olyan törekvéseket, amelyek a szórvány kiüresítését célozzák,
így a „gyöngyhalász-stratégiát” sem --- rögzítette Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök---helyettes Szávay István jobbikos országgyûlési
képviselô írásbeli kérdésére adott válaszában.
Szász Jenô, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke áprilisban, az Országgyûlés nemzeti összetartozás bizottsága elôtt arról beszélt, hogy a szórványkollégiumokat alapvetôen a tömbmagyarság által lakott területeken mûködtetné,
és ugyanezt a receptet alkalmazná a diaszpórára is az asszimiláció ellen. A
maszol.ro portál május közepén írt arról, hogy székelyudvarhelyi iskolába próbálják csábítani a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) képviselôi
azokat a szórványiskolákban tanuló nyolcadik osztályos diákokat, akik otthon
nem folytathatnák már magyar nyelven a tanulmányaikat. A portál idézte, hogy
Szász Jenô két évvel ezelôtt, a Kárpát-medencei Magyar Képviselôk Fórumán
is megütközést keltett, amikor az úgynevezett gyöngyhalászmódszert emlegette. Ennek lényege a magyarságához jobban ragaszkodó embereknek a szórványból a tömbmagyarságba való telepítése. A kormányfô helyettese az Országgyûlés honlapján közzétett válaszában kifejtette: a magyar kormány
számára a magyar nemzet minden tagja egyaránt fontos, éljen akár Magyarországon, akár külhoni tömbben vagy szórványban. Ennek megfelelôen több
programot mûködtetnek, számos támogatást nyújtanak a szórványban élô
magyarságnak, hogy megôrizhessék identitásukat. „Nem támogatunk olyan
törekvéseket, amelyek a szórvány kiüresítését célozzák, így a gyöngyhalászstratégiát sem” ---- fogalmazott Semjén Zsolt, aki kitért arra is, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló kormányrendeletnek megfelelôen
kutatási, felmérési és elemzési munkákat végez, illetve tárgykörébe tartozó
kérdésben javaslatokat tesz, nem része a végrehajtó hatalomnak.Hangsúlyozta
azt is: a szórványban élô magyarság segítésének hangsúlyos eszköze az anyanyelvû oktatás fenntartása, illetve megszervezése ezekben a térségekben.

Magyar könyvért versengenek a külföldi kiadók
Az elmúlt hetekben 25 külföldi, többek között német, ausztrál, francia és brit
kiadók vásárolták meg Gárdos Péter Hajnali láz címû szerelmes regényének
jogait. A Hajnali láz 2010-ben jelent meg elôször magyarul. A szerzô a regényben szülei levelezését felhasználva meséli újra kettejük szerelmi történetét. A
Libri szeptemberben újra kiadja a könyvet, amit ezúttal a külföldi kiadók is
felfedeztek maguknak. A Publishers Weekly és a Booktrade az idei Londoni
Könyvvásár legfontosabb könyvének nevezte a Hajnali láz-at, amelynek külföldi jogaiért a világ vezetô kiadói versengtek.
Az elmúlt hetekben 24 kiadó vette meg a kötet fordítási jogát a Libritôl.

3. oldal
Én nem tudom...
Én nem tudom, az ókor nagy koponyái
miképpen jöttek rá, hogy az anyag atomokból, szerintük oszthatatlan részecskékbôl áll. Azóta a modern fizikusok tovább bontották az oszthatatlant, és rábukkantak az általuk legkisebbnek és tovább
nem bonthatónak vélt kvarkokra és leptonokra.
Jelenleg a tudomány ezeket tekinti a világmindenség építôköveinek, mondhatni
anyagi alapjának, ezek a minimumok keringenek a világ legnagyobb hadronütköztetô gyûrûjében, s a tudósok abban reménykednek, hogy e misztikus kergetôzés
során rábukkannak az isteni részecskére,
amely majd mindent megmagyaráz.
Hogy mit kell megmagyarázni, arról fogalmam sincs, miként arról sem, hol kezdôdik és hol végzôdik a világegyetem,
amelynek csak részei a különbözô, az ember számára egyelôre elérhetetlennek látszó galaxisok. Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy a teremtés vagy a keletkezés
titkai a legkisebben és a legnagyobban
rejtôznek, és a velük kapcsolatos elméletek az ôsrobbanásról, az idô és a tér létrejöttérôl, a világegyetem tágulásáról csak
általuk volnának igazolhatók és mentálisan
felfoghatók. A kicsi és a nagy egyformán
rejtély az emberi tudomány számára, bár
nagyon igyekszik. Kézzelfogható eredménye erôfeszítéseinek például a hidrogénbomba, ami azt is bizonyítja, hogy minél
kisebb valami, annál nagyobbat robban. A
puskapor, a dinamit tulajdonképpen darabos dolgok, keverékek, s ebbôl eredôen
könnyen elôállíthatók, de pusztításuk belül
van azon a határon, amit az emberiség
még képes elviselni. A Teremtô fokozatosan adagolja a felhasználható anyagok
erejét, s azt hihetjük, hogy az atombomba
titkának feltárásával roppant nagy bizalmat tanúsított az emberiség morális ereje
és észbeli képességei iránt, amelyek a mi
reményeink szerint is megakadályozzák,
hogy ez a szörnyû erô, a kôbaltát megszégyenítve, egyszer majd mûködésbe lépjen.
Mindenesetre annyit elmondhatunk,
hogy az anyagban sokáig rejtôzködô kis
dolgok megismerésében és alkalmazásában az emberi tudomány már-már az
édenkert almafájának legalsó ágait csupaszítja, de nem hiszem, hogy tévednék,
ha azt mondom, e földi létezésben a tetejéig sohasem jut el. Viszont a nagy, s különösen a Végtelen kutatásában Galilei óta
nagyon apró léptekkel halad elôre. A Holdig eljutott ugyan, immár hosszabb távon
a Marsra kívánkozik, de ezek az égitestek
itt vannak a szomszédunkban. Pedig praktikus dologról van szó, mégpedig arról,
hány embert bír el a Föld, s ha egyszer többet nem, mi lesz a „felesleggel”. Most a
küszöbön állunk. Dél és délkelet elkezdett
nyugat felé áramolni, mivel „az élet él és
élni akar”. De ha egyszer az egész Földre
kiterjed az életet fenntartó dolgok hiánya,
akkor mi lesz? A világ nagyjai gyakorta
tanácskoznak, de jelenleg még semmiféle
megoldási kezdemény nem mutatkozik.
Inkább ugyanazok a problémák kerültek
elôtérbe, amelyek már a Római Birodalom
idején természetesek voltak, a világuralmi
törekvések. Így a kicsi és a nagy örök kérdése háttérbe szorult.
Attól tartok, van egy határ, amit az emberiség nem tud átlépni. A niceai hitvallás
látható és láthatatlan dolgok teremtôjérôl
beszél, s a tudomány fejlôdése bizonyítja,
hogy sok körülöttünk a láthatatlan dolog,
amelyek egy részét az emberiség már a
szolgálatába is állította. Fogalmam sincs,
hogy mi nehezebb: hinni a Teremtô
létezésében, vagy tagadni azt, azaz azt
állítani, hogy a kvarkok saját erôbôl
rendezôdve hozták létre az anyagot,
köztük az emberi agyat. Tény, hogy az
emberiség közel száz százalékának sejtelme sincs arról, s nem is érdekli, hol
tart és mit akar elérni a tudomány.
Ôszintén szólva, hogy Isten nélkül
meddig jut el, én nem tudom…

Kristóf Attila

(Magyar Nemzet --a szerzô hagyatékból)

4. oldal

Eljött az idô a polgári...
(Folytatás az 1. oldalról.)
— Tagja vagyunk tehát egy népes
családnak, ahol idôrôl idôre viták
vannak. Különlegesen érzékeny
egyensúlyi helyzetben vagyunk, de
amikor egyensúlyozunk, Magyarország jövôje szempontjából kulcsfontosságú, hogy a lehetô legjobb minôségû kapcsolatot tartsuk fenn a legnagyobb partnerekkel. Azt akarjuk,
hogy Magyarország sikeres legyen.
Azt akarjuk elérni, hogy minden
nagyhatalom abban legyen érdekelt,
hogy Magyarország sikeres országgá
váljon. Egyesek szerint ilyen politika
nem lehetséges. Aki ezt állítja, szerintem nem ismeri a Nyugatot, ugyanis
minden nyugati ország ilyen politikára törekszik. Van, aki több, és van,
aki kevesebb sikerrel. Az a külpolitikai gondolkodásmód, amely a nemzetközi kapcsolatok különbözŒ irányzatait, különbözô irányait egymást kizárónak tekinti, valójában a kommunizmusból itt maradt örökség, és
szerintem eljárt felette az idô. Úgy is
fogalmazhatok, át kell vezetnünk Magyarországot a saját érdekek és saját
célok nélküli világból a saját nemzeti
érdekek és célok világába. Úgy látom, bár éles viták árán, hazai és
nemzetközi viták árán, de ez mára
sikerült is. Ehhez egy dolog kellett:
bátorság. Mert ez, hogy mi ezt megtegyük, senkinek sem érdeke – rajtunk kívül. Csak és kizárólag Magyarország érdeke. De ez számunkra éppen elegendŒ ok és érv.
— A bizalom megszerzéséért sokat
kell dolgozni. Mi megdolgoztunk érte.
Most azt kell megértenünk, hogy nem
elég csak jól végeznünk a munkánkat,
a bizalom megtartásáért külön is meg
kell dolgozni. Végére kell járni a
vádasákodásoknak, és zéró toleranciát kell érvényesíteni minden visszaéléssel és minden alaptalan rágalommal szemben egyaránt. Azért vagyunk kormányon, hogy az embereket szolgáljuk. A mi kormányunknak
továbbra is Magyarország lesz az
elsŒ. Ne szégyelljük kimondani: a valaha volt legjobb kormánya akarunk
lenni minden magyar embernek.
— Öt éve kormányzunk egyfolytában. Mindenki láthatja, hogy nincsenek különleges képességeink. Azt hiszem, talán egyetlen dolog van, amiben kiemelkedôt tudunk nyújtani.
Úgy gondolom, kevesen vannak, akik
olyan elszántan hisznek Magyarország és a magyar emberek sikerében,
és annyira akarják azt, mint mi. Sokan sok mindent vethetnek a szememre, de ezt az egyet, ezt a meggyôzôdésünket, sôt szenvedélyünket
senki sem vitathatja el.
Szoktak azzal vádolni, hogy szenvedélyes hatalomvágy vezet bennünket.
Akik ezt mondják, talán félreértik a
magyar történelmet, és talán félreértik benne a polgári, nemzeti, keresztény politikai közösségünk történetét. Az igaz, hogy valóban van egy
közös szenvedélyünk, talán rabjai is
vagyunk. Ezt a szenvedélyünket úgy
hívják, hogy Magyarország. De a mi
szemünkben ez nem hiba, hanem
erény. A mi számunkra Magyarország és a magyar emberek sikere
nem politikai, hanem erkölcsi kérdés.
Ez a mi politikai közösségünk meghatározó meggyôzôdése.
— Végezetül nem maradt más, mint
egy fontos kérdés. Mi következik
mindabból, amit eddig elmondtam?
Abból indulunk ki, hogy lezártunk
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egy korszakot. Nagy változásokat és
nagy tetteket vittünk véghez. Azt is
mondhatnám, hogy fontos és nagy
kérdéseket zártunk le. Eltakarítottuk
a romokat, elhárítottuk a múltból itt
maradt akadályokat, végigvittük és
befejeztük a rendszerváltást. Most jutottunk oda, hogy végre azzal foglalkozzunk, amiért az egészbe közel három évtizede belevágtunk, vagyis eljött az ideje, hogy megvalósítsuk közös célunkat, a polgári berendezkedést. Harminc éve még úgy gondoltuk, hogy ehhez elég, ha a szovjet
katonák elmennek, átállunk a demokratikus többpártrendszerre és a piacgazdaságra. Ma már tudjuk, hogy a
dolog ennél bonyolultabb, és azt is
tudjuk, hogy a polgári berendezkedés
nem pusztán eszméket jelent.
— Most, hogy a nagy ügyeket, a válságkezelést és a romeltakarítást befejeztük, egy új szakaszt kell nyitnunk.
Az új szakasz hangsúlyáthelyezést is
jelent. A 2016-os költségvetés már
errŒl szól. Mindenki léphet egyet elôre. Most a hangsúlyt a minôségre, az
életminôségre, a polgári életminôség
megteremtésére kell áthelyeznünk. A
polgári kormányzás azt jelenti, hogy
a munkába igyekvô bérbôl és fizetésbôl élô emberek számára akarjuk
otthonosan berendezni az országot.
Most az a feladat következik, hogy
kényelmesebb és jólesôbb életkörülményeket teremtsünk azok számára,
akik munkából élnek, és így akarnak
egyrôl a kettôre jutni.
— Végül a polgári berendezkedés
azt is jelenti, hogy Magyarország
magyar ország lesz. Kis betûvel, két
szóban. Ez azt jelenti, hogy elsô a
magyar emberek biztonsága, boldogulása és jóléte, és mindent ehhez
igazítunk. Mindazoknak a boldogulása
és jóléte, akik teszik a dolgukat, viszik a gyereket az iskolába, gondoskodnak a családjukról, és törôdnek a
szüleikkel. Talán nem harsány a hazaszeretetük, de tudják, hogy Magyarország a hazájuk, és kiépítik maguk
körül a hétköznapi patriotizmus
világát, amely mindig is a magyar
nemzet legnagyobb megtartó ereje
volt.
— A jövôre vonatkozó ambícióink
szégyentelenül nagyok. Nem egyszerûen még több munkahelyet akarunk,
a teljes foglalkoztatottság a célunk:
mindenkinek legyen munkája, aki
dolgozni akar. Több munkahely, kevesebb adó, támogatás a családoknak,
nagyobb rend, de kevesebb szabály,
kényelmesebb élet, büszkeség és
kiállás önmagunkért. Ez volna hát a
polgári berendezkedés.
— Van itt még valami, ami logikusan következik az eddig elmondottakból. Az elmúlt öt évben a kormányzás
kulcsszava az erô volt. Egy végzetesen legyengült, sôt legyengített országot kellett fölerôsíteni. Érthetô
hogy az volt a legfontosabb, hogy legyen erôs vezetése az országnak. Ez
sikerült, és Magyarország ma már
megáll a lábán. Az erôs vezetés persze ezután sem gyengülhet el, mert
egy könyörtelen és sodró versenyben
kell helytállnunk, ahol gyors és határozott döntések is kellenek, de ma
már nem az erô a legfontosabb.
Mostantól a kormányzás kulcsa a
figyelem. Odafigyelés az emberekre,
odafigyelés a mindennapi életre. Ne
tévedjünk el, ez talán még nehezebb
munka lesz. Az ötéves évforduló jó
alkalom arra, tisztelt Hölgyeim és

Új jelszó: az Orbán-kormányt meg kell buktatni
A miniszterelnök beszámolója második kormányzásának eddigi öt évérôl súllyal az ország gazdasági életének helyretételérôl szólt. Ez az a
terület, amin széles vonalon elért
eredményekkel kivédhetetlenül lehet
igazolni az ország és népe érdekében
végzett munkát a gazdasági ágazatokban. Persze a „kormány által elnyomott sajtószabadság fullasztó légkörében” csakúgy ömlik az eredményeket lekicsinylô vagy eltagadó
kritika, ami szerint soha nem volt
Magyarországon ennyi éhezô ember,
a gazdasági élet romokban van, csak
az uniós segítség késlelteti az összeomlást –, így és hasonló érvekkel
állnak elô baloldali gazdasági szakemberek, akik a 2010 elôtti nyolc
évrôl elfelejtettek szakértelmezni.
Egy rövid szakasz kivételével az
egész beszéd beszámol a sikeres kormányzásról, az elért eredményekrôl
és arról, hogy az ország dolgainak
sikeres rendbetételével lezárul egy
szakasz, „végigvittük és befejeztük a
rendszerváltást ... eljött az ideje, hogy
megvalósítsuk közös célunkat, a polgári berendezkedést.”
Most szóljunk arról, amirôl nem
volt szó a beszámolóban. A miniszterelnök ezúttal nem tért ki az ország
helyzetére a világban, az unióban.
Nem szólt arról, hogy szomszédságunkban háború dúl, aminek csak
károsultjai lehetünk. Nem volt szó a
keleti nyitásról, a gazdaság-súlypontú
külpolitikáról, az ország hírnevét
romboló rágalmakról külhatalmak és
országon belüliek részérôl. Talán
csak ezekre adott válaszként tett határozott kijelentést az Európai Unióban és a NATO-ban viselt tagságról.
„Határozottan ellenzem, és azt javaslom, harcoljunk is ellene, hogy
bárki is az Európai Unióból vagy a
NATO-ból való kilépés irányába terelje az országot ... annak is jó oka
volt, hogy beléptünk a NATO kötelékébe. Védeni akartuk magunkat, és
akarjuk ma is a keleti katonai fenyegetésekkel szemben.”
Ezt el kellett mondania, mert nyakló
nélkül állítják, hogy ki akarja léptetni
Magyarországot az EU-ból és a
NATO-ból. Orbán Viktor nagyon jól
tudja, pontosan fel is méri országa
helyzetét ebben a két szervezetben.
Egyetért azzal az elvi állásponttal,
hogy Európa országai számára történelmi parancs a kontinens gazdasági
és védelmi szervezése, ami kiküszöböli a lehetôséget, hogy harmadszorra
is egymás ellen uszítsák az európai
országokat Európán kívüli hatalmak.
Ugyanakkor aggodalommal látja,
hogy az Európai Unió felsô szervei
külsô vezérlésben nem az országok és
nemzetek szövetségét megvalósító

Uraim, hogy mindenkinek megköszönjem azt a támogatást, amit eddig
a kormánynak nyújtott. Azoknak is,
akik már huszonöt éve, azoknak is,
akik 1998 óta, és azoknak is, akik az
elmúlt öt évben támogattak bennünket. Számítunk Önökre, és szükségünk is lesz az Önök támogatására.
Tisztelt Boross Péter miniszterelnök
úr! Tisztelt Matolcsy György elnök
úr! Kedves Mária és Zoltán! Köszönöm, hogy együtt lehettünk ma itt
Önökkel.
Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

szervezet építésén fáradoznak, hanem USA mintára egy szuperállamot
készítenek elô.
A NATO-ban való részvétel más
természetû. Nagy megtiszteltetés volt
annak idején beléphetni az elôkelô
nagyhatalmi szövetségbe, katonásdit
játszani, amikor nincs ellenség. Hivatalosan: védelmi ernyô Európa felett. Új évszázadunk második tizedében azonban új helyzet van kialakulóban. A NATO Európa számára nem
védelmi szövetség, hanem Amerika
jelenlegi és kialakuló háborúihoz
Európát csatlakoztató hatalmi eszköz.
Egyelôre szerény erôkkel csatlakozó
katonai részvételt kívánt meg Amerika NATO-szövetségeseitôl a közelkeleti háborújához olyan indokolással,
hogy ottani ellensége immár Európát
is fenyegeti.
Eltekintve a közel-keleti csetepatétól, Földünk a békés termelés eredményes idôszakát éli. A technológiai
fejlôdés már elérkezett minden földrészre. Leglátványosabban Ázsia tör
elôre. Mindez elôre vetíti az Egyesült
Államok gazdasági világhatalmi helyzetének megváltozását. Ezt a világhatalmi elsôséget Amerika háború
által szerezte meg, ami kiegészül a
szövetségessé tett Európa növekvô
gazdasági erejével. Mindezt a békés
fejlôdés veszélyezteti. Minden jel
szerint Amerika meg akarja védeni
elsôségét – amihez való gazdasági
lendülete elmarad attól, amihez Ázsia
közeledik.
Amerika a háborús megoldást választotta. Célja: megakadályozni egy
másik globális pénzhatalom kialakulását. Ilyenre alkalmas lehet Kína és
Oroszország nyersanyaga és emberi
erôforrása egyesítésével létrehozható
gazdasági tömb. Ezt kell megelôzni.
A NATO megerôsítése
A szövetségi hálózat kettôs szerkezetû: politikai és katonai. A katonai
szövetséget mûködôképessé a politikai elkötelezettség teszi. Európa 28
országa politikai elkötelezettsége
csak egyképpen biztosítható: ha minden országban létrejön az egyszabású,
elkötelezett ideológia által létrehozott
pártkormányzat, amelynek csak azonos természetû ellenzéke lehet. Az
ideológia a liberalizmus szabadpiaci
elkötelezettséggel, parlamenti demokrácia keretében. Amúgy sokféle
árnyalat lehet, ami a többpártiságot
kápráztatja. Ezen belül válthatják
egymást a kormányzó hatalomban.
Ezen kívül ha lehetnek még pártok,
azokat a média segítségével el kell
lehetetleníteni.
A politikailag megfelelŒ pártokat az
áttekinthetetlen számú politikai és
társadalmi egyesületek támogatják,
ezek bôséges anyagi ellátmányt
kapnak nemzetközi nagyvállalatoktól.
Ebben a szisztémában nemzeti elkötelezettségû pártok általában nem
érvényesülnek. Magyarország a kivételekhez tartozik amiatt, hogy az
internacionalizmussal elkötelezett
pártok olyan mértékû társadalomellenes kormányzást gyakoroltak, ami
a társadalom védelmére vállalkozó
politikai erôk térnyerését idézte elô.
A konformista baldal egészének
garázdaságát büntette a magyar nép
a FideszKDNP kétharmados hatalomra juttatásával, ami mellett az ellenzéki tábor bukásáért egymást vádoló,
egyetértésre képtelen, sokféleségük
mentén szétszakadt gyülevész had

lett, amivel a nemzetközi társadalommanipulátorok nem tudnak mit kezdeni.
Mindamellett jelszó lett az utasítás,
az Orbán-kormányt meg kell buktatni. Ebben nagyon egységesek Washington és Brüsszel politikai szakértŒi
és a gondolataikat is megfogalmazó
sajtó. Nincs olyan nap, amikor nem
jelenik meg valami Orbánról nyugati
lapokban, amiben nemcsak cselekedeteit, de szavait is kiforgatják.
Csak napi példaként: e cikk írásakor, május 31-én jelent meg a Die
Zeit címû német liberális hetilap
egyik kommentárja, ami szerint
Magyarországon „nap mint nap”
megsértik az Európai Unió erkölcsi
alapját képezô emberi jogokat, ezért
mihamarabbi beavatkozás szükséges
a Bizottság, az EP vagy az Európai
Tanács részérôl.
Benny Brunner izraeli-holland filmrendezô 76 perces dokumentumfilmet
forgatott, amit Orosz Mihály Zoltánról – a magáról megfeledkezett, hivatalával összeegyeztethetetlen politikai
ostobaságai miatt híressé vált falusi
polgármesterrôl – mintázott mint
„érpataki modellt”, amibôl hidegen
elemezve kihozza az Orbán-kormány
brutális populizmusát, az illiberális
demokráciát és Európa politikai
érdektelenségét.
Ezt használta fel Klaus Harpprecht
„Az EU-nak végre fel kell lépnie az
Orbán-rezsimmel szemben” címû
írásában kiemelte, hogy „sehol nem
sértik az európai alapértékeket anynyira szándékosan és állandóan, mint
Magyarországon”.
Kifejtette: alig telik el hét a magyarországi roma kisebbség elleni
újabb „diszkriminációról”, vagy Orbán Viktor egy újabb „provokációjáról” szóló riasztó hír nélkül, így
„rejtély”, hogy az Európai Bizottság,
az Európai Parlament vagy az
Európai Tanács „türelme miért nem
fogyott el már régen”, hiszen „a
legnagyobb higgadtsággal meg kell
állapítani”, hogy Magyarországon
„nap mint nap” megsértik az EU
erkölcsi alapját képezô emberi
jogokat.
A szerzô a WDR regionális közszolgálati mûsorszolgáltató társaság „A
falusi diktátor - fegyelmezés és rend
az új Magyarországon” címû érpataki
ún. dokumentumfilmjével kapcsolatban egyebek között hangsúlyozta,
hogy „Orbán miniszterelnök és kormányának tagjai ujjukat sem mozdítják a fasiszta falusi zsarnokok
feltartóztatásáért”. Úgy vélte, „elviselhetetlen, hogy egy uniós tagországban megtûrnek kvázi-fasiszta falusi
diktátorokat, akik nap mint nap
megsértik a roma kisebbség jogait”.
Hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak vizsgálnia kell, „eljött-e az
idô” egy büntetôeljárásra, vagy egy
kizárási eljárásra, a kereszténydemokratáknak pedig az Európai Parlamentben „végre fel kell mondaniuk”
az együttmûködést a Fidesszel, „ezzel
a flig autoriter, már csak részlegesen
demokratikus csapattal”.
Valóságos ipar keletkezett, és feltehetŒen nagyon jól jövedelmez Orbánellenes cikkeket, filmeket elŒállítani,
a folyamatosan félretájékoztatott
nyugati közönség riogatására, hogy
megelégedéssel fogadja majd a hírt,
a magyar fasiszta diktátor eltávolításáról – persze reményeik szerint.
—CsE—

2015. június 11.

MAGYAR ÉLET

KÖNYVISMERTETÔ

Két nemrégen megjelent könyvre
szeretném felhívni Olvasóink figyelmét. Mindnyájunk számára fontosak
ezek a mûvek, részben azért, mert
írójuk egy Ausztráliában élô honfitársunk, részben pedig azért, mert az
egyik egy olyan lényrôl szól, melyet
nyugodtan nevezhetünk a világszerte
legnépszerûbb és legismertebb ausztrálnak. Pedig nem politikus, hanem
nem más, mint az ízig vérig pártonkívüli koala!
1. Túl a horizonton (ISBN 978 963
325 150 8)
A Magyar Élet lapjairól is jólismert
dr. Hangay György új könyve Ázsia
különleges vidékeire vezeti el az olvasót. A lebilincselô könnyedséggel és
szemléletességgel megírt útirajzok
nyomán megelevenednek Nepál, Szumátra, Borneó és a Fülöp- szigetek
tájai, megismerkedhetünk az ott élôk
mindennapjaival, az ezerarcú természettel a helyi növény- és nem utolsó
sorban az állatvilággal. Az olvasó képzeletben barangolhat a szerzôvel az
örök hóval és jéggel borított magashegyek világában, fürkészheti a trópusi
dzsungelek titkait, de egy kis ízelítôt is
kaphat a luxushajókon folyó életbôl is.
A könyv fôtémája az utazás és természetesen a meglátogatott tájak élôvilágának ismertetése.
Dr. Hangay György számos olyan
állatfajt is bemutat, amelyekrôl a magyar szakirodalomban eddig nem
esett szó.: hatalmasra nôtt kabócákkal,
ritka bogarakkal, csillogó tollú, egzotikus szépségû madarakkal találkozunk a könyv lapjain, ami persze nem
afféle szakkönyv, hanem egy különleges élményfûzér több évtizednyi kalandos utazás legjavának leírása.
A szépkivítelû, sok színes képpel
illusztrált, kemény fedelû könyv a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával és az EX-BB Kiadó (1037 Budapest, Domoszló köz 10. www.ex-bb.hu)
gondozásában látott napvilágot.
2.A koala és szomszédjai (ISBN
978 963 325 155 3)
Ez az elôbbinél sokkal kisebb terjedelmû, de nagy szakértelemnel és
gondos kutatómunkával készült mû.
Beillene a szakirodalom- kategóriába,
de a szerzôtôl már megszokott könynyed stílusa, olvashatóvá és szórakoztatóvá teszi úgy a szekértô mint a
laikus számára.

A budapesti Fôvárosi Állat-és Növénykert fôigazgatójának, Prof. Dr.
Persányi Miklósnak szavait idézzük:
„Sokáig valóban csak az álmok között
lehetett egy szinte mindenki által ismert, de a valóságban csak kevesek
által –-- Magyarországon pedig még
soha sem –-- látott „meseállatkára”, a
koalára gondolni. Ez a bájos „Teddy
mackó” a látogatók elsô számú kedvence. Nem is csoda, hiszen aki találkozott már eleven koalával, az nemigen tud említeni hozzá hasonlóan elbûvölô állatot!
Több évig tartó tervezés és szervezômunka után 2015-ben végre megérkeztek a koalák Budapestre!... A Koalaház
szemléltetô táblái sokat elárulnak a kis
erszényesek titokzatos életérôl, de mi
azokra is gondolunk, akik még többet
szeretnének tudni róluk. Neki szól
kiadványunk, melynek megírására az
Ausztráliában élô, nemzetközi hírû
természetbúvárt, dr. Hangay Györgyöt kértük fel... Reméljük, sokak
örömére szolgál majd, hogy egy ilyen
kedves és tartalmas képeskönyvben
vihetik haza magukkal a világ legbájosabb állatát.”
Valóban, a kiadvány tömény információ. Az olvasó szinte mindent megtudhat a koala életmódjáról, biológiájáról, amit csak érdemes megtudni.
De nem csak a koalával, hanem az
Állatkert többi ausztrál lakójával is
megismerkedhet, s így nem csak egy
szuvenír-könyvet, hanem egy értékes
állattani tanulmányt vihet haza.
A tartalmas kis könyvecske minden
oldala színes, szebbnél szebb koala és
egyéb ausztráliai állat portréjával
illusztrált. A Fôvárosi Növény- és Állatkert megbízásából, az EX- BB
Kiadó közremûködésével jött létre.

Bándy Erzsébet

Tudja-e, hogy miben
különbözik a magyar
és az ausztrál jog?

Dr Dancs Beáta vagyok, rendelkezem magyar és ausztrál jogi diplomával is és minden nap tapasztalom, hogy
az itt élô magyaroknak mennyi problémájuk adódik az ausztrál jog miatt.
A téma nagyon fontos mert a két
ország joga alapvetôen különbözik
ami sok félreértéshez vezet és ezek a
félreértések sokaknak gondot okoznak.
Röviden összefoglalva az ausztrál jog
Angliából származik sok más országhoz hasonlóan, mint például Új-Zéland,
USA, Kanada - bár ez utóbbi kettôben
van egy-egy kivétel. Luisianában
például használjak mind az angolszász
mind a római jogon alapuló rendszert
attól függôen, hogy közjogi vagy magán jogi ügyrôl van-e szó, míg Quebecben, ahol amúgy is a francia a hivatalos
nyelv kizárólag a római jogra épül
rendszer a használatos.
Az angolszász jog egyik alapeleme a
bíró alkotta jog. Ezt esetjognak nevezik mivel a jogesetekben meghozott
döntést használják, ill. használhatják
késôbbi hasonló esetekben. Ez egy nagyon rviden és tömören van összefoglalva, ennél azért bonyolultabb a ‘dolog’. Persze, mint azt mindannyian
tudjuk, olyan törvények is vannak ami
az ún. kodifikálás folyamatának eredménye. Azonban ha közelebbrôl megnézzük, sok törvény visszautal jogesetekre, mellyel tulajdonképpen kivégzi
saját magát, úgy is mondhatnánk hogy
öngyilkosságot követ el, hiszen azt sugallja, hogy menj vissza a jogesethez
és nézd meg ott, hogy ezt a törvényt
hogyan kell értelmezni, azaz az adott
bíró hogyan értelmezte azt. Azonban
az egyik jogi alapelv itt is az, hogy a
törvény nemtudása senkit nem mentesít. A jogi karon viszont egy egész szemesztert töltöttünk azzal, hogy megtanuljuk olyan jogesetek megtalálását
melyek felhasználhatók egy újabb
ügyhöz. Majd a késöbbiekben, minden
tantárggyal kapcsolatban megtanultuk
hogyan értelmezzük a jogot. Nos, ezt
elvárni egy átlag embertôl, véleményem szerint túlzás. Különösen ha azt
is figyelembe vesszük, hogy a bíróságok illetékességi köre is meghatározó
a bíró alkotta jog esetében. Az illetékesség és hatáskör kérdése pedig még
különlegesebbé teszi az egészet, hiszen magyarul a két szó gyönyörûen
kifejezi, hogy mirôl is beszélünk. Angolban viszont a kettôt ugyanaz a szó,
‘jurisdiction’, takarja. Ez pedig mégjobban megnehezíti a Magyarországról
származók dolgát.
Magyarország joga a római jogra
épül a Római birodalom uralmának
köszönhetôen ami a nyelvezetünket is
meghatározza, hiszen 1842-ig a latin
volt a hivatalos nyelv Magyarországon
--- sôt a mai napig használjuk, például
egyes diplomák, amint a jogi diplomám is, latinul vannak megírva és
csak alatta van kisebb betûkkel a magyar fordítása. A római jog is az esetjogból nôtt ki, viszont teljeskörû kodifikációt vittek véghez idôszámításunk
elôtt 700 és 600 között, tehát közel 3000
évvel ezelôtt. A rómaiak pedig nem
engedték, hogy a jogszabályok jogesetekre utaljanak vissza és ezzel teljesen értelmetlenné tegyék a kodifikálást. A Római birodalomnak köszönhetôen, mely majd egész Európát elfoglalta, Angliát kivéve az összes többi
ország ezen jogrendszerre épül. Ez
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JOGI KÉRDÉSEK
ÉS
VÁLASZOK
Dr Dancs Beáta magyar és ausztrál diplomával
rendelkezô jogász a két ország jogrendszerének
különbségeit ismerteti sorozatában.

Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet
Facebook oldalán, www.facebook.com/magyarelet.au,
emailen admin@sydneyadvocacy.com.au ,
vagy a Sydney-i szerkesztôség postacímén.
megint csak egy rövid és tömör összefoglaló.
Magyarországon a törvények viszonylag érthetôen vannak megfogalmazva, itt azonban még a legfelsôbb
bíróság bírái is vitatkoznak néha egyegy szó jelentésén, majd azon, hogy
melyik szótárt használják az értelmezéshez, az Oxfordit vagy a Macquariet, ez utóbbi az ausztrál és ebbôl kifolyólag állítólag jobb, kivéve ha a perbeli felek egyike Angliából származik,
akkor megint gondban van a tisztelt
bíróság.

Tudja-e, hogy milyen
problémái
adódhatnak ha nem
fizeti ki idôben a
számláit?
Tartozás, adósság = debt. Félelmetes
s erôteljes szavak. Sokan nincsenek
tisztában a nem fizetés, vagy kései fizetés következményeivel. Sajnos véletlenül is csapdába eshetünk és
évekre szóló büntetésnek nézhetünk
elébe figyelmetlenségünknek köszönhetôen. Hogy mirôl is van szó, mindjárt kiderül.
„A hitelezôknek jobb az emlékezetük
mint az adósoknak” ---- legalábbis
Benjamin Franklin szerint és ha
megkérdezzük a hitel ügynökségeket
--- Veda Advantage, Dun & Bradstreet
(Australia) Pty Ltd (“D&B”), Experian
Australia Credit Services Pty Ltd és az
adóhivatal ---- valószínûleg ôk is egyetértenek.
Tartozás és adósság kérdésében a
legjobb és legfontosabb, hogy idôben
tegyük meg a megfelelô lépéseket,
melyek közül a legels az, hogy megkérjük a hitel levelünket (credit report) a fenti cégektôl. Ezt a dokumentumot egyszer egy évben ingyen megkaphatjuk. A linket, ahol hozzáférhetünk a nyomtatványokhoz, alaposan
elrejtik a fenti cégek, viszont itt, http://
notmyfault.info/ mind a három cég
közvetlen oldala megtalálható.
Mindenkinek ajánlom figyelmébe
ezt a lehetôséget, mentsék el a weboldalakat és kérjék meg évente a hitel
levelüket. Nagyon fontos, hogy mindhárom céget megkeressük és lekérjük
ezt a levelet ugyanis azért mert az
egyik nem listáz bennünket a másik
kett még megteheti. Mindez attól
függ, hogy a hitelezô kinek jelenti az
adóságunkat --- lehet, hogy mind a háromnak de lehet hogy csak az egyiknek.
Ebben a dokumentumban a hitelezôk
által bejelentett adóság, tartozás van
listázva. Tehát ha nem fizettük ki például a villany, telefon, biztosítás vagy
egyéb számlánkat, vagy bármilyen
hitel törlesztését, sôt ha késve fizettük
még akkor is ‘bepiszkíthatják’ a hitelmúltunkat. Ezek a ‘becsület foltok’
megakadályozhatják, hogy bármilyen

hitelezô (pl. telefontársaság) szolgáltatásait igénybe vegyük vagy hitelt vegyünk fel annak csekély mennyiségétôl
függetlenül. Hitelezôk, bankok és
egyéb szolgáltatk, hozzáférnek a hitel
levelünkhöz és le is ellenôrzik azt,
pontosabban mind a hármat megnézik
ezért fontos, hogy mi is rendelkezzünk
mindegyikkel. Nem kell az engedélyünk hogy hozzaférjenek, sôt soha
nem is tudunk róla. Csupán azt tapasztaljuk, hogy visszautasítják hitel kérelmünket vagy egy szolgáltatásra val
jelentkezésünket. Bizonyos munkaadk,
pl. bankok és más pénzintézetek, az
általuk meghírdetett munkákra jelentkezôket is leellenôrzik, hisz a legtöbb
helyen --- ha nem is mindenhol --- a
tiszta lappal indulás egy alapvetô kitétel az alkalmazottak esetében is.
Abban az esetben ha nem fizettük ki a
számlát, vagy kevesebbet fizettünk
mint amennyi a számlán szerepel, 60
nap elteltével a hitelezô küld egy fizetési felszólítást melyet jogi eljárás
kôvethet ha nem teszünk annak eleget.
A levélben kapunk egy hónapot, hogy
kiegyenlítsük a számlánkat. Az sszeg
meg kell, hogy haladja a 150 dollárt
ellenkezô esetben ugyanis, tehát ha az
összeg 150 dollár alatt van, nem listázható.
Biztos vagyok benne, hogy az olvasók
többsége hallott már ezekrôl a hitel
levelekrôl, tapasztalatom szerint azonban kevesen értik, hogy mennyire
fontosak és nem csak pénzügyi szempontból. Ha ‘pecsétes’ a hitel levelünk,
akkor nagy a valószínûsége, hogy
pénzintézetek és szolgáltatók az orrunkra csapják az ajtót hiszen az ún.
magas rizikófaktorú kliensek kategóriájába sorolnak bennnket. Kivételes
esetekben kaphatunk ugyan hitelt
ilyenkor is viszont megfizethetetlenül
magas kamatokat varrnak a nyakunkba, tehát jobb nem élni a lehetôséggel.
Még az adóhivatal is élhet a bejelentés lehetôségével, tehát ha adótartozásunk van akkor az ATO szintén
bepiszkíthatja a hitel levelünket és velük is nehéz egyezkedni ha nem fizetünk.
A gond az, hogy ez a folt, pecsét vagy
akárminek is nevezzük legalább 5 de
bizonyos esetekben akár 7 évig is ott
viríthat a hitel levelünkön lehetetlenné
téve életünket.
A hitelezôk azonban nem csak a
fentebb felsorolt hitel ügynökségekhez
fordulhatnak hanem birósághoz is, ezt
úgy hívják hogy default judgment, és
ilyen néven is lesz listázva az hitel
levélen.
Ez egy nagyon bonyolult és ôsszetett
téma, melyre természetesen van megoldás a legtöbb esetben.
A következô számban a magánszemélyek fizetésképtelenségérôl (bankruptcy) fogok beszámolni.
Kérdéseikre szívesen válaszolok. Kérem írjanak a bevezetôben feltüntetett
címekre.

Dr Dancs Beáta
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George Pataki, New York állam
egykori kormányzója is indul a republikánus párt elnökjelöltségéért. A 69
éves politikus viszonylag mérsékelt
irányzatot képvisel.
George Pataki, aki 1995 és 2007 között három cikluson át volt New York
állam republikánus kormányzója, az
elsô, részben magyar származású
amerikai politikus, aki valaha is elindult az Egyesült Államok elnökválasztási küzdelmében.
„Nagyon nehéz mászás lesz ez egy
nagyon meredek hegyen, de ilyesmi
nem állított meg a múltban” --– mondta
a New York Postnak nyilatkozva.
„Olyan republikánus vagyok, aki
megérti, hogy a konzervativizmus
nemcsak gazdaságpolitika, hanem a

Európai
szolidaritás
(Második rész)
Mivel az euró bevezetése mint közös
valuta a világtörténelem egyik legnagyobb baklövésének nevezhetô, érdemes visszapillantani arra, hogy hogyan és miért történt ez a döntés. Errôl a spanyol történész Philipp Bagus
„The tragedy of the euro” (Az euró
tragédiája) címû könyvében részletesen és meggyôzôen beszámol. Az euró
születésénél a „szülész fôorvos” a szoci
francia elnök Francois Mitterrand,
aki méltó utódja volt az elsô világháborút lezáró Versaillesi Szerzôdés
„béketeremtôjének” Georges Clemenceaunak. A cél 1919-ben és a múlt
század végén is nem az európai béke,
nem az európai család szolidaritása
hanem a francia hatalmi érdekek ér-
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természet megóvása és megerôsítése
is” --– hangoztatta az aktív környezetvédô, akit a Bloomberg Businessweek
2005-ben azon 20 személy közé sorolt,
akik a legtöbbet tették a melegházhatást fokozó gázok kibocsátása ellen és
a megújuló energiák felhasználása
érdekében.
George Elmer Pataki júniusban tölti
be a 70. életévét. A Yale-en és a Columbia Egyetemen végzett jogász politikai
pályája szülôvárosa, Peekskill polgármesterségétôl New York állam törvényhozásának alsó- és felsôházi tagságán keresztül vezetett el a
kormányzóságig. Ezt a tisztséget
esélytelenként indulva, a három kormányzói ciklust kitöltött demokrata
párti nagyágyúval, Mario Cuomóval
szemben nyerte el.
Apai nagyapja, a szabolcsi Aranyosapátiból származó Pataki János 1908ban, nôs emberként vándorolt be
Amerikába, ahol egy kalapgyárban
dolgozott. Apja, Louis P. Pataki postás, önkéntes tûzoltó és gazdálkodó
volt. A politikus anyjának, Margaret
Laganának a felmenôi Olaszországból
és Írországból származtak. A politikus
nôs, négy gyerek apja. Kicsit beszél
magyarul, de tud spanyolul, franciául
és németül is.
Pataki kormányzóként fiskális kérdésekben konzervatívként, társadalmi
ügyekben viszont többnyire liberálisként mutatkozott, amivel magára vonta a konzervatív republikánusok kritikáját. Csökkentette az adókat és a
közkiadásokat, az ô irányítása alatt a

Moody’s háromszor minôsítette fel
New Yorkot.
Az állam elmaradottabb északi részein vállalati adókedvezményekkel
és az ôslakosok által mûködtetett kaszinók megnyitásával próbálta meg
élénkíteni a gazdaságot.
A bûnözés elleni fellépésének is köszönhetôen New York a 6. legveszélyesebb államból a 7. legbiztonságosabbá vált. Pataki támogatta a
fegyvertartásra vonatkozó szabályok
megszigorítását.
A politikus abortuszügyben választáspárti volt, és támogatta a melegek
jogait.
A neve korábban is felmerült más
magas választott közhivatalokkal kapcsolatban. 2000-ben például George
W. Bush, akivel együtt tanult a Yaleen, fontolóra vette, hogy maga mellé
vegye-e alelnökjelöltnek, ám végül
Dick Cheney mellett döntött.
Bush újraválasztásának évében,
2004-ben kulcsszerepe volt abban,
hogy a republikánusok éppen a demokrata pártiak keleti parti fellegvárában, Manhattanben tartották meg
országos konvenciójukat.
2009-ben pártja felkérte, hogy szálljon harcba a külügyminiszterré avanzsált Hillary Clinton megüresedô
szenátori székéért, de nemet mondott
erre. Ugyanebben az évben felbukkant
Iowában, ami tápot adott az esetleges
elnöki ambícióival kapcsolatos találgatásoknak, amelyeknek 2011 augusztusában vetett véget.
***

vényesítése és Németország hosszú
távon való meggyengítése volt.
Németország a Maastricht-i szerzôdésben a rövidet húzta, amirôl Anatole
Kaletsky a Times-ban úgy fogalmazott,
hogy Maastricht az elmúlt 100 évben
már a harmadik kapituláció a franciáknak Versailles és Potsdam után.
Mitterrand, aki 1981 és 1995 között
volt Franciaország elnöke fiatal korában gyûgyölte a németeket és megvetette a kapitalizmust. A francia patrióta a szocialista Európa védôje volt,
és politikája arra irányult, hogy megvédje hazáját Németország gazdasági
fölényétôl. 1988-ban a miniszterek tanácsában az elnök így vélekedett: „Németország egy nagy ország amelynek
nincsen teljes szuverenitása, és diplomáciai poziciója is gyenge. Németország ezt a gyengeséget gazdasági erejével egyensúlyozza, --- a deutchmark
egy bizonyos atomfegyvernek tekinthetô.”
Amikor a berlini fal leomlott Mitterrand abban bizott, hogy az oroszok
nem engedik meg Németország egyesítését. Amikor ez nem vált be, akkor
Margaret Thatcherrel egyeztettek a
közös valutáról. A brit miniszterelnököt
is megrémítette az egyesült „erôs”
Németország. Ahogy errôl Mitterrand
kifejtette: „A közös valuta nélkül mi
mindnyájan német uralom alatt vagyunk. Amikor a németek emelik a
kamatlábakat, akkor nekünk azt követnünk kell.”
Brigitte Sauzay Mitterrand tolmácsa emlékirataiban megírja, hogy a
francia elnök csak akkor volt hajlandó
beleegyezni Németország egyesítésébe, „ha a német kancellár feláldozza a
német márkát az euróért”:
A második világháború után politikai
és katonai szempontból Franciaország
az európai földrésznek a vasfüggönytôl

nyugatra esô részében a legerôssebb
állam volt. Bagus történész szerint
Franciaország ezt kihasználta arra,
hogy megerôsítse helyzetét az európai
intézményekben és csökkentse a rivális Németország politikai befolyását.
Az európai szolidaritást gyengiti amikor olyan tények kerülnek nyilvánosságra, hogy a görög nyugdíjasok 14
havi nyugdíjat kapnak míg a németek
csak 12-t. A görög nyugdíjas végfizetésének 80%-t kapja, míg a német csak
43%-t.
Nem csoda, hogy sokan visszasírják a
deutchmarkot.
Nos, itt van egy szerkezetileg rossz
pénz rendszer ami egy rosszul begombolt mellényhez hasonlít,-ezen
csak úgy lehet segíteni, hogy elôször
kigombolják a mellényt.
Az euró a Versailles-Trianon-Clemenceau-Benes szellem és gondolkodásmód mérgezett talajából nôtt ki és
ezért ebbôl jó nem várható.
Idézzük a francia La Figaro 1992
szeptember 18-i vezércikkébôl: „Németország fizetni fog, ezt mondták az
1920-s években. Most fizet. Maastricht
az a Versaillesi Szerzôdés háború nélkül.”
Befejezésül, most a trianoni rablóbéke 95. évfordulóján szomorúan és felháborodva ismét tudomásul vesszük,
hogy 1920 óta egyes bal-liberális „demokraták” a Clemenceau-Benes gondolkodásmódot és „béketeremtést” támogatják, akik szerint Trianon igazságos volt, és a magyar demokrácia csak
úgy lehetséges, hogy cserben hagyjuk
a határon kivüli magyarokat.
Ha élne, akkor Petôfi ezt mondaná:
CUDAR, ÁRULÓ TESTVÉREK!!

Kroyherr Frigyes
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK Évszázadnyi tanulmányozás és kutatás után végre felfedezték, mitôl keletkezik a lyuk egyes svájci sajtokban,
például az ementáliban és az Appenzellerben –-- közölték svájci tudósok.
A híres lyukak a fejéskor a tejbe kerülô szénarészecskék miatt keletkeznek –-- állapították meg az Agroscope
berni élelmiszer-kutató intézet és az
EMPA kutatóintézet tudósai. A részecskék az erjedés során gázt bocsátanak ki, ez okozza a lyukak képzôdését
–-- olvasható az Agroscope közleményében.
A fejési technikák korszerûsödésével
azonban lyukak eltûntek --– állapították
meg a kutatók. „A hagyományos sajtárnak a korszerûbb és higiénikusabb
eljárásokkal történô kiváltása okozza a
lyukak eltûnését” –--- közölte az intézet
egyik szóvivôje. Az Agroscope szerint
az amerikai William Clark már 1917ben írt egy cikket a lyukaknak az
ementáli sajtban történô keletkezésérôl. A korabeli ismeretek alapján
Clark a lyukak képzôdését baktériumok szén-dioxid-kibocsátásával magyarázta.
A szakemberek, akiket Clark után is
foglalkoztatott a lyukak keletkezése,
megállapították, hogy az utóbbi 10-15
évben készült sajtokban egyre kevesebb lett a lyuk. Az Agroscope kutatói
ekkor kezdtek el foglalkozni a fejési
technológiák változásával és a tejben
lévô széna-mikrorészecskékkel és
baktériumokkal. Tézisük igazolásához
130 napon át figyelték –-- többek között
komputertomográffal –-- a lyukak képzôdését a sajtban.
„Az istállóban, nyitott sajtárokkal történô fejést az utóbbi években a zárt
fejôgépes rendszerek váltották fel. Az
új technológiák pedig teljesen kizárták, hogy széna-mikrorészecskék kerüljenek a tejbe” --– írták. A felfedezés
–-- akárcsak a felfedezések többsége – véletlenül történt --– mondta el az
intézet szóvivôje.
A sajtkészítô immár pontosan tudja,
hogy a széna-mikrorészecskék pontos
adagolásával gyakorlatilag ellenôrizheti a formába öntött sajtban keletkezô
lyukak mennyiségét. Svájcban 2014ben az egy fôre jutó sajtfogyasztás
23,3 kilogramm volt. A fogyasztás
kétharmadát svájci sajtok tették ki.
***
Hetven éve Románia uralkodója
önálló magyar egyetemként alapította
meg azt a felsôfokú tanintézetet Kolozsváron, amelynek Marosvásárhelyre kihelyezett és önállósodott orvosi

karából 1948-ban megalakult a szintén
magyar tannyelvû Marosvásárhelyi
Orvosi- és Gyógyszerészeti Intézet (a
késôbbi MOGYE) ---- idézte fel a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott
évfordulós ünnepségen Szabó Béla
professzor, a MOGYE magyar tagozatának vezetôje.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
(EME) azután szervezte a megemlékezést, hogy a MOGYE immár román
többségû szenátusa az évfordulót „kisajátítva” és annak magyar vonatkozását elhallgatva rendezett a múlt héten ünnepséget az „egyetemalapító”
Mihály király tiszteletére.
„Amit a MOGYE vezetôsége tett, kimeríti a történelemhamisítás fogalmát” ---- mutatott rá Szabó Béla. Mint
kifejtette: a Mihály király által aláírt
törvényrendelet 1945. május 29-én jelent meg, de azzal nem Marosvásárhelyen, hanem Kolozsváron hoztak létre
új egyetemet, amely az alapító okirat
szerint a „magyar nemzetiség” oktatási igényeit volt hivatott kiszolgálni.
Hozzátette: a négy fakultással indult
tanintézet orvosi kara azért került Marosvásárhelyre, mert a kolozsvári klinikákon nem sikerült a román és a
magyar tannyelvû orvosképzés gyakorlatait is megszervezni.
A megemlékezésen a MOGYE egykori oktatói felidézték, hogy 1962-ben,
a román kommunista párt vezetôinek
szóbeli utasítására vált kétnyelvûvé az
oktatás, a gyakorlati órákat pedig attól
kezdôdôen a mai napig kizárólag románul tartják.
Szilágyi Tibor egyetemi tanár a MOGYE magyar tagozatának mostani
jogérvényesítô küzdelmét vázolta fel.
Rámutatott: az egyetem vezetôségének
kétharmados román többsége büntetlenül elszabotálja a 2011-ben elfogadott
oktatási törvény azon rendelkezéseit,
amelyek a magyar oktatásnak tagozati
önállóságot irányoznak elô.
A társintézetek, történelmi egyházak,
politikai pártok képviselôinek jelenlétében tartott megemlékezést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levélben köszöntötte. Az erdélyi
magyarságnak joga van az állami magyar egyetemhez, Marosvásárhelyen
pedig az önálló orvosi fakultáshoz --hangsúlyozta. Rámutatott: a kizárólag
magyar tannyelvû intézményként létesült MOGYE nemzetiségi jellegét a
kommunista diktatúra idején az akadémiai közösség megkérdezése nélkül
erôszakkal változtatták meg.
„Nem mondunk le a múltunkról, a

jövônkrôl” ---- szögezte le. A miniszterelnök-helyettes arra biztatta az erdélyi magyarokat: ragaszkodjanak
ahhoz, ami az övék volt, ugyanakkor a
magyar kormány támogatásáról biztosította jogküzdelmüket.
„Minden alkalmat megragadunk,
hogy emlékeztessük a román államot
az 1945-ös dekrétumra, és arra, hogy
szavatolja az egészségügyi ellátáshoz
és orvosi kezeléshez való közösségi
alapjogot, amely anyanyelvén illet
meg az erdélyi magyarságot... A marosvásárhelyi magyar gyógyszerészképzésnek a sorsa létkérdés a magyar
nemzetrész számára, mindenkor mindent meg kell tenni megmaradásáért,
gyarapodásáért” ---- mutatott rá az
évforduló alkalmából írt levelében
Semjén Zsolt.
***
Az új elnök visszavesz az éles oroszellenes retorikából, a kijevi oligarchaállam feltétlen támogatásból, és elkezdheti számon kérni az ukrán és litván szomszédokon a lengyelek jogait.
A Kijevhez és Moszkvához fûzôdô
differenciáltabb varsói megközelítés
közelebb hozhatja egymáshoz Varsót
és Budapestet, egyben lazít az eddigi
oroszellenes balti-lengyel-román Antant szilárdságán is.
A Kaczyinski-féle Jog és Igazságosság
(PiS) által támogatott Andrzej Duda,
egy 43 éves jogász, európai parlamenti
képviselô nyert vasárnap a lengyel
elnökválasztáson, legyôzve a jobboldali liberális Polgári Platform (PO) által
támogatott Bronislaw Komorowski
jelenlegi elnököt. .
Gyôzelme azért is óriási meglepetés,
mert februárban, amikor jelölt lett,
még alig volt ismert hazájában, a kutatók 20 százalék körül mérték a támogatottságát. Ráadásul a PO két terminusa alatt a vásárlóerôben mért egy
fôre jutó GDP a 2007-es 16 877 dollárról 2013-ra 23 649-re emelkedett,
így most még nagyobb a zavarodottság
a PO köreiben.
Duda sokat tud majd segíteni konzervatív pártjának az októberi parlamenti választásokon, amelyet szintén
jó eséllyel megnyerhet a PiS. Eddig
ugyanis ez volt a törvényszerûség a
lengyel választásokon, hogy minél közelebb vannak a parlamenti választások az elnökválasztásokhoz, annál valószínûbb, hogy ugyanaz a párt nyer.
Külpolitikai elmozdulás
A lengyel elnök az alkotmány alapján
„hozzájárul a külpolitika formálásához”. Duda mérsékelten eurószkeptikusnak számít: szerinte Varsónak nem
kell követnie a Berlin által vezérelt európai fôáramlatot, ellenzi a korai eurócsatlakozást, de támogatja országa
EU-tagságát.
Szintén támogatja az erôteljes NATOjelenlétet az országban „például lengyel-amerikai támaszpontok formájában”, és arra sem utal jel, hogy erôteljesen vissza akarna venni a dinamikusan növekvô katonai költségvetésbôl.
De a várakozások szerint Duda tompítja az oroszellenes retorikát, a kijevi
oligarcha-állam feltétlen támogatását,
és elkezdheti számon kérni az ukrán és
litván szomszédokon a lengyelek jogait. Duda már az elnökjelölti vitában
azzal kampányolt, hogy a lengyel lakosság az ukrán konfliktusból ki akar
maradni.
Ellentétben elôdeivel, Tuskkal és Kopacz-cal, Duda nem tervez bizalmi
viszonyt ápolni Berlinnel, így a kap-

csolat lehûlésére lehet számítani. Támogatni fogja a szénbôl nyert energiatermelést –-- ez érthetôen nem egy
piros pont Berlinnél --– és ellenzi, hogy
„míg a német hajgyártó vállalatokat
közpénzekkel támogathatják, addig
azt a lengyelek nem tehetik meg”.
Duda-Orbán, dwa bratanki?
Az elnökjelölti vitában a magyar
miniszterelnök is szóba került és Duda
elismerôen beszélt Orbán lépéseirôl a
bankadó, a kereskedelmi láncok különadója és a svájci frankos hitelesek
megmentése ügyében. Lengyelországban félmillió hiteles küzd napjainkban is a svájci frank erejébôl eredezô pluszterhekkel.
A PiS belföldi felhasználásra mostantól verbálisan ráerôsíthet az EU-szkepticizmusra és kiss gyengítheti az atlantista vonalat. De Duda nem óhajt a
brüsszeli színtéren Orbánhoz hasonló
szintû népszerûtlenséget elérni, mert
Ô legalább fel tudja mérni, hogy ez az
elemi lengyel nemzeti érdekkel menne
szembe.
Mindazonáltal a Kijevhez és Moszkvához fûzôdô differenciáltabb varsói
megközelítés közelebb hozhatja egymáshoz Varsót és Budapestet, egyben
lazít az oroszellenes balti-lengyel-román Antant szilárdságán is. Klaus
Johannis román elnök márciusban
járt két napos látogatáson Lengyelországban, akkor mg teljes volt az összhang a két ország között Moszkva vonatkozásában.
Gazdaság- és szociálpolitika
A kampányban Duda megígérte,
hogy a 2012-ben fiskális és demográfiai
okokból 67 évre emelt nyugdíjkorhatárt
újra lecsökkenti. Emellett enyhíteni
akarja a KKV-k adóterhelését és támogatni a svájci frank-hiteleseket. Duda
szerint több százezer alultáplált gyermek van az országban és ket is fel kell
karolni.
(Káncz Csaba jegyzete)
***
A svájci adóhatóság külföldi feltételezett adócsalók nevének nyilvánosságra hozatalát kezdhette meg az interneten.
A hatóság a Sonntagszeitung címû
vasárnapi svájci lap értesülése szerint
az után döntött így, hogy elárasztották
a külföldrôl érkezô adóhivatali kérelmek ottani megtakarítások, bankszám-

lák ügyében.
A neveket és esetleges egyéb adatokat a hivatalos közlönyben jelenítik
meg, amely az interneten bárki számára hozzáférhetô. Nemcsak magánszemélyekrôl, hanem cégekrôl is szó
van, ezeknél a székhelyül szolgáló országot adják meg információként.
A lap úgy tudja, a hatóság célja az is,
hogy ilyen módon az érintettek tudomására hozzák az ellenük folyó vizsgálatot, és lehetôvé tegyék számukra,
hogy jogorvoslatot keressenek adataik
kiadása miatt.
A sajtóértesülések szerint a megnevezett személyek között van Otto von
Bismarck egykori német kancellár
egyik leszármazottja, Francisco José
Ortiz von Bismarck is, akinek svájci
számlái iránt a német hatóságok érdeklôdnek.
***
Vége a nyakzsibbasztó alvásnak a
repülôgépeken?
A Boeing új szabadalma eredeti megoldást talál a problémára, és még a
háttámlát sem kell ledönteni hozzá.
Aki utazott már hosszú távú repülôjáraton, az tudja, hogy egy rémálommal ér fel az alvás. A pihentetô póz
még a különbözô nyaktámasztó párnákkal sem garantált, bár valamennyit
enyhítenek a megpróbáltatáson.
A probléma a repülôgépgyártók figyelmét sem kerülte el, a Boeing most
nyújtott be szabadalmat egy alvást
megkönnyítô megoldásra. Az eszköz
egy hátizsákra hasonlít, rá lehet dôlni,
és elülsô támogatást ad a mellkasnak
és a fejnek, hogy ne bukjon le.
A találmány két dolog fényében tûnik
különösen hasznosnak. Az egyik, hogy
a jobb helykihasználás érdekében a
légitársaságok folyamatosan szûkítik
az ülések közti lábteret. A másik, hogy
idôrôl idôre viták vannak abból, ha az
utasok hátra akarják dönteni üléstámlájukat. Ennél a megoldásnál erre
nincs szükség.
A fejtámasz egyébként nemcsak
repülôgépeken lehet hasznos, hanem
például hosszú távú buszjáratokon is.
A társaságok akár plusz díjat is kérhetnek egy ilyen eszközért, amelyet
persze tisztán és sterilizálva bocsátanak a rendelkezésükre --– írja a Jaunted.
***

Magyar pékség

Hazai ízek, hazai bô választék, hazai tudás és
gyakorlat nyomán.
Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.
Specialitásunk a fonott kalács
valamint az eredeti magyar pogácsák.

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807
E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au

8. oldal
„A hit Isten szívébôl virágzik,
illata a szeretet,
színe a jóság,
szára az akarat,
s harmat éltetô árja
a vértanúk vére hullása.
Így él: a magot
az Isten adja,
s vértanuk vérébôl
nô magasra!”
(Alföldi Géza)
Húsvét elôtt nagy várakozásban volt
a Melbourne-i Katolikus Egyházközség és a hívek. Laczkó Mihály plébános úrat vártuk vissza és a csoda
megtörtént, vízumát megkapva Húsvét vasárnapján már celebrálhatta a
szentmisét. Személyében egy agilis,
sokoldalú és mély emberismerettel,
rendelkezô, fantasztikus tudást és színes egyéniséget bíró atyával ismerkedhetünk meg. Aki már 200 munkatársat is mondhatott beosztottjának.
Az interjút szívesen adta és a Magyar
Életben megjelenô írásaival is találkozhatnak az olvasók.
Hol született, hány éves, milyen családból származik, hol dolgoznak szülei,
testvérei?
Nográdsipeken születtem, 43 éves
vagyok. Egyszerû, tisztességes fôldmûves családból származom. Édesapám Lackó Mihály, édesanyám
Mária nagy szeretetben neveltek hármunkat. Húgom, Katalin könyvtáros
az Országgyülési Könyvtárban a Parlamentben, az idôsebb húgom, Anna,
három kisgyerek boldog mamája, otthon él.
Hogyan születik meg, nyílik ki egy
tizenéves gyermekemberben, hogy
azt az ehivatottságot érezze, hogy az
Isten szolgálatába akar állni?
Egyszerû történet. Én szerencsés
gyerek voltam. Egy keresztény közösségben nôtem fel, melyben benne volt
a falu és a családom is. Azonkívül a
plébánosok, akik a mi falunkban szolgálták Istent, mind jó példát mutattak
egészséges gondolat világukkal, tiszta
életvitelükkel, az általuk tolmácsolt
Isten hitükkel. Mindig fiatal plébánosokat kaptunk, nem degeneráltakat,
pedofilokat. Ez az akkori rezsim politikájából is fakadt, ami azt jelentette,
hogy a fiatal papokat kihelyeztették
vidéki területekre, ahol nem tudtak
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Bagin Lívia:

A HIT...

úgy befolyni a közéletbe.
Nekem is megvoltak a nehezebb idôszakjaim mint bárkinek. Azt kell mondanom, hogy egyenes vonalú egyenletes mozgás csak az elméleti fizikában
van. Az út különben göröngyös.
Hol teljesített szolgálatot Otthon?
Elsô szolgálatom, mint káplán Szolnok belvárosi templomában volt.
Mi a különbség egy káplán és egy plébános között?
A plébános a fônök az instructor fôlöttem.
6 évet utána Alsónémedi és Bugyi,
majd 10 évet Daboson, Inárcson és
Kakucson voltam plébános.
Ezek szerint ön is a Váci Püspök,
Beer Miklós alá tartozott. Hogy van
az, hogy mindig Ô küld ki plébánosokat
Ausztráliába?
Ez a küldetés Püspök és a plébános
kölcsönös megbeszélése alapján történik és dôl el.
Ön egy missziós feladatnak tekinti az
itteni szolgálatát?
Már otthon is missziós feladatot
végeztem, hátrányos helyzetben lévô
gyermekekkel és szenvedély betegekkel foglalkoztam. Heroin függô

fiatalkorúakkal és fiatal felnôtekkel.
Ehhez Önnek egészségügyi szakiskolát is el kellett végeznie.
Több egyetemet végeztem. Teológia,
Bölcsész és Tanári diploma az ELTEén, Szemelweisz Egyetemen, mint addigtológiai konzultans, és Károly Gáspár Egyetemen, mint supervisor
végeztem, diplomáztam.
Mennyiben másabb itt Melbourneban
a szolgálat, mint Magyarországon?
Teljesen más. Például nem mûködnek
a technikák, ahogy egy plébániát kell
vezetni, mûködtetni. Itt sokkal nagyobb flexibilításra van szükség. Sokkal több alázatra.
Az Ön munkája hogyan tagozódik
Melbournében és vidéken?
Elôször is , mint ausztrál perish priest
a plébánián. Keresztelés, esküvô, temetés és minden reggel 9 órakor
szentmise, angol nyelven. Vasárnap
11-kor szentmise úgyszintén angol
nyelven.
Magyarul: a St István templomban,
St. Colman’s templomban szentmise
vasárnaponként.
Árpád Otthonban havonta egyszer
szentmise. Pastoral care, az ottani cso-
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portos foglalkozáson résztveszek.
Nagyra értékelem ezeket a perceket.
Azoknak a családoknak, akik úgy 10
éven belül jöttek Ausztráliába a St.
Colman’s templomban egy hónapban
egyszer ifjúsági szentmise.
Hányan vannak ezek a családok?
Úgy 11-12 család.
Vasárnap déli szentmise után hittanóra.
Bibliaóra egyszer havonta szombaton,
ez beszélgetés a hívekkel, amikor a
Szentírást lefordítjuk a mai életre áthangoltan.
A Körösi Csoma Sándor programban
rövidesen egy 38 éves hölgy fog jönni,
aki itt hittanárként fog segíteni, és
akinek én leszek a mentora.
Így néz ki minden hónap standardban.
Közben természetesen különbözô
dolgok szentelése is történik, mint pl.
házszentelés stb. Beteg látogatás, esküvô, halálozás, keresztelés és folytathatnánk a teendôkat.
Geelongban, havonta egyszer szentmise van, minden hónap harmadik
szombatján.
Hogyan látja Ön a jövô és jelen
emberét, Isten hitében?
Amennyiben a Kereszténységrôl beszélünk, úgy látom, hogy ez kétirányú
dolog. A számok tükrében nézve a
kereszténység gyarapszik. A fejlôdésben lévô országokban, tehát az eddig
elmaradottakban Ázsia, Afrika ott az
játszódik le, ami a fejlett országokban
a tizedik században. Ôk megszentelik a
vasárnapot, amit a fejlett országokban
elfelejtettünk. Nekünk másfajta kihívásaink vannak. Az Istennel kapcsolatban is személyes válaszokat kell adni,
mi kollektív válaszokba menekülünk.
Személyes hite kell, hogy legyen mindenkinek. Nézzük meg, hogy kibe
milyen Istenkép lakik. Félelmetesen
eltorzult Istenképekkel élünk. Nagyon
fontos, hogy legyen egy helyes Istenképünk.

Ön szerint egy papi személynek be
kell folyni a politikai életbe? Amenynyiben igen, milyen vonatkozásban?
Azt gondolom, hogy a válasz egy határozott igen kell, hogy legyen.
Illúzió azt hinni, hogy egy pap egy
semleges lény a maga közösségében.
Szóval a jelenlétével, mondataival,
egyszerû viselkedésével, azzal, hogy
híreket kommentál, akkor ô állást foglal, és illúzió lenne azt gondolni, hogy
ezt az emberek nem veszik át.
Amennyiben valamennyi szabadideje
van, mit szeret tenni?
A természet szeretete, mely gyermekkoromtól nagy része életemnek. A
családomban mindenki vadász, a
nagyapám, édesapám az és én is.
Szeretek horgászni, túrázni.
Az Úristennek a megváltás elôtt volt
egy nagy mûve, amit úgy hívnak, hogy
Teremtés. Szeretek abba lenni.
Laczkó Mihály plébános úr kiegészítô kérdése és kérése:
Kérdés: Amióta itt vagyok azt próbálom fürkészni, hogy milyen programok, események... érdeklik a honfitársaimat. Van-e valami egyetemes
irányelv ami mellé oda lehet állni.
Konkrét kérdésem egyetemes de
mégis személyes választ várok: Hogyan látják megvalósíthatónak a felhalmozott szellemi, anyagi....kincsek
megôrzését, továbbadását generációról generációra ebben a mindannyiunk
számára megváltozott miliôben és
mindezt úgyhogy válaszaink a jelen
kihívásaira igazak legyenek ami mellé
az új generáció is le tudja tenni a voksát?
Kérés: Én nagyra értékelem a „face
to face” helyzeteket. Arra kérek és
biztatok mindenkit, hogy ha mondandója van azt ne halogassa, hanem keressen. Nyitott vagyok, hogy leülhessünk egy kévára, pohár borra és
meghallgassuk a másik gondolatát.

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG FELHÍVÁSÁRA

„EGYÜVÉ TARTOZUNK”
A VIKTORIAI MAGYAR TANÁCS (VMT) TAGSZERVEZETEI

JÓTÉKONYSÁGI TÁNCOS, MÛSOROS
VACSORA ESTET
RENDEZNEK

Nyitva hétfô kivételével
minden nap
reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road,
Brighton East 3187
Tel.: 9592 4222

email: cafe@hartartplus.com.au
www.hartartplus.com.au
Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

MELYNEK TISZTA BEVÉTELÉT A RÁSZORULÓ
KÁRPÁTALJAI MAGYAR TESTVÉREINKNEK
JUTTATJUK EL
A MAGYAR KÖZPONT IFJÚSÁGI TERMÉBEN
(760 BORONIA ROAD WANTIRNA)

2015. JÚNIUS 20-ÁN SZOMBAT ESTE 18 ÓRÁTÓL.
KÖZREMÛKÖDNEK:

MELBOURNE KULTURÁLIS CSOPORTJAI
NÉVTELEN BANDA
PITYU ÉS ÁGI
ZENEMÛHELY
AZ EST DÍSZVENDÉGE LESZ Dr. GRUBER ATTILA
MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETE
BELÉPÔDÍJ VACSORÁVAL $30, 12 ÉVEN ALULIAKNAK $10
ÉRTÉKES TOMBOLA TÁRGYAK
A BÁRBAN KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁLASZTÉKOS ITALOK
MINDENKIT HONFITÁRSI SZERETTEL VÁRUNK.
HELYFOGLALÁS PÁL ZSUZSÁNÁL LAKÁS: 9873 1508 MOBIL: 0414 988-125
BÔVEBB FELVILÁGOSÍTÁSÉRT HÍVJA JUHÁSZ GÉZÁT: 0412 335-675
KÜLÖN ADOMÁNYOKAT IS TOVÁBBÍTUNK A KÖVETKEZÔ BANKSZÁMLÁRÓL:
ACCOUNT NAME:
AUSTRALIAN HUNGARIAN FEDERATION AT COMMONWEALTH BANK, SORRENTO

BSB: 036-891

ACCOUNT NO: 1014 6420
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Újulat
Engedjék meg, hogy nem egy Bibliából vett címmel vagy okfejtéssel indítsak, hanem ezzel az erdészeti szakkifejezéssel: újulat. Nekem ez a szó -–
talán azért is, mert bolondulok a természetért --- roppant kifejezô. Egy
erdôben --– mondjuk szép tölgyesben
–-- magról vagy sarjról kikelt facsemetét értjük alatta. Ezeknek az újulatoknak a hektáronkénti száma az,
ami --- többek között --- eligazítást ad
az erdészeti szakembereknek az erdô
növekedésérôl.
Jelen írásunk is egy ilyen „újulat”,
ami kihajtott abból az „erdôbôl”, amit
Katolikus Magyarságként ismernek
itt Melbourne-ben.
Szeretnénk kéthetente ezen a fórumon is megmutatni magunkat, mert a
2000 éves kincsestárunk és a sok évtizedes hagyományunk itt Victoria államban arra bátorít, hogy megosszuk
ezt minden újságolvasóval.
Egyrészt mert hisszük, hogy a mi
történéseink, eseményeink állandóságot és biztos keretet tudnak adni hívô
testvéreinknek. Másrészt, mert benne
rejlik a megújulás lehetôsége is, hiszen ahogy Szent Pál mondja a Koloszszeieknek szóló levelében: „öltsétek
fel az újat, aki állandóan megújul teremtôjének képmására a teljes megismerésig.” És nincs más, ami ennél
erôsebb, motiválóbb lehetne számunkra.
Ezekkel a bevezetô gondolatokkal
indítjuk el a mi kis melbourne-i Katolikus rovatunkat. Itt olvashatnak
azokról az eseményekrôl, amelyeknek
részesei voltunk és azokról, amelyek

A Melbournei Regnum Marianum Egyházközség melléklete
Szerkeszti Laczkó Mihály atya (03) 9527-4106 és Varga Emôke
elôttünk állnak, és amelyekre ezúton
is invitálunk minden jóakaratú embert.
Néhány elôttünk álló program:
Június 13-án 15.00-tól Magyar
szentmise Geelong-ban a Szent László
központban.
Június 14-én a Balaclava-i St. Colman's templomban délben magyar
szentmise majd azt követôen ebéd. Jelentkezni Fazekas Jolankánál lehet:
9707-3645-ös telefonszámon
Június 20-án bibliaóra 10-tól Balaclavan, 16.00-tól pedig Wantirna-an a
Magyar központban. Várunk mindenkit, aki szívesen tölt velünk 1 órát beszélgetve és nyitottan az újra.
Július 26-án közvetlenül a szentmisék után újra lesz autók megáldása.
November 12-16 között tervezünk
zarándoklatot Sydney-be a Szent Erzsébet búcsúra. Jelentkezni nálam lehet személyesen illetve a plébánia telefonszámán: +61 3 9527-4106

Elindul a Regnum
Marianum és
Regnum Egyesület
Híradója
Évek hosszú során nem olvashattunk a
magyar katolikus egyesületrôl a Magyar Életben, mivel íródeákjaink már
„felülrôl” követik az eseményeket.
Ezzel az indulással úgy gondoltuk,
hogy írni fogunk a jelenrôl, a különbözô
eseményekrôl, a közeljövô fontos megmozdulásairól, no meg fel szeretnénk
idézni a múltat, hogy akik nem ismerték, most megismerhetik.
A közel múltban rendezték meg a
Szent István Templom javára az egyik
évi nagy ebédet a Magyar Központ
nagytermében. A szokásos gárda hetekkel elôtte már tervezte a sikeres
ebéd lebonyolításának részleteit. Ki mit
fog csinálni és hogyan szervezik meg az
ebéd sikeres lebonyolítását.
Az ebéd Anyák napjával esett egybe,
így ebéd közben egy kis mûsorral szórakoztatták az édesanyákat, nagyma-

mákat, dédnagymamákat és a megjelent vendégeket.
A nap megtisztelt vendége Father
Fay volt, aki lelkiismeretesen, nagy
szeretettel és önfeláldozóan látta el
mindkét magyar templom szolgálatát,
míg nem volt magyar plébánosunk. Az
ebéd keretén belül Pál Zsuzsa hálásan
megköszönte munkáját és egy elôzôleg
összegyûjtött csekket adott át részére.
Azt hiszem szívébe zárta a magyar hívôket és úgy gondolom, hogy ez egy
kicsit kölcsönös is.
Rövid történet arról, hogy milyen is
volt Father Fay. A város másik oldalán
lakik és ennek ellenére a reggeli két
mise után, meg a hétfôi korai kelés
ellenére (egy kórháznak a káplánja)
eljött a Központba megnézni a karácsonyi Gyertyafényes ünnepélyt. A végén
még a Himnuszt is velünk együtt átélte.
Az ebéd sikeresen zajlott le hálás köszönet a szakácsoknak, felszolgálóknak,
tombolajegy árusítóknak és mindenkinek, aki bármilyen kicsi, vagy nagy

munkával járult hozzá a nap sikeréhez.
Neveket nem szeretnék felsorolni, mivel senkit sem akarok kihagyni az áldozatos hölgyek és férfiak közül. A Jó
Isten fizesse meg áldozatos, fáradhatatlan munkájukat.
Itt szeretném felhívni azok figyelmét,
akik szeretnének hasonló önkéntes
munkában segíteni a Regnum rendezvényein, mindig szívesen látnak új arcokat, csak szólni kell a vezetôségi tagoknak.
A legközelebbi eseménysorozat az
Szent István, hazánk elsô szent királyának ország alapításának megemlékezése lesz.
A mi naptárunkban ez az egyik legfontosabb dátum, amit mindig megünnepeltek a magyarok, bárhol is éltek,
és élnek e világon.
1970-es években és még elöbb is három egymás utáni hétvégen történtek
az események. Egyik szombaton volt a
Szent István bál, ahol néha még a kibérelt terem nagysága sem volt elég
nagy, háromszáz-négyszázan vagy még
többen is ropták a táncot a bálban. Aztán jött a következô hétvége, amikor a
templomban, díszmagyaros ruhákban,
zászlókkal felvonulva a templomban
ünnepi szentmise keretén belül emlékeztünk meg országalapító királyunkról. Az utolsó program az ünnepély volt,
ahol a különbözô csoportok léptek fel
változatos színvonalas mûsorszámokkal.
Mihály Atyával együtt most ezeket
az éveket szeretnénk visszahozni, ami a
legtöbb egyházközségi tagunkat még
érdekel.
Legyen mindenkinek fontos, mivel
hogy Szent István utódai vagyunk.
Mindezek mellett még lehetünk jó
ausztrálok is.

Folytatni kell az egyházi
rendszerváltást
Folytatni kell a magyar egyházakon
belüli rendszerváltást ---- állapították
meg a Balog Zoltán református lelkész,
emberierôforrás-miniszter fôvédnöksége alatt szervezett nagyváradi konferencia elôadói.
A Szabadulás az egyház babiloni fogságából címû kétnapos konferencia igei
bevezetôjében Tôkés László európai
parlamenti képviselô emlékeztetett: az
egyiptomi fogságból szabadult bibliai
zsidóság pusztai vándorlása negyven
évig tartott.
„Mi a vándorlásunk 26. évében vagyunk, de a rendszerváltozás egy folyamat, ezen az úton kell tovább haladnunk”
--- fogalmazott a lelkész-politikus, akit 25
éve iktattak be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki tisztségébe.Tôkés László rámutatott: a 25 éve
elindult egyházi rendszerváltás azt célozta meg, hogy a „kiszolgáló egyházból”
ismét „szolgáló egyházzá” tegye a református egyházat. Hozzátette, a rendszerváltozás útján elindult egyháznak a kiválasztott úton kell továbbhaladnia,
nincsen számára visszaút.
Németh Zsolt, az Országgyûlés külügyi bizottságának elnöke Robert Schumant, az Európai Unió alapító atyáinak
egyikét parafrazeálva úgy fogalmazott,
hogy a magyar nemzet vagy keresztyén
lesz vagy egyáltalán nem lesz. A református gyülekezeti fôgondnoki tisztséget
is viselô politikus kijelentette, hogy a
határon túli magyar egyházakat jobb állapotban találták az 1989-es változások,
mint a magyarországiakat, és a rendszerváltásban is elôbbre tartanak. Véleménye szerint a határon túli magyar
egyházakat az is megkülönbözteti a magyarországiaktól, hogy számukra „az
elnyomás nem ért véget, csak átalakult”.

Úgy vélte, az utódállamokban most is
korlátozzák a szabad vallásgyakorlást,
és az egyházi restitúció is megtorpant.
„Romániában mintha legfelsôbb szintû
támogatást élvezne a restitúció teljes
leállítása” --- jegyezte meg.
Németh Zsolt úgy ítéli meg, hogy Magyarországon „az egyház is beleszürkült
a szürke rendszerváltásba”. A megújulást azonban mindaddig lehetségesnek
látja, „amíg tart a kegyelmi idô”. Magyarországon körvonalazni kell az egyházi emlékezetpolitikát, meg kell találni
és fel kell mutatni a hit hôseit. „Ha nem
is gejzírként tör fel a megújulás”, elô
kell készíteni azokat a „patakmedreket”,
amelyeken „végigfolyhat majd a tiszta
víz” --- mondta.
Kijelentette: nincs kétsége afelôl, hogy
a magyar nemzetpolitika egy következô
új idôszakában kitüntetett szerephez
fognak jutni a határon túli magyar egyházak. Sok sikert kívánt ahhoz, hogy az
egyházak be tudják tölteni a rájuk váró
szerepet. A Szabadulás az egyház babiloni fogságából címû konferencia keretében jeles teológusok, közéleti szereplôk, egyháztörténészek szólnak hozzá az
egyházban történt rendszerváltozás témájához. A konferencia keretében vetítik Gyöngyössy Bence Janus címû
filmjét. A film egy erdélyi ellenzéki család történetén keresztül mutatja be,
hogy a romániai totalitárius rendszer
titkosszolgálatának egyik ügynöke egy
házasságon keresztül miként hatol be az
otthon négy fala közé, hogyan kontrollálja és manipulálja a magánélet legintimebb pillanatait.

(Magyar Hírlap)

Hála és köszönet Kalotay Eszternek és mindazoknak, kik Isten nevében segítettek,
segítenek Ausztráliából, hogy az erdélyi gyermekeket szépen nevelhessük!
Isten fizesse jóságotokat, Csaba t.
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Kiscserkészek mesevilágba indultak!

Április elején tartottunk egy két napos kiscserkész tanyázást. Mesevilág volt a téma, 25 kiscserkész és maci (5 évesen
aluli) részt vett a hétvégen. Sok foglalkozást rendeztünk amik a téma körül forogtak. Mindenki készített magának egy
lovat, hogy lovagolhassanak a királyfival, Aranyhajnak a haját mászták (kötél mászás pályán) és segítettek Jancsi és
Juliskának, hogy a portyáról haza is találjanak. Este a kiscserkészek és a vezetôk felöltöztek, mint egy mesevilági alak
(persze a kedvencüket választották) és mentek táncolni egy diszkó-buliba. Nagyon sikeres volt a hétvégünk és alig
várják a kiscserkészek a következô tanyázást és táborunkat! Ha érdekel a cserkészet, gyertek a mi összejövetelünkre és
kérdésekkel forduljanak Kocsis Mártihoz 0409 134-422 számon. A következô összejöveteleink május 16.án és 30.án
lesznek a Magyarház alsótermében. Ha több képet szeretnétek látni a mi cserkészeinkrôl és kiscserkészeinkrôl,
kattintsatok a facebook oldalunkra a ‘Melbourne-i Magyar Cserkészet’ címû lapra. Szeretettel várunk.
Jó Munkát!

Kocsis Jázmin St. Kcs Rpk.

Katona Barátok
Díszebédje

A Horthy Miklós Társaság Ausztráliai Tagozata rendezésében Melbourne, 2015. május 23-án a North
Fitzroy-i Magyar Reformatus Egyház Bocskai Nagytermében.
Az érkezô vendégeket pattogós
indulók és katona dalok várták.
Dankó Ferenc, a Horthy Miklós
Társaság Ausztraliai Tagozata elnöke köszöntötte a megjelenteket, akik
a vártnál ismét jóval nagyobb létszámban jelentek meg.
A Magyar Hiszekegy elmondása
után egyperces néma fôhajtással
emlékeztünk hôseink és mártírjaink

emlékének, valamint azoknak, akik
bárhol a világon szenvedtek és szenvednek ma is csak azért, mert magyarnak születtek.
Majd 3 új tagunknak adta át Dankó
elnök az igazolványokat és egy-egy
üdvözlô emléklapot: Rigó Sándornak, Rigó Editnek és Kozsik Józsefnek ünnepélyesen.
Az asztaliáldás elmondása után kezdôdôtt a kitûnô minôségben és
mennyisegben elkeszített ebéd elfogyasztása, amely újházi tyúkhúsleves csigatésztával, sültkacsa vörös
káposztával s burgonya pürével készült, valamint harmadikként rigójancsi következett. Káve, tea, pálinka, meggylikör és bor volt kapható.

Magyarországról megérkezett vitéz Zetényi Csukás Ferenc ajándéka az Ausztraliai Magyar Iskolák
számára. Saját költségén 60 darab
kétnyelvû brosúrát állított össze,
nyomtatott ki és küldte el, melynek
címe: A Kormányzó The Governor.
Mely kiválóan alkalmas mind magyarul, vagy angolul tanulóknak.
Ezen brosúrákat adta át Dankó
Frenc elnök ünnepélyesen Makkai
Márta tanárnônek, az ausztráliai
magyar tanárok vezetôjének. „Mivel
otthon még mindig nem tanítanak az
iskolákban Horthyról, legalább mi
kezdjuk el itt.” mondotta Dankó
elnök.
Ezutan került sor a „Kreszthegy”

címû hadtörténeti dokumentumfilm
megtekintésére, mely a Honvédelmi
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fôosztály
támogatásával készült 2014-ben, a
Zrinyi Katonai Filmstudió kiadásában.
A film megrázó képekben, élethûen
mutatja be a Magyar Királyi 65.
Székely Honvéd Határvadász csoport történetét, hôsies, önfeláldozó
harcát az óriási túlerôben lévô Szovjet kötelékek ellen A film dokumentum értékét nôveli, hogy még
találtak 50-60 székely határvadász
veteránt, akik maguk mondjak el a
történteket. A 4. hivatásos szenesz
mellett a Soproni Honvéd Hagyományôrzôk hajtották végre a harcok
bemutatását. Erdélyben makett
fegyverekkel, míg az „éles”-sel való
harcot Magyarországon forgattáknagyszerûen össze illesztve a kettôt.
A film szívhez szóló volt, aki nem
tudta könnyeit visszatartani az egyes
jeleneteknél.
Majd Dankó Ferenc elnök megköszönte Nt. Dézsi Csabának és a

Nth.
Fitzroly-i
Reformatus
Egyháznak azt a nagyszerû segítséget mellyel e rendezvény sikeréhez
hozzajárult. Köszönetet mondott a
Poor Erzsébet vezetésével osztályon felûli minôségben elkészített
ebédért és felszolgalasaert: Polonyi
Marikának, Poor Laszlónak,
Pappné Szarka Etelkának és lányának,a „kis” Etelkának.
Végül köszönetet mondott a jó Istennek, hogy bekességben, szeretetben egy nagyszerû napot eltölthettünk együtt.
Felhívta még a figyelmet a május
31. hôsöknapi koszorúzasra, mely a
Carlton-i temetô Magyar Hôsi Emlékmûvénel lesz, majd az azt követô
ünnepi Istentiszteletre a Nth. Fitzroy-i Reformatus Templomban.
Akik most nem tudtak résztvenni e
rendezvényen, egy kellemes élménynyel rövidebbek, de sebaj! Egy késôbbi idôpontban a Wantirna-i Központtal történô egyeztetés után módot találunk e film újboli levetí-tésére.
Dankó Ferenc
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Magyar iskola hírei
Anyák napja a mi iskolánkban is jelentôs esemény. Május folyamán megünnepeltük az anyák napját kétszer is. Május 9-én az iskolánkban énekeltek és
szavaltak kis- és nagydiákjank, tudásukkal és tehetségükkel megörvendeztetve
szüleiket, fôleg az édesanyákat és nagymamákat. Hosszú hetek eredményes
munkája mutatkozik meg egy ilyen mûsorban: tanárok, tanulók és szülôk
együtt dolgoznak, lázasan készülnek, hogy méltó módon megköszönjék az édesanyáknak, nagymamáknak önzetlenségüket, áldozathozatalukat és gondoskodásukat. Reméljük, hogy emlékezetes elôadást sikerült bemutatnunk. A mûsor
után finomságokkal megrakott asztalok körül folytattuk az ünneplést.
Május 16-án régi szokásunkhoz híven az Árpád Ház Nyugdíjas Otthonban is
elôadtuk mûsorunkat. Diákjank a szép versek és dalok után virágot nyújtottak
át az otthonban lakó édesanyáknak és nagymamáknak.
Köszönjük tanárainknak, diákjainknak és a szülôknek fáradságos munkájukat.
Megérte.

Gábor Anna Mária / Szabó Marika
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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

Hôsök napja

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
MELBOURNE (VIC)
2015. június 14-én vasárnap de.
11 órakor ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban
(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló
az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
utána Nôszövetségi gyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben
Mindenkit szeretettel várunk!
NSW. SYDNEY 2015. június 14-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. június 14-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. június 14-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 és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 2015. minden hónap második vasárnapján
de. 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács 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).

A Carlton-i Magyar Hôsök Emlékmûvénél a North Fitzroyi Magyar Református Egyház és a Melbourne-i
Társadalmi Egyesületek kiküldôttjei, Csutoros István Ima és Ige felolvasása után, helyezték el a hála és
kegyelet koszorúit a hazát védô hôsök és mártírok emlékezetére.
A Magyar Nemzet, mélységes szeretettel, magasztaló elísmeréssel és hálával emlékezik meg hôs fiairól,
akik a hárorúk alatt, a hazáért vívott küzdelemben, a Magyar Nemzetnek dícsôséget és hírnevet szerezve,
életüket feláldozták. A Nemzet soha el nem múló hálája és elísmerése jeléûl, az esô és jövô nemzedékek örök
okulására és hôsi halottainak dícsôségére, minden esztendô május hónapjának utolsó vasárnapját Nemzeti
Ünnepnek tekintjük, megtartjuk, mind Hôsök Emlék Ünnepét.
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Hosszú Katinka:
Nincs az a pénz,
amiért eladnám a
lelkem
Visszautasítom az alaptalan vádakat
–- mondta Hosszú Katinka keddi
sajtótájékoztatóján, melyet az ôt ért
doppingvád ügyében tartott Budapesten, a Margitszigeten. Kiss László
szövetségi kapitány a munka folytatására kérte a sportolót és edzôjét.
A háromszoros világbajnok a Swimming World Magazine internetes oldalán megjelent doppingvádakra reagálva egy ügyvédei által jóváhagyott
nyilatkozatot olvasott fel keddi sajtótájékoztatóján.
–-- Soha nem szedtem teljesítménynövelô szereket, és szentül vallom,
nincs az a pénz, hírnév, nincs az a gyôzelem, ami visszaigazolná: megérte
eladni a lelkemet --– jelentette ki
Hosszú Katinka. –-- Hálás vagyok a
családom, a barátaim, a szurkolóim és
a szponzoraim kiállásáért.
–-- Teljesen idegen tôlem a csalás.
Viszont az is, hogy egy vállrándítással
intézzem el, ha egy általam egyáltalán
nem ismert illetô megpróbálja tönkretenni a hitelességemet a saját önzô érdekei miatt. A megfelelô idôben és
helyen el fogom mondani Mr. Barrettnek a véleményemet a megírt
cikkrôl, amiben beismerte, hogy semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezik
–-- tette hozzá a világklasszis úszónô.
–-- Nem érdeklôdtek az edzésmódszereimrôl, hogy hány órát töltök naponta a medencében, milyen az étrendem, milyen szigorú szabályrend
szerint táplálkozom, kizárandó annak
a lehetôségét, hogy bármilyen tiltott
szer a szervezetembe kerüljön. Mostantól egy jogászcsapat veszi át ezt az
ügyet –-- mondta végezetül Hosszú
Katinka.
Gyárfás tanácsa
–-- Személy szerint azt tanácsoltam
Katinkának --– bár nyilván a döntés az
övé --–, hogy ne pereljen, ússzon. Egy
úszó úszik és ezzel válaszol mindenkinek. Továbbra is tegyen eleget a
WADA és az egyéb szervezetek vizsgálatainak. Meggyôzôdésem, hogy
helyt fog állni, Katinka nemcsak szép,
kedves és jó úszó, hanem tiszta is --–
nyilatkozta Gyárfás Tamás.
A sajtótájékoztatón szót kért Kiss
László, az úszóválogatott szövetségi
kapitánya, aki Casey Barrettre utalva
kijelentette: „Ahogy Katinka regenerálódik, úgy Barrett úr egyre inkább
degenerálódik.” Kiss hozzátette: ô
annyit kért a sportolónôtôl, hogy ne
figyeljen oda a pletykákra, próbálja
függetleníteni magát az eseményektôl.
Shane Tusup pedig menjen tovább
Katinkával azon az úton, amirôl már
bebizonyították, hogy jó és eredményes –-- mondta az úszónô edzôjének is
üzenve Kiss László.
Casey Barrett, a Swimming World
Magazine munkatársa véleménycikkében azt taglalja, hogy bár hiteles bizonyítékot eddig nem talált senki, a sokszoros világ- és Európa-bajnok magyar
sportoló évek óta folyamatosan emberfeletti teljesítményt nyújt a medencében, ami tiltott ajzószerek használata nélkül szerinte lehetetlen.
Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke visszautasítja a vádakat,
és magyar szálat sejt a támadás mögött.
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SPORT
Szépen csillog a
veszprémiek ezüstérme

Kézilabda. A Kiel elleni hatalmas
bravúr után elmaradt a folytatás --–
hiába remekelt Nagy László, egyedül
kevés volt a sikerhez
Ezüstérmes lett a Veszprém együttese a férfi Bajnokok Ligája négyesdöntôjében, amelyben kellemes meglepetésre az elôdöntôben legyôzte a
Kielt a kölni Lanxess Arénában. A döntôben a Barcelona elsôsorban a remek
védekezésének köszönhetôen 28–23-ra
nyert a Veszprém ellen, amely 2002
után ismét ezüstérmes lett a BL-ben.
Nem bánta meg az a háromezer veszprémi szurkoló, aki kiutazott Kölnbe a
Bajnokok Ligája négyesdöntôjére. A
20 ezer nézô közül a németek csalódottan nézték, a magyarok viszont
éljenezték, hogy a Veszprém játékosai
a gyôztes elôdöntô után örömtáncot
járnak a kölni Lanxess Arénában.
A magyar bajnoknak sikerült visszavágnia a Kielnek a tavalyi vereségért,
31–27-re nyert, s 2002 után másodszor
döntôt játszhatott, amelyben a Kielcét
legyôzô Barcelona volt az ellenfele.
A Kiel elleni mérkôzés nem úgy indult, hogy magyar siker lesz a vége,
mert csapatunk nagyon feszülten kezdett, három büntetôt is kihagyott,
Mikler Roland sorra kapta a gólokat,
s a Kiel 5–2-re elhúzott. A kapuscsere
után –-- Miklert Alilovic váltotta --–
Nagy László vezérletével, Ilic fontos
góljaival a Veszprém kiegyenlített. A
második félidôben aztán a magyar
bajnok fokozatosan elhúzott (27–21), s
végül 31–27-re nyert. Alfred Gislason,
a Kiel vezetôedzôje sportszerûen elismerte: „Ma jobb volt a Veszprém, és
megérdemelten jutott a döntôbe. Nem
tudtuk kihasználni az ellenfél megingásait, és sajnos mi is többször hibáztunk, ráadásul Alilovic remek napot
fogott ki.” Carlos Ortega, a Veszprém
vezetôedzôje érthetôen elégedetten
nyilatkozott az MTI-nek: „Elôször tudtunk eljutni a Final Four döntôjébe. A
védekezésünk remek volt, pedig többféle variációt kellett alkalmaznunk a
Kiel állandóan változó támadóformációi miatt. A Barcelona jó csapat, de
most is megmutattuk, képesek vagyunk bárkit legyôzni.”

A döntô összecsapás érdekessége
volt, hogy Ortega a Barcelona játékosaként hatszor nyert a BL-ben, a spanyol gárdával tizennégy különbözô
trófeát gyûjtött be, Nagy László pedig
2005 és 2011 között a katalán csapatot
erôsítette. A két együttes a nemzetközi
kupákban eddig tizenötször találkozott,
és tízszer nyert a Barcelona.
Nagyék ezen a statisztikán próbáltak
javítani, azonban már a finálé elején
kiderült, hogy a spanyolok kemény védelmét nagyon nehéz feltörni. Ez húsz
perc alatt csak hatszor sikerült, ráadásul ezúttal Alilovic sem remekelt, és az
ôt váltó Mikler is csak a 29. percben
védett lövést elôször. A spanyolok
francia világklasszisa, Karabatic akár
egy tank rohamozott, négy gólt dobott,
s félidôben ennyi volt a különbség a
két csapat között (14–10).
A szünet után folytatódott a nagyon
kemény, sokszor durva küzdelem,
amelyben a negyvenedik percben felcsillant a remény a felzárkózásra (19–
17), de Lékaiék három helyzetet is
kihagytak, a Barcelona pedig könyörtelenül büntetett, s végül 28–23-ra
nyert. A vereségben döntô volt, hogy
Miklerék nagyon gyengén védtek, a
BL-gólkirály Ilics pedig rossz százalékkal dobott, egyedül Nagy játszott
kiemelkedôen. A Veszprém így is bizonyította, hogy Európa második legjobb
csapata.
Férfi BL.
Elôdöntôk: Veszprém–Kiel 31–27
Barcelona–Kielce 33–28
A döntô:
Barcelona–Veszprém 28–23 (14–10).

Mervó: Ilyen gólt
teremfociban
szoktunk lôni
Magabiztos gyôzelemmel kezdett a
magyar válogatott az Új-Zélandon
zajló U20-as labdarúgó-világbajnokságon, a csapat Mervó Bence mesterhármasának is köszönhetôen 5-1-re
nyert az észak-koreai csapat ellen.
Bernd Storck szövetségi edzô örül,
hogy sikerült bizonyítaniuk.
„Köszönöm mindenkinek, akik szurkoltak nekünk. Kiváló a hangulat, a
csapat összeszokott már. Edzéseken
százszázalékosan oda kell tenni ma-

gunkat, és remélem, az eredmény
bennünket igazol majd” --- nyilatkozta
a mesterhármassal nyitó Mervó Bence, aki a harmadik góljáról azt mondta,
ilyen trükköt és megoldást teremfociban szokta alkalmazni.
„Nagyon fontos volt az elsô mérkôzés,
hiszen bár jól sikerült a felkészülésünk
és a felkészülési mérkôzéseink is, de
itt tudtunk meggyôzôdni arról, hol tart
valójában a csapat” --- mondta Bernd
Storck a lefújás után az Mlsz.hu-nak.
A szakember örült, hogy sikerült bebizonyítania a válogatottnak, hogy képes a nemzetközi mezônyben is nagyszerûen és eredményesen futballozni.
„Észak-Koreáról nagyon keveset lehetett elôzetesen tudni, láttuk ugyan a
meccseiket, de kevés információ szivárgott ki arról, hogy milyen állapotban érkezhettek a vébére. Az elsô pillanattól kezdve kontrolláltuk a
mérkôzést, és a mentális erônket mutatja, hogy a sorsdöntô pillanatokból
jól jöttünk ki, így a koreai egyenlítés
után gyorsan visszavettük a vezetést,
és a szünetben történt változtatások is
hamar gólt eredményeztek” --- tette
hozzá.
„Mindent rosszul csináltunk. Most
vissza kell mennünk a taktikai táblához, és megpróbálunk aprólékosan
felkészülni a következô mérkôzésre.
Nem sokat tudtunk meg az ellenfeleinkrôl, de az eredmény mindent elárul
a magyarokról, ez egy kiváló csapat”
–-- nyilatkozta An Je Gun, az északkoreaiak edzôje.

OTP Bank Liga 30.
(utolsó) forduló:

Véget ért az NB I-es szezon
Az Újpest hazai pályán magabiztos
gyôzelmet aratott a Kecskemét ellen a
labdarúgó OTP Bank Liga 30., utolsó
fordulójának mérkôzésén. A fôvárosi
lila-fehérek így sorozatban hetedik találkozójukon nyertek, igaz, a következô
idényre élvonalbeli licencet nem kapó,
így az NB III-ba szoruló kecskemétiek
nem tanúsítottak érdemi ellenállást.
Újpest – Kecskemét 3-0 (2-0)
Az elsô félidôben a tempó és a játék
színvonala sem volt magas. Az elsô fél
órában inkább az Újpest veszélyeztetett, s a játékrész hajrájához közeledve két perc alatt kétszer is a kapuba
talált. A kecskemétiek teljesítményét
látva úgy tûnt, ez a két gól el is döntötte
az összecsapást.
A szünet után szinte semmit sem
változott a játék képe, a hazaiak fölényben futballoztak, bár elvétve a
vendégek is próbálkoztak támadások

vezetésével. Az Újpest aztán a hajrában megadta a kegyelemdöfést, így
magabiztosan és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.
A kupagyôztes és a bajnokságban
ezüstérmes Ferencváros 2-0-ra legyôzte a bajnok Videotont és a zöld-fehérek
ezzel egy hosszú sorozatot szakítottak
meg, ugyanis 2003 áprilisa óta nem
tudtak nyerni hazai pályán a székesfehérvári együttes ellen. Thomas Doll
csapata ezzel a sikerrel a mostani szezonban veretlen maradt a Groupama
Arénában.
FTC-Videoton FC 2-0 (0-0)
A Debrecen simán verte a kizárt
Gyôrt, a Diósgyôr pedig az MTK-t
gyôzte le a labdarúgó NB I utolsó fordulójában.
A Gyôr hat újonccal kezdte a találkozót és a kispadján is kizárólag olyan
játékosok ültek, akik még nem léptek
pályára az élvonalban. A hajdúságiak
ennek megfelelôen bô negyedóra alatt
három gólt szerezve eldöntötték a három pont sorsát. Ezt követôen visszavett a tempóból a hazai csapat, így a
szünetig nem született újabb gól, igaz
egy ízben csak a kapufa mentette meg
a vendégeket.
A folytatásban is a Debrecen játszott
fölényben, a gyôri fiatalok erejébôl
mindössze néhány szép megoldásra
futotta. Bódi harmadik találatával
mesterhármast ért el, majd a debreceniek NB I-es debütánsa, Sós állította
be a végeredményt. A vége akár még
nagyobb arányú hazai siker is lehetett
volna, de a kapufa további két alkalommal is a vendégek pártján állt.
DVSC - Gyôr 5-0 (3-0)
A Diósgyôr hazai pályán 1-0-ra legyôzte a bronzérmes MTK együttesét
a labdarúgó OTP Bank Liga zárófordulójának vasárnapi játéknapján.
Már a találkozó elôtt biztos volt, hogy
az MTK bronzérmesként, a Diósgyôr
pedig hetedikként zár a bajnokságban,
így tét nélkül léphettek pályára a
csapatok. A sérültek és az eltiltottak
miatt Garami József, a vendégek vezetôedzôje meglehetôsen felforgatott
összeállításban küldte ki együttesét.
Ennek megfelelôen a szezon végén
jól szereplô, s a megbízott vezetôedzô,
Vitelki Zoltán –- akit Bekô Balázs
követ majd --– irányításával veretlen
Diósgyôr irányította az összecsapást, s
vezetett 1-0-ra a szünetben.
A fordulást követôen már veszélyesebben futballozott az MTK, de nem
tudott élni a lehetôségeivel, így a Diósgyôr otthon tartotta a három pontot.
Diósgyôr-MTK 1-0 (1-0)

14. oldal
Mióta használunk zsebkendôt?
A zsebkendô és a nátha viszonyában
az elsôbbség kétségtelenül a nátháé.
Még ha ôseink edzettebbek voltak is,
mint mi, s nem is utaztak zsúfolt villamosokon, akkor sem valószínû, hogy
a jégkorszakot nátha nélkül úszták
volna meg. Zsebkendôrôl azonban
csak a római korból van tudomásunk --- már amennyire ilyen néven lehet
illetni egy olyan kendôt, amelyet zseb
hiányában a tógájuk öblében hordtak a
férfiak, s amelyet nem is orrfúvásra
használtak. A sudariummal a verítéket
itatták fel homlokukról, az orariumba
szájukat törölték. Keszkenôjüket lobogtatták a rómaiak tetszésük jeléül a
színházban, kendôjével adott jelt az
aedilis a cirkuszi játékok megkezdésére.
Eszerint a klasszikus ókorban nem
fújtak orrot az emberek?
Volt erre a célra is egy kis vászondarab, muccinum néven, amelyet
azonban nyilvánosság elôtt nem illett
használni. Úrihölgy különösen nem
fújhatott orrot társaságban, mert ha
zsebkendôt kellett használnia, ez azt
jelentette, hogy beteg; aki pedig beteg,
az maradjon otthon. A római iratokból
úgy tûnik, hogy az akkoriak igen kevés
együttérzést tanúsítottak szegény,
náthában szenvedô embertársaik
iránt. A nátha egyértelmûnek látszott
a butasággal, legalább is az éleseszû
embert „kifújt orrú ember”, „Homo
emunctae naris” névvel illették.
Egyes kultúrhistorikusok szerint a
zsebkendô Európában már a 11. században általános volt. Mások úgy vélekednek, hogy csak a 15. században
jött divatba, Olaszországban. Ghirlandaio képein már mindenesetre ott látjuk az elôkelô hölgyek kezében. A 16.
században tucatszámra rögzítik létezését a különbözô leltárak, végrendeletek. A királynôk, arisztokrata hölgyek és polgárasszonyok portréikon
pedig szinte valamennyien keszkenôt
szorongatnak. A nôk ekkor tehát még
nem „zsebkendôt”, hanem „kézkendôt”
hordtak. Ebbôl a kézkendôbôl formálódott a keszkenô szavunk.

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre: 1. Marcel Poust, 2. Nyírbátorban, 3. Húrnak, 4. Quadrigának, 5.
Bonaparte Napóleon, Szt. Ilona szigetén, 6. A májusé, 7. Teller Edét, 8.
Nagyszonbat, 9. Alekszej Leonov, 10.
Tüdôgyulladás.
E heti kérdéseink:
1. Melyik két folyónkat köti össze a
Principális-csatorna?
2. Melyik római mitológiai személyrôl kapta a nevét a június hónap?
3. Hol és mikor írta meg Kölcsey
Ferenc a Himnuszt?
4. Melyik városunknál ömlik a
Zagyva a Tiszába?
5. Hány éves volt Jeanne d’Arc, amikor máglyán megégették?
6. Ki tervezte a firenzei dóm harangtornyát, a Campanilét?
7. Ki tervezte a budapesti Operaház
épületét?
8. Eredetileg mi volt a sillabusz?
9. Melyik elem vegyjele Pb?
10. Mi a neve Afrika legnagyobb
tavának?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.
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JÓ ÉS ROSSZ
SZOKÁSAINK
Nem sajnálták ezeket az arannyalezüsttel kivarrott iparmûvészeti
remekeket --- orrfúvásra használni?
Francia írók jegyezték fel, hogy a 200
dukátos keszkenôt sajnálva, az elegáns
urak --- ujjukkal csapták földhöz orrukat. Úgy látszik azonban, hogy
praktikus emberek rájöttek arra, hogy
az orrot zsebkendôbe is lehet fújni.
Erre vall az, hogy nálunk Comenius a
verítéktörlô keszkenôtôl világosan
megkülönbözteti azt a keszkenôt,
amelybe az orrot fújják. Régi magyar
leltárakban csakugyan ott találjuk a
sok selymes-csipkés, skófiumos,
aranyhímzéses keszkenô mellett a pamuttal varrott, pamuttal szôtt vagy
parasztkeszkenôket is. Utóbbiak persze nem a földmûvelô nép számára
készült zsebkendôket jelentik, hanem
az egyszerût, dísztelent, amely azonban télvíz idején nagyobb enyhülést
szerzett gazdájának, mint a rececsipkés, aranyhímes remekek.
Még a 18. században is hordják nyilvánosan a díszzsebkendôt, bár ez méreteiben összezsugorodik, de értékében nem csökken, mivel méregdrága
csipkék szegélyezik.
A tubákolás elterjedésével divatba
jöttek a színes zsebkendôk is. A 18. sz.
végén ---- 19. sz. elején a nyomott
pamutzsebkendôk valóságos politikai
propagandaeszközök: megtalálhatjuk
rajtuk az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatot éppúgy, mint 1812-ben
Oroszország térképét és Napóleon
gúnyképeit. Josephine császárné le
nem teszi kezébôl kis csipkekendôcskéjét --- a szépasszonynak csúnya foga
volt, s csak fedezék mögül mert mosolyogni...
A parfümös, csipkés díszzsebkendôk korszaka lejárt. De vajon korszerû megoldása egyáltalán a zsebkendô?
Egy utazó feljegyezte, hogy az afrikaiak kinevették, amikor zsebkendôt
használt: „Bolondok vagytok ti, hogy
elteszitek az orrvizet...”
Montaigne sem értette már a 16. században: milyen privilégiuma van az
orr váladékának, hogy azt csipkés
zsebkendôcskékbe tesszük, s gondosan
megôrizzük?
A megnyugtató megoldást a japánok
találták fel. Ôk papírzsebkendôt használnak, amit azután tûzbe dobnak.
Elég hosszú idôbe került, míg ez az
ésszerû találmány meghódította Európát, de most már ezé a jövô.
Mióta fürödnek az emberek?
A tisztasági fürdônek változatos és
nagyon érdekes története van. Ötezer
esztendôs fürdôkultúráról beszélnek
az Indus folyó melletti MohendrsoDaro romjai. Egy fürdô maradványait
is megtalálták, 7Å~13 méter nagyságú
medencével, melyet oszlopsor választott el a kabinoktól. A krétai palotákban
fürdôszobát és fürdôkádat találunk.
Az antik fürdôkultúrát a rómaiak a világbirodalom minden zugába elvitték,
a provincia minden városában megtalálhatók a nyilvános fürdôk. Róma
városában hatalmas, fényûzôen berendezett fürdôk ---- mint pl. Caracalla
vagy Diocletianus thermái ---- szolgálták a lakosság tisztálkodását, szórakozását, sôt mûvelôdését is. A hideg,
langyos, meleg medencéken, gôzfür-

dôkön kívül sportcsarnokok, könyvtárak is csatlakoztak a pompás fürdôépületekhez, melyeket mozaikok,
falfestmények, szobrok díszítettek.
A római birodalom bukása után eltûnnek a luxusfürdôk, de még a „sötét”
évszázadokban sem hiányzik a tisztálkodás igénye. Tudunk a hun és avar
fejedelmek fürdôirôl; az óbolgárokról
feljegyzik, hogy naponta fürödtek; a
bizánci császárok pedig, ha útra keltek, bôrmedencés magyar fürdôt és
fürdôsátrat vittek magukkal. A középkori várakban fából készült kádakban,
dézsákban tisztálkodtak az emberek; a
városokban pedig fürdôházak nyíltak,
ahol a fürdôsök, borbélyok borotváltak,
köpölyöztek is. A fürdôházaknak meglehetôsen rossz hírük volt, bezárásukra
azonban mégsem erkölcsi megfontolásokból került sor, hanem azért, meri a
járványokat terjesztették a közös fürdôk. Ebbôl aztán sokan azt a következtetést vonták le, hogy a fürdés, mint
olyan, egészségtelen. A higiéniai mélypontot Európa a 17-18. században érte
el.
1640-ben jelent meg az igen elterjedt
illemtan, a Lois de ia galanterie, ebben
szó szerint ezt olvashatjuk: „Néha elmehetünk a fürdôsökhöz, hogy testünk
tiszta legyen, s naponként fáradságot
vehetünk magunknak ahhoz, hogy
megmossuk kezünket. Majdnem olyan
gyakran mossuk meg arcunkat is.”
XIV. Lajos napi toalettje abból állt,
hogy reggel parfômbe mártott kendôvel letörölte arcát, s egy nemesúr néhány csepp rózsavizet öntött a kezére.
XV. Lajos korában a versailles-i palotában végzett munkálatok során egy
befalazott helyiségre bukkantak,
amelyben egy fürdôkád állt. Nem tudván mit kezdeni a díszes medencével --- Pompadour márkinô utasítására --átalakították szökôkútnak.
De hogy magyar történeti adalékokkal is szolgáljunk e furcsa tisztaságiszony felôl, bemutatunk egy részletet
Bethlen Miklós önéletírásából. Íme,
hogyan vélekedett egy magyar fôúr,
ez az igen képzett, kitûnô férfi a 17.
században: „Ritkán fürödtem, kivált
hideg vízben; lábamat két hétben, néha minden héten mosattam, számat
reggel, ebéd és vacsora után mindenkor, és gyengén a kezemet is hideg
vízzel mostam; kezemet gyakran, de
orcámat hacsak valami por, sár vagy
valami gaz nem érte ---- sohasem
mostam, hanem a borbély, mikor hetenként rabságomig a szakállamat elborotválta. A fejemet talán 25 esztendeje van, hogy meg nem mosták.”
Ismeretes a törökök fürdôkultúrája;
náluk a mosdás, fürdés vallási elôírás
volt. Budának a középkorban is látogatott „hévizeit” ôk építették ki kupolás
fürdôkké.
Érdekes azt is megemlíteni, hogy a
dölyfös bécsi Hofburgban nem volt
fürdôszoba addig, amíg Erzsébet
királyné ki nem könyörögte a felséges
férjétôl, Ferenc József császártól ezt a
kiváltságot a maga számára. A berlini
császári palotában pedig még rosszabb
volt a helyzet. Ha I. Vilmos császár fürödni akart ---- mégpedig ôfelsége
minden héten egyszer megengedte
magának ezt a luxust ---, a közeli Hotel
Adlonból hozatta át a palotába a bádog
fürdôkádat.

2015. június 11.
Egy férfi váratlanul bejelenti a
menyasszonyának, hogy felbontja az
eljegyzésüket, mert egy másik nôt fog
feleségül venni. A lány megdöbbenve
kérdezi:
--- Miért? Talán ô szebb, mint én
vagyok?
--- Dehogy, drágám!
--- Talán jobb az ágyban, mint én?
--- Nálad senki sem lehet jobb!
--- Vagy talán jobban fôz nálam?
--- Dehogy!
--- Akkor mit tud, amit én nem?
--- Gyerektartást a nyakamba varrni.
***
A férfi hazaérkezik és feldúltan kezdi
mesélni, mit hallott a hivatalban:
--- Képzeld, a kollégám tegnap gyanútlanul hazament és ott találta a feleségét egy idegen férfival az ágyban.
Annyira felizgatta a dolog, hogy ott a
helyszínen meghalt. Tudod, a szerencsétlennek már kétszer volt infarktusa.
--- Még az a szerencse, hogy te nem
vagy szívbeteg! --- nyugtatja férjét
azasszony.
***
--- Kaphatnánk egy szobát éjszakára?
--- Persze. Házasok?
--- Igen, mind a ketten.
***
A gazdag férj korábban jön haza üzleti útjáról, és a kertészt a nappaliban
találja, lába az asztalon, kezében whiskey, szájában pedig drága szivar.
--- Látom, magának aztán jól megy
nálunk! --- kiált felháborodottan a férj
--- Még jó, hogy a feleségemet nem
ülteti az ölébe!
--- Már gondoltam rá, de a nagyságos
asszony még nem jött fel a sofôrszobájából.
***
Újdonsült férj odadobja a nadrágját a
feleségnek:
--- Tessék, itt a nadrágom, próbáld
fel!
Az asszonyka felpróbálja:
--- Ez nagyon nagy rám!
--- Így van --- feleli a férj. Jusson
eszedbe minden alkalommal, hogy
ebben a családban ki hordja a nadrágot!
Erre az asszony leveszi a bugyiját, és
odaadja a férjének:
--- Tessék, próbáld fel!
A férfi próbálkozik, de nem megy:
--- Ez lehetetlen! Nem tudok bebújni a
bugyidba!
--- Igen, és ez így is marad, ha nem
változtatsz a pökhendiségeden!
***
--- Halló, elmegyógyintézet?
--- Igen.
--- Mondja, nem szökött meg ma maguktól egy ôrült?
--- Nem.
--- Miért kérdi?
--- Mert valaki ma megszöktette a feleségem.
***
Egy házaspár már 24 órája autózik.
Mivel mindketten holtfáradtak, elhatározzák, alszanak négy órát, aztán
folytatják az utazást. Bemennek az
elsô hotelbe, kérnek egy szobát, majd
a négy óra letelte után mennek a
recepcióhoz fizetni. A számla 350
dollárról szól, amit a férj kicsit soknak
talál. Hívatja az igazgatót, és reklamál:
--- Miért ilyen drága a szoba, hiszen
csak négy órát töltöttünk itt?
--- Tudja, ez a legolcsóbb szobánk.
Szállodánk rendelkezik egy nagy úszómedencével, konferencia központtal,
szaunával, így a szobák ára is ennek
megfelelô.

NA NE...
--- De mi nem vettünk igénybe
semmilyen szolgáltatást!
- Az lehet, de a lehetôségük megvolt.
A férfi még vitatkozik egy ideig,
majd feladja és kiállít egy csekket.
Az igazgató megnézi, majd felháborodva mondja:
--- De ez a csekk csak 100 dollárról
szól!
--- Igen, 250 dollárt számítottam fel
azért, mert lefeküdhetett a feleségemmel.
--- De én nem feküdtem le a feleségével!
--- Az lehet, de a lehetôség megvolt
rá...
***
Kovácsné átmegy a szomszéd aszszonyához. Látja, hogy az éppen a
nagy kanapét próbálja átcipelni a szoba egyik végébôl a másikba.
--- De nagy munkába fogtál, Rózsika!
Miért nem várod meg, míg hazajön az
urad?
--- Á, dehogy! Még csak az kéne, hogy
ô is rajta üljön!
***
A székely nézelôdik az állatkertben.
Csodálja, hogy a veszedelmes nagyvadak engedelmeskednek a gondozónak,
igaz az nem bántja ôket.
--- Mondja az úr, mit mûvel kend az
állatokkal, hogy így engedelmeskednek, s meg tudja fékezni ôket?
--- A szemeim erejével hatok rájuk.
--- Megkérném szépen, nézzen egyszer jól a feleségem szemei közé is!
***
A házaspár már két órája autózik,
amikor a feleség a fejéhez kap ésfelsikolt:
--- Úristen, forduljunk vissza! Bedugva hagytam a vasalót és félek, hogy le
fog égni a ház.
--- Á, dehogy fog leégni! --- feleli a férj
--- Én meg nyitva hagytam a kádcsapot
a fürdôszobában.
***
A férj borotválkozik a fürdôben és
morog magának:
--- A fenébe! Ezzel a borotvával még a
nyakamat sem tudom elvágni!
Az asszony beszól neki:
--- Beadjam a nagy kést?
***
Két barátnô beszélget:
--- Hallom válófélben vagytok a férjeddel --- mondja az egyik.
--- Igen, vallási nézet különbségek
miatt --- feleli a másik.
--- Vallási okok miatt?
--- Igen, én nem hiszek abban, hogy a
férjem lenne az Isten.
***
Egy férfi bemegy az orvoshoz:
--- Doktor úr, a feleségem elvesztette
a hangját! Mit tehetnénk, hogy viszszaszerezze?
Erre az orvos:
--- Próbáljon meg egyszer hajnal háromkor hazamenni!
***
--- Hogy lehet libából sárkányt csinálni?
--- ???
--- El kell venni feleségül!
***
Az idôs házaspár 60. házassági
évfordulóját ünnepli, és a hosszú, boldog házasság titkáról kérdezik ôket.
--- A jó memória --- mondja a férj.
--- Nem szabad megfeledkezni
például a feleségünk születésnapjáról.
Én mindig felköszöntöm hogyishívjákot a születésnapján.
***

2015. június 11.
Június 15. hétfő

MAGYAR ÉLET
Június 16. kedd

Június 17. szerda

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
00:05 Balatoni Nyár
00:00 Tálentum (2004)
00:05 Balatoni Nyár
01:50 Család-barát
Fábry Sándor . Fábry Sán- 01:50 Család-barát
válogatás
dort a magyar TV nézők
válogatás
elsősorban az RTL Klub
02:45 ANGOL NYELVŰ 02:45 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
„Esti Showder” című mű- HÍREK
02:55 Ridikül - Női talksorából ismerik. Mi azon- 02:55 Ridikül - Női talkshow Irány a kert!
ban szeretnénk más oldala- showSzakmai szerelem
03:45 Virágzó Magyaroriról is bemutatni. A művelt, 03:45 Virágzó Magyarsokat olvasott filmdrama- ország Tiszavasvári. A mai szág Sarkad . A sorozat
turgot, forgatókönyvírót,
Tiszavasvári két település Magyarország ismert és
aki a régi bútorok, tárgyak összeolvadásával jött létre. kevésbé ismert városait
között érzi jól magát, a szen- A két község Büd és Szent- mutatja be: a helyi nevezetességeket, látnivalókat, a
vedélyes lakberendezőt és
mihály 1941-ben Büdtelepülések kulturális életét,
designert, az állatbarátot… szentmihály néven egyeVagyis azt a sokoldalú em- sült. A ma használatos Ti- az itt élők ünnepeit és hétbert, aki sajátos humorával szavasvári nevet 1952 óta köznapjait.
szórakoztatja az embereket, viseli. A település legfonto- 04:05 Hazajáró Felsőde a szüleiről szóló emléke- sabb nevezetességei: a Vas- Nyárádmente 2.
zései családszeretetről, a ha- vári Pál Múzeum, a Des- 04:30 Szerelmes földrajz:
Az elvágyódás arborétugyományok, a nemzeti érté- sewffy-kastély, a Kornismai - Gálffi László.
kek megbecsüléséről tanús- kastély és a strandfürdő.
Ismeretterjesztő magazin
kodnak.
04:05 Hazajáró Felső05:05 Hagyaték: Szemé00:35 Himnusz
Nyárádmente 1.
lyes tradíció - Családi
00:35 Család-barát
04:35 Szerelmes földrajz
hagyomány
02:10 Hazajáró: OROM- Múltidézgetés Egerben 05:30 Duna anzix: Regék
PART 2 - ATisza mentén Törőcsik Mari
Magyarkanizsától Marto- 05:05 Hagyaték Az örök a Duna forrásáról - "Caput
nosig
igazság útján - II. Rákóczi Danubius Quaerere"
05:50 Kívánságkosár
02:35 Nyolc évszak 8/7.:
Ferenc öröksége
07:45 Balatoni Nyár
Magyar tévéfilm
05:30 Duna anzix A mi
03:45 Nyolc évszak (1987) Dunánk. A 60 részes lírai, 09:30 Család-barát
válogatás
8/8.: Magyar tévéfilm
szubjektív filmsorozat a
04:50 ANGOL NYELVŰ Duna folyam útját járja be 10:25 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
HÍREK
fekete-erdei forrásától fe05:05 Ridikül - Női talkkete-tengeri torkolatáig. A 10:40 4kerék
11:05 Magyar gazda
show Gyerekvállalás , van Duna útja során számos
-e ideális időpont?
nemzettel találkozik, me- 11:25 Ízőrzők Lulla. Ma05:50 Kívánságkosár
lyek sorsát évezredek óta a gyar ismeretterjesztő sorozat
12:00 Déli harangszó
07:45 Gasztroangyal
nagy folyó formálja.
08:40 Duna Nap Torockón Sorozatunk célja bemutat- 12:00 Hravatska Krónika
09:35 Család-barát váloni azokat a kincseket, me- 12:30 Ecranul nostru
gatás
lyek e páratlan folyam útját 13:00 Híradó
10:30 ANGOL NYELVŰ keresztezik, s kiemelni a Du- 13:15 Kívánságkosár
HÍREK
naazonértékeit,melyektalán 15:15 Rome Reports Vatikáni híradó
10:45 Világ
napjainkbanelfelejtődtek.
15:40 Isten kezében
11:05 Kárpát expressz
05:50 Kívánságkosár
16:15 Virágzó Magyaror11:30 Ízőrzők Lenti.
07:45 Balatoni Nyár
szág: Tótkomlós
Magyarismeretterjesztősorozat 09:30 Család-barát
16:45 Velünk élő Trianon 12:00 Déli harangszó
válogatás
12:00 Roma Magazin
10:25 ANGOL NYELVŰ Egy majdnem betiltott
filmsorozat 14/12.: Magyar
12:30 Domovina
HÍREK
dokumentumfilm-sorozat
13:00 Híradó
10:40 Kék bolygó
17:40 Határtalanul magyar
13:15 Kívánságkosár
11:00 Minden tudás
Színház a határon - A Szig15:15 Az utódok
11:25 Ízőrzők Milota.
ligeti Színház társulatai.
reménysége
Magyar ismeretterjesztő
Nagyvárad a századfordu15:40 Tanúságtevők
sorozat
ló környékén igazi kulturá16:10 Közlekedés XXI.
12:00 Déli harangszó
16:40 Velünk élő Trianon - 12:00 Srpski ekran Szerb lis nagyhatalom volt a Kárpát-medencében. A NagyEgy majdnem betiltott
nyelvű nemzetiségi
váradi Színház építését zafilmsorozat 14/10.: Magyar magazin
varos idők, világháborúk
dokumentumfilm-sorozat
12:30 Unser Bildschrim
majd a romboló kommuRendezte: Koltay Gábor
13:00 Híradó
nizmus követte. Ebben az
17:35 Határtalanul magyar 13:15 Kívánságkosár
A lila arany titka - Egy gróf 15:15 Nótacsokor : Tarnai időszakban vált Nagyvákalandozásai Amerikában Kiss László, Máté Ottília, rad csupán egy "vasúti állomássá", egy "tranzitvá18:05 Hazajáró Kőhát - A Szalai Antal és zenekara
rossá" az Erdélybe utazók
máramarosi só birodalma 15:30 Unitárius magazin
számára. Nemrég azonban
18:35 Öt kontinens
15:55 Előkészületek a
új időszámítás kezdődött.
19:05 Hogy volt?!
Csillagpontra
Megalakult az új magyar
20:00 A L´art pour l´art tár- 16:25 A nap vendége
színház, új vágyakkal, új
sulat új műsora Kamarakó- (2006) Romsics Ignác
rus és a többiek. Szereplők: 16:40 Velünk élő Trianon - technikákkal, új koncepciókkal. Sikerült-e? Hol tart
Dolák-Saly Róbert (Öreg,
Egy majdnem betiltott
Leopold, Naftalin Ernő, Bo- filmsorozat 14/11.: Magyar most? Kik és mit akarnak?
18:10 Hazajáró Liptóiborján, Nyálicka,), LaárAnd- dokumentumfilm-sorozat
rás (Besenyő István, Költő, 17:35 Határtalanul magyar havasok
18:40 Szeretettel HollyTompika, stb...), Pethő Zsolt Szerencsés találkozások
woodból
(Margit, Légzongorista, Mű- 18:05 Hazajáró Kelet19:10 Hogy volt?! Jordán
sorvezető,Agresszív embe), Szlavónia
Tamás születésnapjára
Szászi Móni (Zigóta, Kíván- 18:35 Térkép
csi Hajnalka, Frigid Mirtill,) 19:05 Hogy volt?! Eszenyi 20:05 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a tor21:00 HÍRADÓ
Enikőt köszöntjük
kán! Mága Zoltán
21:25 Gasztroangyal 20:00 Van képünk hozzá
21:00 HÍRADÓ
Eszik, iszik, sosem alszik... 21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal
Moldva II.
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női talk22:20 Ridikül - Női talk22:20 Ridikül - Női talkshow: Kire ütött ez a gyerek?
show: Szakmai szerelem show Irány a kert!
23:05 Magyar gazda
23:05 Kárpát expressz
23:05 Minden tudás
23:30 4kerék
23:30 Világ
23:30 Kék bolygó
23:50 Himnusz
23:50 Himnusz
23:50 Himnusz
23:55 ANGOL NYELVŰ 23:55 ANGOL NYELVŰ 23:55 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
HÍREK
HÍREK

Június 18. csütörtök
00:10 Balatoni Nyár
01:55 Család-barát
válogatás
02:50 ANGOL NYELVŰ
HÍRE
03:00 Ridikül - Női talkshow Kire ütött ez a
gyerek?
03:50 Magyar Elsők Az
első magyar védett állatok
04:05 Hazajáró Sopronihegység - A hűség földje
04:35 Szerelmes földrajz A
Négyszögletű Kerek Erdő
((Lázár Ervin, író) "Azért
választottam ezt a tájat,
mert nem volt más választásom. A táj választott engem: itt születtem, itt nőttem föl és ehhez kötödöm
annyira, hogy néha azt gondolom, a földből áradó áramlatokhoz is valami közöm van. Lehet szebb táj a
világon, de számomra mégis csak ez a legszebb. Itt a
hátam mögött Pálfával,
Vajtával, a Sió völgyével."
05:05 Hagyaték Regnum
Marianum - Mária országa
05:30 Duna anzix Kalandozások a Duna történelmi
forrásánál, azaz "a világ
peremén"
05:50 Kívánságkosár
07:45 Balatoni Nyár
09:30 Család-barát
válogatás
10:25 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:40 Iskolapad
11:05 Élő egyház
11:30 Ízőrzők Balatonboglár
12:00 Déli harangszó
12:00 Slovenski utrinki
12:30 Alpok-Adria
'13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Nótacsokor (2004)
Hugyár Enikő, Gőg Zoltán, Puka Károly és zenekara
15:25 Isten kezében A körömi missziós. Körömre
Indiából érkezett két miszsziós atya, akik a helyi cigányságnak próbálnak segíteni azért, hogy a hit erejével magasabb célokat is
elérhessenek.
15:55 Engedjétek hozzám
16:05 Így szól az Úr!
16:20 Virágzó Magyarország: Tamási .
16:45 Velünk élő Trianon Egy majdnem betiltott filmsorozat 14/13.: Magyar
dokumentumfilm-sorozat
17:40 Határtalanul magyar
Délvidéki mártír-plébánosok
18:10 Hazajáró Háromszéki havasok - Határkerülés a
kézdiszéki Szentföldön
18:40 Rejtélyes XX. század - Kun Miklós műsora
19:10 Hogy volt?! NagyKálózy Eszter születésnapjára
20:00 Szenes Iván írta Slágerműsor
20:50 Ybl 200 Fóttól a
Bazilikáig Dokumentumfilm
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női talkshow:
23:05 Élő egyház
23:30 Iskolapad
23:50 Himnusz
23:55 ANGOL NYELVŰ
HÍREK

15. oldal
Június 19. péntek

Június 20. szombat

Június 21. vasárnap

00:15 Balatoni Nyár
01:55 Család-barát
válogatás
02:50 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
03:00 Ridikül - Női talkshow A humor mindenen
átsegít
03:45 Magyar történelmi
arcképcsarnok: Erzsébet
királyné.
04:05 Hazajáró Borostyánkői-hegység - Őrzők a
Pinka völgyében. A Hazajáró Székelyföldön, a gyergyói falvakban az ősi farsangtemetés népszokásában elvegyülve búcsúztatja
a telet. Székely barátainkkal kipróbáljuk, milyen is a
befagyott Gyilkos-tó jegén
kutyaszánozni.Felmászunk
a Gyergyói-havasokba is és
a Pongrácz-tető majd a Sípos-kő csúcsairól körültekintve rimánkodunk a tavaszi ébredés után.
04:30 Szerelmes földrajz
Karosszékben ülve...
"Elbánik a pánikkal" Gábor S. Pál, pszichiáter
05:05 Hagyaték Műemlékek emlékműve
05:30 Duna anzix A Breg
és a Brigach násza
05:50 Kívánságkosár
07:45 Balatoni Nyár
09:30 Család-barát
válogatás
10:25 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:40 Unió28
11:00 Profit7
11:25 Ízőrzők Kéthely.
Magyar ismeretterjesztő
sorozat. Kéthely község
Somogy megyében, a
Marcali kistérségben Műsorunkban a következő
helyi ételek elkészítésével
ismerkedhetnek meg a nézők: Paradicsomos káposztaleves punyával (roma
étel), Mustáros pontyfilé
babsalátával, Kolbásszal
töltött csípős kifli kemencében sütve, Miccs grillen
sütve, Pörkölt Marci kedvence: Baglasi betyárgombóc (húsos étel) és Három
ízű rétes. Ellátogatunk a
Góbé Tanyára, megnézzük
a házi állatokat és a gazdaságot. Bemutatjuk a templomot és a plébánián található egyházi gyűjteményt.
Meglessük a középiskolás
tánccsoport próbáját.
12:00 Déli harangszó
12:00 Életkerék
12:30 Hazajáró
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Katolikus Krónika
15:40 Új nemzedék
16:20 Velünk élő Trianon Egy majdnem betiltott
filmsorozat. Magyar
dokumentumfilm-sorozat
17:15 Csodabogár
17:45 Duna Nap Torockón
18:40 Hogy volt?! (2015)
Iglódi Istvánra emlékezünk
19:35 Fábry
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal Luca nap Szatymazon
22:20 Ridikül - Női
talkshow Fenntartható -e a
távkapcsolat? 2013
23:05 Profit7
23:30 Unió28
23:55 Himnusz

00:00 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
00:10 Balatoni Nyár
01:55 Család-barát
válogatás
02:50 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
03:00 Ridikül - Női talkshow Fenntartható -e a
távkapcsolat?
03:45 Magyar történelmi
arcképcsarnok Déryné
Széppataki Róza (17931872)
04:00 Hazajáró Csalhóhegység - A Keleti
Kárpátok sziklatornya
04:30 Szerelmes földrajz A
boldogság és remény kastélya - Szabadi Vilmos
Keszthelye
05:05 Hagyaték: Az áldozat gyümölcse: A feltámadás
05:30 Duna anzix: Szökik
a Duna
05:50 Budai cukrászda
(1935) Magyar film Rendezte: Gaál Béla. Szereplők: Gózon Gyula (Kassay,
cukrász), Perczel Zita (Kassay Ilona), Perényi László
(dr. Demeczky László),
SomlayArthúr (Sziráky
János festőművész), Kabos
Gyula (Schulmayer),
DobosAnnie (Judit)
07:15 A rejtélyes XX. század - Kun Miklós műsora
07:45 Balatoni Nyár
09:35 Család-barát
válogatás
10:30 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:40 Tessék!
11:05 Itthon vagy!
11:25 Ízőrzők
12:00 Déli harangszó
12:00 Nótacsokor Tarnai
Kiss László, Kalmár Magda, Puka Károly és
zenekara
12:25 Nótacsokor
13:00 Híradó
13:25 Aranyfeszt
14:20 Lángok (1940) Magyar film Rendezte: Kalmár László. Szereplők:
Jávor Pál, Mezey Mária,
Kiss Ferenc, Hidvéghy
Valéria , Makláry Zoltán.
15:45 Csendül a nóta:
15:55 Novum: Fogpótlás
őssejt segítségével
16:25 Csodabogár
16:55 „Hol vannak a
katonák?” - válogatás Sára
Sándor filmjeiből (2015)
17:05 Krónika, a 2. Magyar Hadsereg a Donnál .:
24/1. Sára Sándor 1982ben, több mint száz órány
dokumentumfelvételből
állította össze Krónika
című, mindmáig kivételes
művészi filmeposzát a 2.
magyar hadsereg tragikus
megsemmisüléséről a
Don-kanyarban.
17:25 Krónika 16. rész,
Haditudósítás – Gallyas
Ferenc
18:20 Szabadság tér ´89
19:05 Fölszállott a páva
Washingtonban - Smithsonian Folklife Festival
20:05 Mindenből egy van
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női talkshow
23:05 Itthon vagy!
23:30 kult.hu

00:00 Himnusz
00:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
00:20 Balatoni Nyár
02:05 Család-barát
válogatás
03:00 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
03:10 Lángok (1940) Magyar film
04:35 Ybl 200 Unger-ház
04:40 Közlekedés XXI.
05:10 Hagyaték Mindent
vissza - Bécsi döntések, a
revízió évei. Magyar történelmi dokumentumfilmsorozat
05:50 Muzsikál a mozi
(1984)Összeállítás régi
magyar filmslágerekből.
Filmdalok csendülnek fel a
következő filmekből:
Ágrólszakadt úrilány, Bob
herceg, Két lány az uccán,
Afrikai vőlegény, Régi
keringő, Kelly Anna, Egy
csók és más semmi, János
vitéz (1943), Viharbrigád,
A férfi mind őrült (1944),
Fekete hajnal, Gül Baba.
06:35 Balassagyarmat
kincsei: Horváth Endre
öröksége
06:55 Hagyaték Írás és
tradíció Hamvas Béla
szellemisége
07:25 Balatoni Nyár
09:10 Család-barát
válogatás
10:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:20 Hunaroring magazin
10:50 Rúzs és selyem
11:15 Ízőrzők Nyíregyháza Magyar ismeretterjesztő
sorozat
12:00 Déli harangszó
12:00 Nótacsokor: Miklóssy József, Csikós Márta,
Tarnai Kiss László, Diószegi Irén, Puka Károly és
zenekara
12:35 Nótacsokor: Farkas
Rozália, Sarkadi László,
Gránát Zsuzsa, Nánásssy
Lajos, Déki Lakatos Sándor és zenekara
13:00 Híradó
13:15 Magyar történelmi
arcképcsarnok: Széchényi
Ferenc
13:35 Szabadság tér ´89
14:15 Csendül a nóta:
Koós János, Sárközi Béla
és zenekara
14:25 Szenes Iván írta.
Slágerműsor
15:10 Amire a világ táncolt. Örökzöld dallamok A harmincas évek 1980.
Szereplők: Babos Gyula,
Beamter Jenő, Bergendy
István, Bontovics Katalin,
Darvas Iván (műsorvezető), Deák Big Band
16:20 Csonka Bereg (1989)
2/1. Rész. Rendező: Sára
Sándor
17:40 Térkép
18:10 Öt kontinens
18:35 Szerelmes földrajz
Eperjes Károly
19:05 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza 17/11.
20:00 Évszakok (2002)
Évszakok Balázs Fecóval
21:00 HÍRADÓ
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női talkshow Itt az ideje egy kis
lelkizésnek
23:10 Rúzs és selyem
23:30 Hunaroring magazin

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 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.

MAGYAR ÉLET

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

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

HÁZTARTÁSI segitséget/bejárónôt
keresünk heti 3 napra, (hétfô, szerda
és péntek) 5-5 órás elfoglaltsággal. Általános takaritás North Caulfieldben.
Azonnali kezdés, gyakorlat és referencia szükséges. Kérjük hívja: 0407
996-336

2015. június 11.

SYDNEYBEN ÉLÔ magyar nô keGONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy
részére minden héten péntek 2 órától res 30-40 év közötti férfit. Csak komoly
vasárnap 5 óráig. Referencia szándékúak írjanak. Válaszokat erre a
szükséges. Hívja Mancit Tel. 9362- címre várom:
bizalom03@gmail.com
1211 Sydney.

(Zöldséges aprópecsenye,
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, KERESEM PATYI TIBORT vagy
Sólet –– csípôs kolbásszal ––, akinek tudomása van róla.
Havran György vagyok, Szôcén
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.
LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek nyomozása
Házasságtörés titkos megfigyelése
0451 146-665 (Melbourne)

megvettem Bese Judit házát. A
mellette álló ház sorsáról szeretnék
egyeztetni vele.
Email: havran.gy@hakone.hu
Cím: Budapest 1047 Fóti út 69.
Hungary
Tel.: +36 30 952 6568

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

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

Telefon: 02 6241 5293

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

Forduljon bizalommal:

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

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

Zenés
Táncos
Disznótoros
Vacsora

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

a
Bocskaiban

Cím _______________________________________________

Június 27-én.

Megrendelem

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

Név _______________________________________________

_________________________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.

