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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Jövô március 1-én újranyílik a magyar nagykövetség a Fülöp-szigeteken, 

Manilában. Ugyancsak jövô március 1-én nyílik magyar nagykövetség Új-
Zélandon, Wellingtonban, a külképviselet konzuli kerülete Új-Zéland és a 
csendes-óceáni szigetvilág egész területére kiterjed majd.

A ghánai fôvárosban, Accrában ugyancsak jövô március 1-én nyílik újra 
magyar nagykövetség.

A kormány határozata szerint Angolában is újra lesz magyar nagykövetség: 
Luandában szintén jövô március 1-én nyílik újra a magyar külképviselet.

Szabó László, a tárca parlamenti államtitkára április végi üzbegisztáni 
látogatásán közölte, hogy Magyarország 2015 végéig nagykövetség nyitását 
tervezi Üzbegisztánban.

Torz képet fest a magyar 
helyzetrôl a nemzetközi sajtó

A német, és álatalában a nemzetközi sajtó tudósításai Magyarországról egy-
oldalúak, hiányosak, gyakran tartalmi hibákkal is tûzdeltek, s így hamis képet 
alakítanak ki az olvasókban az országról - szögezi le egy német tanulmány.

A tekintélyes kutatóintézet Magyarország a médiában 2010-2014 - Kritikai 
észrevételek a sajtótudósítások kapcsán címû kutatásának zárójelentése szerint 
a tudósításokból kibontakozó „torz képet” a német politikai közélet „egyre in-
kább magáévá teszi”, holott „Magyarország továbbra is szabad és demokratikus 
jogállam, amelyben a sajtó nem szenved cenzúrától, az igazságszolgáltatás in-
tézményi függetlensége adott, az Orbán-kormány pedig nem támogatja az anti-
szemitizmust”.

Nincs idézet a Financial Times-ból, ha elismeri Orbánt
„Ön szerint hír a Népszabadságban, az Indexen, a 444-en, az Origón vagy a 

Népszavában, ha ír Magyarországról a Financial Times? Általában igen. Most: 
nem.

A világ nem túl bonyolult. Tegnap kellett volna robbannia a hírnek, hogy a 
legnagyobb brit üzleti napilap külön összeállítást szentelt az Orbanomics-nak, 
azaz az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának. A Financial Times azt írta, hogy 
az orbáni gazdaságpolitika sikere összezavarhatja annak kritikusait. A lap sze-
rint sok megfigyelô és a magyar kormány politikai ellenfelei arra számítottak, 
hogy az Orbán vezette kabinet gazdaságpolitikai intézkedései katasztrófához 
vezetnek, ôket mindenképpen váratlanul érhette az ország erôteljes növekedé-
se.

Annyit csináltam az imént, hogy beütöttem néhány lap keresôjébe a »Finan-
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Június 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Alajos, Leila nevû kedves olvasóin-
kat.

Alajos: A német Alois névbôl, ez a 
germán Alwis latinosított formája, 
jelentése: bölcs, egész.

Leila: Az angol Leila névbôl, ez 
perza eredetû, jelentése: sötét hajú.

Köszönthetjük még, Alojzia, Ar-
túr, Demetria, Dömötör, Olga, Ra-
domér nevû barátainkat.

Június 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Paula, Paulina nevû kedves olvasó-
inkat.

Paula: A Pál férfinév, nôi párja, 
jelentése: kicsi, kicsi termetû

Paulina: a Paula továbbképzése.
Köszönthetjük még: Ákos, Albin, 

Albina, Alvina, Fláva, Horácia, Jó-
zsua, Kriszta nevû barátainkat.

Június 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Zoltán nevû kedves olvasóinkat.
Zoltán: Régi magyar személynév-

bôl ered.
Jelentése: Fejedelem.
 Köszönthetjük még Arisztid, Szi-

dónia, Zolna nevû barátainkat.
Június 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Iván nevû kedves olvasóinkat.
Iván: Két azanos név újból való 

találkozása, egybeesése.
1. A régi magyar Ivános rövídülése. 

2. Az orosz Iván késôbbi átvétele.
Köszönthetjük még Héra, János, 

Perenna nevû barátainkat.
Június 25.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Vilmos nevû olvasóinkat.
Vilmos: A Villemusból, ez a latin 

szintén Vilhelmus változata, ez a 
útobbi a germán Willihelm latino-
sítása. Jelentése: erôs akaratú, védel-
mezô. 

Köszönthetjük még: Adalbert, 
Vilhelmina, Maxim, Maximillian, 
Vilma, Viola nevû barátainkat.

Június 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

János és Pál nevû kedves olvasóin-
kat.

János: A héber  Johanan görögös-
latinos Johannes alakjából rövidült

Jelentése: Isten kegyelme, vagy Is-
ten kegyelmes.

Pál: A latin Paulus rövidülése. 
Jelentése: kicsi, kis termetû férfi

Köszönthetjük még: Adony, Mara, 
Marce, Pelágiusz, Tádé nevû bará-
tainkat.

Június 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lászlól, nevû kedves olvasóinkat.
László: a szláv Vladiszlav névbôl 

fejlôdött. Elemeinek jelentése: hata-
lom, dicsôség

Köszönthetjük még: Bársonyka, 
Eufémia, Ludovika, Olga, Ulászló, 
nevû barátainkat.

Shakesperare visszatér Szegedre
Tizenhárom év után újra Shakespeare-mûvet, a Tévedések vígjátékát mutat-

ják be a Szegedi Szabadtéri Játékokon július végén --- mondta Herczeg Tamás, 
a rendezvénysorozat igazgatója szombaton az M1 aktuális csatornán.

Herczeg Tamás kifejtette: a darabnak „parádés” lesz a szereposztása, ugyan-
is a nyári színházaknak megvan az az elônyük, hogy bármelyik színházból hív-
hatnak színészeket, míg ôsszel erre nem feltétlenül van mód. A Tévedések víg-
játékában így látható lesz mások mellett Haumann Péter, Molnár Piroska, 
Szabó Gyôzô és Szinetár Dóra.

A díszletet Horgas Péter tervezte, izgalmas, kicsit futurisztikus térrôl van 
szó, amely egyszerre lesz például bazár vagy török fürdô --- tette hozzá.

Az igazgató véleménye szerint nagyon izgalmas, ígéretes, könnyed szórako-
zást kínálnak, ráadásul régóta nem játszottak Shakespeare-t a szegedi Dóm té-
ren. 

Az elôadás azért is különleges lesz, mert óriási méretû, az ország legnagyobb 
befogadóképességû színpadáról van szó, ahol esténként 4 ezer nézô szórakozhat 
--- mutatott rá.

Herczeg Tamás azt is elmondta, hogy öt héten át próbálják a darabot, ame-
lyet július végén, augusztus elején láthatnak az érdeklôdôk.

A fesztiválon a Tévedések vígjátéka elôtt mutatják be Verdi Álarcosbál címû 
operáját, továbbá a programsorozat része lesz A nyomorultak címû musical, 
amelynek 27 évvel ezelôtt Szegeden volt a magyarországi ôsbemutatója --- 
emlékeztetett.

Az igazgató közölte: a Dóm téren 16 estén játszanak, az Újszegedi Szabadtéri 
Színpadon pedig 9 elôadás lesz (ott látható majd Shakespeare Athéni Timon 
címû darabja). 

Nagyon jól állnak a jegyeladások, erôs évad várható --- tette hozzá Herczeg 
Tamás.

Évkönyv készül a világháborúk 
hôsi halottjairól

Az elsô és a második világháború magyar hôsi halottainak almanachját ké-
szíti el a Honvédelmi Minisztérium és a hadtörténeti intézet --- közölte Rétvári 
Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtit-
kára az M1 aktuális csatorna mûsorában.

Elmondta: kevesen tudják, hogy az elsô világháborúban kétszer annyi ma-
gyar katona halt meg, mint a másodikban. 

1914-1918 között mintegy 662 ezer katona vesztette életét a harcokban, körül-
belül ugyanennyien estek hadifogságba, és szintén ugyanennyien váltak hadi-
rokkanttá, tehát összesen 1,8 millió emberrôl van szó. Ehhez képest a második 
világháborúnak hozzávetôlegesen 300 ezer magyar hôsi halottja volt -- közölte.

Az államtitkár úgy fogalmazott, a minimum, amit meg kell tenni az elsô vi-
lágháború kitörésének 100. centenáriuma és a második világháború lezárásának 
70. évfordulója alkalmából, hogy teljes listát készítenek a halottakról.

Rétvári Bence azt mondta, a második világháborúban elesettek felkutatásával 
jobban állnak, személyenként már 10-11 adat --- például hol született, hol 
szolgált, hol halt meg az adott katona --- áll rendelkezésre. 

Az elsô világháborúban elesettek közül mintegy 300 ezer emberrôl tudnak, 
de a világháború befejezésének 100. évfordulójára teljessé szeretnék tenni a 
listát. Az Emmi államtitkára arról a törvényjavaslatról is beszélt a mûsorban, 
amely szerint anyagi támogatást kapnak azok a hadiözvegyek és hadiárvák, 
akiknek férje, édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között a magyar 
királyi honvédség és csendôrség kötelékében halt hôsi halált.

Elmondta, hogy az érintett özvegyektôl és árváktól 1949-ben kollektív meg-
bélyegzéssel vették el a juttatásokat, ami egyetlen civilizált országban sem 
elfogadható.  Az új kommunista hatalom politikailag állt szemben a régivel, de 
a hadseregben való részvétel nem politikai állásfoglalás, hanem hazaszeretet és 
kötelesség --- fûzte hozzá Rétvári Bence.

Hat országban új nagykövetség
Üzbegisztánban, Etiópiában, a Fülöp-szigeteken, Új-Zélandon, Ghánában és 

Angolában nyílik, illetve nyílik újra magyar nagykövetség az idén és jövôre.
A kormánynak a Magyar Közlönyben közzétett határozata szerint idén 

október 1-jén magyar nagykövetség nyílik a közép-ázsiai Üzbegisztán fôvárosá-
ban,Taskentben, és szintén október 1-jén újranyílik Magyarország etiópiai 
nagykövetsége Addisz-Abebában.



cial« szót. A Népszabadság online-on nincs június 9–10-i találat. Az Indexen 
nincs június 9–10-i találat. A 444-en nincs június 9–10-i találat. Az Origón nincs 
június 9–10-i találat. A Népszava online-on nincs június 9–10-i találat.”... A Saul 
fia már a mozipremier elôtt visszahozta az árát

Nemes Jeles László Saul fia címû filmje történelmet írt, amikor pár hete 
elnyerte a zsûri nagydíját Cannes-ban, de az elismeréseken (megkapta még a 
FIPRESCI-díjat, a Francois Chalais-díjat, illetve a hangmérnöki munkáért járó 
Vulcain-díjat is) túl gazdaságilag is kiemelkedô siker lett. A Filmalap összesen 
321,6 millió forinttal támogatta az alkotást, és ez az összeg már most megtérült 
a film külföldi eladásaiból származó bevételekbôl.

Kiemelkedô eredmény, hogy egy magyar elsôfilm a hazai és nemzetközi mo-
zibemutatókat megelôzôen visszahozza az árát.

A film nemzetközi forgalmazási jogainak értékesítésével megbízott párizsi 
székhelyû Films Distribution több mint ötven ország filmforgalmazójának 
értékesítette a Saul fiá-t Cannes-ban --- köztük a Sony Pictures Classics vezetô 
amerikai forgalmazónak.

A borászat 
exportorientált szektor

Közel hétszázhetvenezer hektoliter bort exportált tavaly Magyarország, 
mintegy 85 millió euró értékben ---- mondta a Földmûvelésügyi Minisztérium 
agrárgazdaságért felelôs államtitkára a kéknyelû virágzásával egybekötött 
szakmai rendezvényen Badacsonyban.

Czerván György elmondta: a magyarországi bortermelés tavaly 2,7 millió 
hektoliter volt, ebbôl a külföldi piacokon közel hétszázhetvenezer hektoliter 
bort értékesítettek mintegy nyomcvanöt millió euró értékben.Az elsô számú 
célország Németország volt, ide tavaly 150 ezer hektoliter bort exportáltak. 
Mögöttük 50 ezer hektoliterrel az Egyesült Királyság és 25 ezer hektoliterrel 
Lengyelország áll. Az államtitkár kiemelte: Kínába is megindult a borexport, 
már 10 ezer hektoliter magyar bort értékesítettek az elmúlt évben a kínai pia-
con.Czerván György a szôlô- és borágazat agrárgazdaságban betöltött szerepé-
nek ismertetése során arról is beszélt, hogy az ágazat a teljes mezôgazdaság 2-3 
százalékában részesedik. Hozzátette, a mezôgazdaság tavalyi kibocsátása folyó 
áron számítva 2410 milliárd forint volt, 4,2 százalékkal magasabb az elôzô 
évinél. A hazai bortermelésrôl elmondta, hogy a nyilvántartott, hegyközségi 
tagok által mûvelt szôlôterület jelenleg 64,7 ezer hektár, és a telepítési jogok 
alapján további mintegy 11 ezer hektáros telepítésére van még lehetôség. A 
hegyközségi tagok száma mintegy 43 ezer, közülük a bortermeléssel hatezer 
tag foglalkozik.A borágazat támogatásáról az államtitkár úgy fogalmazott, hogy 
ebben a ciklusban a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékû forrás bevonására 
nyílt lehetôség. Kijelentette, az ágazat támogatási idôszaka 2013 október 16-tól 
kezdôdött, és 2018-ig 145,5 millió euró --- mintegy 44 milliárd forint --- forráshoz 
jutnak a termelôk. Ez átlagosan éves szinten 8,5 milliárd forintot jelent --- 
hangsúlyozta.Közölte, ebbôl a forrásból a szôlôültetvények szerkezetátalakítása 
és átállítása támogatási jogcímen eddig mintegy 100 millió euró támogatást kö-
töttek már le. Emellett támogatják még a harmadik országokban történô ter-
mékpromóciót, valamint a melléktermék-lepárlást is. Hozzátette, hogy a borá-
szati gépek és berendezések támogatási jogcíme 2016-tól vidékfejlesztési 
forrásból folytatódik. Czerván György hangsúlyozta, az ágazat jövôje szempont-
jából a Földmûvelésügyi Minisztérium stratégiai fontosságúnak tartja a szôlô-
ültetvények telepítését. Erre a célra az Európai Unióhoz való csatlakozás óta 
több mint 41 milliárd forintot kaptak a termelôk, 2014 és 2018 között pedig 120 
millió euró --- csaknem 40 milliárd forint --- forrásra lehet pályázni a magyar 
termelôknek.

A kéknyelû virágzásával egybekötött szakmai rendezvényen a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ Szôlészeti és Borászati Kutatóintézetében 
az államtitkár mellett Májer János, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ igazgatója a szôlô- és borágazathoz kapcsolódó nemzeti értékekrôl, 
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HÍREK
Kunszeri Miklós, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal borászati 
fôfelügyelôje a borlovagrendek magyar kultúrában betöltött szerepérôl tartott 
elôadást. Ezt követôen a Panoráma téren Krisztin N. László, Badacsonytomaj 
polgármesterének köszöntôje és a virágzó kéknyelû egyházi áldása után a Vi-
num Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend avatási ceremóniájával, illetve a 
kéknyelû borverseny eredményhirdetésével folytatódtak a programok.

Kárpátaljai fiataloknak gyûjt 
a Fidelitas

Adománygyûjtési akciót indít a Fidelitas a Kárpátalján élôk megsegítésére: 
az október végéig tartó akcióban összegyûlt pénzt a kárpátaljai fiatalok étkezé-
sének támogatására kívánják fordítani --- jelentette be Böröcz László, a 
Fidelitas elnöke szombati, budapesti sajtótájékoztatóján.

Böröcz emlékeztetett: a háborús helyzet miatt számos magyar család került 
nehéz helyzetbe Kárpátalján, a kialakult helyzet veszélyezteti a családok alap-
vetô megélhetését és megnehezíti a fiatalok életét. A Fidelitasnak becsületbeli 
kérdés, hogy segítsen --- mondta. Hozzátette: online adománygyûjtést indítottak, 
a www.karpataljaert.hu oldalon, illetve a www.karpataljaert.fidelitas.hu olda-
lon lehet bankkártyás vagy átutalásos módon adakozni. Aki a nevét is megadja, 
az megjelenik az oldalon, de lehetôség van anonim adományozásra is. 

Böröcz László elmondta: az akció október végéig tart, az összegyûlt pénzt a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közremûködésével a Verecke Alapít-
ványnak juttatják el, ôk pedig az adományokat a kárpátaljai magyar fiatalok 
étkeztetésére fordítják. A facebook.com/karpataljaert oldalon nyomon lehet 
követni az adományok sorsát. A Fidelitas elnöke beszélt arról is, hogy más mó-
don is fel akarják hívni a figyelmet a kárpátaljai magyar családok nehéz helyze-
tére, ezért a Fidelitas-csoportok a város fôbb pontjain fognak saját készítésû 
süteményeket árulni becsületkassza-alapon. Október elejére pedig egy koncer-
tet szerveznek a fôvárosban. Mint mondta, a Fidelitasnak mindig fontos volt, a 
határon túl élôk segítése, akcióikkal a fiatalság figyelmét akarják felhívni arra, 
hogy milyen nehéz körülmények között élnek a kárpátaljai magyar fiatalok. 
Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezeté-
nek elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, a térség lakossága nehéz minden-
napjait éli, az Ukrajnában kialakult háborús konfliktus, ha közvetlenül nem is, 
de közvetve erôsen rányomja bélyegét az ott lakók mindennapi életére. 

A kárpátaljai mentalitást soha nem a pesszimizmus, a panasz jellemezte --- 
mondta, hozzátéve: a kárpátaljai magyarság most is szeretne szülôföldjén meg-
maradni, magyar közösségként, ahogyan teszi azt már több száz éve. Dobsa 
István megköszönte a segítséget, ami Kárpátaljára érkezik ebben a nehéz idô-
szakban. Hozzátette: külön öröm, hogy az anyaországi fiatalok nem közömbösek 
a kérdésben.

Világsiker kapujában 
az új magyar streetfood-ôrület

Nagyjából két hete gördültek ki elôször a fôváros VII. kerületének belsô ré-
szeire a klasszikus BKV-jármûveket idézô büfékocsik, rajtuk a bagelre hason-
lító étellel, a ringgel. Rövid idô alatt a termék és a hozzá tartozó „körítés” olyan 
hatalmas népszerûségre tett szert, hogy most már több külföldi érdeklôdô is 
van az üzlet iránt.

A világ vágyik az újdonságokra. Ötletekre melyek eltérnek a hétköznapiaktól. 
Ötletekre, amelyek új ízeket hoznak a szürke hétköznapokba. Az újítások tárhá-
zának egyik kiaknázható területe a street food. Többféle utcán, útközben elfo-
gyasztható ételt (vagy italt) vásárolhatunk piacokon, bódékból, utcai árusoktól. 
Ennek elônye nemcsak az, hogy sokszor a szemünk elôtt, gyorsan készül el az 
étel, de jóval olcsóbb is, mint az étteremben kapható fogások, ráadásul nem kell 
feltétlenül idôt plusz szakítani elfogyasztásukhoz.

Ugyan a Budapest Bakering egyelôre még gyerekcipôben jár, ám így is 
rövid idô alatt hatalmas népszerûségre tett szert. Hogy mi a titka? Három 
tolható, klasszikus BKV-jármûvekre hasonlító büfékocsi, mobilalkalmazás és 
természetesen a ring. Az étel, amely bagelre hasonlít, de mégsem az -– ráadásul 
szabadalom védi. Legpontosabban úgy jellemezhetjük a ringet, ha azt mondjuk: 
ez egy tíz-tizenegy centis, kerek, belül lukas péksütemény, amely egészen kü-
lönleges tölteléket rejt.

A jelenlegi kínálat, amely az eladási adatok alapján folyamatosan bôvül:
 • Juhtúró –- bacon –- zöld pesztó,  • Kolbászos –- aszalt sárgabarackkal,  • 

Márványsajtos –-- aszalt gyümölcsökkel és dióval,  • Mézes-gyömbéres 
kandírozott citrommal,  • Sonkába tekert kecskesajt fügével,  • Spenótos-fetás, 
• Szárított paradicsomos parmezánnal

A ring nem igényel melegítést, amikor kedvünk van, háromszáz forint elle-
nében bármikor megvásárolható és elfogyasztható. Nem kell tehát New Yorkba 
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Bocsásd meg a vétkeiket!
Barátomtól, Kellermayer profesz-

szortól jött egy megdöbbentô hír. 
Azért kell errôl írnom, mert a velük 
történtek egyre gyakoribbá válnak, 
bárhol élünk a Kárpát-medencében 
vagy a nagyvilágban. Így közüggyé 
válik ez az eset.

Barátoméknak a leányukkal közös 
diófás telkük van Pécstôl harminchá-
rom kilométerre, a tótfalui és vokányi 
szôlôhegy találkozásánál, amelyre 
nagy erôfeszítéssel rengeteg pénzt és 
idôt áldoztak. Huszonnyolc éves Nivá-
juk javíttatása miatt néhány hónapig 
nem tudtak feljutni a nehezen megkö-
zelíthetô vadregényes telekre, amely a 
tizenkét unoka „dühöngôhelyeként” is 
szolgált.

Május 1-jén végre felmehettek. A 
látványtól földbe gyökerezett a lábuk 
–- de a lelkük is.

A nyomok alapján valakik a huzalke-
rítést ledöntve behatoltak a telekre, és 
profi módon kivégezték a leghatal-
masabb, bô termést hozó diófákat. Az 
„áldozatokat”, nem tudni hová és kinek 
a megrendelésére, alapos munkát vé-
gezve elszállították. Talán bútor lesz 
belôlük, talán az értük kapott pénz 
gyarapította vagyonát egy mohó, kap-
zsi, természetgyilkoló barbárnak. Va-
jon hogy minôsíthetô ez a gyilkosság? 
A Föld más pontjain ugyanezt teszik a 
hitüket megvalló, ártatlan emberekkel 
is. A kamerák szeme láttára vágják át 
a torkukat vagy elevenen égetik el 
ôket! Várandós anyákba lônek, és 
együtt pusztítják el ôket jövendô gyer-
mekükkel!
Makovecz Imre filozófiájában a fa a 

magyar kultúra alapvetô jelképe. Már 
nemcsak élôlény, hanem személy. 
Nemcsak az organikus világ egyik ele-
me, hanem ôsi kultúránk hordozója, 
mert bizonyítja: minden bûnös emberi 
pusztítás ellenére újra születik ez a 
mûveltség.

Lehetséges-e, hogy ez a sok iszonyat, 
a teremtett világot sebzô szörnyûség 
megváltoztasson bennünket? Hogy ak-
kor is fájdalmat érezzünk, ha nem a mi 
telkünk fáit gyilkolják le, hanem meg-
sebzett Földünk bármely pontján irt-
ják ki az életünket fenntartó fákat?

Batta György író, Szlovákia
(Magyar Hírlap)

vagy Londonba utaznunk ahhoz, hogy 
ínyencséget ehessünk. A klasszikus 
BKV-szerelvényekre hajazó kocsik – 
amelyek legalább akkora sikernek 
örvendenek, mint a ring –-- pedig bár-
mikor szembe jöhetnek a VII. kerület 
belsô részein (például: Király utca, 
Madách tér), hiszen olyan különleges 
engedéllyel rendelkeznek, amely meg-
engedi, hogy árusítás közben mo-
zogjanak is.

De az „egymásra találásnak” más 
módja is van. A Budapest Bakering 
ötletgazdája, Lendvai Ádám elmond-
ta, hogy online platformon keresztül 
akár magunkhoz is hívhatjuk a ringet. 
Mint mondta, ha sokan szeretnének 
vásárolni, akkor a Budapest Bakering 
honlapján keresztül egy mágnes 
segítségével a nagy létszámú társaság 
magához hívhatja a kocsit. Ám a 
magányosakra is gondoltak, számukra 
biciklis futár juttatja el a kiválasztott 
terméket. Lendvai Ádám arról is 
beszélt, hogy a vállalkozás annyira 
népszerû, hogy már több külföldi 
városból is érkeztek üzleti ajánlatok. A 
most még hazai streetfood-ôrület így 
hamarosan európai városok utcáin ta-
lálhatja magát.



(Folytatás az 1. oldalról.)
a tripoli magyar nagykövet útján – az 
unió vezetésével, hogy bukása esetén 
milliós nagyságrendû afrikai migrá-
ciós hullám árasztja el Európát. Ez 
történik most a tévéhíradót nézŒk 
szeme láttára – nap mint nap. Okkal 
feltehetŒ a kérdés is: kinek állt 
érdekében a helyzet destabilizálása?    

A Közel-KeletrŒl és a Kaukázuson 
túli területekrŒl tömegével érkezŒ 
menekülŒk és szerencsét próbálók a 
balkáni országokon keresztül érkez-
nek Kelet-Közép-Európába. Útvo-
naluk Magyarországon, Ausztrián, 
Csehországon át vezet német földre, 
tovább a Benelux államokba, Skan-
dináviába. A migráció okozta nyomás 
az idén elérte a terhelhetŒségi határt, 
hazánkban és más érintett országok-
ban ki is csapta a biztosítékot. Az 
unió zombikra emlékeztetŒ vezetŒi 
mindössze arra voltak képesek, hogy 
a mobiljuk nyomogatásával kiszá-
molják: hány darab menekült jusson 
egy-egy tagországnak, akiket el kell 
tartaniuk. A válasz: a huszonnyolc 
tagállam közül eddig már tizennégy – 
köztük hazánk is – visszautasította a 
szívtelen ajánlatot. 

Nemcsak Európa képzeletbeli bejá-
rataira kéne kifüggeszteni a „megtelt” 
táblát, de a brüsszeli üvegpaloták 
kapuira is: „TELE VAN A PÚP!”
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Európa megszûnôben van

Menekültügyi 
világválság

Amnesty International
A világ vezetŒi több millió menekül-

tet ítélnek elviselhetetlen életre, több 
ezret pedig halálra azáltal, hogy nem 
biztosítják számukra az alapvetŒ 
humanitárius védelmet – vezette fel 
az Amnesty International azt a je-
lentést, amelyet június 20-án Bejrút-
ban, a Menekültek Világnapján fog 
nyilvánosságra hozni. 

A Menekültügyi világválság: cinkos 
közöny (The Global Refugee Crisis: A 
conspiracy of neglect) címü jelentés 
több millió menekült elképesztŒ szen-
vedését vizsgálja Libanontól Kenyáig 
és az Andamán-tengertl a Földközi-
tengerig, és radikális változtatásra 
szólít fel abban a tekintetben, ahogy a 
világ a menekülteket kezeli.

„Korunk legsúlyosabb menekültügyi 
válságának vagyunk tanúi. Több mil-
lió nŒ, férfi, és gyermek embertelen 
háborúk közepette küzd az életben 
maradásért emberkereskedŒk háló-
zata és olyan kormányok mellett, 
amelyek önzŒ politikai érdekeket 
hajszolnak, ahelyett, hogy alapvetŒ 
emberi együttérzést tanúsítanának” – 
mondta Salil Shetty, az Amnesty 
International fŒtitkára, aki hozzátette, 
a menekültgyi válság a XXI. század 
egyik legmeghatározóbb kihívása, és 
a nemzetközi közösség reakciója szé-
gyenteljes kudarc.

Az Amnesty International a mene-
kültvédelmi rendszer újraindítására 
dolgoz ki javaslatot, és felszólít min-
den államot, hogy vállaljon nagyobb 
kötelezettséget az ügyben. A szerve-
zet arra kér, hogy a világ országai 
hozzanak létre egy globális menekült-
ügyi alapot, és mindegyikük ratifi-
kálja az ENSZ Menekültügyi Egyez-
ményét. Azt is szeretnék, ha tisztes-
séges módon müködŒ rendszerekben 
bírálnák el a menekültek kérelmeit.  
„A világ többé már nem teheti meg, 

hogy csak ül a babérjain és nézi, 
ahogy a Libanonhoz és Törökország-
hoz hasonló országok hatalmas terhe-
ket vállalnak magukra” – hangsúlyoz-
ta Shetty, majd megjegyezte, a kor-
mányoknak világszerte kötelességük, 
hogy mindent megtegyenek a bizton-
ságot keresŒ emberek életben mara-
dásáért.

A II. világháború óta nem alakult ki 
a jelenlegivel összemérhetŒ súlyos-
ságú menekültválság, amelynek meg-
oldására csak akkor van remény, ha 
az egyes kormányok felismerik, hogy 
globális léptékü válságról van szó – 
áll az Amnesty International  London-
ban ismertetett jelentésében.

A világ legnagyobb emberi jogi 
szervezetének 35 oldalas összeállítása 
szerint a helyzet rohamos súlyosbo-
dását jelzi, hogy az idei év eleje és 
május vége között 1865 menekülŒ 
halt meg a Földközi-tengeren; a ta-
valyi azonos idŒszakban 425-en vesz-
tették életüket ugyanott. Áprilisban 
volt olyan tíznapos idŒszak, amely 
alatt ezren haltak meg a tengeri átke-
lés közben.

A II. világháború óta most elŒször 
haladta meg az 50 milliót a lakóhe-
lyükrŒl világszerte elüzöttek száma. 
Szíria lakosságának több mint a fele 
jutott erre a sorsra, és közülük mint-
egy négymillióan menekültek külföld-
re. Hatalmas többségük – 95 százalé-
kuk – csak a Szíriával szomszédos or-
szágokig tudott eljutni; Libanonban a 
szíriai menekültek teszik ki a lakos-
ság 20 százalékát – áll az Amnesty 
International jelentésében.

A szervezet szerint a befogadó or-
szágok ugyanakkor szinte semmiféle 
érdemi külföldi segítséget nem kap-
nak. A szíriai menekültek megsegí-
tésére indított ENSZ-program költsé-
geinek mindössze a 23 százalékára 
van eddig fedezet, és a szíriai mene-
kültek áttelepítését szorgalmazó 
ENSZ-felhívás jórészt süket fülekre 
lelt a nemzetközi közösség részérŒl. 
Az Amnesty International adatai sze-
rint nem éri el a 90 ezret azoknak a 
szíriaiaknak a száma, akiknek befoga-
dását a külföldi országok eddig fel-
ajánlották; ez alig 2,2 százaléka azok-
nak a menekülteknek, akik jelenleg a 
Szíriával szomszédos fogadó orszá-
gokban tartózkodnak.

Ráadásul a szíriai menekültválság – 
bár jelenleg a világ legnagyobb ilyen 
jellegü krízishelyzete – korántsem az 
egyetlen. A Szaharától délre fekvŒ 
afrikai térségben is több mint 3 millió 
a menekültek száma, és közülük nem 
egészen 15 ezret sikerült más fogadó 
országokba áttelepíteni – áll az embe-
ri jogi szervezet jelentésében.

Jó, ha tudjuk: 
Európa léte a tét
Bayer Zsolt írása
MerŒben valószínûtlen dolog történt 

hétfŒn.
Az Index olyan cikket jelentetett 

meg, amelyben sok volt az igazság. A 
cikk címe így hangzik: „Róma fenye-
get: az EU-ra szabadítja a menekült-
áradatot”.  Az írás fŒ állításai pedig a 
következŒk: 

1. Olaszország azzal fenyegeti az 
uniót, hogy életbe lépteti a B-tervet 
menekültügyben, mivel elviselhetet-
len állapotok kezdenek kialakulni az 
országban. 

2. Az idén májusig ötvenhétezer 
ember jutott be Olaszországba, 2014 
eleje óta pedig kétszázhúszezer (!). 

3. A menekültek háromnegyede Lí-
biánál hagyta el Afrikát, mégpedig 
azért, mert Kadhafi rendszerét az 
Európai Unió támogatásával meg-
döntötték, helyette pedig nem a sza-
badság, hanem az anarchia uralkodik 
az országban. Kadhafi diktatúrája 
legalább rendet tartott, és olyan jólé-
tet biztosított, hogy fennállása alatt 
maga Líbia is a menekülŒk célországa 
volt. 

4. Olaszország türelme azután fo-
gyott el végképp, hogy a vele határos 
országok – Svájc, Ausztria és Francia-
ország – egyszerûen nem engedték 
be saját területükre az Olaszországból 
továbbmenni szándékozó menekül-
teket. SŒt, a három felsorolt ország a 
területére jutott menekülteket egy-
szerûen visszatoloncolja Olaszország-
ba a dublini rendeletre hivatkozva, 
amely kimondja, hogy abban a tagor-
szágban kell a menekültnek kére-
lemért folyamodnia, amelyikben az 
unió területére lépett. Ez azt jelenti, 
hogy Olaszországnak további HU-
SZONÖTEZER embert kell északról 
visszafogadnia. Ez a szám megegye-
zik azzal a számmal, AMENNYI EM-
BERT MAGYARORSZÁGNAK IS 
VISSZA KELLENE FOGADNIA 
AUSZTRIÁBÓL ÉS NÉMETORSZÁG-
BÓL AZ EURÓPAI UNIÓ JELEN-
LEGI SZABÁLYOZÁSA SZERINT.

 5. A B terv az, hogy az olaszok 
egyszerûen schengeni vízumot adnak 
a menekülteknek, menjenek, ahová 
akarnak. (S ahogy elhagyták Olaszor-
szágot, oda többé nyilván nem enge-
dik vissza Œket.) 

6. Olaszország azt követeli, hogy az 
unión kívül létesítsenek menekülttá-
borokat. Ugyanezt követeli a magyar 
kormány is. 

*
Ezt a cikket mi is írhattuk volna. 

Mert ezt írjuk már hónapok óta. S a 
fentiekhez tegyünk hozzá még né-
hány dolgot. Azt, hogy a franciaor-
szági Calais-nál infernális jelenetek 
játszódnak le nap mint nap. A határát-
kelésre várakozó kamionokat egysze-
rûen megtámadják a menekülŒk. 
Feltörik a csomagtér zárjait, és be-
másznak a kamionokba, azt remélve, 
hogy így bejutnak Angliába. S ne 
feledjük el azt sem, hogy a bajor 
belügyminiszter már felvetette, Né-
metországnak egyszerûen ki kell lép-
nie a schengeni övezetbŒl, és vissza 
kell állítania határŒrizetét, mert nem 
megengedhetŒ, hogy ennyi menekült, 
köztük ennyi bûnözŒ jusson be aka-
dálytalanul az országba. És ismétel-

Felelôtlen a 
baloldal

Semjén Zsolt:
„Hozzá kell járulni, hogy a menekü-

lésre kényszerültek emberi életet 
élhessenek szülŒföldjükön”

 Semjén szerint a baloldal felelŒtlen, 
Magyarország-ellenes propagandát 
folytat, amikor meg akarja akadályoz-
ni, hogy a kormány megvédje a ma-
gyar embereket a kontroll nélküli 
bevándorlók tömegétŒl.

Sajtótájékoztatón úgy értékelt: a 
baloldal kétszeresen felelŒtlenül és 
álságosan viselkedik. 2004-ben a kül-
honi magyarok kettŒs állampolgársá-
ga ellen lépett fel, most pedig ugya-
nez a baloldal ismét felelŒtlen, Ma-
gyarország-ellenes propagandával 
akarja megakadályozni a veszélyes 
migránsok elleni fellépést. 

— Pedig abban nincs és nem is le-
het vita, hogy az emberiesség nevé-
ben hozzá kell járulnia minden civi-
lizált országnak ahhoz, hogy akik 
akár gazdasági, akár politikai okokból 
kényszerülnek menekülni, azok em-
beri életet élhessenek a saját szülŒ-
földjükön. A magyar kormány jelen-
tŒs összegekkel járult hozzá Afganisz-
tánban, Irakban a helyzet javításához, 
és Szíriában is humanitárius segítség-
nyújtás történik részben állami, rész-
ben egyházi, civil szervezetek közre-
mûködésével – jelezte. Kiemelte: akik 
valóban politikai, vallási vagy etnikai 
okokból menekülnek, azokat az embe-
riesség jegyében be kell fogadniuk a 

civilizált országoknak. Sorsukban 
sokszor a nagyhatalmi játszmák, té-
vedések is közrejátszanak, “az arab 
tavasz is Œszbe fordult” – jegyezte 
meg Semjén Zsolt. Ugyanakkor az 
ország és a nemzet elŒtti felelŒsség 
jegyében túl kell lépni a politikailag 
korrekt beszéden – folytatta –, mert 
ez lehet, hogy politikailag beleillik a 
fŒsodorba, de azzal a veszéllyel nem 
képes szembenézni, amivel Európa és 
Magyarország kénytelen. Közölte, 
egyszer lehet egy országot élhetetlen-
né tenni, ha integrálhatatlan tömegek 
jönnek ide, az generációk múlva is 
érezteti a hatását. A tapasztalatok 
szerint nemcsak asszimilálhatatlan, 
hanem integrálhatatlan tömegekrŒl 
van szó, amelyek tagjai az európaitól 
idegen, sŒt néhány esetben ellenséges 
kulturális, vallási háttérbŒl jönnek, és 
mentalitásban is veszélyesek az itt 
élŒkre – fogalmazott Semjén Zsolt, 
majd azt mondta: nem állítja, hogy 
mindenki potenciális terrorista, de 
nagy a veszélye annak, hogy nem 
lehet integrálni az érkezŒket. További 
probléma, hogy ezeknek az emberek-
nek a nemzetbiztonsági ellenŒrzése 
szinte megoldhatatlan.  Kérdésre vá-
laszolva hozzátette: nincs ellene an-
nak, hogy gazdasági migránsokat fo-
gadjon be Magyarország, de csak 
olyanokat, akik a javára válnak.  
Asszimilálódni nem kötelezŒ, de in-
tegrálódni igen, tiszteletben kell tar-
tani, hogy ez egy keresztény hátterû 
ország – jelentette ki a miniszterel-
nök-helyettes. Megjegyezte: a beván-
dorlás tipikusan olyan ügy, amelyben 
konszenzusra lenne szükség. Reméli, 
ez meg fog születni, és a baloldal, 
ahogy belátta, hogy 2004-ben rossz 
úton járt, most is felismeri majd ezt. 

Szerinte a baloldal azt gondolja, ha 
sokan jönnek Európán kívülrŒl, és 
jelentŒs részük állami segélybŒl él, 
akiknek idegen a mi hagyományunk, 
a keresztény kultúrkör, azok majd 
baloldali szavazók lesznek.

A plakátkampány Semjén Zsolt sze-
rint túl van dimenzionálva, az egy 
epizód, kommunikációs eszköz, de a 
kérdéskör ennél fontosabb és össze-
tettebb. A plakátok azt mondják, hogy 
azoknak, akik ide jönnek, tiszteletben 
kell tartaniuk a törvényeinket és a 
kultúránkat, ezek a törvénysértŒ mó-
don ide érkezŒknek szólnak. Ha vala-
ki igazolja, hogy miért politikai, val-
lási üldözött, annak az ügyét tisztes-
ségesen el kell bírálni. További fel-
vetésre kitért arra, a közeljövŒben 
lesz szerb–magyar kormányülés, ahol 
nem lesz egyszerû a déli határok 
védelmét a szerb féllel megértetni.  

Amikor nagy a nyomás – minden gát átszakad
jük el újra és újra Merkel és Hol-
lande közös nyilatkozatát, amelyben 
kimondják: egyetlen gazdasági mene-
kült sem maradhat Európában.  

Jó, ha tudjuk: Európa léte a tét. 
Amikor az olasz városok közterein 

és pályaudvarain, vagy éppen az 
Athénban uralkodó állapotokat néz-
zük, mindig jusson eszünkbe, hogy ez 
már a vég kezdete. 

Ha Európa most nem védi meg ma-
gát, akkor a saját sírját ássa. És nem 
a távoli, ködös jövŒben lesz valóság 
az európai civilizáció és kultúra pusz-
tulsa, hanem most. Már a mi életünk-
ben. 

Ne feledjük azt sem, hogy a puszta 
létezésével egyre több és egyre érde-
kesebb kérdéseket felvetŒ Iszlám 
Állam a napokban fenyegette meg 
Olaszországot: amennyiben fegyvere-
sen lépne fel Líbiában, akkor fél-
milliós menekültáradatot zúdít Euró-
pára néhány nap alatt.
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A Kôrösi Csoma Sándor Program 
egyik kiválasztott ösztöndíjasaként 
érkeztem Melbournbe, a Regnum Ma-
rianum közösséghez. Ittlétem alatt a 
munkámat Laczkó Mihály atya irá-
nyítja.

1977-ben születtem Debrecenben. A 
családom Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyébôl származik, a görög kato-
likusság központjából, közel a csoda-
tevô Máriapócsi Kegyképhez. Ezek a 
körülmények alapjaiban határozták 
meg nemcsak a fiatal éveimet, hanem 
a pályaválasztásomat is: érettségi után 
néhány hónappal paptanárok és pap-
növendékek között kezdtem el tanul-
mányaimat a Nyíregyházi Görög Ka-
tolikus Hittudományi Fôiskolán. 5 civil 
évfolyamtársammal akkor még csak 
mintái voltunk egy azóta sikeresen be-

vált folyamatnak: hogyan valósítható 
meg az egyházi felsôoktatás világi 
hallgatók bevonásával úgy, hogy a fô-
iskola Róma és az állam által is elis-
mert egyetemi szinten mûködhessen 
tovább. Úttörôk voltunk ebben, amely 
sok élményt és tapasztalatot adott.

A diploma megszerzése után a leg-
öntudatosabb görög katolikusként 
2001-ben Veszprém egyik római kato-
likus plébániája lett az elsô munka-
helyem. A Jóisten humora --– mint jó-
sága –-- végtelen, és én együtt akartam 
nevetni vele. Az ott eltöltött 5 év során 
a visszajelzések megerôsítettek, hogy 
igazi római katolikus gyerekeket ne-
velek. Ha hibát követtem el, az soha 
nem a rítusok keveredésébôl adódott. 
A gyerekek csak elsôáldozás után, a 4. 
osztályos tananyaghoz kapcsolódóan 
tudhatták meg különbözôségemet, 
amikor lelkesen meséltem nekik a két 
rítus közötti egyezôségekrôl, különb-
ségekrôl.

Nem sok különbség van. Az egyik 
leglátványosabb a keresztvetés: víz-

A Melbournei Regnum Marianum Egyházközség melléklete
Szerkeszti Laczkó Mihály atya (03) 9527-4106 és Varga Emôke

Bemutatkozás

szintesen ellenkezô irányban, jobbról 
balra rajzoljuk magunkra a keresztet. 
Ez az egyetlen dolog, amit megtartot-
tam. A mai napig ez emlékeztet a szár-
mazásomra, a családomra, az ifjú 
évekre, amikor megszerettem az egy-
házat. Megtart görög katolikusnak. 
Szüks gem van rá, mert most már 14 
éve teljes értékû római katolikusként 
élek. Gazdagnak érzem magam, mert 
az egyházban mindenhol otthon va-
gyok. A templomok között otthonról 
haza megyek. Hálás vagyok ezért.

Veszprémtôl 5 év után elbúcsúztam, 
hogy egy másik vágyamat teljesítsem 
be: az állam egyházhoz való hozzáál-
lását, gondolatmenetét szerettem vol-
na megismerni leginkább a hitokta-
tással összefüggésben. Szerettem vol-
na személyesen utánajárni, hogy tu-
dok-e tenni valamit annak érdekében, 
hogy a hittan óra teljes ért ékû, óra-
rendben megtartott óra legyen, a hit-
tantanárt pedig ne oktatónak, hanem 
teljes értékû pedagógusnak tekintsék.

Számtalanszor nyugtatjuk magunkat, 
hogy némely esemény ami velünk 
történik 'csak olyan hétköznapi', 
semmi különös. Megszokott. Talán 
néha rutin is.

De olykor a Teremtônk megmutatja 
nekünk, hogy tulajdonképpen 
nincsenek  jelentéktelen események 
az életünkben. Amikor egy édesanya 
nem tud a szokásos módon jelen lenni 
a családban akkor az apuka nagyon 
elveszett tud lenni. Elég csak a konyhai 
munkára gondolni.

Ha így van egy családban még 
inkább egy egyházközségben. Vannak 
nagy események ahol a közösség 
apraja-nagyja összejön és persze ott 
vannak a rutinjaink amelyek elen-
gedhetetlenek. Ha nincsenek, vagy 
elmaradnak akkor jövünk rá, hogy 
milyen sokat is jelentettek.

A St. Colman's plébánián minden 
hónapban van egy közös nagy ebé-
dünk, ahol közel 100-an vagyunk 
együtt vidámságban és finom ételek 
és italok társaságában. A tervem 
szerint idôrôl - idôre bemutatom azt az 
önkéntes csapatot. akik dogoznak 
ilyenkor értünk. Akik már szombattól 
együtt vannak és elôkészítenek min-
dent, majd vasárnap frissen az asz-
talunkra varázsolják az étkeket. 
Mindezért nem kevés áldozatot hozva. 
Az elmúlt vasárnapért nagy köszönet 
Nektek: Kakucska Ilonka Kakucska 
János, Céko Rozi, Collins Éva, 
Lazeanou Julia, Liptai Robi és nem 
utoló sorban Fazekas Jolán és 
Fazekas Antal. 

Isten fizesse meg.

2007-ben a Fidesz-be kerültem, ahol a 
civil szervezetek összefogásában vet-
tem részt. Reményteljes volt az indu-
lás, mert többször volt alkalmam 
olyan emberekkel találkozni, akiknek 
fontos volt a Magyar Katolikus Egy-
ház, ha nem is abban a vonatkozásban, 
mint nekem.

Azonban a 2010-es választások tel-
jesen más területre vezettek: a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium Gazda-
sági Államtitkárságára kerültem tit-
kársági referensként. Ez a további 
államigazgatásban eltöltött éveimet 
teljesen meghatározta. Fél évre sike-
rült egy másik minisztérium Felsôok-
tatási Államtitkárságán egyházi vo-
natkozású ügyekkel foglalkozni, de 
azelôtt is és azóta is gazdasági terüle-
ten dolgoztam. Jelenlegi munkahelyem 
a Miniszterelnökség azon államtit-
kársága, amelyik a Kormányhivatalok 
mûködéséért felelôs. Feladatom az in-
gatlanjaikkal és mûködésükkel kap-
csolatos irányításban való részvétel.

Jelenleg ösztöndíjasként a melbour-
ne-i magyar közösségek életében sze-
retnék részt venni. A tervek között fô 
feladatként szerepel a gyerekek ma-
gyar nyelvû oktatása, a Bocskai Va-
sárnapi Iskola, a Bóbita Gyermekcso-
port, az Árpád Otthon, és a katolikus 
templomok közösségeivel való közös 
munka. Remélem, hogy minél több kö-
zösen kitûzött célt meg tudunk való-
sítani. Rengeteg feladatot látok ma-
gam elôtt. Mint minden korábbi 
munkahelyemen elszántsággal, tel-
jes odaadással szeretnék itt is jelen 
lenni.  

Céljaim és terveim összefoglalását a 
híres jezsuita teol gus, Henri Boulad 
atya szavaiban találtam meg tökéle-
tesen megfogalmazva: 

Amikor az emberek megkérdezik 
tôlem, hogy „Mi az ön személyes 
életcélja?” –-- mindig azt válaszolom: 
„Én egyszerûen csak meg akarom 
változtatni a világot.” Mosolyognak és 
azt mondják: „Ön ôrült!” Én azt 
mondom nekik: „Igazuk van, ôrült va-
gyok. De égô tûz van bennem, és ezzel 
a tûzzel meg fogom változtatni a vilá-
got a gyenge egészségem, a szûkös 
idôm ellenére, és a rengeteg munkám 
mellett. Igen, ôrült vagyok. De ebben a 
rászoruló világban meg tudok valamit 
változtatni, jobbá tudok tenni. És ezt 
együtt fogjuk tenni, együtt, összefogva 
mindannyian. Az új és a jobb velünk és 
rajtunk keresztül jön majd létre. Is-
tennel együtt alkotva valósul meg. 
Valamit mindenképpen lehet és kell 
tenni a rossz, a szenvedés ellen. Va-
lami meg fog változni, ha akarjuk. 
Ez az én mélységes hitem.”

Kiss Hajnalka

Nincsenek 
„kis dolgok”



Nyolcszáz éve, 1215. június 15-én 
adta ki I. (Földnélküli) János angol 
király a Magna Charta néven ismert 
oklevelet, amely biztosította az angol 
egyházi és világi fôurak jogait és ki-
váltságait, s amelyet az angol alkot-
mányosság alapjának tekintenek. 

A Plantagenet-házból származó Föld-
nélküli János II. Henrik király legki-
sebb fia volt. Ragadványnevét állítólag 
atyjától kapta, aki születésekor már 
felosztotta birtokát idôsebb fiai között. 
Más változat szerint azért nevezték 
így, mert országát jelképesen a pápá-
nak adta át, és csak kormányzásra 
vette vissza. Egy harmadik változat 
szerint viszont azért nyerte el ezt a 
névjelzôt, mert elvesztette Anglia 

szinte valamennyi franciaországi te-
rületét.

János 1199-ben követte bátyját, 
Oroszlánszívû Richárdot a trónon, de 
annak szentföldi keresztes hadjárata 
alatt, 1190 és 1194 között már megpró-
bálta megszerezni a hatalmat. A ma-
gyar közvélemény inkább azért isme-
ri, mert a Robin Hood-történetben 
gonosz és jellemtelen trónbitorlóként 
szerepel, s a róla festett kép nem áll 
messze a valóságtól.

Megkoronázása után szeszélyes, pa-
zarló, kegyetlen, és ami a legnagyobb 
baj: sikertelen királynak bizonyult.

Az öröklési sorban elôtte álló Artúr 
bátyját megölette, hûbéreseit soroza-
tosan megalázta, s ôk elpártoltak tôle, 

háborúba keveredett II. Fülöp Ágost 
francia királlyal és elvesztette franci-
aországi birtokait (hadi kudarcai miatt 
csúfolták puhakardúnak is). A canter-
buryi érsek kinevezésén összekülön-
bözött a pápával, aki kiátkozta, s végül 
Jánosnak meg kellett alázkodnia. 
1214-ben II. Fülöp Ágost ellenében 
beavatkozott a német trónviszályba, 
de seregei Bouvines mellett vereséget 
szenvedtek.

A sorozatos kudarcok nemcsak János 
reputációját tépázták meg, hanem az 
államkincstárat is kiürítették, s a szo-
rult helyzetbe került királytól a külön-
bözô érdekcsoportok egyre nagyobb 
engedményeket csikartak ki. A vesz-
tes francia háború után a bárók fellá-
zadtak --- a közvetlen kiváltó ok a 
pajzspénz bevezetése volt ---, és az 
uralkodót a Magna Charta --- teljes 
nevén Magna Charta Libertatum, 
Nagy Szabadságlevél --- kiadására 
kényszerítették.

A Magna Charta nem új törvény volt, 
hanem I. Henrik 1100-ban kiadott 
szabadságlevelének megismétlése és 
kibôvítése.

Bevezetésbôl és 63 részbôl áll, tar-
talma szerint kilenc részre osztható. 
Szavatolja az egyházi rend, a nemes-
ség, a bérlôk valamint a városok jogait 
és kiváltságait. Szabályozza a kereske-
delmet, a vám- és pénzügyeket, a jog 
és az igazságszolgáltatás reformját. 
Rendelkezései szerint az igazságszol-
gáltatást senkitôl nem lehet megtagad-
ni, illetve késleltetni; szabad embert 
tárgyalás nélkül nem lehet elítélni; 
jogszerû ítélet nélkül senkit nem lehet 
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Miért?
Az IMF ott hagyja a görög adósság 

tárgyalásait és az Európai Unió kül-
döttjei elsô izben foglalkoznak azzal, 
hogy mi várható egy görög államcsôd 
esetén. Az átlagember joggal kérdez-
heti, hogy abban az Európában ahol 
nagyon sok okos, tanult ember --- köz-
gazdász, politikus, ügyvéd, bankár, 
pénzügyi szakértô --- él miért egy ilyen 
alapjában rossz valutát vezettek be.

Az, hogy mi a hiba, azt egy angol 
közmondással lehet ábrázolni: „they 
put the cart before the horse”, azaz a 
kocsit a ló elé helyezték. Karl Otto 
Pöhl a Bundesbank elnöke 1990-ben 
úgy vélekedett, hogy ez a pénzügyi 
únió egy bizár ötlet volt. Ô azzal érvelt, 
hogy egy valuta únió lehetséges, de 
csak akkor, hogy ha ezt egy politikai 
únió elôzi meg.

Az, hogy ez miért így történt arra 
Philipp Bagus spanyol professzor 
közgazdász adja meg a megdöbbentô 
választ. Bagus professzor „The trage-
dy of euro” (Az euró tragédiája) cimû 
könyvében két egymással ellentétes 
elképzelés küzdelmét mutatja be. Az 
egyik, a 19 századi klasszikus liberális 
keresztény demokrata Európa amit 
olyan Európai Unió alapitó atyák mint 
Schumann (francia), Adenauer (né-
met), és Gaspari (olasz) fémjeleznek. 
Ebben az Európában a legfontossabb 
érték az egyén szabadsága. A szuverén 
európai államok megvédik a magántu-
lajdont és a szabad piacgazdaságot, és 
a határok nyitva állnak az árúk, a szol-
gáltatások és eszmék cseréje érde-
kében. Ebben az elképzelésben nincs 
szükség egy európai szuper államra, --
- az egyetlen pán-európai intézmény az 
Európai Biróság lenne. A klasszikus 
liberális Európában a versenyzés min-
den szinten nélkülözhetetlen.

A szocialista Európa ezzel szöges el-
lentétben egy központositott Európai 
Birodalom, amely kifelé egy erôd be-
felé pedig a beavatkozás hive. Ezt a 
birodalmat nem- választott tisztviselôk 
irányitják. A szoci cél az, hogy a köz-
ponti államnak, azaz Brüsszelnek több 
és több hatalom jusson. A szoci elkép-
zelés támogatói: a politikai osztály, a 
bürokraták, az érdek-csoportok, a ki-
váltságosok és az állami támogatás 
haszonélvezôi. Ezek mind egy erôs 
központi államot akarnak létrehozni 
mert ebbôl hasznot húznak.

A szoci központositó tábor terve az 
európai alkotmány projekt volt. Ez 
nem ment, mert a francia és holland 
népszavazás 2005-ben elutasította. De 
a szoci okos emberek nem hátrálnak 
meg könnyen. Az alkotmányt átke-
resztelték Lisszaboni Szerzôdésre, eh-

hez nem kellett a legtöbb országban 
népszavazás. Ez a szerzôdés tele van 
olyan szavakkal mint pluralizmus, 
nem-megkülömböztetés, tolerancia és 
szolidaritás, --- ezek felhasználhatók a 
magántulajdon és a szabad szerzô-
dések ellen. (Az Istent nem említik a 
Lisszaboni Szerzôdésben.) De a Lisz-
szaboni Szerzôdés mégis egy szoci 
vereség mert nem alkotmány, csak 
szerzôdés. Így maradt egy fegyver, az 
euró.
Itt idézzük Bagus professzort
„Az euró olyan gondokat okoz ame-

lyeket úgy lehet nézni mint ürügyet a 
politikusoknak a központosításra. Az 
euró szerkezete és bevezetése súlyos 
krizisek láncolatát provokálta: a tag-
államokat arra buzdította, hogy a 
pénznyomdával financirozzák az ál-
lam háztartás hiányát, ez pedig állam-
adósság krizist okozott. Ezt a krizist 
pedig fel lehet használni arra, hogy 
központositsák a hatalmat és a pénzü-
gyeket.”

Tehát arra a kérdésre, hogy miért 
van krizis az euró zónában a választ 
megadja Bagus professzor: a szoci 
tábor eleve tudta, hogy az euró beveze-
tése rosszat hoz, de felhasználható ar-
ra, hogy több és szélesebb közpon-
tosítást szorgalmazzanak és hajtsanak 
végre. Azaz segítünk megoldani azt a 
problémát amit mi okoztunk, és ebbôl 
a „segítségbôl” mi hasznot húzunk. 
Közben vannak olyan eurózóna orszá-
gok, ahol a fiatalok fele munkanélküli. 

Az európai bürokraták és azok a szo-
ci-liberális-zöld-kommunista képvise-
lôk, akik az európai parlamentben 
Magyarországot nemrég leckéztették 
méltó utódjai az Európai Birodalom 
olyan zászlóvivôinek, mint Napoleon, 
Hitler és Sztálin.

Kroyherr Frigyes

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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letartóztatni, bebörtönözni, megfosz-
tani birtokától, számûzni vagy más 
módon zaklatni. Nevezetes záró ren-
delkezése szerint egy 25 báróból álló 
bizottság a királyt erôszakkal is rászo-
ríthatja a Magna Charta betartására.

Hasonló az Aranybullához a Magna 
Charta idôben és tartalomban is ame-
lyet hét évvel késôbb, 1222-ben adott 
ki II. András király. A két törvényt 
sokan és sokszor összehasonlították, 
és az is felvetôdött, hogy az Aranybulla 
az angol joganyag átvétele.

A mai vélemények szerint a két szö-
veg hasonlósága inkább a társadalmi 
viszonyok és mozgások hasonlóságából 
ered: mindkettô bevezetése a régi 
királyok által adományozott „szabad-
ságok” megerôsítésérôl szól, és mind-
kettô végén található (bár nem egyfor-
ma terjedelmû) ellenállási záradék, 
amelyet a késôbbiekben sokszor idéz-
tek.

A Magna Chartát János fia, III. 
Henrik négy alkalommal erôsítette 
meg, majd ugyanígy tett 1297-ben I. 
Edward is. A Magna Chartát az egész 
angolszász világba a modern szabad-
ságjogok alapköveként tisztelik, töb-
bek között az angol jogfejlôdésben 
mérföldkövet jelentô 1628-as Petition 
of Rights és az 1679-es Habeas Corpus 
is hivatkozott egyes pontjaira. A doku-
mentumnak négy eredeti példánya 
maradt fenn, ezek a Magna Charta 
kibocsátásának 800. évfordulóján ren-
dezendô ünnepségeken egy nap ere-
jéig együtt lesznek láthatóak a British 
Libraryben.

János maga nem tisztelte az általa 
aláírt papírt, és a pápa támogatásával 
vissza akarta szerezni megnyirbált 
hatalmát. Erre már nem volt módja, 
1216. október 19-én vérhasban meg-
halt, s a trónon fia, III. Henrik követ-
te.

* * *
Az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács 

(MIT) és a és Kisebbségekért -– Pro 
Minoritate Alapítvány Több mint fesz-
tivál jelszóval szervezi meg a 26. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és 
Diáktábort (Tusványos), melyre július 
21. és 26. között kerül sor a székelyföldi 
Tusnádfürdôn.

A szervezôk egy kolozsvári sajtótá-
jékoztatón ismertették az idei Tusvá-
nyos programját, újdonságait. Sándor 
Krisztina az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) ügyvezetô elnöke, a 
Tusványos politikai programjainak a 
koordinátora elmondta, az idei szabad-
egyetem elôadásai a nemzetpolitika, a 
külpolitika és a gazdaság kérdéseit 

helyezik elôtérbe, de szó esik majd a 
korrupció kérdésérôl is. Idén is számí-
tanak Orbán Viktor miniszterelnök 
jelenlétére és elôadására, és jelen lesz 
a táborban Balog Zoltán, az emberi 
erôforrások minisztere, továbbá Potá-
pi Árpád János, nemzetpolitikáért 
felelôs államtitkár. Sándor Krisztina 
elmondta a szervezôk minden évben 
törekszenek arra, hogy rangos román 
elôadók is eljöjjenek a táborba, azon-
ban azt tapasztalják, hogy évrôl évre 
azok jönnek, akik ettôl függetlenül is 
nyitottak a román-magyar párbeszéd-
re, akiket a rendezvény által szeret-
nének megszólítani, azok rendre távol 
maradnak. Ezért arra a következte-
tésre jutottak, hogy „ami nem megy, 
azt nem kell erôltetni”.

A programfelelôs megemlítette, a 
szabadegyetem az autonómiáról tar-
tandó kerekasztal beszélgetés dél tiro-
li, baszk és katalán résztvevôi által 
nyer nemzetközi jelleget. Hozzátette, 
erdélyi magyar-magyar párbeszédre 
is sor kerülhet a rendezvényen, vala-
mennyi magyar politikai szervezet 
képviselôit szívesen látják.
Fancsali Barna MIT-elnök, a Tusvá-

nyos erdélyi fôszervezôje azt tartotta a 
legfontosabb újdonságnak, hogy idén 
az érdeklôdôk beléptetô rendszeren 
keresztül juthatnak a tábor területére. 
A 16 óra elôtt belépôk ingyen kapnak 
karszalagot, akik viszont csak az esti 
koncertekre érkeznek, azoknak 15 lejt 
(1050 forint) kell fizetniük a belépésért. 
A heti belépô 70 lejbe (4900 forint) ke-
rül.A fôszervezô elmondta, a rendszer 
bevezetése elsôsorban a kiskorúak 
biztonságát szolgálja. Ôk más színû 
karszalagot kapnak, amellyel nem 
szolgálhatók ki cigarettával és szeszes 
italokkal a tábor területén. Hozzátette, 
a beléptetô rendszer azt is lehetôvé 
teszi majd, hogy megszámolják a láto-
gatókat. Megjegyezte, a tábor mintegy 
15 ezer ember befogadására alkalmas, 
és várhatóan nem lesz több belépni 
vágyó.
Popa Ilona MIT-alelnök, a tábor 

programfelelôse elmondta, esténként 
a nagyszínpadon olyan fellépôknek 
tapsolhat a közönség, mint Ferenczy 
György és a Rackajam, Nagy Feró 
és a Beatrice, a Magna cum laude, a 
Budapest bár, az Anna and the 
Barbies, valamint a Heven streat 
seven.

 * * *
Hivatalosan újranyitották Magyar-

ország fôkonzulátusát a németországi 
Stuttgartban, a Baden-Württemberg 
tartományi fôvárosban mûködô kül-

képviseletet a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium gazdaságdiplomáci-
áért felelôs államtitkára avatta fel.
Magyar Levente ünnepi beszédében 

hangsúlyozta, hogy Magyarország el-
sô számú gazdasági partnere Német-
ország, a német tartományok közül 
pedig kiemelkedô Baden-Württemberg 
szerepe. Ezt jelzi egyebek között, hogy 
a mintegy 40 milliárd eurót kitevô ma-
gyar-német kereskedelmi forgalom-
ban Baden-Württemberg részaránya 
csaknem 25 százalékos, és a 9 német 
nagyvállalat közül, amelyekkel a ma-
gyar kormány stratégiai megállapo-
dást kötött, 4 baden-württembergi 
székhelyû.

A baden-württembergi és dél-német-
országi cégeknek „köszönhetô nagyon 
nagy mértékben”, hogy Magyarország 
a második leggyorsabb gazdasági nö-
vekedést tudja felmutatni az Európai 
Unióban, a foglalkoztatottság pedig 
„soha nem látott szintre” emelkedett --
- mondta Magyar Levente.

Ugyanakkor Magyarországot több 
száz éves közös történelem is összeköti 
a tartománnyal, így minden azt indo-
kolja, hogy a lehetô legmagasabb szin-
tû legyen a diplomáciai képviselet --- 
tette hozzá, rámutatva: „nem volt 
természetes állapot”, hogy a 2010 elôtti 
kormány bezárta a fôkonzulátust, 
amelynek újranyitásával „valamelyest 
helyreáll a világ rendje”.
Reinhold Gall tartományi belügy-

miniszter kiemelte, hogy Baden-Würt-
temberg és Magyarország kapcsolatai 
„különlegesek, a szó pozitív értelmé-
ben”, ezért „legfôbb ideje” volt a képvi-
selet újranyitásának.

A közös történelem fontosságát mél-
tatva felidézte, hogy a dunai svábok 
Baden-Württemberg térségébôl indul-
tak új hazájukba, a jelenrôl szólva pe-
dig kiemelte, hogy 129 testvérvárosi, 
települések közötti partneri kapcsolat 
létesült Baden-Württemberg és Ma-
gyarország között.

A tartomány és Magyarország 
együttmûködésének elmélyítésére kí-
nál lehetôséget az Európai Unió Duna 
Régió Stratégiája --- mondta a minisz-
ter. A Duna közös „kulturális és kom-
munikációs” teret hoz létre a folyó 
mentén élô népek számára, és a 2011-
es magyar uniós elnökség idején meg-
alkotott stratégia lehet az egyik „bázi-
sa” a további közös munkának --- mond 
ta Reinhold Gall. A szociáldemokrata 
párt (SPD) politikusa hozzátette, hogy 
az ilyen típusú kapcsolatok fejlesztése 
hozzájárulhat mindazon feszültségek 
„áthidalásához”, amelyek a politikában 
keletkezhetnek.
Berényi János fôkonzul beszédében 

kiemelte, hogy Baden-Württemberg a 
tavalyi adatok alapján az elsô helyen 
állt a Magyarország és a német tarto-
mányok közötti kereskedelmi forga-
lom alapján kialakuló rangsorban, a 
beruházásokat tekintve pedig a harma-
dik volt.

A külképviselet egyik legfontosabb 
feladata a meglévô kapcsolatok ápo-
lása és új magyarországi beruházások, 
befektetések elôkészítése, továbbá pi-
acok megnyitása a fôkonzulátus ha-
tásköre alá tartozó területen a magyar 
kis- és közepes méretû vállalkozások 
számára --- ismertette a fôkonzul.

A külképviselet azonban a helyi ma-
gyar közösségekért is dolgozik, és eh-
hez kapcsolódik az elsô sikere, a ma-
gyar nyelvû oktatás beindítása --- tette 
hozzá Berényi János, kiemelve, hogy 

szeptemberben 150 gyerekkel indul 
magyar nyelvû oktatás, és az érdek-
lôdôk száma „rohamosan emelkedik”.

Az ünnepségen több mint száz meghí-
vott vendég vett részt, köztük Wilfried 
Klenk, a tartományi törvényhozás 
(Landtag) konzervatív (CDU) elnöke 
és számos diplomata.

Az újranyitott fôkonzulátus hatásköre 
Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék tar-
tományra is kiterjed. A stuttgarti bel-
városban kialakított külképviseleten 
júliusban kezdôdik a félfogadás.

Baden-Württemberg a több mint 81 
milliós Németország egyik legfejlet-
tebb tartománya. A nagyjából 10 millió 
lakosú Baden-Württemberg részese-
dése a német hazai össztermékben 
(GDP) mintegy 15 százalékos, amivel a 
harmadik helyen áll a tartományok 
rangsorában, Észak-Rajna-Vesztfália 
és Bajorország után. A tartományból 
olyan óriásvállalatok hajtottak végre 
beruházásokat Magyarországon, mint 
például a Kecskeméten Mercedes-
gyárat üzemeltetô Daimler és a Bosch 
csoport.

 * * *
A Pentagonban felmerült elképzelés 

szerint az Egyesült Államok nehéz-
fegyverzetet állomásoztatna a Balti-
kumban és más kelet-közép-európai 
országokban az ukrajnai orosz beavat-
kozás miatt aggódó NATO-szövet-
ségesek megnyugtatására, egyben 
esetleges további agressziók megelô-
zésére – írta a The New York Times.

A tekintélyes napilap amerikai és 
NATO-illetékesekre hivatkozva azt 
írta, a javaslat tankok, tüzérségi harci 
jármûvek és összesen akár ötezer 
katona felfegyverzésére elegendô más 
nehézfegyverzet Lettországba, Litvá-
niába, Észtországba, valamint Len-
gyelországba, Romániába, Bulgáriába 
és esetleg Magyarországra való 
ideiglenes áthelyezésére vonatkozik.

A lap megjegyzi, hogy az elképzelést 
még az amerikai védelmi miniszternek, 
a Fehér Háznak és a többi NATO-
tagállamnak is jóvá kell hagynia. A 
The New York Times értesülése sze-
rint a Pentagon várhatóan elfogadja a 
javaslatot még a NATO védelmi mi-
nisztereinek júniusban esedékes ta-
nácskozása elôtt. A lap megjegyzi 
ugyanakkor, hogy a szövetségen belül 
már politikai akadályok merülhetnek 
fel, ugyanis többen aggódva tekintenek 
egy ilyen lépés lehetséges hatásaira.

A cikk szerint ez lenne a hidegháború 
vége óta az elsô eset, hogy az Egyesült 
Államok nehézfegyverzetet telepít a 

korábban a szovjet befolyási övezetbe 
tartozó kelet-európai NATO-tagálla-
mok területére.

A Reuters brit hírügynökségnek egy 
neve elhallgatását kérô nyilatkozó ille-
tékes megerôsítette az értesülést, a 
részleteket azonban nem kommen-
tálta.

Az amerikai védelmi minisztérium 
egyik szóvivôje közölte, hogy a tervrôl 
még nem született döntés.

„Az elmúlt évek során az Egyesült 
Államok hadserege fokozta a NATO-
szövetségeseinknél és -partnereknél 
hadgyakorlatokra és kiképzési célokra 
elhelyezett felszerelések mennyiségét. 
Szövetségeseinkkel egyeztetve folya-
matosan felülvizsgáljuk ezeknek az 
eszközöknek a legjobb elhelyezését. 
Jelenleg nincs döntés arról, hogy 
áthelyezzük-e ezeket az eszközöket, és 
ha igen, hová” – írta közleményében 
Steve Warren szóvivô.

***
Leon Lederman nyugdíjazott ame-

rikai kísérleti részecskefizikus 1988-
ban kapott Nobel-díja 765 ezer dollá-
rért kelt el egy Los Angeles-i 
árverésen.

Ez a negyedik legmagasabb összeg, 
amelyet valaha Nobel-díjért fizettek. 
Az érme kikiáltási ára 325 ezer dollár 
volt.

A ma 92 éves Lederman két másik 
tudóssal megosztva kapta az 1988-as 
fizikai Nobel-díjat egy szubatomi ré-
szecske, a müon-neutrínó felfedezésé-
ért.

A Nate D. Sanders aukciósház idén 
már két másik Nobel-érmét is elár-
verezett. Februárban több mint 390 
ezer dollárért cserélt gazdát az 1985-
ben elhunyt orosz származású ame-
rikai közgazdász, Simon Kuznets 
1971-es Nobel-díja. Heinrich Wieland 
1927-es kémiai Nobel-díja 395 ezer 
dollárért kelt el áprilisban. Mindkét 
érmét a tudósok leszármazottai bocsá-
tották árverésre.
Laura Yntema, az aukciósház mun-

katársa szerint a mostani a második 
Nobel-érme, amelyet élô díjazott aján-
lott fel árverésre, és mostanáig mind-
össze tíz Nobel-díj cserélt gazdát auk-
ción.

A legmagasabb áron, 4,75 millió dol-
lárért James Watsonnak, a DNS ket-
tôs spirálja társfelfedezôjének Nobel-
díja kelt el tavaly, ám az orosz vásárló 
rögtön visszaadta Watsonnak a Nobel-
érmét, mondván az kizárólag ôt illeti 
meg.

* * *

Magyar pékség
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Május 12-én kedd délután a Szent 
István Könyvhét keretében Lezsák 
Sándor, a Parlament alelnöke, dedi-
kálta legújabb verseskötetét: „Társai 
elmentek Megváltót nézni”. A kötetet 
Szakolczay Lajos irodalomtörténész 
így fogalmazta meg találóan: „Lezsák 
Sándor azoknak a kardot forgató baj-
vívóknak az örököse – Balassi Bálint-
tól századokon át Nagy Gáspárig hú-
zódik a sor –, akik tudták, hogy az 
igazi költŒ népének lármafája. Amel-
lett, hogy saját fájdalmát eldalolja, 
felelŒsséget érez – Nagy László sza-
vával – a »torkon vágott forradalmak 
pirosát és gyászát viselŒ« közösség 
iránt is. A vers tehát hitvallás, sors, 
az ember legszentebb pillanatainak 
tükörképe.”

A Könyvhéten összetalálkoztam 
Pordány László volt nagykövetünk-
kel, aki nemrég jött vissza legutóbbi 
kanadai posztjáról, és Bakos István-
nal a Magyarok Világszövetsége egy-
kori fŒtitkárával. Lezsák Sándor mel-
lett ült Bolberitz Pál professzor, akit 
rendszerint a rendszerváltó Antall 
József kormányfŒvel szoktak tanít-
vány- és barátként emlegetni. Velük 
elbeszélgetve régi emlékek elevened-
tek fel, és új megoldásra váró feleda-
tok tárultak fel.

Május 14-én Nagyváradra az öt-
évenként megrendezésre kerülŒ, ez-
úttal 13-ik Anyanyelvi Konferenciára 
utaztunk feleségemmel együtt. Sze-
rencsénkre, a rendezŒ Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társaságának 
egyik alapító tagja, Romhányi Lász-
ló – aki jelenjeg kétlaki életet él Ox-
fordon és Budapesten –, volt szíves 
bennünket gépkocsijával oda-vissza 
szállítani. A négynapos konferencia, 
amit a Partiumi Keresztény Egyete-
men rendeztek, gazdag mûsorral 
szolgált a Kárpát-medencébŒl és a 
világ minden tájáról érkezŒ tagok és 
érdeklŒdŒk számára.

Megérkezésünk estéjén a Scriptum 
könyvesboltban Pusztay János Pri-
ma Primissima-díjas nyitrai egyetemi 
tanár elŒadóestje során az általa vá-
lasztott „12 legszebb magyar vers-
ben” gyönyöködhettünk, amit kitûnŒ 
elŒadói készséggel adott elŒ.

A megnyitó és plenáris elŒadások 

másnap a Bartók terembenben ke-
rültek elŒadásra, ahol elsŒként Tôkés 
László európai parlamenti képvise-
lŒ, a házigazda egyetem Alapítók 
Tanácsának elnöke köszöntötte az 
egybegyülteket, majd Hoppál Péter 
kulturális államtitkár és János Sza-
bolcs rektor szavai hangzottak el.

Tôkés László röviden szólt a Par-
tiumról, mint régióról, és a határok 
fölötti nemzetegyesítés kulturális és 
anyanyelvi kihívásairól. Megállapítot-
ta: a Magyar Nyelv és Kultúra Nem-
zetközi Társasága, az Anyanyelvi 
Konferencia valóságos kulturális 
missziót teljesít, amikor következe-
tesen megkeresi az idegenbe szakadt 
magyar közösségeket, és ezáltal szol-
gálja a határokat meghaladó nemzeti 
önismeret ügyét: „Teszi ezt és tenn-
ünk kell ezt annak tudatában, hogy 
valós és egészséges önismeret és ön-
becsülés híján az önfeladás és az 
önveszejtés zsákutcájában tévedünk. 
Isten óvjon ettŒl!”.

Hoppál Péter az Emberi ErŒforrá-
sok Minisztériuma kultúráért felelŒs 
államtitkára, rámutatott legfontosabb 
identitásképzŒ- és ŒrzŒ értékeink, 
köztük az anyanyelv ápolásának és 
továbbadásának fontosságára, és az 
ehhez kötŒdŒ feladatokra. A külvilág-

nak is meg kell mutatnunk a magyar 
kultúra és nyelv Œsiségt, jelentŒségét, 
gazdagságát, erejét. Felemlítette,  
hogy a magyar állam és kormányzat 
mit tud és mit köteles tenni bel- és 
külföldön az anyanyelvi környezet 
megtartása, tágítása és fejlesztése ér-
dekében, a nyelvi agresszió és kör-
nyezetszennyezés ellen: „Nyelvi kul-
turális önazonosságunk az itt gondol-
kodók körében felelŒsségként fogal-
mazza meg, hogy a nyelvmûvelés, az 
anyanyelv ápolásának a szent felada-
ta talán a régebbi idŒknél is fontosabb 
küldetés napjainkban. Ennek a nagy 
közösségnek elemi érdeke az, hogy 
legfontosabb identitásképzŒ érzékün-
ket, az anyanyelvet milyen módon 
tudjuk továbbadni a majd utánunk 
következŒ generációknak. Cseppet 
sem mellékes ebben a vonatkozásban 
az a kormányzati törekvés 2010 óta, 
amely szerint a nemzeti regiszterrel 
próbálná meg végre Magyarország a 

rendszerváltás után huszonöt eszten-
dŒvel feltérképezni és számon tartani, 
hogy a világban valójában hol és há-
nyan vagyunk jelen. ErŒforrásként 
tekintünk arra, hogy a világban sok 
helyen jelen vagyunk magyarokként” 
– fogalmazott az államtitkár.

János Szabolcs a Partiumi Keresz-
tény Egyetem (PKE) rektora azzal 
üdvözölte a hallgatóságot, hogy az 
Anyanyelvi Konferencia otthon van 
Nagyváradon és a Partiumi Keresz-
tény Egyetemen, amely nem csupán 
nyelvünk és kultúránk védbástyája, 
hanem a magyar tudományosság mû-
helye is egyben. Kiemelte: „a PKE 
bizonyította alapítása létjogosultságát, 
hiszen a vidéket járva mindenhol 
találkozom olyan tanárokkal, szociális 
munkásokkal, akik PKE-n végeztek. 
Fontos, hogy a Partium régiónak le-
gyen egy tudományos kulturális köz-
pontja, amely az elitképzésnek legyen 
fontos hídfŒállása együttmûködve 
partnerintézményekkel”

A továbbiakban elŒadások következ-
tek: Pomogáts Béla, az anyanyelvi 
konferencia közel fél évszázadának 
történéseit idézte fel, míg Péntek 
János, a Babes-Bolyai Egyetem nyel-
vészprofesszora „Mit ér a nyelv(ünk), 
ha magyar?” címmel tartott elŒadást. 

Hangsúlyozta, hogy a nyelvi globali-
záció folyamatában módosulnak, sŒt, 
akár el is tûnnek a nyelvi normák. 
Felhívta továbbá a figyelmet arra, 
hogy a magyar nyelv a Kárpát-
medence peremvidékein közvetlenül 
veszélyeztetetté vált. Az utódállamok-
ban jogi eszközökkel próbálják visz-
szaszorítani a magyar nyelvet, de a 
folyamatosan táplált magyarellenes-
ség is hozzájárul e veszélyeztetettség-
hez. Kiemelte, hogy a romániai okta-
tásban továbbra is él a magyar mint 
ellenségkép, ugyanakkor a magyar 
nyelv és kultúra szinte egyáltalán 
nem ismert a többségiek körében, és 
az is aggodalommal tölti el a több-
ségieket, hogy még mindig nagyon 
sok magyar él Erdélyben, és ez az 
aggodalom gyakran ellenségeskedés-
be vált át. EbbŒl az állapotból kiveze-
tŒ utat jelentene, ha az együtt élŒ 
népek jobban megismernék egymás 
kultúráját és történelmét. 

A délelŒtt folyamán elŒadást tartott 
még Pusztay János a nyitrai Kon-
stantin Filozófus Egyetem tanára: A 
magyar–magyar terminológia jelene 
és jövŒje címen; Balázs Géza, a 
budapesti ELTE igazgatóhelyettese 
és tanszékvezetŒ tanára: A Magyar 
Nyelv startégiájáról értekezett, és 
Cseke Péter, a Babes-Bolyai Tudo-
mányegyetem oktatója, az egyik el-
húnyt alapítóra, Nagy Károly ameri-
kai egyetemi tanárra emlékezett. 

A PTK menzáján elfogyasztott fi-
nom ebéd után a délután folyamán 
szekció ülések voltak. Az A. szekció-
ban A magyar nyelv és kultúra hely-
zete, lehetŒségei, míg a B. szekcióban 
A kisebbségi magyar nyelv és kultúra 
kérdései  kerültek teritékre. Én eb-
ben az utóbbi szekcióban vettem 
részt, ahol felszólalt: Andrási Do-
rottya Horvátország, Máté László 
Felvidék, Dupka György Kárpátalja, 
Balogh Andrea és Bartha Krisztina 
Erdély, a PKE két tanára. Felszóla-
lásomnak: A magyar nyelv használa-
tának és oktatásának lehetŒsege 
Ausztráliában címet adtam, és a kö-
vetkezŒképpen hangzott el:

––––
„Kezdjük talán ott, hogy a magyar 

nyelv és a magyar szimbóliumok 
használata nem ütközik semmiféle 
akadályba Ausztráliában. Nyiltan 
megvallhatjuk magyar identitásunkat, 
ennek megtartását a kormányzat 
támogatja a multikulturális törvényen 
keresztül.

A második világháború és 1956 után 
Ausztráliába érkezett magyarokat, mi 
nemzeti emigrációként aposztrofál-
juk. Ellentétben az Észak és Dél-
Amerikába érkezettekkel – akik 
templomokra, egyházközségekre és 
társadalmi infrastrukturára: egyesü-
letekre, klubokra, esetleg magyar 
iskolákra leltek –, mi semmit sem 
találtunk, ami segítséget nyújtott 
volna magyarságunk megtartásában.

Azonnal hozzáláttunk egyházi kö-
zösségek, hétvégi magyar iskolák, 
egyesületek, bajtársi és ifjúsági szer-
vezetek, pl. a cserkészet, valamint 
magyarházak, klubok és a magyar 
sajtó létrehozásához.

Bennünket specifukusan a magyar 
nyelv oktatásának kérdése érdekel. 
Ezt az egyházi közösségek és társa-
dalmi szervezetek kezdték el hétvégi 
iskolaként mûködtetni. Megjegyzem, 
hogy az ausztráliai katolikus egyház 
nem engedélyez etnikai egyházközsé-
gek, plébániák létrejöttét. Csatlakozni 
kell valamelyik ausztráliai egyházköz-
séghez, és csak egyesületként ill. kö-
zösségként mûködhetnek a püspökség 
jóváhagyásával. A protestáns egyhá-
zaknál, így pl. a Magyar Református 
Egyháznál az egyházközségek létre-
hozása nem jelent problémát. Példa 
erre a melbournei, az adelaidei, vagy 
a Sydneyi Magyar Református Egy-
házközség, amely idén ünnepli fennál-
lása 65. évfordulóját.

Ezek a hétvégi magyar iskolák, ön-
zetlen és lelkes tanítóik közremûködé-
sével, néhány órás oktatási lehetŒsé-
geikkel, nem képesek a magyar nyel-
vet igazából elsajátítatni diákjaikkal. 
Ehhez járul a magyar cserkész moz-
galom, amelynek csapatai a hétvégi 
foglalkozásain, magyar nyelven oktat-
ja az Œrsökbe és rajokba szedett fia-
taljait. A kirándulásokon, portyákon 
és cserkésztáborokon nyert magyar 
vonatkozású élmények a regösmun-

kán keresztül nyújtott tudnivalók: a 
népi viseletek, szokások, a népzene és 
a népdalok elsajtításának oktatása 
nagyban elŒsegíti a magyar identi-
tást.

Utóbbi idŒben – éppen a multikultu-
ralizmus pozitív érvényesítésével –, 
kialakult, hogy az ausztrál kormány-
zat állami iskolai tantermeket és a 
tanulók létszámámának megfelelŒ 
fejpénzt juttat a hivatalosan regiszt-
rált hétvégi közösségi iskolák mûkö-
désének elŒsegítéséhez.

Van ezenkívül egy másik, egyedül-
álló ausztráliai hozzáállás, amihez ha-
sonlót sem az Egyesült Államokban, 
sem Kanadában de a latin amerikai 
és európai államokban nem tapasztal-
tam, miszerint hétvégén az ún. 
„Saturday School of Community 
Language” keretében a magyart mint 
egy idegen nyelvet lehet érettségi 
tantárgyként elsajátítani és abból 
vizsgázni, ami az egyetemi felvétele-
zéshez is hozzájárul további pontok 
szerzésével.

Ez a program ausztrál iskolákban 
folyik, hivatalosan elfogadott szak-
képzett magyar tanárok által, akiket 
az állam tanároknak járó illetmény 
szerint fizet. Az oktatás a protokolnak 
megfelelŒ oktatási sillabusz, azaz 
tanrend szerint folyik, s ez nem 
terjedhet ki történelem, földrajz vagy 
egyéb honismereti oktatásra, csupán 
a nyelvnek az irodalommal össze-
függŒ aspektusaira. 

Ennek folytatása lehet, ha a magyar 
diák az érettségi vizsga, azaz a 
Higher School Certificate megszer-
zése utáni fáradozással igénybe veszi 
a magyar állam által nyújtott ösz-
töndíjat, a Balassi Bálint Intézet egy-
éves hungarológiai tanfolyamát, ahol 
a nyelv ismeretén túl hasznos más 
magyarságismerti tantárgyakkal is 
megismerkedhet. SŒt elviszik Œket 
tanulmányútra, a határon túli Œshonos 
magyar közösségek megismerésére 
is.

Sajnos ezeket a lehetŒségeket egyre 
nehezebb megvalósítani az emigráció 
immár harmadik, sŒt negyedik gene-
rációja által. Az újonnan érkezett 
gazdasági bevándorlók és gyerekeik 
pedig még nem érzik át ennek lénye-
gét és fontosságát. Azt például, hogy 
ha ehhez felmenŒik jóvoltából a ma-
gyar állalpolgársághoz is hozzájutnak, 
akkor az Európai Unió területén az 
egyetemek kapui nyitva állak elŒttük, 

Kardos Béla magyarországi és erdélyi beszámolója (2)
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FELHÍVÁS !
A New South Wales-i Magyar Szövetség 

július 19-én, vasárnap 
disznótoros ebéddel és mûsorral egybekötött 

jótékonysági délutánt rendez, melynek teljes bevételét a rászoruló 
kárpátaljai magyar családoknak juttatja el.

Tekintettel az ukrajnai háborús helyzetre, kárpátaljai magyar testvéreink a 
mindennapi megélhetésükért küzdenek. Olyan helyzetbe kerültek önhibájukon 
kívül, hogy szabályosan a fennmaradásuk a tét. Nem lehet olyan magyar 
szív a világon, mely erre érzéketlen marad, tennünk kell valamit, hogy ott 
élô testvéreinket átsegítsük ezen a nehéz idôn, vagy legalább is valamelyest 
könnyítsünk szenvedéseiken.

A jótékonysági rendezvény Fôvédnöke 
dr. Grúber Attila úr,  Magyarország canberrai nagykövete.

Helyfoglalás, ebéd rendelés: Horváth Olgánál 9584-0348
Bôvebb felvilágosításért hívja: 

v.n. Tassányi József elnököt 0421 039 925, 
vagy Rozgonyi Magdi titkárt 0404 118 902

Cím: Magyar Központ, 1-3 Breust Place, Punchbowl 
(bejárat a Highclare Avenue-ról).

Új autóparkolóval és felvonóval rendelkezünk.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. június 28-án 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!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 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.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 

2015. június 28-án 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 28-án vasárnap de.11. órakor  

ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz   

Istentisztelet után ebéd minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 2015. Minden hónap elsô vasárnapján du. 
2 órakor Bibliaóra

 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

 Közös ebéd,   Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
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 Lôrincz

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

 vallási megkülönböztetés nélkül.

REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fi zetett melléklete és kiadása

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

65 éves a Sydneyi Magyar Református Egyház

Szabó Attila (S.A), Lédeczi Dénes (NSW) római katolikus pap, Dr. Gruber Attila 
(nagykövet), Péterffy Kund (NSW/ACT), Dézsi Csaba (VIC), Kovács Lôrinc (Qld)

Gyerekek a Strathfield-i gyülekezetbôl

Dr. Gruber Attila leleplezi a kopjafát
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Kedves atyámfiai, testvéreim, 
barátaim.

Elôször is hálásan megköszönöm a 
Mindenható Istennek, hogy rajtunk is 
beteljesítette ígéretét, mely szerint: 
„Én annak az aratására küldelek 
titeket, amit nem ti munkálkodtatok, 
mások munkálták, és ti a mások 
munkájába állottatok.” János 4: 38

Tízennyolc évvel ezelôtt, amikor 
elôször léptem Ausztrália földjére hal-
lomásból tudtam, hogy a Teremtô és 
Újjáteremtô Isten itt a dél keresztje 
alatt is munkálkodik, s magyar vé-
reink között közvetlenül is munkába 
állította szolgáit 1949 óta. 

Az Ô munkájának elsô fáklyavivôje 
Dr. Antal Ferenc (1949 elsôsorban 
Victoria állam) illetve Becske Lajos 
(1950 NSW állam) lelkipásztorok vol-
tak. 

Így emlékszik vissza Becske Lajos 
református lelkipásztor 1960-ban már 
mint a Kanadai Magyar Református 
Egyház lelkipásztora: „Az Örökkévaló 
Isten elve elvégzett rendelésébôl hí-
vattam el, hogy a Sydneyi Magyar Re-
formátus Egyházat megalakítsam, és 
hogy annak 6 és fél éven keresztül ôr-
állója és pásztora legyek. Ez a feladat 
emberfeletti erôfeszítést jelentett szá-
momra. Nappali gondot és éjszakai tö-
rôdést. Olyan feladat volt ez, amire 
állítom egyetlen egy magyar lelki-
pásztor sem volt kellôen felkészítve. 
Ez az út erôm feletti út volt. Ahogy 
kezembe veszem munkanaplómat és 
lapozgatom, felújulnak bennem a régi 
emlékek és megelevenednek elôttem 
a táborok, kórházak nevei amerre 
jártam: vonattal, autóbusszal, gyalog-
szerrel, késôbb autóval, – esôben, 
napsütésben, – sírva, mosolyogva, –
porba és sárba. A táborokba és 
kórházakba felkerestem a magyar 
embereket, valláskülönbség nélkül. 
Hirdettem az igét, biztattam, báto-
rítottam a szomorú, síró, magukra 
maradt embereket. Az volt a fela-
datom, hogy összeszedjem az em-
bereket, azután, hogy megtartsam és 
azután gyülekezetté szervezzem. 

Az elsô istentisztelet Woollarah 
(NSW) 1950. május hó 21-én délután 3 
órakor volt 30-an voltak jelen.

Dolgaimat Isten látta. Igyekeztem 
emberi erômhöz képest megtenni 
mindazt, amit jónak és szükségesnek 
láttam. Ha sokszor nem tudtam azt 
nyújtani ennek a gyülekezet tagjainak, 
mint amit szerettem volna, az nem 
azért történt, mert nem akartam, 
hanem azért mert erôtlen lelkem erôt-
lenné tette testemet. Tudatába vagyok 

65 éves a Sydneyi Magyar 
Református Egyház

hibáimnak és emberi gyengesé-
gemnek, de akik szerettek és szeretnek 
még ma is, azok hibáimmal együtt 
szerettek, én is így szerettelek ben-
neteket. De ha volt egyetlen egy em-
ber is ebben a gyülekezetben, akinek 
hat esztendei szolgálat alatt csak 
egyszer megmutattam Isten könyörülô 
szeretetét, ha volt egyetlen egy lélek, 
akinek igehirdetésem megnyugvást 
és biztatást adott, ha volt egyetlen egy 
egyháztag, aki rajtam keresztül az én 
gyarló emberi szolgálatomon keresztül 
megtudott kapaszkodni az Isten 
szeretetében akkor szolgálatom nem 
volt hiábavaló. Hiszem legalább egy 
lélek volt.

A Sydney-i magyar református egy-
háznak történelmi hivatása van, mi 
egy megcsúfolt és megalázott népnek 
vagyunk szószóló követei. Szerezzetek 
barátokat a mi magyar népünknek, 
azokat, akik otthon maradtak, mi-
rajtunk keresztül ítélik meg. Álljatok 
meg a helyeteken, legyetek hûek, jók 
és igazak. Szeressétek és támogassátok 
a lelkipásztort és ne hagyjátok ma-
gára. Talán még ma is közöttetek len-
nék, ha nem éreztem volna azt, hogy 
magamra hagytatok engem. 

Arra kérlek benneteket vigyétek 
tovább azt a lángot amit közösen 
élezgettünk és nehéz, szomorú nap-
palokon, sötét éjszakákon aggodva 
vittünk tovább.

Amikor most a tovarohanó idôben 
egy pillanatra megállunk ennek az 
egyháznak a tíz éves határkövénél, 
gondolatba belenézek a szemetekbe és 
megszorítom a kezeteket. Megkö-
szönöm mindazoknak a támogatását 
és szeretetét, akik mellettem állottak 
és velem együtt munkálkodtak. Sok-
szor jól esett tudnom, hogy együtt 
éreztetek velem.

Kérem az Örökkévaló Istent, hogy 
áldjon és ôrizzen meg benneteket, 
hadd gyarapodjék és erôsödjék ez a 
gyülekezet, hadd töltse be történelmi 
hivatását, legyen ez a gyülekezet föld 
sava, világosság és hegyen épített 
város.

Mindez azonban csak akkor történik 
meg, ha a Sydney-i Magyar Re-
formátus gyülekezet nem fárad el a 
szolgálatban és nem restül meg az 
áldozat hozatalban. Szolgáljátok ezt az 
egyházat hûséggel és szeretettel. 
Szolgálat és áldozat nélkül nem ma-

radhat fenn egyetlen egyház sem.     
Isten áldjon és ôrizzen meg ben-

neteket, szeretteitekkel együtt, és 
nyugodjék meg rajtatok az Ö ke-
gyelme és jó tetszése. Szeretettel kö-
szöntelek benneteket barátotok és 
testvéretek az Úr Jézus Krisztusban.”

Becske Lajos hat és fél éves elszánt, 
komoly szolgálatát NSW és ACT ál-
lamokban Dr. Hegyi Tibor, Csörsz 
Gyôzô, Kemény Péter (evangélikus), 
Soós Attila, Breglec Árpád (evan-
gélikus), Maczi István, Kalló István 
majd pedig Péterffy Kund folytatta az 
elmúlt 65 évben. 

Az Örökkévaló Isten ez idáig kilenc 
lelkipásztort állított maga mellé szol-
gálatba, hogy végezzék a szolgálatot 
és vegyenek részt az aratásban „alkal-
masnak vagy éppen alkalmatlannak 
tûnô idôben”. 

2015. május 31-én, 65 évvel a 
Woollarah-i istentisztelet után, 
Strathfield-ben (NSW) adtunk hálát 
Istennek megtartó kegyelméért. 

Az ünnepi istentiszteleten szóra 
emelkedett az Ausztrália szerte szol-
gáló valamennyi református lelki-
pásztor Dézsi Csaba (VIC), Kovács 
Lôrinc (QLD) és Szabó Attila (SA), 
valamint Lédeczi Dénes (NSW) római 
katolikus pap. 

Emlékezve a 65 évre kopjafát állí-
tottunk melyet Dr. Gruber Attila, Ma-
gyarország Canberrai nagykövete 
leplezet le. 

Emlékeztünk, emlékeztettünk és 
elôre tekintettünk a következô idôre, 
mégpedig abban a hitben, hogy: „Aki 
pedig gondoskodik, hogy a magve-
tônek vetômagja legyen és kenyere 
eledelül, arról is gondoskodik, hogy 
megsokasítsa vetéseteket, és meg-
szaporítsa igazságotok gyümölcsét, 
hogy mindenben meggazdagodjatok a 
teljes jószívûségre, amely általunk 
hálaadást szerez Istennek.” 2 Korintus 
9: 10-11

Köszönöm a Mindenható Isten után 
mindazoknak, akik személyesen is 
sokat munkálkodtak a Sydneyi Ma-
gyar Református Egyház eddigi 
fennállásán. Köszöntöm azokat, akik 
valahol távolról lélekben velünk 
együtt munkálkodnak „Isten szôlôs-
kertjében”. 

Testvéri szeretettel,
Péterffy Kund, 

református lelkipásztor, Sydney

Mindszenty bíboros 
Emlékiratainak elsô teljes kiadása

Az idei 86. Ünnepi Könyvhéten (2015. június 4-8.) került az olvasók kezébe 
Mindszenty József bíboros Emlékiratainak elsô teljes kiadása. Nagy érdeklôdés 
övezi a kötet megjelenését, már hetek óta a legkeresettebb könyvek között 
szerepelt a Helikon Kiadó világhálós rendelési listáján. A Magyarországi 
Mindszenty Alapítvány ezzel az együttmûködéssel Isten Szolgája máig kiadat-
lan gazdag szellemi örökségét szeretné minél szélesebb körben elérhetôvé 
tenni.

Az alapítványi levéltárban ôrzött iratanyag (31 doboz) feldolgozása és a kötet 
szerkesztése izgalmas felfedezésekkel járt. Kiderült, hogy a bíboros – amint 
lehetôsége nyílt rá – már 1956 elôtti fogságának idején elkezdte rövid 
jegyzetekbe foglalni személyes emlékeit. Ezeket az írásokat fogságról fogságra 
magával vitte, az amerikai követségen töltött félrabság idején tovább gya-
rapította, és a bécsi Pázmáneumban véglegesítette. A kiadásra szánt emlékirat-
szöveg tisztázott és legépelt változata 1973 ôszére készült el, ez volt a korszakos 
jelentôségû munka elsô szövegváltozata.

Ehhez képest az 1974-ben megjelent elsô kiadásba és a késôbbi hazai 
kiadásokba nem került be sok érdekes és fontos korábbi szövegrész. Az 
Emlékirataim eddig ismert szövege Mindszenty bíboros kéziratai alapján és az 
ô felügyelete mellett az általa felkért munkatársak szöveggondozásában jelent 
meg. A háromfôs szerkesztôbizottságot Bíró Béla mûvészettörténész, Bogyay 
Tamás történész és Vecsey József, a bíboros bécsi titkárságának vezetôje al-
kotta. Most, a 2015-ös Mindszenty jubileumi évben egyetlen kötetbe került 
csaknem a teljes, jól áttekinthetô és követhetô Emlékirataim-szöveganyag. A 
szerkesztôi munka legnagyobb élményét jelentette – amit ugyanígy átélhetnek 
a kötet olvasói –, ahogy feltárult a hercegprímás alkotói tevékenységének teljes 
folyamata és alakulása. Mindszenty bíboros önéletírásának három rétege van: 
az elsô a már ismert Emlékirataim szöveg, a második az 1974-es szerkesztés 
során kimaradt szövegrészek, végül a harmadik a mû megírásához készített, 
tematikus szerzôi jegyzetek gondosan válogatott, szerkesztett anyaga. 1974-ben 
ugyanis éppen azokat a részeket kellett lerövidíteni, melyek a magyar olvasó 
számára a legizgalmasabbak, mert a nyugati közönség számára ezek a 
vonatkozások kevésbé lettek volna érthetôek.

A most elôször megjelenô szerzôi jegyzetek nem gondosan megfogalmazott 
tanulmányok, hanem Mindszenty bíborosnak szinte az eseményekkel egy 
idôben lejegyzett, nagyon személyes és emberi reflexiói korának átélt 
eseményeirôl, a magyar és nemzetközi történésekrôl. Figyelemre méltóak azok 
a szövegek is, melyekben a hercegprímás a vele és egyházával szemben 
elkövetett cselekedetekért felelôs pártvezetôk jellemrajzát készítette el, hogy 
jobban megérthesse ôket és ártalmas szerepüket, és hogy könnyebben 
juthasson el saját lelkében a velük szembeni megbocsátásra.

Az új Emlékirataim olvasásának egyik legnagyobb élménye, ahogy az eddig 
ismeretlen szövegek segítségével a történelmi hôs alakja mögött feltûnik az 
ember, minden személyességével, egyszerûségével, humorával, minden 
túlzásával, esendôségével, és ahogy ezen keresztül megjelenik a Krisztus-
követô szent emberközeli alakja is. Minden kritikus megállapításának végén a 
megbocsátásé és az imádságé az utolsó szó. Mindszenty bíboros számára ez volt 
a megértés, a megbocsájtás és a felülemelkedés göröngyös, XX. századi 
útja. A Mindszenty Alapítvány számára fontos volt, hogy aggodalmak és 
fenntartások nélkül adja kézbe a bíboros emlékiratainak teljes és 
„gondozatlanságában” még érdekesebb, emberileg még átélhetôbb szövegeit. 
Az ún. kritikai kiadás célja, hogy olvasói jobban megismerjék a hercegprímás 
gondolkodásmódját, fôpásztori és történelmi szolgálatának motivációját, 
lelkének finom rezdüléseit, és ne csak szellemi, de lelki élményre is találjanak a 
kötet által feltárulkozó közelségben és elevenségben.

Erdô Péter bíboros bevezetôjében így méltatta az új Emlékirataim 
jelentôségét: „Ez a kötet Isten Szolgája Mindszenty József emlékiratainak 
különleges kiadása. Számos olyan szöveget tartalmaz, amely a nyomtatott 
kötetekben eddig nem szerepelt, de a mai magyar olvasó számára rendkívül 
érdekes lehet. Adja Isten, hogy ez a reprezentatív kötet is hozzájáruljon 
Mindszenty bíboros személyének, hôsies helytállásának, hitének mélyebb 
megértéséhez és tiszteletéhez!”

Kovács Gergely, okl. posztulátor,
Mindszenty Alapítvány képviselôje
Mindszenty József: Emlékirataim, 2015
Erdô Péter bíboros ajánlásával, Kovács Attila Zoltán és Soós Viktor Attila 

szerkesztésében, Mészáros István szakmai közremûködésével, Kovács Gergely 
képszerkesztésével; közel nyolcszáz oldalas reprezentatív kötet, csaknem 
százoldalas fényképanyaggal, Helikon Kiadó, 5990 forint.

További információk: www.helikon.hu , www.libri.hu

Mindszenty Alapítvány
Az Isten Szolgája Mindszenty József bíboros által 1972-ben alapított Kardinal 

Mindszenty Stiftung és ennek 1994 óta mûködô hazai szervezete, a 
Magyarországi Mindszenty Alapítvány ôrzi és gondozza a hercegprímás tárgyi 
és szellemi hagyatékát. Halála elôtt egy nappal a bíboros végrendeletében így 
fogalmazta meg az alapítvány küldetését: „A Mindszenty Alapítvány egyik 
legelsô feladatának tekintem, hogy azt a magyar nemzeti és katolikus célt 
szolgálja, amit életem feladatául tûztem ki, s amit Isten segítségével hazámban 
és a számkivetésben is igyekeztem megvalósítani.” Ehhez a küldetéshez járult 
1994 óta a bíboros szenttéavatási eljárásához szükséges szakmai munka és 
támogatóink adományai segítségével az eljárás anyagi hátterének biztosítása, 
valamint Mindszenty bíboros magyarországi tiszteletének elômozdítása. Az 
Emlékirataim legújabb kiadásával is e fontos célokat szeretnénk szolgálni.

További információk: www.mindszentyalapitvany.hu
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KRÓNIKA
ÁLLAMI ELLENÔRZÉS
Május 19-21 között háromnapos elle-

nôrzés volt a Szt.Erzsébet Otthonban. 
Az ilyen ellenôrzést az állami szervek 
rendszeresen hajtják végre. Hol elôre 
bejelentve, hol meglepetés szerûen. 
Az eredménytôl függ a mûködési en-
gedély az elkövetkezô 3 évre. A mos-
tani különösen fontos volt, mert a tör-
vények végrehajtásával nagy változá-
sok vannak érvényben. Ez a Magyar 
Katolikus Közösség függetlensége az 
Egyháztól, az új alapszabályok alkal-
mazása, új Igazgatósági Testület, új 
Vezérigazgató, új vezetôség és szemé-
lyi változások majd minden vonalon 
nagyban megnehezítették az Otthon 
irányításának folyamatosságát. Ez a 
lakók életében nem okozott észlelhetô 
és kényelmetlen változásokat, de az 
ellátás, az ügykezelés teljesen új ren-
delkezések szerint történik.  

Mindenbe belenéztek (abba is!). Elle-
nôrizték az ügykezelést, az ételeket, a 
tisztaságot, a környezetet. Beszéltek a 
vezetôséggel, az ápolónôkkel, a foglal-
koztató nôvérekkel, az ellátó szolgálat 
vezetôjével, a konyhaszemélyzettel, az 
egészségügy és közbiztonság vezetôjé-
vel, és számtalan lakóval is. A szem-
lélni valókat 44 alcsoportra osztják be 
ilyenkor és mindegyikben kifogástalan 
eredményt kell elérni. Az eredményrôl 
26 oldalas jelentést írtak, amit csak 
nagyon rövidítve közlünk, annak elle-
nére, hogy érdekes olvasmány.

A három nap alatt megvizsgálták a 
gondozással kapcsolatos iratokat, sze-
mélyi vagyon kimutatásokat, és az 
elôzô ellenôrzéseknél kifogásolt hibák 
helyrehozását, vagy megszüntetését. 
Elolvasták a tájékoztatókat, a naplókat, 
a felvilágosító közleményeket és a pa-
naszkönyvet. Ellenôrizték, a továbbfej-
lesztés jegyzéseit és a jövô terveit. 
Megvizsgálták az általános étrendet, a 
diétát igénylôkét külön is, és az étel 
minôségét. Megtekintették az étrend 
elkészítés rendszerét, az egyéni ízlés 
szerinti kívánalmak figyelembe véte-
lével. Vizsgálták az ételeket, az étke-
zést, a kiszolgálást, a konyhát, jégszek-
rényt, a hômérôket és a raktárt. Sehol 
semmi hiba.

Nagyító alá tették a napirendet, a tan-
folyamokat, a személyzet és a lakók 
tájékoztatását. Sok idôt töltöttek a tûz-
biztonság, az esetleges veszélyeket 
jelzô rendelkezésekre és végrehajtás-
ra. Érdekelte ôket mi történik a bale-

setjelentésekkel, és kezelésével. Hosz-
szasan tanulmányozták a 2014-ben 
történt influenzajárványt, egészségü-
gyi, ellátási, személyi és személyzeti 
megoldásaival. Érdekelte ôket mi tör-
ténik a fertôzésekkel, azok megelôzése 
és kezelése. Mindent rendben talál-
tak.

Ellenôrizték a munkakör meghatá-
rozásokat, kötelességek részletezését 
és felsorolását, a végzett munka kiér-
tékelését, elemzését, munkabeosztá-
sokat és idejüket. Ezzel kapcsolatosan 
érdekelte ôket a lakók szórakoztatása, 
foglalkoztatása és tájékoztatása. Ez is 
jó volt.

Az épületek és a felszerelések kar-
bantartását, a javítások kérvényezé-
sének, kérelmének módját, valamint 
munkaszerzôdések intézését, a mun-
kások tájékoztatását, ellenôrzését és a 
kopások megelôzésére tett intézkedé-
seket is megvizsgálták, és rendben ta-
lálták.

Áttekintették az esetleges jelentése-
ket, a lakók, és munkatörzs gyûléseken 
felvett jegyzôkönyveket, minôségi, 
egészségügyi, étkezési tartalmuk és 
azok végrehajtása miatt. Elismerést 
kapott a több helyen, a falon lévô „Ér-
tékeink, Értékrendünk, Életfelfo-
gásunk, Célkitûzéseink, Küldetésünk” 
szövege angol és magyar nyelven is. 
Jó szemmel nézték az angol napilapok 
és magyar újságok elérhetôségét lakó-
ink számára.

Ellenôrizték az ápoló személyzet ada-
tait, végzettségét, szakképzettségét, 
és a személyi rendôrségi vizsgálat 
eredményeit.  Nagy súlyt fektettek a 
gyógyszerek nyilvántartásának, elhe-
lyezésének és kiosztásának rendszerét. 
A lakók betegségeket megelôzô beol-
tásának végrehajtását, veszélyek, jár-
ványok megelôzésére lévô intézke-
déseket, azok kezelését egészségügy 
szempontok szerint. Ellenôrizték a 
kézi és motor meghajtásos tornáztató 
és egyéb felszerelések üzemképes-
ségét. A zárt ajtók mögött lévô Szt.-
László szárnyat tüzetesen megvizs-
gálták, a szobákat és a kis kertet is. 
Sehol semmi hiba.

Ellenôrizték a lakók minôségi ellá-
tását, személyük és vagyonuk bizton-

ságát, adataik tárolását, az épületeket, 
a szép rendben tartott környezetet, a 
parkot, az emlékfalat, a kertet és a 
székely kaput.   A falakon lévô magyar 
tájképek, a kápolna, a Múzeum, és a 
könyvtár szintén ellenôrzés alá került. 
Inkább megtekintés volt és elismerés. 

Megvizsgálták az alkalmazottak pi-
henô szobáját és betekintettek a halot-
tas szobába is. Rend volt mindenhol.

Ellenôrizték a lakók és alkalmazottak, 
valamint a rokoni látogatók kapcso-
latát. Megtekintették a látogató köny-
vet és érdekelte ôket a magyarul be-
szélô vagy nem beszélô emberek kö-
zeledése, esetleges tolmácsok haszná-
lata.  Nem találtak kivetni valót.

Az eredmény mind a 44 vizsgapont 
teljes elérésével végzôdött. A két elle-
nôr dicsérte a személyzet lelkesedését 
és elkötelezettségét, valamint a Gönye 
Judith és Jilek Rodney vezetésével, 
a nagy változások ellenére hatásosan 
és sikeresen dolgozó alkalmazottakat. 
Megjegyezték, hogy sokat tanultak a 
más országokból idetelepedett népek 
Ellátó és Ápoló  Intézmény vezetôinek 
szakképzettségétôl. Dicsérték a Múze-
umot, a könyvtárat, a hagyományos 
magyar értékek megtartását és a fi-
nom ételeket.

Az ellenôrzô vizsgálat tökéletes 
100%-os eredménye a kezdet óta meg-
tett többi kivizsgálás sikeres folyta-
tása. Természetesen büszkék vagyunk 
az eredményre, de a vezetôség és az 
alkalmazottak továbbra is lankadat-
lanul folytatják idôs honfitársaink 
gondozását, nem ülnek a kiérdemelt 
babérokon, hanem szívósan tartani 
fogják a kemény munkával elért min-
dent elsöprô eredményt   
A Szent Erzsébet Otthon rövidesen 

a többi hasonló intézmény követen-
dô példája lesz azzal, hogy mit lehet 
komoly munkával, elkötelezettség-
gel és tudatos lelkesedéssel elérni. 

(G.Gy.) 

A Magyar Összetartozás 
Ünnepe!

A Melbourne-i Magyar Központban, 
a Hôsök Emlékmûve elôtt, volt a gyü-
lekezés. Gyönyörû verôfényes nap 

volt, csak a szél fújt úgy, mintha ela-
karta volna fújni a Trianoni békeszer-
zôdés szomorú emlékét. Valaki a ne-
mere szélhez hasonlitotta.

„A nemere Székelyföld keleti részén, 
a Keleti-Kárpátokban, a Gyergyói és a 
Csíki-medencében uralkodó száraz 
hegy-völgyi szél. Nevét a Nemere-
hegységrôl kapta, mivel a hegy felôl 
fúj. Erôs, viharos, hideg, néha jeges 
szél, mely néha hetekig is eltart, és 
embert, állatot, sôt házakat is elseper.” 
Wikipedia

Mivel, hogy olyen hideg volt, Pappné 
Szarka Etelka üdvözlô szavait köve-
tôen, rövid néma fejhajtással fejeztük 
ki kegyeletünket Trianon áldozatai 
nak emlékére, mely után a csoportok, 
egyesületek, egyének, Szegedi Erika 
felszólítására, elhelyezték a kegyelet 
virágait, koszorúit a Hôsök Emlékmû-
ve elôtt.

Az emlékmûsor, az Ifjúsági Terem-
ben, három órakor, a Boldog Asszony 
Anyánk ének dallamára, a történelmi 
zászlók bevonulásával kezdôdött.
Dankó Ferenc volt a mûsor bemon-

dó. A Magyar Hiszekegy elmondása 
után egy perc néma tiszteletadást kö-
vetôen, Pappné Szarka Etelka a Tri-
anon Társaság elnôke mondott beszé-
det, melyben többek között a tíz ével 
ezelôtti megemlékezést idézte fel. Tíz 
évvel ezelôtt ugyanis harangzúgás 
közepette,  melbourne belváros utcáin, 
egyidôben az öt világrészben élô ma-
gyarokkal „Igazságot Magyarország-
nak” felíratú táblákkal, vonultak a 
magyar emberek, EGYÜTT, EGY-
MÁSÉRT, EGYIDÔBEN Trianon 
ellen. Megható történet, mert határok 
nélkül is tudunk egyek lenni, együtt 
cselekedni. Továbbá a mûsorban Kár-
páti Piroska, akinek ezért az irásért 
halál járt, „Üzenet Erdélybôl” Bagin 
Lívia elôadásában, Padányi Viktor, 
„Egyetlen menekvés” elbeszélését és 
József Attila „Nem, Nem soha” versét 
Nagy Zoltán elôadásában hallottuk. 
Mindketten mély átérzéssel mondták 
el a fentieket. Zenemûhely együttes, 
Hegedûs József vezetésével, mint 
mindig hazafias zenét játszottak, ze-

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével
minden nap
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néjük és énekük nagyban emelte a 
megemlékezés hangulatát. A mûsor a 
Himnusz közös eléneklésével ért vé-
get.

Mielôtt még alkalom lett volna a kö-
zönségnek elmenni, Laczkó Mihály 
atya vezetésével egytized rózsafûzért 
imádkoztunk. Ez volt a befejezôje a 
megemlékezésnek.

Köszzönet a Trianon Társaság Victó-
riai Tagozat vezetôségének, a Központ 
Ifjúsági és Kulturális Igazgatóknak a 
terem használatért és a következô sze-
mélyeknek az emlékmûsorért.

A szavalóknak: Bagin Lívia, Nagy 
Zoltán, énekeseknek: Toldi Bianca, 
Insztitori Zsuzsa, Hegedûs József, 
Jusztin Adrian.

Zenekar tagjai: Hegedûs József, Hi-
lóczky Lajos, Insztitori Zsuzsa, 
Justin Adrian, Sipos-Ôri Attila, 
Stamusz István, Toldi Bianka, 
ifj.Tóth Sándor, Zsóri Andrea.

További segítôk: Gyôri Izabella, 
Polónyi Marika és az MHTV tagjai 
és a Cserkészek és mindenkinek aki 
valamiben segített/részt vett Tria-
non 95. Évforduló megemlékezé-
sen.

Személyes véleményem, hogy Tria-
non szégyenét nem elfeledve „a Ma-
gyar Összetartozásra” összpontosíta-
nánk. Számadást tennénk arról, hogy 
az elmúlt éveben milyen lépéseket 
tettünk és mivel járultunk ahozz, hogy 
a magyar név „megint szép lesz méltó 
régi nagy híréhez”.

Szeretném kedves figyelmükbe aján-
lani, Mrena Teréz festômûvész, a 
Victorian Artists Society tagjának 
válogatott munkáiból kiállítást lehet 
megtekinteni június 1-tôl június 30-ig 
az alábbi címen: Member’s Room 
Gallery, Victorian Artists Society 430 
Albert St, East Melbourne. Nyitva-
tartási idô: hétköznap d.e.10-tôl-16 
óráig, hétvégén 13órától 16 óráig

Érdeklôdôk hívják 03 9571 1792 
telefonszámot, vagy emailcím: tere-
samrena@gmail.com

Atyimás Erzsébet

Gyerekekkel a borszéki ház elött
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SPORT
Bombagóllal darálta be 

a fociválogatott a finneket
Akárcsak a közelmúltban többször, 

ezúttal is a hajrában gyôzte le a ma-
gyar fociválogatott Finnországot. 
Dárdai Pál csapata Európa-bajnoki 
selejtezôn Stieber Zoltán 83. percben 
lôtt bombagóljával nyert 1-0-ra Helsin-
kiben. Jöhet a Románia elleni hazai 
meccs!

Európa-bajnoki selejtezô
Finnország - Magyarország

 0-1 (0-0)
Dárdai Pál meglepte kollégáját, Mi-

xu Paatelainent, a finnek kapitánya 
ugyanis a pénteki sajtótájékoztatón 
elmondta, hogy arra számít, hogy egy 
csatárral és két szélsôvel fog pályára 
lépni a magyar válogatott. Ehhez ké-
pest két csatárral, Szalaival és 
Priskinnel kezdett a magyar csapat, 
amelynek szövetségi kapitánya a mér-
kôzés elôtt azt mondta, hogy az elsô tíz 
percben ugyanúgy akarnak majd ját-
szani, mint a budapesti meccsen. A 
taktika az volt, hogy a finnek azt higy-
gyék, ismét kontrákra játszunk, majd 
a 10. perctôl letámadjuk ôket.

Ehhez képest 6. és a 8. perc között há-
rom helyzete is akadt a magyar válo-
gatottnak, elôbb Gera fejelt távolról, a 
16-oson kívülrôl, a finnek pozsonyi 
származású kapusa, Hradecky épp-
hogy kitolta a léc alól a labdát.

A szöglet után az egyik finn játékos 
kezére pattant a labda, egyértelmû 
tizenegyes lett volna, de mivel Gera 
elé került a labda, így a játékvezetô 
továbbot intett. A Fradi veterán kö-
zéppályása azonban három méterrôl a 
kapust találta el, onnan Kádár elé pat-
tant a labda, a balhátvéd egybôl lôtt, de 
ez is kipattant, Stieber ismételhetett, ô 
azonban fölé lôtt.

Tovább támadott a magyar csapat, 
gyakorlatilag egykapuzott, gólt azon-
ban nem sikerült szereznie. Dzsud-
zsák próbálkozott még lövésekkel, de 
vagy Hradecky védett, vagy blokkol-
ták a védôk.

Az elsô félidô második felében vissza-
vettek a tempóból Dárdai legényei, de 
szerencsére a finnek egyszer sem tud-
tak a magyar kapu elé kerülni. A leg-
veszélyesebb hazai helyzet az volt, 
amikor Kádár egy elôre ívelt labdát ki 
akart fejelni, de nem sokkal a saját 
kapuja mellé csúsztatott.

Az elsô 45 perc számokban így nézett 

bal sarok mellé lôtt.
Lassan csorogtak a percek, és bár a 

szerbek letáboroztak a kapunknál, úgy 
tûnt, meglesz a továbbjutás. Aztán a 
91. percben egy szögletnél középen 
senki nem figyelt a csereként beállt 
Saponjicra, aki a bal felsôbe fejelve 
hosszabbításra mentette a meccset. 
Amit viszont már emberelônyben kez-
dett a magyar csapat, mert Gajic 
Nagy Dominik lerántása miatt meg-
kapta a második sárga lapját.

A hosszabbításban a csapatok semmit 
nem akartak kockáztatni, a magyarok 
is csak a második tizenöt percben pró-
báltak kezdeményezni, de egyáltalán 
nem látszott, hogy eggyel többen 
vannak a pályán. Minden jel arra utalt, 
hogy tizenegyesek jönnek majd, de a 
118. percben Talabér becsúszva ért 
bele egy szerb beadásba, a labda pedig 
a jobb sarokba hullott, és ez a szeren-
csétlen mozdulat fiataljaink kiesését 
okozta.

Olimpia
Hát pályázunk. Ezúttal tizedszer. Ti-

zedszer nyújtjuk fel az ujjunkat, hogy 
kérem, mi szeretnénk olimpiát ren-
dezni.

Nem Szabadföld Kupát vagy Barát-
ságversenyt, hanem olimpiát. Így dön-
tött a Magyar Olimpiai Bizottság köz-
gyûlése, s a bemutatott megvalósítha-
tósági tanulmány szerint Magyaror-
szág képes 2024-ben olimpiát rendezni, 
ráadásul a város esélyes pályázó, az 
országnak pedig megéri otthont adni a 
játékoknak. Igaz, erre még a fôváros-
nak is rá kell bólintania, de az már 
jószerivel csak formaság. Aztán ha az 
is megvan, leshetjük a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság válaszát.

De addig sem fogunk unatkozni, any-
nyi szent, számok fognak röpködni -– 
egyébiránt már röpködnek is --–, hiva-
tásos és amatôr szónagykereskedôk 
diszkontáron kínálják majd harmad-
osztályú frissességû, gyorsan romlan-
dó portékájukat, amelynek az a neve: 
Miért nem kell nekünk az olimpia? 

Az egyik térfélen áll majd a Pricewa-
terhouseCoopers nemzetközi tanácsa-
dó cég ezerháromszáz oldalas tanul-
mánya, amely a rendezés elônyeit 
ecseteli, és hétszázhetvennégymilliár
dra taksálja a költségeket, mégis je-
lentôs anyagi hasznot remél, a másikon 
pedig több tucat Bolyai oszt, szoroz és 
gyököt von, majd lefordítja nekünk, 
hogy abból a pénzbôl hány inkubátor, 
egyszer használatos fecskendô, kórhá-
zi páncélszekrény és kakaómentes 
számítógép vásárolható. Márpedig az 
kell a népnek, nem pedig a hülye olim-
pia. Különben is, egy satnya, vidéki kis 
nemzet ne kavarjon bele a nagyok já-
tékába, mert abból aztán tényleg sem-
mi jó nem sülhet ki, csak valami ot-
romba, mucsai zagyvaság. 

Mellesleg –-- és ez már saját, maszek 
vélemény –-- az atlantai játékoknál 

még aligha rendezhettek bugrisabb 
olimpiát, pedig azt a világ ura vette 
meg, elôkotorva néhány dollármilliót 
vagy -milliárdot a párnacihából. És ér-
dekes, hogy akkor vagy utána az ame-
rikai ügyészség nem értesült semmi-
féle korrupcióról, nem szaglászott a 
NOB portája körül, mint manapság azt 
a FIFA háza táján teszi.

A Pricewaterhouse hét fontos gazda-
sági elônyt emel ki tanulmányában: a 
munkahelyteremtô hatást, az állami 
költségvetés ezeregyszázmilliárd fo-
rintra becsült bevételeit, a gyorsabb 
gazdasági növekedést, a háztartások 
többletbevételét, a megnövekedett tu-
risztikai bevételeket, az ország ver-
senyképességének növekedését, az 
európai uniós fejlesztési pénzek haté-
konyabb felhasználását, valamint Ma-
gyarország és Budapest ismertségé-
nek, jó hírének erôsödését. Hogy így 
lesz-e vagy sem, egyelôre nem tudni, a 
válasz csak hit és oldal kérdése. Min-
denesetre hírünk már így is van, de 
hogy van mit rajta javítani, az kétség-
telen. Most jönnek majd varázslatos 
szómágusok, és adnak neki. Mármint a 
hírünknek. Alappal vagy éppen alap 
nélkül, lesz itt majd abcugozás meg 
pfujolás, rasszizmus meg cigánykér-
dés, idegengyûlölet meg intolerancia, 
lesznek hiányzó emberi jogok, és nyil-
ván akad majd haladó, baloldali ma-
gyar európai parlamenti képviselô, aki 
összefogva Rui Tavaresszel és Ulri-
ke Lunacekkel felveti: hasson a NO-
B-ra az EU, hogy olyan ország, amely-
nek miniszterelnöke bevándorláselle-
nes és halálbüntetésrôl beszél, ne is 
szagolhasson az olimpiarendezés köze-
lébe. 

De ha mégis, ha valami csoda folytán 
2017-ben mégis mi kapnánk a rendezés 
jogát, minden bizonnyal Magyarhonból 
indulna útjára a játékok bojkottjának 
nemes eszméje.

Mit tegyünk, ilyenek vagyunk. Már 
Árpádékkal sem akart mindenki ki-
mozdulni Etelközbôl, s bár most gyak-
ran szívesen engedünk a színes Nyu-
gat csábító hívásának, mindentudó 
legjobbjaink kivételével menthetet-
lenül, végérvényesen megmaradtunk 
provinciálisnak. Na, ezért mondják 
nekünk a legjobbak, hogy kuss! Szó 
sem lehet semmiféle olimpiáról, tes-
sék csak szerényen beérni a falusi 
dolgozók szpartakiádjával. Azt még 
meg tudjuk rendezni, igaz, akkor is 
lesz néhány pedagógussztrájk meg éh-
ségmenet, de ha már a rezsicsökkentést 
kibírtuk, kibírjuk azt is. Legfeljebb 
össznépileg --– az MSZP-kórus veze-
tésével --– elénekeljük az Internaci-
onálét. Hogy lássa a haladó világ, itt 
nem nacionalista sportkezdeménye-
zésrôl –-- ahol nemzetek küzdenek 
egymás ellen --–, hanem haladó népi 
kezdeményezésrôl van szó.

Kiss László 
(Magyar Hírlap)

ki finn-magyar szempontból:
Labdabirtoklás: 42-58 % 
Lövések: 1-8 Ebbôl kapura: 0-5
A szünetben csatárt cserélt Dárdai 

Pál, az Egyesült Államokban remek 
formában futballozó Németh Krisz-
tián állt be az elsô félidôben teljesen 
észrevehetetlen Priskin Tamás he-
lyére. Hét perc kellet ahhoz, hogy 
Németh túlszárnyalja Priskint, Tô-
zsér remek indítását a kifutó Hra-
decky fölött elpöckölte, ám Halsti fél 
méterrel a gólvonal elôtt becsúszva 
kirúgta a labdát, hatalmas mentés 
volt.

Ekkor azt hittük, ugyanaz lesz a for-
gatókönyv, mint az elsô félidôben,ám a 
finnek magukra találtak, és beszorítot-
ták a magyar válogatottat. Persze az is 
lehet, hogy Dárdai szándékosan vonta 
vissza kicsit a csapatát, mindenesetre 
ott lógott a hazai gól a levegôben. 
Majdnem meg is lett, legalábbis egy az 
egyben léphetett volna ki a finnek csa-
tára, de Gera hatalmasat mentett. 
Alessandro Nestától láttunk még 
fénykorában ilyen elegáns szerelése-
ket.

Nem sokkal késôbb a legnagyobb 
finn helyzetet jegyezhettük fel: Ere-
menko áttette a jobb lábára a labdát, 
majd 18-20 méterrôl lôtt, Király órási 
bravúrral kitolta a jobb alsóba tartó 
lövést.

A 70. percben Dzsudzsák lendületesen 
ment el a bal oldalon, hajszálpontosan 
adott középre Szalainak, aki öt méter-
rôl nem tudta a kapuba fejelni a lab-
dát.

Ami azonban nem sikerült Szalainak, 
az sikerült Stiebernek. Az egyébként 
is rendkívül agilisan és lelkesen játszó 
középpályás egy kifejelt szabadrúgást 
gyengébbik lábával, jobbal kapásból 
bôdületes erôvel zúdította a kapuba. A 
remekül védô Hradeckynek esélye 
sem volt. (0-1, a gólt itt nézheti meg!)

A finnek persze még próbálkoztak, 
de a múltat ismerve, szerintünk ôk 
sem hitték el, hogy megverhetnek 
bennünket. Nem is sikerült nekik, 
akárcsak a budapesti meccsen, és ko-
rábban többször is, újra a hajrában 
sikerült bedarálnunk, és végleg lesza-
kítanunk ôket.

A magyar válogatott világbajnoki 
vagy Európa-bajnoki selejtezôsorozat-
ban még soha nem verte meg oda-
vissza a finneket, egészen mostanáig.

A következô meccset szeptember 4-
én, hazai pályán Románia ellen játssza 
Dárdai együttese. Gera Zoltán a fin-
nek ellen kapott egy sárga lapot, így a 
románok elleni csatát eltiltás miatt ki-
hagyja.
A másik két meccsen:
Az F csoport állása 6 forduló után:
1. Románia 14 pont
2. Észak-Írország 13 pont
3. Magyarország 11 pont
4. Feröer-szigetek 6 pont
5. Finnország 4 pont
6. Görögország 2 pont
Az elsô két hely Eb-részvételt, a 

harmadik pótselejtezôt ér.

Ennél fájóbb kiesés nincs
Elképesztôen balszerencsés körülmé-

nyek között esett ki a magyar U20-as 
labdarúgó-válogatott az új-zélandi vi-
lágbajnokságon, Mervó Bence góljá-
val sokáig vezettünk a szerbek ellen, 
akik a 91. percben egyenlítettek, majd 
a hosszabbításban, emberhátrányban 
a gyôzelmet is kiharcolták ---- egy ön-
góllal.

U20-as labdarúgó-
világbajnokság, nyolcaddöntô:
Magyarország --- Szerbia 1-2 (0-0, 1-1, 

1-1) 
Elég óvatosan kezdték a csapatok a 

meccset, a szerbek egy fokkal aktí-
vabbak voltak, de ôk is inkább a biz-
tonságra építettek, nem vezettek fer-
geteges rohamokat.

A 28. percben Székelynek kellett na-
gyot védenie, a bal felsô elôl piszkálta 
ki Zdelar lövését, és kapusunknak a 
szünetig még két fontos megmozdulása 
volt, Mandic két helyzeténél is bra-
vúrral védett. A szerbek nagyon fi-
gyeltek a négygólos Mervóra és 
Kalmárra, és a magyar csapat sokáig 
csak hosszú ívelgetésekkel próbálko-
zott, amit könnyen hatástalanított az 
ellenfél védelme. 

A második félidô is szerb fölénnyel 
indult, az 57. percben örülhettünk is, 
hogy megúsztunk egy nagy ziccert, az 
ellentámadásnál aztán Kalmár az ötö-
sig vitte a labdát, a passzát pedig Mer-
vó bevágta a léc alá, amivel beérte a 
góllövôlistát vezetô ukrán Kovalen-
kót.

A szerbek próbáltak nyomást gyako-
rolni a magyar csapatra, de a 72. perc-
ben eldönthettük volna a meccset, 
Kalmár passza után azonban Zsótér a 

Fontos MOB-lépés az 
olimpai rendezés felé

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
közgyûlésén úgy döntött, hogy támo-
gatja a 2024-es olimpia és paralimpia 
pályázati szándéknyilatkozatának be-
nyújtását. A MOB javasolja Budapest 
közgyûlésének, hogy szintén támogassa 
a szándéknyilatkozatot, valamint hatal-
mazza fel Tarlós István fôpolgármestert, 
hogy a fôváros képviseletében a MOB-
bal közösen nyújtsa be a jelentkezést.

A közgyûlés a határozat elôtt meg-hall-
gatta a megvalósíthatósági tanul-mány-
ról készült beszámolót, amely sze-rint a 
„budapesti olimpia megvalósítható és 
megtérülô vállalkozás, a magyar pályá-
zat esélyes a 2024-es olimpiára”.

A tanulmány szerint az olimpia gaz-
dasági elônye, a nemzetgazdaság több-
letjövedelme 1100 milliárd forintra be-
csülhetô, az olimpiához szükséges 
befektetés összege pedig ennél keve-
sebbre, 774 milliárd forintra tehetô.

A dokumentum úgynevezett master-
planje dél-budapesti helyszínt javasol, 
de vidéki helyszínekkel is számol, és 
2024. július 19. és augusztus 4. közötti 
idôpontot tart megvalósíthatónak.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Kodály Zoltán, Háry János 
c. daljátékában, 2. Dunaújvárosban, 3. 
Mark Twain, 4. Etióp, 5. VIII. Henik 
és Boleyn Anna, 6. Brazíliáé, 7. A mû-
vészeti, irodalmi alkotások tárgyát, 
tartalmát, 8. Nátrium-klorid (NaCI), 
9. Mária Lujza, Mária-Terézia császárnô 
leánya, 10. Nyolcat.

E heti kérdéseink:

1. Ki írta A valamit visz a víz c. 

bestsellert?

2. Mi a képlete a kénsavnak?

3. Melyik tenger legnagyobb kikötô-

városa Arhangelszk?

4. Milyen nemzetiségû királylány 

Verdi operájában Aida?

5. Kik voltak szülei I. Erzsébet angol 

királynônek?

6. Mi a magyar megfelelôje a Félix 

névnek?

7. Melyik szigeten játszódik Bizet 

Gyöngyhalászok c. operája?

8. Melyik kémiai elemet nevezték el 

a Hold görög istennôjérôl?

9. Minek a rövidítése az IMF?

10.Mi a svájci frank váltópénze?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...

A feltalálókat és tudósokat hajtó 
elementáris erô, a megismerés, a fel-
fedezés vagy a fanatikus hittel meg-
alkotott találmányaik kipróbálásának 
vágya nemegyszer sodorja ôket akár 
tudatosan vállalt, akár elôre nem lá-
tott, életveszélyes helyzetekbe. Ösz-
szeállításunkban néhány olyan világhí-
res vagy éppen hátborzongató 
szerkezet, kísérleti eszköz konstruk-
tôrét és az egyetemes tudomány-
történetet gazdagító, Nobel-díjat érô 
felismerés felfedezôjét mutatjuk be, 
akiknek találmányuk vagy kutatómun-
kájuk vált a végzetükké.

Kulcscsomó mellett rádium pihent 
a zsebben
Maria Sklodowska-Curie (1867-

1934), ismertebb nevén Marie Curie 
lengyel származású francia fizikus és 
kémikus korszakalkotó munkásságát 
aligha kell bemutatni.

A 19. század legvégén és a 20. század 
elsô évtizedeiben valóságos forrada-
lom bontakozott ki az elméleti és kísér-
leti fizikában, az atom-, illetve kvan-
tumfizika megszületésének hajnalán. 
Az ekkori felfedezések nyomán telje-
sen megváltozott a korábbi világkép; 
addig megmagyarázhatatlan jelensé-
gek, mint például a Nap vagy a csilla-
gok sugárzása vált érthetôvé, valamint 
feltárult az atomszerkezet bonyolult 
mikrokozmosza.

A törékeny fizikusnô férjével, Pierre 
Curie-vel együtt a radioaktivitás el-
méletének kidolgozásában alkotott 

maradandót. Nevéhez fûzôdik a poló-
nium, valamint a rádium radioaktív 
elemek felfedezése is. Párizsi labo-
ratóriumukban, ahol a radioaktivitással 
kapcsolatos kísérleteiket végezték, az 
erôsen sugárzó rádiumot puszta kézzel 
helyezték be a mérôeszközökbe.

Olyan is elôfordult, hogy Marie Curie 
munka közben a veszélyes radioaktív 
anyagot egyszerûen a zsebébe rakta. 
Ma nyilván elszörnyülködünk ezen a 
„felelôtlenségen”, de ne feledjük, hogy 
a Curie házaspár kísérletei idejében a 
tudomány még nem volt tisztában a 
radioaktivitás élettani hatásaival, ha-
lálos következményeivel.

Miután férje 1906-ban elhunyt egy 
balesetben, Marie Curie egyedül foly-
tatta kísérleteit. Idôközben hiába jöt-
tek rá a radioaktivitás pusztító egész-
ségi következményeire; a korai 
idôszak kutatómunkája maradandó 
károsodást okozott a kétszeres Nobel-
díjas kutatónô egészségében, aki 1934. 
július 4-én hunyt el.

Az álmok hajóján süllyedt a fagyos 
mélységbe

Az Európából Amerikába irányuló 
kivándorlási hullám tetôzésével, a 19. 
és a 20. század fordulóján robbanás-
szerû növekedésnek indult a transzat-
lanti személyhajózási forgalom. A kor 
két legnagyobb hajózási társasága, a 
brit Cunard és a White Star Line egy-
mással versengve állították szolgálat-
ba az egyre gyorsabb és hatalmasabb 
óceánjárókat.

Az elsôség megszerzése céljából 
1907-ben a White Star tulajdonosai --- a 
Morgan bankárház támogatásával --- a 
hajóépítés történetének addigi legna-
gyobb projektjébe kezdtek. Az Olym-
pic-osztály egységei, az RMS (Royal 
Mail Ship) Olympic, a késôbbi Britan-

nic, és különösen a másodikként meg-
épült Titanic az akkor elképzelhetô 
legnagyobb luxust képviselték.

A Titanic az Edward-kor mérnöki tu-
dásának csúcsa volt, amely számos 
olyan technikai újítással, köztük a pa-
rancsnoki hídról egyetlen gombnyo-
másra lezárható 16 vízzáró rekesszel, 
dupla hajófenékkel és vezeték nélküli 
szikratávíróval rendelkezett, ami mi-
att már azelôtt elsüllyeszthetetlennek 
minôsítették a hajót, hogy kifutott vol-
na elsô útjára.

Az impozáns óceánjáró „szülôatyja” 
Thomas Andrews (1873 - 1912), a 
Titanic fôkonstruktôre, egyben a hajót 
építô belfasti Harland & Wolff hajó-
gyár vezérigazgatója volt. A Titanic 
tervrajzait William Pirrie és mérnök-
csoportja készítette el Andrews 
technikai instrukciói alapján, illetve 
felügyelete mellett. A hajót a Titanic 
1908. március 31-i gerincfektetésétôl 
számítva 12 ezer szakmunkás alig 
három év alatt építette meg.

A Titanic 1912. április 10-én futott ki 
hatalmas sajtóhírveréssel beharan-
gozott elsô útjára. A mesés óceánjárót 
szinte saját gyermekeként szeretô 
Andrews szintén a fedélzeten volt. A 
Harland & Wolff kilenc mérnökével 
szorgalmasan járta a hatalmas óceán-
járót, hogy a legapróbb hibákat, hiá-
nyosságokat is feljegyezzék.

1912. április 14-én nem sokkal éjfél 
elôtt, azután, hogy 23.40-kor a Titanic a 
jégheggyel ütközött, Smith kapitány 
a hídra hívatta Thomas Andrewst. 
Ô, aki mindenkinél jobban ismerte a 
hatalmas hajót, gyors számítás után 
közölte a lesújtó hírt; a Titanic menthe-
tetlen, és egy, maximum másfél órán 
belül el fog süllyedni.

Folytatjuk!

A HÉT ZSIDÓVICCE:
Kohn tanácsot szeretne kérni a rab-

bitól, ezért felhívja telefonon. A rabbi 
személyes találkozót javasol a laká-
sán.

--- Rendben ---, mondja Kohn, de hogy 
jutok el a lakásodhoz?

--- Dohány utca 12. Mikor itt vagy a 
jobb könyököddel beütöd az 52-es kó-
dot, a liftben a bal könyököddel meg-
nyomod az 5-ös gombot, a folyosón 
balra, majd a csengõmet megnyomod 
egyszer a jobb könyököddel, és már itt 
is vagy!

--- Értem, de miért kell a könyököm-
mel nyomni a gombokat? Miért nem 
jó, ha az ujjammal csinálom?

--- Ejnye Kohn, tanácsot szeretnél, 
csak nem jössz üres kézzel!

A HÉT UNIOS TEOLÓGIAI ESZME-
FUTTATÁSA:

A mennyország az, ahol az angolok a 
rendõrök, a franciák a szakácsok, a 
németek a technikusok, az olaszok a 
szeretõk és az egészet a svájciak szer-
vezik.

A pokol, ahol a németek a rendõrök, 
az angolok a szakácsok, a franciák a 
technikusok, a svájciak a szeretõk és 
az egészet az olaszok szervezik.

A HÉT TANULSÁGA:
Amerikai iskola, a tanítónõ feladja a 

házi feladatot: Másnapra mindenki 
gyûjtsön egy tanulságos történetet a 
családja történetébõl. 

Másnap: 
---- No kis Jack, milyen tanulságos 

eset történt a ti családotokban? 
--- Egyszer vittük egy nagy kosárban 

tojást a vásárra, de kiesett az egyik 
kerék, a kosár kiborult, és az összes 
tojás összetört.

--- És mi ebbõl a tanulság?
--- Nem szabad az összes tojást egy 

kosárban tartani!
--- Nagyon jó. Hát te, kicsi Jane?
--- Egyszer vittünk egy nagy kanná-

ban tejet a vásárra, de megbotlott a ló, 
a kanna kiborult, és az összes tej ki-
folyt.

--- És mi ebbõl a tanulság?
--- Nem szabad az összes tejet egy 

nagy kannában tartani !
--- Nagyon jó. Hát te, kicsi Joe?
--- Bob bácsikám zöldsapkás volt 

Vietnámban, és egy nap a vietkongok 
lelõtték a helikopterét. Nem volt nála 
más, csak egy üveg whisky, egy gép-
puska, és egy dzsungelkés. Miközben 
zuhant a helikopter, megitta a whiskyt, 
nehogy kárba menjen, ha a becsapó-
dáskor eltörik az üveg. Amikor kiká-
szálódott a roncsok közül, látta, hogy 
száz vietkong vette körül. Hatvanat 
lekaszált a géppuskával, de elfogyott a 
tölténye. Harmincat megöl a macsé-
tával, de az aztán kicsorbult. A mara-
dék tizet kénytelen volt puszta kézzel 
megfojtani.

--- Jézusom, kicsi Joe, mi lehet ebbõl a 
szörnyûségbõl a tanulság?

–-- Ne kezdj ki Bob bácsival, ha ré-
szeg

* * *
Néhány különlegesség, amirõl keve-

sen tudnak:
--- A pillangók a lábukkal ízlelnek.
--- A kacsa hápogása nem vissz-

hangzik, és senki nem tudja, hogy mi-
ért.

--- Évente, átlagosan, 100 ember ful-
lad meg a saját töltõtollától.

--- Általában az emberek jobban fél-
nek a pókoktól, mint a haláltól.

--- A társkeresõ irodákat felkeresõ 
emberek 35%-a már házas.

Az elefánt az egyetlen állat, ami nem 
tud ugrani.

--- 2 milliárd ember közül csak 1 éli 

Feltalálók, akiket 
találmányuk vitt a sírba meg a 116 évet.

--- A tehén fel tud menni a lépcsõn, de 
lejönni már képtelen.

--- A nõk kétszer gyakrabban pislog-
nak, mint a férfiak.

--- A könyökünket lehetetlenség 
megnyalni.

--- Indiana fõkönyvtára évente egy 
hüvelykujjnyit süllyed, mert az építé-
sekor a mérnökök nem számoltak az 
épületben elhelyezett könyvek súlyá-
val.

--- Egy csiga akár 3 évet is átaludhat.
--- Megdöbbentõ! Az elektromos szé-

ket egy fogorvos találta fel.
--- Minden jegesmaci balkezes.
--- Egy strucc szeme nagyobb, mint 

az agya.
--- Majdnem mindenki, aki ezt az üze-

netet olvasta, megpróbálta megnyalni 
a könyökét

* * *
A vidéki tanyára becsenget a szom-

széd tanyán lakó férfi. Egy kislány jön 
ajtót nyitni.

--- Apádat keresem --- mondja a szom-
széd.

--- Sajnos nincs itthon --- mondja a 
lány --- de szerintem én is tudok segí-
teni. Biztos a bikánkat akarja kölcsön-
kérni fedeztetésre, ugye? A miénk a 
legszebb bika a környéken, apám száz 
dollárt szokott kérni egy alkalomért. 
De ha ezt drágállja, van egy fiatal bi-
kánk is, azt apám ötven dollárért 
szokta kölcsönadni. Vagy ha még ez is 
sok, akkor van egy öreg bikánk is. 
Azzal már nehezebb a dolog, ezért 
apám 25 dollárt szokott kérni.

--- Nem, egyáltalán nem bikát akarok 
kölcsönkérni! A bátyád teherbe ejtette 
a lányomat!

--- Hú, akkor tényleg jobb, ha meg-
várja apámat! Nem tudom, hogy a 
bátyámért hány dollárt szokott kérni.

 * * *
Az USA hadserege nyugdíjba vonu-

lása alkalmából három tábornokot kí-
ván megjutalmazni. Arra kérik ôket, 
hogy adjanak meg tetszôlegesen két 
testrész között egy távolságot, azt le-
mérik és centiméterenként ezer dol-
lárt kapnak.

Az elsô tábornok magas, azt kéri 
mérjék meg a feje búbja és a talpa 
közt a távolságot. Ez 195 cm, boldogan 
megy nyugdíjba a 195.000 dollárral.

A másodiknak hosszúak a kezei. Ki-
nyújtott két keze a mérce, ujjai között 
a távolság 165 cm. 165.000 dollárral 
távozik.

A harmadik kis termetû férfi. Azt 
mondja a bizottságnak mérjék meg a 
köldöke és a férfiassága között a távol-
ságot. Azt hiszik csak viccel, nem lehet 
az olyan sok.

De ô kitart az elképzelése mellett. 
Hát akkor mérnek! De a másodiknak 
említett testrészt nem találják!

--- Hát hol a marsallbot tábornok úr? 
--- kérdezik.

--- Ja, fiaim, az ott maradt Vietnam-
ban!

* * * 
Egyszerûen elképzelni sem tudom --- 

dohog a férj ---, hogy mire költöd azt a 
rengeteg kosztpénzt, amit havonta 
adok neked! --- Nem tudod? --- kérdezi 
felháborodva a feleség. --- Akkor csak 
nézd meg magad alaposan a tükör-
ben!

* * *
--- Mondd drágám, nem túl mély a 

dekoltázsom?
--- Szôrös a melled? --- Nem.
--- Akkor igen.

A White Star Line hajózási társaság büszkeségei, 
az Olympic (a képen balra) és a Titanic 
a Harland & Wolff belfasti dokkjában
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03:10 Magyar elsők (2004)  
Az első magyar elmegyógy-
intézet. Magyar ismeretter-
jesztő  
03:25 Falak  (1968)  Ma-
gyar film; Rendezte: Ko-
vács András. Szereplők: 
Latinovits Zoltán (Ambrus 
László), Gábor Miklós 
(Benkő Béla), Bánki Zsu-
zsa (Erzsi), Szemes Mari 
(Anna), Mensáros László 
(Ferenczi), Drahota And-
rea (Zsuzsa), Ráday Imre 
(Szamosi), Philipe Marche 
(Lendvay), Bernadette La-
font (Marie), Major Tamás 
(főszerkesztő) Ambrus fő-
mérnököt felfüggesztik ál-
lásából, mert egy exportra 
szánt cikk konstrukciós 
hibáira nyíltan felhívta a 
vásárló fél figyelmét. Köz-
vetlen főnöke, Benkő pá-
rizsi kiküldetése alatt érte-
sül Ambrus ügyéről. Egy 
pincebárban találkozik 
egykori barátjával, és an-
nak francia feleségével. 
Beszélgetésük után Benkő 
sok mindent más színben 
lát. Felesége és felettese azt 
szeretné, ha kívül maradna 
az Ambrus-ügyön. Egzisz-
tenciális okok, az évtizedek 
óta működő öncenzúra 
működik Benkőben és 
környezetében. Hazatérve 
megfontoltan, komoly 
elhatározásra jut...
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HÍREK 
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11:00 Kárpát expressz    
 11:25 Ízőrzők  Mencshely. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina. Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Útmutató  
15:40 Isten kezében  
16:10 Élő örökség  
16:45 Nehézsorsúak 14/1.: 
Dr. Keveházi Ferenc. 
Magyar dokumentumfilm. 
Rendezte: Sára Sándor
17:30 Nehézsorsúak 14/2.: 
Kertész János. Magyar 
dokumentumfilm   
18:30 Öt kontinens    
19:00 Hogy volt?!  Szirtes 
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20:00 A L árt pour ĺ art 
társulat új műsora. A 
művésznő és a többiek 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal
22:25 Ridikül - Női talk-
show. Fontos a hátország 
23:15 Kárpát expressz   
23:40 Világ   
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04:00 Hazajáró  Szepesség 
- Branyiszkótól a Lőcsei-
hegységig 
04:30 Szerelmes földrajz  
Pannon értékek  
05:00 Hagyaték  Lélekjárta 
tárgyak - A népművészet 
csodája. 
05:30 Duna anzix   
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás   
11:25 Ízőrzők Csór 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Unser Bildschirm 
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Evangélikus 
magazin  
15:40 Evangélikus ripor-
tok - A szeretet erejével  
16:10 Nehézsorsúak 
(2004)14/3.: Soós Miklós 
Magyar dokumentumfilm  
Rendezte: Sára Sándor. 
Soós Miklóst 1945-ben 
először tíz, majd két év 
múlva 20 év kényszermun-
kára ítélték. Hiába, hogy 
nem ismerte el bűnösségét, 
tíz esztendőt el is töltött a 
lágerban. Változást és re-
ményt sorsában csak a 
Sztálin halála utáni politi-
kai enyhülés hozott. 1956 
tavaszán került haza, s na-
gyon nehezen kapott csak 
munkát. A politikától egy 
életre távol tartotta magát, 
de azért harcolt az igazáért. 
17:15 Virágzó Magyaror-
szág (2009)  Körmend 
17:35 Határtalanul magyar 
18:05 Hazajáró  Muravi-
dék 2. - Őrségtől Hetésig 
18:35 Térkép  
19:05 Hogy volt?! (2015) 
Fenyő Miklóst köszöntjük
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
(2012) Szereplők: Aradi 
Tibor (kislány; látogató;), 
Csöre Gábor (kínai beván-
dorló; Superman; jelmez-
báli apuka;), Csuja Imre 
(apuka; büdös-klub tag;), 
Janklovics Péter (műsorve-
zető; büdös-klub tag; por-
tás), Lengyel Tamás (jel-
mezbáli apuka; büdös-klub 
tag; biztonsági őr), Murá-
nyi Tünde (büdös-klub ve-
zető; járókelő), Nagy Ban-
dó András (Nagy Bandó 
András)
21:00 HÍRADÓ
21:30 Gasztroangyal
22:25 Ridikül - Női talk-
show Közös kassza, külön 
kassza? 
23:20 Minden tudás    
23:40 Kék bolygó   
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talkshow Ikrek a családban 
04:00 Hazajáró (2014)  
Hagymás-hegység 2. - 
Erőss Zsolt és Kiss Péter 
emlékére 
04:30 Szerelmes földrajz 
1-10. Kép-visszhangok - 
Sass Sylvia 2012
05:05 Hagyaték Trianon - 
Feltámadásra várva 
05:30 Duna anzix  Búcsú 
Németországtól - Passau 
és Niebelungok. 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Iskolapad   
11:00 Élő egyház   
11:25 Ízőrzők  Ozora 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű nemzeti-
ségi magazin
12:30 Alpok-Duna-Adria  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Önkéntesek 
15:40 Így szól az Úr!  
15:45 Engedjétek hozzám 
16:00 Virágzó Magyaror-
szág (2010) Tokaj 
16:20 Nehézsorsúak 
(2004)  Olofsson Károly  
Magyar dokumentumfilm. 
Rendezte: Sára Sándor
17:40 Határtalanul magyar 
(2013)  A nyelvhatár őrzői. 
Filmünk bemutatja a leg-
kisebb Kárpát-medencei 
magyar közösség minden-
napjait. A Muravidéken 
ma mintegy 6-7000 ma-
gyar él, Szlovénia teljes 
kulturális és nyelvi auto-
nómiát biztosít a számukra. 
Kulturális életük igen pezs-
gő, a Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet több 
mint 30 hagyományőrző 
csoportnak ad otthont, ma-
gyar nyelvű könyvesboltot, 
illetve könyvkiadót is mű-
ködtetnek. Az ő munkájuk 
jelentősen hozzájárul az ott 
élő magyarok identitásá-
nak megőrzéséhez.
18:10 Hazajáró Belényesi-
medence 
18:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
19:10 Hogy volt?! (2015)  
Straub Dezsőt köszöntjük
20:05 Szenes Iván írta 
Slágerműsor  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal. A 
kárpáti borzderes
22:25 Ridikül - Női talk-
show Nők és az  irodalom 
23:10 Élő egyház    
23:35 Iskolapad   
23:55 Magyar elsők  Az 
első magyar egyetemek. A 
világ legnagyobb, legmoder-
nebb egyetemi köz-pontjáról 
Mátyás királyunk álmodo-
zott – egy hétemeletes, függő-
folyosós külön városrészről a 
budai Duna-parton. 
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11:25 Ízőrzők Tiszakécske. 
Tiszakécske Bács-Kiskun 
megyében, a kecskeméti 
kistérségben fekszik. Terü-
letén már közel másfélezer 
évvel ezelőtt lakott telepü-
lés nyomai találhatók. A vá-
rost 1950-ben Új- és Ókécs-
ke községből hozták létre. Ti-
szakécske híres termálfürdő-
iről, kékfestéséről és mézes-
kalácsairól egyaránt. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék 
12:30 Hazajáró  Felső-Gö-
mör - A Vályi-völgytől 
Mruányig
13:00 HÍRADÓ -
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Katolikus Krónika  
15:40 Új nemzedék  
16:10 Virágzó Magyaror-
szág. Izsák Kiskőrös és 
Kecskemét között félúton 
található. A város nyugati 
oldalán fekszik a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park egyik leg-
jelentősebb területe,Közép- 
Európa legnagyobb édes-
vízi mocsara, a 2900 hek-
táros Kolon-tó. 
16:30 Nehézsorsúak 
(2004)  14/6.: Beleznay 
Rozália Magyar dokumen-
tumfilm  Rendezte: Sára 
Sándor
17:50 Csonka vágányon 
(2014)  Magyar dokumen-
tumfilm  
18:45 Hogy volt?!  A 
Neoton-sztori
19:40 FÁBRY 
21:00 HÍRADÓ 
21:30  A Gasztroangyal 
Nádudvaron felidézi a régi 
ízeket: megtudjuk, illik-e a 
szürkemarha-pörkölthöz a 
kemencében roggyantott 
túrós csusza? Milyen a 
töltött káposzta, ha kavicsá-
gyon főzik? Hány rétegű a 
rakott palacsinta, és hány-
szor kell forgatni a slambu-
cot? Hogyan készül a hun-
garikumok között számon 
tartott rögös túró, és mitől 
olyan finom a tejfölös ke-
nyér? Marcsi kísérője egy 
20 éves csikós fiú lesz, aki 
megmutatja, hogyan élhet 
egy fiatalember a XXI.szá- 
zadban a nagyapja érték-
rendje szerint...
22:25 Ridikül - Női talk-
show Nők és a csavarhúzó 
23:10 Profit7  
23:35 Unió28   

00:00 Himnusz   
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát 
válogatás   
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:10 Ridikül - Női talk-
show Nők és a csavarhúzó 
03:55 Hazajáró Zempléni-
szigethegység 
04:25 Szerelmes földrajz 
Otthonom Óbuda - Koltai 
Lajos 
05:00 Hagyaték  Tavaszi 
szél - Házasság Isten és 
ember előtt 
05:25 Duna anzix  Az Ó- 
perenciás-tengeren innen 
és túl... - Linz és Grein 
között 
05:45 Sárga rózsa (1940)  
Magyar film  Rendezte: 
György István. Szereplők: 
Szörényi Éva (Klári), Gre-
guss Zoltán (Lacza Ferkó), 
Kamarás Gyula (Decsi 
Sándor), Kormos Márta 
(Cipra cigánylány), Görbe 
János, Rózsahegyi Kál-
mán, Dayka Margit, Pataki 
János. Decsi Sándor, a csi-
kósbojtár a katonaság után 
a pusztára tér vissza. Meg-
tudja, hogy szerelme, Klári 
nem volt hű hozzá, távollé-
te alatt Lacza Ferkóval, a 
gulyásbojtárral enyelgett, 
sárga rózsát is adott neki. A 
lány mindent tagad. Lacza 
Ferkót egy eladott gulyával 
Morvaországba küldik. 
07:00 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
07:30 Balatoni Nyár   
09:15 Család-barát 
Hétvége 
10:30 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:40 Tessék!    
11:00 Itthon vagy!  
11:25 Ízőrzők (2010) 
Lajoskomárom 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Csendül a nóta Pitti 
Katalin, Kiss Károly, Laka-
tos Miklós és zenekara 
12:25 Csendül a nóta Csa-
la Judit, Deák Mihály, B. 
Tóth Magda, Puporka 
András, Sárközi Béla és 
zenekara 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Aranyfeszt   
14:10 Itthon vagy!    
14:35 Kék bálvány (1931)  
Magyar romantikus film  
Rendezte: Lázár Lajos. 
Szereplők: Jávor Pál, Gó-
zon Gyula , Beregi Oszkár, 
Radó Nelli , Pethes Sán-
dor,  Makláry Zoltán
15:50 Magyar elsők .Az 
első magyar divatbemutató 
16:10 Novum Smartshow 
16:40 Csodabogár    
17:10 Nehézsorsúak (2004) 
14/7.: Bondor Vilmos. 
Magyar dokumentumfilm  
18:15 Szabadság tér ́ 89   
19:00 Ybl 200 (2014)  Ré-
gi képviselőház 
19:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
20:00 Mindenből egy van 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal A 
hadházi lapos káposzta
22:25 Ridikül - Női talk-
show Szenvedély, mánia? 
23:15 Itthon vagy!   
23:35 kult.hu    

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Balatoni Nyár   
02:10 Család-barát 
Hétvége  
03:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:35 Kék bálvány (1931) 
Magyar romantikus film   
04:50 Élő örökség  
05:15 Építészet XXI.  
05:50 Muzsikál a mozi 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből  Szerep-
lők: Ágay Irén, Bársony 
Rózsi, Bilicsi Tivadar, Bul-
la Elma, Dajka Margit, Er-
délyi Mici, Fényes Alice, 
Hajmássy Miklós, Jávor 
Pál, Karády Katalin, Kelly 
Anna, Makláry Zoltán, 
Muráti Lili, Simor Erzsi, 
Szeleczky Zita, Szilassy 
László, Tolnay Klári, Víz-
váry Mariska, Zimonyi 
Márta. Csortos Gyula, Gó-
zon Gyula, Rózsahegyi 
Kálmán, Máli Gerő, Szöré-
nyi Éva, Páger Antala kor 
komponistája Czerkovicz 
Béla, Egy tál lencse, Fény 
és árnyék /szentimentális 
dráma, karácsony, Bulla 
Elma/ Zilahy Lajos: Egy 
lány elindul /1937.R: Szé-
kely Istvána kor komponis-
tája Czerkovicz Béla, Egy 
tál lencse, Fény és árnyék /
szentimentális dráma, kará-
csony, Bulla Elma/ Zilahy 
Lajos: Egy lány elindul/ 
1937. R: Székely István
06:40 Építészkorzó   
07:10 Balatoni Nyár    
09:00 Család-barát 
Hétvége
10:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:30 Hungaroring 
magazin   
10:55 Rúzs és selyem    
11:20 Ízőrzők Karcag 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor (1996)  
Kovács Lajos, Szabó Szil-
via, Lovay László, Hatvani 
Kiss Gyöngyi, Déki Laka-
tos Sándor és zenekara 
12:25 Nótacsokor (1998) 
Nánássy Lajos, Máté Ottí-
lia, Tarnai Kiss László, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Szabadság tér ́ 89  
14:00 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor  
14:50 Amire a világ táncolt 
(1982) Örökzöld dallamok 
- Az ötvenes évek 
15:45 Mesélő cégtáblák A 
kerti törpe karrierje 1999
16:20 Nehézsorsúak 14/8.: 
Erdensohn Imréné Háy 
Magda. Magyar dokumen-
tumfilm   
17:30 Térkép  
18:00 Öt kontinens  
18:30 Szerelmes földrajz - 
Korzenszky Richárd 
19:00 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza  17/13. 
Kubikusok, halászok 
19:55 Balázs Fecó: 
Évszakok   
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal 
Keleméri bárányok
22:25 Ridikül - Női talk-
show 
23:15 Rúzs és selyem   
23:35 HUNGARORING 
magazin  

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 talk-
show Közös kassza, külön 
kassza?  
04:00 Hazajáró  Alacsony-
Beszkidek - Hantok a 
Sárosi-határhegységben 
04:30 Szerelmes földrajz. 
Második szülőföldem: 
Ecsegpuszta 
05:00 Hagyaték (2012)  
Rovásírás - Újraéledő jelek 
05:30 Duna anzix  Óda a 
melki apátsághoz 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 4kerék   
11:00 Magyar gazda  
11:25 Ízőrzők (2013) 
Karád. Karád Somogy 
megye dombok ölelésében 
fekvő, barátságos telepü-
lése. Érdemes kisétálni va-
lamelyik szőlőhegyre, on-
nét lehet igazán látni a so-
mogyi község szépségét. A 
táji adottságokon túl nép-
rajzi szempontból is való-
ságos kincsesbánya a falu. 
Í12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika. 
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru. Ro-
mán nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Rome Reports - Va-
tikáni híradó  
15:35 Isten kezében  
16:05 Magyar elsők 
(2007)  Az első magyar 
filmes néptáncgyűjtők 
16:25 Nehézsorsúak 14/4.: 
Rózsás János. Magyar 
dokumentumfilm   
17:35 Határtalanul magyar  
A gömöri nemzetfaragó 
18:00 Hazajáró (2013)  
Kőszegi-hegység - Kéktú-
ra a "Pannon Alpokban" 
18:30 Szerelmes földrajz 
Nem cserélném föl sem-
mivel… - Korzenszky 
Richárd 
19:05 Hogy volt?! Osztály-
találkozó: "Hatvanhato-
sok"
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán! 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal 
NEMZETEK KONYHÁJA 
BUDAPESTEN. A Gasztro-
angyal "megkóstolja a vi-
lágot" Budapesten. Utána-
járunk, milyen az autenti-
kus kínai konyha,  mi ma-
gyarok hogyan fogadjuk a 
perzsa, nepáli, török és gö-
rög ízeket, hogyan készül 
az igazi tapas, és mi köze a 
híres serano és ibériai 
sonkáknak a magyar 
mangalicához?
22:30 Ridikül - Női 
talkshow Ikrek a családban 
23:15 Magyar gazda   
23:40 4kerék   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak 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 (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, 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 tetô-

problémája 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 víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. 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 je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

Zenés

Táncos

Disznó-

toros

Vacsora
a 

Bocskaiban

Június 27-én.

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________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.

HÁZTARTÁSI segitséget/bejárónôt 

keresünk heti 3 napra, (hétfô, szerda 

és péntek) 5-5 órás elfoglaltsággal. Ál-

talános takaritás North Caulfieldben. 

Azonnali kezdés, gyakorlat és refe-

rencia szükséges. Kérjük hívja: 0407 

996-336

KERESEM PATYI TIBORT vagy 
akinek tudomása van róla.

Havran György vagyok, Szôcén 
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

LAKBERENDEZÔ által ízlésesen 

bútorozott, légkondicionálóval, moso-

gatógéppel, kerámiatûzhellyel felsze-

relt újépítésû, napfényben tündöklô 

stúdió eladó Budapest szívében. 

Városliget, Széchenyi Fürdô, Hôsök 

tere, múzeumok, éttermek, bevásárló-

központ mind kéznyújtásnyira, kiváló 

tömegközlekedéssel a város bármelyik 

pontjára. Ideális a kétlaki élethez és 

európai vakációkhoz. Bôvebb infor-

mációért hívja N. Katalint: 0410 170-

615.

TAXI, VÁROSNÉZÉS, személy-

szállítás. Ha Budapesten jár, és egy 

megbízható sofôrre van szüksége, 

hívja Lacit. Felsô kategóriás autóval, 

alsó kategóriás árakkal, húsz év 

tapasztalattal. 06 30 3173-434

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
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)

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

A SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG (1861) 
ÉS REND

szeretettel meghívja a magyar közösség tagjait
 június 28-án du. 1órakor kezdôdô 

ünnepélyes Avatási Szertartására 
és Fogadalomtételére.

Helyszín a Magyar Központ, 
1-5 Breust Place, Punchbowl.

Az avatást díszebéd elôzi meg melynek ára $25.
Részvételi szándékát kérjük jelezze pár nappal 

elôbb a 97596974-es telefonszámon 
vagy a 97431748-as számon

Minden honfitársunkat szeretettel várjuk

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 állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


