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8J\HEËUDGHPRNUËFLDQÒSKDWDORP
EYHEEHQ NLIHMWYH D WÝEEVÒJL DNDUD
WRW PHJYDOÛVÖWÛ NRUPËQ\]DWL UHQG
V]HU (] ÖJ\ HOÒJ MÛO KDQJ]LN ÒV
DPHQQ\LEHQ D WÝEEVÒJ PHJHOÒJHGHWW
D UHQGV]HUUHO DNNRU PRQGKDWMXN
KRJ\PâNÝGLND]HPEHUHNPHJWDOËO
MËN V]ËPÖWËVXNDW PXQNËMXNÒUW NDS
QDN RO\DQ EÒUW DPLYHO DODSYHW LJÒ
Q\HLNHW NLHOÒJÖWLN KD WDNDUÒNRVDN
J\DUDSRGQDNLV6HQNLQHPNÒWHONHGLN
DEEDQ KRJ\ GHPRNUDWLNXV UHQGEHQ
ÒO ÒV KRJ\ D GHPRNUËFLD MÛ GRORJ
3HUV]HDWWÛOPDUDGDWÒQ\D]HOIRJD
GËVWDMÛOÒWKR]WDOÒWUHDPLJD]GDVËJL
WHOMHVÖWPÒQ\ DPLEHQ D] LGHROÛJLD
QHPDONRWÛHOHP
$GHPRNUDWLNXVËOODPIRUPDDUËQ\
ODJ áM GRORJ ÒV QHP LV ËOWDOËQRV I
NÒQW HOQHYH]ÒV NÒUGÒVHV q QHP PLQ
GHQ DUDQ\ DPL IÒQ\OLN 5ÒJHEEHQ D
NLUËO\VËJYROWDKDWDORPUHQGMHPDLV
YDQ LO\HQ VRNIHOÒ $ NLUËO\VËJ OHKHW
GHVSRWDOHKHWDONRWPËQ\RVXJ\DQáJ\
OHKHWPLQGH]DGHPRNUËFLFÒJÒUDODWW
LV+DDNLUËO\VËJLRUV]ËJRNEDQLVMÛO
ÒOQHND]HPEHUHNDNNRUDNLUËO\VËJL
ËOODPIRUPD V]ËPXNUD HOIRJDGKDWÛ
QHP PHQQHN NL D] XWFËUD NÝYHWHOQL
HJ\HEHWSÒOGËXONÝ]WËUVDVËJRW1HP
LV WXGQËQN áJ\ NDSËVEÛO SÒOGDNÒQW
HPOÖWHQL RO\DQ RUV]ËJRW DKRO EÒNÒV
ËOODSRWRNNÝ]ÝWWEXNRWWPHJDNLUËO\L
ËOODPIRUPDDNÝ]WËUVDVËJLÒUGHNÒEHQ
0DJ\DURUV]ËJ SÒOGËXO DQQ\LUD LUWÛ
]RWWHOIRJDGQLDNÝ]WËUVDVËJRWNÝYHWH
O KD]DËUXOÛ IHOIRUJDWÛN XUDOPËW
KRJ\NLUËO\QÒONãOLVPHJWDUWRWWËND
NLUËO\VËJL ËOODPIRUPËW $ NLUËO\YH
]HWWHRUV]ËJEDQOHKHWWXGQLNLNYH]H
WLND]RUV]ËJRWDNÝ]WËUVDVËJDODSYH
WHQQHP]HWNÝ]L

%KPSFµPMWREK]LEXEPSQIW^QIVIRHN¼FIR
$ PáOW V]Ë]DGEDQ áJ\ RV]WËO\R]WËN
D] RUV]ËJRNDW KRJ\ YDQQDN V]RFLD
OLVWD LOOHWYH NRPPXQLVWD ËOODPRN ÒV
YDQQDN NDSLWDOLVWD ËOODPRN (] ÖJ\
IRJDOPLÒUWHOPH]ÒVEHQQHPV]DEDWRV
D NDSLWDOL]PXV QHP WËUVDGDOPL NDWH
JÛULD KDQHP D JD]GËONRGËV UHQGMH
LPPËUYLOËJV]HUWHDPLÛWDDJD]GËONR
GËVEDQ D SÒQ] KDV]QËODWRV EHIHNWH
WÒVNÒQW $]ÛWD PLQGHQ JD]GËONRGËV
SÒQ]DODSá YDJ\LV NDSLWDOLV]WLNXV $
NDSLWDOLVWD SURILWEDQ JRQGRONRGLN H]
D SÒQ]ãJ\L PâYHOHW WHUPÒV]HWH .HOO
OHQQLPHOOHWWHYDODPLO\HQLQWÒ]PÒQ\
UHQGV]HUQHNDPHO\WHNLQWHWWHOYDQD
JD]GDVËJLÒOHWHJÒV]ÒUHD]ÒUGHNHOWVÒ
JHN V]DEËO\R]ËVËYDO ,O\HQ IHODGDWUD
ÒUOHOGWHN HV]PHUHQGV]HUHN D WÝUWÒ
QHOHPIRO\DPËQDQ\XJDWLJD]GËONR
GËVL UHQGV]HUHNEHQ D OLEHUDOL]PXV
IHMOGÝWW ËOWDOËQRVVË /ÒQ\HJH D JD]
GDVËJIHMOHV]WÒVIHOWÒWHOHLQHNEL]WRVÖWË
VD ÒV PRUËOLV LJD]ROËVD D] D WÒQ\
KRJ\ D] LSDUL ÒV NHUHVNHGHOPL WHU
PHOÒV WËSOËOMD D] HPEHUL KDODGËVW
MÛOÒWHW PâYHOWVÒJHW $ NÒUGÒV D]RQ
EDQ D] KRJ\ ILOR]ÛILD ÒV J\DNRUODW
PHJPDUDGH D WHUPHOÒV WNH  ÒV D
WËUVDGDORP GROJR]ÛNIRJ\DV]WÛN UÒ
V]HVHGÒVL HJ\HQVáO\ËEDQ" ,O\HQNRU
YDQV]HUHSHD]ËOODPQDNDWËUVDGDORP
PHJIHOHOUÒV]HVHGÒVHEL]WRVÖWËVDÒU
GHNÒEHQ(UUOV]ÛODMHOHQNRULWÝUWÒ
QHOHPDPLEHQD]ËOODPV]HUHSHËOWD
OËQRVDQYLVV]DV]RUÖWRWWH]HOOHQOË]DGW
IHOD]2UEËQNRUPËQ\D]RUV]ËJÒUGH
NÒEHQ HJ\HOUH VLNHUUHO GH PDJËUD
YRQYDDOLEHUDOLVWDJD]GDVËJLÒVSROL
WLNDLHUNWãUHOPHWOHQVÒJÒW
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PXV Q\RPXO X]VRUË] NL]VËNPËQ\RO
HODGÛVÖWKDQHPPLQGHQNRUD JOREËOLV
OLEHUDOL]PXVÒVDQQDNKHO\LOLEHUDOLVWD
7|UWpQHOPLYLVV]DWHNLQWpV
NLUHQGHOWVÒJH7HKËWDOLEHUDOL]PXVVDO
$ OLEHUDOL]PXV V]DEDGHOYâVÒJ HUH YDQEDM2UV]ËJRNVRUVDGOHOHUV]D
GHWLOHJ D V]DEDGVËJMRJRN HOYÒQHN NRVWHUMHV]NHGÒVHQ\RPËQ
PHJYDOÛVXOËVD D SROLWLNDL ÒV JD]GD
VËJLÒOHWEHQ$V]ÛWD]LVSDQ\RO $QHROLEHUDOL]PXVPLQW
IRUUDGDORP QÒSV]HUâVÖWHWWH HJÒV] SROLWLNDLLGHROyJLD
(XUÛSËEDQ /LEHUËOLVRNQDN QHYH]WÒN $ SURILWRQ NÖYãO PLQGHQ HJ\ÒEUH
PDJXNDW D]RN DNLN D NRUOËWODQ XUDO ÒU]ÒNHWOHQ QHROLEHUDOL]PXV PËU WáO
NRGÛL KDWDORP PHJV]ãQWHWÒVÒW D YË QWWH D JD]GDVËJLSÒQ]ãJ\L ÒUGHNHOW
ODV]WRWW QÒSSDUODPHQW EHKR]DWDOËW D VÒJHLWPLQWDKRJ\D]$PHULNDL(J\H
WHOMHVSROJËUL WÝUYÒQ\HOWWLHJ\HQO VãOW ®OODPRN LV JOREËOLV JD]GDVËJL
VÒJHW NÝ]WHKHUYLVHOÒVW VWE  NÝYHWHO WHUPÒV]HWâKÛGÖWËVDLQ\RPËQUËOÒSHWW
WÒN (]HNQHN D V]DEDGVËJRNQDN IRU SROLWLNDLHOYHLQHNWHUMHV]WÒVHWDODMËUD
UËVDHUHGHWLOHJD]áMNRULLQGLYLGXDOL] $ MHOHN V]HULQW QHP NHYHVHEE FÒOODO
PXV DPLW D UHQHV]ËQV] ÒEUHV]WHWW YÒJ]LH]WDIHODGDWËWPLQWDQDJ\YLOËJ
ÝQWXGDWUD D UHIRUPËFLÛ D] DQJRO SROLWLNDL DUFXODWËQDN D OLEHUDOL]PXV
V]DEDGJRQGRONRGÛ LVNROD D IUDQFLD HOYHLV]HULQWLËWDODNÖWËVD$]HJ\VÒJHV
IHOYLOËJRVRGËV IHMOHV]WHWW WRYËEE ÒV LGHROÛJLDDNÝ]SRQWLLUËQ\ÖWËVQDNIRQ
DPL D ;9,,, ÒV ;,; V]Ë]DGEDQ OH WRVDODSR]ËVD(]WPËUNLÒUWÒNHOWÒND]
GÝQWÝWWHDNÝ]ÒSNRULKâEÒULVÒJÝVV]HV LQWHUQDFLRQDOLVWËNDNRPPXQLVWDËOOD
PDUDGYËQ\DLW
PRNOÒWHVÖWÒVHNRU
$OLEHUDOL]PXVQHPDONRWHJ\VÒJHV $] DPHULNDL OLEHUDOL]PXV HOV Pâ
]ËUWUHQGV]HUWH]ÒUWQHKÒ]V]DEDWRVDQ YHOHWLWHUHSHDOHWDUROW(XUÛSËEDQD]
PHJKDWËUR]QL/HJIEEHOYHD]HJ\ÒQL 86$HOOHQU]ÒVDODWWLIÒO(XUÛSDYROW
V]DEDGVËJ YDJ\LV D] D MRJ KRJ\ DPL D] (XUÛSDL 8QLÛ OÒWUHKR]ËVËYDO
PLQGHQNL WHWV]ÒVH V]HULQW ÒOKHW ÒV YDOÛVXOWPHJDPHULNDLÒUGHNHNUÒV]Ò
FVHOHNHGKHWDGGLJPÖJPËVRNDWQHP UH $ PËVLN WHUHS D .Ý]HO.HOHW ËW
NRUOËWR] KDVRQOÛ MRJDLNQDN J\DNRU UHQGH]ÒVH ,]UDHO ËOODP YH]HWÒVH DOË
OËVËEDQDNÝ]KDWDORPDQÒSDNDUDWË V]HUYH]ÒVLJÒQ\ÒYHO(]PËUIHJ\YH
EÛOV]ËUPD]LNÒVDQQDNIHOHOVYÒJUH UHVYËOODONR]ËVWOWDUWQDSMDLQN
KDMWÛMD D JD]GDVËJL WHYÒNHQ\VÒJ D LJ$NÒWPâYHOHWÝVV]HYRQËVDÒSSHQ
WHUPHOÒV ÒV D WHUPHOW MDYDN V]ÒWRV] QDSMDLQNEDQ ]DMOLN DPLEHQ (XUÛSD
WËVD QHP ËOODPL KDQHP HJ\ÒQL IHOD RUV]ËJDLQDNIHJ\YHUHVUÒV]YÒWHOHOHV]
GDW(]DWÝUWÒQHWHOHMHGHPDPËUD KLYDWYD VLNHUUH YLQQL D NÝ]HONHOHWL
UÒJPáOW
YLOËJKDWDOPLYËOODONR]ËVW
9ROW LG DPLNRU (XUÛSD Q\XJDWL
RUV]ËJDLEDQVLNHUãOWËOODPLHOOHQU]ÒV $V]HPOpOHWWHUPpV]HWUDM]D
DOË YRQQL D V]DEDGMËUD HUHV]WHWW JD] $ OHEHQXQGOHEHQODVVHQHOYPËUD
GDVËJRW (UUO PËU NRUËEEDQ ÖUWDP PáOWÒ $ WROHUDQFLD HJ\LUËQ\á XWFD
UÒV]OHWHVHQ ÒV DUUÛO LV KRJ\ D HV OHWW$WãUHOHPWRYËEEUDLVKDQJR]WD
ÒYHNEHQ7KDWFKHWÒV5HDJDQÝVV]HIR WRWWOLEHUËOLVHOYGHUÒV]ãNUOV]ÒOV
JËVËYDO q ÒV D]ÛWD LV PËLJ WDUWÛ KD VÒJHVHQWãUHOPHWOHQHND]RNNDOV]HP
WËOO\DOqEHUHQGH]NHGHWWDV]ÒOVVÒJHV EHQDNLNDNHUHV]WÒQ\ÒUWÒNHNHWNÒS
SLDF ËOWDOL LJD]RGËV HOPÒOHWÒYHO D]
YLVHOLN DNLN D QHP]HWHW WDUWMËN D]
ËOODPLHOOHQU]ÒVWNLUHNHV]WOLEHUDOL]
HPEHULWËUVDGDORPDODSHJ\VÒJÒQHN
PXV DPL QHROLEHUDOL]PXV QHYHW ND
SRWW (QQHN ÒUYÒQ\ÒEHQ GÝQWL HODGÛ 1\XJDWRQ HOXUDONRGRWW HJ\ RO\DQ
VRGËVED ÒV KDWDOPD DOË (XUÛSD RU ÒUWÒNUHQG DPHO\ QHPFVDN WãUHOPHW
V]ËJDLWPLQGDPDLQDSLJDV]DEDGMËUD ÒV PHJÒUWÒVW NÝYHWHO D PËVIÒOHVÒJ
HUHV]WHWW JD]GDVËJEDQ NRQFHQWUËOÛ QHN D PLQGHQQHO V]HPEHQËOOÛNQDN
GRWWSÒQ]ÒVKLWHOKËOÛ]DW x$]ã]OHWHW KDQHP DPHO\EHQ D UDGLNËOLV PXOWL
IHO NHOO V]DEDGÖWDQL D] ËOODPL V]DEË NXOXWËOLV PËVVËJRV GHYLËQV NLVHEE
O\R]ËV ÒV D] DNDGËO\R]Û V]DNV]HUYH VÒJ D PHJKDWËUR]Û DPLKH] LJD]RGQL
]HWLVÒJ EÒNO\ÛMD DOÛO D NÝOWVÒJHV ÒV NHOO$Q\XJDWLHPEHUDMÛOÒWEHQWDOËQ
QHP KDWÒNRQ\ ËOODPL WXODMGRQá LSDUW ÒV]UHVHPYHWWHPLNÒQWYËOWR]RWWPHJ
ÒVV]ROJËOWDWËVRNDWSULYDWL]ËOQLNHOOD NÝUãOÝWWHDYLOËJFVLJDODVVáVËJJDOÒV
EHIHNWHWNHW ÒV D YËOODONR]ÛNDW DGÛ DODWWRPRVDQDQQDNVRUËQKRJ\D]WX
NHGYH]PÒQ\EHQ NHOO UÒV]HVÖWHQL PL GRWWÒUYÒQ\HVãOQLDNLQHPWDQXVÖWRWW
NÝ]EHQ D WNH V]DEDG ËUDPOËVËQDN HOOHQËOOËVWDOLEHUDOLVWDQ\RPXXOËVQDN
JËWMDLWDPXQNËVPR]JDOPDWDMÛOÒWHW $ QDJ\ ËWWÝUÒV D DV ÒYHNEHQ WÝU
ÒVDV]ROJËOWDWËVRNDWHONHOOVÝSÝUQLy WÒQW DPLNRU D] LJD]VËJ IRJDOPËW LV
>2[IDP MHOHQWÒV@ (QQHN D] HOYQHN D UHODWLYL]ËOWËN PLQGHQW xDPRQQDQy
J\DNRUODWEDãOWHWÒVHQ\RPËQMÝWWOÒW V]HPOÒOWHNPLOLWËQVIHPLQLVWËNDQDU
UHDSÒQ]ãJ\LÒVJD]GDVËJLYLOËJKDWD FKLVWËNEËUPLIÒOHPËVVËJRVRNEHGÝQ
ORP
WÝWWÒND]REMHNWÖYLJD]VËJIRJDOPËW
$PDLKHO\]HWEHQWRYËEEUDLVDKH )HOáMÖWRWWËND]HJ\NRULOLEHUDOL]PXV
O\HVSROLWLNDLMHO]D]XUDONRGÛJD]GD UDGLNDOL]PXVËWH]áWWDOPLQGHQHOOHQ
VËJLSROLWLNDL LGHROÛJLËUD D OLEHUDOL] DPL PÒJ ÒS YROW D WËUVDGDORPEDQ D]
PXV GH HJ\ NLV WROGËVVDO QHROLEHUD HJ\ãWWÒOÒV UÒJL ÒUWÒNHLEO $] HJ\ÒQ
OL]PXV DPL VRN YRQDWNR]ËVEDQ D NR WHOMHV IãJJHWOHQVÒJH ÒUYÒQ\HVãOÒVÒ
UËEELYDO V]HPEHQL HOOHQWÒWUH XWDO QHNV]DEDGáWMDLYROWDMHOV]ÛIãJJHW
0DPËUOÒQ\HJÒEHQQHPDNDSLWDOL] OHQDPRUDOLWËVWÛOHJ\KË]WÛOYDOOËVWÛO

2015. június 18.
WËUVDGDORPWÛONÝ]ÒUGHNWO$PHULNË
EDQ LV (XUÛSËEDQ LV VLNHUHV YROW D
WËUVDGDORP ÒYV]Ë]DGRV UHQGMÒQHN
V]ÒW]LOËOËVD PLQGHQ WËMÒNR]WDWÛ V]Û
UDNR]WDWÛ  PÒGLXP DONDOPD]ËVËYDO
$]HUHGPÒQ\DPDLOLEHUDOL]PXVOHWW
DPLEHQ D GHYLËQV YLVHONHGÒVPÛG
YÒGHOPHW NDS DPLEHQ D WÝEEVÒJHOYâ
GHPRNUËFLD PHJIRUGXO D V]HUYH]HWW
GRWËOW NLVHEEVÒJ MDYËUD D V]HUYH]HW
OHQV]ÒW]LOËOWWÝEEVÒJHOOHQÒEHQ
,O\HQUHQGHWOHQVÒJEOMÝWWOÒWUHD]D
OLEHUDOL]PXVDPLQDJ\RQLVHJ\OÒQ\H
Jâ QHP]HWNÝ]L QHP]HWHOOHQHV NH
UHV]WÒQ\HOOHQHV ÒV INÒQW KDWËUWDOD
QXOWãUHOPHWOHQPLQGHQHJ\ÒESROLWL
NDLQÒ]HWWHOV]HPEHQDPLQHPLOOHV]
NHGLND]ËOWDODPHJKDWËUR]RWWxSROLWL
NDLODJNRUUHNWyUHQGEH,O\HQQHNQLQFV
KHO\HDSROLWLNDYLOËJËEDQ
(J\KHO\HQH]WROYDVVXN x$OLEHUD
OL]PXVSDUDGR[RQMDPLQGLJLVD]YROW
KRJ\D]ËOODPÒVDWËUVDGDORPNÝ]ÝWW
IHQQËOOÛHJ\ãWWÒOÒVLV]HU]GÒVPHJNÖ
YËQMD D]W KRJ\ EL]RQ\RV V]HPÒO\HV
V]DEDGVËJMRJRNDWIHODGMXQNDNÝ]EL]
WRQVËJ ÒUGHNÒEHQ'H PLN OHJ\HQHN
D]RNDKDWËURNÒVDPLHQQÒOLVIRQWR
VDEENLKDWËUR]]DPHJD]RNDWDKDWË
URNDW"0LËUWDOPDVDNÝ]QHNVPLO\HQ
HOYHNDODSMËQ"$OLEHUËOLVRNJËWOËVWD
ODQXOÝQPDJXNDWMHOÝOWÒNNLDQRUPËN
ÒV HJ\ãWWÒOÒVL V]DEËO\RN PHJKDWËUR
]ÛLYË6]ËPXNUDDNÝ]ÒUGHNHJ\RO\DQ
OLEHUËOLVKDWDOPLHOLWOÒWUHMÝWWÒWEL]WR
VÖWRWWDDPHO\PLQGHQPËVWIHOãOEÖUËO
V DPHO\HW VRKD VHPPLEHQ QHP OHKHW
IHOHOVVÒJUHÒVNÒUGUHYRQQLy
)RQWRVHV]NÝ]HHQQHNDJOREËOLVSR
OLWLNDL PRQRSÛOLXPQDN D PÒGLD XUDO
PD $ OLEHUËOLV KDWDOPL HOLW NÝ]SRQWL
V]HUYH]HWWVÒJEHQ XUDOMD D IÝOGNHUHN
VÒJ WËMÒNR]WDWÛ LSDUËW $ QDJ\ KÖU
LURGËNHJ\D]RQV]HOOHPLVÒJHWÒVQÒ]
SRQWRWNÒSYLVHOYHOËWMËNHOPDMGPLQ
GHQ RUV]ËJ YH]HW ODSMDLW UËGLÛ ÒV
WHOHYÖ]LÛ ËOORPËVDLW ÖJ\ HJ\VÒJHV
QÒ]HWEHQNDSMDPLQGHQNLDQDJ\KÖUH
NHW Q\RPEDQ D] HVHPÒQ\HNHW NÝYH
WHQ$]HOOHQYÒOHPÒQ\D]RQQDOPHJ
NDSMDDMHO]NHWUDVV]LVWDNLUHNHV]W
IDVLV]WDDQWLV]HPLWD
1DJ\RQLGHWDUWR]LNDV]ÛUDNR]WDWÛ
LSDU GH $PHULNËEDQ ÒYV]Ë]DGRVDQ D
OLEHUËOLVKDWDOPLHOLWXUDOPËWV]ROJËOMD
D NÝ]PâYHOGÒV HJÒV]H LV OHJINÒS
SHQ D KXPËQ WËUJ\á HJ\HWHPHN $
QHYHVHEEHNEHQNÒSH]LNDIHOVYH]HW
RV]WËO\ LYDGÒNDLW 0LQGHQ D] ã]OHWL
ÒOHWV]ROJODWËEDQËOO

86$±D]]OHWLpOHWiOODPD
$EDQNYLOËJQDNWHUPÒV]HWHVWHUHSH
DQDJ\KDWDORP$EDQNYLOËJIYËURVD
/RQGRQYROWDGGLJDPÖJ1DJ\EULWDQ
QLD HO QHP YHV]WHWWH YH]HW QDJ\KD
WDORPKHO\]HWÒW0DPËU1HZ<RUND
EDQNYLOËJIYËURVDPLQGHQLGNOHJ
QDJ\REE SÒQ]KDWDOPËQDN V]ÒNKHO\H
0ÒOWËQQHYH]WHPPËUEHQ 1HZ
<RUN(PSLUH QÒYHQ
$] (J\HVãOW ®OODPRN QDJ\KDWDOPL
VWËWXVËWJD]GDVËJLHUHMHDGMDDYLOËJ
SROLWLNËEDQLVJD]GDVËJLHUHMÒYHOYDQ
MHOHQ ÒV PHUW YLOËJKDWDOPL V]HUHSHW
YÖYRWWNLPDJËQDNJRQGRVNRGLNRO\DQ
IHJ\YHUHVHUNL]ËUÛODJRVELUWRNOËVË
UÛODPHO\KH]PËVKDWDORPHUHMHQHP
PÒUKHW )RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Június 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Vazul nevû kedves olvasóinkat.
Vazul: A régi magyar Wazul névformája helytelen olvasatából. A helyes kiejtés Vászol lett volna, amelybôl a Vászoly név fejlôdött. Mind a
két esetben régi magyar névrôl beszélünk.
Köszönthetjük még, Elza, Herta,
Töhötöm, Valér nevû barátainkat.
Június 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Jolán, Vid nevû kedves olvasóinkat.
Jolán: Dugonics András író alkotása, a Jóleán (jó leány) régi magyar
név felújítás.
Vid: Régi magyar név.
Köszönthetjük még: Ábrahám,
Bernát, Izolda, Kreszcencia, Szerénke, Viola, Violetta, Zoé nevû
barátainkat.
Június 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Jusztin, Jusztina nevû kedves
olvasóinkat.
Jusztin: A latin Justinus rövidülése.
Ez a latin Justus továbbképzett alakja.
Jusztina: A Jusztin nôi párja.
Köszönthetjük még Arany, Aranka, Hajnal, Julietta, Péter, Tina
nevû barátainkat.
Június 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Laura nevû kedves olvasóinkat.
Laura: A latin Laurentia név
önnálósult becézô rövidülése. A Lôrinc nôi párja.
Köszönthetjük még Alida, Adolf,
Bató, Gergely, Janka, Marian,
Teofil, Teréz nevû barátainkat.
Június 18.
Szeretettel köszönthetjük névnapjukon Arnold, Levente nevû olvasóinkat.
Arnold: A germán Arnwald névbôl.
Elemeinek jelentése: sas és uralkodó.
Levente: Régi magyar személynévbôl. Jelentése: lenni, létezô.
Köszönthetjük még:Arnót, Doloróza, Efraim, Levendula, Márk,
Márkus nevû barátainkat.
Június 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Gyárfás nevû kedves olvasóinkat.
Gyárfás: A görögbôl latinosított
Gervasius rövidülésébôl keletkezett,
jelentése: idôs férfi.
Köszönthetjük még: Hajnalka,
Imogén, Ince, Julianna, Mihaéla,
Mihály, Zorina, Zóra nevû barátainkat.
Június 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Rafael, nevû kedves olvasóinkat.
Rafael: a héber Rafaél névbôl keletkezett, jelentése: Isten meggyógyít.
Köszönthetjük még: Dea, Dina,
Flóris, Florentina, Gemma, Koppány, Lujza, Özséb, Raffaella,
Rrobertina, nevû barátainkat.
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Liszt Ferenc incselkedése
az operával
Nemzetközi összefogással történelmi jelentôségû idôszaki kiállítás nyílt a
budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeumban: A Don Sanche-tól a Via Crucisig
(Liszt Ferenc európai útja Párizstól Budapestig) címû 2016 májusáig látogatható
tárlat témája és vezérfonala az operai elem jelenléte Liszt életmûvében.
A kiállítás nemzetköziségének ötletét francia zenetudósok vetették fel magyar kollégáiknak abból kiindulva, hogy Liszt gyermekkori operáját, a Don
Sanche-t újfent elôadni kívánják Debrecenben, ezt követôen pedig a franciaországi Liszt-fesztiválok helyszínén, Chateauroux-ban. Az ötlettel Alain
Rechner, a Nemzetközi Lisztománia elnöke kereste fel két évvel ezelôtt a magyar múzeumot, és kitartó szervezômunkával segítette a korábban Budapesten
is kutató Nicolas Dufetel tevékenységét --– így született meg a kiállítás. És
természetesen a hazai emlékmúzeum fiatal, lelkes és megszállott csapatának
közremûködésével.
Liszt tizenhárom éves korában írta meg egyetlen operáját Don Sanche
címmel, amelyet Párizsban, az Académie Royale-ban mutattak be 1825. október
17-én. Három vagy négy elôadás után lekerült a mûsorról, és késôbb a kézirat is
eltûnt. Liszt azt mondta idôs korában: „…jobb, ha az ifjúkori zsengék elvésznek,
mielôtt kinyomtatják ôket”. Késôbb azonban, 1903-ban megtalálták, majd 1977ben Londonban újra bemutatták a mûvet. A Hungaroton 1986-ban kiváló CDfelvételt készített belôle. Két megjegyzés kívánkozik ide: egyedül Mozart volt
az, aki Liszthez hasonlóan nagyon fiatalon írta meg elsô operáját. Ennél

lényegesebb, hogy Liszt operája zeneileg semmivel sem rosszabb, mint a fiatal
Bellini vagy Donizetti operái az 1820-as években. „Magyarországon semmilyen
eredeti dokumentum nincs a Párizsban elôadott gyerekkori operára vonatkozóan” –-- mondta Domokos Zsuzsanna, a Liszt Emlékmúzeum igazgatója,
hozzátéve, hogy náluk az életút utolsó szakaszához kapcsolódó relikviák találhatók meg. „A külföldi dokumentumok kölcsönzését sem tudtuk vállalni, ezért
született meg a kiállítás témájának vezérfonalaként az operai elem jelenléte
Liszt életmûvében az utolsó évekig bezárólag” --– mutatott rá.
Az igazgató elmondta, hogy a 19. század közepén az opera mûfajának megújulásával párhuzamosan gyökeres változások történtek az oratórium felépítésében, felfogásában. Händel örökségébôl kiindulva, a mûfajnak újfajta esztétikai elvárásoknak kellett megfelelnie, meg kellett találnia a helyét és funkcióját
az opera mellett. Ennek társadalmi alapja az volt, hogy az oratórium a 19. század elején elszakadt a szakrális helytôl, a templomtól, és a hangversenytermekben
lelt új otthonra. Ráadásul a két mûfaj nem határolódott el élesen egymástól,
rengeteg finom árnyalat szövi át ôket.
Liszt egész életében foglalkozott az operákkal, átirataiban a zeneileg legizgalmasabb, legösszetettebb jeleneteket „fordítja le” a zongora nyelvére. Weimari karmesteri tevékenységének csúcspontján negyvennégy operát vezényelt. Eduard Genast német énekes, zeneszerzô és rendezô írta róla 1844-ben:
„A karmesteri pódiumon nem puszta metronóm állt, hanem vezér, tele tûzzel és
energiával, aki tudta, hogyan találja meg és mutassa be hatásosan a zene összes
finomságát.” Maga is több új opera komponálását tervezte, de a librettók
gyengesége miatt elvetette ôket. A fô okot valószínûleg Wagner elsô operáinak
megismerése jelentette. Ezekben Liszt megérezte az új idôk hangját, amelyeket
ugyanezekben az években maga is megvalósított a szimfonikus mûfajban. A 19.
századi zenekar hangszíneinek ugrásszerû fejlôdése pedig nem kismértékben
járult hozzá az oratórium új, drámai, szinte operai jelenethez hasonló képeinek
lefestéséhez. „A Szent Erzsébet legendája címû Liszt --- oratóriumban --amelyet 1865. augusztus 15-én nagy sikerrel és a szerzô vezényletével mutattak
be a pesti Vigadóban –-- például a rózsacsoda-jelenet zenekari színhatásában és
varázslatos fordulatában nagyon közel áll Wagner Siegfriedjének csodálatos
pillanatához, amikor a hôs csókjára Brünnhilde felébred mély álmából, és
üdvözli a napot” –-- hangsúlyozta Domokos Zsuzsanna. Ugyanígy operába is illô
jelenet lehetne a legendában a viharjelenet és számos tablókép, a Krisztus
oratóriumban szintén a vihar, a jeruzsálemi bevonulás, a háromkirályok indulója. Ezekre hivatkozva Liszt oratóriumait –-- szándéka ellenére --– többször is
színre vitték, elsôként még 1881-ben Weimarban. A belsô dráma kifejtésének
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett felesége
az 1991-ben elhunyt Ignácznak

ADY ETELKA

(szül. Vámosi Etelka)
(1922. szeptember 16. Vajdaháza, Erdély –
– 2015. június 2. Rosehill nursing home, Highett)
visszatért Teremtôjéhez.
Gyászolják:
gyermekei Erzsébet, István, és Antal,
unokái Rebecca, James, Frances, Thomas, Astrid,
Nerida, William, Phoebe, Celeste,
Charlotte, Ruby és Edward
valamint dédunokái Rocco és Valentina.
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3. oldal

A Liza, a rókatündér
kíméletlenül tarolt
Spanyolországban

kommunista korszakkal kapcsolatban az áldozatok és az elkövetôk esetében is
megtörténjen a teljes körû igazságtétel, ennek érdekében jogalkotási javaslatokat dolgoztak ki, s ennek során figyelembe vették a Biszku-per tapasztalatait
is.
Kiemelte: lengyel példára lehetôvé tennék, hogy akár elhunyt elkövetôvel
A
Madridban
megrendezett
szemben is lefolytatható legyen a büntetôeljárás. Kétféle koncepciójuk készült: Nocturna nevû fantasztikus filmek
utolsó befejezett, egyben legkoncentráltabb megfogalmazása Liszt életmûvé- az egyik elsôsorban a nyomozati szakban, a gyanúsításig, a másik viszont egéfesztiválján öt kategóriában osztottak
ben a Via Crucis, a keresztút állomásai. A mû többet fejez ki, mint magát a szen az elítélésig tenné lehetôvé az eljárás folytatását --- mondta.
díjakat a hétvégén, és mind az ötöt a
passiótörténetet: a hangsúly a megváltásra esik, amelynek szimbóluma a keLiza, a rókatündér címû magyar film
reszt. Jellemzô, hogy Liszt kora nem értette meg a kompozíciót: elsô bemutatányerte. A Liza lett a legjobb film,
sára a kézirat befejezése (1879) után ötven évvel, 1929 nagypéntekén került sor
díjazták Ujj Mészáros Károly
a budapesti Belvárosi templomban, és kottája is csak a zeneszerzô halála után
rendezését, illetve Balsai Móni és
jelent meg.A kiállítás felépítése tehát a fiatalkori operától a belsô drámát
A
környezetvédelmi
világnapon
avatták
fel
a
Milánói
Világkiállításon
a
Bede Fazekas Szabolcs alakítását,
kifejezô kései oratóriumokig ível, Párizstól Weimaron és Rómán át Budapestig,
hiszen a Via Crucist itt fejezte be. A tárlat anyaga külföldi (párizsi, chateauroux- magyar pavilont. A kenyér több mint étel, a kultúra része --- hangsúlyozta az továbbá a forgatókönyvért és a vizuális effektekért járó elismerést is a
i, weimari), valamint hazai múzeumok (Iparmûvészeti Múzeum, Magyar Nem- Életkert Pavilont megnyitó Balog Zoltán.
Az emberi erôforrások minisztere hozzátette, Magyarországnak van mit magyarok vihették haza (ez utóbbi két
zeti Múzeum, a Magyar Állami Operaház archívuma, Országos Széchényi
Könyvtár, az MTA BTK Zenetudományi Intézete) és magángyûjtemények megmutatnia --- ilyen a vízkincs, a gyógyturizmus és az élelmiszerkincs ---, és az díjat Marcus Nispel Exeter címû
filmjével megosztva kapták).
segítségével állt össze. Paternák Anna, Békéssy Lili, Mona Dániel és Török ország vigyáz is ezen értékeire.
A Kodály Zoltán által is feldolgozott, Sej, Nagyabonyban címû népdalt
Áron segítségével élvezetes mûveltségi játékot is terveztek az érintôképernyôs
asztalra: a lovag úgy juthat el a királykisasszonyhoz a kastély tróntermébe, elénekelve a miniszter kiemelte: miként egykor a „Majlandba” vitt magyar
hogy Liszttel és operájával kapcsolatos kérdésekre kell helyes válaszokat ad- bakák, „vágyunk az idegen tájakra, de azért mégis hazahúz a szívünk”. Balog
nia. Ellenkezô esetben a börtönbe pottyan, de ott is kap mentô kérdést, hogy Zoltán felidézte, hogy a magyar iparosok már az 1851-es világkiállításon jelen
folytathassa útját.S ha valaki az állandó kiállításra kíváncsi, Liszt íróasztalával voltak Londonban, majd remekül szerepelt a világkiállításokon Eötvös Lo- A könyvnapok kedves gesztusai a
kezdje, amelynek fiókjából egy kicsiny klaviatúra bukkan elô. A híres Ignaz ránd, Jedlik Ányos és Munkácsy Mihály, késôbb pedig a sevillai és han- dedikálások.
noveri magyar pavilonok arattak sikereket.
Bösendorfer készítette a mesternek --– egyedülálló darab a világon.
Ennek a pavilonnak helye lesz Szombathelyen --- emlékeztetett arra, hogy az De hol vagyunk már attól, amikor a
expó október 31-i zárása után az építményt a vasi megyeszékhelyen állítják fel, szerzôk --– pénz és egyéb jutalom
reményében –- mûveiket a császárnak,
hogy ott látogatóközpontként üzemeljen.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter a világkiállítás mottóját --- a királynak vagy egy nagy hatalmú
úrnak ajánlották? Pindarosz és Szi„Táplálni a világot, energiát adni az életnek”--- idézve elmondta: az Életkert monidész a versenyjátékok gyôzteseit
Pavilon tematikája az egészséges élelmiszerek és az édesvíz-készlet jelentôségét dicsôítette, és mindig zsebre vágta a
hangsúlyozza.
glorifikálás bérét. Dante az Isteni
Amikor Biszku Béláról beszélünk, tulajdonképpen a pártállamról beszélünk
Beszámolója szerint a Nemzeti vidékstratégiában sikerült lerakni a több- színjátékot fô pártfogójának, Cangran--- jelentette ki az M1 aktuális csatornán a Nemzeti Emlékezet Bizottságának funkciós mezôgazdaság, környezet- és tájgazdálkodás alapjait, amely úgy állít de della Scala veronai uralkodónak
elnöke.
elô értékes, egészséges és biztonságos élelmiszereket, valamint helyi energiát ajánlotta. A legszemérmetlenebbül
Földváryné Kiss Réka emlékeztetett: az 1990-ben demokratikusan megvá- és nyersanyagokat, hogy közben megôrzi talajaink minôségét, ívóvízbázisainkat, azonban John Dryden angol költô és
lasztott parlament egyik elsô döntése az volt, hogy 1956-ot „a szabad a tájat és benne az embert, közösségeit és kultúráját.
drámaíró járt el, aki II. Károly és II.
Magyarország szimbolikus és történelmi alapjának” nyilvánította, így felmerül
A magyarság egyedülálló kultúrát hozott létre a Kárpát-medencében, ezt Jakab angol királyt többször is Istena kérdés, „mit tudunk kezdeni a pártállami diktatúrával, jogállami keretek jeleníti meg a hungarikumok gyûjteménye, amely jelenleg negyvennyolc érté- hez hasonlította. Tassóról tudni vélik,
között mit tud kezdeni a társadalom, mit tud kezdeni a jogalkalmazó”.
ket tartalmaz. Közülük a pavilonban is feltûnik például Zsolnay kerámia, de hogy nemcsak készpénzt fogadott el:
Azzal kapcsolatban, hogy a forradalom mind kevesebb szereplôje van már bemutatkoznak a magyar vizek és borkiválóságok is --- jegyezte meg.
megelégedett gyûrûvel, aranylánccal
életben, azt mondta: a bírósági ítéletektôl függetlenül a társadalomnak és a
Fazekas Sándor tárcája legfontosabb eredményeként emelte ki, hogy a ma- és egyéb apróságokkal.
történészeknek mindenképpen újra és újra ki kell mondaniuk, hogy a Kádár gyar mezôgazdaság négy év alatt 42 százalékkal növelte kibocsátását, Ma- Hosszan idézhetnék az ajánlások
János irányította pártvezetésnek, abban Biszku Bélának is, „megkérdôjelezhe- gyarország pedig elsôként fogadott el a GMO-k teljes tiltására vonatkozó tör- gazdag tárházából, de felesleges, mert
tetlen személyes felelôssége van a megtorlásokban”.
vényt. A kormányzat támogatja a családi gazdálkodókat is, így a helyi termelés ezt a szokást ma már nem követi adaUtalva arra, hogy Nagy Imre miniszterelnök és társai kivégzése idején és értékesítés összekapcsolódásával új életminôség születik --- fejtette ki a kozás. Nagy kár… A dedikálások csak
Biszku Béla párttisztsége mellett belügyminiszter is volt, Földváryné Kiss miniszter, hozzátéve: a magyar pavilonban is elsôsorban a kézmûves élelmi- görgetegek maradnak, amelyek hatnak vagy elhalnak. Hogy mirôl árulRéka jelezte: június 16-án, a kivégzések évfordulóján a megtorlásokról szerek mutatkoznak be.
nagyszabású konferenciát rendeznek.
Szôcs Géza kormánybiztos emlékeztetett: a „házavató bulit” a környezet- kodnak?
A Fôvárosi Ítélôtábla hétfôn hatályon kívül helyezte az elsôfokú ítéletet és új védelmi világnapra idôzítették, szombaton pedig a környezetvédelmi kérdések Röpke pillanatok író és olvasó között.
eljárásra utasított másodfokú végzésével az 1956 utáni megtorlások miatt világszerte elismert szakértôinek részvételével rendeznek konferenciát a pavi- Találkozások, visszhangok, kapcsolatok. Megszólítások. „Közelségi fokok.”
háborús bûntettel megvádolt kilencvennégy éves Biszku Béla ügyében.
lonban.
A másodfokú bíróság kimondta: az elsôfokú döntés, amely öt és fél évnyi
Az épület központi részén áll az a Zsolnay kerámia, amely csodával határos Kölcsönös vonzalom építôkockái. Tarszabadságvesztéssel sújtotta nem jogerôsen Biszku Bélát, annyira megalapo- módon átvészelte az 1906-os Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának leégé- tózkodó jelzések, kérdés-feleletek. Két
zatlan, hogy arra érdemi másodfokú határozatot nem lehet építeni.
sét, majd több mint száz év lappangás után nemrég tûnt fel ismét, mellette emberarc rejtélye, lefordíthatatlan
A törvényszék nem tett eleget ügyfelderítési és indoklási kötelezettségének, helyet kapott a Bogányi Gergely által kifejlesztett zongora és a C-vitamint üzenete. Egyenes vonal két szeméde különösen a bizonyítás hibái miatt elkerülhetetlen új elsôfokú eljárás le- felfedezô Szent-Györgyi Albert mellszobra, illetve a mennyezeten számos lyiség között. Mosolyok „metszési
pontjai”. Elfogadás, befogadás. Ajánfolytatása, amelyre egy másik bírói tanácsot kell kijelölni ---- határozott a tábla. paprikafüzér is.
lás helyett ajándék. Egy szó, egy jelzô,
Filó Mihály büntetôjogász az M1 aktuális csatorna mûsorában arról beszélt:
A következô hetekben az Életkert Pavilon többek között népzenei, néptánc- egy sor. Olykor közhelyek, máskor
nem szokványos büntetôper a háborús bûntettel megvádolt Biszku Béla ügye, és világzenei bemutatóknak, vásároknak és játszóháznak ad otthont, emellett fricskák, aforizmák és gondolatsúaz államapparátus több mint ötven évvel ezelôtti mûködését is számba kell megtekinthetô a Magyar Fotográfusok Háza fiatal fotográfusainak kiállítása is, lyok.
venni a bizonyítékok figyelembevételénél.
de fellépnek majd a Virtuózok program zenészei is, a Bogányi-zongorát pedig Néhány bejegyzés a könyvespolUgyancsak az M1 aktuális csatornán Katona Gábor jogi fôosztályvezetô azt olasz és magyar zeneakadémisták szólaltatják meg számos alkalommal.
comról: 1. Barátsággal… 2. Nagyrabeemelte ki, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága rendkívül fontosnak tartja, hogy a
A milánói expó május 1-jétôl ok-tóber 31-ig tart; a rendezvény fô témája az csüléssel. 3. Az ökörnek! A fogadást
egészség, a környezet és a fenntartható fejlôdés, melynek köz-ponti gondolata a elvesztetted, a könyv megjelent! 4.
Földön mindenki számára hozzáférhetôvé váló egész-séges, biztonságos és Szerkesztô úr figyelmébe… 5. Jössz
megfelelô élel-miszer biztosítása. Az expót naponta mintegy 200 ezren nekem X forinttal! (A könyv árával.) 6.
látogatják; a szer-vezôk a kiállítás hat hónapja alatt mintegy húsz millió Elfúló hálával… 7. Fulladj meg! 8. Írj
látogatót várnak a rendezvényre.
róla valami jót! Lehetne a szombati
Dr. Livia Tonge Principal
számban? Ôszinte híved… 9. Csak a te
véleményed számít! 10. A bírókat a bíPERSONAL INJURY LAWYER
ráktól egyetlen magánhangzó különNO WIN, NO FEE
bözteti meg, baj van, ha a lelkiismeretük is. 11. (Levélrészlet)
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE
A dedikációt külön papírra írtam,
hogy
a könyvet elajándékozhasd… 12.
JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL
Krasznahorkai László újító szellemû magyar írónak ítélték oda az idén Minden cikk huszonnégy órát él. UtáKAPCSOLATBAN.
hatodik alkalommal kiosztott Nemzetközi Man Booker-díjat a londoni Victoria na egy mellékhelyiségbe kerül… Egy
könyv? Aki örökkévalóságot emleget,
és Albert Múzeumban tartott díjkiosztó gálán.
MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK
Krasznahorkait a világ több országából összeválogatott, kimagasló jelöltek úgy jár, mint a papné, aki könyv akart
lenni az ura kezében, de az kalendáközül választotta ki a zsûri a díj honlapjának közlése szerint.
www.tongelawyers.com.au
A Nemzetközi Man Booker-díjat olyan élô alkotó kaphatja meg, aki vagy an- riumnak nézte és évente kicserélte. 13.
gol nyelven ír, vagy munkái általában hozzáférhetôek angolul. Az évente kiosz- Egyszer azt mondtam a könyvheti
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000
tott Man Booker-díjjal szemben a 60 ezer fonttal járó, kétévente átadott nem- rendezôknek, hogy egy feltétel mellett
Telefon:
9670 5504
zetközi díjat nem egy-egy mû alapján, hanem az író teljes munkássága nyomán ülök be dedikálni a sátorba, ha táblát
tesznek ki ezzel a felirattal: „Az írók
ítélik oda.
Fax:
9602 5615
etetése
és itatása szigorúan tilos!” És
A díjat 2013-ban az amerikai Lydia Davis, 2011-ben a szintén amerikai Philip
Roth, 2009-ben a kanadai Alice Munro, 2007-ben a nigériai Chinua Achebe így tovább… És így tovább.
Kô András
kapta, alapítása évében, 2005-ben pedig Ismail Kadaré albán író, költô, esszéíró
(Magyar Hírlap)
vehette át az elismerést.
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Megnyitották a magyar pavilont
a világkiállításon
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Földváryné Kiss Réka:
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MAGYAR ÉLET

A globális nagyhatalom... Világszerte probléma a menekültáradat

(Folytatás az 1. oldalról.)
„Ha az Egyesült Államok jelenlegi
világpolitikai, illetve minket is érintŒ
cselekvéseit, megnyilatkozásait meg
akarjuk érteni – s ahhoz »okosan«
próbálunk viszonyulni –, akkor azt
kell felismernünk, hogy mi a tengerentúli ország önidentitásának legfontosabb eleme. Ez pedig nagyon egyszerû és kézenfekvŒ: a világuralmi
vezetŒ szerep. S Amerika éppen ezt,
világuralmi szerepét érzi veszélyben,
ami immáron bŒ száz éve az amerikaiak önazonosságának legfontosabb
kötŒszövete, átjárja lelküket, gondolataikat, mindennapjaikat. EbbŒl származik az amerikai öntudat, magabiztosság, a harci szellem, a szívósság,
de persze a fölényesség, az arrogancia, a dölyf és a mások – a többi ország és népek – lekezelése is. Rengeteg jó és rengeteg rossz tulajdonság
egyszerre. ... Ukrajna, illetve a középés kelet-európai régió ebben a világpolitikai metszetben értelmezŒdik
újra, mint az Oroszország és NyugatEurópa közötti ütközŒzóna, s ebben a
térben jelenünk meg mi is. Amerika
számára kizárólag az a fontos, hogy
az itteni országok, köztük Magyarország is, mint NATO- és EU-tagok, az
amerikai világuralmi törekvések segítŒi és kiszolgálói legyenek. Ha ezzel
valaki szembe megy, s »nyit« Kelet
felé, miként szerintük mi ezt tesszük,
különféle büntetésekre és szankciókra számíthat. ... E helyütt Kövér Lászlót kell idéznem, aki a napokban a
Magyar Hírlapban világosan fogalmazott az Egyesült Államok hatalmi öndefiníciójával kapcsolatban: »…nemzetbiztonsági szempontból nincs a
földön egy olyan négyzetméternyi terület, amely az érdekeiken kívül esne. EbbŒl az is adódik, számukra nem
létezik, hogy a magukén kívül más
országnak is lehet szuverenitása.”
(Fricz Tamástól idéztünk.)

A liberalizmus kötelezô
Magyarország kormánya, miniszterelnöke állandó támadás elszenvedŒje
a nagyhatalmi sajtó és politika részérŒl. Magyarországot különös gonddal
elŒkészítették a liberalista vonalra
még a kádári idŒben. A diktatúra
egypártjából igyekeztek több olyan
pártot létrehozni úgy, hogy egy dologban megegyezzenek: lényegében liberalista alapon szervezŒdjenek, úgy
mint az sikerült Nyugat-Európa országaiban, megfelelŒen annak a követelménynek, hogy egymást váltva
megmaradjanak a nemzetközi politikai rendszer szolgálatában. Ez nem
sikerült.
Annyira nem sikerült, hogy ma, 25
évvel a rendszerváltoztatás után
semmiféle árnyalatú liberális pártnak
halvány esélye nincs kormányra jutni, még együttesen sem. Ennek egyszerû oka van: a liberalizmust és
annak módszereit vállaló, fŒként exkommunisták által vezetett pártok
olyan szélsŒségesen gyakorolták a
nagyhatalom kiszolgálását, a magyar
érdekek mellŒzését, az ország vagyonának széthordását, és jeleskedtek
harsány magyarellenességgel, hogy a
választók elfordultak tŒlük, az SZDSZ
például megszûnt a társadalmi támogatás teljes hiánya miatt. Ez öt évvel
ezelŒtt történt, azóta sem tudott egyik
sem talpraállni.
Most nem avval foglalkoznak, hogy
mi okozta kudarcukat, hanem azzal,
hogy miként lehetne a kormányt

megbuktatni, vagy legalább Orbán
Viktort eltávolítani a kormány élérŒl.
Nagyon komolyan foglalkoznak a
lehetŒsgek változataival, amelyek
mindegyike külföldi beavatkozást kívánna. Szorgalmuk nem is hiábavaló,
hazaárulóink szívesen látott elvtársai
Amerika és az EU liberalista köreiben, sajtójában. Amerikában külügyi
kormányzati szinten, Brüsszelben
EU-biztosi szinten kapnak biztatást.
Befejezésül egy tavalyi esetet idézünk.
December l9-én Budapesten a Dohány utcai Zara Continental Hotelben
konferenciát rendezett Gyurcsány
Ferenc, politikai szervezete, a Demokratikus Koalíció nevében, illusztris antimagyar elŒadókkal, mint Paul
Lendvai, Göncz Kinga, Rácz András,
Sz. Biró Zoltán, Eörsi Mátyás, Balázs
Zoltán, Charles Gati és Ara-Kovács
Attila.
Bencsik András beszámolója szerint:
„Az elszigetelt Magyarország és a
globális világ címû Budapesten rendezett külpolitikai konferencián felszólalók beszédei ismertek, idézték a
különbözŒ internetes portálok. Viszont arról, ami egy, a konferenciát
követŒ zártkörû háttérbeszélgetésen
hangzott el, a fŒsodratú médiában
nem olvashattunk, pedig megérdemli
a figyelmet.
Eszerint miután abban egyetértettek
a résztvevŒk, hogy a Fidesz-KDNP a
hatalmas társadalmi beágyazottsága
miatt megdönthetetlen, úgy vélték,
Orbán Viktort kellene a miniszterelnöki székbŒl eltávolítani, ami szerintük belsŒ konspirációval kivitelezhetŒ.
A bizalmas beszélgetésen, melyen
igen kevesen vettek részt, megbízható
forrásunk szerint Gyurcsány Ferenc
megerŒsítette, hogy Orbán Viktor
gondolkodásából hiányzik az együttmûködés elfogadása, barát-ellenség
dichotómiában látja a világot. Ezért a
jelenlévŒ Paul Lendvai és az Egyesült
Államok ideiglenes ügyvivŒje, André
Goodfriend álláspontját is elfogadva,
három név hangzott el, akiket a jelenlévŒk szívesen üdvözölnének Orbán
Viktor székében: Navracsics Tibor,
Pokorni Zoltán és Varga Mihály. A
globalizmus helyi rezidensei úgy vélték, nevezett személyekkel elindulhatna úgymond az értelmes párbeszéd
Amerika és Magyarország között.”
2014-et értékelve Rogán Antal új
jelenségnek nevezte, hogy már nemcsak ellenzéki pártok és szervezetek
állnak a Fidesszel szemben, hanem
„külsŒ erŒk” is – gazdasági érdekcsoportok és más kormányok –, amelyek
jobban szerettek volna egy másik magyar kormányt. Mivel ezt nem sikerült elérni, tette hozzá, most megkísérlik leváltani a kabinetet, mégpedig
„nem választási módszerekkel”.
Csak a háború ne közeledne. Addig
védi a nemzeti kormány fennállását a
nép akarata valóságosan demokratikusan. A nemzeti kormányokat csak
háborús állapotokban tudták eltávolítani nagyhatalmi szövetségeseink.
Például 1944. március 19-én, és még
egyértelmûbben 1944. október 15-én,
amikor a nagyhatalom háborús
érdeke úgy kívánta.
Újra sodródik az ország ezúttal a
globális nagyhatalom eszmerendjében
a védekezés fogyó lehetŒségeivel.
Nagy jelentŒsége van a nemzeti
kormány társadalmi támogatásának.

Magyar Nemzet, június 10.
Minden menedékkérŒt megillet,
hogy ügyét egyedileg és érdemben
vizsgálja az az állam, amelyben a kérelmét benyújtotta. A vezetŒ kormánypárti politikusok által meglebegtetett automatikus visszafordítás tehát ellentétes lehet több olyan egyezménnyel, amelyet hazánk aláírt. Azt
azonban nem tiltja semmi, hogy kerítést építsünk a schengeni határ védelmére.
Könnyen az Emberi Jogok Európai
Bírósága elŒtt találhatja magát Magyarország, ha az Országgyûlés megszavaz egy olyan törvényt, amely lehetŒvé teszi a migránsok automatikus
visszatoloncolását valamelyik „biztonságos tranzitországba” mondta Lattmann Tamás. A nemzetközi jogász
hangsúlyozta: a hazánk által aláírt
menekültügyi egyezmények jellemzŒen alapelvként rögzítik az egyedi
elbírálás kötelezŒségét, tehát minden
menekültkérŒ helyzetét külön-külön
meg kell vizsgálni, méghozzá ott, ahol
a kérelmét benyújtotta.
Ez óriási terhet róhat az uniós határállamokra. A szakértŒ megjegyezte, a Brüsszel által fölvetett kvótarendszer éppen azt célozza, hogy a
jövŒben a tagországok arányosan vi-

ség szimbóluma.
Két uniós ország már ma is kerítést
alkalmaz: Athén még 2012-ben elégelte meg, hogy éjszakánként olykor
több száz migráns is átlépte a görög–
török határt. A kerítésrendszernek
tulajdoníthatóan az érintett szakaszon
tizedére csökkent a határsértések
száma. A bevándorlók most csónakokkal próbálják megkerülni a görög
védmûvet, lélekvesztŒik azonban
gyakran elsüllyednek a viharos tengeren. A bolgároknál szintén hatásosnak bizonyult a harminc kilométer
hosszú, három méter magas, szögesdróttal megerŒsített kerítés.
Népszabadság Június 9.
Európa külsŒ karéjain, az USA déli
részén vagy India északkeleti részén
– esetenként akár ezer kilométeren át
futó – biztonsági kerítésekkel próbálnak gátat vetni az illegális bevándorlásnak. Sokakat sikerül „elhárítani”, de a problémát a falak nem oldják meg.
Nincs az a fal, amely örökké tartana – Angela Merkel szerint ez az 1989
novemberében leomlott berlini fal
egyik legfŒbb „üzenete”. A német
kancellár optimizmusa ellenére mégis épültek és épülnek falak. Különö-

Spanyolország két észak-afrikai
enklávéját, Ceutát és Melillát szintén
kerítések védik – ezek szögesdróttal
megerŒsített fémkígyók. A Marokkó
felŒl érkezŒ gazdasági menekültek
rendszeresen megrohamozzák, és a
hatméteres magasság sem riasztja
Œket vissza. A legvéresebb incidens
2005 szeptemberében történt, akkor
egyes jelentések szerint tizennyolcan
haltak meg, miután két tûz közé
szorultak: a marokkói határŒrség éles
lŒszerrel, a spanyol csendŒrség gumilövedékekkel vette célba az ostromlókat.
A leghíresebb, vagy inkább leghírhedtebb biztonsági kerítés az Egyesült Államok és Mexikó között húzódik, a 3200 kilométer hosszú határ
1100 kilométeres szakaszán. A kábítószer-csempészet és az illegális bevándorlás megugrása miatt az ötlet már
az 1990-es években felmerült, de
törvény csak George W. Bush elnöksége alatt született. Az amerikai adófizetŒk pénzébŒl az elsŒ „kapavágás”,
azaz 2006 óta becslések szerint 1,2
milliárd dollárt költöttek rá, a fenntartási költségeket 50 milliárd dollárra teszik. Mexikó és a latinamerikai államok a kezdetektŒl élesen tiltakoztak a több mint hat méter

Melilla szögesdrótja Spanyolország és Marokkó határán.

seljék a menekültügyi eljárások
anyagi és adminisztrációs terheit. –
Ennek természetes velejárója a beván-ıdorlók „szétosztása”, amivel
egyébként a jelen helyzetben nem
járnánk rosszul, hosszú távon pedig
arra ösztönözne mindenkit, hogy közös erŒvel és az eddiginél erélyesebben lépjenek fel az illegális migráció
ellen, hiszen annak negatív következményei alól már senki sem tudná
kivonni magát – fejtette ki Lattmann
Tamás.
A szakértŒ beszélt a schengeni határra telepített kerítés ötletérŒl is.
MindenekelŒtt emlékeztetett: Magyarország kötelessége az uniós határ
védelme, ennek mikéntje azonban
nincs meghatározva, így a sajtóban
vasfüggönyként emlegetett határzárral valószínûleg nem sértenénk jogot.
Egy ilyen beruházás azonban rendkívül költséges, Szerbia uniós csatlakzása esetén pedig az egészet el kéne
bontani. Ráadásul – fûzte hozzá a
nemzetközi jogász – az üzenete sem a
legszerencsésebb, hiszen a magyar
külpolitika a vajdasági magyarok miatt hosszú ideje töretlenül támogatja
a szerb tagságot, egy fal viszont nem
feltétlenül a barátság vagy a partner-

sen a 2001. szeptember 11-i terrormerényletek után gyorsultak fel az
ilyen jellegû, elsŒsorban (nemzet)
biztonsági szempontokkal és/vagy a
fenyegetŒ menekülthullámokkal indokolt beruházások – idézte a The
Washington Post a határkérdés szakértŒjét, Élisabeth Vallet-t. A montreali Québeci Egyetem kutatója szerint
jelenleg közel ötven fal és kerítés
található a világban, a szaporodó
konfliktusok miatt ezek száma csak
nŒni fog.
Az Európai Unió külsŒ határai mentén is húztak fel a menekülteket „feltartóztatni hivatott” biztonsági falakat, illetve kerítéseket. A szófiai kormány a 160 kilométer hosszú bolgár–
török határ mentén kezdett kialakítani – közel négy méter magas, szögesdrótokkal megerŒsített – kerítést.
A görög–török határon, az Évrosz
folyó mentén is épült egy tíz kilométer hosszú fal: mindkét építményt
azzal a szándékkal emelték, hogy
segítsen megállítani a Törökország
felŒl érkezŒ menekültáradatot. A törökök szintén gondolkodnak falban,
Œk a déli szomszéddal, Szíriával futó
900 kilométer hosszú határ egyes
szakaszain kezdtek falat felhúzni.

magas kerítés ellen.
Barack Obama elnök 2010-ben leállította a kerítés újabb szakaszainak
építését, a szövetségi forrásokat a
határŒrség felszerelésének modernizálására költik.
A leghosszabb határkerítés Ázsiában, India és Banglades között fut.
Újdelhi szintén a csempészet és az
illegális bevándorlók visszaszorításával indokolta az 1986-ban megszavazott, de csak 1993-ban építeni
kezdett kerítést. India és Banglades
között a határ hossza meghaladja a
3400 kilométert, eddig majd 29 milliárd dollárért, közel 2500 kilométeren
húzták fel a három méter magas –
szögesdrótból és betonelemekbŒl álló
– választóvonalat. Gyakoriak a véres
incidensek, a bangladesi menekülteket az indiai fegyveres erŒk csak
sortûzzel tudják feltartóztatni.
Egészen más módszert alkalmaz
Ausztrália, a kontinensnyi ország a
„falakat” az óceánon húzta fel. A
tengeren érkezŒ menekülteket a
haditengerészet az ausztrál partoktól
1500 kilométerre északnyugatra lévŒ
Karácsony-szigetre, illetve a szintén
távoli Pápua Új-Guineára viszi.

2015. június 18.
Szerbiában, Magyarkanizsán jártunk.
A Tisza-parti kisvárosba özönlenek a
menekültek. A település átutazóhelyként szolgál a Magyarország felé vezetô úton. Az unióból kiutasított migránsok is itt találnak néhány napos
menedéket, majd újra megpróbálják a
határátkelést.
A Szegedtôl mintegy 30 kilométerre
található Magyarkanizsa már évek óta
tranzitútvonala az Európai Unióba irányuló bevándorlásnak, a helyiek azonban csak történetekbôl ismerték a jelenséget. Mivel a közösség kicsi, nyílt
titok volt, hogy kik kaptak börtönbüntetést embercsempészetért, mely panzió szállásolt el külföldieket.
A migráció az év eleje óta folyamatosan növekszik a térségben. Januárfebruárban még fôleg a koszovóiak
jöttek nagyobb számban, ma már
szinte kizárólag szíriai menekültek
érkeznek. A kisváros központjában
olyan látvánnyal szembesülhetünk,
mintha menekülttáborban lennénk.
Belgrádi és szabadkai buszokkal negyvenfôs szíriai menekültcsoportok érkeznek a településre, naponta többször. A buszállomás melletti kávézóból
figyelve az eseményeket olyan, mintha népvándorlásnak lennénk a tanúi. A
megérkezésük után többen megpihennek a kávézóban, valakik szobát foglalnak a panzióban, és néhány napra a
városban maradnak, mások rögtön a
határ felé veszik az irányt.
A városba tévedt menekültek sokszor
nem is tudják pontosan, melyik orSzerb rendôri kísérettel, divatos márkájú, drága ruhákban érkeznek, lapgéppel, férfitenyérnyi telefonokkal.
Nem boltból, hanem éttermekben esznek, és gondosan számolgatják, hogy
eurójuk dinárban mit ér, egész pontosan mennyi a napi kerethez képest.
Úgy látszik, van napi keretük, mintha
ilyesmit kapnának valahonnan. Talán
éppen attól, aki Európába településüket szervezi. Gazdáik kilétérôl nem
beszélnek, de találtak már a helybéliek
elveszett, amerikai honosságú telefont
is.
Kanizsa mintegy elosztóállomásként
mûködik. Meghatározott napon lakóit
kiviszik a határ egy megadott térségébe. Ott ócska ruhába öltöznek, a ledobott Levis, Nike és egyéb holmikat
várják a cigányok, a „menekülôket” a
magyarországi ügynökök.
Elmondásuk szerint egy négytagú
család kétezer eurót fizet Görögországtól Kanizsáig. Pakisztántól negyvenezret. Ember legyen a talpán, aki ennyi
útiköltséget futás közben elô tud teremteni. Le a kalappal elôtte meg útjának egyengetôi elôtt.
Az ötvenhatos-ötvenhetes magyar és
a nyolcvankilences endékás menekülés másként nézett ki. Emlékszünk?
Azzal együtt, hogy akkor is akadtak
„ügyes” fosztogatók…
Kik a szervezôk? Titok.
Sokan úgy sejtik, hogy az Iszlám Állam vagy más stratégiai gondolkodású
muszlim csoport szervezi a népvándorlást. A haditerv bekerült a köztudatba. A fegyveres muzulmán csoportok már két világrészen sikerrel
harcolnak a volt gyarmatosítók és szövetségesük, az Egyesült Államok ellen. Az ô nem felejtô kultúrájukban
máig eleven a lassan másfél évezredes
síita–szunnita ellentét, tehát természetes, hogy a rabló gyarmatosítók meg
üzlettársaik, a rabszolga-kereskedôk
egy kalap alá vétetnek, és bûneik so-
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Menekülttáborrá
válhat a Délvidék
szágban vannak. Péntek este egy csoportot kérdeztünk, amikor bemutatkozásunk után meghallották a Hungary
szót, megörültek: „Már Magyarországon vagyunk?” Ki kellett ábrándítsam
ôket, útjuk legnehezebb része még
csak ezután várt rájuk. Több helyi lakos is beszámolt hasonló történetekrôl.
Volt, amikor egy édesanya gyermekeivel érkezett a városba, megkérdezte a
helyiektôl, hogy már Budapesten vane, s amikor megtudta, hogy nem, hangos sírásba kezdett.
Akadnak szép számmal olyanok is,
akik már többször nekivágtak az útnak, azonban a magyar határôrség
elfogta ôket. Az egyik ilyen csoport
megmutatta mind a magyar, mind a
szerb bírósági papírjait. Az önkormányzat szóvivôje elmondta, hogy a
kanizsai rendôrôrs naponta harmincnegyven menekültet „kap vissza” Magyarországtól. Hozzátette: akad olyan
menekült a városban, aki már hétszer
próbált meg átkelni a magyar határon,
és hónapok óta a településen tartózkodik.
Özönlenek az unióba
Eddig bujtatva, a helyi embercsempész hálózatok közremûködésével
folyt az átkelés, mára a migránsok
többsége a saját kezébe vette a szerve-

zést. Ahogy leszállnak a buszokról,
telefonjukban már benne vannak az
útvonal térképei, a tájékozódási pontként szolgáló jellegzetes épületek fotói. A buszállomás melletti kávézóban
ülve szemtanúi voltunk annak, hogy az
egyik szír származású férfi Viber alkalmazáson keresztül kapott képet
mutatott a pincérnek, amely a helyi
mûvelôdési házat ábrázolta. Így tudta
meg, hogy valójában hol tartózkodik,
és merre kell mennie.
A bevándorlók mára valószínûleg
rájöttek, hogy saját maguk is át tudják
lépni a magyar határt, és a lebukás
esélye körülbelül ugyanannyi, mintha
a helyi csempészek segítségét kérnék.
Ráadásul egyre kockázatosabb a
csempészés, a városban megerôsítették a rendôri jelenlétet. A határ túloldalán pedig német határôrök segítik a
magyarok munkáját. Magyarkanizsán
két taxis autóját lefoglalták, mert menekülteket szállítottak a zöldhatár felé.
A taxisok nem lépik át a határt, csak
elviszik a menekülteket egy hozzá közeli ponthoz. Azonban az átlagosan 10
eurós összeg helyett 100-150 euróba
kerül az út.
Természetesen még mindig sokan ki
szeretnék használni a menekültek ki-

Menekültek háborúja
sem évülnek el. Már csak azért sem,
mert újakkal tetézôdnek, és a gyarmatokat ma is szipolyozzák volt uraik.
Mi tagadás, igen sokkal tartoznak
Nyugat-Afrikának, Ázsiának, LatinAmerikának, s illô volna, hogy fizessenek: egyék meg a saját fôztjüket.
A mai népvándorlás kieszelôi remek
taktikát találtak ki, miután fölmérték
az ellenfél erôit és gyöngéit. A célpont
véletlenül sem a fôundok Izrael, hanem a jómódú Európa, amelynek déli
részei a középkorban arab, majd oszmán-török fölségterületek voltak.
Nem csak az Ibériai-félsziget zöme,
Carcassone meg Narbonne környéke
Dél-Franciaországban, a Földközi-tenger szigetei, beleértve Szicíliát is. Még
az olasz csizma „feje” is arab kézre
került néhány évtizedre. Késôbb az
Oszmán Birodalom uralma alá került
a Balkán és Magyarország háromnegyede, a krími tatárok birodalma Lengyelországig és a Moszkvai Nagyfejedelemségig. Íme, a történelmi jogcím.
Erôsebb, mert igazoltabb, mint a románoké Erdélyre, a szerbeké Bácskára-Bánátra-Szerémségre. A történelmi
jogcím lelkesíti a hadakat.
Izrael–Palesztina is iszlám birtok
volt, de Izrael atomhatalom. Európa és
az Egyesült Államok föltétel nélkül
védi. Ezért sütötték ki a stratégák:
hátországa legyen a célpont.
Továbbá: Európa mûszaki-tudományos fölénye folytán katonailag ugyan
még igen erôs, de a társadalma szemlátomást bomlik. A helyi elit rombolja!
A család eltûnôben, a gyermekek
fogynak. A vallás és a hit alig pislákol:
gúnyolják, sôt üldözik, ezáltal a szellemi élet elsorvad, a kultúra kérészötletek –-- izmusok --– porvihara. Közgondolkodása és az azt vezénylô liberális sajtója serkenti az önemésztô
folyamatokat, csakúgy az oktatási

rendszere is. A család helyett az egynemûek „házassága” pártolandó, a
természetes családért küzdeni illiberális eretnekség, az egyház reakciós, a
nemzet elavult.
A már behatolt muzulmán csoportok
sokfelé népes, városnegyedekre kiterjedô közösségekké izmosodtak saját
nyelvvel, vallással, kultúrával, oktatással. Sôt, jogszolgáltatással --– nem
kérnek a liberális törvényekbôl.
Eszük ágában sincs beolvadni, divatos szóval, integrálódni. Ugyan mihez?
A bomláshoz? Egyedül a mûszakitudományos javakat kell megismerniük, és akkor kész.
Az Európai Unió fôvárosa, Brüsszel
nem véletlenül rég kijelölt célpont: lakóinak már a negyven százaléka muzulmán, a leggyakoribb férfiszemélynév a Mohamed. A Földközi-tengeren
az embercsempész bandák afrikaiakat
hurcolnak a gyarmati világ átörökített
és máig tartó kizsákmányolással fönntartott nyomorából Európába, amely
„elôzékenyen” eltakarította útjukból
Líbiát. Ha a lélekvesztôkre zsúfoltak
fele elpusztul, semmi baj, jön a következô menekülthullám, és az útiköltség
is ki lesz fizetve…
A magyar hatóságok 2015 elsô öt hónapjában 33 542 „menekültet” fogtak,
nagyjából annyit, amennyit tavaly
egész esztendôben. Százhuszonnyolc
maradhatott, a többi próbálkozhat újra.
A magyarkanizsai hírek fényében
arra kell gondolnunk, hogy a szerb
rendôrség védelmében a balkáni úton
a képzettebb hadoszlop, a jövendô
tisztikar menetel immár bizonyos
technikai eszközök, és ami fontosabb,
tudás birtokában.

Czakó Gábor (MH)
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szolgáltatott helyzetét. Két szír bevándorlóval beszélgettünk, amikor egy
helyi roma férfi ajánlotta fel szolgálatait. Mivel alkoholos állapotban volt,
visszautasították, végül a taxi mellett
döntöttek. A helyiek és a mi megfigyelésünk szerint is a szíriaiak között vannak szervezôk, akik heteket töltenek a
városban. Ôk vezénylik az újabb és
újabb csoportok elindulását.
Két keresztény szír elmesélte nekünk, hogy elôször Libanonba mentek,
majd onnan repülôvel Athénba. Ott
menekülttáborba kerültek. Amikor elszöktek, gyalogosan jutottak el Macedónián keresztül Szerbiába. Az útlevelüket Görögországban hagyták, az
ismerôseiknél, azt mondták, bármikor
elküldhetik nekik, ha szükségük van
rájuk.
Az összes bevándorló, akivel beszéltünk, azt mesélte, hogy nem szeretnének Magyarországon maradni. Sôt,
még menedékjogot sem szeretnének
kérni. Addig próbálkoznak az illegális
határátkeléssel, míg nem sikerül eljutniuk a kívánt országig. A két keresztény Ausztriába szeretne menni, az
egyikük zenész, a másikuk színész. Állításuk szerint ott már lakás és munka
várja ôket. Okostelefonjuk segítségével megmutatták, hogy melyek a legveszélyesebb határszakaszok. Szerintük az úton nem lesz probléma,
állításuk szerint tudják, merre vannak
kamerák és merre járôrözik a legtöbb
magyar rendôr. Azt mesélték, hogy
Szegeden és környékén nem a rendôrök jelentik a legnagyobb problémát
számukra, hanem az, hogy a magyar
lakosság feljelenti ôket, és rájuk hívják a szerveket. Úgy gondolják, ha
sikerül fuvart találniuk Budapestre,
akkor nyert ügyük van, ott már nincsenek rendôri ellenôrzések, Ausztriában
pedig az ismerôsök szervezik az autót
Bécsbe.
A két szír fiatalember nagyon fél a
magyar hatóságoktól. Nem a pénzbírságtól vagy a kiutasítástól, hanem attól, hogy két hét bezártság alatt bármelyik hozzátartozójuk meghallhat, és
mivel a fogság alatt nem lesz mobiltelefonjuk, még tudomást sem szerezhetnek róla.
Hogy nyomatékosítsák az otthoni áldatlan körülményekrôl szóló híreket,
égô keresztény templomok, megölt
gyermekek képeit mutatták a telefonjukon. Ahogy elmondták, a saját ingatlanjukban viszonylagos biztonságban
vannak a szíriaiak, azonban bármikor
becsapódhat egy bomba, amely megölhet mindenkit. Szerintük az Aszad-reszim sokkal jobb volt a szíriai keresztényeknek, és az a véleményük, hogy a
muszlimok között nagyon sok a radikális.
A két keresztény fiatal különbözött
muszlim társaitól. A helyiekkel szórakoztak, sok alkoholt fogyasztottak.
Ahogy elmondták, csak így érhetik el
azt, hogy ne az otthoniakon és az elôttük álló úton törjék a fejüket.
A városiak egyelôre türelmesek
A kanizsaiak beszámolói szerint eddig semmi probléma nem volt a szírekkel. Sok pénzt hoznak a város
egyes szolgáltatóinak, a panziók tele
vannak, akiknek van érvényes útlevelük, legálisan szobát bérelhetnek, némely szállásadók persze szemet hunynak, és érvényes papírok nélkül is
megteszik ezt. A pincérek beszámolói
szerint mióta a szírek a városban vannak, minden hétköznap akkora forgalmuk van, mintha hétvége lenne.
Ahogy mondták, a helyi fiatalokból álló társasságok eltûntek az utóbbi idô-

ben, nagyon sokan Nyugatra mentek,
így most jól jön, hogy tele vannak a
helyek.
A kanizsai szerb és magyar vendégek
vegyes érzelmekkel fogadják a látványt. Valakik viccesen „Asz-szalamu
aleikummal” vagy „Allah akbarral”
köszöntik egymást, néhányan fejcsóválva térnek be a kávézóba. A helyiek
talán toleránsabbak a bevándorlókkal,
mint az átlageurópaiak. Többen is elmondták, hogy nemrég még ôk is hasonló helyzetben voltak a délszláv háború miatt. Sokuknak menekülni
kellett az országból vagy nem álltak
messze attól az élethelyzettôl, amelyben most a szírek vannak, ezért megértik és sajnálják a menekülteket. A
szerb társadalomban mélyen él a NATO-bombázások emléke. Amikor például elkezdôdtek a Líbia elleni hadmûveletek, az országban a Kadhafi-kultusz
kezdett kibontakozni.
Az általunk megkérdezett menekültek is mind dicsérték a szerbiai embereket. Két keresztény szír arról mesélt, hogy napokig egy belgrádi
lakosnál tartózkodtak, méghozzá ingyen. Többször elmondták, hogy a
szerbeknek hatalmas szívük van, és
nagyon segítôkészek. A rendôröket is
dicsérték.
Térség a humanitárius katasztrófa
szélén
Ám az, hogy eddig semmilyen konfliktusra nem került sor, csak a szerencsének köszönhetô és annak, hogy
a menekülteknél még van pénz. Azonban minden határátlépési próbálkozás
és minden a városban eltöltött nap
után szûkülnek a migránsok anyagi
forrásai. Az illegális határátlépésnél
mind a szerb, mind a magyar hatóságoknál büntetést kell fizetniük. A
szerb bírság negyven eurót tesz ki.
Nem nehéz elképzelni, hogy éhes emberek százai, esetleg ezrei pénz hiányában lopni kényszerülnek majd,
ami feltételezhetôen konfliktusokhoz
vezethet a helyiekkel. Egy szerb rendôrségi forrásunk szerint egészen
most tavaszig adtak élelmet a rendôrségi eljárás alatt, azonban mára
olyan sokan érkeznek, hogy erre nincs
eszközük. Sem gépjármûvel, sem elegendô üzemanyaggal nem rendelkezik
a helyi kapitányság arra, hogy ilyen
mértékû migrációs nyomást kezelni
tudjon.
A városban azért ilyen látványos a
probléma, mert a magyar hatóságok a
menekülteket a Röszke–Horgos-határátkelônél adják át a szerbeknek, ez
pedig Magyarkanizsához tartozik. A
rendôrség ezek utána a városba szállítja ôket, itt aztán újból bírság, illetve
pénzhiány esetén börtön vár rájuk
Szabadkán. Amikor letelik a néhány
napos elzárás, ezek az emberek újból
Magyarkanizsára jönnek, és megpróbálják az átkelést. Ezekhez a csoportokhoz jönnek természetesen a frissebb migránsok Belgrádból. Szóval
Kanizsa nem is szimpla útvonallá vált,
hanem a Szeged–Szabadka–Belgrádtengelyen lévô területté, ahol a migránsok tömegei cirkulálódnak.
A magyarkanizsai önkormányzat sajtósa elmondta, hogy minden eddigi
elôrejelzés szerint a bevándorlók száma növekedni fog. Köztársasági szinten szeretnék megoldani a válságot, és
természetesen --– mint minden átlagos
önkormányzat --– nem szeretnének
hivatalos menekülttábort a településen. Egyelôre a helyzetre nem sok
megoldási lehetôség kínálkozik.

Sarnyai Gábor
(Magyar Nemzet)
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK A francia parlament pártjai ritkán
látott egyetértésben fogadták el a törvényt, amely gyakorlatilag megtiltja a
nagy (négyszáz négyzetméternél nagyobb alapterületû) üzletek számára,
hogy megsemmisítsék és kidobják az
eladatlan élelmiszereket. Az áruházaknak júliusig kötelezô szerzôdést kötniük valamely jótékonysági szervezettel,
és az eladatlan élelmiszereket rajtuk
keresztül kell eljuttatniuk a rászorulóknak. A lejárt szavatossági idejû
árukat állatok táplálására kell fordítani.
A törvényt az után követelték ki a
szociális szervezetek, miután a francia
médiában reflektorfénybe kerültek
azok az emberek --– hajléktalanok,
szegények, de egyedülálló családanyák
és egyetemisták is --–, akik éjjelente
rendszeresen az áruházak gazdasági
bejárata mellett elhelyezett kukákban
kutatnak a kidobott élelmiszer után. A
jelenségre sok üzlet a lehetô legroszszabbul reagált. Ahelyett, hogy civilizált körülmények között bocsátották
volna a kidobott árut az éhezôk rendelkezésére, inkább akadályozták azt.
Vegyszerekkel szándékosan ehetet-

lenné tették az élelmet, a konténereket
pedig zárt raktárakba helyezték át. Az
új törvény az élelem akaratlagos megsemmisítését és visszatartását 75 ezer
euróig (23 millió forint) terjedô bírsággal bünteti.
Voltak élelemgyûjtôk, akik maguk is
megtorlással szembesültek, hiszen eddig technikailag lopást követtek el,
amikor fizetés nélkül elvitték az áruházak szemetét. Egy 59 éves, hatgyermekes, minimálbérbôl élô marseille-i
áruházi alkalmazottat majdnem kirúgtak az állásából, amikor egy jóakaratú
kollégája jelentette a biztonsági személyzetnek, hogy a férfi hat dinnyét
és két salátát vitt haza a kukából --– írja
a The Guardian.
A törvény kapcsán a francia média
arra hívta fel a figyelmet, hogy az ottani lakosok a világ legnagyobb pazarlói közé tartoznak. Egy átlagos francia
évi húsz-harminc kilogrammnyi élelmiszert dob ki, ebbôl hét kilogrammot
úgy, hogy ki sem bontotta a csomagolását. Franciaország összes elpazarolt élelmiszere meghaladja a hétmillió tonnát, melynek kétharmadát a
háztartások hajítják a kukákba, az

éttermek tizenöt, míg az áruházak
csak tizenegy százalékért felelôsek.
Éppen erre hivatkozva hangsúlyozzák
a társadalmi szervezetek, hogy pusztán ezt a törvényt nem szabad úgy értékelni, hogy vele egy csapásra megoldódott az élelmiszer-pazarlás
problémája. Az emberek tudatában
kéne rendet tenni.
A világon évente 1,3 milliárd tonna
ehetô élelmet nem használnak fel, miközben emberek százmilliói nélkülöznek. Magyarországon a Magyar Élelmiszerbank Egyesület adatai szerint
1,8 millió tonna ételt dobunk ki minden
évben. Ebbôl 400 ezer tonnát tesz ki a
lakossági hulladék, a fennmaradó rész
a mezôgazdaság, a vendéglátás, az
élelmiszeripar és az áruházak pazarlása, és tartalmazza a fogyasztásra
még alkalmas és a már alkalmatlan
élelmiszereket is.
Magyarország: évi 1,8 millió tonna
–-- Nehéz megmondani, hogy ebbôl az
1,8 millió tonna kidobott élelmiszerbôl
mennyit lehetne mégis felhasználni.
Ilyenkor ugyanis minden esetben
mérlegelni kell, hogy mekkora ener-

Feszült
a helyzet
Európában
Meghaladta már az ötvenezret az

ton 3480, vasárnap pedig 2371 menekülôt vett a hadihajók fedélzetére, az
egyik rozoga bárkáról hét vajúdó nôt
is kimentettek, ôk szicíliai kórházakba
kerültek.
Vasárnap négy olasz tartomány vezetôsége közölte hivatalosan, hogy ne
fogadnak több illegális bevándorlót.
Giovanni Toti liguriai tartományi elnök kijelentette, hogy szûkebb pátriáján kívül a Lombardia, Veneto és Valle
d’Aosta nevû országrészek sem hajlandók több menekültet ellátni. A Velencét is magába foglaló Venetót vezetô Luca Zaia idôzített bombaként jellemezte az általa irányított tartományban kialakult állapotokat.
Ismert, az Európai Bizottság nemrégiben azt indítványozta, hogy enyhítsenek az Olaszországra és a menekültáradat miatt ugyancsak komoly erôfeszítésekre kényszerülô másik dél-európai államra, Görögországra nehezedô migrációs nyomáson, és léptessenek
életbe olyan megoldást, amelynek
alapján az április közepe után a két
ország valamelyikébe érkezett, menedékre jogosult szíriaiak, illetve eritreaiak közül negyvenezer embert átköltöztetnének más uniós tagországokba.
Jelentôsen emelkedett eközben a Németországból kitoloncolt menedékkérôk száma, több tartományból idén
eddig több migránst utasítottak ki,
mint tavaly az egész esztendôben.
A kitoloncolások döntôen a nyugatbalkáni országokból érkezetteket érintik, esetükben csaknem száz százalékos az elutasított menedékkérelmek
aránya. A hatóságok megítélése szerint utóbbiak a szegénységtôl menekülnek Németországba, és nem politikai vagy vallási üldöztetés elôl, ezért
nem lehet megadni számukra a menedékjogot.
Thomas de Maiziere német szövetségi belügyminiszter a napokban közölte, hogy tovább gyorsítják a menekültügyi eljárást a Nyugat-Balkánról
érkezôk ügyében. Kérelmeiket már a
befogadó állomásokon elbírálják,
vagyis még azelôtt, hogy az úgynevezett integráció-elôkészítô létesítményekben ---- menekültotthonokban ---helyeznék el ôket.

A határon felhúzott szögesdrót is jelenthet egyfajta megoldást a menekültáradat megfékezésére -– jelentette
ki Nógrádi György biztonságpolitikai
szakértô az M1 közszolgálati hírcsatorna ma reggeli mûsorában. A televízió
azokat a sajtóhíreket vetette fel a
szakembernek, amelyek szerint már
vizsgálják, hogy miként és milyen eszközökkel lehetne lezárni Magyarország
déli határát, amely „a délrôl és keletrôl
Európába igyekvô menekültek és
migránsok bevett útvonalának egyik
legfontosabb állomása”.
Nógrádi György hangsúlyozta, Törökország felôl radikálisan csökkent a
bevándorlás Bulgáriába --– vagyis az
Európai Unió területére –-- azóta, hogy
a bolgár-török határon felhúzták a szögesdrótkerítést. Megjegyezte: a bevándorlás nem véletlenül az egyik
legfontosabb kérdés a G7 bajorországi
tanácskozásán, ahol most elôször
mondták ki, hogy a menekültáradat
megállítása érdekében rendet kell tenni végre Líbiában. Mint mondta, az
észak-afrikai országban átkelésre várakozó félmilliós embertömeggel az
Európai Unió már nem tud mit kezdeni.
A Klubrádiónak Nógrádi azt nyilatkozta, „Európa lakóinak döntô része úgy érzi, hogy a kontinens megtelt”. A szakember emlékeztetett arra,
hogy a franciák több, menekültekkel
teli vonatot küldtek vissza Olaszországba, a spanyolok pedig szögesdrótot
húztak fel az észak-afrikaiak-lakta
spanyol enklávékba, és a németek is
hasonlóan jártak el. A bajorok ugyanakkor közölték az olaszokkal, hogy
lezárják Németország déli határát,
mert ott özönlenek be a menekültek.
„A probléma az, hogy Nyugat-Európából elôbb-utóbb vissza fogják küldeni a gazdasági menekülteket, és mivel
jelentôs részük Magyarországnál lépi
át a schengeni határokat, ezeket meg
fogjuk kapni” --– mondta a rádiónak
Nógrádi György. Szerinte egységes
uniós állásfoglalásra van szükség,
vagy arra, hogy nemzeti hatáskörbe
utalják vissza a kérdés kezelését.
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idén Olaszországban partot ért illegális bevándorlók száma, miután a hétvégén a Földközi-tengeren az olasz,
brit, ír és német haditengerészet közös
járôrakciójában csaknem hatezer
migránst mentettek ki a nyílt vízen
hánykolódó lélekvesztôkbôl.
Olaszországba tavaly százhetvenezer
bevándorló érkezett, ehhez képest a
fenti adat nem tûnhet aggasztónak, de
a legutóbbi katonai mûveletben Nick
Cooke-Priest, a brit Bulwark hadihajó
kapitánya újságírók elôtt elmondta:
már Líbiában, a partok közelében tartózkodik az a körülbelül fémillió afrikai menekült, akik a nyáron minden
bizonnyal csempészhajók fedélzetén
igyekeznek majd Európába jutni. Mivel Líbiához Olaszország van a legközelebb tengeri úton, így az Itáliát terhelô idei ötvenezer bevándorló száma
heteken belül robbanásszerûen megugorhat.
Az említett, légitámogatással is megerôsített nemzetközi kötelék szomba-
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Melbourne-i Konzuli Iroda
elérhetôségei:
Cím: 123 St. Georges Rd.,
Nth. Fitzroy, VIC 3068
(Bocskai Központ)
E-mail: consulate.mel@mfa.gov.hu
Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/
melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján
munkanapokon 13:00-16:00 óra között
az alábbi telefonszámon:

(03) 9486-3397
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK giabefektetést igényel az egyébként
hulladékba kerülô élelem „megmentése” –-- mondja Cseh Balázs, az
élelmiszerbank elnöke. --– Tavaly
egyesületünk összesen 1500 tonnányi
élelmiszert mentett meg. Látható,
hogy ez a mennyiség a teljes veszendôbe menô élelemnek kevesebb mint
egy ezreléke. Így ha a kidobott 1,8
millió tonnának csak a tíz százalékát
lehetne élelmezési célra hasznosítani,
akkor is a jelenlegi mennyiség százszorosát adhatnánk tovább.
Az élelmiszerbank jelenleg elsôsorban az élelmiszergyártókkal és a --kereskedôkkel mûködik együtt. Tôlük
kapják az egyesületek azokat a termékeket, amelyeket nem tudnak vagy
nem akarnak forgalomba hozni. Ennek
oka legtöbbször az, hogy közel van a
szavatossági idô, visszamaradt az exportra szánt szállítmányból, esetleg
hibás, sérült a csomagolás, illetve elmúlt a szezonja. Hiába maradna a polcokon december 7-e után a csokimikulás vagy tavasszal a húsvéti
csokitojás, senki nem venné meg, noha
semmi baja, tökéletesen fogyasztható
maradt.
Az összegyûjtött élelmet az élelmiszerbank körülbelül 220 szociális szervezet segítségével juttatja el mintegy
300 ezer nélkülözônek. A felajánlott
árut vagy az élelmiszerbank gyûjti be
saját raktárába, és ott adja át a szociális szervezeteknek, vagy magukat a
szervezeteket irányítja ahhoz az áruházhoz, gyártóhoz, amely éppen felajánlott valamit. Ez utóbbi fôként akkor
jellemzô, amikor gyorsan romló áruról
van szó Budapesttôl távol, és nincs idô
a szállításra.
A szavatosság határáig
Az áruházakkal történô kapcsolatfelvételt bármely fél kezdeményezheti.
Az élelmiszerbank is keresi a kapcsolatot az üzletláncokkal, de az is elôfordul, hogy a boltok értesítik az eladatlan készleteikrôl. Öt nagy lánc
központjával dolgozik folyamatosan: a
Tescóval, a Metróval, az Auchannal, a
Penny Markettel és a Cooppal. Az
élelmiszerbank évi költségvetése kilencven-száz millió forint, nyolc alkalmazottuk és húsz önkéntes segíti a

munkájukat. Van raktáruk, hûtôházuk
és kisteherautóik is, bár az áruszállítás
nagy részét a felajánló cégek és az
árut átvevô szociális szervezetek végzik. A termelôdô hulladék nagy menynyisége miatt elvileg sokkal nagyobb
tömegû élelmiszert is el lehetne juttatni a rászorulóknak. Megkérdeztük
az elnököt, hogy szerinte hasznos lenne-e Magyarországon is a franciához
hasonló törvény.
–-- Lényeges különbség Franciaország
(és általában Nyugat-Európa), illetve
Magyarország között, hogy az ottani
fogyasztói elvárások miatt a friss termékeket (húsokat, tejterméket, pékárut) már a lejárati idôt megelôzôen
leveszik a polcról, és újabbat tesznek
ki helyettük. Emiatt van értelme arról
beszélni, hogy a levett tejet, felvágottat
odaadjuk a szegény embereknek. Ezzel szemben Magyarországon az élelmiszerek a lejáratig a polcokon maradnak (az utolsó napon leértékelve),
és mikor leveszik ôket, emberi fogyasztásra a szabályok szerint már
alkalmatlanok –-- tartja Cseh Balázs.
–-- Azok az áruházak, amelyekkel
jelenleg is dolgozunk, törvényi szabályozás nélkül is átadják nekünk a lejárathoz közeli termékeket. Akik most
nem így tesznek, ezután sem leszek
érdekeltek abban, hogy az eddiginél
korábban levegyék a termékeket a
polcról. Így szerintem hozzánk akkor
sem érkezne több élelem, ha Magyarországon is születne hasonló törvény.
A magyar gyakorlat
Feltettük a kérdést három nagy magyarországi élelmiszerláncnak, hogy
ôk mennyi élelmiszert dobnak ki, és
megpróbálják-e az eladatlan készletekbôl menteni, ami menthetô, akár úgy
is, hogy ez számukra költségekkel jár.
–-- A termék addig lehet kint a polcon,
míg a minôségmegôrzési ideje le nem
jár. Ezután már csak állati eredetû
takarmányozásra adható át meghatározott keretek között azon állatvédô
szervezetek részére, melyek megfelelô
tanúsítvánnyal rendelkeznek. A Sparnál évek óta ez a gyakorlat --– tájékoztatott Maczelka Márk, a Spar
kommunikációs vezetôje. –-- Átlagosan
csaknem kétezer tonna terméket

adunk át állatvédô szervezetek számára évente.
–-- Az Auchan Magyarország Kft.
2014 októbere óta a solymári áruházban tesztjelleggel együttmûködik az
élelmiszerbankkal. Ennek köszönhetôen az olyan termékeket, amelyeket
korábban selejteznünk kellett a fogyaszthatósági idô közeledtével, jótékony célra tudjuk fordítani. A program
elindulása óta több mint 146 ezer
darab pékárut adományoztunk mintegy 16 millió forint értékben --– írta
kérdésünkre Samu Zsófia, az Auchan
kommunikációs menedzsere. Emellett
az Auchan több áruházában is elszállíttatják a zöldséget és a pékárukat állati
takarmányozás céljára.
–-- Közeli lejárat esetén a terméket
elkezdjük értékcsökkentként árusítani. A lejárat utolsó pillanatáig megpróbáljuk eladni a termékeket. A kivétel ezalól a kenyér, amelyre az
élelmiszerbankkal kidolgoztunk egy
napi szintû termékátadást, ezt jelenleg
negyven hipermarketünkben üzemeltetjük –-- tájékoztatott Varga Eszter,
a Tesco kommunikációs szakértôje.
–-- A cég belsô minôségbiztosítási
szabályozása szigorúbb a magyar fogyasztóvédelmi elôírásoknál. Míg belsô szabályaink szerint a termékeket a
sütés napjának végéig értékesíthetjük,
addig a termékek fogyaszthatósága,
felhasználhatósága a nemzeti szabályozás értelmében a következô napon
jár le. Ennek értelmében a polcainkról
lekerült s másnap reggel átadott termékek fogyaszthatósági idôn belül
kerülnek a rászorulókhoz. 2014. március 1-jétôl 2015. április 30-ig 171 123
kilogramm élelmiszert mentettünk
meg a kidobástól.
Meddig ehetô?
A csokoládén képzôdô szürkés bevonat nem befolyásolja a termék élvezeti
értékét –-- e mondat, amely évtizedekig
nyugtatta az édességkedvelô honfitársainkat, mára legendássá vált, és azt
mutatja, hogy az élelmiszer-ipari áruk
minôsége nem egyenlô a fogyaszthatóságukkal (a szürkés bevonat nem
méreg, pusztán a kicsapódó kakaóvaj).
Mindenki evett már olyan tartós élelmiszert, amely már túlhaladta minô-

Nyitva hétfô kivételével
minden nap
reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.
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Brighton East 3187
Tel.: 9592 4222

ségmegôrzési dátumát. Amikor a májkrém évekig jó, józan ésszel
feltételezhetô, hogy nem hirtelen,
egyik napról a másikra válik ehetetlenné a lejárati napon. Ugyanez igaz a
kekszre, csokoládéra, más édességekre is.
Az, hogy a termék kinézete, állaga,
gusztusossága (összefoglaló néven:
minôsége) némileg megváltozott a
gyártáskor jellemzô állapothoz képest,
nem jelenti azt, hogy fogyasztása mérgezô. Ezzel szemben a friss élelmiszerek, legfôképpen hús- és a tejipari
termékek lejárati ideje a fogyaszthatóság végsô idôpontját jelöli. Ez
után már komoly egészségügyi kockázatot vállal, aki megeszi, hiszen egyre
valószínûbb, hogy bennük veszélyes
baktériumok tenyésznek.
A fogyaszthatóságot és a minôségmegôrzést sokan összekeverik, és a
törvényi szabályozás sem tesz minden
esetben éles különbséget. Emiatt a termelôknek és a forgalmazóknak sokszor a jogszabályi kötelezettségbôl
adódóan kell kidobniuk az egyébként
még fogyasztható, de a minôségét már
elvileg nem ôrzô termékeket, ami alig
felbecsülhetô mértékû pazarlással jár
hazánkban és az unió más tagállamaiban is.
Gyakran felmerül az Európai Unióban, hogy a pazarlás csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a minôségmegôrzési idôt illetô szabályozást.
Már most is vannak termékek, amelyeken nincs feltüntetve, hogy meddig
ôrzik meg a minôségüket (például a só,
a zöldségek, a gyümölcsök, az ecet),
hiszen egyszerû érzékszervi vizsgálattal megállapítható, hogy fel lehet-e
még használni ôket.
A minôségmegôrzési idô eltörlése
Cseh Balázs szerint azonban akár
kontraproduktív is lehet a rászorulók
szempontjából. Hiszen a forgalmazók
manapság jellemzôen éppen azokat a
tartós élelmiszereket adják át a jótékonysági szervezeteknek, amelyek
közel vannak ehhez a határidôhöz.
Viszont, ha ez után is árulhatnák e
termékeket, félô, hogy nem ajánlanák
fel jótékony célra, hanem polcon
tartanák ôket a végtelenségig.
***

Az osztrák belügyminisztérium felgyorsítja azon menekültek ügyének
elbírálását, akik korábban egy másik
európai uniós tagállamban már benyújtották menedékkérelmüket, s így
a jelenlegi EU-szabályozás értelmében
Ausztriában már nem jogosultak menedékjogot szerezni --– jelentette be
közös sajtótájékoztatón Johanna
Mikl-Leitner osztrák belügyminiszter
és Wolfgang Taucher, az osztrák
Bevándorlási Hivatal vezetôje.
Mikl-Leitner elmondta, a belügyi tárca adatai szerint a májusban az osztrák
hatóságok által regisztrált menedékkérôk negyede korábban már benyújtotta
kérelmét egy másik EU-tagállamban,
ezért az adott országba kívánják viszszaküldeni ôket. A miniszter szavai
szerint az intézkedésre azért van szükség, hogy helyet teremtsenek azoknak
a menekülteknek, akiknek ügyében
Ausztria valóban illetékes.
Taucher hozzátette, hogy az érintett
menekültek legtöbb esetben Magyarországról és Bulgáriából érkeztek
Ausztriába.
***
Egy a 11. századból származó kéziratot 356 800 euróért árvereztek el a
bécsi Dorotheum kézirat-aukcióján.
A tudomány- és liturgiatörténeti
szempontból is jelentôs kódex lett ezzel az aukciósház valaha értékesített
legdrágább irata.
A különleges kézirat a francia Auvergne régióban lévô Puy-en-Velay-i
Notre Dame katedrálisából származik.
Az irat szertartáskönyv, amely liturgiai instrukciókat és a székesegyház
kalendáriumát is tartalmazza.
Ez a legrégebbi kézirat, amely bizonyíthatóan ebbôl az egyházkerületbôl
származik. Puy-en-Velay, mint a Santiago de Compostelába vezetô zarándokút egyik kiindulási pontja, mindig
is fontos kulturális központ szerepét
töltötte be a régióban.
A 276 oldalas, 18 centiméterszer 11
centiméteres latin pergamenirat a 11.
század közepén keletkezhetett. Származása igazolható, mivel a katedrális
felszentelését dokumentáló irat is utal
rá. A 15. század elején a kódex Csehországba került, és többnyire ismert
magángyûjtemények részét képezte.
***

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.

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

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

„Nem hal meg az, ki milliókra Rozgonyi Magdi:
költi dús élte kincsét, ámbár
napja múl,
Hanem lerázván, mi benne föl- bowl-i Magyar Központba, ahol finom tunk, megköszöntük amit kaptunk.
gulat fejlôdött a levegôben, ami azelôtt
di egy éltetô eszmévé finomul.” ebéd várta a megjelenteket.
Drezda gyönyörû város volt, festôi, nem volt. Mikor kinéztem az egyik
Arany János Ebéd után vitéz nemes Tassányi kulturált és ezért sokan az Elba folyó résen, azt láttam hogy az egész ég

EMLÉKEZÉS A HÔSÖK NAPJÁN SYDNEYBEN
József a New South Wales-i Magyar
Szövetség elnöke köszöntötte dr.
Gruber Attila urat, Magyarország
canberrai nagykövetét, ki már a
delelôtti koszorúzáson és az ökumenikus istentiszteleten is jelen volt,
köszöntötte a szép számban megjelent
emlékezôket és átadta a szót Goór
György úrnak a Magyar Harcosok
Bajtársi Közössége Fôcsoport vezetôjének.
Goór György úr a Zrínyi Fohászt
mondta el: „Adassék tisztelet a katona
eszmének, a hazáért megdicsôültek
szelleme töltsön el, s a magyarok
Istene segítsen meg minket. Amen.”
Ezután felkérte Debreczeny Ádám
urat, aki – mint mondotta – szerencsésen végig élte a drezdai bombázást
1945 február közepén. Túl élte és még
emlékezik mind arra, hogy akkoriban
mi történt.
Debreczeny Ádám úr néhol el-el
csukló hangon, néhol a visszaemlékezést szinte teljesen átélve néhány
másodperc erejéig szünetet tartva a
visszaemlékezés borzalmaitól, így emlékezett:
Tisztelt Nagykövet úr, hölgyeim és
uraim, kedves barátaim.
Egy nagyon szomorú történelmi tragédiának voltam a túlélôje 70 évvel
ezelôtt.
Drezda kegyetlen, gyilkos bombázása. Igyekszem a rémes jeleneteket
amennyire lehet letompítani, de nem
lesz könnyû. Ez a megrázó légitámadás
1945. február 13 és 14-ikén történt. Én
ott voltam!
Tudomásunk szerint több mint 35.000
ember lett a bombák áldozata. Ezt a
légi vállalkozást Winston Churchill miniszterelnök és Arthur Harris légierô
tábornok határozta el.
Hogy is történt ?
Mint fiatal hivatásos tisztet Németországba, Drezdába vezényeltek a 81-es
Magyar Királyi Honvéd ezredhez.
Nagy bizalommal néztem új beosztásom elé.
Egy háromemeletes német kaszárnyában voltunk elszállásolva, ahol
több német katona is tartózkodott.
A németekkel való viszonyunk hûvös
volt, mert nemcsak a szállást kellett
velünk megosztani, hanem az élelmet
is, ami már igen szûkös volt Németországban is. Mi udvariasak vol-

partján lévô Firenzének nevezték.
A szirénák gyakran megszólaltak, de
mindenki meg volt gyôzôdve róla,
hogy Drezdát soha nem fogják bombázni, hiszen állitólag Churhill unokahugát itt tartották fogságban.
A másik félrevezetô nézet az volt
hogy sok szovjet, amerikai, kanadai és
angol hadifoglyot is itt tartottak szöges
drótkerités mögött. Az volt az általános
vélemény, csak nem fogják saját vérüket és csatlósaikat bombázni… Még
légvédelmi ágyúk sem védték a várost
és nem voltak német vadászgépek
sem.
Mennyire tévedtek a németek!
A Jaltai Egyezmény szerint Drezda a
szovjet zónába fog kerülni a háború
után. Winston Churchill és Arthur
Harris tábornok szerint meg kell
ijeszteni a németeket. Ha tönkre is
megy a város – nem számit. A szovjetek problémája lesz a jövôben.
Drezda már zsúfolásig tele volt menekültekkel, akik Berlin bombázásától
és a vörös hadsereg elôl menekültek a
csendes, mûemlékekkel, múzeumokkal büszkélkedô békés városba. Hadászati szempontból itt nem volt hadiipar és nagyobb katonai alakulat sem.
Talán a nagy és fontos vasuti csomópontot és hálózatot lehetett fontosnak
tartani és az Elba folyó feletti hidakat.
A németek és a magyarok számára
egyre rosszabodó hadi helyzet ellenére
mi megvoltunk gyôzôdve, hogy megnyerjük a háborút valami titkos német
fegyver segitségével. A propaganda
jól mûködött és a kiképzés tovább
folyt, mintha semmi aggodalmunk
nem lett volna.
1945. február 13-án ügyeletes tiszt
voltam. Úgy látszott, semmi szokatlan
nem történik.
Este 10 órakor a szirénák megszólaltak, sürgetve, hogy mindenki vonuljon a pincékbe, bunkerekbe. Miután meggyôzôdtem hogy katonáim
biztonságban vannak, magam is lesiettem az óvóhelyre. A legtöbben biztosra vették, hogy kár az izgalomért,
mert ez is egy fals riadó, úgysem
fognak bennünket bombázni. Azonban
hamarosan hallani lehetett az angol
Lancester bombázók fenyegetô bömbölését. Hányan lehettek? A többszáz
gép összefonódó moraja már kezdett
aggasztó lenni.. Valami furcsa han-

mintha kivilágosodott volna, mintha a
pilóták szeretnék a várost jobban megtekinteni…
Mi az ördög lehet ez ? kérdezte egy
német katona, riadt arccal. Úgy látszott hogy ezuttal igazi bombázás lesz.
Kis ejtôernyôk valamilyen világitó
anyagot szállitottak lefelé, amely teljesen megvilágitotta az egész várost.
Ilyet még soha nem láttam és nem is
hallottam róla. Be kell valljam, szép
látvány volt, annak ellenére hogy
nagyon ijesztô is. Ezt követôen, amikor
a pilóták meggyôzôdtek hogy Drezda
felett repülnek, kiengedték a gyujtó és
foszforos bombáikat a békés városra,
melyek fütyülve zuhantak a föld felé
-- reánk.
A borzasztó csapódások megrepesztették az ablakokat, gyengébb
falakat. Mindnyájan megijedve, hirtelen a földre vetettük magunkat,
fejünket önkéntelenül letakartuk. A
süketitô zaj, a repülô téglák és fadarabok pánikot keltettek az óvóhelyen.
Nem szégyellem bevallani, hogy arra
gondoltam, most fogok meghalni.
Mellettem egy komoly arcú, dekorált
német ôrmester megszólalt mérgesen… – Bárcsak tudnék valamit
tenni! –
Több süketitô robbanás és visitó
bomba zuhanása következett. Valaki
nyögve mondta közelünkben, végünk
van. Mind meghalunk. Óvóhelyünk
azonban még birta, nem esett össze.
Fokozatosan azt éreztem hogy már
nem gondoltam a halálra. A többi beosztottam aggódva nézett rám, mintha
A Magyar Hôsökre emlékezett a
tôlem függne az életük. Egy pár
Hôsök napján, a Hôsök szobránál a
bátoritó szó után ôk is megnyugodtak.
Magyar Harcosok Bajtársi KözösA repülôgépek riasztó zúgása egyre
ségének New South Wales-i „Vitéz
messzebbrôl hallatszott, amit felléleSzügyi Zoltán” Fôcsoportja és Sydney
gezve vettünk tudomásul. Lassan felmagyar közössége május 31-én, vaálltunk és kiváncsian néztünk ki a
sárnap.
résen. Az ég még mindig ki volt viláAz emlékünnep koszorúzással vette
gitva, de ezuttal nem a leereszkedô
kezdetét a Rockwood-i temetô magyar
gyertyáktól. Hanem a lángoktól.
részlege Hôsök keresztjénél. Itt vitéz
EGÉSZ DREZDA LÁNGOKBAN
Bene Ferenc a Független Magyar
ÉGETT !
Szabadságharcosok Szövetségének elA katonák visszatértek szállásukra,
nöke tette le a hála és tisztelet koamely a törött ablakokon kívül épnek
szorúját, majd vitéz Mécs János
bizonyult. Miután meggyôzôdtem,
„Magyar Hôsök” címû, ez alkalomra
hogy embereim megnyugodtak egy
írt versét mondta el. Ezt követte az
kissé, visszamentem szobámba. Alig
Ökumenikus istentisztelet a Strathhogy elnyújtam ágyamon, a szirénák
field-i Református Templomban. Inújra elkezdtek visitani. Ez 1945.
nen mindannyian átmentek a Punchfebruár 14-én, hajnal 2 órakor.
Már lehetett hallani a közeledô négymotoros angol Lancester bombázók
fenyegetô, gyilkos hangját. Sokan
lehettek, valószinû több mint százan,
mert a zaj fülsüketitô volt. A legnagyobb meglepetésemre a kaszárnya
udvarán lévô bunker ajtaját nem
tudtam kinyitni. Rozsdás volt a zárja,
vagy a németek belülrôl nem akarták
kinyitni? Ezt soha nem tudtam meg.
Gyorsan kellett döntenem. A kaszárnya udvarán több lövészárok és
egyszemélyes fedezék volt ásva a
kiképzés és gyakorlatok érdekében. A
repülôkrôl ledobott fáklyák ezeket
megvilágitották. Amikor a bombák
ismét süviteni kezdtek, beugrottam,
amilyen gyorsan csak tudtam, az
egyik ilyen fedezékbe, rohamsisakoAz Összetartozás Napja alkalmával a Gold Coasti Magyar Nyugdijas Clubban emlékeztünk meg a Trianoni Béke- mat a fejemre tettem és összehúztam
szerzôdésröl amikor elvesztettük kétharmad részét Hazánknak. A megemlékezésen Dr Gruber Attila Magyarország magam, remélve, hogy életben maraAusztráliai Nagykövete mondott megnyitó beszédet, utánna jöttek szívhez szoló szavalatok majd Bozsik Tamás gyönyörû dok. A szörnyû robbanások majdnem
megsüketitettek. Ez alkalommal tûzklarinét szólójával tette kellemesebbé a napot. Himnuszaink eléneklésével fejeztük be mûsorunkat.
bombákat dobtak le, amik felrobKöszönjük a Nagykövet Úr látogatásá a megjelent vendégek és tagság részvételét. Somogyi Sándor a Club Elnöke
A magyar állam több mint ezeresztendôs története nem szûkölködik
véráldozatokban. Több százezer magyar katona halt meg a múlt század
két világháborújában. Az életüket a
hazáért adó katonák elôtt szerte a világban ahol magyarok élnek tiszteleg
az utókor. A hôsök emlékünnepének
eredete egy 1917. VIII. törvénycikkre
vezethetô vissza. IV. Károly magyar
király kezdeményezésére 1917 tavaszán az országgyûlés elfogadta a háborúban küzdô hôsök emlékének megörökítésérôl szóló 1917: VIII. törvénycikket. Ebben mondták ki, hogy
„Nemzetünk hôsi halottainak kegyelemteljes tiszteletét kifejezésre kell
juttatni, és az utókor számára meg kell
örökíteni”.
Sajnos, történelmünk során áldozatok
sokaságával vert sorsunk – nem tartozunk a szerencsés nemzetek közé, ha
csak az I. világháborús vérveszteségünkre gondolunk és annak következményére, Trianonra, amikor elvesztettük országunk és népünk kétharmadát. Nem tudunk még egy olyan
országról, „melyet saját nemzete vesz
körül”. A II. Világháború nemzetünk
számára minden tekintetben tragédia,
s emlékeznünk kell az 1956-os áldozatainkra!
Háborúinkban elesett hôsök, katonák
emléknapja május utolsó vasárnapja
– rájuk gondol a Haza, amelyért feláldozták életüket, rájuk emlékezik az
egész magyarság.

Hirek a Gold Coastról
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banáskor kiszivták a környezetbôl az
oxigént, ami fulladást okozott.
A robbanások egyre közelebbrôl hallatszottak. Nagyon ijesztô pillanatokat
éltem át. Úgy tünt, mintha ez a második bombázás örökkévalóságig tartott volna. A kaszárnya közelében volt
egy lôszerraktár, ami telitalálatot kapott. A lôszerek egyenként sûltek el,
lövöldözve minden irányba.
Mikor elcsendesedett a légitámadás
fenyegetô zaja, egy kicsit ki merészeltem dugni a fejem, hogy körülnézzek. Minden égett körülöttem, alig
ismertem rá a környezetemre. Lassan
feltápászkodtam fedezékembôl és a
bunker felé mentem, melynek ajtaját
a riadó elején nem tudtam kinyitni.
A látvány megdöbbentô volt. A bunker találatot kapott, kettészakadt, mint
egy óriás görögdinnye. A magyar és
német katonák holttestei szétszórva a
helyszinen, végtagok, agyak, belek a
falon csüngtek. Rémisztô és visszataszitó kép. Gyorsan megfordultam és
levegô után kapkodtam. Úgy éreztem
akkor, hogy én vagyok az utolsó
megmaradt ember a földön. Nagyon
kétségbeejtô és szomorú érzés. Leültem a földre, fejemet két tenyerembe
hajtottam és hálát adtam Istennek,
hogy megvédte az életemet. Majd lassan, sisakommal a kezemben visszagyalogoltam a félig rombadôlt kaszárnyába.
Egyre több katona bújt elô különbözô
óvóhelyekrôl, a legtöbb élettelenül
vonszolva magát, megsebesülve
tántorgott biztonságos helyre.
Lassan visszatért az élet a
kaszárnyába,
a
parancsnokok
kiabálták a parancsokat, amire a
katonák csak félszivvel reagáltak. A
konyha is üzembe lépett és még kávét
is kaphatott aki azt kért.
A reggel is beköszöntött, és azt vettük
észre, hogy már nem találtuk az életben maradt németeket barátságtalannak. Igaz, mosolyuk erôltetett volt, de
ôk is örültek hogy élnek. Bajtársi hangulat fejlôdött ki, amely nagyban enyhitette a szomorú, tragikus állapotokat.
Egy lett a sorsunk.
Reggeli után új beosztást kaptam:
különbözô századokból életbenmaradt
magyar honvédeket szerveztek meg
parancsnokságom alatt, hogy a város
civil lakosságát segitsük a mentési
munkálatokban. Drezda egyik részét
jelölték ki csapatom számára, ami
gyalogtávolságra volt a kaszárnyától.
A konyhán szendvicseket kaptunk,
amit a kenyérzsákba tettünk / ebédre /
és mindenki el volt látva gázálarccal
és lapáttal. Egy órai menetelés után
megérkeztünk a kijelölt helyre. Csak
most vettem észre igazán, HOGY MILYEN ORIÁSI VOLT A PUSZTITÁS.
Alig maradt egyetlen ház épen. A
füstös és poros levegô nemcsak a lélegzetvételt akadályozta, hanem a
látásunkat is. A tûzbombák olyan hihetetlen rombolást okoztak, hogy a
földönfekvö több ezer halottnak még a
ruháit is leégette. Csupasz és égett
holttestek hevertek körülöttünk.
Iszonyatos látvány volt.
Egy fiatal, kormos, ijedt arcú fiú odaszaladt az egyik holttesthez és szorosan megölelte, majd siró szemekkel
kérte, vigyük el az apját a közeli romos
házba. Mi ezt meg is tettük, de mi sem
tudtuk könnyeinket visszatartani.
Elôször a pincékben kerestük az életben-maradottakat. Fel kellett venni
gázálarcunkat, mert a sok szén, amit a
pincékben raktároztak, a hatalmas tûz,
hô miatt égni kezdett, megfullasztva
az ott lévô embereket. Többen azért
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mégis életben maradtak. A sebesülteket elvittük az elsôsegély helyekre, a
lakosság ezért nagyon hálás volt.
Sokaknak igy mentettük meg az életét.
Minden házba kûldtem két katonát,
hogy keressék az életben maradottakat. Volt olyan hely, ahol katonáimmal
elmozditottuk a nehéz gerendákat és
téglákat, hogy kiszabaditsuk a beszorultakat.
Jól kivettem a részem a mentésekben,
nem csak azért, hogy példát adjak katonáimnak, hanem azért mert annyira
sajnáltam a szenvedôket, fôleg a gyermekeket.
Ezt a barbár támadást a civil lakosság
nem érdemelte meg. A történelem ezt
el fogja itélni.
Február 14-ike, napos idô volt, de a
látást a füst és por komolyan befolyásolta. A szél is fújt és ez okozta a
gyenge és ingó falak összeesését, melyek néha több szerencsétlen embert
is maguk alá temettek, beleértve számos katonát is. Délben pihenôt rendeltem el fáradt katonáimnak. Alig
hogy leültünk a földre, hirtelen, minden riadó nélkül amerikai vadászgépek
jelentek meg és géppuskázni kezdtek
minden életben maradt személyt. Mi
azonnal egy közelben lévô, félig romos
házban kerestünk menedéket. Ekkor
már hallottuk a több száz bombázó
közeledését is. Mindannyiunk arcán
lehetett látni az aggodalmat.
A szônyegbombázás újra megkezdôdött. A süketitô bombák robbanása
félelmet okozott. Nem volt védekezés
ellene. Miután a robbanások végre
elhalkultak, óvatosan körülnéztem.
Minden másképp nézett ki, mint azelôtt. Azt sem tudtam merre van a
kaszárnyánk. Nemcsak a tûz, a füst, és
a felpuffadt holttestek, a döglött lovak,
kutyák zavarták irányérzékünket, hanem az eltünt házak, utcák is. Az égô
testek és égett faanyagok kellemetlen
szagát ugyan már megszoktuk, de elveszitettük az utunkat visszafelé. Szerencsére egy idôs asszony közeledett
felénk, akitôl pontos irányt kaptunk
kaszárnyánk felé.
Kaszárnyánk megúszta a komoly
támadást, de katonáink száma erôsen
lecsökkent.
Két nappal a légitámadás után átvezényeltek Meinigenbe, ahol késôbb,
mint páncélvadászt bevetettek az
amerikai tankok ellen.
EZ TÖRTÉNT DREZDÁBAN, 70
évvel ezelôtt! “
A fent elhangzott visszaemlékezés
sokaknak fájó könnyeket csalt szemébe, talán a háború, vagy a forradalom
hasonló emlékei…. Debreczenz Ádám
úr visszaemlékezését fôként a férfiak
bajtársi kézszorítással és baráti öleléssel köszönték meg.
A megemlkezést követôen Stopic
Hannelore zongorán katona nótákat
játszott, melyet a vendégek halk dudolása kísért, majd vitéz Mécs János
erre az alkalomra írt, saját versét adta
elô.
A nap hivatalos része ezzel befejezôdött, a vendégek azonban még
hosszú ideig együtt maradtak, Nagykövet úr mindenkivel hosszan beszélgetett, szemmel láthatóan ôszinte,
baráti, közvetlen hangulat alakult ki.
Ez évben így emlékezett a magyar
hôsökre Sydney magyarsága.
Örök dicsôség és hála Hôseinknek és
Mártírjainknak!
„ôseidnek gyökeréhez,
nemzetednek szent hitéhez,
testvér, ne légy hûtlen soha!
legyen bár sorsunk még oly mostoha,
él a magyar s nem veszhet el soha!”
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Nagy tüntetés volt Versailles utcáin
„MAGYAR AZ AKINEK TRIANON FÁJ”
Márai Sándor
Vesszen Trianon! – skandálással, egy órán át vonultak Versailles belvárosában
a Magyarok Világszövetsége által szervezett megmozdulás részvevôi június 4én, Trianon 95. évfordulóján. Erre a napra Versailles emlékezni fog. Versailles
és Franciaország most kezdi megérteni, hogy mi is történt 1920. június 4-én.
A Versailles-i Trianon-95 megmozdulás egyszerre volt gyász, megemlékezés,
tüntetés, élni akarás és kiút-felmutatás. Gyász és megemlékezés Magyarország
és a magyar nemzet szétszaggattatása miatt, tüntetés a trianoni magyarellenes
nemzetgyilkossági kísérlet ellen.
A magyar és székely népviseletben megjelentek nagy száma, a népzene és a
néptánc a gyilkossági kísérletet túlélt magyar nemzet élni akarását bizonyította,
Patrubány Miklós, Drábik János és Varga Tamás programbeszédei pedig
felmutatták a magyarság számára a lehetséges kiutat Trianon csapdájából,
amelyet tömören ekképp lehet összefoglalni: Mi komolyan gondoljuk a megbékélést, de nem akármilyen feltételek mellett. Trianon meghaladáshoz új magyar nemzeti paradigmára van szükség a Kárpát-medencében.
A tüntetô menet a három órás megemlékezô rendezvény végén indult a Szent
Lajos székesegyház elôl, és végighaladt Versailles belvárosának legfontosabb
útjain: Rue Maréchal Joffre, Rue de l’Orangerie, Avenue de l’Europe, Rue du
Maréchal Foch útvonalon, és végül a Boulevard de la Reine-en.
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Kövér: Hatalmas küzdelem
zajlik az európai emlékezet
és felejtés erôi között

Bátor tett emlékparkot építve dacolni egy olyan korszellemmel, amely a
felejtés érdekében dolgozik – mondta Kövér László, az Országgyûlés elnöke
vasárnap Kétpón, a Történelmi Magyarország Emlékpark átadási ünnepségén.
Kövér László a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen azt is hangsúlyozta:
bölcs tett a történelmi Magyarországról elnevezni az emlékparkot egy olyan
korban, amelyben sokan azt szeretnék, hogy a nemzetállamok léte, így
Magyarországé is véget érjen.
Az Európai Unió határai között és Magyarországon is hatalmas küzdelem
zajlik az európai emlékezet és felejtés erôi között – mondta. Hozzáfûzte,
elismerésre méltó, hogy Kétpó közössége az emlékezés pártjára állt.
A tett nagysága a lélek nagyságát mutatja – idézte Bem József szavait. Kétpón
a Történelmi Magyarország Emlékpark megvalósítása azt mutatja, hogy az ott
élôk kis közössége nagy lélekkel bír – tette hozzá.
Keresztes Péter Pál, Kétpó polgármestere (Fidesz–KDNP) az ünnepségen
elmondta: Kétpó mint Jász-Nagykun-Szolnok megye legrégebbi településeinek
egyike mindig is nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok ápolására,
továbbadására. A kétpóiak Ond vezér törzsének leszármazottai, a történelem
során sokszor kerültek nehéz helyzetbe, de mindig talpra álltak – mondta.
Az emlékparkban Czupp Pál fafaragó népi iparmûvész alkotásait, a hét
honfoglaló vezér, illetve Árpád és Attila szobrait helyezték el. Emellett kövekbôl
rakták ki a történelmi Magyarország térképét. A Szent Korona hiteles másolatát
is megtekinthette az ünnepség mintegy kétszáz résztvevôje a községházán,
ahonnan látványos ostormenet indult az emlékpark avatására.

A jó öreg agitátorok

Van a balliberális csoportoknak egy különös fegyverük.
Ha valami kemény kijelentéssel akarják újra arcul csapni vagy provokálni a
magyarságot, akkor azt egy feltûnôen idôs emberre bízzák. Például Heller
Ágnesre vagy Kertész Ákosra. Ha netán rosszul sülne el a dolog, még mindig
védekezhetnek azzal, hogy hát idôs, a szenilitás határán járó emberek mondták
azt, amit mondtak, úgy is kell azt venni…
Kertész Ákos egyébként megint mondott, pontosabban írt valamit. Történetesen azt találta lejegyezni, hogy a magyarok megérdemelték azt, amit
Trianonban kaptak. Nem valami eredeti gondolat, a Kádár-rendszerben is az
volt a hivatalos álláspont, hogy Magyarországot saját arisztokráciájának elnyomó politikája és háborús arroganciája miatt darabolták fel a gyôztesek
1920-ban. (Valójában a magyar kisebbségi politika kimagaslóan liberális volt a
kor viszonyaihoz mérten Európában. Magyarország pedig mint állam, nem
robbanthatta ki a háborút, mert önálló magyar állam mint olyan, nem is létezett
akkor.) A kádári agitáció és a szocializmus oktatási rendszere azt sulykolta a
magyarok fejébe, hogy ne töprengjenek Trianon tragédiáján. Nemcsak azzal
érvelt a rendszer, hogy a revízió eszméje eleve bûnös dolog, és a mélyen
megvetett Horthy-korszak esszenciája és jelképe, de azzal is, hogy ha nem
fogadja el a diktátumot a magyarság, olyan nemzetközi bonyodalmakba
keveredhet, hogy elveszítheti viszonylagos jólétét és biztonságát is. Ez hatott.
És hat ma is, a rendszerváltozás huszonötödik évében, tessék csak megszondázni
a magyar társadalom értékválasztását.
Néhány éve Bauer Tamás is úgy nyilatkozott egyébként Trianonról, hogy azt
megérdemelte a magyarság. Mi állhat a hátérben? Nyilván az, hogy a
balliberális táborban régóta úgy tekintenek a békediktátum ügyére, mint ami
megfelelô tálalásban képes mozgósítani és összefogni a magyarokat,
újraéleszteni vagy éppen megerôsíteni nemzeti érzésüket és identitástudatukat.
Így tekintettek rá Kádárék is. Nagyjából ilyen gondolatok mentén írt Kertész
Ákos is Trianonról meg a magyarokról az Amerikai Népszavában. Azzal vádolva
a hazai rendszerváltó politikusok jobboldali táborát, hogy szinte „visszalôtték”
Magyarországot a Horthy-korszakba, ahelyett, hogy Nyugatra tolták volna
végre. És nemcsak azzal lôtték vissza, hogy másként kezelték Trianon ügyét és
a határainkon túl rekedt magyarokat, mint a kádári elit, de továbbvitték, sôt
viszik ma is a Horthy-kurzus xenofóbiáját, a szomszéd népekkel szembeni
gôgjét, a magyar szupremácia eszméjét.
Hát ennyi. Már csak az van hátra, hogy tévedésbôl még valamilyen kitüntetést
is adjunk az agg írónak.

Sinkovics Ferenc (Magyar Hírlap)

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
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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

Gyászjelentés
Május 24-én búcsúzott el Irena Fazekastól szeretett fiai
László és Michael és unokák, rokonok, barátok gyülekezeti
tagok és számos ismerôs. A temetés a North Fitzroyi
Magyar Református Templomban lett megtartva, ahol a
szertartást Nt. Dézsi Csaba vezette le.
Irénke sok éven át, férjével támogató tagja volt az egyházi
közösségnek miután Melbourneba költöztek Saleból. Fiai
Laci és Michael részt vettek az ifjúsági körben és az egyházi magyar tánccsoportban. Késôbb az unokái a vasárnapi
iskolába jártak.
Irénke egy vidám és energetikus nôszövetségi tag volt,
aki sohasem mondott nemet, mikor szükség volt a segítségre.
Mindannyiunknak fogsz hiányozni... egy hûséges és
értékes tagja voltál a gyülekezetünknek.

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 21-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),
Vasárnapi iskolai oktatás a szokott idôben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben
Mindenkit szeretettel várunk!
NSW. SYDNEY 2015. június 21-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 21-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 21-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 június 21-én 2 órától
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Közös ebéd, 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).

God’s Garden

In Loving Memory of

Fazekas Irén

1938. május 1. — 2015. május 14.
...Ha emlegettek köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok...

God looked around
his garden
and found an emty place.
He then looked down
upon the earth
and saw your tired face.
He put His arms around
you
and lifted you to rest,
God’s garden must
be beautiful,
He always takes the best.
He knew that you
would never
get well on earth again.

He saw the road
as getting rough
and the hills were
getting hard to climb.
So he closed your
weary eyelids
and whispered
„Peace be thine”.
It broke our hearts to lose
you
but you didn’t go alone,
for part of us went with
you
the day God
called you home.

2015. június 18.
A Magyar Élet május 21-i száma 4.
oldalán az „Egyetlen kérdést sem szabad tabuként kezelnünk” címen ismertetés történt Orbán Viktor miniszterelnök beszédérôl, amit a Magyarország Barátai Alapítvány május 9-i
konferenciáján mondott el a Vigadóban.
Úgyszintén rövid beszámoló történt
Bogyay Katalin ENSZ nagykövetünknek „Milyen legyen Magyarország”
címû kerekasztal beszélgetésen elhangzott véleményérôl, miszerint
„nem akkor lehet sikeres az ország, ha
hasonlítani akar másokra, hanem
akkor, ha valami különlegeset, eredetit
tud felmutatni világviszonylatban”(pl.
a Hungarikumokat), valamint Baán
László a Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatójának a Liget Projekt miniszteri biztosának beszámolója, miszerint
ennek a projektnek „négy pillérként a
tradiciót, a zöld terület növelését, a
megtérülést és a minôseget” kell megvalósítania. Említés történt továbbá
Vizi E. Szílveszter, az alapítvány
elnökének a „Heti Válasz”-ban közreadott interjújában elhangzottakról.
Megragadva a lehetôséget én is hozzászóltam a témához és az alábbiakban
olvasható a véleményem:
„Hogyan lehet Magyarország
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Kardos Béla magyarországi
beszámolója
sikeresebb?” címet viselô tervezethez
csatlakozva javasolnám, hogy ezt az
elgondolást terjesszük ki állandó jellegû hálózattá, ötletbörzévé, ahol magyarország barátai egymásközt megvitatva és mérlegelve alakítanának ki
és terjesztenének ajánlásokat a kormányzat számára.
Olyan egyénekre gondolok, akik
mind egymásközött, mind a magyar
kormányzattal nemzetpolitikai kérdésekben konzultálnak és ennek érdekében elméleti és gyakorlati vonatkozású
tevékenységet fejtenek ki, vagy kedvet kapnak ezirányú tévékenykedésre.
Figyelembe kell vegyük, hogy jelenleg a külföldi, tengeren túli magyar
diaszpórának mindössze csak kb. 10%
az, amelyik szervezeti egységet képez.
A többség ezen kívül található és ôket
kellene a magyarság ügyében érdekelté tenni.
Azokat, akik magyar létükre emigránsként külföldön is megállják a helyüket és komoly poziciókat foglalnak
el befogadó országaik irányításában.
Ausztráliát tekintve pl. egyidôben az

BAKOS ISTVÁN
KÖSZÖNETE
Kedves Bandi!
Méltó TRIANON95 --- Teleki Pál emlékestet tartottunk a Magyar Írószövetségben, amelynek zsúfolásig megtelt Tanácstermében mintegy másfélszázan hallgattuk meg a befogadó házigazda; Szentmártoni János elnök
üdvözletét és Dr. Hóvári János volt nagykövet, az Eötvös József Kollégium
Baráti Köre alelnöke emlékezô beszédét. A trianoni tragédiát és annak
nemzetpusztító következményeit elemzô beszéd befejezéseként pontokba
szedve tett javaslatokat a 100. évfordulóra, 2020-ig elvégzendô legsürgetôbb
feladatokra, megjelölve a felelôsöket is. Egy csángó fiatalember, aki --- nevelôkeresztanyja, Kiss Melitta (a Magyar Örökség-díj Bizottság titkára) ösztönzésére és támogatásával ---- most szerzett diplomát a Zeneakadémián, szép
furulyaszóval és a „Hazám, hazám csendes hazám” c. gyönyörû moldvai csángó
népdallal teremtett hangulatot a Teleki Pál érdemérmek átadásához. Lezsák
Sándor személyre szóló méltatása, legalább olyan életre szóló élményt adott a
kitüntetetteknek, mint a Rieger Tibor Teleki portréjával ékes bronzérméje az
oklevéllel. Az idén vette át Roman Kowalski lengyel nagykövet is (a tavaly
külföldi útja miatt elmaradt) kitüntetését és neki, szerencsére szót is adtunk.
Ékes magyarsággal, a két nép sorsközösségét és történelmi szolidaritását példázó emelkedett válaszbeszédben köszönte meg Lezsák Sándor szavait és az
elismerést. Nagy örömömre az est rendezését az általam megbízott, Mika
Sándor Egyesületbe (az Eötvös József Collegium elsô történész tanára volt!)
tömörült ifjú történész csapat vállalta, ifj. Arató Györgyöt, a kitûnô
mûsorvezetôt is közülük bíztam meg, s akik ragyogó fogadást készítettek el és
rendeztek a másfélszáz vendég számára a szomszédos teremben. Nagy kô esett
le a szívemrôl, jól aludtam. Jó érzéssel tölt el, hogy szép számban vannak
fiatalok, akikre számíthatunk.
Ma megérkezett az én jutalmam is; az Ausztráliai Magyar Élet júnus 4-i száma,
élén a Te zseniálisan eligazító vezércikkeddel: Kongresszusi meghallgatás
Magyarországról. Ezért igazán nagy köszönettel tartozom, csakúgy mint a lap
9. oldalát betöltô, címlapképpel illusztrált Eötvös- könyvismertetésem közléséért. Hálás vagyok érte, hogy éppen a 95. évfordulón jelent meg Ausztráliában,
ahol --- a lakosság számarányát tekintve - talán a legtöbb ír származású ember
él, akiknek elôdeit börtönhajók százai szállították, vagy maguk menekültek oda
az éhinség elôl, s fôleg azért, mert az Epilógusban az írekkel való kapcsolatokról
és a mi trianoni sorstragédiánk következményeirôl szólok röviden.
Kedves Bandi!
Nagyon szépen köszönöm ezt a(z elsô) közlést neked és a Magyar Életnek.
Örülnék, ha Magyar Örökség-díjas hetilapotok e példánya mielôbb eljutna a
PHAETON Könyvkiadóhoz, s Matolcsy Györgyhöz az MNB vezetôjéhez, meg
a szerzôkhöz is. Egyrészt azért, hogy tudjanak róla, örüljenek neki, kicsit
figyeljenek rátok és legalább egy tiszteletpéldánnyal honorálják a(z elsô)
recenzió közlését. Laci fiam majd megírja neked, hogy, a PHAETON Kiadó
ausztráliai részlegén, vagy a Canberrai ír/magyar nagykövetségen keresztül
diplomáciai postával eljuttatható-e címzettekhez a lap, esetleg valakinek közülük egyelôre elég csak interneten elküldeni a Magyar Életnek ezt az oldalát.
KÖSZÖNÖM! Baráti öleléssel: Pista
PS: Örömmel tudatlak arról, hogy ötödször ismételt javaslatomat, végre megszavazta a Magyar Örökség-díj Bizottság, és június 20-án (posztumusz)
Apponyi Albert gróf is megkapja a Magyar Örökség --- díjat.

Ausztrál Föderáció tiszti fôorvosa magyar volt. A Victoriai Premier, azaz
Victoria állam miniszterelnöke titkárságát egy magyar hölgy vezette. Az
ausztrál hadsereg stratégiáját egy magyar dolgozta ki, akinek édesapja az
Adelaidei Egyetemen a nemzetközi
jog professzora volt, vagy vegyük az
Új Dél Wales államot --– ahol a legtöbb
magyar él –--, ennek egy idôben Nick
Greiner, volt a Premierje, azaz miniszterelnöke, aki Budapesten születet
és aki felvette a magyar állampolgárságot is, vagy azt a magyart, aki az
Ausztrál Föderáció és NSW-i állam
Számvevôszéke helyettes vezetôje,
agolul Assistant Auditor General-ja
volt és nemrég ment nyugdíjba.
De figyelembe kell venni az egyetemek magyar származású professzorjait, a felsôoktatás tanárait, a gazdaság,
a szellemi és mûvészeti élet kiemelkedô tagjait.
Ezeket a múltban a nemzeti emigráció nyilván tartotta, de most már ez a
feladat a magyar kûlképviset tagjaira
hárul. Hiszen az 1945 és 1956-os
nemzeti emigráció tagjainak többsége
a temetôkben alusszák örök álmukat.
Megneheziti a diaszpóra helyzetét,
hogy 2009-ben a Bajnai-kormány számos fôkonzulátust bezárt olyan országokban, mint Ausztrália, Kanada,
Egyesült Államok, Dél-Amerika, ahol
népes magyar közösség él: Sydney,
Toronto, Chicago, Sao Pauló, Carracas.
Van ennek a bezárásnak egy másik
fontos gazdasági vonatkozású aspektusa is.
Sydney pl. fontos gócpontot jelent
Magyarország keleti és déli külgazdasági nyitása szempontjából. Sydney
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Kelet Ázsia és az Oceánia térség, a G
20 államok regionális gazdasági központja, ahol több száz multinacionális
cég és több fôkonzulátus mûködik
gazdasági kirendeltséggel, mint New
Yorkban. Nem lebecsülendô az európai kötôdés sem. Sydneyben mûködik az Europen-Australian Business
Council és a New South Wales-i
Parlamentnek van egyedül Európai
Uniós Baráti csoportja, amelynek
mintegy félszáz képviselô a tagja.
Öröm számunkra, hogy az Orbánkormány ismét megnyitotta: Sao Paulo, Torontó, Chicagó, és Düsszeldorf
fôkonzulátusait. Most már csak Sydney várat magára.
Szóbajött kerekasztal beszégetés keretében egy másik fontos kérdés is:
„Milyen Magyarország képe külföldön?”. Ezt a témát angolul beszélte
meg a felkért panel: Feszty Dániel,
Christopher Long és John O’Sullivan, Ablonczy Bálint moderátor
segítségével. Az itt elhangzottak foglalkoztak a külföldi sajtóban olvasható
Magyarországot kritizáló cikkek és az
Egyesült Államoknak az utóbbi idôben
nyilvánosságra hozott bíráló véleményével, amik korrupcióval és Putyin
orosz elnök fogadásával kapcsolatos
ügyekkel függnek össze. Ezzel a témával kapcsolatban, írásban nyújtottam
át Ablonczy Bálint moderátornak
ausztráliai véleményként rövid hozzászólásomat:
Kardos Béla, véleménye: „Milyen
Magyarország képe külföldön?”
Australians hold Hungary and the
Hungarian Australians in the highest
esteem.
The Australian Government acknowledges and supports the Hungarian
endeavour and has a most positive and
encouraging attitude towards us.
This positive attitude is reflected in
the invitation of the Hungarian Speaker of the House Mr László Kövér for

a good-will visit to Australia last
November.
Elnökünk, Vizi E. Szilveszter-nek a
„Heti Válasz”-nak adott interjúja szerint „az, hogy mit ír egy angol, német,
francia lap Magyarországról, az csak a
hozzá hasonló tojásfejûeket és a sajtó
munkatársait érdekli, egy külföldi átlagpolgár nem a sajtó hírei alapján
rendezi be az életét. Tehát kétféle, egy
virtuális és egy személyes tapasztalatokon alapuló kép létezik Magyarországról. Ha csak a sajtóból tájékozódnának az emberek, kötéllel kellene
fogni a szerencsétleneket, hogy idevonszolják ôket ebbe a földi pokolba.”
–-- A túristák egyre gyarapodó létszáma bizonyítja, hogy nincs hatással
rájuk sem a sajtónak, sem a politikusoknak elmarasztaló, a valóságtól elrugaszkodó véleménye.
A Magyarország Barátai Alapítvány
kétnapos konferenciáján Trócsányi
László igazságügyi miniszter igen
alapos és tanulságos elôadást tartott:
„Az Alaptörvény nemzetközi összehasonlítása” címen.
Mindezen fontos kérdések megtárgyalása mellett látogatást tettünk elsôként a Sándor-Palotában, ahol közösségünk tagjait fogadta Áder János
köztársasági elnök, aki beszédében
megköszönte Magyarország érdekében kifejtett tevékenységünket és biztatott további hasonló szerepvállalásra
a nagyvilágban. Részt vettünk egy
látványos hajókiránduláson is a Dunán
és két este magas nívójú koncerten
vehettünk részt, ahol felléptek a
Virtuózok: Gyöngyösi Ivett (zongora) és Lugosi Dániel Ali (klarinét)
és Demeniv Mihály (tangóharmonika)
fiatal mûvészek, valamint a Folk
Embassy-Magyar Népzenei Nagykövetség nevû együttes ének, zene és
táncszámokkal. Gasztronómiai élvezetekkel járt a Vigadóban nyújtott díszes
vacsorák és étkezési lehetôségek.

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG FELHÍVÁSÁRA

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

JÓTÉKONYSÁGI TÁNCOS,
MÛSOROS VACSORA
ESTET
RENDEZNEK
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
ACCOUNT NO: 1014 6420
BSB: 036-891
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Nagy sikerrel zárult
az V. Magyar
Világtalálkozó

Határtalan összefogás értékeinkért
Egy szabolcsi kisfaluban, az Aranyosszigeti Gyermek --- és Ifjúsági Tábor
átadásával kezdôdött, majd a SYMA
Rendezvényközpontban felépített Világfaluban ért véget az V. Magyar
Világtalálkozó tíz napos sikeres rendezvénysorozata. Közben konferenciák sorozata zajlott rangos és kiváló
elôadókkal, izgalmas témakörökkel.
Összesen több mint harminc ezren
látogattak el a különféle eseményekre,
mintegy hetven országot, államot képviselve, a „határtalan összefogás értékeinkért” jelmondat szellemében. Az
idei díszvendégek: Afrika (kontinentális), a Vajdaság (határon túli)
és Törökszentmiklós (városi). Érkeztek vendégek, például Ausztráliából, Új-Zélandról, Japánból, Kínából, Indiából, Argentínából,
Brazíliából, az Amerikai Egyesült
Államok több államából, Dél-Afrikából, Angolából, Szudánból, Mauritániából, Európa országaiból,
csoportok Kárpátaljáról, Erdélybôl, a Felvidékrôl, a Vajdaságból és
Magyarország számos településérôl.
A zsúfolásig megtelt Uránia Nemzeti
Filmszínházban rendezett díszünnepségen adták át „A Világ Magyarságáért” mûvészeti és közéleti elismeréseket, amelyet többek között Jókai
Anna, Rúzsa Magdolna, a Budapesti Nemzeti Színház társulata, az
Omega Együttes, Kozma Imre és
dr. Szakály Sándor vehetett át. A
„Tiszteletbeli Magyar” címet és az
„Összefogás a Magyarságért Díj”-at
hárman-hárman kapták meg. Jelen
volt az eseményen Schmitt Pál volt
köztársasági elnök, Szalay-Bobrovnicky Alexandra, Budapest Fôpolgármester-helyettese, Lizeth N. Satumbo Pena, angolai nagykövet, az afrikai
országok nagyköveti tanácsának elnöke, több állami és civilszervezet vezetôje, a kulturális élet kiválóságai, s
mintegy negyven ország képviseletében magyarok és külföldiek.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark adott otthont, a pünkösdi
rendezvénysorozat keretében a „Gyere haza, várunk! --- konferenciának,
amelyen a külföldön élô magyarok
mondták el tapasztalataikat és kötôdésüket az óhazához, a magyarsághoz.
Szegeden a Feketesas Szalonban a kultúra és gazdaság kapcsolatáról, valamint a Lobby Caféban a „Hogyan
lobbizunk Magyarországért a nagyvilágban?” címmel zajlottak különféle
konferenciák.
Két napon át több mint 200 elôadást
tartottak az Óbudai Egyetemen --– dr.
Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság, s a Költségvetési Tanács elnöke fôvédnökségével --– rendezett Báthory-Brassai Konferencián.
Ugyancsak két napos volt a Társadalmi
Párbeszéd Fórum, amelynek a Thomas
Hotel adott otthont, s elôadást tartott,
többek között Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság tagja, dr. Navracsics Tibor, Európai Uniós biztos, dr. Fazakas Szabolcs, az Európai Számvevôszék Elnökségének tagja, dr. Pozsgay
Imre, a rendszerváltás meghatározó
személyisége, dr. Mikola István,
külgazdasági és külügyminisztériumi
államtitkár, Ifj. dr. Lomniczi Zoltán

MAGYAR ÉLET

KRÓNIKA
alkotmányjogász.
A Magyarsághíd Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozóra
az OKISZ-székházban került sor, ahol
dr. Vadász György a Magyar Iparszövetség ügyvezetô elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
általános elnökhelyettese köszöntötte
a több mint másfélszáz üzletembert,
majd Csutora Zsolt, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium keleti nyitásért felelôs helyettes államtitkára, és
Dehendi Abdelkader, Algéria budapesti nagykövet elôadását hallgatták
meg. Ezután 25 bemutatkozásra, prezentációra került sor, hazai és külföldi
üzletemberek részvételével, majd fogadással zárult a rendezvény.
Számos egyéb, kulturális jellegû esemény zajlott a tíz nap során. Mága
Zoltán Príma Prímissima díjas hegedûmûvész adott nagysikerû koncertet
„Hegedûvel a világ körül” címmel a
Stefánia Palotában; Józsa Judit erdélyi keramikus mûvész kalauzolta
vendégeit belvárosi galériájában. Ünnepélyes külsôségek közepette adták
át Kispesten, a Világtalálkozó rendezvénysorozata keretében a Székelyország Tündérkertje Látványparkot,
Bacsó András és Gaál István szervezésében, s dr. Tanka László, a
Világtalálkozó elnöke és dr. György
István, Budapest Fôváros Kormánymegbízottjának védnökségével.
Több mint húszezren látogattak ki a
hétvégén a SYMA Rendezvényközpontban jelképesen felépített Világfaluba és annak szabadtéri gasztro- udvarába. Az ünnepélyes megnyitón dr.
Szili Katalin, a nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnöki megbízott is
üdvözölte a Világtalálkozó résztvevôit,
hangsúlyozva a nemzeti összefogás
jelentôségét.
A két napos rendezvényen több mint
százötven kiállító, kézmûves mutatta
be termékeit, tudását, az országpavilonokban, a nagyszínpadon és az udvari
színpadon folyamatosan zajlottak a
mûsorok. Az érdeklôdôk a többi közt
megtekinthették a Magyarok az olimpiai játékokon címû kiállítást, Somogyi György fotómûvész képeit, és a
Panoráma VilágGaléria több száz
festményét. Ezer torokból hangzott el,
a korábban a legnépszerûbbnek megszavazott 10 magyarnóta, neves kórusok és elôadók közremûködésével.
Felemelô volt az együtténeklés és
megcsodálhattuk a gyönyörû viseletbe
öltözött apróságokat is, ahogy táncoltak a felnôttekkel együtt a színpad körül.
A Centenáriumi konferencián többek
között dr. Raffai Ernô, Duray Miklós, dr. Zétényi Zsolt tartott elôadást.
Joó Géza zenés beszélgetôs mûsorában számos hírességgel megismerkedhetett a közönség, mûvészekkel, neves
személyiségekkel. Fórumot tartottak
a kiemelt díszvendégek (Afrika, Vajdaság, Törökszentmiklós), s a magyar
értékek alkotói,gyártói, képviselôi részére, valamint könyvbemutatókat
rendeztek.

Vasárnap megválasztásra került a
Világtalálkozó Szépe gyôztese is, Polgár Dorottya, gyôri diáklány személyében, jutalma: egyhetes ciprusi nyaralás. Az Egészségkonferencián és a
Magyar értékek fórumán értékes és
érdekes elôadásokat hallhattunk számos neves elôadótól. Több mint félezren hallgatták a nagyszínpad mellett
dr. Papp Lajos, dr. Csókay András,
dr. Darnói Tibor beszélgetését a
test-szellem-lékek témakörében.
Ezen a napon a gyerekeket ajándék
Smile palacsintával és fagyival várták.
A különféle játékok, kézmûvességek
kipróbálása mellett megismerkedhettek a Kutyákkal az Életért Alapítvány
(KÉA) életmentô kutyáival és a velük
kapcsolatos történetekkel. Megyeri
János jóvoltából megtekinthették Süsüt és társait, valamint a felnôttekkel
együtt megcsodálhatták néhány nagy
magyar (Petôfi, Ady, Liszt, Puskás
Öcsi, stb.) viaszszobrát is. Sor került a
világ magyarsága körében megszavazott 10 legkedveltebb magyar népmesérôl készült mesekönyv és CD
bemutatására, ahol a mesemondásért,
okos válaszokért ajándékként kapott
vagy megvásárolt hangos könyveket
Szalóczy Pál Kazinczy- díjas elôadómûvész dedikálta. Alig fért el a közönség a csarnokban, amikor a palóc
lakodalmas menet az Aréna Sportcsarnoktól indult felvonulás után --- amelyet a Regélô Fehér Táltos 27 dobosa, a
60 tagú varsányi néptáncegyüttes,
majd a jelképes esküvôi szertartás 11
párja, végül a Rimóci Rezesbanda
alkotott- megérkezett a Világfalu
nagyszínpadára. Fergeteges lagzit láthatott a közönség, vallási vezetôk áldásával, Boldogság kapuval, Galambos
Lajcsi szép trombitaszóló ajándékával,
majd a Mercy Együttes Lakodalmas
Táncházával.
A Szervezôbizottság köszönetét fejezi
a társrendezôknek, a több mint 300
szervezônek, közremûködônek, mindazoknak, akik jelenlétükkel hozzájárultak az V. Magyar Világtalálkozó megrendezésének sikeréhez. Egyúttal bejelentették a jövô évi, immár VI.
Magyar Világtalálkozó idôpontját is,
amelyre 2016. május 22-29. között
kerül sor. Díszvendégek: Dél-Amerika (kontinentális), az ausztriai
magyarság --- (határon túli) és
Somogy megye (magyarországi).
Jelmondata mindig ugyanaz: határtalan összefogás értékeinkért.

Mrena Terike
festômûvésznô
kiállítása

Victorian Artists Society
430 Albert St.
East Melbourne
Látogatás idô:

Egész júniusban
Hétköznap: de. 10-tôl du. 4-ig
Hétvége: du. 1-tôl du. 4-ig
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Hôsök napi megemlékezés a DMSZ-ben
A Történelmi Vitézi Rend köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki jelenlétével
támogatta a Hôsök Napi megemlékezést 2015 Május 31.-én a DMSZ- ben.
Külön köszönetünket és hálánkat fejezzük ki a Délvidéki Magyar Szövetség
Énekkarának, Biber Máriának az alkalomhoz illô szép mûsor megszervezéséért,
melyet Mikes Márta kísért zongorán; valamint: Birta Marika, Csárdás Kati,
Garai Rozália, Gombár Katalin, Lackó Magda, Liptai Viktória, Petkovics
Eta, Vastag Ilona kórus tagoknak. Megérdemlik az elismerést, hiszen sokszor a
már feledésbe merült dalokat, verseket, prózákat elevenítik fel mûsoraikkal,
hozzájárulva azok fennmaradásához a fiatalabb nemzedék körében.
Kívánunk még sok szép szereplést a Délvidéki Magyar Szövetség Énekkarának.
Mechtler Judit

Tisztelt Megemlékezôk!
Száz éve annak, hogy báró Abele Ferenc vezérkari ôrnagy levelet intézett gróf
Tisza István miniszterelnökhôz, hogy tôrvényben kötelezze a községeket kôemlék
állítására, amelyre elesett hôseit név szerint bevési.
Ez a javaslat szülte meg az 1917.évi VIII. Törvényt amely elôször mondta ki, hogy
nemzetünk hôsi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelô módon kifejezésre
kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni.
Újabb elôrelépést jelentett az 1924. évi IV. Törvény, amely Március 15. és
Augusztus 20. mellett Hôsök Emlékünnepe néven nemzeti ünneppé nyilvánította
Május utolsó vasárnapját. A templomokban külön imát mondtak a hôsi halottakért
és a napot állami rendezvényekkel is összekapcsolták: például ezen a napon avatták
1937-ben a Várban a Hadtörténeti Múzeumot.
1945-ben a háború végetért, és a Hôsök Emléknapja már nem számított nemzeti
ünnepnek. Mintha a két törvény meg sem született volna, semmi sem történt fél
évszázadon át.
A rendszerváltás után, a történelmi igazságtevés részeként, 1992-ben a budapesti
Ludovika Akadémia épülete elôtt újból felállították a hôsök emlékmûvét és ismét
fejet hajtanak a világháborúk hôsi halottainak, katonai és polgári áldozatainak
emléke elôtt Május utolsó vasárnapján a Hôsök Napján.
Az Országgyûlés a 2001. évi LXIII. törvény szerint újra nemzeti emlékünneppé
nyílvánította a Hôsök Napját. A törvény elmondja, hogy a magyarság ezer
esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertelenül harcoló összes férfi és nô, aki a
Magyar Haza védelmére kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést
ezen a napon.
Így az ünnep érvényét kiterjesztette a „haza, a szabadság és az emberi
méltóság” valamennyi mártírjára.
Ma erkölcsi kötelességbôl, hazafiságból, az ôsök és mártírok tiszteletébôl gyûltünk
össze a hôsök tiszteletére állított emlekmû köré és mondunk hálaadó imát. Így
adózunk tisztelettel az Elsô és Második Világháborúban, az 1919-es kommunista
diktatúra idején, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcban, illetve az
azt követô véres megtorlásban életüket vesztett hôseink emlékének.
A hazaszeretetnek része, hogy tiszteletben tartsuk nemzeti múltunkat,
jóban, rosszban közösséget, áldozatot vállalni nemzetünkért. Ehhez kapcsolódik ennek a hosszú idôre elfelejtett ünnepnek a felelevenítése is.
Mi, itt a Déli féltekén a Délvideki Magyar Közösség házában a hôsöknek állított
emlékmûnél helyezzük el a megemlékezés virágait. Hajtsunk fejet az áldozatok
emléke elôtt, hiszen a kollektív emlékezet feladata megadni a tiszteletet mindazoknak, akik történelmünk során életüket adták népünkért, nemzetünkért, értünk,
valamennyiünkért.

Mechtler Judit
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A Ferencváros nyerte
az utolsó Ligakupát

MAGYAR ÉLET

SPORT

A Ferencváros futballcsapata nyerte
a nyolc éve elindított, idén utoljára
megrendezett Ligakupát, miután a
szerdai döntôben 2-1-re gyôzött a Debrecen otthonában. A zöld-fehérek 2013
után másodszor emelhették a magasba
a trófeát.
Ferencváros --- DVSC 2-1 (1-0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion,
5000 nézô
Gyorsan, már a 8. percben vezetést
szerzett a Ferencváros, majd a félidô
hajrájában emberelônybe került, mivel Ludánszkit azonnal kiállította a
játékvezetô egy brutálisan kemény
becsúszása után.
A fordulást követôen nem sokkal
Nagy Dániel révén tovább növelte
elônyét a vendégcsapat, ennek ellenére a Debrecen nem adta fel és emberhátrányban is támadásokat vezetett. A
hazaiak végül egy pontrúgás után szépítettek, néhány pillanattal késôbb te vezetését, így megszerezte a trófepedig akár egyenlíthettek volna, de át.
Bódi szabadrúgása a keresztlécen A Ligakupa gyôztesei:
2008: Fehérvár FC
csattant.
A hajrában mindent megpróbált a 2009: Fehérvár FC
Debrecen, ám a Ferencváros megôriz- 2010: Debrecen
2011: Paksi FC
2012: Videoton
2013: Ferencváros
2014: Diósgyôr
2015: Ferencváros

Közel állt a bravúrhoz a
magyar csapat Brazília
ellen

Sportszerûségével
hódította meg a világot
a magyar dzsúdós

Csoknyai László, a paksi Atomerômû SE sportolója a múlt hétvégi kolozsvári European Judo Open bronzmeccsén sportszerû tettet hajtott
végre.
Csoknyai László az olimpiai kvalifikációs tornán három ellenfelét is legyôzte, majd a harmadik helyen végzett. A
bronzmeccsen a brit Max Stewart
volt az ellenfele, aki egy akció után
szerencsétlenül ért talajt és jelezte,
hogy nem tudja folytatni a versenyt.
Csoknyai ekkor karjaiba vette és segített Stewartnak, hogy elhagyhassa a
szônyeget. A magyar versenyzô a búcsúmeghajlásról sem feledkezett el. A
fair play díjas esetrôl készült felvétel
bejárta az internetet.
Csoknyai László így kommentálta
cselekedetét a Facebookon -– megszólalását változtatás nélkül, betûhíven
közöljük:
Huhh hát nem tudom mit mondjak!
Nagyon köszönöm a rengeteg gratuláciot a versenyért! A fair play dijért
pedig a rengeteg megosztást és gratuláciot! Nem gondoltam volna , hogy ez
történik!Márcsak azért sem,mert úgy
tapasztaltam hogy minden judos ilyen!
Ellenfelek vagyunk a szônyegen de
nem ellenségek, hanem sokkal inkább
barátok! Szerintem ezt értem is megtették volna forditot helyzetben! Még1x köszönöm mindenkinek!

13. oldal

A magyar válogatott közel nyolcvan
percet emberhátrányban futballozva
2-1-es vereséget szenvedett a brazil
csapattól az Új-Zélandon zajló U20-as
labdarúgó-világbajnokságon.
E csoport, 2. forduló:
Brazília-Magyarország 2-1 (0-1)
New Plymouth, 4000 nézô, Álomszerûen kezdett a magyar csapat, ugyanis
az észak-koreaiak ellen triplázó Mervó Bence már a nyolcadik percben
megszerezte a vezetést --– igaz, ehhez
kellett a brazil kapus hatalmas hibája
is. Nem sokkal késôbb kis híján növelte elônyét a magyar válogatott, de a
nyitómérkôzésen szintén eredményes
Forgács Dávid lövése a felsô lécen
csattant.
A 16. percben Tamás Krisztián
megkapta második sárga lapját, így bô
negyedórát követôen emberhátrányba
került Bernd Storck csapata. Innentôl
kezdve a dél-amerikaiak vették át a
kezdeményezést, mégis a magyarok
növelhették volna elônyüket. Elôbb

Kalmár Zsolt vette észre tökéletesen,
hogy a brazil kapus messze kint áll a
kapujából, ám félpályán túli lövése
célt tévesztett, késôbb pedig Mervó
járt közel második góljához, de közeli
fejesét nagy bravúrral hárította Jean.
A fordulást követôen gyorsan egyenlítettek a brazilok, Pereira lövését még
hatalmas bravúrral védte Székely
György, a szöglet után Danilo fejesével szemben azonban már a magyar
kapus is tehetetlen volt. A brazilok ezt
követôen szinte végig egykapuztak, a
magyarok csak pillanatokra tudták
megtartani a labdát, s mindössze pontrúgásokkal próbáltak veszélyt teremteni. A nyomást a 85. percig bírta a
magyar csapat, ekkor büntetôt kaptak
a brazilok, amelyet Pereira értékesített, Székely csak hozzáérni tudott a
labdához.
„Ritka alkalom, hogy vereség után
gratulálni lehet egy csapatnak, de a
mostani egy ilyen eset --– értékelt a
magyar szövetség honlapján a mérkôzést követôen Bernd Storck sportigazgató. –-- Taktika és csapategység
szempontjából mérkôzésrôl mérkôzésre elôrelépünk. Azt hiszem, játékosaim nagyon sokat tanultak ebbôl a
meccsbôl is, amelyen a torna egyik
nagy csapata ellen sokáig a gyôzelemért, de végig a pontszerzésért harcban állva játszottak. Soha nem foglalkozom a játékvezetô ténykedésével, ez
nem az én stílusom, most is inkább azt
emelném ki, hogy amikor a mérkôzés
után a játékosok szemébe néztem, azt
láttam, hogy félelem nélkül várják a
Nigéria elleni harmadik csoportmecscset.”

U20-as labdarúgó-vb:
Kikaptak, de
nyolcaddöntôsök a
magyarok
A magyar U20-as labdarúgó-válogatott 2-0-s vereséget szenvedett a nigériai csapattól az Új-Zélandon zajló
korosztályos világbajnokság vasárnapi
játéknapján, de csoportjának harmadik helyezettjeként így is bejutott a
nyolcaddöntôbe.
Bernd Storck együttese ezzel a vereséggel az E csoport harmadik helyén
végzett, de így is továbbjutott, a legjobb tizenhat között pedig Szerbiával
találkozik majd szerdán.Jól kezdett a
magyar csapat, volt néhány lehetôsége
is, a nigériaiak azonban az elsô negyedóra végére átvették a meccs irányítását, s a játékrész hajrájához közeledve Awoniyi révén meg is szerezték
a vezetést.
A magyarok a szünetig nem tudtak
válaszolni a nigériaiak találatára, ám a
második félidô elején majdnem sikerült nekik, az afrikaiakat azonban kisegítette a kapufa. Néhány perccel
késôbb aztán nagyot hibázott a magyar
védelem, ezt Awoniyi kihasználta, így
megduplázta saját maga és csapata
góljainak a számát.
A lefújásig hátralévô idôben már
nem történt érdemi esemény a pályán,
a magyaroknak pedig ez a kétgólos vereség is belefért a továbbjutás szempontjából, a hat csoport elsô két helyezettjei mellett ugyanis a négy legjobb
harmadik is nyolcaddöntôbe került.
Bernd Storck a magyar szövetség
(MLSZ) honlapján elmondta: tudták
elôre, hogy roppant erôs a nigériai csapat, és ez be is igazolódott a mérkôzésen„Egyik oldalról csalódott vagyok,
mert a mérkôzés nem úgy sikerült,
ahogy szerettük volna, másrészt azonban büszkék lehetünk, mert egy nagyon nehéz csoportból sikerült továbbjutni” --- jegyezte meg.
Storck hozzátette: annak is örül, hogy
most több játékost is ki tudott próbálni
a kerettagok közül, a folytatás szempontjából fontos volt, hogy egyértelmû
tapasztalatokat szerezzen minden játékos állapotáról, felkészültségérôl.
Eredmény, E csoport, 3. forduló:
Nigéria-Magyarország 2-0 (1-0)
New Plymouth, 3000 nézô,

Budapesti olimpia: eldôl,
érdemes-e pályázni
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
közgyûlése lapzárta után, szerdán
dönt az Olympic Agenda 2020 elnevezésû program alapján készült, a budapesti olimpia megvalósíthatóságáról
számot adó tanulmányról. Ha a testület elfogadja a dokumentumot, egy-

szersmind kinyilváníthatja javaslatát,
hogy a jövôben pályázhasson a 2024-es
budapesti olimpia megrendezésére.
A tesület elnöke, Borkai Zsolt a Társadalmi párbeszéd az olimpiáért program keretében megrendezett konferenciasorozat
gyôri
állomásán
emlékeztetett: a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság (NOB) tavaly decemberben
fogadta el az Olympic Agenda 2020
elnevezésû programot. A reformprogram az olimpiai mozgalom és eszme
megújítását, valamint a kisebb, olcsóbb, gazdaságosabb és ésszerûbb, a
meglévô adottságokra és a fenntarthatóságra építô olimpiarendezés mellett foglal állást.
A MOB elnöke úgy fogalmazott, hogy
ezzel „vége annak az idôszaknak, mikor egy-egy rendezô város, vagy ország belerokkant az olimpiába”, s Magyarország most történelmi pillanat
elôtt áll.
Hangsúlyozta: amikor a megvalósíthatósági tanulmány készült, többször
elhangzott egy „extrém” mondat: „Ez
jár nekünk”, mégpedig azért, mert a
legeredményesebb országok közül --százhatvannyolc aranyérmével --egyedül Magyarország nem rendezett
még ötkarikás játékokat. Ezen kívül az
az érv is mellettünk szól, hogy KözépEurópában sem volt még olimpia --fogalmazott.
Borkai Zsolt elmondta azt is, hogy
ha a holnapi ülésen elfogadják a tanulmányt, akkor errôl tájékoztatni
fogja a politikai pártok frakcióit, szeptemberig pedig nagy munkával el
lehet jutni odáig, hogy Magyarország
kinyilvánítsa szándékát. Ettôl függetlenül azonban folytatódni fog a konferenciasorozat, mert a politikai támogatottságon túl az egyik legfontosabb,
hogy a társadalom is az olimpiarendezés mellett álljon.
Emlékeztetett: eddig mindig az alacsony állampolgári támogatottság miatt nem jutott el odáig a szervezet,
hogy egy olimpia rendezésére kinyilvánítsa a szándékot.
A játékokra idén szeptember 15-ig
lehet jelentkezni, a házigazdáról
2017-ben Limában dönt a NOB.
Eddig Boston, Hamburg és Róma
jelezte, hogy versenybe száll a rendezés jogáért.

14. oldal
Mióta használnak szappant?
Liebig, a nagy német kémikus mondása szerint, valamely nép kultúrájának legbiztosabb mértéke a szappanfogyasztás nagysága.
Hangzatos mondás, csakhogy nem
egészen igaz. Számos ôsi kultúrát ismerünk, melyben nem használták a
szappant, de ismerték a fürdést. A görögök és rómaiak fürdôikben szappan
helyett bizonyos földfajtákat, alkálitartalmú anyagokat használtak; ezt illatosították is. Egyszerû „toalettszappan”
volt a babliszt.
Hát a ruhát mivel mosták?
Legtöbbször csak „folyóvízben”, patakokban vagy folyók partján; sulykolással távolították el a ruhából a szenynyezôdést. A fûre kiteregetett ruhát
aztán a nap szívta szép fehérre. Nauszikaa, a phaiák királylány éppen ruhát mos társnôivel a tengerparton,
amikor rátalál a hajótörött Odüsszeuszra. Gudrun, a fogoly germán hercegnô viszont kényszermunka gyanánt
végzi a mosást --- és az Északi-tenger
hidegebb, mint a Földközi!
Már az ókorban is tisztították azonban
a ruhát vegyszeres úton. Az úgynevezett „derítôföld” vagy „kallóföld”
magába veszi a gyapjúból a zsírt, a lúgok a zsírral pedig oldható vegyületeket alkotnak. A fahamuból készült
lúgot évezredekig használták ruha
mosására. Ismerték a habzó anyagot
tartalmazó szappangyökeret is.
Az idôsebb Plinius szerint szappant
vagyis sapo-t elôször a gallok és a germánok készítettek, de nem tisztálkodásra, hanem a hajuk szôkítésére. A
mai értelemben vett szappan elsô biztos említése 385-bôl származik. 800
táján már általánosan elterjedt a szappanfôzés. Faggyút és hamuzsírt fôztek
össze nagy üstökben. A kenôszappant
a 12. század óta ismerik.
A faggyúból fôzött szappanok bizony
nem voltak kellemes illatúak. A kemény toalettszappant az arabok találták fel, olívaolajból és fahamu lúgjából
készítették. Illatosították is, de ezt az
import luxuscikket csak a jómódú emberek tudták megvásárolni.
A múlt században terjedt el jobban a

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre: 1. A Zalát és a Murát, 2. Jupiter feleségérôl, Juno istennôrôl 3.
Szatmárcsekén, 1823. jan. 22-én, 4.
Szolnoknál, 5. Húszéves volt, 6. Giotto, 7. Ybl Miklós, 8. Egy beszéd, elôadás vázlata, 9. Az ólomé (plumbum),
10. Viktória-tó.
E heti kérdéseink:
1. Melyik magyar daljátékban szerepel
Harangjáték?
2. Melyik városunkban található az
Intercisa Múzeum?
3. Ki írta Az egymillió fontos bankjegy címû elbeszélést?
4. Milyen nemzetiségû királylány
Verdi operájában Aida?
5. Kik voltak szülei I. Erzsébet angol
királynônek?
6. Melyik ország császárai voltak I.
és II. Pedro?
7. Mit nevezünk szüzsének?
8. Mi a kémiai neve a konyhasónak?
9. Ki volt Bonaparte Napóleon második felesége?
10.Hány hangot ölel át egy oktáv?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

MAGYAR ÉLET

JÓ ÉS ROSSZ
SZOKÁSAINK
növényolajból készült szappan. Nagyüzemi gyártása William H. Lever
nevéhez fûzôdik. Nemcsak kellemesebb illatú és jobban habzik, mint a
faggyúszappan, hanem olcsóbb is, különösen ha melléktermékét, a glicerint
nem hagyják benne, hanem só hozzáadásával kicsapatják belôle. A glicerin
a robbanóanyagok gyártásának fontos
alapanyaga. Az élelmes Mr. Lever
néhány év alatt milliomos lett. Fritz
Henkel pedig a mosószódát keverte
vízüveggel --- ô a mosópor atyja.

A kézfogás honnan ered?
Eredetét tekintve nem kapcsolódik
semmiféle megalázkodást kifejezô
mozdulathoz. A régi idôkben, amikor a
kézfogás még nem vált egyszerû jelképes cselekedetté, azért nyújtottak
egymásnak kezet az emberek, hogy
mutassák: nincs náluk semmiféle
fegyver, baráti, békés érzelmekkel közelednek.
Ezt igazolja többek között az „itt a
kezem, nem disznóláb” tréfás szólásunk is. Eredeti értelme akkor világosodik meg, ha tudjuk, hogy régen a
pisztolyt mondták gúnyosan disznólábnak. Ahogy éppen így nevezték a pisztolyt, az nyilván a régi mordályok
ormótlan alakjára vezethetô vissza. Az
„itt a kezem, nem disznóláb” szólás tehát régen azt jelentette: Nincs pisztoly
a kezemben, baráti jobbomat nyújtom
feléd. A kézfogás egyszerû üdvözlési
formájának ilyen bonyolult háttere
van.
Miért koccintunk?
Mai életünkben a koccintás az üdvözlés egyik sajátos formájának látszik, olyasvalaminek, mint kalapunk
megemelése, vagy a kézfogás ismerôseinkkel találkozva. Mégis jelentôsebbnek érezzük emezeknél: ünnepélyesebb, szertartásosabb, kevésbé
megszokott. Ez az ünnepélyesség magában is arra utal, hogy valamikor
nagyobb súlya, jelentôsége volt a poharak összecsendítésének. Helyesebben: valamikor jelentett valamit az,
amit ma csak szokásból, látszólag értelmetlenül csinálunk.
Néhány évszázaddal ezelôtt még nem
mindenféle poharazáshoz tartozott
hozzá a koccintás, csak annak egy bizonyos típusához. Arról a típusról van
szó, amelyet a magyar nyelv ezzel a

kifejezéssel illet: megisszuk az áldomást!
A régi idôkben a koccintás minden
valószínûség szerint jogi aktus, szerzôdésszerû megállapodások szertartása,
adásvételi megegyezéseket lezáró
„hivatalos” cselekvés. Ami két fél között hosszú tárgyalás vagy alkudozás
után történt, arra ez az „áldomás” teszi
a pontot --- koccintás és szeszes ital
fogyasztása kíséretében. A koccintás
tehát a jogéletbôl szivárgott be magánéletünkbe. Ünnepélyes hangulatával,
jelentôségteljességével ma is megôrzött valamit régebbi nagyobb súlyából,
fontosságából. „Erre iszunk egyet” --ne felejtsük el, hogy ez a szólás rendszerint a vidám borközi beszélgetések
egy-egy nyomatékosabb részénél
hangzik el, ahol olyasmirôl volt szó,
ami különösen kiemelésre méltó.
Felvetôdik azonban a kérdés: miért
éppen a poharak, kupák összekoccintása vált egyes népeknél a jogélet jellemzô, szertartásszerû cselekményévé? Vagy másként fogalmazva a
kérdést: mit láttak a koccintásban, az
ivóalkalmatosságban a régiek, aminél
fogva azt jogerôs megállapodásaik
megpecsételésére alkalmasnak vélhették? Erre a kérdésre a természeti
népek gyakorlatából kapjuk meg a
feleletet, akiknek a világ minden táján
az az általános vélekedése, hogy az
érintésnek varázsereje van. Az érintés
átsugározza életerônket, lelkünket arra, akit megérintettünk. Így a kölcsönös érintkezés, például a kézfogás
vagy csók következtében két emberi
lélek kicserélôdik, mintegy testvérré
válik. Az érintés varázslatos erejével
létrehozott lélekcsere gondolata lappang végeredményben a poharak
összekoccintásának hátterében is.

Mi történik tehát a jogi megállapodásokat, szerzôdéseket követô
áldomásokon?
Azok, akik a jogi aktus során mint
szemben álló felek szerepelnek, poharukat összekoccintva kifejezésre juttatják, hogy egyezségük testvéri megállapodás, szerzôdésük meleg emberi
kapcsolat eredménye, amely minden
vitát, háborúskodást kizár, és megpecsételi a szerzôdô felek között a békét.
Baráti poharazgatásainkban ennek az
emléke cseng vissza.
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Idôs házaspárok közös nyelve:
Nagypapa kinyitotta az egyik szekrény ajtaját, és keresgélni kezdett a
polcokon. A nagymama megkérdezte:
--- Mit keresel?
--- Semmit!
--- Az nem ott van, hanem az ágy
alatt!
Nagycsalád
--- Mondja, asszonyom, hány gyermeke van?
--- Most várom a hatodikat.
--- Valóban? Nem is látszik. Mikorra
várja?
---- Bármelyik percben itt lehet.
Leküldtem a boltba tejfölért.
Kis testvér
--- Tudod, hogy kistestvéred lesz? --kérdezi a szomszéd néni a kislánytól.
A kislány boldogan rohan haza, és
megkérdezi:
--- Anyu, hol van a kistestvérem?
--- Itt a hasamban.
A kislány szomorúan megy vissza a
szomszédba.
--- Nem lesz kistestvérem --- mondja
---, az anyu megette.
Skót karácsony
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
--- Apa, mi lesz karácsonykor a fa
alatt?
--- Parketta, kisfiam, parketta...
Friss házasok beszélgetnek:
--- Szeretsz drágám?
--- Szeretlek.
--- Imádsz?
--- Imádlak.
--- Mire gondolsz?
--- Arra, amire Te...
--- Király, akkor hozz egy üveggel
nekem is!
Párbeszéd
Két ember beszélget:
---- Pontosan rád illik egy közmondás.
--- Melyik?
--- Akinek az Isten hivatalt ad, észt is
ad hozzá.
--- De hisz nekem nincs hivatalom.
--- Na látod, éppen ezért találó.
Kérdés
--- Tudod-e, fiam, miért teremtette az
Úr elôször Ádámot és csak azután
Évát?
--- Igen, Tiszteletes úr --- válaszolja
Pistike ---, mert a Jóisten is tudta, hogy
nem jó asszonnyal kezdeni!
Szegények
--- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti
a szegényeket?
--- Sokat teremtett belôlük.
A teremtés
Isten megteremtette a férfit, és megpihent. Majd Isten megteremtette a
nôt, és azóta senki sem pihen.
Isten felesége
Pistike megkérdezi az apját:
--- Apuci! Van az Istennek felesége?
--- Dehogy van --- feleli a papa ---,
hiszen akkor nem lenne mindenható.
Utoljára a nô
--- Miért teremtette isten utoljára a
nôt?
--- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.
***
A hentesnek fél órával zárás elõtt
már csak egy csirkéje maradt, és
nagyon meg akar szabadulni tõle. Jön
is egy vevõ, aki pont egész csirkét
kér.
A hentes feldobja a mérlegre.
--- Uram, ez pont 1 kiló 20 deka.
--- Kicsit nagyobb nincs véletlenül? --kérdezi az ürge. Hentes visszafordul,
tesz-vesz, majd feldobja ugyanazt a
csirkét a mérlegre, mintha egy másik
lenne.
--- 1 kiló 70 Megfelel?
--- Szuper, elviszem mind a kettõt!
A HÉT PARASZTBÁCSIS VICCE:

NA NE...
Az öreg paraszt bácsi meglát a kirakatban egy szemüveget. Bemegy az
üzletbe, és megkérdezi az eladótól:
--- Az ott mi a kirakatban?
--- Hát pápaszem. Tessék nyugodtan
felpróbálni.
A tata felpróbálja, és mindent királyul lát benne. Aztán megszólal:
--- Húha! Ez nem semmi! Úgy látok,
mint legénykoromban. Pápafütyi nincsen?
A HÉT MORBID VICCE:
Béla bácsi megette a kutyáját. Szomorúan nézegeti a csontokat:
--- Ej, ej, Morzsi, de örülnél te ennek!
A HÉT RENDÕRVICCE:
A kisgyerek odaszalad a rendôrhöz:
--- Rendôr bácsi, hogy neked milyen
nagy fejed van!
--- Na és, nincs abban semmi!
A HÉT DADOGÓS VICCE:
A dadogós hypót akar venni, és zárás
elôtt fél perccel ér oda a boltba.
Lihegve nekiáll magyarázni:
--- Hip, hip...
--- Hurrá! --- mondta a boltos és
lehúzta a redônyt.
A HÉT PISTIKÉS VICCE:
Pistike hazajön az iskolából. Nem szól
semmit, odamegy az olajkályhához és
leszedi róla a csövet. Elkezdi lóbálni, a
falhoz veri, össze-vissza rohangál vele
a lakásban és már alig lehet látni a koromtól. Hirtelen hazajön az anyukája
és megkérdezi tôle:
--- Node Pistike, hát miért csináltad
ezt?
--- Azért, mert a tanítónéni azt mondta
az iskolában, hogy csak nagy koromban jön meg az eszem.
A HÉT SZÕKE NÕS VICCE:
Szôke a lottózóban:
--- Mi az a lottó?
--- El kell találni 5 számot...
--- Értem... és milyen messzirôl?
A HÉT DOKIS VICCE:
Gyula bácsi elmegy az orvoshoz feleségével felülvizsgálatra. Az orvos elõször behívja a férjet. Megkopogtatja,
megméri a vérnyomását.
--- Gyula bátyám minden rendben
van. Van valami panasza?
--- Ó, Igen --- modja Gyula bácsi ,
amikor elõször szeretkezem a feleségemmel, akkor minden rendben van,
de amikor másodszor csinálom, akkor
rettenetesen izzadok.
--- Hm, ---- érdekes modja az orvos,
õszintén szólva nem tudom, mi lehet
ennek az oka, de ez nem egy komoly
dolog, ne izgassa magát emiatt.
Ezután behívja a feleséget. Megkopogtatja, megméri a vérnyomását.
--- Minden rendben van --- mondja az
orvos. --- Kedves asszonyom mielõtt
elmegy, még szeretnék valamit kérdezni. A férje említette, hogy amikor
elõször szeretkeznek, akkor minden
rendben van, de amikor másodszor
csinálja, akkor rettenetesen izzad. Mi
lehet ennek az oka?
--- Ez nagyon egyszerû ---, mondja az
asszony. --- Amikor elõször szeretkezünk, az januárban van, amikor másodszor az júliusban.
A HÉT NYELVTÖRÕJE:
Lenin mauzóleumának lelinóleumozása.
A HÉT PSZICHOLÓGIA PROBLÉMÁJA: --- Doktor úr, engem nem
vesznek komolyan!
--- Na ne röhögtessen már!
A HÉT FEMINISTA GONDOLATA:
--- Mit utálnak a nõk a férfiakban?
--- Hogy egy darab kolbászért egy
egész disznót kell tartaniuk.

2015. június 18.
Június 22. hétfő

MAGYAR ÉLET
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Június 24. szerda

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
00:00 Himnusz
00:00 Angol nyelvű hírek 00:10 Angol nyelvű hírek
00:20 Balatoni Nyár
00:05 ANGOL NYELVŰ 00:15 Balatoni Nyár
02:10 Család-barát
HÍREK
02:00 Család-barát
válogatás
00:15 Balatoni Nyár
válogatás
02:05 Család-barát
02:55 Angol nyelvű hírek 03:05 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női
02:55 ANGOL NYELVŰ 03:05 A nap vendége
talkshow Böjt vagy diéta?
HÍREK
Gryllus Dániel zenész
04:00 Hazajáró Görgényi03:10 A férfi mind őrült
03:15 Ridikül - Női talkhavasok 1. - A Mező(1937) Magyar játékfilm show. Így tanítunk mi
havas rétegei
Rendezte: Gertler Viktor.
04:05 Hazajáró BiharSzereplők: Lázár Mária (Ele- hegység - Biharország őre 04:30 Szerelmes földrajz
FélútoN (Hazafelé) - Vargana), Jávor Pál (Sóváry Gá- "benne a szabadság"
zoli magányossága. Vargabor), Vaszary Piri (Estella, a 04:30 Szerelmes földrajz
komorna), Pethes Sándor
"Bölényvadászat" - Az u- zolit a Puskás utáni nemzedé(NyáriBéla),PágerAntal(Jó- tolsó mohikánok (Szerem- kek máig legtehetségesebb
nás), Dénes György, Mály
ley Huba) A magát földmí- játékos-egyéniségének tartják.AFerencváros egykori
Gerő Vígjáték a kedvesen
vesnek, szőlősgazdának
szélhámoskodó művészről, valló, kalandos életű Sze- legendás nyolcasa 1968-ban,
közvetlenül a mexikói olimaki a gazdag özvegyasszony remley Huba a rendszeroldalán próbál szerencsét.
váltás utáni Magyarország pia előtt hagyta el MagyarorTörténik mindez a harmin- egyik emblematikus alakja szágot. Talán éppen szókimondása, megalkuvást nem
cas évek Magyarországában. élhetne bárhol a világon.
Török Rezső regényének hő- Lógathatná a lábát Honolu- tűrő, gyakran öntörvényű
se, Sóváry Gábor festőmű- luban a tengerben, üldögél- személyisége miatt rengeteg
csalódás érte pályafutása sovész minden szeretetreméltó- hetne a Jungfrau tetején
sága ellenére alaposan
vagy imádott Afrikájában. rán.ASzerelmes földrajz
mai adásában 1968 előtti éle„leég”. Révbe csak gazdag Ő mégis szülőföldjét, a
házassággal kerülhetne.
Balaton-felvidéket, Bada- tének kedves, szeretett helyVajon sikerül-e neki?
csonyt választotta. Hazatért színeire tér vissza: a Veres
Pálné utcai lakásba, a Károlyi
04:35 Magyar történelmi az első és egyetlen nagy
arcképcsarnok: Bolyai Já- szerelméhez, aki minden- kertbe, a Szerb utcába, ahol
gyakran pattogott a labda, a
nos. Magyar ismeretterjesztő hová elkísérte bárhová is
05:05 Hagyaték: Turulma- vetette sorsa, s aki időköz- Cukor utcai iskolához, a Múzeum kertbe, az első csókok
dár - A szárnyaló lélek
ben ráncos öreg, halni
színterére, a Kölcsey Gimná05:50 Kívánságkosár
készülő matróna lett.
ziumba, a Fradi pályára, a
07:45 Balatoni Nyár
05:05 Hagyaték (2015)
09:30 Család-barát
MAGYAR TELEFÓNIA Népstadionba, a Várba és
válogatás
Puskás Tivadar öröksége . mostani otthonába, a Rőzse
10:25 Angol nyelvű hírek A telefonközpont feltaláló- utcai lakásba, amely afféle
menedékhely, s ahonnan a
10:40 Világ
jának, a magyar Puskás
sok utálkozás és irigység lát11:00 Kárpát expressz
Tivadarnak az érdeme,
11:25 Ízőrzők Gávavenhogy a távbeszélés lehető- tán gyakorta nincs is kedve
csellő. Adásunkban a Sza- sége nagyon hamar elter- kimozdulni. Németország és
Magyarország között ingábolcs-Szatmár-Bereg me- jedt az egész világon.
gyei Rétköz nagyközségé- 05:30 Duna anzix Szökik a zik.Valahogymindigfélúton…
05:00 Hagyaték Halhatatben, Gávavencsellőn haDuna
lan hivatás - Az életmentés
gyományos helyi ételek
05:50 Kívánságkosár
tradíciója
után kutattunk, és találtunk 07:45 Balatoni Nyár
05:30 Duna anzix
is több különlegességet.
09:30 Család-barát
05:50 Kívánságkosár
12:00 Déli harangszó
válogatás
12:00 Roma Magazin
10:25 Angol nyelvű hírek 07:45 Balatoni Nyár
09:30Család-barát válo12:30 Domovina. Szlovák 10:40 Kék bolygó
gatás
nyelvű nemzetiségi
11:00 Minden tudás
10:25 Angol nyelvű hírek
magazin
11:25 Ízőrzők (2013)
10:40 4kerék
13:00 Híradó
Zalaegerszeg
11:00 Magyar gazda
13:15 Kívánságkosár
12:00 Déli harangszó
15:15 Római katolikus
12:00 Srpski ekran. Szerb 11:25 Ízőrzők Badacsonytomaj
12:00 Déli harangszó
szentmise - Zirc
nemzetiségi magazin
12:00 Hrvatska Kronika.
16:20 Csonka Bereg (1988) 12:30 Unser Bildschirm.
2. rész Magyar dokumen- Német nyelvű nemzetiségi Horvát nyelvű nemzetiségi
magazin
tumfilm. Azokat a munka- magazin
12:30 Ecranul Nostru. Roképes férfiakat, akiket 1944. 13:00 Híradó
mán nyelvű nemzetiségi
novemberében Kárpátaljá- 13:15 Kívánságkosár
magazin
ról "malenkij robotra" vittek 15:15 Református
13:00 Híradó
az új rend képviselői, rövid magazin
idő leforgása alatt kényszer- 15:40 Református ifjúsági 13:15 Kívánságkosár
15:15 Rome Reports munkatáborokba kerültek. műsor
Feleszméltek, csalárdság
15:50 Evangélikus ifjúsági Vatikáni híradó
15:40 Isten kezében
áldozataivá váltak, szó sincs műsor
16:10 Magyarok
arról, hogy csupán három
16:00 Metodista ifjúsági
Milánóban (2015)
napi munkára kötelezi őket műsor
16:40 Lefegyverezett ellen"az orosz", olyan megpró- 16:15 "Hol vannak a
séges erők 2. rész: Francia
báltatások várnak rájuk, akatonák"
melyek borzalmasabbak az 16:25 Lefegyverzett ellen- hadifogság
előző öt év világégéseinek séges erők (1992) 1. rész: 18:00 Határtalanul magyar
szenvedéseinél.
Angol-amerikaihadifogságban (2013) A szívekben min17:50 Magyar elsők: Az
17:25 Határtalanul magyar dig megmarad...In memoriam Kaszás Attila
első magyar óvoda
A hagyomány ereje
18:30 Hazajáró Szabadkai18:05 Hazajáró
17:50 Magyar elsők. Az
Homokhát
18:35 Öt kontinens
első magyar sakkmester
19:00 Hogy volt?! Szulák
19:05 Hogy volt?! Oszter 18:10 Hazajáró
Andrea felvételeiből
Sándor felvételeiből
18:40 Térkép
20:00 POÉN PÉNTEK - 19:05 Hogy volt?! (2015) 20:00 Szálka, avagy Bagi
A L´art pour l´art társulat új Nagy Attilára emlékezünk és Nacsa megakad a
torkán!
műsora
20:05 Van képünk hozzá
21:00 Híradó
21:00 Híradó
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal Chili
21:30 Gasztroangyal
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női
22:25 Ridikül - Női talk22:20 Ridikül - Női talktalkshow (2013)
show Így tanítunk mi
show . Böjt vagy diéta?
23:10 Magyar gazda
23:10 Kárpát expressz
23:20 Minden tudás
23:35 4kerék
23:35 Világ
23:35 Kék bolygó
23:55 Himnusz
23:55 Himnusz
23:55 Himnusz

Június 25. csütörtök
00:10 Angol nyelvű hírek
00:25 Balatoni Nyár
02:10 Család-barát
válogatás
03:05 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női talkshow (2013)Holtomiglan,
holtodiglan
04:00 Hazajáró (2014)
Közép-Dalmácia 1. - Az
Árpádok nyomában
04:30 Szerelmes földrajz
"Angyalhangok" - Horgas
Eszter "A szerelem számomra nem pusztán egy
férfihez fűződő viszonyt
jelent. Én szerelmes vagyok a zenébe, a szép
tájakba, templomokba,
hegyekbe, vizekbe, a
gyerekeimbe, de még egy
virágba is. Azt hiszem, úgy
érdemes élni az életet,
hogy az ember állandóan
érezze azt az érzést, amit
én szerelemnek hívok."
Horgas Eszter fuvolaművész nagyon sokfelé járt
már a világban, nagyon
sok vidéket szeret, ám
"szerelmes földrajzául"
igazán hozzátartozó, személyes helyeket választott
05:00 Hagyaték "Együtt
harcol, s issza borát..." A
Hagyaték a magyar szellemi kulturális örökség átörökítésén munkálkodik. Leporolja a magyar múlt szellemi hagyatékának egy-egy
darabkájáról a modern korokban rárakódott szennyeződéseket, hogy azok újra a
maguk fényességében
ragyogjanak.
05:30 Duna anzix (2011)
Tisza-parti iratok a bajor
Duna mentén - Ulm és
Inglstadt között
05:50 Kívánságkosár
07:45 Balatoni Nyár
09:30 Család-barát
válogatás
10:25 Angol nyelvű hírek
10:40 Iskolapad
11:00 Élő egyház
11:25 Ízőrzők (2013)
Nagyrécse. A Nagykanizsa
melletti Nagyrécsén a helyi
asszonyok az ország
számos főzőversenyén
nagy sikerrel szerepeltek.
12:00 Déli harangszó
12:00 Rondó
12:30 Kvartett
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:10 A sokszínű vallás
15:25 Biblia és irodalom
15:40 Így szól az Úr!
15:50 Engedjétek hozzám
16:00 Magyar nők a
Gulágon 1. rész: "Mikor
vittek Szibéria felé..."
17:40 Hazajáró. Fogarasi
Havasok 2.
18:10 Erdélyi történetek
18:40 Rejtélyes XX. század - Kun Miklós műsora
19:10 Hogy volt?! (2015)
Margitai Ágira emlékezünk
20:05 Szenes Iván írta.
Slágerműsor
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női talkshow: A szépség ára
23:10 Élő egyház
23:30 Iskolapad
23:55 Himnusz

15. oldal
Június 26. péntek

Június 27. szombat

Június 28. vasárnap

00:05 Angol nyelvű hírek
00:15 Balatoni Nyár
02:10 Család-barát
válogatás
03:00 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női talkshow A szépség ára
04:00 Hazajáró Közép
-Dalmácia
04:30 Szerelmes földrajz
Zalai harangzúgások
(Makovecz Imre) Életének
76. évében elhunyt Makovecz Imre Kossuth-, Yblés Magyar Örökség-díjas,
világhírű építész. Az organikus építészet nemzetközileg is elismert képviselőjének szívéhez legközelebb
a Zalai-dombság állt.Nagykapornak, Zalaszentlászló,
Petőhenye és környéke, ahol gyermekkorát töltötte és
ahol megértett valamit abból, hogy létezik egy rendkívüli intelligencia, amelyik
fenntartja és kormányozza
világunkat
05:00 Hagyaték Szent
László - A magyar seregek
örök ura
05:30 Duna anzix (2011)
Tisza-parti iratok a bajor
Duna mentén - Ulm és
Inglstadt között
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. A Bács-Kiskun megyei Hajós települést a török utáni időkben
német telepesekkel népesítették be. Leszármazottaik szép tájházba gyűjtötték
az ősök hagyatékát, kultúrájukat a helyi néptáncosok
élő hagyományként viszik
tovább. A hajdani vadászkastélyban a legenda szerint Mária Terézia is megszállt. Most ugyanabban a
szép, felújított állapotban,
sok érdekes kiállítással berendezve várja az érdeklődőket. A hajósi római katolikus templom pompázatos
barokk főoltárát ékesítő
Mária szobrot még a német telepesek hozták magukkal a Fekete-erdő vidékéről. Több csodatételt is
kötődik hozzá, ennek
köszönhető, hogy Hajós
nagy búcsújáró hely volt.
12:00 Déli harangszó
12:00 P´amende
12:30 Hazajáró Homoródmente 2. - A Nagy-Homoród völgyében
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Katolikus Krónika
15:45 Új nemzedék
16:15 Magyar nők a Gulágon 2. rész: "A nép ellenségét átvettem"
18:00 A nap vendége
Balázs Péter színművész
18:15 Csodabogár
18:45 Hogy volt?! Für
Anikó születésnapjára
19:40 FÁBRY. Szereplők:
Ewald Rézfúvós Együttes
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női
talkshow Örökbefogadás
23:10 Profit7
23:35 Unió28

00:00 Himnusz
00:05 Angol nyelvű hírek
00:20 Balatoni Nyár
02:05 Család-barát
válogatás
03:00 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női
talkshow Örökbefogadás
04:00 Hazajáró SZULYÓI
- HEGYEK - Kővé vált
világ a Vág völgyében
04:30 Szerelmes földrajz
(2008) Mesél a folyó (Pitti
Katalin) Egy éve sincs,
hogy Pitti Katalin lányával
és unokájával Tahitótfalura
költözött. Szeretett, kedves
helyei: A Dunakanyar, Visegrád és Esztergom közelébe, kőhajításnyira a Dunához, amelyhez gyakorta
lesétál, kicsit elüldögél a
partján és hallgatja a csillogó-villogó „nagyvíz” véget
nem érő meséit…
05:00 Hagyaték:Fehérlófia
- A teljesség meséje
05:30 Duna anzix Magyar
kürt a német Duna mentén
05:50 Sose halunk meg
(1992) Magyar film; Rendező: Koltai Róbert. Szereplők: Koltai Róbert (Gyuszi bácsi), Szabados Mihály
(Imi), Kathleen Gáti (Nusi),
Jordán Tamás (Vigéc), Máté
Gábor (Imre), Csákányi
László (Deutsch bácsi) Gyuszi bácsi, Imre nagybátyja
életművész volt. Mind a
mai napig bármi csapás éri többek között, amikor éppen veszít az ügetőn - csak
felidézi Gyuszi bácsi emlékét, és máris könnyebbé
válik az élet.
07:20 Rejtélyes XX. század - Kun Miklós műsora:
Romain Rolland, a Kreml
propaganda ügynöke
07:45 Balatoni Nyár
09:35 Család-barát
10:30 Angol nyelvű hírek
10:40 Tessék!
11:05 Itthon vagy!
11:25 Ízőrzők: Kács
12:00 Déli harangszó
12:05 Nótacsokor: Elszálltak a fecskék... Nógrádi
Tóth István, Csala Judit,
Bokor János, ifj. Sánta
Ferenc és zenekara
12:35 Nótacsokor: Orsós
Erzsébet, Demeter Ágnes,
Agócsné Balogh Mónika,
Puka Károly és zenekara
13:00 Híradó
13:15 Aranyfeszt
14:10 Néma kolostor
(1941) Magyar film Rendezte: Rodriguez Endre.
Szereplők: Jávor Pál (gróf
Vághelyi Gusztáv), Tolnay
Klári (Betti), Lukács Margit (Ebelsperg Júlia), Ajtay
Andor (Dahlberg), Boray
Lajos, Toronyi Imre
15:40 Novumz:Startup
akadémia
16:10 Csodabogár
16:40 Magyar nők a Gulágon 3. rész: "Hallgatásra
ítélve"
18:25 Szabadság tér ´89 .
19:10 Csináljuk a fesztivált! - Válogatás (2007)
20:00 Mindenből egy van
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal
22:20 Ridikül - Női talkshow
23:10 Itthon vagy!
23:30 kult.hu

00:00 Himnusz
00:05 Angol nyelvű hírek
00:15 Balatoni Nyár
02:00 Család-barát
válogatás
02:55 Angol nyelvű hírek
03:10 Építészet XXI.
03:35 Élő örökség
04:05 Néma kolostor
(1941) Magyar film
05:30 Duna anzix (2011)
05:50 Muzsikál a mozi
(1988) A háború dalai.
Szereplők: Cselényi József, Hámory Imre, Karády Katalin, Kelly Anna,
Mezey Mária, Palotai István, Pethes Ferenc, Sárdy
János, Simor Erzsi
06:30 Hagyaték (2013) A
Haza megtartói - Magyar
nagyasszonyok
07:00 Építészkorzó
07:35 Balatoni Nyár
09:20 Család-barát
10:15 Angol nyelvű hírek
10:30 HUNGARORING
magazin
11:00 Rúzs és selyem
11:20 Ízőrzők . Mosdós.
12:00 Déli harangszó
12:00 Nótacsokor (1998)
Félóra a magyar nóta körül
- (Kovács Apollónia, Nánássy Lajos, B. Tóth Magda, Miklóssy József, ifj.
Sánta Ferenc és zenekara)
12:35 Csendül a nóta
(1993) (Győri Szabó
József, Zentai Anna, Oláh
Kálmán és zenekara)
13:00 Híradó
13:15 Virágzó Magyarország: Hajdúböszörmény
13:40 Szabadság tér ´89
Az Szabadság tér ’89 című
műsor egy éven át hétről
hétre arra vállalkozik, hogy
újra kinyissa 1989, azaz a
rendszerváltoztatás negyed
századdal ezelőtti aktáit.
Napilapokat, híradó részleteket, titkos dokumentumokat kutatva Rákay Philip
neves történészek, művészek, politikusok bevonásával segít megérteni a
közelmúlt történelmét. A
sorozat bemutatja, mi történt 1989-ben, s milyen út
vezetett az első szabad választásokig. 1989 óta egy
új nemzedék született és
nőtt fel. A mai 25 éveseknek tudniuk kell a „rendszerváltás” és a „rendszerváltoztatás” közötti
különbségről is.
14:20 Szenes Iván írta.
Slágerműsor
15:15 Amire a világ táncolt
(1982) Örökzöld dallamok - A negyvenes évek.
16:10 A vád(1996)
17:35 Térkép
18:05 Öt kontinens
18:35 Szeretettel
Hollywoodból
19:05 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza (2011)
17/12. Holt ágak, élő hagyományok. Magyar
ismeretterjesztő sorozat
20:00 Évszakok Balázs
Fecóval
21:00 Híradó
21:25 Gasztroangyal
Délvidéki szüret
22:20 Ridikül - Női
talkshow
23:10 Rúzs és selyem
23:30 HUNGARORING
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 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 18.

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

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.

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.

