
Mailed  on Friday, 15th August 2014

No. 2833.    21 August 2014.   Printed Post approved PP 1000 2449   LVI. évfolyam 33. szám    2014. augusztus 21.



2. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                               2014. augusztus 21.

MAGYAR

Magyar Élet
Hungarian Life

Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Fax: (03) 9563-9101

E-mail:
amarffy@netspace.net.au
Levélcím: P.O. Box 210,

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
Elôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 160.—

Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
Half page: $ 300.—   Full page: $ 550.—
Translation and artwork free of charge.

Proprietor and Publisher: Hungarian Life Publishing
Printed by Attila Márffy, 15 Roselyn Cresc. East Bentleigh, Vic. 3165.

DOLLÁR
ÁRFOLYAM
2014. aug. 14-én
1 AUD = 217.71 Ft

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK

Augusztus 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Sámuel és Hajnal nevû kedves olva-
sóinkat.

Sámuel: a héber Semuél névbôl. 
Jelentése: Isten meghalgatott.

Hajnal: Vörösmarty Mihály alkotá-
sa a Zalán futásában.

Köszönthetjük még Samu, Eleo-
nóra Erika, Johanna, Kelemen, 
Maximilián, nevû barátainkat.

Augusztus 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Menyhért és Mirjam nevû kedves 
olvaóinkat.

Menyhért: A héber Melchior 
névbôl. Jelentése: királyi fény.

Mirjam: a Mária eredeti héber 
formája.

Köszönthetjük még Agenor, Ar-
nold, Eulália, Mária, Szigfrid, Ti-
mót nevû barátainkat.

Augusztus 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bence nevû olvasóinkat.
Bence: A Bencenc névnek a magyar 

rövidítése. 
Köszönthetjük még Farkas, Fülöp. 

Klaudia, Szidónia, Zakariás, Zden-
ka nevû barátainkat.

Augusztus 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bertalan, nevû kedves olvasóinkat.
Augusztus 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lajos és Patricia nevû kedves olvasó-
inkat.

Lajos: Az ófrancia Lois névbôl. Ez a 
germán Hlútwig, Hlodwis, Hlovis ne-
vek fejlôdési sorát követte. Elemei-
nek jelentése: hírnév + háború.

Patricia: A latin Patricius nôi párja.
Köszönthetjük még Patrik, Ele-

mér, Elvira, Kleofas, Ludovika, 
Marietta nevû barátainkat.

Augusztus 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Izsó nevû olvasóinkat.
Izsó: Több név egybeesése. 1. Az 

Ezsau alakváltozata. 2. A József régi 
Izsóf változatának rövidítése. 3. Ké-
sôbb az Izsák becézôje.

Köszönthetjük még Izsák, Izidor, 
Natália, Natasa, Rita nevû barátain-
kat.

Augusztus 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gáspár nevû olvasóinkat.
Gáspár: Bizonytalan eredetû ószö-

vetségi név. Talán perzsa névre vezet-
hetô vissza, jelentése ez esetben kin-
cset megörzô.

Köszönhetjük még Cézár, Gilbert, 
József, Vilja nevû barátainkat.

Augusztus 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ágoston nevû olvasóinkat.
Ágoston: A latin Augusztinus név 

Augustin rövidülésébôl. Jelentése: 
fenséges, fenkölt.

Köszönthetjük még: Ágost, Gusz-
táv, Herman, Hermina, Mimóza, 
Mózes nevû barátainkat.

Budapesti hotel is van 
a legjobb európai tízben

A budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace a kilencedik lett azon a lis-
tán, amelyet a TripAdvisor felhasználóinak értékelései alapján készítettek Eu-
rópa legjobb szállodáiról. „Ezt a hotelt egyetlen szóval lehet leírni: pompás! 
A külsô lobbitól a szép vendégszobáig. Ikonikus, elbûvölô, meghökkentô” --– 
idézi egy vendég véleményét az amerikai utazási oldal.

Az ötcsillagos szálloda, ahol augusztusra 295 euróért találtunk kétágyas szo-
bát, természetesen a magyar listát is vezeti. Második helyezett a szintén buda-
pesti Hotel Palazzo Zichy, amely egy korábbi rangsorban, ahol a kiszolgálás 
minôségét értékelték, a legjobb magyarországi szálloda lett. A mostani listán a 
harmadik az Opera Garden Hotel & Apartments, a negyedik a Hotel Parlament, 
az ötödik a Corinthia Hotel Budapest lett. A magyarországi elsô 25-ben csak két 
vidéki szálloda szerepel: a 18. helyen a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa, a 22.-
en pedig a Silvanus Hotel Visegrád.

Európában a legjobb szállodának a svájci Pontresinában található Grand Ho-
tel Kronenhofot tartották a TripAdvisor felhasználói. Az alpesi környezetben 
mûködô hotel lett egyúttal a világ legjobbja is. 

Kecskeméten mutatták be 
a világ elsô vízházát

A világ elsô vízházát Kecskeméten mutatták be a szakmai érdeklôdôknek, az 
újszerû ház Gutai Mátyás építészmérnök találmányán alapul. Az Európai Unió 

támogatásával már korábban elkészült az épület, de most elôször tartottak 
olyan bemutatót, amelyen a külföldön elô feltaláló személyesen részt vett.

A 33 éves építész a Kecskeméti Református Gimnáziumban érettségizett, 
majd Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen diplomázott. Ezt 
követôen a tokiói egyetem építész karán tanult tovább. A jelenleg is a tokiói 
egyetemen kutatóként dolgozó építész tíz éve foglalkozik az építészetben a víz 
hatékony felhasználásával. A vízház lényege, hogy a falak külsô és belsô rétege, 
valamint a dupla üvegfelületek között több centiméter vastagságban áramlik a 
víz. Az épületnek nemcsak az oldalfalaiban, hanem padlója és mennyezete is 
van vízzel van töltve. Gutai Mátyás az MTI-nek emlékeztetett arra: a vízházzal 
be tudta bizonyítani, hogy ha egy hagyományos épületszerkezet helyett egy 
hibrid szerkezetet épít, akkor a szerkezetben egy beépített válaszadó képesség 
alakul ki. Ez lényegében azt jelenti, hogy a Föld 73 százalékát borító víz kie-
gyenlítô hatásához hasonlóan a ház elemeiben áramló víz is kiegyenlítô hatást 
nyújt, ezzel növelve a komfortérzetet. A kiegyenlítés egy évet vesz igénybe a 
Földön, az épületen belül ez pár másodpercre szûkül ---- tette hozzá az építész.

Az ötlet megvalósításában segített az egykori gimnáziumi osztálytárs, Beré-
nyi Milán, aki közgazdászként uniós pályázatot kutatott fel annak érdekében, 
hogy a prototípus elkészülhessen.

Gutai Mátyás a házat bemutatva elmondta, hogy az egybeépíthetô hagyo-
mányos szerkezetekkel is, tehát egy épület felújításnál is alkalmazható, de meg-
építhetô új épületként is.

A vízház prototípusa mintegy 10 négyzetméter alapterületû, amelyen min-
den megoldást felvonultattak az üvegsaroktól az üvegfalon át az üvegtetôig. Az 
építész megfogalmazása szerint a folyadékpanel-rendszer fûtô- és hûtôtest is 
egyben, miközben az épület teljes felületén tárolja a napenergiát, amit késôbb 
hasznosítani tud, így minden darab napelemként is mûködik. Fontos szempont-
nak nevezte, hogy a víztömegek az épületen belül összekapcsolódnak, a hômér-
séklet-különbségek tehát kiegyenlítôdnek.

Gutai Mátyás elmondta, hogy a találmánya alapján megépített vízház 
prototípusának megvalósításában a Budapesti Mûszaki Egyetem és a tokiói 
egyetem is részt vett, megépítését az Európai Unió mintegy 36 millió forinttal 
támogatta, amely a teljes költségvetés 67 százalékát tette ki.

Az építész kiemelte, hogy akkora házat építettek fel, amelyen már tudomá-
nyos méréseket is tudnak végezni.

Véleménye szerint bármely épülettípuson sikerrel alkalmazható, de elsôsor-
ban nagyméretû üvegfelületeken lehet felhasználni a találmányát. 

Gutai Mátyás szerint már szabadalmaztatták az ötletet és jelenleg is több 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy a nagyon tisztelt és szeretett

MELIS JÁNOS
(1924. szeptember 19. ––– 2014. augusztus 1.)

visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.
Gyászolják húga, Tajkov Gyuláné Jolika, 

unokaöccse, Suhajda István, 
valamint barátai, Tóth Nóra, Csikós Magdi, Anasztázia.
Emléke szívünkben örökké élni fog

Nyugodjon békében
(Halála tragikus gépkocsi-baleset következménye, 
így a temetés idôpontját még nem tudjuk közölni. 

Amennyiben valaki szeretne azon részt venni, 
kérem hívja Magdit a 0401 318 371 számon.)
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HÍREK 

céggel tárgyalnak. Az építész rövid ideig tartózkodik Kecskeméten, hamarosan 
utazik vissza Tokióba, ahol folytatja a kutatást.

Tüntetés a budapesti nagykövetségnél 
a kárpátaljai sorozások miatt

A kárpátaljai sorozások és betelepítések ellen tiltakozott a Jobbik és a Hat-
vannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) Budapesten, Ukrajna nagykö-
vetsége elôtt.

Szávay István, a Jobbik alelnöke beszédében kiemelte: a kárpátaljai 
magyaroknak semmi köze a tôlük ezer kilométerre zajló „értelmetlen véron-
táshoz”. Hozzátette: mégis sokakat besoroznak, akaratuk ellenére önkéntesként 
kezelnek, a magyar kormány pedig nem védi meg ôket.

„Ez nem a magyarság háborúja, de nem háborúja Kárpátalja más népeinek 
sem”, így a magyar, ruszin, ukrán családokért is ki kell állni ---- fogalmazott.

Szávay István azt követelte, hogy a kárpátaljai katonákat ne vigyék keletre, 
hanem helyben szolgáljanak. Egyúttal elítélte a háborús övezetbôl érkezô me-
nekültek betelepítését is magyar vagy más nemzetiségek lakta településekre. A 
jobbikos politikus a „megalkuvó, idegen érdekeket kiszolgáló” politika feladá-
sára szólította fel a kormányt.

A rendezvényen Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, a HVIM 
alapítója látványosan „felülrôl szervezettnek” nevezte az ukrán válságot, meg-
jegyezve: a konfliktus kitörésekor Kijevben „ügyködtek” az amerikai és szö-
vetséges titkosszolgálatok, újságírók. Toroczkai László azt sürgette, hogy a 
kormány tegyen lépéseket a kárpátaljai magyarok és ruszinok érdekében.

Évi 50 milliós támogatás 
telefonos lelkisegélyre

A telefonos lelkisegítô-szolgálatok a nap 24 órájában önkéntesekkel 
végzik tevékenységüket

A kormány évente 50 millió forintot biztosít a telefonos lelkisegítô-szolgálatok 
szakmai és pénzügyi támogatására ---- közölte az Emberi Erôforrások Minisz-
tériuma (Emmi) parlamenti államtitkára az MTI-vel. Rétvári Bence egyúttal 
jelezte: az aktuális feladatokat kétévente felülvizsgálják és kormányhatározatban 
rögzítik.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: az Emmi mindig is kiemelt 
feladatának tekintette, hogy támogassa a telefonos lelkisegély- és krízisinterven-
ciós szolgálatot, valamint a mentálhigiénés segítségnyújtást, ezzel együtt az 
egészségfejlesztô támogatást a fiatalok számára is.

Kitért arra: a telefonos lelkisegítô-szolgálatok a nap 24 órájában önkéntesek-
kel végzik anonim és ingyenes tevékenységüket, amellyel kiegészítik az állam 
szociális és egészségügyi ellátórendszerét is.

„Tiszteletre méltó és egyre értékesebb azoknak az önkénteseknek a munkája, 
akik szabadidejükben vállalják, hogy lelki nehézségekkel küzdôknek segítenek” 
--- fogalmazott az államtitkár.

A telefonos lelkisegítô-szolgálatok szakmai és pénzügyi támogatására a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet biztosít évente 50 millió forintot ---je-
lezte. Hozzátette: a kormány szorosan együttmûködik a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatósággal és a koncessziós társaságokkal a civil szervezetek mûkö-
dési feltételeinek javításán. Elérték, hogy a telefonos lelkisegély-szolgálatok 
részére jelentôsen csökkenjenek a telefonos kiadások.

Az államtitkár tájékoztatott arról is, hogy a Nemzeti Együttmûködési Alapon 
keresztül is évek óta biztosítanak pályázati forrásokat a telefonos lelkisegély-
szolgálatok számára, ennek összege 2012 és 2014 között több mint 17 millió fo-
rint volt.

Az anyagi támogatás mellett szakmai fórum mûködését is segítik, többek 
között a „Hálózat az öngyilkosság megelôzésért” elnevezésû szakmai fórum 
tagjaként ---- közölte Rétvári Bence.

Magyar bibliatörténeti kiállítás 
Szegeden

A Biblia a magyar kultúra elidegeníthetetlen része ---- jelentette ki Balog 
Zoltán, az emberi erôforrások minisztere Szegeden, ahol magyar bibliatörténeti 
kiállítás nyílt.

A szentírás nélkül nem lehet megérteni a magyar kultúrát, a mûvészetet, 
nem beszélve a magyar nyelvrôl, amelynek sok fordulata a bibliai nyelvbôl, 
annak fordításából, elsôsorban Károli Gáspártól származik ---- mondta a 
politikus az Újszövetség Kutatók Társasága (SNTS) idei konferenciájához kap-
csolódva a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi és információs központjában 
megrendezett kiállítás megnyitóján.Napjainkban kérdés, mennyire aktuális a 
Biblia, és milyen segítséget tud nyújtani a keresztény kultúra a jövô Magyaror-
szágának építésében ---- mondta a miniszter A keresztény kultúráról, a ke-
resztény értékekrôl a források ismerete nélkül nem lehet beszélni, ezek közül 
pedig a legfontosabb a szentírás --- közölte Balog Zoltán.

„Komoly megtiszteltetés, hogy több száz bibliakutató, elsôsorban az Újszö-
vetséggel foglalkozó szakember érkezett Magyarországra, Szegedre. Amikor a 
tudósokkal a szentírással foglalkoznak, nekünk is szolgálatot tesznek. Az, hogy 
mi az aktuális a szentírás üzenetébôl, hogyan tud a Biblia segíteni a 21. század-
ban, nem csak Magyarország ügye, hanem Európáé is, amely keresztény gyö-
kerekre alapul” ---- fejtette ki a politikus.A tárlat számos érdekességet mutat be 
Szent Gellért korától egészen napjainkig, beleértve a legújabb, Simon László 
bencés rendi szerzetes által fordított újszövetségi szentírásig.

Az Újszövetség Kutatók Társasága (SNTS ---- Studiorum Novi Testamenti 
Societas) keddtôl szombatig rendezi Szegeden a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
és a Szegedi Tudományegyetem szervezésében nemzetközi bibliatudományi 
konferenciáját.

Németh Zsolt elégedett 
a nagykövetjelöltekkel

Az Országgyûlés külügyi bizottsága huszonnégy nagykövetjelöltet hallgatott 
meg az elmúlt napokban, többségükben külügyi tapasztalatokkal rendelkezô, a 
legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelelô jelöltekrôl van szó --- mondta 
Németh Zsolt, a bizottság elnöke az Info Rádió Aréna címû mûsorában.

A bizottság vezetôje kifejtette: csütörtökön, pénteken és hétfôn naponta 
nyolc nagykövetjelöltet hallgattak meg. A testület nagyon alapos vizsgálatot 
végzett, de nem jó, ha ilyen sok jelöltet kell meghallgatniuk egyszerre, mert ez 
komoly terhelést jelent a bizottságnak ---- fogalmazott. Hozzátette: általában 
három jelöltnél többet egy nap alatt nem szoktak meghallgatni, és a jövôben 
nem is fognak.

Azért volt szükség most ezekre a meghallgatásokra, mert a külügyi kor-
mányzat nem volt még kész a nagykövetjelöltek megnevezésével a nyári szünet 
elôtt, de a nyár végén már nagyköveti értekezletet tartanak.

Úgy vélte, négyévente, a kormányalakítások idején jellemzô, hogy az átla-
gosnál nagyobb a „nagykövetváltási igény”. Most a bizottságban huszonnégy 
jelöltet hallgattak meg, és szinte minden esetében rendes váltásról volt szó --- 
közölte. Megjegyezte: csak egy-két esetben hívtak haza idô elôtt nagykövetet, 
és ez a döntés a külügyminiszter felelôssége.

Németh Zsolt elmondta: többnyire külügyi háttérrel rendelkezô jelölteket 
hallgattak meg, akik közül többen már korábban betöltöttek nagyköveti vagy 
elsô beosztotti megbízatást.

Hangsúlyozta: minden jelölt elnyerte a külügyi bizottság támogatását, túl-
nyomó többségük a legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelelt. A huszon-
négybôl háromnak nincs külügyi tapasztalata, az ô esetükben az idô dönti el, jó 
döntés volt-e a jelölésük, ezért a kormányzat viseli a felelôsség nagy részét --- 
mondta.

A bizottság elnöke beszélt arról is, hogy a diplomácia normarendszere sze-
rint csak azt követôen válik nyilvánossá, ki képviseli Magyarországot az egyes 
országokban, hogy a fogadó ország jóváhagyja a kinevezésüket. Ugyanakkor 
azt elmondta, hogy nagyarányú váltás lesz Latin-Amerikában, ahol egy kivé-
telével új vezetôje lesz minden állomáshelynek. Az arab világban is több váltás 
lesz, miként a Nyugat-Balkánon is, hiszen új nagykövet kerül Szerbiába, Bosz-
nia-Hercegovinába és Albániába. Új nagykövet lesz Moszkvában és Kijevben 
is, a nyugat-európai országok közül pedig Portugáliában, Hollandiában, vala-
mint Spanyolországban --- sorolta.

Németh Zsolt megjegyezte: még van húsz olyan állomáshely, ahol idén 
feltehetôen rendes, azaz nem idô elôtti váltás lesz, ezekre a posztokra ôsszel 
hallgatják meg a jelölteket.

Közölte: a jelöltek között nagy arányban voltak karrierdiplomaták, de fontos, 
hogy politikai kinevezettek is legyenek, akik hitelesen jeleníthetik meg a 
kormányzat filozófiáját. Talán nô az ilyen jelöltek aránya a jövôben, de ha nem 
nô túlságosan, akkor egészséges egyensúly lehet a diplomáciai karban a 
politikai kinevezettek és a karrierdiplomaták között --- vélekedett.
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Dr. Livia Tonge Principal

BSc, Eng (Hons), PhD, Master of Laws (Legal practice, Skills & Ethics)
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Említse, hogy a MAGYAR ÉLET hetilapja hírdetése alapján hívott.

A bizottság vezetôje arra is kitért, 
hogy az állomáshelyét a közelmúltban 
elfoglaló bukaresti nagykövet és az új 
külpolitikai vezetôk feladata lesz a leg-
felsôbb szintû párbeszéd újraindítása 
Magyarország és Románia között, 
mert e kétoldalú kapcsolatrendszer 
nélkülözhetetlen eleme az erôs Közép-
Európának. A gazdasági kapcsolatok 
eredményességének a politikai kap-
csolatépítésben is meg kell jelennie. 
Ez igazán a novemberi romániai el-
nökválasztás után lesz várható, azután 
van esély arra, hogy új lendületet 
kapnak a kétoldalú kapcsolatok --- 
fûzte hozzá.

Németh Zsolt azt is megemlítette, 
azért van szükség új nagykövetre 
Törökországban, mert „nem volt túl jó 
a viszony” az ankarai nagykövet és az 
isztambuli fôkonzul között. Ez saj-
nálatos, bár mindketten kiváló munkát 
végeztek --- fogalmazott, hozzátéve: 
fontos, hogy a jövôben ne ismétlôdjön 
meg ez a helyzet.

A külügyi bizottság vezetôje végül 
az ukrán válsággal kapcsolatban azt 
mondta, Magyarország érdeke az erôs, 
sikeres, szuverén ukrán állam. A ma-
gyar álláspont kiindulópontját e te-
kintetben a kárpátaljai magyarok ké-
pezik. Egyúttal képesnek kell lennünk 
Oroszországgal olyan kapcsolatot 
ápolni, amely Magyarország mozgás-
terét megtartja, ezért a szankciós 
politikában is kiegyensúlyozott állás-
pontot kell képviselnie az országnak ---
- fejtette ki. 

A FELTÉTEL 
NÉLKÜLI 

SZERETET
János 15:13 Nincs sen-

kiben nagyobb szeretet an-
nál, mintha valaki életét 
ad-ja barátaiért.

János 3:16 Mert úgy sze-
reti Isten a világot, hogy az 
Ô egyszülôtt Fiát adta, 
hogy valaki hiszen Ôbenne, 
el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.

Mark 10:45 Mert az em-
bernek Fia sem azért jött, 
hogy néki szolgáljanak, ha-
nem, hogy Ô szolgáljon, és 
adja az Ô életét váltságul, 
sokakért.

I János 4:9 Az által lett 
nyílvánvaló az Isten szere-
tete bennünk, hogy az Ô 
egyszülôtt Fiát elküldte az 
Isten e világra, hogy éljünk 
általa.

I János 4:10 Nem abban 
van a szeretet, hogy mi sze-
retjük az Istent, hanem 
hogy Ô szeret minket és el-
küldte az Ô fiát engesztelô 
áldozatul a mi bûneinkért.

Zsidók 13:5 ...mert Ô 
mondotta: „Nem hagylak 
el, sem el nem távozom tô-
led

János 14:6 „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet, 
senki sem mehet az Atyá-
hoz, hanem csak énálta-
lam.”

Horváth Teresa
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(Folytatás az 1. oldalról)
A korabeli krónikák arról számol-

nak be, hogy a szentéletû királynak 
halála után is érezték és tapasztalták 
segítségét, különösen a bajba jutottak 
és a szükséget szenvedŒk. Mialatt az 
országot nyomorúságok sora sújtotta, 
a köznép emlékezetében megŒrizte 
elsŒ királya alakját és tetteit. A kirá-
lyi hatalommal visszaélŒ uralkodóktól 
szenvedŒk elŒtt még világosabbá vált, 
hogy Szent István állapotbeli köteles-
ségeit teljesítve, az ország független-
ségét biztosítva, törvényeivel rendet 
és békét teremtve, az egyházi szer-
vezet kiépítésével az Evangélium 
eredményes hirdetését lehetŒvé téve 
Isten akaratát teljesítette. Aki pedig 
Isten akaratát hŒsies fokon teljesíti, 
az részesül az IstenbŒl kisugárzó 
szentségbŒl, vagyis maga is szent. E 
meggyŒzŒdésbŒl tehát nem is a hata-
lom jogos vagy jogtalan örökösei, 
hanem a nép kezdte Istvánt szentként 
tisztelni, s a kultusz helye a temet-
kezési hely, az általa alapított fehér-
vári bazilika volt. A hivatalos szentté 
avatás a XI. század második felében 
pápai jóváhagyással történt. Szent 
László király volt az, aki mindent 
megtett annak érdekében, hogy a nép 
körében már szentként tisztelt királyt 
hivatalosan, egyházi jóváhagyással, 
oltárra emeljék. A történelmi forrá-
sok megŒrizték Szent VII. Gergely 
pápa írását, amelyben engedélyt ad 
István király mellett Gellért és Imre 
herceg szentté avatására, miszerint: 
„emeljék fel azok testét, akik Pannó-
niában a hit magvát elvetették, és az 
országot a hit hirdetésével öntözték, 
hogy Œket a legnagyobb tiszteletben 
tartsák és méltó tisztelettel illessék.” 
Így történt tehát, hogy Szent László 
király 1083-ban elvégezhette a szent-
té avatásokat. A pápa legátust küldött 

hazánkba, és az Œ jelenlétében történ-
tek a kanonizációk.

MeggyŒzŒdésem szerint elŒször is 
Szent István király üzenete az össz-
magyarságnak, így a délvidéki ma-
gyarságnak is – a nemzet megmara-
dását és fennmaradását figyelembe 
véve – a család szeretete és tisztelete, 
valamint a templomhoz és az iskolá-
hoz való ragaszkodás, amint ezt Szent 
István király is felismerte. A Mária-
tisztelŒ király állandó kapcsolatban 
volt az Istennel, törekedett az élet-
szentségre, ezért vált Isten elŒtt fele-
lŒs uralkodóvá. Az életszentségre 
törekvés tehát Szent István egyik 
üzenete a mának. Továbbá a mai kor 
emberének szem elŒtt kell tartania 
államalapító királyunk fŒ célját, ki 
egy erŒs, egységes, keresztény nem-
zetet kovácsolt össze, melyet meg 
kell tartanunk. Még ezer év távla-
tával is meríthetünk fiához, Szent 
Imréhez írt intelmeibŒl, amelyben 
felszólít és buzdít a katolikus hit meg-
tartására és a becsületes, tisztességes 
életre. Türelmességre és megbocsá-
tásra int, hiszen csakis ezáltal jutha-
tunk elŒrébb életünk folyamán. Fel-
hívja figyelmünket a jogok tisztelet-
ben tartására, ami itt a Délvidéken, 
ahol számos nemzet él egy helyen, 
különösen fontos a békés társadalom 
és jövŒ megteremtésének érdekében. 
Azon kell fáradoznunk, hogy a fiatal 
nemzedék merje az Œsök hitét és 
nyomdokait követni, felvállalva ke-
resztény és magyar gyökereit. Fon-
tos, hogy örökké a szeretet vezérelje 
és tartsa össze az embereket, akár egy 
nép sarjai, akár nem. Végezetül pedig, 
mint elŒdeink, merjük kérni szent 
királyunk közbenjárását életünkre és 
mindennapjainkra, hogy határon innen 
és túl meg tudjunk maradni magyar-
nak és katolikus kereszténynek.

Az államalapító keresztény király

Kövér László szerint jövŒje csak 
olyan Európának van, amelynek nem-
zetállamai a keresztény erkölcs, az 
értékteremtŒ munka és a méltányos 
nemzetközi együttmûködés alapján 
állnak.

Az Országgyûlés elnöke errŒl a Ma-
gyar Állami Operaházban az elsŒ vi-
lágháború kitörésének századik év-
fordulója alkalmából, Fegyverek közt 
hallgatnak a múzsák címmel tartott 
állami megemlékezésen beszélt. Úgy 
fogalmazott: az elsŒ világháború csak 
katonailag ért véget, mentálisan még 
nem, és mindaddig nem is fog véget 
érni, amíg Európában nem helyezzük 
ténylegesen jogaikba a száz esztende-
je elveszett emberi méltóságot és kö-
zösségi méltányosságot.

Mentálisan csak akkor ér véget a 
háború, ha megértjük, hogy mások 
elszegényítése nem lehet senki jólété-
nek tartós forrása, ha megértjük, az 
embereket tartósan nem a pénz, ha-
nem csak az erkölcs tudja összekötni 
– hangoztatta. A jelenkor jelképes lö-
vészárkaiban ma is farkasszemet néz 
egymással gazdag és szegény, nyer-
tes és vesztes, uralkodó többség és 
alávetett kisebbség – fûzte hozzá a 
parlament elnöke.

Emlékeztetett: míg száz esztendŒvel 
ezelŒtt az erŒforrások újraosztása, a 
gyarmatok feletti uralom volt a szem-
ben állók egyik célja, 2013-ban, az 
emberi közösségeket megilletŒ mél-
tányosság nevében magyarok százez-

rei vonultak békemenetben Budapest 
utcáin, és azt hirdették: „Nem leszünk 
gyarmat!”

Szólt arról is, hogy az elsŒ világhá-
borút lezáró békeszerzŒdések a nem-
zetek önrendelkezését ígérték, valójá-
ban azonban az új világrend alapjául 
az erŒsebbnek a gyengébb feletti ren-
delkezési jogát tették meg. „Száz esz-
tendŒvel késŒbb, azaz napjainkban ott 
tartunk, hogy Európában sokan már a 
nemzetek létjogosultságát és azok ön-
rendelkezési jogának indokoltságát is 
vitatják” a globalizáció jegyében, ma-
teriális érdekektŒl vezérelve – han-
goztatta.

Kövér László az elsŒ világháború 
örök tanulságának ítélte, hogy a ma-
gyar honvédekkel ellentétben a ma-
gyar elit nem állt helyt, a magyar 
politikusok egy része szerinte megbé-
nította és elárulta a hazát.

„Így történhetett meg, hogy az elsŒ 
világháborút lezáró békeszerzŒdések 
alapján Magyarország annak árán 
szerezhette vissza négyszáz esztende-
je elvesztett önálló államiságát, hogy 
le kellett mondania a magyarság 
ezeréves szülŒföldjének kétharma-
dáról, és el kellett fogadnia, hogy 
minden tíz magyar emberbŒl három 
idegen államok fennhatósága alá ke-
rüljön, nehéz kisebbségi sorsba” – 
mondta a házelnök.

A külhoni magyarokat napjainkban 
is sújtó igazságtalanságok és mél-
tánytalanságok arra emlékeztetnek, 

hogy maradtak még gyógyításra szo-
ruló magyar sebek – mondta Kövér 
László, aki emlékezŒ beszédében a 
méltóság, a méltányosság és az er-
kölcsi rend elvesztésében látta annak 
okát, hogy az elsŒ világháborúban 
„megfogant” a második világháború, 
és szerinte ezért válhattak a XX. szá-
zadi tömegtársadalmak „embertelen 
és istentelen hatalmak”, fasiszta és 
kommunista diktatúrák áldozatává.

Navracsics Tibor külgazdasági és 
külügyminiszter az elsŒ világháború 
kitörésének századik évfordulója al-
kalmából tartott megemlékezésen 
Balatonalmádiban azt mondta: Euró-
pa máig nem heverte ki az elsŒ világ-
háborút. Úgy fogalmazott: az emberi-
ség történetében elŒször terjedt ki 
háború az egész világra, és „ipar-
szerûen gyilkoltuk egymást”.

Az adatok szerint a világ összes 
frontján több mint tízmillió katona és 
körülbelül 12 millió civil esett áldo-
zatul. Köztük hatszázezer magyar 
katona, de elenyészŒ volt a hazai civil 
áldozatok száma, mert honvédeink 
megvédtek minket attól, hogy hazánk 
területén egy orosz és egy román 
betörést leszámítva frontvonal legyen 
– tette hozzá a miniszter.

Azt mondta: mind a mai napig két-
séges, hogy az elsŒ és a második 
világháború valóban elválasztható-e 
egymástól, vagy a második világhá-
ború csak egy negyedszázados fegy-
verszünet utáni újrakezdése volt az 
elsŒ világháborúnak.

A miniszter kitért arra, hogy a had-
viselŒ felek között „mi, magyarok vol-
tunk azok, akik nem akartak háborút, 
mintha megéreztük volna, hogy ez a 
háború az általunk addig ismert Kö-
zép-Európa végét jelenti, és elhoz egy 
új korszakot”. A békés együttmûkö-
dést felváltotta a nemzetiségi bizal-
matlanság: a gyûlölködés, a jogok 
megtagadása, a területi kicsinyesség 
és az egymás elleni uszítás – fûzte 
hozzá.

Emlékeztetett, „nekünk, magyarok-
nak az elsŒ világháborúból a béke-
rendszer maradt örökségül, amely 
álnemzeti államokat hozott létre, mint 
például Csehszlovákia, Jugoszlávia”. 
Azt próbálták elhitetni, hogy ezek a 
valódi nemzetállamok, szemben az 
Osztrák-Magyar Monarchiával – mond-
ta a miniszter, megjegyezve: holott a 
monarchia a valódi nemzeti integrá-
ció lehetŒségét biztosította.

Navracsics Tibor arról is beszélt, 
hogy az elsŒ világháború nem csak a 
tragédiát hordozza: a magyarság fel-
fedezhette magában az újrakezdés 
méltóságát.

Az elsŒ világháború után ilyen mély-
rŒl nemzet még nem kezdett: elveszí-
tette területének kétharmadát, ás-
ványkincseit, a fŒvároson kívüli je-
lentŒs nagyvárosait és egyetemeit. 
Mindezek után az ország a két világ-
háború közt nemcsak politikailag sta-
bilizálódott, de gazdaságilag is ismét 
emelkedŒ pályára állt, hogy aztán a 
második világháború hosszú idŒre, 
50–55 évre tönkretegyen ismét mind-
ent – fejtegette a miniszter.

„Száz éve indultunk el azon az úton, 
amelyrŒl visszafordulni már nem tu-
dunk, így meg kell találnunk azt az 
utat, ami elŒre visz bennünket, amely 
lehetŒvé teszi, hogy meghaladjuk a 
két világháború pokoli örökségét” – 
mondta Navracsics Tibor. (MTI)

„Jövôje csak a keresztény erkölcsön alapuló Európának van”

Orbán Viktor miniszterelnök Ber-
linben, a WDR német regionális köz-
szolgálati mûsorszóró társaság Euro-
pa Forum címû konferenciáján. Sze-
rinte az európai politikának jobban 
kellene tisztelnie a keresztény kultú-
rát, továbbá megerŒsítette azt az 
álláspontját, hogy a keresztény Euró-
pában a család egy férfi és egy nŒ 
kapcsolatán alapuló együttélési for-
ma.

Orbán Viktor Európa válaszút elŒtt 
címû, több száz érdeklŒdŒ elŒtt tartott 
húszperces beszédében az Európa 
jövŒjét meghatározó kérdések között 
említette, hogy „Európában nem élhe-
tünk más pénzén”. Senki sem re-
ménykedhet abban, hogy valaki más 
pénzén gyŒzi le saját gazdasági bajait 
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Ma-
gyarország ezért idŒ elŒtt visszafi-
zette az IMF-hitelt, adósságféket ve-
zetett be, csökkenti az államadóssá-
got, és nem engedi a hiányt az euró-
pai szint fölé. Az európai verseny-
képesség jövŒje szempontjából az 
olcsó energiát nevezte a legfontosabb 
kérdésnek. „A mai rendszer vereség-
re ítél bennünket (...). A jövŒ Európá-
jában az energiaárakat radikálisan le 
kell szorítani” ; – jelentette ki a kor-
mányfŒ, aki szerint az energiaárak 
leszorításához képest minden más, 
egyébként fontos szabályozási kérdés 
csak másodlagos.

Kiemelte azt is, hogy Európa csak a 
munka révén boldogulhat, ezért tá-
mogatni kell azt, és ha a vállalkozói 
világ nem tud munkát adni mindenki-
nek, az államnak kell szerepet vállal-
nia, s törekednie a teljes foglalkoz-
tatottságra. Magyarországon „segély 
helyett igyekszünk mindenkinek – 
talán jövŒre már valóban mindenki-
nek képesek is leszünk – állam által 
felkínált munkalehetŒséget ajánlani” 
– tette hozzá.

A kontinens elŒtt álló kérdések kö-
zött beszélt a demográfiai helyzetrŒl 
is, kijelentve: a konfliktusokkal fe-
nyegetŒ tömeges bevándorlással nem 
lehet megoldani a problémát. „A tör-
ténelem megmutatta, hogy az olyan 
civilizációk, amelyek nem képesek 
biológiailag fenntartani magukat, el 
fognak tûnni” – figyelmeztetett, jelez-
ve ezért: Európának a demográfiai 
problémák természetes kezelését kell 
elŒnyben részesítenie.

Értékelése szerint Magyarország az 
elmúlt négy év mély átalakításainak 
és erŒfeszítéseinek köszönhetŒen új 
korszakba lépett. Tíz éve „azt kértük 
a Nyugattól, segítse Közép-Európának 
a Nyugathoz való visszacsatlakozását. 
(...) Ma azt várjuk, a Nyugat fogadja 
el (...), hogy Közép-Európának és ben-
ne Magyarországnak is van saját ja-
vaslata, ajánlata egész Európának” – 
magyarázta a miniszterelnök. – Azt 
várjuk, hogy a Nyugat fogadja el: 
„amit mi képviselünk, az nem osto-
baság, nem unortodoxia, hanem Kö-
zép-Európa gondolata”. Az idŒ bebi-
zonyította: a közép-európai államok 
Európához csatlakozása közös siker-
történet – mondta, úgy fogalmazva: 
Közép-Európa nem köztes Európa 
többé, hanem a kontinens okkal meg-
becsült régiója, amely az európai gaz-
dasági növekedés motorja lesz. 

Kitért az idei magyarországi parla-
menti választásra is, úgy értékelve, 
hogy azon elsöprŒ fölénnyel gyŒzött 
az európai közép. Nem a szélsŒségek 
– sem a bal, sem a jobb –, hanem a 

közép kapott felhatalmazást a folyta-
tásra, „a középnek van parlamenti 
kétharmada”. Kifejtette: mivel „a víz-
állás változó, ezért a politikában soha-
sem az a kérdés, milyen magas (...) a 
szélsŒségek vízállása, hanem az a 
kérdés, milyen magasak a gátak. Ma-
gyarországon az európai együttmûkö-
désre, az emberi méltóságra, a gaz-
dasági ésszerûségre épülŒ politika 
magas gátakat húzott, ezért stabil 
Magyarország”.

„Nem azt mondom, hogy amit Kö-
zép-Európa és azon belül Magyaror-
szág csinál, azt érdemes követni má-
soknak. (...) De azt azért állítom, hogy 
az, ami Közép-Európában és azon 
belül Magyarországon történik, érde-
mes a tanulmányozásra” – zárta sza-
vait.

�Arra a kérdésre, hogy demokrati-
kus-e az a rendszer, amelyben a sza-
vazatok 44 százalékával kétharmados 
parlamenti többséget lehet szerezni, 
a kormányfŒ felidézte, hogy pártja 
2010-ben a jelenlegitŒl eltérŒ válasz-
tási rendszerben is kétharmadot szer-
zett, „az eredménynek ez a fajta mó-
dosulása pedig nem új”, hiszen 1994-
ben, amikor a szocialisták gyŒztek, a 
számokat tekintve „pontosan ugyanaz 
történt”, mint az idei választáson. 
Hozzátette: amennyiben Magyaror-
szágon az angol típusú demokratikus 
választási rendszer érvényesülne, a 
kormányoldal 92 százalékos több-
ségre tett volna szert.

Arra a kérdésre, hogy a nyugati 
minták követésének elutasítása vajon 
jelenti-e azoknak a nyugati értékek-
nek a relativizálását és megkérdŒ-
jelezését, amelyek közé tartozik a ha-
talmi ágak szétválasztása, az igazság-
szolgáltatás függetlensége, a sajtó 
szabadsága és a kisebbségek, köztük 
a szexuális kisebbségek tisztelete, 
Orbán Viktor angolul elmondott vála-
szában rámutatott a politika és a 
szakpolitika fogalmának különbsé-
geire. Kifejtette: a nyugat-európai 
szakpolitikák másolása kedvezŒtlen 
eredményekre is vezethet Közép-Eu-
rópában, ezért a politikai modellnek a 
nemzetközi egyezmények keretei kö-
zött kell maradnia, de a szakpolitikák 
eltérhetnek a nyugatiaktól. Úgy vélte, 
nem különbözŒ politikai modellekrŒl 
van szó, hanem arról, hogy lehet-e 
ugyanazon modellen belül több meg-
közelítést, egymástól eltérŒ szakpoli-
tikákat választani. Hangsúlyozta: na-
gyobb mozgásteret kell biztosítani a 
közép-európai államoknak, hogy a 
Nyugatról származó politikai model-
len belül alkalmazhassák a régiónak 
és az egyes országoknak leginkább 
megfelelŒ szakpolitikai megoldáso-
kat. MTI

– Európa addig fog létezni –, 
amíg lesznek benne keresztény embe-
rek – idézte Robert Schumann sza-
vait Sógor Csaba, az RMDSZ EP-
képviselŒjelöltje a Bekecs-tetŒi bú-
csún. ,,Az Európai Parlamentben nem 
csupán törvényeket hozunk, hanem 
havonta egyszer imádkozni is össze-
gyûlünk. Olyan értékeket próbálunk 
a politikában is fenntartani és meg-
Œrizni, amelyek az emberi életrŒl, a 
munka becsületérŒl, a családról szól-
nak, nem pedig az érdekközpontú 
világról” – hangsúlyozta Sógor Csaba, 
aki szerint európai képviseletünk, a 
keresztény Európa megvalósításáért, 
megŒrzéséért küzdŒ együttes. 

„Jobban kellene tisztelni
a keresztény kultúrát”
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Az EU-tagállamvezetŒk jelentŒs 
többségének nem titkolt célja egy 
Európai Szuperállam létrehozása, ami 
egyet jelentene a nemzetállamok 
szuverenitásának és a népek önren-
delkezési jogának megszüntetésével.  
E vezetŒk legtöbbje szocialista múlt-
jából adódóan láthatóan nem tudott 
megszabadulni az ortodox marxista- 
leninista- maoista ideológiai gyöke-
rektŒl.  Viszont korán felismerték azt, 
hogy az unión belül sokkal kifizetŒ-
dŒbb számukra a szocialista inter-
nacionalizmus helyett az uniós fö-
deralista-globalista érdekek képvise-
lete, hiszen azok végleges célkitûzé-
seit tekintve nincs jelentŒs gyakorlati 
különbség. 

Az Európai Szuperállam valódi lé-
nyege nem az általános jólét megte-
remtése, hanem az egész unióra ki-
terjedŒ azonos uralmi rendszer meg-
valósítása, egy totális rezsim létreho-
zása. Észre kell vennünk azt, hogy ez 
elsŒsorban nem ideológiai vagy pusz-
tán politikai irányzat kérdése, hanem 
egy olyan hatalomgyakorlási mód-
szerrŒl van szó, amely kizárólagos-
ságra és totalitásra törekszik.    

Sajnos már fel sem tûnik számunk-
ra, hogy az uniós föderalista- globa-
lista ideológia nem is kínál választási 
alternatívákat, hanem csak egyetlen 
egy elkerülhetetlen, szükségszerû fo-
lyamathoz való kötelezŒ csatlakozást 
sugall a számunkra a legideálisabb 
gazdasági rendszer eljövetelének 
hamis ígéretével, az uniós polgárság 
és a határok nélküli piac létrejöttével. 
Érvrendszere szerint a korunk adta 
lehetŒségek kihasználása ésszerûen 
csak egyetlen, a föderalista-globa-
lista világnézet által mutatott módon 
történhet. Ennek az ideológiának a 
szószólói lassan, de biztosan feketévé- 
fehérré festik azt a világot, amelynek 
a második világháború utáni újjá-
születŒ európai demokráciáknak, 
majd a keleti blokk országai rend-
szerváltásának hajnalán még az volt 
a szlogenje, hogy „virágozzék száz 
virág”. Ma már ott tartunk, hogy ez a 
felfogás kétféle országra, kétféle em-
bertípusra, kétféle gondolkodásmódra 
osztja fel az unió országait, polgárait. 
A jó országok, a helyesen gondolkodó 
polgárok azok, akik egyetértenek egy 
Európai Szuperállam létrehozásával.  
A másként gondolkodók, vagyis azok 
az országok és polgárok, akik mindezt 
ellenzik, azok kerékkötŒi a haladás-
nak, veszélyeztetik az unió jövŒjét, és 
úgy általában ellenségei minden uni-
ós közjónak. Miközben egyes esetek-
ben fennen hirdetik és megkövetelik 
a toleranciát, addig ebben a kérdés-
ben kŒkeményen kirekesztenek. 

Az uniós föderalista-globalista ideo-
lógia képviselŒinek most kapóra jött, 
hogy Juncker személyében olyasva-
laki került az EU-bizottság elnöki 
székébe, akinek nem áll szándékában 
az uniót rugalmasabbá és nyitottabbá 
tenni, valamint esze ágában sincs a 
bizottság hatásköreit megnyirbálni. 
Eleve gyanakvással kellett volna 
szemlélnie a néppártnak a szocialisták 
Juncker jelölése iránti lelkesedését 
és megválasztásának teljes körû 
támogatását. Hiszen ami ennyire 
egyértelmûen kedvezŒ a baloldalnak 
az egyszerre nem lehet jó és elŒnyös 
a néppártnak is! A néppárt mintha 
teljesen figyelmen kívül hagyta volna 
azt a tényt, hogy Juncker annak a 
kicsinyke Luxemburgnak a bukott 
miniszterelnöke, amely ország adó-

A magyar nép kívánja a független-
séget, történelmi tudatából kitöröl-
hetetlen a Mohács-elŒtti évszázadok 
független magyar állam képe. Ebben 
a tudatban vívta függetlenségi har-
cait minden lehetséges módon évszá-
zadokon keresztül. ErrŒl az igényérŒl 
akkor sem mondott le, amikor szem-
besült azzal a ténnyel, hogy az évszá-
zados küzdelmekben megfogyatkozott 
népi állaga már kevésnek bizonyul a 
magyar királyság területe védelmére. 
A Kiegyezés néven ismert kompro-
misszum tette lehetŒvé a történelmi 
ország de jure szuverenitása megtar- 
tását egy rendkívül prosperáló idŒ-
szakban. A megoldás állóképesnek 
bizonyult, a Monarchia védekezésre 
is képes volt a négyéves háború vé-
géig. Az amerikai beavatkozás dön-
tötte el Európa sorsát, a történelmi 
Magyarország is áldozatul esett a 
kontinentális méretû átalakításnak. 

A megmaradt országtörzs negyed-
százados története a szívós nemzeti 
élniakarás nagyszerû példája. Arra a 
rövid idŒszakra a nemzetállamokra 
szétszaggatott Európában még létezŒ 
alakzat volt a szuverén állami lét. 
Mind a szívós helytállás, mind a füg-
getlenség elnyerése és megtartása 
érdekében a Horthy-kormányzóság 
idején felmutatott erényes és erélyes 
bátorság méltán ad követeldŒ példát 
a jelenlegi nemzeti kormányzatnak, 
és azt támogató magyar népnek. 

Átszenvedve 45 évi szélsŒséges kol-
lektív elmélet megvalósítására törek-
vŒ párturalmat, most – két évtizedes 
elŒkészítés után – újabb megpróbál-
tatás idŒszaka körvonalazódik. A na-
gyon sikeres, és a magyar nép szá-
mára sokáig kívánatos nyugati élet-
forma veszélyes átalakuló szakaszba 

optimalizálási okokból a világ egyik 
legnagyobb nemzetközi mûködŒ tŒke-
befektetŒ országaként Európa megha-
tározó adóparadicsoma és ebbŒl adó-
dóan rendkívül káros szerepet játszik 
az európai gazdasági rendszerben. A 
néppárt mintha elfelejtette volna, 
hogy 2013-ban a luxembourgi parla-
ment Junckert lemondásra kénysze-
rítette. Egy napilap cikksorozata lep-
lezte le, miniszterelnökként elhall-
gatta, hogy országának titkosszolgá-
lata politikusokat hallgatott le, veze-
tŒik magánhasználatra az állam pén-
zén luxustermékeket vásároltak, és 
busás kenŒpénz fejében bárkinek se-
gítettek elvtelen lobbi tevékenységük-
höz. Juncker azonban minderrŒl tud-
ván, nem tett semmit annak érdeké-
ben, hogy ez ne így legyen.

Mértéktartó pártatlan elemzŒk sze-
rint Juncker a múlt EU-ját képviseli, 
felfogásban és az elérendŒ célokban 
mindenképpen. Felfogása oly annyira 
demokráciadeficittel terhelt, hogy az 
már szinte riasztó.  Legendássá vált 
nyilatkozataival korábban már olyan 
értékrend mellett tette le a voksát, 
amely távol áll a demokráciától és 
visszamutat egy letûnt világba. 

Juncker rokonléleknek bizonyult 
Gyurcsány Ferenccel, amikor több-
ször is megerŒsítette: ,,Ha a helyzet 
komolyra fordul, hazudni kell.” (FAZ 
2011) Közismert, hogy Juncker világ 
életében a brüsszeli tárgyalótermek 
félhomályát kedvelte, ahol civil kont-
roll nélkül néhány plutokrata eldönt-      
het egy illatos szivar és egy pohár 
bor mellett minden fontos kérdést.  
Szemrebbenés nélkül nyilatkozta: ,,Én 
a sötét termek titkos tárgyalásai mel 
lett vagyok.” (FAZ 2011) Még világo-
sabban megérthetjük, hogy milyen 
szerepet szánt nekünk egyszerû uniós 
polgároknak,  ha figyelünk következŒ 
nyilatkozatára: ,,Mi elhatározunk va-
lamit, aztán bevisszük a köztudatba 
és kivárunk egy ideig mi történik. Ha 
ezután nincs nagy kiabálás, és nin-
csenek felkelések, mert legtöbben 
nem is értik meg, amit elhatároztunk, 
– akkor tovább megyünk lépésrŒl lé-
pésre, addig, ameddig már nincs 
visszaút.” (Der Spiegel 52/1999) 

Nála nem a nép a demokrácia alap-
ja, hanem az elitek, a plutokrácia, 
vagy másként fogalmazva az uniós 
arisztokrácia despotái. Az évek óta 
elodázott uniós reformokkal kapcso-
latban álláspontját hûen tükrözi a 
következŒ nyilatkozta: „Mindannyian 
tudjuk, hogy mit kellene tennünk, 
csak nem tudjuk, hogyha ezt megtesz-
szük, akkor utána hogyan fognak 
minket újraválasztani.” 

Juncker rokonlélek Giuliano Ama-
tóval is, aki korábban az Európai 
Konvent alelnökeként az Európai 
Alkotmány kidolgozásában vett részt 
és az alkotmány megbukása után an-
nak a tartalmát a Lisszaboni SzerzŒ-
désbe igyekezett átmenteni. Amato 
2000-ben a La Stampának adott in-
terjúban a következŒket mondta: 
,,Ezért részesítem elŒnyben a lassú 
eljárást és a szuverenitás darabon-
kénti összetörését”.  Majd lelkesen 
dicsérni kezdte a középkort, mint az 
unió számára követendŒ példaképet, 
mert akkor ,,nem voltak nemzetálla-
mok, hanem csak hatalmak territóri-
um nélkül”. Junckerhez hasonlóan 
nemes egyszerûséggel Œ is megfogal-
mazta (csak más szavakkal), hogy ,,a 
demokráciának nincsen szüksége 
szuverénre”, más szóval a népre. A 

föntebb idézett demokratikus elvek-
kel ellentétes kijelentésekkel mintha 
kimondatlanul is a letûnt Német-
római Birodalom feltámasztásának az 
igénye jelenne meg. Anélkül, hogy a 
részletekbe belemennénk, az egyér-
telmûen megállapítható, hogy a Né-
met-római Birodalom már a kezde-
ektŒl fogva föderalisztikus elvek 
alapján mûködött és katonai, gazda-
sági ereje, valamint erŒs központi ha-
talma miatt megalakulásakor európai 
nagyhatalomnak számított. A sajátos 
államalakulat azonban néhány évszá-
zadnyi siker után az egyre elmélyülŒ 
politikai válság és a mélyen húzódó 
ellentétek következményeként végleg 
eltûnt a történelem színpadáról, ér-
demes lenne azon elgondolkodni, 
hogy miért is nem volt mûködŒképes.  

A napnál is világosabb, hogy Jean-
Claude Juncker az Európai Bizott-ság 
elnöke, kijelentéseivel nem a jövŒbe 
mutat, hanem szinte ijesztŒ módon a 
középkori múltat idézi föl. 

Tényleg Œ lenne az a személy, aki 
képes az unió hitelességét, az iránta 
való bizalmat és a mûködŒképességét 
helyreállítani? A mértékadó és meg-
határozó állam- és kormányfŒk tény-
leg nem érzik annak a veszélyét, 
hogy az unió Junckerrel az élén az 
egyre mélyülŒ politikai válság felé 
fog haladni, és a mélyen húzódó 
orvoslásra nem kerülŒ ellentétek kö-
vetkezményeként néhány évtizednyi 
siker után a Német-római Birodalom-
hoz hasonlóan eltûnhet a történelem 
színpadáról?  

 Dr. Petrin László
jogász 

lépett. Ismét egy szélsŒséges elmélet 
megvalósítására törekvŒ irányzat 
bontakozik ki.  

A világon egy valami változatlan, 
az, hogy idŒvel minden megváltozik. 
Minden irányzat nemes eszmékkel 
lép a nyilvánosság elé, megkapja a 
vonzó elnevezést (liberalizmus pél-
dául), az népszerûvé válik, mindenki 
magára ölti, és annak védelmében 
tevékenykedik. IdŒvel az érdekek 
szövŒdményében a tartalom megvál-
tozik. A szabadságot, ami egykor fel-
szabadított, felváltja olyan erŒk sza-
baddá válása, ami újratermeli a zsar-
nokságot. A XX. század emberének 
ezt nem kell megmagyarázni. 

Orbán Viktor tusványosi elŒadásá-
val kapcsolatban írta ide illŒen Kelen-
völgyi Imre az alábbiakat:

„Orbán Viktornak és az emberiség-
nek nem ezzel a liberalizmussal van 
baja. Létezik ugyanis egy másik libe-
ralizmus, amelynek gyökerei nem a 
keresztény individualizmusból kifej-
lŒdött neoindividuális filozófusok esz-
mefuttatásaiban találhatók, hanem az 
angolszász értelmezésû neolibera-
lizmus szabadosságában. Ezt a tényt 
a monetarizmus és a globalizmus 
egyik Nobel-díjas (1974) atyja, Fried-
rich August von Hayek félreérthe-
tetlenül kifejezésre juttatja. Leszögezi, 
hogy az angolszász liberalizmusnak 
az európai felvilágosodási folyamat-
hoz és a francia forradalom liberaliz-
musához semmi köze.”

Fricz Tamás is ezt vette észre:
„Orbán Viktor tusnádfürdŒi beszé-

dének egészébŒl fehéren-feketén ki-
derül, hogy Œ nem a liberalizmus vagy 
szép magyar szóval szabadelvûség 
klasszikus, emberi jogi és szabadság-
alapú értékeitŒl kívánja »megtisztí-
tani« a demokráciát, hanem a modern 
kori, a piac és az egyéni érdek min-
denhatóságát hirdetŒ liberalizmust 
látja zsákutcának – joggal. Orbán 
errŒl a neoliberalizmusról beszélt 
kritikusan Tusványoson, amikor fel-
sorolta, hogy a liberalizmus nem véd-
te meg Magyarországon a nemzeti 
vagyont, nem hozott létre nemzetkö-
zösséget, eladósította az embereket 
stb. Vagyis: a neoliberalizmus a kö-
zösségelv (nemzetelv) minimumát 
sem teljesítette.”

Mindezek ellenére – mint tudjuk – a 
neoliberális világ felmordult. Ami 
ellensége van Orbánnak és az általa 
képviselt nemzeti érzésnek országon 
belül, az mind rázúdult. És – talán itt 
a bizonyítéka a hazai balodal nemzet-
közi szervezettségének – a felháboro-
dás azonnal elindult szökŒárként kör-
befutni a világon minden tájékoztatási 
és politikai vizeken. 

Hogyis mûködik ez?
A !!444!!! nevet viselŒ internet 

közlöny beszámol az Orbán-gyûlölet 
legfŒbb agitátorának Charles Gati 
(egykor Gáti Károly) amerikai egye-
temi professzornak a tevékenységé-
rŒl. Gatiról tudni kell, hogy egyike 
azoknak az Amerikába elszármazot-
taknak, akik ellátják az USA admi-
nisztrációt mindazzal amit tudni akar-
nak Magyarországról. Ezek egytŒl-
egyig szakértŒi a rosszindulátú félre-
téjékoztatásnak, mindannak, amit 
csak össze lehet hordani a magyarok 
ellen. Most abból a néhány mondatból 
fogalmaznak meg terhelŒ magyará-
zatokat az amerikai politika számára, 
amiket Orbán Viktor mondott Erdély-
ben.  

A közlöny szerkesztŒje ujpeter így 

vezeti be ismertetŒ írását:
„Orbán a világ legnagyobb szélka-

kasa. Most éppen elputyinizálódott. 
ElŒbb-utóbb oda kéne neki csördíteni. 
De hogyan?” Beszámolója címe: Ezút-
tal Charles Gati biztatja Amerikát 
Orbán-ellenes lépésekre. 

„A tusnádfürdŒi beszédet Gati kábé 
úgy értékeli, ahogy a többi egyesült 
államokbeli kommentátor a New 
York Times-tól a Washington Post-ig : 
– Orbánnak elege van a Nyugatból, a 
nyugati típusú (liberális) demokrá-
ciából, és az Oroszország, Szingapúr, 
Kína, Törökország fémjelezte illiberá-
lis vagyis minimum féldiktatórikus 
modellt tekinti példának. Gati szerint 
Orbán illiberális, autokratikus, nacio-
nalista, kvázi-putyini állam kiépíté-
sére törekszik, tudatosan lebontja a 
demokrácia intézményeit.”

Az Egyesült Államok tájékoztató 
ipara és kormánya kizárólag baloldali, 
lehetŒleg liberalista magyaroktól, 
egykori magyar amerikaiaktól fogad 
el véleményt, aminek minden jel sze-
rint hitelt ad. EllenŒrizetlenül fogad 
és tényként kezel budapesti elvtársak 
által megfogalmazott következtetése-
ket. A Foreign Affairs címû folyóirat 
a Council of Foreign Affairs (CFR) 
hivatalos lapja. A CFR közismerten 
folyamatos ellenŒre és elméleti ki-
munkálója már egy évszázada az 
amerikai külpolitikának. Amit abban 
olvasunk, azt fogjuk hallani az ameri-
kai elnöktŒl és külügyi szervektŒl. 

Olvassuk ismét a !!444!!! közlönyt:
„Hiába bizonygatják az ellenkezŒjét 

Orbán Viktor nyugati rajongói, a ma-
gyar miniszterelnök tusványosi be-
szédében nemcsak a liberális társa-
dalmi felfogást, hanem általában, fé-
kestûl, ellensúlyostúl az egész  poli-
tikai liberalizmust vetette el – írja a 
Foreigh Affairs-ben megjelent cikké-
ben  Jan-Werner Müller, a Princeton 
Egyetem politológiaprofesszora.

Müller szerint 2010-es hatalomra 
kerülése óta Orbán korlátozta a sajtó-
szabadságot, szisztematikusan bon-
totta le a hatalmát korlátozó alkotmá-
nyos garanciákat, a gazdaság javát 
pedig Fidesz-közeli oligarcháknak 
játszotta át. ... Az éj közepén, erŒs 
rendŒri biztosítás közepette emeltek 
emlékmûvet a második világháborús 
megszállásnak, amiben Magyarorszá-
got áldozati szerepben ábrázolják, 
elhallgatva az ország felelŒsségét a 
holokausztban. Különadóval próbálják 
ellehetetleníteni az utolsó nagy tévé-
adót, ami még nem a kormány propa-
gandáját szajkózza.

Orbán most mégis elég erŒsnek érzi 
magát ahhoz, hogy már messiásként 
és hittérítŒként lépjen fel. Értelmezé-
sében a világ fordulóponthoz érkezett: 
lejárt a liberális demokrácia kora.

Tanulni pedig a keleti nagymester-
tŒl, Putyintól akar. Hozzá hasonlóan Œ 
is a nacionalizmus felkorbácsolásával 
igyekszik elterelni a figyelmet a gaz-
dasági nehézségekrŒl. 

Az EU-nak meg kell értenie, hogy 
Orbán kihívása komolyabb veszélyt 
jelent Európára a gazdasági válság-
nál, mert Orbán az alapvetŒ európai 
értékeket támadja. Orbán Putyin tró-
jai falovaként széttépheti az egységes 
Európát.” (Moscow’s Trojan Horse, 
In Europe’s Ideological War, Hungary 
Picks Putinism, 2014. August 6.)

Mindez méltatlan egy nagyhatalom-
hoz, amely a világ vezetésére vállal-
kozott.

Csapó Endre

Méltatlan viselkedés egy világhatalomhoz



Németországban a kormány felszólí-
totta valamennyi nagykövetséget, 
hogy nevezze meg az országba tele-
pített hírszerzôket ––- írta a Spiegel 
Online.

A hírportál szerint a külügyminisz-
térium az összes berlini nagykövetség-
hez szóbeli jegyzéket intézett, felszó-
lítva a partnereket, hogy küldjék meg 
a Németországba telepített aktív hír-
szerzôk névsorát, beleértve a kulturá-
lis intézetekben, konzulátusokon és a 
Németországban állomásozó csapatok 
mellett dolgozó titkosügynököket.

A tárca   ––- a diplomáciában rendkí-
vül súlyosnak számító ––- lépése annak 
a frusztrációnak tulajdonítható, ame-
lyet az amerikai kormány váltott ki a 
Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) 
titkos adatgyûjtô tevékenységének le-
leplezôdése körüli ügyek kezelésével. 
Washington ugyanis eddig még arra 
sem volt hajlandó, hogy legalább a hi-
vatalosan a hírszerzô szervek állomá-
nyába tartozó németországi személye-
ket megnevezze ---- írta a Spiegel 
Online. A portál értesülését a német 
külügyminisztérium nem cáfolta.

A berlini vezetés azóta érdeklôdik 
élénken az amerikai nagykövetség 
titkosszolgálati tevékenysége iránt, 
hogy tavaly az NSA-tól kiszivárogtatott 
anyagokból kiderült, hogy a német 
fôváros kormányzati negyedében álló 
épületben egy nemzetbiztonsági szak-
szolgálat a környék digitális kommuni-
kációját ---- például a mobiltelefonon 
folytatott beszélgetéseket --- megfi-
gyelô központot üzemeltet. Egyebek 
mellett kiderült, hogy legkésôbb 2002-
tôl lehallgatták az akkori német kan-
cellár, Gerhard Schröder, majd 
2005-tôl Angela Merkel hivatali mo-
bilját is. Egyedül Merkelrôl több mint 
300 jelentés készülhetett a kiszivá-

rogtatott iratok tartalmát ismerô saj-
tóorgánumok beszámolói szerint.

A kormány kezdetben igyekezett ba-
rátilag kezelni az ügyet, így például az 
alkotmányvédelmi hivatal (BfV) --- a 
belsô elhárítás --- elnöke levélben kért 
tájékoztatást az amerikai nagykövettôl 
arról, hogy hány hírszerzô dolgozik 
diplomata státusban Németországban, 
de a nagykövet nem osztotta meg ezt 
az információt a BfV elnökével és az 
amerikaiak Berlin más próbálkozása-
ira is hasonlóan makacs elzárkózással 
reagáltak --- írta a Spiegel Online.

A Washingtonhoz fûzôdô viszonyt to-
vább terhelte, hogy július elején a vé-
delmi minisztérium egy alkalmazottja 
és a szövetségi hírszerzô szolgálat 
(BND) egy munkatársa ellen ügyész-
ségi eljárást kellett indítani, mert fel-
merült a gyanú, hogy az amerikai 
Központi Hírszerzô Ügynökségnek 
(CIA) dolgoztak.

A kormány az új, éles hangnemmel 
nyomást akar gyakorolni, és azt akarja 
elérni, hogy a nagykövetségek együtt-
mûködésével „közös helyzetkép” ala-
kuljon ki a külföldi szolgálatok tevé-
kenységérôl --- idézett a Spiegel egy 
külügyminisztériumi forrást.

A kormányzatnál abból indulnak ki, 
hogy valamennyi nagykövetségen dol-
goznak hírszerzôk. Egy részük hiva-
talosan, másik részük fedetten, például 
katonai attasé beosztásban vagy az 
adott ország kulturális intézetének 
személyi állományában. A legtöbb hír-
szerzôt valószínûleg Oroszország, Kí-
na és az Egyesült Államok foglalkoztat-
ja. A Spiegel értesülése szerint csak az 
Egyesült Államoknak nagyjából 200 
hírszerzô dolgozik diplomata státusban 
Németországban. A külügyminiszté-
rium intézkedését egyeztették a kan-
celláriával és valamennyi érintett 

tárcával ---- írta hírportál, hozzátéve, 
hogy a diplomáciai lépéssel párhu-
zamosan a belügyminisztérium irányí-
tásával megerôsítik a kormányzati 
szervek védelmét és átalakítják az el-
hárítás munkáját. Ennek részeként 
bevezetik a 360 fokos, „körkörös” 
megfigyelés elvét, vagyis azt, hogy az 
eddig fôleg az orosz, a kínai és az iráni 
hírszerzô szolgálatok tevékenységére 
összpontosító BfV figyelemmel követi 
a baráti szervek, például a CIA mun-
káját is.

* * *
Argentína eljárást kezdeményezett 

az Egyesült Államokkal szemben a 
Nemzetközi Bíróság (ICJ) elôtt a latin-
amerikai ország technikai államcsôd-
jéhez vezetô amerikai bírói döntések-
kel kapcsolatban --- közölte a hágai 
székhelyû testület.

Az ICJ közleménye szerint Buenos 
Aires azt állítja beadványában, hogy 
az argentin állam és hitelezôinek vitá-
jában született bírói ítéletek megsér-
tették szuverenitását és mentességeit. 
A közlemény szerint a beadványt to-
vábbították az amerikai kormánynak, 
de a bíróság addig nem tesz további 
lépéseket, amíg az Egyesült Államok 
nem fogadja el a testület joghatóságát 
az ügyben.

Az ügy háttere, hogy Argentína 2001-
es államcsôdje után szerette volna 
átütemezni adósságait, amirôl hitelezôi 
93 százalékával ugyan meg tudott 
egyezni, de egyes amerikai fedezeti 
alapok nem voltak hajlandóak a kom-
promisszumra.

Az alapok az általuk már az állam-
csôdöt közvetlenül megelôzôen felvá-
sárolt adósság teljes értékét követelték 
vissza, és ezért az Egyesült Államok-
ban bíróság elé vitték az ügyet. Az 
amerikai igazságszolgáltatás pedig 
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100 év után 
ugyanaz a hiba?
Figyelemre méltó cikk jelent meg 

néhány héttel ezelôtt az ausztrál állami 
média társaság az ABC The Drum 
honlapján. Itt Matthew Dal Santo 
publicista, volt diplomata azzal érvel, 
hogy a Nyugat amely a világ uralmát 
500 éve kezében tartja egy óriási ön-
gólt rúg, hogy ha Kinát és Oroszor-
szágot egy szövetségbe taszítja. Ma-
gyar szempontból a cikk fôleg azért 
érdekes mert a cikkiró sok mindent ír 
az Osztrák Magyar Monarchiáról.

Amikor 100 évvel ezelôtt a német 
kancellárnak jelentették, hogy Orosz-
ország 1.3 millió katonát mozgósitott 
Németország ellen, akkor nyilvánva-
lóvá vált, hogy az 1914 Július Krizis 
nem úgy alakult mint ahogy azt elkép-
zelték. Németország lelkesen, teljes 
mértéküen támogatta Osztrák- Ma-
gyar szövetségesét abban a hitben, 
hogy ha ebbôl egy háború lesz akkor 
az az elôzô két Balkán háborúhoz ha-
sonlóan csak a Balkán félszigetet fogja 
érinteni.

Dal Santo rámutat, hogy a legfrissebb 
történelmi kutató munka (Christop-
her Clark és Margaret Mcmillan) 
leszögezi, hogy az elsô világháború 
elötti diplomáciának egyik legmegle-
pôbb ténye az volt, hogy a nagyhatal-
mak nem voltak képesek felfogni, 
megérteni egy másik nagyhatalom 
Ausztria-Magyarország stratégiai ér-
dekeit ami a végén Európát beleso-

dorta a világháborúba. Ez különösen 
furcsa Anglia részérôl, mert nem is 
egyszer a Monarchia hasznosnak bi-
zonyult Franciaország ellen. A 19. szá-
zadban a Habsburg birodalom segít-
séget nyújtott Angliának abban, hogy 
megakadályozzák az orosz terveket a 
Dardanelláknál és a Balkán félszi-
getnél. A Krimi há borúban Nagybri-
tannia, Franciaország és a Monarchia 
kiállt a Török birodalom mellett 
Oroszországgal szemben.

1900 és 1914 között a német ipari és 
katonai hatalom tüneményes mege-
rôsödése idején liberális Nagybritan-
nia és köztársasági Franciaország egy 
hasznos ellensúlytömböt találhattak 
volna egy arisztokratikus (de nem 
zsarnoki) Monarchiában, ha nem is 
mint szövetségest de legalább mint 
egy független oszlopot az európai álla-
mok rendszerében. De az angol-fran-
cia képzelet hiánya egyre közelebb 
tólta a Monarchiát Németországhoz. 
Itt Dal Santo megjegyzi, hogy a Köz-
ponti hatalmak gyengébbek voltak 
mint ellenfelei, de ennek ellenére 
majdnem sikerült megnyerniük a vi-
lágháborút 1918-ban. 

Amikor Bécs erélyes ultimátuma 
Belgrádhoz megérkezett Londonba is, 
a brit diplomácia nem értette milyen 
politikai és stratégiai megfontolások 
vezették azt a dokumentumot amit 
Churchill „minden idôk legszemtele-
nebbjének” nevezett. Dal Santo rá-
mutat arra is, hogy 1914-ben Bécs 
ultimátuma sokkal kisebb sértést ütött 
a szerb szuverenit son mint a NATO 

1999-es ultimátuma Koszovo miatt.
Mi magyarok akiket már egy évszá-

zada az elsô világháborúért való fele-
lôsséggel és imperializmussal vádol-
nak egy kis elégtételt hoz amit Dal 
Santo papírra fektetett:

„After a more than decade of war 
against  rogue states” in Afghanistan 
and Iraq, the West might better app-
reciate today Vienna’s determination 
to crush the state-sponsored terror 
that, modern research now shows, had 
slipped its fingers about the levers of 
power in Belgrade.”

Azaz magyarúl „A több tizedes há-
ború után az u.n. „zsivány államok” 
ellen mint Afganisztán és Irak, a Nyu-
gat jobban méltányolja Bécs eltökélt-
ségét, hogy szétverje azt az állam által 
támogatott terrort, amit a modern ku-
tatás most megmutat megfogta a hata-
lom emelôkarjait Belgrádban”. 

Ez a kommentár már nem a cikkhez 
tartozik, de tényként mondhatjuk, 
hogy ezt a szerb terrorista államot a 
versaillesi béketeremtôk 1919-20-ban 
megajándékozták egy féltucat állam-
mal és a magyar Délvidékkel.

Dal Santo cikkének másik részében 
párhuzamot von Oroszország straté-
giai érdekeltsége Ukrajnában és a 
Monarchia érdekeltsége a Balkán fél-
szigeten között, és figyelmezteti a 
Nyugatot, hogy ne ismételje meg a 
száz évvel elkövetett hibát.
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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úgy döntött, hogy Argentínának fizet-
nie kell, és mindaddig nem törlesztheti 
tovább külföldi adósságát, amíg nem 
fizeti ki a fedezeti alapokkal szembeni, 
kamatokkal együtt 1,5 milliárd dollá-
ros tartozását.

Argentína ugyanakkor mindeddig 
megtagadta az alapok kifizetését, a fe-
lek pedig nem tudtak tárgyalásos meg-
oldásra jutni.

Az argentin adósságok ügyében azért 
járt el amerikai bíróság, mert az ál-
lamkötvényeket annak idején ameri-
kai jog szerint, amerikai dollárban bo-
csátották ki. Ugyanakkor Buenos 
Aires már korábban is azt hangoztatta, 
hogy az amerikai eljárások sértik szu-
verenitását, azok „spekulánsok zsaro-
lásnak” minôsülnek, az azokat megin-
dító cégeket pedig „keselyûalapoknak” 
nevezte.

* * *
Az iszlám nem része Németországnak 

---- vélekedik a németek többsége egy 
ismertetett felmérés szerint.

A Stern magazin megbízásából ké-
szült közvélemény-kutatás alapján a 
német lakosság 52 százaléka véli úgy, 
hogy nem érvényes Christian Wulff 
volt szövetségi elnök híres mondása, 
miszerint a keresztény és a zsidó val-
lás mellett „ma már az iszlám is része 
Németországnak”.  Ugyanakkor a la-
kosság 44 százaléka egyetért a 2010-
ben, a német újraegyesítés 20. évfor-
dulóján elmondott államfôi beszédbôl 
származó kijelentéssel. A Wulff-féle 
tételt igaznak gondolók az ellenzéki 
Zöldek támogatói és a fiatalok között 
vannak a legnagyobb többségben: az 
ökopártra szavazók 69 százaléka, a 14-
29 éves korosztály tagjainak 61 száza-
léka ért egyet az állítással.

Az ellenzôk a konzervatív CDU/CSU 
szavazóbázisában, a bevándorláshoz 
kritikával viszonyuló euroszkeptikus, 
parlamenten kívüli Alternatíva Né-
metországnak (AfD) támogatói között, 
és a volt NDK területén élôk között 
vannak többségben, egyaránt 60 száza-
lék feletti aránnyal.

A 80 milliós Németországban 4 millió 
muzulmán vallású lakos él, közülük 
mintegy 2 millióan rendelkeznek né-
met állampolgársággal. Joachim 
Gauck jelenlegi államfô egy 2012-es 
interjúban elmondta, hogy szerinte 
elôdje az iszlám és Németország vi-
szonyáról szóló megjegyzésével csu-
pán azt kívánta kifejezni, hogy szembe 

kell nézni a valósággal és tudomásul 
kell venni, hogy „ebben az országban 
sok muzulmán él”.

Gauck hozzátette: „én egyszerûen azt 
mondtam volna, hogy az itt élô muzul-
mánok Németországhoz tartoznak”. 
Mindenki „hozzánk tartozik, aki... nem 
csupán adót fizet, hanem szívesen is él 
ebben az országban, mert szabad és 
rendelkezik jogokkal, ami ott, ahonnan 
származik, nem adatik meg neki”.

* * *
Üres szavazatvadász gesztusnak ne-

vezte Tôkés László, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 
Victor Ponta román miniszterelnöknek 
a hétvégi székelyföldi nyergestetôi 
látogatását.

Az EMNT elnöke --- aki egyben EP-
képviselôje --- az MTI bukaresti iro-
dájához szerdán eljuttatott közleménye 
szerint a marosvásárhelyi orvosi egye-
tem „végleges elrománosítási kísérle-
te”, valamint a székely szimbólumok 
ügyében „folyamatban lévô hajtóvadá-
szat” teljes mértékben hiteltelenné 
teszik a román kormánykoalíciós part-
nerek „nyergestetôi mutatványát”.

Tôkés élesen bírálta az RMDSZ elnö-
két, úgy vélte, „Kelemen Hunor és 
elvtársai szégyentelenségét tanúsítja 
az a körülmény, hogy a román utód-
kommunista miniszterelnökkel szívé-
lyes módon együttmûködnek a székely 
történelmi örökség politikai manipulá-
cióra való felhasználásában, valamint 
a magyar- és székelyellenes naciona-
lista román politika legitimálásában.”

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc székely honvédjeinek hôsies-
ségét méltatta vasárnap, a nyergestetôi 
csata 165. évfordulója alkalmából a 
csata helyszínén tartott megemléke-
zésen Victor Ponta román miniszter-
elnök, aki Kelemen Hunornak, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) elnökének meghívására vett 
részt a rendezvényen.Az EMNT el-
nöke szerint Ponta népszerûségszerzô 
székelyföldi „nyitása” nem egyéb, 
mint Traian Basescu államfô atyás-
kodó „székely politikájának” utánzása 
a székelyföldi szimbolikus politikai tér 
elhódítása céljából ---- olvasható a 
közleményben.

* * *
Minden más világvárosnál több a 

multimilliomosok száma Hongkong-
ban, messze megelôzve az európai vá-
rosokat.

Kína 7,15 millió lakosú, különleges 
igazgatású területén 15 ezer 400 em-
ber rendelkezik legalább 10 millió dol-
lár szabadon felhasználható jövede-
lemmel. Ez némiképp több a New 
Yorkban élô 14 ezer 300 multimillio-
mosnál és jóval nagyobb a listán har-
madik Londonnál, ahol „mindössze” 
9700 szupergazdag lakik.

A New World Wealth tanácsadó cég 
által összeállított rangsor elsô tíz he-
lyére Londonon túl mindössze Moszk-
va (4.) és Zürich (9.)került fel Euró-
pából. A listán az észak- és 
közép-amerikai nagyvárosok (New 
York, Los Angeles, Chicago, San Fran-
cisco, Mexikóváros) vannak túlsúly-
ban, ázsiaiként csupán Szingapúr ke-
rült még fel ---- írta a South China 
Morning Post hongkongi lap egy friss 
felmérésre hivatkozva. A hivatalos 
jövedelembevallások mellett a bejegy-
zett ingatlanokat, a luxusköltést és 
vállalati adatbázisokat is felhasználó 
jelentés szerint Hongkongban a leg-
gazdagabbak élnek. Az alacsonyabb 
küszöbnél induló, legalább egymillió 
dollárral rendelkezôk listáját London 
vezeti. A jelentés szerint az Egyesült 
Királyság fôvárosában csaknem 396 
ezer dollármilliomos él, Hongkong eb-
ben a kategóriában 211 ezer emberrel 
csak az ötödik. A milliomosoknak a 
lakossághoz viszonyított arányát ille-
tôen Zürich és Genf emelkedik ki: a 
teljes lélekszámot alapul véve a két 
svájci nagyvárosban a legmagasabb a 
vagyonosok aránya: 7,8 és 5,6 százalék. 
A jelentés szerint a dollármilliomosok 
száma az elmúlt évtizedben 58 száza-
lékkal, a multimilliomosoké 71 száza-
lékkal nôtt.

*  * *
Az Európa legmagasabb hegycsú-

csára vezetô út mentén fekvô Saint-
Gervais polgármestere bejelentette, 
hogy „mások életének veszélyeztetése” 
címen feljelenti az amerikai Patrick 
Sweeney-t, aki júniusban kilenc és ti-
zenegy éves gyermekével vágott neki 
a hegynek, hogy „megdöntse a csúcsot 
elérô legfiatalabb alpinisták világre-
kordját”.

Az apát és két kisgyermekét azonban 
egy kezdôdô lavina majdnem elsodorta 
magával a Mont Blanc csúcsára vezetô 
út legveszélyesebb szakaszán, az úgy-
nevezett Gouter-folyóson, egy mere-
dek hegyoldalon, ahol már többen a 
mélybe zuhantak.

A férfi videofelvételen rögzítette a 
„rekordkísérletet”, azokat a drámai 
perceket is megörökítve, amikor a 
lavinával küzdöttek, és néhány métert 
a szakadék felé is csúsztak. Végül 
azonban sikerült megkapaszkodniuk, 
a „nagy kalandról” készült videót pe-
dig az ABC leadta július 13-án. A 
felvételen az önmagát tapasztalt alpi-
nistának mondó Sweeney beismeri: 
világrekord felállítása céljából veszé-
lyeztette gyermekei életét.

Saint-Gervais polgármestere, Jean-
Marc Peillex szerint az ilyen felelôtlen 
embereknek nem a tévében kellene 
dicsekedniük, hanem meg kellene 
bûnhôdniük. Bár a polgármester nem 
fûz sok reményt ahhoz, hogy az Ameri-
kába idôközben visszatért turista el-
nyeri méltó büntetését, szeretné elér-
ni, hogy vége szakadjon a „határokat 
nem ismerô becsvágynak” és „az adre-
nalin más fanatikusai” ne kövessék 
Sweeney példáját.

A Mont Blanc megmászása nem séta-
út és nem is a Guinnessbe való beke-
rülés eszköze, a hegy nem vidámpark 
–-- emelte ki a polgármester, aki sze-
retné, ha korlátoznák és szabályoznák 
a 4810 méteres csúcsra irányuló tu-
ristaforgalmat, nem utolsósorban a 
természeti környezet kímélése érde-
kében is.

* * *
Több mint nyolcszáz szlovák állam-

polgár veszítette el állampolgárságát, 
amiért felvette egy másik országét --– 
derül ki a szlovák belügyminisztérium 
adataiból. A szlovák hatóságok dol-
goznak az állampolgársági törvény 
módosításán.

A szlovák belügyminisztérium adatai 
szerint július 25-ig 865 személy veszí-
tette el szlovák állampolgárságát --– 
számol be a Pravda alapján a 
Bumm.sk. A törvény fôleg azokat érin-
tette, akik cseh állampolgárságot vet-

tek fel (326 személy). 173-an német, 
121-en osztrák, 75-en nagy-britanniai, 
55 személy pedig magyar állampolgár-
ságot szerzett.

Az állampolgárságról szóló törvényt 
már négy éve kilátásba helyezték, de 
továbbra sem tudni, mikor kerül új 
formában a kormány elé. A belügy-
minisztérium már elkészült a törvény-
módosítással, jelenleg a külügyminisz-
térium foglalkozik vele. Az éppen kü-
lönféle nemzetközi szempontokat és a 
módosítás hatásait vizsgálja. Létre-
hoztak egy szakérôi csoportot is, 
amely a módosítással foglalkozik.

„A konzultációk több szinten folynak, 
a törvénynek ugyanis jóval szélesebb 
hatása van, nem csak azokra vonat-
kozik, akik a magyar állampolgárságot 
szeretnék felvenni” --– nyilatkozta Pe-
ter Susko, a külügyi tárca sajtóosztá-
lyának vezetôje. A belügyminiszter, 
Robert Kaliák szerint a második 
állampolgárságnak egy másik állam-
ban lévô állandó lakhelyhez kellene 
kötôdnie, így az érintett személyek 
nem veszítenék el a szlovák útleve-
lüket.

MAGYAR KERESZTÉNY GYÜLEKEZET
„ISTEN A SZERETET”

8 GYMKHANA COURT, ENDEAVOUR HILLS, 3802
Pastors: Szabó Mihály és Erzsébet (03) 9708 0474
Secretary: Horváth Teresa Mobile 0456 127 182

Szombaton: 2014. szeptember 20-án 
és 27-én du. 5 órakor

HOLY GHOST CHURCH of CHRIST
CNR. HEATHERTON + TOOTAL ROADS, SPRINVALE 3172

Senior Pastor Baranyay László Mobile: 0414 777 820

Vasárnap 2014. szeptember 21-én de. 10.30 

BETHANY CHRISTIAN FELLOWSHIP 
LITTLE CROFT FAMILY RESOURCE CENTRE

51 THE STRAND, NARRE WARREN SOUTH, 3805
Senior Pastor: Gradev Ivan Mobile 0412 370-380 

Vasárnap 2014. szeptember 28-án de. 10 

Találkozzon
Istennel!

Ha gyógyulásra, szabadulásra,
helyreállításra van szüksége.

jöjjön, ne késlekedjen, 
ne halasza el.

Magyarországról

MAGYARI LÁSZLÓ
gyógyító-szabadító

szolgálattal felkent evangélista
és pásztor szolgálatát.
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Bagin Lívia

Akibôl több kellene...
és jó emlékeim maradtak.

1949-ben vándoroltunk ki Ausztráliá-
ba és a Bonegilla-i táborban kezdtük 
az itteni életet. A szerzôdésünk értel-
mében oda kellett menni dolgozni, 
ahová küldtek. Ezért hogy a család 
együtt maradhasson a táborban vál-
laltunk munkát.  Itt mentem férjhez és 
itt született Katinka.  Késôbb beköl-
töztünk Albury-ba, házat építettünk és 
itt laktunk 1957-ig, amikor Melbour-
nebe költöztünk.  Akkor már három 
leányom volt, persze mind beszélnek 
magyarul, sôt még Ella unokám is bár 
édesapja ausztrál.  A gyerekenek azt 
mondtuk, hogy a szegény nagymama 
nem tud angolul és így megszokta 
hogy hozzám  még ma is csak magya-
rul beszél.  Az RMIT-ben végeztem el 
az egyetemet és itt dolgoztam amíg 
nyugdíjba mentem. 

Hogy ért téged ez a kitüntetés, amit 
nagyon megérdemeltél?

Hogy miért pont én kaptam a kitün-
tetést, magam sem értem. A Magyar 
Központ vezetôsége ajánlott, talán 
azért mert sok mindenben segítettem 
az évek folyamán.

Mióta vagy tagja a Cserkészeknek? 
Milyen beosztásban mûködsz ott?

Mi a titka annak, hogy szülôk, felnôt-
tek is örömmel vesznek részt a cser-
kész munkákban, táborozásokban? Mi 
a Cserkészek nagy vonzereje?

Mit már írtam 1947 óta vagyok cser-
kész és kisebb megszakításokkal min-
dig is aktiv része voltam a mozgalom-
nak.  1963-ban indítottam el a leány-
cserkészetet Melbourneben és 1979-
ben a felnôtt cserkész csapatot. 
Hogy miért megy minden olyan 

jól?  Hát ez a cserkészet titka.  Ösz-
szetart minket a szeretet.  Egy a cél.  
Senki sem a saját érdekét nézi, ha-
nem hogy mi jó a közösségnek. A 
másik nagy erôsség, hogy fiatalok 
vezeti a fiatalokat.  Mi öregek, ami-
lyen gyorsan lehet átadjuk a veze-
tést és maradunk mint segítôk ha 
kell. 

A közösségi munka szerinted miért 
jó, hogyan befolyásolja, milyen irány-
ba a felnôtteket és fôleg a kicsiket?

A szülôk nagyrésze vagy cserkész 
volt vagy gyermekei miatt belépett a 
cserkészetbe.  Miért?  Mert jól érzik 
itt magukat és megismerik a cserkész-
élet szépségeit.

Hány jamboree-n vettél részt, mely 4 
évenként megrendezett nemzetközi 
cserkész találkozó?

A jamboree mindenkinek nagy él-
mény, mert találkozunk más városok 
cserkészeivel.   Mindig van egy téma 
mely köré a program fel van állítva és 
erre elôre készülnek a csapatok.  

Következô jamboreenk a Melbourne-
i Cserkészparban lesz 2015. januárban, 
Erdély Aranykora a keret, nagy izga-
lommal készülünk. 

Hol segítesz még, mely szervezetek-
nél és milyen minôségben?

Ezt a pontot inkább kihagyom, mert 
elmondani is sok.  Mondjuk mindben 
benne vagyok, ahol szükség van rám.  
Én vagyok a hivatásos „önként jelent-
kezô”.

A te idôs édesanyád élete végéig 
(majdnem 101 éves koráig), veled volt 
és elláttad ôt nagy szeretettel. Ez 
ritkaság manapság, mert az idôseket 
otthonokban helyezik el. Mi a te néze-
ted ezzel kapcsolatban?

Nekem eszembe se jutott, hogy ne 
édesanyámmal lakjak.  Nehezen vet-

„Élet, munka, mûvészet mezején Te 
bátran

Elsô vagy a harcosok sorában.
E koszorút ma szívesen fogadd,
A hála küldi és a hódolat.”
Juhász Ferenc
Egy csodálatos asszony él itt közöt-

tünk, aki csendben, nem hívalkodva 
évek hosszú során át végez társadalmi 
munkát magyar közösségünk külön-
bözô területén. 1947-be lépett be a 
cserkészetbe és ott mind a mai napig 
tevékenyen részt vesz. A Magyar Köz-
pont könyvelési szakértôje. A Viktoriai 
Magyar Tanács tagja, Az Árpád Ott-
honban is segédkezik és folytathatnánk 
a sort, mindig ott van ha szükség van 
egypár munkás kézre is.

Mindenki örömére szólgált, hogy 
idén július 1-én ünnepélyes keretek 
között megkapta a Viktoria Day 
Award-ot. A gratulációnkat Juhász Fe-
renc soraival szeretném alátámaszta-
ni. Ebbôl az alkalomból  az interneten 
át készült Kovássy Marianne-val  
(most már elárulom nevét) interjú.

Mikor és hol születtél? Iskoláidat hol 
végezted? Mi a legmagasabb iskolai 
végzettséged? Hány nyelven beszélsz? 
Mikor érkeztél Melbounébe és milyen 
körülmények között? Hány gyerme-
ked van, beszélnek-e magyarul? 
Amennyiben valami érdekes anek-
dóta füzôdik a családodhoz ( hozzád, 
szülôk, nagyszülôk), úgy azt kérlek 
röviden írd le!

1932-ben születtem Budapesten.  1944-
ben beiratkoztam az Angolkisasz-
szonyok budapesti gimnázium III osz-
tályába, de sajnos hamarosan kitelepí-
tettek minket egy kis faluba Szom-
bathely közelében.  Innen menkültünk 
aztán kocsival és egy lóval de úgy 
búcsúztunk, hogy hamarosan vissza-
jövünk.  Április 1 léptük át a határt és 
májusban találkoztunk az amerikai 
megszálló csapatokkal Bajorország-
ban. Passau melletti Waldwerke tá-
borban indult egy magyar iskola és itt 
végeztem el a középiskolát.  Nagyon 
ügyes, jó tanáraink voltak, bizonyítvá-
nyainkat magyar-német-angol nyelven 
kaptuk, úgy hogy amikor Albury-ben 
beíratkoztam a fôiskolába elfogadták.

A tananyag bár hiányos volt, mert 
könyveik nem voltak, nagytudású ta-
nárainknak köszönhetjük, hogy alapos 
és praktikus tudást nyertünk. Diák 
éveim nagyszerûek voltak.  Azzal kez-
dem, hogy egyetlen lány voltam az 
osztályomban, a fiúk vigyáztak rám 
néha túlságosan is. 1947-ben beléptem 
a cserkészetbe és az Altöttingi zarán-
doklat alkalmával Szent István napján 
tettem fogadalmat.  Panaszkodhatnék 
ezekre az évekre, a disznóól feletti 
szobánkról, az éhezésrôl, de csak szép 

Az Ausztráliai Erdélyi Szövetség híreiErdélybôl valamint Székelyföldrôl 
tudósítjuk kedves Magyar Élet újság 
olvasóit.

Ugyan is szövetségünk elnöke Bálint 
Kálmán hosszabb idôt szándékozott 
tölteni Erdélyben. Feltérképezni mind 
azokat a helyeket ahová támogatást 
nyújtott és nyújt a szövetségünk. Így 
például a szegény sorsba élô családok 
felkeresése, magyar iskoláknak fenn-
tartása és fontossága a kisebbségi 
szórványban. Szövetségünk több mint 
tizenöt éve támogat ösztöndíjjal jól ta-
nuló és rászoruló diákokat, akik tovább 
szeretnének tanulni felsôfokon.

Idén is egy nagyobb összeggel tudta 
támogatni a Dévai Szent Ferenc 
Alapítványt, amit Böjte Csaba test-
vérnek adott át elnökünk ez év má-
jusában mikor missziós útja alkalmá-
ból járt Melbourneben.

   Látogatást tettünk több alapítvány 
otthonában, így a Szent Kereszt ott-
honban is, amely ez év Március hónap 
kezdetén nyitotta meg ajtaját Ótele-
ken. 

Ugyan akkor székelyföldön a Kájoni 
János Gyergyó Szárhegyi gyermekvé-
delmi állandó bentlakók otthonát, amit 
az Ausztráliai magyarok lelkes adomá-
nyaiból hozott létre Böjte Csaba test-
vér munkatársaival. 

Az otthon vezetôje büszkén és öröm-
mel mutatta be az épület mind három 
szintjét. És elmondta, hogy menyire 
hálásak az Ausztráliai adományozó 
magyaroknak nagylelkûségükért. 

Elnökünk fontosnak látja a szorosabb 
kapcsolattartást egyetemi hallgatók-
kal, akiket ösztöndíjjal támogatunk. 
Így személyesen tudnak beszámolni 
tanulmányi eredményeikrôl.  Íme, az 
egyik végzet ösztöndíjasunk júliusban 
címzett köszönô levele szövetségünk-
hôz: 

„Tisztelt Ausztráliai Erdélyi Ma-
gyar Szövetség!

Örömmel értesítem, hogy július má-
sodikán Kolozsváron sikeresen állam-
vizsgáztam és megszereztem a köz-
gazdász diplomát. Ezúton szeretném 
hálás köszönetemet kifejezni az anyagi 
segítségekért és a belém fektetett bi-
zalmukért, amely nagyon sokat segí-
tett nekem, hiszen e nélkül talán nem 
is érhettem volna célba.

A Jó Isten áldását kérem, hogy még 
nagyon sok hozzám hasonló embernek 
segítséget nyújthassanak álmuk meg-
valósításához. Mindig hálás szívvel 
gondolok az Ausztráliai Erdélyi Ma-
gyar Szövetségre és igyekszem a to-
vábbiakban is olyan módon alakítani 
az életem, hogy büszkék lehessenek 
rám.

A továbbiakban mindenképp szülôfa-
lumban Zalánpatakon szeretném kia-
lakítani a jövômet, mivel Kereskede-
lem, Turizmus és Szolgáltatások Gaz-
daságtanát végeztem így az argóturiz-
musban szeretnék elhelyezkedni.

Mivel szüleim állattenyésztéssel és 
növénytermesztéssel foglalkoznak, 
ezt szeretném a vendéglátással párosí-
tani.

Ha Isten segítségével majd sikerül 
elôteremtenem az anyagi javakat, ak-
kor nagytatám régi házát szeretném 
átalakítani panzióvá, aminek remélhe-

tôleg minél hamarabb neki tudok fog-
ni.

Külön köszönöm Kálmán bácsinak 
és Rózsika néninek, hogy személye-
sen is felkerestek immár több alka-
lommal, hogy elbeszélgethessünk, si-
keres elvégzett tanulmányaimról. 
Mindig különleges helyet foglalnak el 
életemben. 

Erôt és jó egészséget kívánok!
Hálás köszönettel,
Préda Barna
Zalánpatak, 2014 július 5.”
Köszönet mindazoknak, a honfitársa-

inknak is, akik Ausztrália más álla-
maiból is bizalommal küldenek ado-
mányt e nemes munkánknak a foly-
tatására. 

A fenti köszönô levél is nagyban 
igazolja, hogy minden anyagi támoga-
tást célba juttatunk.

Minden kedves támogatónak egy el-
ismervényel köszönjük meg nagylel-
kûségüket.

További adományaikat kérjük csek-
ken vagy money order-en a COUN-
CIL OF AUSTRALIAN HUNGA-
RIANS FROM TRANSYLVANIA 
névre kitölteni. 

Postacímünk: Ausztráliai Erdélyi 
Magyar Szövetség 

760 Boronia Road. Wantirna VIC. 
3152

 Erdélyi szeretettel a viszontlátásra 
legközelebbi rendezvényünkön, amely 
GÁLA Ebéd, Szövetség mûködésének 
50. évfordulója alkalmából rendezünk 
meg 2014. október 5-én vasárnap a 
Magyar Központ nagytermében.

Bálint Rozália 
Sajtófelelôs

tük rá, hogy otthagyja saját kis ottho-
nát, de nálunk mindig olyan volt a 
hangulat, hogy a család jól érzi magát 
egymás társaságában.  Most is sokat 
vagyunk együtt, születésnapok és ün-
nepek összehozzák és összetartják a 
családot.

A szeretetnél tartunk, te mindenfelé 
osztod ezt a nagy érzést. Hogyan defi-
niálod Te a szeretetet?

Ezt még sohasem próbáltam!  Talán a 
megértés, segítôkészség, összetartás 
kombinációja???

Az elsô világháború és 56 után érkezô 
magyar közösség elöregedik, hogyan 
látod te, aki annyit teszel mindenhol, a 
fiatalabb magyarok hogyan fogják to-
vább vinni azt az örökséget, amit az 
idôsebb nemzedék oly szeretettel és 
anyagi, fizikai munkával létrehozott?

Én a választ kizárólag a cserkészetben 
látom.  Egyetlen mozgalom, mely élet-
reszóló barátságokat teremt és a sok 
különbözô tipust összetartja a magyar-
ság. 
Kovássy Marianne, tiéd szerete-

tünk, köszönetünk, te vagy az „aki-
bôl még több kellene... ”



A munkaalapú társadalomról szóló 
liberális felhördülés lényege, hogy ez 
fasiszta alapvetés, Mussolini találmá-
nya, kényszermunka és diktatúra, a 
demokrácia elutasítása.

Mármost a jelenlegi olasz alkotmány 
elsô mondata így hangzik: „Olaszország 
demokratikus köztársaság, amelynek 
alapja a munka.” Ezek szerint nagy baj 
van Itáliában is, de más államok al-
kotmánya sem tagadja a tényt, hogy a 
társadalmi létezés alapja a munka. 
Egyes, fôleg pénzügyi központként 
mûködô államok alaptörvénye ugyan 
leszögezhetné, hogy ezen államok 
alapja a tôke, de ez azért kínos lenne. 
Más kérdés, hogy a piacgazdaságban a 
munkához való jogot csak elméletileg 
lehet garantálni, kötelességként pedig 
nem lehet elôírni, mert a kapitalista 
gazdaság ezt nem teszi lehetôvé, a szo-
cialista gazdaság pedig (többek között) 
ezért ment tönkre. Értékteremtô, ver-
senyképes munkáról szokás beszélni, 
ennek jelentése azonban földrészen-
ként, régiónként, országonként más, 
ahogyan a munkaerô ára is. Azt a 
munkaalapú társadalom ellenzôi sem 
állítják, hogy külföldi kölcsönökbôl fo-
lyósított segélyek biztosítják a fejlô-
dést, inkább azt ismételgetik, hogy az 
állam legyen „kisebb”, de teremtsen új 
munkahelyeket. A logikai képtelenség 
cseppet sem zavarja ôket, s az egyik 
vészmadár máris idézte a náci mon-
dást, amely szerint „a munka szabaddá 
tesz”, szerinte most ez a jelszó válik 
érvényessé, a diktatúrában kényszer-
munka lesz. Talán felesleges emlékez-
tetnem a liberálisokat Marxra, aki azt 
állította, hogy a munka tette emberré 
az embert, és a keresztény-szociális 
tanítás is a munka elsôbbségét vallja a 
tôkével szemben. A normális érvelés 
helyett jön a demagógia a szabadság-
ról, egyenlôségrôl és az emberi mél-
tóságról, amely mind elvész egy mun-
kaalapú társadalomban. Az axióma: 
szabadság, egyenlôség, demokrácia 
kizárólag akkor van, amikor ballibe-
rális kormány vezeti a népet, Európa 
és a mûvelt világ legnagyobb megelé-
gedésére. A Magyar Népköztársaság 
Alkotmányának második cikkelye így 
hangzik: „A Magyar Népköztársaság a 
munkások és dolgozó parasztok álla-
ma. A Magyar Népköztársaságban 
minden hatalom a dolgozó népé…” – és 
így tovább. Tudjuk, hogy nem egészen 
így volt, de mindegy, csak azt nem ér-
tem, miért sírnak a liberálisok, hiszen 
megvalósult nagy, európai álmuk: a 
tôke és a munkaerô szabadon áramlik 
–– kifelé Magyarországról.

* * *
Tavaly negyvennégymillió külföldi 

vendége volt hazánknak.
Ezt a szakemberek majd értékelik, 

nekem csak az jut eszembe, hogy az 
1950-es években mindössze néhány 
ezer ember fordult meg nálunk, leszá-
mítva az ideiglenesen itt tartózkodókat. 
A számok nem hazudnak, de azt min-
dig hozzájuk lehet tenni, hogy sok 
vagy kevés. Ugyanez a helyzet a kü-
lönbözô makroszámokkal, mert a hoz-
zám hasonló ember azt még nagy ne-
hezen felfogja ésszel, hogy egymilliárd 
az ezer millió, de a a száz- vagy ezer-
milliárdok esetében már lelki szeme-
ink elôtt kavarognak a nullák. Bár 
sokat tanultunk a közgazdaságtanból 
az utóbbi negyedszázadban, többnyire 
a magunk kárán, nagyjából értjük a 
tôzsdék mûködését, az árfolyamok 
alakulását, a hitelminôsítôk áldozatos 
munkáját, a kereslet és kínálat vastör-
vényét, kemény magyar fejünkbe ne-
hezen férnek az ismeretek, mint az 

elsô világháborúban hadakozó magyar 
bakák fejébe a német parancsszavak. 
Kissé unottan hallgatjuk, olvassuk a 
neves közgazdászok teljesen ellentétes 
nyilatkozatait, Kóka János mondása 
óta (dübörög a gazdaság) már fel va-
gyunk vértezve az ellen is, hogy lejt-
menetben van. Ismereteim bôvítése 
így hetven felé már nem tart lépést a 
korral, de türelmesen nézem az egyik 
külföldi ismeretterjesztô televízió mû-
sorait a fekete lyukakról, Földünk 
várható pusztulásáról, a „valódi” Jézus 
életérôl. Legutóbb nagy tudományos 
apparátussal és szimulációval bizony-
gatták, hogy a korabeli technológiával 
Noé sosem építhetett olyan nagy bár-
kát, amilyennek méreteit a Biblia 
leírja. Eszerint vízözön talán tényleg 
volt, bárka pedig nem, mert a bárka 
irányíthatatlanul sodródott, rögtön fel-
borult volna, különben is nem tudtak 
annyi deszkát és gerendát készíteni, a 
gyatra illesztések között pedig betört 
volna a víz. A méretarányos modell a 
mesterséges hullámverésben valóban 
pillanatok alatt elsüllyedt, a tudomány 
ismét diadalmaskodott az együgyû mí-
tosz felett. Errôl eszembe jut a repülés 
elôtti korszak alaptétele, miszerint a 
levegônél nehezebb tárgy sosem emel-
kedhet magasba (leszámítva a mada-
rakat). Némi rezignációval megállapít-
hatnám, hogy világunk alapkérdéseire 
(honnan, hová, miért) éppen annyira 
nem tudjuk a választ, mint száz évvel 
ezelôtt, de ez nem igaz, mert egyre 
részletesebben nem ismerjük a fele-
letet, és ez maga a haladás. Nem kell 
félni a jövôtôl, az lesz az igazi, amikor 
hatmillióan leszünk, viszont százmillió 
turista néz meg minket, hogyan élnek 
a csikósok, miközben ostort pattogtat-
nak, majd gulyást esznek.

* * *
Óriási közhely, hogy csak a szépre 

emlékezünk, de tény, hogy memóriánk 
igyekszik kitörölni vagy elzárni a ne-
gatív, nyomasztó élményeket.

A különbözô politikai nosztalgiák is 
innen erednek, a rövid békeidôk, nyu-
galmi idôszakok emléke felerôsödik, 
ráadásul összekeveredve az életkorból 
származó optimizmussal --– „majd 
csak lesz valahogy, csak rosszabb ne 
legyen”. Az utóbbi száz évben szinte 
minden lehetséges politikai rendszert 
kipróbáltunk, pontosabban kipróbál-
tattak velünk a nagyhatalmak kísérle-
tezô kedvû vezetôi. Mindig vártuk, 
hogy jobb lesz, néha tényleg kicsivel 
jobb is lett, volt olvadás, enyhülés, 
atomcsend, általános és teljes leszere-
lés, békés egymás mellett élés, glasz-
noszty és peresztrojka. A nagy sakk-
játszmák közben is folytatódtak, 
értelmetlen és gyászos helyi háborúk-
kal, hol az olajért, hol „csak úgy”, mert 
a nagy hadseregeknek szükségük van 
a háborús tapasztalatra, nem is szólva 
a fegyvergyárak hatalmas üzletágáról. 
A népek önrendelkezési joga papíron 
maradt, az „autonómia” szótól a leg-
több államfô elsápad, mert az elszaka-
dás veszélyét látja benne.A különbözô 
diktatúrák megdöntése után (csak Lí-
biát említem) a helyzet még borzal-
masabb lett, beláthatatlan és kezelhe-
tetlen következményekkel. Az államok 
teljesen abszurd eladósodása és körbe-
tartozása tervezhetetlenné teszi a jö-
vôt, itt megint csak egyetlen példát 
említek, a „technikai csôdbe” került 
Argentínáét, amely nem elôször kerül 

ilyen kutyaszorítóba, pedig (kívülrôl 
nézve) nagy és gazdag ország. A szom-
szédos Ukrajna hátborzongató problé-
mája egyszer nyilván megoldódik va-
lahogyan, de ez a „valahogyan” maga a 
beletörôdés és reménytelenség, a vég-
zetszerûség elfogadása, mert minden 
ideiglenes ebben a globális rendetlen-
ségben. A mi kis hazánkban 1990 óta 
nem sikerül valamilyen épeszû köz-
megegyezésre jutni legalább a kívána-
tos jövôt érintô alapkérdésekben, az 
egykor sokat emlegetett „nemzeti 
minimumnak” a közelében sem já-
runk, a balliberális ellenzék már a 
„nemzeti” jelzôtôl is libabôrös lesz. Az 
önkormányzati választás után talán 
jön egy kis nyugalom, csak közben 
fogy a drága idô, mindannyiunk közös 
ideje. Lekötnek minket Európában és 
Amerikában az ideológiai viták, a 
fecsegô felszín alatt, a mélyben pedig 
olyan örvények kavarognak, amelyek 
egész jelenlegi civilizációnkat leránt-
hatják. Pesszimista módon mondhat-
juk, nem kár érte, de hogy utána szá-
munkra jobb következnék, az erôsen 
kétséges. De addig is remekül elvitat-
kozunk azon, milyen az igazi demok-
rácia.

* * *
Az emberiség egy része a reneszánsz 

óta abban a tévhitben élt, hogy az 
egyén felülemelkedhet a tömegen, a 
mûveltség terjedése egyre több önál-
lóan gondolkodó, nemes lelkû emberre 
hat.

Azóta minden új eszme optimista, 
földi boldogságot ígér híveinek, 
amennyiben hatalomra jut. Az élet a 
tudomány, a találmányok és a kultúra 
áldásai által egyre könnyebbé, gond-
talanabbá válik, talán egyszer majd 
dolgozni sem kell, mert helyettünk 
mindent az okos gépek intéznek és 
végeznek el, még a „nyolc óra munka, 
nyolc óra pihenés, nyolc óra szórako-
zás” sem lesz elég, mert egész nap 
felváltva pihenünk és szórakozunk 
majd. Persze akadtak bôven pesszi-
mista jóslatok is, melyek megjöven-
dölték a túlnépesedést, az állandó nép-
vándorlást, a permanens háborúkat, 
melyek a nyersanyagokért, a földért 
és a vízért folynak. Az optimista böl-
cselôk a rációban bíztak, a pesszimis-
ták pedig azt hangoztatták, hogy az 
emberi természet alapvetôen önzô és 
irracionális, olyan, mint a gyermek --– 
ahogyan William Golding regényében, 
A legyek urában (1954) leírta. A Nobel-
díjas, katolikus író többi regénye is 
nagy hatással volt rám, és válaszlevele 
alapján írtam elsô, nyomtatásban 
megjelent tanulmányomat egyetemis-
ta koromban. A legyek ura maga Bel-
zebub volt, akinek „tisztelete” a puszta 
szigetre került gyermekek körében a 
félelembôl táplálkozott. A brit gyerme-
kekrôl néhány nap alatt lefoszlott a 
nagyszerû kultúra és civilizáció --– a 
regény ma is megdöbbentô olvasmány 
mindazok számára, akiket még egyál-
talán érdekel, mitôl humánus és mitôl 
embertelen az ember. Iskolai történe-
lemórákon többnyire a háborúk egy-
másutánját tanultuk, évszámokkal, és 
a rövid ideig tartó békéket, de a pontos 
okok sûrû ködben maradtak, mint a 
ógörög mítoszokban. A mai, könyörte-
len helyi háborúk is leginkább a bosz-
szúról szólnak, és a civil áldozatok 
száma már a második világháborúban 
is bôven meghaladta az elesett katonák 
számát. Nincs kegyelem, de mentség 

sincs, csak valami közös, erkölcsi alap 
kellene, de az hiányzott mindig, mert a 
háborúk lényege, hogy az ellenséget 
meg kell semmisíteni, és utána majd 
minden jó lesz. Az újságok tele vannak 
az elsô világháború kitörésének szá-
zadik évfordulójának értékelô és em-
lékezô cikkeivel, utólag nagyon böl-
csek és igazságosak vagyunk, bár a 
második nagy háború ügyeivel legfel-
jebb 2045-ben fognak utódaink ilyen 
pártatlanul ítélkezni. Feltéve, ha nem 
lesz egy harmadik világégés, mely a 
túlélôknek újabb anyagot szolgáltat 
tárgyilagos elemzésekre és heves 
vitákra. Ábel a sírban, Káin örül. És a 
legyek ura.

* * *
A miniszterelnök beszéde a bálvá-

nyosi szabadegyetemen még a szoká-
sosnál is hevesebb reakciókat váltott 
ki balliberális körökben

Egyelôre csak a vezetôk tiltakoztak, 
de (ha fontosabb ügy nem adódik), 
egész nyáron ezen fognak rágódni 
azok, akiknek már csak a csont jutott. 
Az alaptétel, mely szerint egy demok-
rácia nem feltétlenül liberális, való-
sággal sokkolta a született demokratá-
kat, hiszen ezzel „Orbán Viktor 
kiiratkozott a demokráciából”, hiszen 
annak szent és sérthetetlen lényege, 
hogy mindenki azt csinál, amit akar, 
ha nem sérti más szabadságjogait. A 
probléma ezzel az, fejtette ki a minisz-
terelnök, hogy nem tisztázott, kik és 
milyen alapon bírálják el, mennyire 
sérülnek e jogok, hozzáteszem: a sza-
badságjogokkal való visszaélések sora 
jellemzi a liberális demokráciát politi-
kai, gazdasági, pénzügyi és kulturális 
téren is, méghozzá a közösség, a több-
ség kárára. A „munkaalapú társada-
lom” elképzelése is rettentô felhábo-
rodást vált ki, pedig az Európai Unió 
baloldali kormányai is szeretnének 
visszatérni ahhoz a „maradi” rendszer-
hez, mely Európát egykor naggyá tet-
te. A DK szerint Orbán a fasiszta 
államszervezést tartja példának, az 
MSZP új vezére pedig az elítélô nyilat-
kozatban közli, hogy olyan országra 
van szükség, ahol a szabadság átélhetô 
élménnyé válik. Az illiberális állam 
perspektívája mély sebet ütött mind-
azok lelkében, akik már az MSZP–
SZDSZ-kormányok idején átélték a 
szabadság élményét, igaz, közben min-
dent eladtak, amit lehetett, és minden 
kölcsönt felvettek, amit adtak, a köz-
vagyon ôrzését és megtartását pedig 
felesleges, káros, visszahúzó gondolat-
ként elvetették, mert a privatizálók és 
a bankárok, befektetôk jó emberek. A 
liberálisok vad és vak gyûlöletét az el-
múlt napokban magam is megtapasz-
talhattam, nem elôször és nem is utol-
jára, hiszen aki nem liberális, az 
fasiszta, náci, kommunista, antisze-
mita, továbbá a keleti diktatúrák híve. 
Lehet (nekik) mindenkit elmebetegnek 
és hazaárulónak tartani, akinek nem 
tetszik, ami az elmúlt negyedszázadban 
Magyarországgal történt, de a pimasz 
hazudozás és vádaskodás mindig visz-
szahull az agresszív, önzô és elvtelen 
liberálisokra, akik mellesleg tönkre-
tették magát a baloldalt is. Persze, 
mint Orbán Viktor mondta, a jövôben 
bármi megtörténhet, mint a szomszé-
dos Ukrajnában, és hatalmas erôk áll-
nak az üldözöttségre panaszkodó „ül-
dözöttek” mögött, akik számára a 
demokrácia annyit jelent, hogy ôk 
mondják meg, mi a szabadság, és kik 
részesülhetnek a szabadság élmé-
nyében. Ôk. Csak megjegyzem, a fel-
világosodás liberális gondolkodói kí-
nosan éreznék magukat az ô 
társaságukban, nem is szólva a szociál-
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
demokratákról. A jelmezbálnak vége, 
az álarcokat el lehet dobni. Pénzrôl 
van szó. Sok-sok „puha költségrôl”, 
amit a nem munkaalapú globális ha-
talom juttatott és juttat nekik.

* * *
Ha így megy tovább, Budapesten 

több lesz a fôpolgármester-jelölt, mint 
a lakos, a Demszky-féle „városálla-
mért” folytatott küzdelem egyre vic-
cesebb lesz.

Ezt talán még azok is érzik, akik 
valamilyen rejtélyes okból bejelent-
keznek a tisztségre. Mondhatnánk, 
boldog ország ez, hogy ilyen gondjai 
vannak, és ha szétnézünk a világban, 
tényleg nincs okunk panaszra. Különö-
sen akkor, ha az I. világháborúról 
nemcsak régi fényképeket tanulmá-
nyozunk, hanem újonnan megjelent 
dokumentumokat is. Számomra az 
utóbbi évek legfontosabb, döbbenetes 
olvasmánya Hermann Ernô Hadifo-
golynaplója volt (1914-1918), amelyet 
a Zrínyi Kiadó adott közre. Hermann 
Ernô 1884-ben született, Mosonma-
gyaróváron végezte az agrárakadé-
miát, s önkéntesként öltötte magára a 
csukaszürke egyenruhát hazánk és a 
Monarchia védelmében. 1950-ben 
hunyt el, sírja Pécsett van, a kézirat 
dr. Sárosi Istvánra szállt nehéz örök-
ségként, 2082 legépelt oldal, a fogság-
ból származó, hazamentett relikviákról 
nem is szólva. Az is maga a csoda, 
hogy Hermann Ernô 1920-ban, haté-
ves, leírhatatlan megpróbáltatás után 
nem vált meg legértékesebb tulajdoná-
tól, a naplótól, de a jelenlegi körülmé-
nyek között az is kisebb csoda, hogy a 
könyv most olvasható, a teljes anyag-
gal CD-mellékleten is. Egy napló 
akkor jó, ha nem hazudik, és ha élve-
zetes stílusban van megírva. Ez a tár-
gyilagos beszámoló olyan hihetetlen 
helytállásról és olyan történelmi kö-
rülményekrôl tudósít, amelyekrôl leg-
feljebb néhány mondat emlékezik 
meg a történelemkönyvekben. Semmit 
sem tagad le, semmit sem szépít, nem 
valami hôslegenda ez, hanem maga a 
háború és a fogolyélet, tele csügge-
déssel és hiú reménnyel, hogy már 
közel a béke és a szabadulás. A tisztek 
és a közlegények közötti önkéntesi 
helyzet folytán megbízható képet ka-
punk a kor társadalmáról, a túlélés 
különbözô mutatványairól, egy sze-
rény és becsületes ember öniróniájával 
fûszerezve. Letehetetlen könyv, 
amelynek kalandjai mellett eltörpül-
nek a kitalált történetek. A Szibériában 
eltöltött rettenetes évek napi króniká-
jából egy tôlünk ötezer kilométerre 
fekvô világ bontakozik ki, a cári orosz 
birodalom mûködése, majd összeom-
lása, a vörös- és fehérgárdisták elké-
pesztô mészárlása, tetézve a japán ka-
tonák megjelenésével. Itt a hazai hírek 
morzsája, az élelmiszer és a fûtôanyag 
a legnagyobb kincs, a Berezovkán át-
haladó fogoly- és sebesültszállító vo-
natok nyugati vagy keleti iránya az 
egyetlen viszonyítási pont, hogyan áll 
a nagy háború menete. Közben az éh-
ségtôl, hidegtôl, járványoktól tízezrek 
pusztulnak el, az összetartás és a baj-
társiasság (igen, a magyarság!) azon-
ban az állandó életveszélyben és nyo-
morúságban is gyôz, persze önzéssel, 
árulással, szélhámossággal vegyítve. 
Háttérben ott a környezet, a táj és az 
évszakok festôi leírása, az élet igenlése 
a halállal szemben. És mintegy mel-
lékesen azt is megértjük, miért kapott 
halálos sebet egész Európa, és miért 
lett Amerika a huszadik század egyet-
len gyôztese.



  10. oldal                                                             MAGYAR ÉLET                                               2014. augusztus 21.    

Az Ausztráliai Magyar 

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2014. augusztus 14-én vasárnap de. 11 órától 

 ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 
(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
Istentisztelet után 12 órától ebéd, a Bocskai Nagyteremben (Watkins 

St. bejárat), 
elsô és harmadik vasárnap iskola és ovóda 9.30-tól --12.00 óráig 
Minden kedden 12 órától Bibliaóra, 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.hungarianreformedchurch.com
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 

N. S. W. SYDNEY 2014. augusztus 24-én vasárnap 11.30 
órakor 

 ISTENTISZTELET 
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt, gyermek Istentiszteletet is 
tartunk. Szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el 

kicsinyeiket
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
2014. augusztus 24-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, a Templom 

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2014.augusztus 24-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET

 a Marsdeni Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

150 Fourth Avenue, Marsden, a marsdeni Magyar Házban,
Istentisztelet után minden vasárnap ebédelni lehet

minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor Istentisztelet
 és magyar nyelvû játszócsoport, gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Brisbane St. Paul’s Presyterian Church  23 St. Paul’s Terrace 

Spring Hill  Szerettel hívunk mindenkit, Ige hirdetés után 
szeretetvendégség

GOLD COAST — ROBINA 2014.

Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra
Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

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

Presbiteri Nap a Bocskaiban
Augusztus 9-én, de. 10.30 órától Presbiteri Napot tartottak a North Fitzroy-i Gyülekezet presbiterei.
A megbeszélés igeolvasással és igemagyarázattal kezdôdött az Ap Csel 18, 9-10 alapján, melynek központi üzenete: 

„Ne félj, hanem szólj és ne hallgass... mert nekem sok népem van ebben a városban.” A kapott üzenet bátorítása mellett 
a presbitérium megbeszélte a gyülekezeti misszió legfontosabb célkitüzését: megtartani a Templomot és a Bocskait, 
mint a kereszténység és magyarság végvárát és bástyáját. A presbitérium ennek érdekében kidolgoz egy olyan 
munkafüzetet, mely a célok eléréséhez nyújt majd támpontokat és stratégiát.

A presbiteri nap a 90. Zsoltár eléneklésével zárult: „Te Benned bíztunk eleitôl fogva. „Sol Deo Gloria!
Dézsi Csaba

Fekete Lóránd és Szatmári István

balról: Dézsi Csaba, Márk István, Bartól Nándor, Birlóni Ferenc, Hatfaludi Tamás, 
Csutoros Júlia, Bogdanovits András, Csutoros István, Csutoros Daniel

Makkai Márti

Rendezze születésnapját, 

névnapját, családi összejöveteleit 

a vasárnapi ebédek keretében 

a Bocskai Nagyteremben.



Meghívó a Mennyországba: 
egy Melbourne-i jótékonysági 

mûsor margójára
Augusztus 3-án a Magyar Mozaik 

Rádió fômunkatársai és egyben szer-
kesztôi, Ilosvay-Egyed Katalin és 
Ilosvay Gusztáv jótékonysági mûsor-

i magyar vezetô konzul, Bakonyi 
Péter kivételesen nem konzuli minô-
ségében lépett a nézôközönség elé, 
hanem íróként debütált és arról el-
mélkedett, hogy vajon hogyan fogad-
nánk egy meghívót a mennyországból, 
majd egy érdekes, misztikus saját él-
ményt is megosztott a hallgatósággal. 
Fekete Orsolya Melbourneben élô 
óvónô, egyetemi elôadótanár erre az 
alkalomra írt rövid jelenetében arra 
próbált rávilágítani, hogy bár sokan 
álmodoznak a Mennyország csodáiról, 
mégis csak kevesen veszik észre, hogy 
a Mennyország és annak csodái körü-
löttünk vannak, a mindennapokban. 
ILosvay Gusztáv saját írásában Is-
tennel beszélgetett el és próbált meg 
választ találni az élet fontos kérdéseire, 
míg „Dusty” címû írása, melyet 
felesége, Katalin olvasott fel és 
melyben hûséges házôrzôjükrôl emlé-
kezett meg, sokak szemébe csalt köny-
nyet. Kapantzián Artúr ügyvéd írása 
a szeretet és élet összekapcsolódásáról 
szólt, amit maga a szerzô adott elô, ez-
zel andalítva el a lelkeket. Kosztolányi 
Dezsô „Hajnali részegség” és Szabó 
Lôrinc „Ima a gyermekekért” címû 
versei Ilosvay-Egyed Katalin tolmá-
csolásában emelkedett hangulatot 
teremtettek, amit Fehér Béla humoros 
írása, a „Könyök utca 16” oldott fel 
Fekete Orsolya elôadásában, megne-
vettetve a közönséget. Toldi Bianka 
csodálatos hegedûjátéka pedig nagy-
ban hozzájárult a mûsor sikeréhez.

Úgy hiszem, hogy ez a jótékonysági 
mûsor valóban a lélekhez szólt, 
irodalmi magasságokban szárnyalt és 
sok fontos gondolatot adott át a 
jelenlevôknek, amiken talán érdemes 
alkalomadtán elgondolkodni. És hogy 
ne csak a lélek gyarapodjon, 
Galambos Imola és a Magyar Kul-
túr Kör gondoskodott arról, hogy 
finom sütemények, valamint tea és 
kávé mellett beszélgessenek a mû-

soron megjelentek.
A szervezôk ezúton is szeretnének 

köszönetet mondani a mûsor támo-
gatóinak, a Melbourne-i Regnum 
Szövetkezetnek, a Szent István 
Ökomenikus Templomnak, a Mel-
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ra invitálták Melbourne irodalomked-
velô és adakozó lelkû magyarjait. Az 
alapötlet 2013-ban pattant ki a fô-
szervezôk fejébôl a pécsi Szemem-
fénye Alapítvány, magyarország elsô 
gyermekhospice intézményétôl ér-
kezô segítségkérô levélre válaszul, 
akik néhány éve keresték meg a 
Sydneyben mûködô magyar rádiót és 
annak szerkesztôit. A gyógyíthatatlan 
betegségekkel küzdô gyermekek és az 
azokat ápoló munkatársak sokszor 
szélmalomharcnak tûnô erôfeszítései 
a mostani magyar gazdasági helyzet-
ben elgondolkodtatták a rádiósokat, és 
azóta minden évben jótékonysági 
mûsort szerveznek a kisbetegek segí-
tésére. Idén ebbe a nemes és önzetlen 

küldetésbe bekapcsolták a Melbourne-
i magyarságot is, akik lelkesen igye-
keztek a szervezôk segítségére.

Az augusztus 3-i jótékonysági mûsor 
a wantirnai Magyar Központban 
került megrendezésre és egészen 
egyedülálló irodalmi esttel várta a 
látogatókat, hiszen a mûsor szereplôi 
és résztvevôi jórészt saját írásaikkal, a 
mennyországról alkotott saját elkép-
zeléseivel álltak a nézôk elé. Laczkó 
Mihály Melbourne-i katolikus lelkész 
tréfás gondolatokkal elmélkedett ar-
ról, hogy vajon hol is van a Meny-
nyország, míg Nagytiszteletû Szabó 
Gábor canberrai unitárius lelkész azt 
próbálta megfejteni, hogy vajon mi-
lyen nyelven beszélnek a Mennyek 
országában. A kihelyezett Melbourne-

bourne-i Magyar Központnak, a 
Sydney-beli Panoráma Világklubnak 
és a Magyar Rádió Mozaiknak Syd-
neyben, valamint Fodor Sándornak, 
a Viktóriai Magyar Tanács elnökének, 
Kômûves Lászlónak, Bakos János-
nak és minden résztvevônek, érdek-
lôdônek, megjelentnek és bôkezû ado-
mányozónak, akik önzetlenségükkel, 
segítségükkel és adományaikkal kicsit 
enyhítettek a beteg gyermekek 
mindennapi nehézségein. Reméljük, 
még sok hasonló rendezvénnyel tu-
dunk az otthoniak segítségére sietni.

 Lejegyezte: Fekete Orsolya



„Édesanyám, arra kérem, 
ne sírjon”--- Melbourne-i 

emlékmûsor az
I. világháború százéves 
évfordulója alkalmából

2014. július 20-án a melbourne-i Ma-
gyar Központ vezetôségének fölkéré-
sére a Kôrösi Csoma Sándor Prog-
ram ösztöndíjasainak rendezésében 
valósult meg egy nagyszabású emlék-
mûsor az áldozatok emlékére, az elsô 
világháború kitörésének századik év-
fordulója alkalmából.

A délutáni programot, a hagyományos 
koszorúzás elôzte meg a Hôsi emlék-
mûnél. Az eseményt Bakos János, a 
Magyar Központ igazgatósági tagja 
nyitotta meg, majd Kövesdy András 
mondott ünnepi beszédet. Az emlékezô 
szavak után számos melbourne-i ma-
gyar szervezet helyezett el koszorút.

Az emlékezés az Ifjúsági teremben 
folytatódott, ahol már igazi színházi 
hangulat, behúzott függönyök, szék-
sorok fogadták a vendégeket.

Az „Édesanyám, arra kérem, ne 
sírjon” címû emlékmûsor elôtt, Bako-
nyi Péter, melbourne-i vezetô köszön-
tötte a közönséget.

A függöny elhúzása után a „boldog 
békeidôk”-et varázsolták a közönség 
szeme elé a Magyar Központ Fonó 
Táncegyüttes tagjai, vidám hangvételû 
szatmári táncokkal, amit egy éles pus-
kagolyó dördülése szakított meg. 
Elsötétült a színpad, és elindult egy 
vetítés a háború közvetlen elôzménye-
irôl, Ferenc Ferdinándék meggyilko-

sor további részében végig folytatód-
tak a táncos elemek a Fonó Tánc-
együttes közremûködésével, a kora-
beli híradó-jellegû vetítések, versek 
valamint a magas színvonalú fény-
technikával elért drámaibb hangulat 
keltése. Bakos János a fényjátékot, 
Medovárszky István a vetítéseket és 

te kendôt kötöttek, s közben siratódalt 
énekeltek:

„Jaj de szépen harangoznak,
Talán az én galambomnak,
Bárcsak addig ne temetnék,
Amíg innen odamennék.
Kísérj ki babám a sírig,
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részvevôk, mindannyian egy-egy Tri-
anonban Magyarországról elcsatolt 
területet jelképeztek, amely gyertyák 
a vers végére egyetlen egy reményt 
adó láng kivételével kialudtak.

Az emlékmûsor után a közönséggel 
együtt énekelt Szózat alatt, a megha-
tódottság jelei mutatkoztak a színpa-

don és a nézôtéren egyaránt.
Bízunk benne, hogy eme rendhagyó 

emlékmûsorral sikerült méltóképpen 
megemlékezni az elsô világháború 
áldozatairól, itt Melbourne-ben.

Zsuráfszky Lilla 
és Tapolczai Gábor

lásáról. Ezt követôen gyermekek fu-
tottak a színpadra, akiknek a felszaba-
dult játékát katonai trombitaszó za-
varta meg. Megkezdôdött a toborzás. 
Kovassy István, a melbourne-i Magyar 
Cserkészeket képviselve, a mûsorban 
toborzó parancsnokként mondott be-
szédet. Az est egyik legmeghatóbb 
pillanata volt, mikor két kisgyermek, 
Birloni Csenge és Medovárszky 
Ákos szavaltak a huszárokról. A mû-

a hangtechnikát irányította.
Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gá-

bor az egész mûsor megrendezése 
mellett, résztvevôként is szerepeltek. 
Táncukkal, gyimesi keserves zenére 
festették le egy haldokló katona hazá-
jába és szerelméhez visszakívánkozó 
gondolatait, Ady Endre: Ember az 
embertelenségben címû verse alatt.

A tánc után egyedül maradt lányra, 
gyászruhába öltözött asszonyok, feke-

Az igaz nyugodalomig,
Vess utánam egy pillantást,
Úgysem látjuk többet egymást.”
A rendkívül megható jelenetet fo-

kozta a háttérben halvány fénnyel 
megvilágított kopár fából, lehulló le-
velekbôl, egy elhagyatott katonai 
sírdombból álló hangulatos díszlet.

A mûsor végén Juhász Géza által 
szavalt Magyar Miatyánk címû versre 
érkeztek gyertyával a színpadra a 



Gera Zoltán Schlosser 
Imre örökébe lépett

Nem a Chelsea, hanem a Ferencváros 
játékosa, Gera Zoltán lôtte a Grou-
pama Aréna elsô gólját. Mivel hasonló 
alkalommal, 1911-ben Schlosser Imre 
avatta fel az új stadiont, Gera öröksége 
még daliásabb. Ezen a végkifejlet, a 
2–1-es londoni gyôzelem sem változtat.

Egész délután végeláthatatlan sor kí-
gyózott a Ferencváros új otthonának 
pénztáránál, és magyar futballmeccs-
hez képest döbbenetes tömeg höm-
pölygött az Üllôi út és a Könyves Kál-
mán körút keresztezôdésében. Bár a 
magyar futballmeccs kissé elnagyolt 
megfogalmazás, hisz egyrészt stadiont 
avattak, azaz avattunk, másrészt még-
is a BL-gyôztes Chelsea volt a játszó-
társ.

Az elsô, vagy ha úgy tetszik, a nulla-
dik félidô persze még a labda és gól 
nélküli ünneplésé volt. A Himnusz 
Rúzsa Magdi eszköztelenül is fele-
melô tolmácsolásában a szó szoros és 
átvitt értelmében is megadta az alap-
hangot, majd következtek az ünnepi 
beszédek. Fürjes Balázs, a stadion 
építéséért felelôs kormánybiztos, 
mintha csak az aréna, mint nemzeti 
kincs felvetésünkre utalt volna, úgy 
fogalmazott: gyôztünk mi, magyarok, 
budapestiek, és gyôztünk mi, a Fradi. 
Kubatov Gábor, az FTC elnöke kö-
szönetet mondott az építôknek, a Fe-
rencváros bajnokainak és mindazok-
nak, akik a fradizmus érzését éltetik, 
táplálják. Orbán Viktor miniszterel-
nök négy alapmotívumra, a köszönet-
re, a tiszteletre, a nagyrabecsülésre és 
a hálára fûzte fel szavait, és kijelen-
tette: akinek nem zöld-fehér vér folyik 
az ereiben, ezen a napon az is kalapot 
emel a Ferencváros nagysága elôtt. A 

beszédek során szórványos füttyszó is 
hallatszott; napjaink magyar valóságá-
ban, minden közös érték relativizálásá-
nak, rosszabb esetben tagadásának 
idôszakában nem is a füttyszó a megle-
petés, inkább az, hogy végül mindegyik 
esetben gyôzött a taps és legalább a 
legkisebb közös többszörös --– a legna-
gyobb közös osztó helyett.

A Fradi-utánpótlás élôképei, a kivetí-
tôkön látott, hajdani, már-már monda-
beli gólok és csatárok természetesen 
általános tetszést arattak, a légtérben 
elhúzó három Gripen viszont minden-
kit visszarántott a jelenbe. Vadászgé-
pek mellett galambokat is röptettek, 
méghozzá fehéreket, mert a zöld válto-
zatot még nem sikerült kinemesíteni.

Aztán, ha nem is szállni, de szállin-
gózni kezdtek a játékosok is. A fradis-

ták, remélhetôleg a „tegnap” betoppant 
légiósok is annak tudatában, hogy 
sporttörténelmi pillanat részesei le-
hetnek, a Chelsea menôi pedig úgy sé-
tálgattak, cicázgattak, mintha minden 
estéjüket stadionavatással töltenék.

Mindeközben egy kilencvenhárom 
esztendôs úriember már a kezdôrúgás-
hoz készülôdött. az FTC élô legendája, 
Rudas Ferenc indíthatta útjára a lab-
dát; akármilyen hihetetlen, amikor 
Puskás Ferenc elôször beléphetett a 
válogatott öltözôjébe, tisztelettel illett 
köszöntenie az ott már régi bútorda-
rabnak számító Rudast, Ahhoz képest, 
hogy ôt 2014-ben is az Üllôi úton láthat-
tuk viszont, szinte elhanyagolható, 
hogy vasárnap mondjuk bizonyos 
Fernando Torres is ugyanazt a gye-
pet taposta.

A Groupama Aréna elsô gólját, a 
várakozásoknak megfelelôen olyan 
labdarúgó lôtte, akinek a Premier 
League nagyon is ismerôs játszótér. 
Csakhogy nem valamelyik londoni 
menô volt az illetô, hanem a nyáron 
Angliából hazatért Gera Zoltán, aki a 
17. percben közelrôl, ballal avatta fel 
Cech kapust és az új stadiont. Mivel 
hasonló alkalomkor, 1911-ben az Euró-
pa-szerte megsüvegelt Slózi, azaz 
Schlosszer Imre talált be elôször az 
Üllôi úton, az örökség még daliásabb. 
Szünetben 1–0-ra vezetett a Fradi, és 
valljuk meg, Drogbáék igazán tiszte-
lettudó vendégek voltak. Szó se róla, 
nem lazsáltak, futottak, cseleztek, lôt-
tek, ütköztek, ügyeltek a látszatra, de 
érzôdött, hogy a mérkôzés jóval na-
gyobb inger és kihívás a hazaiak szá-
mára. Ez persze így normális, így ter-
mészetes, miképpen az is az, hogy a 
Chelsea Ramires (51. perc) és Fabre-
gas (81.) révén fordított, és 2–1-re gyô-
zött.

A Fradi szempontjából azonban egy-
részt ez is kedvezôbb végkifejlet, mint 
az 1974-es stadionavatón, a Vasassal 
szembeni 0–1 volt, másrészt ezúttal 
nem az eredmény a legfontosabb.

Inkább az, hogy vasárnap este az is 
kapott valamit, aki ezt semmiképpen 
sem hajlandó észrevenni.
Thomas Doll Fradi-tréner mondta:
„Úgy gondolom, a csapatom nevében 

is mondhatom, hogy csodaszép meg-
nyitónak, élménynek a részesei lehet-
tünk. Sok nagy stadionban játszottam, 
több nagy csapatnál dolgoztam, de ez a 
mostani különleges alkalom számomra 
is. Úgy gondolom, mindenki elégedet-
ten mehet haza, még akkor is, ha a vi-
lág egyik legjobb csapatával szemben 
2–1-re veszítettünk. Aminek nagyon 
örülök, hogy elég pimasz módon tud-
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tunk focizni, a bajnokság szempont-
jából is nagyon fontos, hogy ezt to-
vábbvigyük. Tíz perccel a vége elôtt, 
amikor a Chelsea belôtte a második 
gólját, láttuk, hogy Mourinho azt mu-
tatja a csapatának, álljon vissza, vegye 
komolyan a védekezést. Ez egyrészt 
azt jelentette, hogy meg akarják nyer-
ni a mérkôzést, másrészt azt, hogy mi 
kellô tiszteletet vívtunk ki magunk-
nak.

NB I
Magabiztos diósgyôri siker

A Diósgyôr hazai környezetben két 
öngólnak is köszönhetôen 3-0-ra le-
gyôzte a Szombathelyi Haladást a lab-
darúgó OTP Bank Liga harmadik for-
dulójának vasárnap esti mérkôzésén.

Az elsô félidô elsô felében inkább a 
hazaiak uralták a játékot, de a Haladás 
fokozatosan egyre kezdeményezôbbé 
vált, a szünet elôtti percekben pedig 
már veszélyesebben futballozott, mint 
a DVTK, egyszer a kapufát is elta-
lálta.Fordulás után újra a Diósgyôr 
vette át az irányítást, megpróbált min-
dent megtenni azért, hogy megsze-
rezze a vezetést, ez a félidô derekán, 
szerencsés körülmények között egy 
öngóllal sikerült is. A szombathelyi-
eknek futniuk kellett az eredmény 
után, de a hajrá kezdetén egy ellen-
támadásból a DVTK volt újfent ered-
ményes, az utolsó pillanatokban pedig 
a Haladás --- egy újabb öngóllal --- 
gyakorlatilag saját magának adta meg 
a kegyelemdöfést.

A labdarúgó OTP Bank Liga 
harmadik fordulójának 

eredményei:
Diósgyôr---Szombathely 3-0
Honvéd---Nyíregyháza 0-1
Videoton ---Gyôr 3-2
Pápa---Kecskemét 3-2
PMFC --- Újpest  1-1
DVSC --- Puskás 2-0
Paks --- MTK 3-0
A Ferencváros-Dunaújváros mérkô-

zést a zöld-fehérek vasárnapi stadiona-
vatója miatt elhalasztották.
Kettôs vereséggel esett ki a Diós-

gyôr
A Diósgyôr 3-0-s vereséget szenve-

dett az orosz FK Krasznodar vendége-
ként a labdarúgó Európa Liga-selejtezô 
harmadik fordulós párharcának visz-
szavágóján, így 8-1-es összesítéssel 
búcsúzott a sorozattól.
Krasznodar-Diósgyôr 3-0 (1-0) 
Lassú iramban kezdôdött a mérkôzés, 

a diósgyôri 1-5 után mindkét csapat 
elfogadta, hogy a visszavágó puszta 
formalitás. Az oroszok így is veszélye-
sebbek voltak, de a magyar csapat 
szervezetten védekezett. A Diósgyôr 
harminc percig tudta tartani a gól nél-
küli eredményt, félóra elteltével a 
hazai csapat kihasználta a magyarok 

elsô komoly védelmi hibáját: Pape 
Moussa Konaté talált be a lemaradó 
Kádár hibáját kihasználva.

A szünetig aztán nem változott a já-
ték képe, támadásban változatlanul 
fölényben futballozott a Krasznodar, 
és akár 2-3 gólt is szerezhetett volna, 
de vagy a támadók nem koncentráltak 
eléggé, vagy Rados védett szépen.

A fordulás után tíz percet kellett vár-
ni az újabb orosz gólra, ekkor is Ko-
naté vette be Rados kapuját, de a biz-
tos vezetés birtokában sem állt le a 
hazai csapat: sorra vezette a támadá-
sokat és a hajrában megadta a kegye-
lemdöfést a borsodi együttesnek. A 
DVTK hajtott a becsületgólért, de 
nem járt sikerrel, pedig az utolsó per-
cekben egyértelmûen a magyar csa-
pat irányította a játékot. 

A Diósgyôr 8-1-es összesítéssel esett 
ki az Európa Ligából, így a Debrecen 
maradt az egyetlen állva maradt ma-
gyar csapat az európai kupákban.

Bp. Honvéd: Vernes kölcsönbe 
megy, meg sem áll Ausztráliáig

A Bp. Honvéd labdarúgócsapatának 
hivatalos közleménye szerint Vernes 
Richárd kölcsönben az ausztrál profi-
ligában (A-League) szereplô Central 
Coast Marinersben folytatja pályafutá-
sát.

A gosfordi csapat a 2013–14-es A-Lea-
gue harmadik helyén végzett, ezzel 
jogot szerzett arra, hogy induljon az 
ázsiai BL selejtezôjében.

Az ausztrál ligában a csapatoknak 
jelenleg öt légiósuk lehet, a Mariners-
nél még van kvóta, ugyanis csak a skót 
Nick Montgomery, a dél-koreai Kim 
Szung Jong és a szenegáli Malick 
Mané foglal légióshelyet (a csapatka-
pitány John Hutchinson máltai-
ausztrál kettôs állampolgár). A Central 
Coast Mariners egyelôre még nem 
jelentette be az átigazolást hivatalos 
honlapján. Az A-League 2014–15-ös 
szezonja október 10-én kezdôdik.

A Honvéd még egy játékost kölcsön-
ad, Botka Endre a Kecskeméti TE-
nél folytatja ideiglenesen. A kispestiek 
kerete a hivatalos honlap híradása sze-
rint véglegesnek tekinthetô, két-há-
rom játékos kölcsönadása még elkép-
zelhetô.

Újpest: ausztrál védô érkezik 
próbajátékra

Helyi lapértesülés szerint az ausztrál 
utánpótlás-válogatott David Vranko-
vic próbajátékra utazott az Újpest 
labdarúgócsapatához.

Az ausztrál SBS szerint David Vran-
kovic szombaton Magyarországra 
utazott, mégpedig azzal a céllal, hogy 
próbajátékon vegyen részt az Újpest-
nél. A 20 éves, 183 cm magas futbal-
listát a legtehetségesebb ausztrál vé-
dôk között tartották számon --– játszott 
hazája U20-as és U23-as válogatott-
jában is --–, és még 19 éves sem volt, 
amikor bemutatkozott a Melbourne 
Heartban.

Az azóta Melbourne Cityre keresztelt 
együttesben 13-szor lépett pályára el-
sô szezonjában, ám ezt követôen ki-
szorult az elsô csapatból, és az ifjúsági 
bajnokságban volt kénytelen játszani. 
Idén májusban elhagyta a melbourne-i 
klubot –-- amely a Manchester City-
tulajdonos Manszur bin Zajed al-
Nahjan sejk érdekeltségi körébe tar-
tozik --–, és visszatért nevelôegyesület 
éhez, a Bonnyrigg White Eagles-höz. 
Vrankovic ügynöke, Dragan Jevtic 
nem nyilatkozott a fiatal játékos le-
hetséges klubváltásáról. 

Storcz: A moszkvai szerepléssel 
Rióban is kiegyeznénk

Baráth Etele sok kajak-kenu világbajnokságon járt már, de annyira egységes, 
jó hangulatú és korösszetételében is hihetetlenül kiegyensúlyozott magyar 
csapattal még nem találkozott, mint a vasárnap véget ért moszkvai vb-n.

 A válogatott 17 érmet --- 6 aranyat, 5 ezüstöt és 6 bronzot --- szerzett az 
augusztus 7. és 10. között megrendezett vb-n, és az éremtáblázaton az élen 
végzett. MTI Fotó: Máthé Zoltán

A magyar szövetség elnöke a hétfôi sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a vb-n 
összesen 29 számban osztottak érmet, ebbôl a magyaroknak 17 számban sike-
rült a dobogóra állniuk. Hozzátette: a sportág fejlôdését jelzi, hogy a részt vevô 
75 országból 24 szerzett medált, ebbôl 15 aranyat. Magyarországnak hat arany-
nyal, öt ezüsttel és hat bronzzal úgy sikerült élen végeznie a nemzetek rang-
sorában, hogy egymaga több mint kétszer annyi érmet gyûjtött, mint bármelyik 
másik ország.
Storcz Botond szövetségi vezetôedzô azt mondta, a tavalyi duisburgi világ-

bajnokságot követôen nem gondolta volna, hogy az ott szerzett 17 érmet sikerül 
megismételni. Kiemelte, az olimpiai versenyszámokban három elsô, egy máso-
dik és két harmadik helyezést ért el a csapat.
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Felhívás! –– Meghívás!

Aki nem kíván táncolni, –– vagy 
zenét tanulni, az megtalálhatja a 
szórakozás más lehetôségét: nya-
ralás, strandolás, barátok társa-
ságában.
Teljes ellátást nyújtunk, s egy 

felejthetetlen SZILVESZTER ES-
TÉT ÁTMULATUNK!
Merjünk újra álmodni –– mer-

jük egymást szeretni, vagy csak 
elfogadni!
Játszva zenét –– táncot tanu-

lunk, vagy csak egyszerûen 
együtt vagyunk, a múltból egy 
darabkát visszahozunk!

Ha tetszik a kínálat, s valaki kö-
zületek úgy érzi, hogy szeretné, 
bármilyen módon támogatni a 
tábor megrendezését –– megje-
lenésével, anyagi –– erkölcsi 
vagy fizikai erôvel, nagy öröm-
mel fogadnánk, sôt támogatását 
meghírdetnénk!
-- Itt jut eszembe, hogy nem-

régen a „RIK” Rákoczi Ifjúsági 
Klub, mely hosszú ideig sike-
resen mûködött, sajnos támoga--
tás hiányában megszünt mûköd-
ni, s felszámolták kis vagyonukat. 
Tudomásom szerint, a Magyar 

Központ égisze alatt mûködô cso-
portok részesültek egyenlô kép-
pen belôle, így a mi tánccsopor-
tunk is.
Megtisztelve érezzük magunkat, 

de egyben fájó is, hogy ilyen ala-
pon adományhoz jutottunk.
Hálás köszönetünk tolmácsoljuk 

az elmúlt években mûködô veze-
tôknek!
Isten bôséges áldása kisérje 

ôket. Fôleg, köszönet illeti a há-
rom lányt, akik szorgalmasan és 
körömszakattáig dolgoztak, és 
védték az egyesületet a „RIK”-et. 
Köszönjük segítségeteket!
Kicsit hosszúra nyúlt a felhívá--

som, illetve meghívásom, --- de 

azzal a reménnyel fejezem be, 
hogy jelentkezni fogtok, erre a 
különös, de igen hasznos nyara-
lásra!
Bármerre vagytok a nagyvilág-

ban, várunk Benneteket szeretet-
tel!

Juhász Etelka
Minden tájékoztatásért hívjá-

tok:
WEB: http://gyongyostabor2014.

wix.com/gyongyostabor
Email: gyongyos.tabor@gmail.com

Abonyi Zsuzsa: 0402 370 205
Huszár Jutka:   0412 809 793
Szabó Endre:    0418 378 620
Sinka Imre:      0413 423 130

–– Ti, akik a múltban aktívak 
voltatok, már régen hallottunk 
rólatok.
Utoljára öt éve, hogy ünnepel-

tünk, együtt veletek, –– a husza-
dik évfordulót. S, akik errôl le-
maradtak, nagyon sajnálhatják, 
hisz ez egy felejthetetlen szép 
emlék maradt.
Megértjük, felnôttek vagytok, 

sokan már szülôk is, így hív az 
élet, a család, a munka és 
egyéb...
–– De most, szeretném figyel-

metekbe ajánlani, hogy közeledik 
a Gyöngyösbokréta néptánc 
együttes fennállásának 25. évfor-
dulója.
–– Ha szeretnétek velünk együtt 

megünnepelni, akkor máris jó hí-
rem van számotokra.
Az évfordulót megelôzôen, egy 

nagyon szép találkozóra hívunk 
meg benneteket.
Az év végén 2014. december 27-

tôl egy nagyszabású TÁBORT 
rendezünk, amely nyolc napon át 
tart!
Gyönyörûszép egzótikus helyen 

a Mornington félsziget tenger-
partján Somers-ban, erre hívunk 
TITEKET , szeretettel!
A GYÖNGYÖSRTÁBOR-ra
családotokkal, barátaitokkal, is-

merôseitekkel együtt, nulla éves-
tôl 99- évesekig. A részvétel te-
hát kortalan.
Táncoktatók négyen érkeznek 

Magyarországról, és egy színház-
mester, aki a gyerekekkel foglal-
kozik kis mûhely munkákkal.
Öt tagú zenekar pedig, egye-

nesen Délvidékrôl érkezik, erre 
az alkalomra!

Tengerparti zene és tánctábor 2014.

örömmel értesíti a kedves olvasókat, hogy
nagyszabású zene és tánctábort szervez! Egy

mindazoknak, kik szeretnének bekapcsolódni a

néptáncainkba, azok most megtehetik ez
alkalommal! Családok számára gyermekekkel
való foglalkozást is biztosítunk!

beosztású hálószobákkal rendelkezik korlátozott

Tengerpart..!

szeretnének megismerkedni a gazdag kulturális magyar hagyományunkkal.

A tánctábor tanítói egyenesen Magyarországról jönnek kiváló felkészültségüknek párja

játékmester foglalkozik, aki magyar klasszikusokból készít élvezetes, improvizációs

várunk a Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes !

„LordSomersCamp”ParklandsAve. Somers,Vic 3927

web: http://gyongyostabor2014.wix.com/gyongyostabor

Email: gyongyos.tabor@gmail.com

Sinka Imre 0413 423 130
Huszár Jutka 0412 809 793
Szabó Endre 0418 378 620

Az éltetô víz!
Figyelem --– csak a vízre igaz! 
Ezen kívül legyen meg 2 liter/nap! 
Sörrel borral nem helyettesíthetô se 

nem pálinkával! 
Megkérdeztem az orvost: 
miért van az, hogy gyakorta vizelünk 

az éjszaka folyamán?
Válasza: 
A gravitáció a test vízkészletét az 

alsó részekben tartja, amíg fent vagy, 
azaz függôleges a testtartás.

Amikor lefekszel és a test alsó részei 
(lábak és belsô szervek) a vesékkel 
kerülnek egy szintre, ez az az állapot, 
amikor a vesék kiszûrik és kibocsátják 
a vizet, mert részükre ez ekkor köny-
nyebb.

A vízivás idejének pontos meghatáro-
zása ebbôl a szempontból fontos, na-
gyon is jelentôs --– mondja egy szív-
specialista!

A vízivás meghatározott idôpontok-
ban nagyban befolyásolja a testre ki-
fejtett hatékonyságát:

2 pohár víz felkelést követôen --– se-
gíti a belsô szervek aktivitását 1 pohár 
víz 30 perccel étkezés elôtt --– elôsegíti 
az emésztést 1 pohár víz fürdés elôtt –- 
segíti a vérnyomás csökkentését 1 po-
hár víz lefekvés elôtt  --– csökkenti az 
agyvérzés vagy szívroham kialakulá-
sának a lehetôségét. 

Hozzáteszem: az orvosom megala-
pozott véleménye szerint a lefekvés 
elôtti pohár víz megakadályozza az 
éjszakai ábgörcsök kialakulását --– 
mert a lábizmoknak vízre van szüksé-
gük görcskialakulása idején. 



00:40 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Mária Názá-
rete és Jeruzsáleme.
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:45 Himnusz  
01:45 Heti Hírmondó  
02:15 Székely kapu  
02:45 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Vörös-
marty Mihály 2. rész
03:15 A varjú a toronyórán 
(1938)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Rodriguez End-
re. Szereplők: Rajnai Gá-
bor, Egry Mária, Simor Er-
zsi, Benkő Gyula, Ungvá-
ry László, Vaszary Piri,Ko- 
sáry Emmy, Pethes Sán-
dor, Rózsahegyi Kálmán. 
Csathó Kálmán azonos cí-
mű novellájának filmválto-
zata két lánytestvér szerel-
mének fordulatait követi 
nyomon. 
04:35 Magyar elsők: Az 
első magyar internetes 
portál
05:00 Duna anzix: barokk 
építészet az osztrák Duna 
mentén
05:15 Hazajáró  Zoboralja 
- " A csitári hegyek alatt"
05:50 Ma reggel  
09:00 Hagyaték: A Haza 
megtartói - Magyar nagy-
asszonyok
09:25 Tájtitkok tudói 5/1. 
Az öt részes sorozatban 
bepillantást nyerhetünk a 
tájépítészet rejtelmeibe. A 
film bemutatja a magyar 
kert- és tájépítészet nagyjait 
a kezdetektől mostanáig.
09:55 Kárpát expressz 
10:20 Gazdakör  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show  Behálózva
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Márkus 
Ilona, Fazekas József, Kar-
cagi Nagy Zoltán, Tamon 
Erika, Déki Lakatos 
Sándor és zenekara
14:45 Századfordító ma-
gyarok: Czóbel Béla
15:40 Engedjétek hozzám
15:50 Így szól az Úr!  
16:00 Unitárius ifjúsági 
műsor  
16:10 Család-barát  
17:30 Hazatérő képek – 
Szék. Dokumentumfilm  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Klauzál tér, Dob Utca
20:00 Egy pikoló világos 
(1955)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Máriássy Félix. 
Szereplők: Ruttkai Éva, 
Bitskey Tibor, Schubert 
Éva, Bulla Elma, Görbe 
János, Sulyok Mária, Kole-
tár Kálmán, Tarsoly Elemér.
21:25 Az ördög nem alszik 
(1941)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Bánky Viktor. 
Szereplők: Csortos Gyula, 
Hajmássy Miklós, Tolnay 
Klári, Mihályfi Béla, Szép 
Ilona, Bihary Nándor, Dajbu-
kát Ilona. Gróf Boroghy Ge-
deon szívesen látná két utolsó 
rokona, Péter és Éva egybe-
kelését, hogy a családi va-
gyon szétforgácsolódás nél-
kül szálljon jogos örököseire. 
23:00 Kívánságkosár  
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 01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar 
"Édes hazánkért hősi vérünk" 
250 éves a székely határőrség
02:45 Linda : A fekete 
király. Magyar tévéfilmsorozat  
03:35 Ízőrzők: Kalaznó
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News  
05:00 Duna anzix Kenye-
ret és cirkuszt! - Rómaiak a 
kék Duna mentén
05:15 Hazajáró: Fogarasi-
havasok
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Tájtitkok tudói 5/2.. 
A film bemutatja a magyar 
kert- és tájépítészet nagyjait 
a kezdetektől mostanáig.
10:00 Kárpát expressz  
10:25 Gazdakör 
10:40 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Mindennapi mérge-ink
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Sárközi 
Pál és Banyák István
14:50 Századfordító ma-
gyarok: Karády Katalin. A 
30-as évek végének a 40-
es évek elejének démoni-
kus sztárjáról Karády Kata-
linról szól a dokumentum- 
portré. Bemutatja életének 
legfontosabb epizódjait 
kutatói kortársai és a New 
York-i életének legfőbb 
ismerőinek elbeszélésével. 
Önvallomásait is halljuk a 
80-ban készült Szabad 
Európa Rádió interjújából. 
15:45 Élő egyház  
16:10 Család-barát  
17:35 Az árulásról (2004 )
Magyar dokumentumfilm. 
A szászok kilencven száza-
léka a második világhábo-
rú óta elhagyta szülőföldjét. 
Vajon árulásnak minősíthe-
tő-e a nép önkéntes pusztu-
lása? 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Frankel Leó út
20:00 Önök kérték 
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 A KOR TÜKRE, 
ÍME A SZOCIALIZMUS. 
Viszlát, elvtársak! (2011) 
6/4.: Az ébredés 1988. 
Cseh-francia-lengyel-magyar-
német dokumentumfilm-so-
rozat. 1988-ra a változáso-
kat sokféleképp élték meg 
Szovjetunió és a csatlós 
országok polgárai. 
22:20 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket... (2008) 
8/3.: Emberhalászok. Ma-
gyar dokumentumfilm-so-
rozat. A film bemutatja a 
Magyar Katolikus Egyház 
és az Állambiztonsági Hiva-
tal 1945 utáni „történetét”: a 
magyarországi szerzetesren-
dek feloszlatását, a szerzete-
sek és világi papság interná-
lását, börtönbe zárását.
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Lézerfizikus Kaliforniában, 
Bor Zsolt. Egy magyar fi-
zikus az óceán túlpartján, 
aki kutatásaival ismerté 
teszi Magyarországot, aki-
nek köszönhetően óránként 
ötszáz ember nyeri vissza 
látását. 
02:45 A Tenkes kapitánya 
13/13.: Csattan az ostor. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:10 Öregberény (1993) 
21/1.: A hazatérés. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:45 Székely kapu  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Sors-
döntő ütközet a pozsonyi 
Duna mellett és annak 
mélyén - Pozsony csatái
05:15 Hazajáró: Pádis
05:40 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30 Tájtitkok tudói 5/4.
Ismeretterjesztő sorozat  
09:55Kárpát expressz  
10:25  Gazdakör  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Kínzó allergia
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25  Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Nógrá-
di Tóth István, Csala Judit, 
Bokor János, ifj. Sánta Fe-
renc és zenekara
14:55 Századfordító ma-
gyarok: Molter Károly 
(1890-1981)
15:45 Katolikus Krónika  
16:15 Család-barát  
17:35  Tatafilm. Novák Fe-
renc - vagy ahogy minden-
ki ismeri, Novák Tata - 
Kossuth-díjas, iskolateremtő 
koreográfus. Úgy tartja, a 
táncot ugyanúgy kell meg-
tanulni, mint az anyanyel-
vet, a paraszti kultúrát nem 
imitálni kell, hanem annak 
elemeiből kell a műveket 
létrehozni. Munkásságá-
ban nagy szerepet játszik a 
Kárpát-medence néptán-
cainak feldolgozása  és 
felhasználása.Talán a 
legismertebb az 1983-ban 
bemutatott István, a király
18:30 Virágzó Magyar-
ország  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30Zegzugos történetek 
20:00  Barangolások öt 
kontinensen. Gereben 
Ágnes műsora
20:25 Nemzeti nagyvizit: 
Szent István és Koppány
21:05 Szenes Turné 8/5. 
rész - Szentendre
22:00 Velünk élő Trianon 
14/8. Rész. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat. Ren-
dezte: Koltay Gábor. Raf-
fay Ernő, Csurka István, 
Szűrös Mátyás, Tőkés 
László és Pozsgay Imre 
beszél a trianoni béke-
szerződés rendszerváltás 
utáni megítéléséről.
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15  Határtalanul ma-
gyar: Nézz, hogy láss! 
Matl Péter kárpátaljai szob-
rászművész nevét itthon 
még csak kevesen ismerik, 
pedig nincs földrész, ahol 
ne állna szobra Japántól 
Amerikáig, Ázsiától Bra-
zíliáig. Legmonumentáli-
sabb alkotását, Ópuszta-
szer közepén álló, a Nem-
zeti Összetartozás Emlék-
művét 2012-ben avatták 
fel...
02:45 Angyalbőrben 
(1990) 13/10.: Bogdán 
koporsója. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:40 Szerelmes földrajz: 
Nem cserélném föl sem-
mivel… - Korzenszky 
Richárd
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World 
05:00 Duna anzix: Mesék 
birodalmában - Pozsony
05:15 Hazajáró: Számve-
tés III. "Erdők, hegyek, 
tanok és emberek"
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30  Tájtitkok tudói 5/5.
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat. A tájépítészet nyo-
mai szinte mindenütt kö-
rülvesznek minket, de nem 
nagyon tudjuk, mennyi 
tudás és kreativitás rejlik 
például egy-egy ötletes fő-
tér mögött? Az öt részes 
sorozatban bepillantást 
nyerhetünk a tájépítészet 
rejtelmeibe. A film bemu-
tatja a magyar kert- és tájé-
pítészet nagyjait a kezde-
tektől mostanáig.
10:00 Kárpát expressz  
10:25 Gazdakör  
10:40 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Mi öli meg a szerelmet?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Győri 
Szabó József, Hatvani Kiss 
Gyöngyi, Puka Károly és 
zenekara
14:45 Századfordító ma-
gyarok: Dsida Jenő (1907-
1938)
15:35 Mai hitvallások  
16:05 Család-barát  
17:25 Ikrek (2005) Ma-
gyar dokumentumfilm. 
Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy ikerpár. Habár 
közeledtek az ötvenhez és 
még nem volt asszonyuk, 
azért látszólag jól érezték 
magukat. Lajos rajzolga-
tott, Sándor pedig verseket 
írt. Többnyire szerelmes ver-
seket. Egy napon osztálytalál-
kozóra voltak hivatalosak. 
Azon a délután, mintha 
kizökkenne az idő…
18:35 Virágzó Magyaror-
szág: Bátonyterenye. 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek
20:00 Hogy volt: Az 1988-
as év tévéműsoraiból
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Te rongyos élet (1983)  
Magyar játékfilm. Rendez-
te: Bacsó Péter. Szereplők: 
Udvaros Dorot tya, Beze-
rédi Zoltán, Szacsvay Lász-
ló, Őze Lajos, Kern András, 
Rubold Ödön, Lukács Mar-
git, Velenczey István, Kör-
mendi János. 1951-ben va-
gyunk, Sziráky Lucy csinos, 
ambícióval teli operettszí-
nésznő. Szépen ívelő karrier-
jét keresztbe töri a kitelepí-
tés. Volt férje grófi rangja 
miatt el kell hagynia a fővá-
rost. De Lucy vérbeli szí-
nésznő és igazi nő. Hama-
rosan megtalálja a megfe-
lelő hangot a kitelepítettek-
hez, az őt csodáló férfiak-
hoz: a falusi párttitkárhoz, a 
járási rendőrkapitányhoz. 
De egyszer csak elege lesz...
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán: Tóth 
Gabi
05:50 Gazdakör 
06:20 Hazajáró: Csalhó-
hegység - A Keleti Kárpá-
tok sziklatornya
06:50 Család-barát 
hétvége  
09:00 KorTárs: Nők
09:25 Hogy volt?! Az 
1989-es év tévéműsoraibó
10:20 Szerelmes földrajz: 
Palócföld, az én tájhazám - 
Duray Miklós. Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Thököly 
Imre. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
11:00 Két pisztolylövés 
(1979)  1. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Novum (2013) 
Kötetlen pálya
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
13:00 Nyelvőrző 
13:25 Kapásjelző  
13:55 Sírjaik hol domborulnak  
14:20 Barangolások öt 
kontinensen: Algéria lehet 
a következő dominó
14:50 Hazajáró: Csalhó-
hegység - A Keleti Kárpá-
tok sziklatornya
15:20 HungarIQ: Győrffy 
István lencséi, Harci heli-
kopterek, Kojak nyalókák, 
Nyéki-Fazekas Kata...
15:45 MESE
16:05 Család-barát  
17:35 Teleki Sámuel 
nyomában 6/1.
18:05 Táncvarázs: Táncgá-
la - Budapest, 2014  
(Magyar Bajnokságok)
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
20:25 Illényi Katica és a 
Győri Filharmonikusok 2/1.    
21:15 Átok  17.-18  rész: 
Örvényben, Rémület. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:15 Fábry  
23:30 Egy történet, egy 
zene 14/4.: aki mesél: 
Mécs Károly
23:55 Katolikus krónika

00:35 Híradó  
01:15 Sporthírek  
01:20 Himnusz  
01:25 Gasztroangyal: Zala
02:15 Az aranyember 
(1936) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Gaál Béla. Sze-
repők: Kiss Ferenc, Csortos 
Gyula, Sziklay Szeréna, 
Mezey Mária, Petheő Attila, 
Rózsahegyi Kálmán, Kor-
mos Márta, Básti Lajos, Eg-
ry Mária.A szultáni kincstár-
nok árváját cselédsorban 
tartják a gazdag komáromi 
gabonakereskedő, Brazo-
vics Athanáz házában. A 
milliomos Tímár házasságot 
köt Tímeával, de nincsen 
áldás rajta. A gyászos, szo-
morú, hideg asszony to-
vábbra is a nyalka huszár-
tisztet, Kadisát szereti. Tímár 
a Senki szigetén, a boldogsá-
got árasztó Noémi mellett 
ismeri meg az igazi szerel-
met. Jókai Mór klassziku-
sának első hangosfilmes 
változata.
03:55 Átok  17. -18. rész: 
Örvényben,  Rémület. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Két pisztolylövés 
(1979) 2. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat. Rendezte: 
Rényi Tamás. Szereplők: 
Bencze Ferenc, Fonyó Ist-
ván, Garas Dezső, Gáti Osz-
kár, Gera Zoltán, Gerbár Ti-
bor, Gordon Zsuzsa, Heté-
nyi Pál, Kránitz Lajos, Mar-
ton Katalin, Némethy Fe-
renc, Pécsi Ildikó, Petényi 
Ilona, Soós Edit
05:55 Hagyaték: Légy 
résen! A magyar cserkészet
06:20 Határtalanul magyar: 
Történetek a havasról - 
Pálpataka
06:50 Család-barát 
hétvége  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen: Algéria lehet 
a következő dominó
09:25 Táncvarázs: Táncgá-
la - Budapest, 2014  
10:20 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Zrínyi 
Ilona
11:15 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?! Az 
1989-es év tévéműsoraibó
13:00 Fölszállott a páva 
(2014) Középdöntő 1.
15:25 Novum: TedxYouth 
Budapest
16:00 Nemzeti tanévnyító 
- élő közvetítés  
17:00 Erdélyi kalandozá-
sok - Széki lakodalom. 
17:30 Teleki Sámuel 
nyomában 6/2.: Tűz a 
hasadékvölgyben.  
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Vásárhely és környéke. 
20:15 Kultikon +  
20:45 Csellengők  
21:15 Gasztroangyal: 
Mura vidék
22:15 Bábel - Hesnával a 
világ: Harc az életbenmara-
dásért. 
23:10 Öt kontinens  
23:40 Isten kezében  „Imá-
ra és csodára hív” - A 
templomépítő Ybl Miklós

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Kulák volt az apám 
(2014)  A dokumentum-
film a magyar középpa-
rasztság tragédiáját, a kulák 
ká nyilvánított emberek 
sorsát dolgozta fel. Az al-
kotásban megszólalnak az 
egykori meghurcoltak le-
származottai, köztük olya-
nok is, akik szüleikkel e- 
gyütt megjárták a kény-
szermunkatábort. A film-
ben láthatók azok a felvé-
telek, amelyeket egy fény-
képész készített a munkatá-
borban egy becsempészett 
fényképezőgéppel, a képe-
ken a rabság mindennapjai 
láthatók. A Kulák volt az 
apám jelentős része Nagy-
kőrössel foglalkozik, hi-
szen csak a Pest megyei 
városban több mint 900 
családot hurcoltak meg. 
Ezen kívül bemutatják a 
hortobágyi-nagykunsági és 
a Borzas-Mihályhalmai 
munkatábort a családok 
sorsán keresztül.
03:10 Belépési nyilatkozat 
(2013)3/1.  Magyar doku-
mentumfilm-sorozat.1959- 
ben a megerősödött szoci-
alista hatalom úgy érezte, 
hogy nekifoghat a mező-
gazdaság teljes, könyörtelen 
kollektivizálásához
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News  
05:00 Duna anzix "Sza-
bad-e Dévénynél betörnöm 
új időknek új dalaival?" - 
Porta Hungarica
05:15 Hazajáró: Nagy-
Fátra
05:45 Duna World News   
05:50 Ma reggel  
09:00 Az ESTE  
09:30  Tájtitkok tudói  5/3. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
10:00 Kárpát expressz  
10:25 Gazdakör 
10:40 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Női szerepek, férfi 
szerepek
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Baracs-
kay Tibor, Kovács Marika, 
Bussay Antal, Ötvös Klára, 
Déki Lakatos Sándor és 
zenekara
14:45 Századfordító ma-
gyarok: Mándy Iván
15:35 Evangélikus 
magazin  
16:05 Család-barát  
17:25 Afrikai örömeink - 
Jöjj, nézd a Kilimandzsá-
rót! 
18:35 Virágzó Magyaror-
szág: Diósd
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Újpest, Szent István tér
20:00 Hogy volt?! Az 
operett születésnapja
20:55 MR2 Akusztik: 
Mystery Gang
22:10 Kultikon +  
22:35 Magyar elsők: Az 
első magyar kávéház. 
23:00 Kívánságkosár  

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.

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

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 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.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

BUDAPESTI belvárosi lakás 
ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-
deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

CSINOS 30-as egyedülálló, füg-

getlen nô komoly kapcsolat remé-

nyében keres hasonló korú egye-

dülálló, független férfit.

E-mail: edith.csiliga@hotmail.com

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
Mit jelent ez hirdetôinknek?

Nagyobb exponálást plusz költség nélkül, hiszen a 
nyomtatott lapban elhelyezett hirdetések

változatlan díjszabás mellett sokkal szélesebb 
olvasótáborhoz jutnak el!

Amennyiben a fôoldalon szeretne külön kiemelt 
üzleti hirdetést elhelyezni, kérjük küldjön emailt a 

hungarianlifesydney@gmail.com címre.

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.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


