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Július 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lukrécia nevû kedves olvasóinkat.

Lukrécia: A Lucretius római nem-

zetség nôi párja. Jelentése: megnyerô, 

vonzól.

Köszönthetjük még Berenice, 
Detre, Elôd,Félix, Gotfried, Janka, 
Margit, Rita, Vera, Verbéna nevû 

barátainkat.

Július 10..
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Amália nevû kedves olvasó-inkat.

Amália: Az Amal kezdetû germán 

nôi nevek, föleg az Amalberga önnál-

lósult becézô rövidülése. Jelentése az 

Amálok gót királyi család + védelem.

Köszönthetjük még Alma, Emánu-
el, Engelbert, Melina, Melissa nevû 

barátainkat.

Július 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Nóra, Lilla nevû olvasóinkat.

Nóra: Az Eleonóra és Honóra rövidülé-

se.
Lilla: Csokonai Vitéz Mihály alkotta 

szerelme, Vajda Julianna becézésére. 
Köszönthetjük még Eleonóra, Hel-

ga, Hella, Ilma, Nelli, Olga, Piusz  
nevû barátainkat.

Július 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Izabella, Dalma, nevû kedves olva-

sóinkat.

Izabella: A spanyol Isabella névbôl. 

Ez az Elisabeth (magyarul Erzsébet) 

név módosulása.

Dalma: Vörösmarthy Mihály Zalán 

futása címû hôskölteményében férfi-

névnek alkotta a dal szóból.

Köszönthetjük még Antal, Donát, 
Félix, Lôrinc, Vilmos nevû barátain-

kat.

Július 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Csaba nevû kedves olvasóin-kat.

Jenô: A hatodik honfoglaló magyar 

törzs neve.

Köszönthetjük még Herkules, Sá-
ra, Sarolta, Szilvia, Üdvöske nevû 

barátainkat.

Július 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Örs és Stella nevû olvasóinkat.

Örs: Régi magyar személynévbôl 

származikt.

Stella: A latin Stella Maris rövidülé-

se, jelentése:tenger csillaga.

Köszönthetjük még Emanuel, Fe-
renc, Jusztina, Zalán, Ladomér 
nevû barátainkat.

Július 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Henrik nevû olvasóinkat.

Henrik: A germán Henrich névbôl. 

Jelentés: birtokán uralkodó. 

Köszönhetjük még Roland, Antó-
nia, Aurél, Baldvin, Egon, Leonó-
ra, Manuéla, Örkény nevû barátain-

kat.

és lángokat imitáló selyemszalagokkal ellátott nyílvesszôikkel.
907-ben Gyermek Lajos keleti frank király parancsára hatalmas bajor, 

sváb haderô vonult fel a magyarok ellen. A legendárium szerint százezren 
lehettek, de a mértékadó becslések szerint is többszörös túlerôben voltak a 
magyarokkal szemben. A kisebb magyar lovascsapatok már a határvidéken, a 
gyepükön is meg-megtámadták a bajor csapatokat, ezzel lassítva felvonulásokat 
a Duna két partján. A végsô összecsapásra pedig a mai Pozsony közelében 
került sor. A csata menetérôl keveset tudni, de a magyarok fölényes 
gyôzelmet arattak a túlerôben lévô ellenség fölött, a legenda szerint 
azonban súlyos árat fizettek érte, Árpád fejedelem halálos sebet kapott.

Kevesebben válás, több házasság
Csökken a válások, növekszik a házasságkötések száma, és a párok egyre 

több gyereket vállalnak --- közölte Novák Katalin, az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma (Emmi) család- és ifjúságügyért felelôs államtitkára a Központi 
Statisztikai Hivatal legfrissebb demográfiai adatait ismertetve sajtótájékozta-
tóján.

A terhesség megszakítások száma 10 százalékkal csökkent, ami 1300 kisbaba 
megszületését jelenti

Az államtitkár elmondta, az év elsô négy hónapjában 8,1 százalékkal nôtt a 
házasságkötések száma, ötszázzal több házasságot kötöttek idén január és ápri-
lis között, mint tavaly ugyanebben az idôszakban. Hozzátette, 2,9 százalékkal, 
nyolcszázzal több gyermek is született, mint tavaly ugyanekkor. Arról is 
beszélt, hogy a válások száma 1990 és 2007 között drasztikusan nôtt, ám ez a 
negatív tendencia már megfordult. 2011-ben 2,3 százalékkal volt kevesebb 
válás, mint egy évvel korábban, 2012-ban további 6,4 százalékkal, 2013-ban pe-
dig még 8 százalékkal csökkent a válások száma.

A fiatalok meghallották a kormány üzenetét, azt hogy „érdemes házasságot 
kötni, érdemes családot alapítani, családban élni” --- fogalmazott. A házasság 
érték, olyan lelki és gazdasági közösség, amely stabil alapot jelent a gyermek-
vállaláshoz, a családalapításhoz --- fûzte hozzá.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy ma Magyarországon a párok 
81 százaléka él házasságban, és 2011 óta folyamatosan növekszik a házasság-
kötések száma. Jelezte, ez 2011-ben 0,9, 2012-ben 1, 2013-ban pedig 2 százalékos 
növekedést jelentett az elôzô évi adatokhoz képest.

Az államtitkár felidézte az Orbán-kormány elmúlt négy évben a családok 
megerôsítéséért tett több lépését. Ezek között az anyasági támogatások rend-
szerének reformját, a diplomás gyed és a családi adókedvezmények bevezeté-

Elkezdôdött az Esterházy-
kastélypark helyreállítása

A Esterházy-kastélypark legnagyobb kiterjedésû részének, az úgynevezett 
Lés-erdônek a helyreállításával kezdôdött meg a kertrekonstrukció Fertôdön. A 
250 millió forintos fejlesztés révén tovább erôsödik a térség kulturális-turiszti-
kai vonzereje.

L. Simon László Miniszterelnökség parlamenti államtitkára kiemelte, sze-
retnék, ha a jövôben egyesülne a fertôrákosi Püspöki palota, a nagycenki 
Széchenyi-kastély, a soproni Esterházy-palota és a fertôdi Esterházy-kastély, 
amitôl a térség természeti-kulturális vonzerejének erôsödését várják. Az 
államtitkár bejelentette, a Miniszterelnökség keretein belül két helyettes ál-
lamtitkárság jön létre, ezek közül az egyik örökségvédelemmel és jogszabály-
elôkészítô feladatokkal foglalkozik majd, a másik a kiemelt kormányzati kultu-
rális fejlesztésekért lesz felelôs. Mint fogalmazott, ez nagyobb politikai 
mozgásteret és nagyobb fejlesztési forrásokat jelent a jövôben.

Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdôgazdaság Zrt. (KAEG Zrt.) vezérigazgatója 
elmondta, 176 hektáron kezdôdik a rekonstrukció, amely keretében 1884 darab 
fát hoznak helyre, kétezer fát ültetnek, 150 hektáron eltávolítják a kúszónövé-
nyeket és mintegy négy kilométeren rendbe hozzák a sétautakat. A 17. század-
ban kialakított erdô az évszázadokban sok funkciót töltött be, többek között 
vadász- és mulató erdôként is mûködött, fénykorát pedig Mária Terézia és a 
pompakedvelô Esterházy Miklós idején élte. A helyreállítással ezeket a 
funkciókat mutatnák be.

A rekonstrukció 250 millió forintból valósul meg, amelyet száz százalékban 
az Európai Unió finanszíroz. A munkálatokat 2015 májusában fejezik be.

Ezer hagyományôrzô harcos 
Ópusztaszeren

Lovas és gyalogos hagyományôrzô harcosok emlékeztek Ópusztaszeren a 
907-es pozsonyi csatára, amikor az Árpád fejedelem vezette magyarok vissza-
verték a túlerôben lévô német csapatok támadását.

A nyolcadik alkalommal megszervezett Nyílzápor célja az ôsök elôtti 
tisztelgés mellett a magyar íjászhagyományok felelevenítése is.

A csata jeleneteit több ezer nézô elôtt a Kárpát-medence legnagyobb hagyo-
mányôrzô íjásztalálkozóján, a Nyílzáporon elevenítették föl a harcosok, akik 
között szép számmal voltak nôk és gyermekek is. A csatajelenet során az ország 
minden szegletébôl és a határokon túlról összesereglett íjászok szabályos had-
rendben vonultak föl az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark melletti 
pusztán. Az egymást az Árpád-korban használt Huj-Huj-Hajrá csatakiáltással 
köszöntô harcosok közül elôször a lovasíjászok szálltak szembe a bajorokat 
alakító hagyományôrzôkkel, akik hatalmas pajzsaik mögé bújva igyekeztek 
védekezni. Ezt a gyalogosok kézitusája követte, majd az ezeregyszáz hagyo-
mányôrzô íjász nyílzápora következett. Az íjászok elôbb egymást váltva célzott 
lövéseket adtak le a pajzsfal mögé rejtôzô ellenfélre, majd fegyverüket az ég 
felé irányítva egyszerre árasztották el a nyugati harcosok táborát ütôheggyel 

Hagyományôrzô magyar íjászok lônek az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark melletti pusztán a Kárpát-medence 

legnagyobb hagyományôrzô íjásztalálkozóján, a Nyílzáporon. A 
találkozón a 907-es pozsonyi csatáról emlékeztek meg, amikor az 
Árpád fejedelem vezette magyarok visszaverték a túlerôben lévô 

német csapatok támadását. 
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sét; ez utóbbi 1,1 millió család helyzetén javított. Hozzáfûzte, ez átlagosan, éves 
szinten 200 ezer forint pluszjövedelmet jelentett a családoknak. A családügyi 
államtitkár azt hangoztatta, hogy a családok továbbra is nagyon fontosak a kor-
mánynak, ezért a következô négy évben mindent meg fognak tenni a megsegí-
tésükért.

125 éve nyitotta meg kapuit 
a Fôvárosi Nagycirkusz

Százhuszonöt éve, 1889. június 27-én nyílt meg a budapesti Városligetben az 
elsô állandó budapesti cirkusz, a mai Fôvárosi Nagycirkusz.

A Városliget területét a 18. század végén kezdték erdôvel betelepíteni, s az 
addig sivár, homokos-mocsaras helyet ligetté alakítani. Az egyre kedveltebb 
kirándulóhelyen 1795-ben épült az elsô vendéglô, ahol zene is szólt és táncolni 
lehetett, 1802-ben lóversenyt is rendeztek itt. A Városliget a 19. század második 
felében már néppark volt, a területet mutatványosok népesítették be, a tavon 
télen korcsolyáztak, nyáron csónakáztak. 1866-ban a Liget északnyugati részén 
jött létre az Állat- és Növénykert, amelynek megnyitása még tovább növelte a 
látogatók számát. 1871-ben itt ütötte fel ponyvából-deszkából készült cirkuszát 
Giuseppe Barokaldi olasz bohóc, a cirkuszmûvészet magyarországi megho-
nosítója.

1873-ban az Állat- és Növénykert Társaság igazgatását Serák Károly vette 
át, aki --– mivel a várostól nem kapott támogatást --– a bevételek feltornázását 
látványosságok bemutatásától remélte. Emellett egyre nagyobb területeket 
adott bérbe, így köthetett szerzôdést 1889-ben Wulff Ede, a híres német cir-
kuszdinasztia tagja a fôvárossal és az állatkert vezetésével egy állandó cirkusz-
épület számára. A kérvény a konkurenciától tartó színházi lobbi nyomására 
elutasító javaslattal került a közgyûlés elé, de anyagi megfontolásokból végül 
jóváhagyták.Wulff újszerû megoldásnak számító, szétszedhetô és összerakható 
szerkezetû vasvázas építményt állított fel, amely 1889. június 27-én nyitotta 
meg kapuit. Az épületben cirkuszi és színházi elôadásokat egyaránt rendeztek, 
a fô attrakció a mûlovaglás és a lovas játékok voltak. A cirkusz területe meg-
egyezett a maival, de befogadóképessége nagyobb volt, mert az ülôhelyek 
mellett állóhelyeket is rendszeresített a tulajdonos, így 2290 fô szórakozhatott 
az elôadásokon.

Wulff 1895-ben egy konzorciumnak adta el a cirkuszt, amely ennek feloszlása 
után a fôváros birtokába került. A vállalkozás már a csôd szélén volt, amikor 
1904-ben az orosz származású Beketow Mátyás vette át az üzemeltetését. Ô 
helyezte át 1908-ban mai helyére a cirkuszt, amelyet az Angol Park (a késôbbi 
Vidámpark) irányába 80 méterrel tolt el. Beketow --– kisebb megszakításokkal 
–-- 1928-ban bekövetkezett haláláig volt a cirkusz igazgatója. A fôváros 1935-
ben újfent bérleti pályázatot írt ki, amit egy városligeti vállalkozó, Fényes 
György nyert meg. A Fôvárosi Nagycirkusz épülete a második világháborúban 
megsérült, de gyorsan kijavították, és már 1945 júliusában megkezdte újbóli 
mûködését. Az eredeti épületegyüttes az évtizedek alatt elhasználódott, ezért 
1968-ban lebontásáról és egy teljesen új cirkuszépület felépítésérôl döntöttek.

A Fôvárosi Nagycirkusz 1971-re készült el, akkor modernnek számító új 
épületét örömmel vette birtokába a közönség. Bár az épület mára megérett a 
felújításra, a legkorszerûbb háttértechnikai feltételek megteremtésével, a ma-
gas szakmai színvonal biztosításával a Fôvárosi Nagycirkusz ma is népszerû.

8 százalékra csökkent 
a munkanélküliség

Idén március-májusban 104 ezerrel kevesebb volt a munkanélküliek száma, 
mint egy évvel korábban és ezzel 2,5 százalékponttal, 8,0 százalékosra csökkent 
a munkanélküliségi ráta. A 15-74 éves korosztályban 357 ezren voltak a munka-
nélküliek ---- jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az úgynevezett legjobb munkavállalási korú 25-54 éves népesség körében 
7,3 százalékos volt a munkanélküliség, 257 ezren voltak állás nélkül, 76 ezerrel 
kevesebben, mint egy évvel korábban. A 15-64 éves korosztályban is 8,0 száza-
lékos volt a munkanélküliségi ráta ---- derül ki a KSH adataiból. Ebben a 
korcsoportban 190 ezer férfi keresett állást, 60 ezerrel kevesebb, mint tavaly 
március-májusban, és ezzel 2,8 százalékponttal alacsonyabb 7,9 százalékos volt 
a munkanélküliség körükben. A nôk között 44 ezerrel kevesebben, 167 ezren 
kerestek állást, ami 8,2 százalékos munkanélküliségnek felel meg. A munkanél-
küliek 17,2 százaléka a munkaerôpiacon csak kis számban jelenlévô 15-24 éves 
korosztályból került ki. A korcsoport 19,4 százalékos munkanélküliségi rátája 
7,6 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A munkanélküliek 52,5 százaléka egy éve vagy annál régebben keresett 
állást. A munkanélküliség átlagos idôtartama 19,6 hónap volt.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adminisztratív adatai szerint 2014 május 
végén 514 ezer fô volt a nyilvántartott álláskeresôk létszáma, ez lényegében 
megegyezett a 2013. májusival.

A balatoni polgármesterek 
aggódnak

A balatoni polgármesterek a térség országgyûlési képviselôihez, valamint a 
Magyar Turizmus Zrt.-hez fordulnak segítségért, kérve, hogy lépjenek fel az 
elmúlt hetekben a sajtóban megjelent, a turisztikai régiónak komoly károkat 
okozó, a Balaton vízminôségérôl szóló alaptalan hírekkel, híresztelésekkel 
szemben.

Az 58 tóparti és tó közeli település közös fellépését kezdeményezô Lombár 
Gábor, Balatonfenyves független polgármestere szerint elfogadhatatlan, hogy 
bárki jogi következmények nélkül, a Balaton vízminôségére hivatkozva mond-
jon le fesztivál- vagy programszervezést, mint az Balatonföldváron történt, 
miközben több évtizede nem volt olyan kiváló a tó vízminôsége, mint most. 
Hozzátette, azon túl, hogy ez látszik is, ezt a vízminôség-vizsgálatok adatai is 
folyamatosan alátámasztják.Orvosokra és szakemberekre hivatkozva azt 
mondta, teljesen lokális és átmeneti probléma, ami Balatonfüreden történt, ahol 
sokan rosszul lettek egy úszóverseny után. Az országos tiszti fôorvos közlése 
szerint feltételezhetôen emberi ürülékbôl származó calici vírus okozhatta a 
Magyar Úszás Napján történt megbetegedéseket.A polgármester kitért arra, 
hogy egyes hírek szúnyoginváziókat is vizionáltak, amirôl közlése szerint szó 
sincs a Balatonnál, ennek megelôzésére zajlik éppen jelenleg is, immár országos 
szinten koordinálva a szúnyogirtás.„Óriási károkat okoztak, és még okozhatnak 
a balatoni vállalkozásoknak, településeknek, így a nemzetgazdaságnak az alap-
talan negatív hírek a fôszezon elején” ---- áll a polgármesterek levelében. 
Hozzátették: „történik mindez akkor, amikor évrôl évre szinte erejük felett 
szépítik, fejlesztik a Balaton környezetét”.A levélben azt javasolták, szóljanak 
hírek arról is, milyen áldásos hatásai vannak a magasan tartott vízszintnek, 
vagy hogy a Balaton turisztikájának színvonalasabbá tételében elkötelezett 
települések, vállalkozások milyen fejlesztéseket hajtottak végre erre a 
szezonra. A településvezetôk felvetették azt is, vajon kinek az érdeke negatív, 
alaptalan balatoni hírek közlése egy szezon elején.

Ingyenes nyári menza
Idén 119 938 gyermek nyári étkeztetését finanszírozzák állami támogatásból, 

3812 gyermek pedig önerôbôl étkezik a szünetben a menzákon – közölte a 
Magyar Nemzettel a legfrissebb adatokat az Emberi Erôforrások Minisztériuma 
(Emmi) társadalmi felzárkózásért és szociális ügyekért felelôs államtitkársága. 
Ez azt jelenti, hogy a tavalyinál tízezerrel több gyermek nyári ebédjét 
finanszírozza az állam. Az államtitkárság kiemelte: örvendetes módon csaknem 
20 százalékkal nôtt az önerôbôl étkezô gyermekek száma is, vagyis a nyári 
étkeztetést nemcsak a szociálisan rászorulók veszik igénybe, hanem azok a 
gyermekek is, akiknek családja ki tudja fizetni az ebédet, de nagy segítséget 
jelent nekik az intézményesített étkeztetés megszervezése.

A Magyar Nemzet megtudta azt is, hogy a támogatási igények a tavalyi 
évhez képest mintegy 3 százalékkal nôttek összesen 2,71 milliárd forintra, így a 
rendelkezésre álló 2,64 milliárd forintos állami keretet teljes egészében 
felhasználhatják az önkormányzatok. Az idén a korábbinál több településen 
szervezik meg a étkeztetést: míg tavaly 1170, addig idén 1270 települési 
önkormányzat igényelt támogatást, ez mintegy 8,5 százalékos növekedést 
jelent.

Így lehetne itthon tartani 
az orvosokat

Éger István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke kulcskérdésnek 
nevezte a megfelelô megélhetést garantáló orvosi életpályamodell bevezetését 
a Magyar Hírlapnak adott interjúban.

A kamarai vezetô elmondta, hogy a MOK elkészített egy dokumentumot, 
amely tizenhat pontban határozza meg a testület elképzeléseit s amelyeket a 
jelenlegi kormányzati ciklusban kellene megvalósítani. Kifejtette, a terv olyan 
alapvetésekbôl indul ki, mint az egészségügyi kiadások GDP-arányos 
részesedésének haladéktalan emelése, az orvosi kar mindenáron való megvé-
dése és itthon tartása.

Emlékeztetett, Németh László azt mondta: „az orvosnak annyit kell fizet-ni, 

Norvég pénzbôl 
Lázár ellen 

Kétségtelen, hogy az Origó fôszer-
kesztôjének elbocsátása, a reklámadó, 
valamint a norvég pénzbôl mûködô 
civil szervezetekkel szembeni kor-
mányzati fellépés miatt szervezett 
tüntetés résztvevôinek nem kötötték 
az orrára, hogy a Lázár-ellenes meg-
mozdulást a Norvég Civil Alap pén-
zébôl szervezték, sôt a helyszínen 
gyûjtést is rendeztek a megmozdulás 
költségeinek összegyûjtése érdeké-
ben.

Kikérte magának Gulyás szavait a 
norvég pénzek elosztásában közremû-
ködô Ökotárs Alapítvánnyal hírbe ho-
zott LMP társelnöke, Schiffer András 
is.

„Gulyás Márton, a Krétakör ügyve-
zetôje elmondta: a Norvég Alap pénzé-
bôl támogathatnak olyan tiltakozáso-
kat, amelyeknek a szakmai célja indo-
kolt. Így a Lázár János elleni tüntetést 
is részben ebbôl a pénzbôl finanszí-
rozták. „Ez most komoly?!” --– tette fel 
a kérdést Schiffer a Facebook-on, ahol 
szerencsétlennek nevezte, hogy a Ket-
tôs Mérce és a Humán Platform kül-
földi pénzbôl szervezett politikai meg-
mozdulást a magyar kormány ellen.

(Gondola)

hogy ne pénzért dolgozzon”. Ma ez 
nyilván ebben a formában nem telje-
sülhet, de a megfelelô megélhetést 
garantáló életpályamodell bevezetése 
kulcskérdés --– hangsúlyozta Éger 
István.

Beszámolt arról, hogy tárgyalt 
Zombor Gábor egészségügyi állam-
titkárjelölttel, akinek az eddig tapasz-
taltak alapján határozott mandátuma 
van a területtel kapcsolatban, amiben 
–-- érzése szerint --– a mozgástere is 
széles. Az elnök közölte, a közös mun-
kát ez a két tényezô határozza majd 
meg, amiben a kamara súlyának meg-
felelôen szakértôként szeretnének 
részt venni.

--– Az elôzetes koncepcióban a meg-
elôzés és a korai betegségfelismerés 
hangsúlyos szerepet kap, tehát az a 
végsô cél, hogy a kezelésre szorulók 
minél rövidebb betegúton minél 
komplettebb ellátást kapjanak. Ezzel 
teljesen egyetértek – mondta Éger 
István.

Romániából keresnek 
idénymunkásokat

 a Balatonra
Rengeteg az üres állás a Balatonnál, 

még Romániában is próbálnak tobo-
rozni dolgozókat az idényre ---- írta a 
Világgazdaság. „Kevés az idénymun-
kás, sok a betöltetlen álláshely, nagyon 
nehéz megfelelô, képzett munkaerôt 
találni” --- idézi a lap Hoffmann Hen-
riket, a turizmus fejlesztésével foglal-
kozó Balatoni Regionális TDM Szövet-
ség elnökét, aki szerint a fôszezonban 
mindig is voltak nehézségek ezen a 
téren, de az idén már olyan szükség-
megoldásokat kell választani, amilye-
neket korábban soha. Így például Ro-
mániában adtak fel hirdetéseket 
konyhai vagy recepciós állásra, de kö-
zépiskolákból is toboroznak diákokat, 
akiket egy gyorstalpalón igyekeznek 
betanítani a munkára - tette hozzá a 
szakember A szállodák alapvetôen a 
színvonal emelésében lennének érde-
keltek, de szorult helyzetükben szinte 
már bárkit felvesznek, mert nem 
tudnak versenyezni az osztrák vagy az 
angol bérekkel.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Most azonban Mr. Lauder nem a zsi-

dó egyház, hanem a katolikus egyház 

újjászületését szorgalmazza, és ha 

visszaemlékezünk a II. Vatikáni Zsi-

nat idején megfogalmazott zsidó kö-

vetelésekre, azok egyike-másika hit-

elvi tételeket érintett.

Az idôsebb testvér
A Breuerpress International Tel 

Aviv–New York–Budapest interjút ké-

szített Erdô Péter bíborossal és Ilan 
Morral Izrael állam nagykövetével 

2014. május 31-én. 

– Bíboros Úr, húsz évvel ezelŒtt vet-
te fel Vatikán a diplomáciai kapcsola-
tokat Izraellel, ezt megelŒzŒen ötven 
éve hozott a II. Vatikáni Zsinat egy 
nagyon komoly döntést. Ön mit tud 
mondani ezekrŒl az eseményekrŒl?

– Ez a két esemény teljesen össze-

függ, hiszen, amikor 1966-ban hosszas 

elŒmunkálatok után megjelent a Nostra 
Aetate kezdetû zsinati nyilatkozat, 

akkor ez már a zsidósággal, a zsidó 

vallással, a zsidó néppel kapcsolatban 

egy olyan belsŒ eszmélŒdésnek és 

munkának az eredménye volt, ami 

óhatatlanul az egész ezzel kapcsolatos 

prédikációs, hitoktatási és közéleti 

munkánkat befolyásolta. Ez egy na-

gyon messzire mutató dokumentum, 

a zsidó vallási közösségnek a pozitív 

teológiai értékelését tartalmazza.

– A teológiai értékelésen túlmenŒen 
ez a hétköznapokban mit jelent?

– Ez nem csak egyszerûen egy bé-

kés viszonylatnak, vagy kiengesztelŒ-

désnek valamilyen lépése, bár arra is 

történtek szimbolikus események, 

gondoljunk csak II. János Pál pápá-

nak különbözŒ látogatásaira a római 

zsinagógában vagy a Szentföldön, ha-

nem egy olyan elméleti útmutatás, 

amelyik kitér többek között, hogy lé-

tezik Izrael állam, amely nem azonos 

a zsidó vallási közösséggel. Amellyel 

kapcsolatban a nemzetközi jog szabá-

lyai szerint további gondolkodásnak 

van helye. Ez a további gondolkodás, 

a különbözŒ vallási és társadalmi 

konzultációk vezettek oda, hogy húsz 

évvel ezelŒtt megérett az idŒ a diplo-

máciai kapcsolatok felvételére is. Na-

gyon jelentŒs ez az egyezmény, az 

elŒkészítésében sok olyan ember vett 

részt, a Szentszék részérŒl is, akiknek 

igencsak szívügye volt, hogy ez a lé-

pés megtörténjen.

– Kik is voltak azok, akik ezt tényleg 
szívügyüknek tekintették?

– Nem hiszem, hogy fel kell sorolni 

mindenkinek a nevét, az egész folya-

mat volt a lényeg. A katolikus–zsidó 

párbeszédben még a Nostra Aetate 

dokumentum megszületése elŒtt mér-

földkövet jelentett a két vallás közti 

párbeszédre hivatott pápai bizottság 

felállítása. A dokumentum kiadását 

követŒen fontos állomás volt 2005 

szeptemberében a Pápai Gergely 

Egyetemen rendezett tanácskozás, 

amely a Nostra Aetate vallásközi kap-

csolatokra gyakorolt hatását vizsgál-

ta. Ezen megállapították, hogy min-

den kontinensen rendeztek vallásközi 

találkozókat, II. János Pál pápa elmé-

lyítette a zsidókkal való kapcsolatot, 

bilaterális egyezmények születtek és 

megerŒsödött a közös tudományos 

tevékenység is. Fontos következtetés 

volt, hogy a párbeszédet tovább kell 

mélyíteni. A Szentszék által kiadott 

hivatalos dokumentumok tanúsítják, 

hogy az Egyház a másik fél hittételei-

nek és a vallásszabadság tiszteletének 

irányelvei mentén haladt. Fontos lett 

továbbá az imádságban, elmélkedés-

ben való találkozás Isten színe elŒtt, 

amelyhez alázat és bátorság szüksé-

ges.

– Nagykövet Úr, egy gyakorló diplo-
mata, politikus miként vélekedik 
ezekrŒl a döntésekrŒl? Vannak máig 
ható üzenetei ennek a tanácskozás-
nak?

– A II. Vatikáni Zsinat legfontosabb 

határozata a világon a keresztények-

nek, hogy többet nem lehet a zsidókat 

Jézus meggyilkolásával vádolni, ez a 

döntés után hivatalosan is megtiltja a 

hívŒknek. Amennyiben ezt szerte a 

világon a katolikus hívŒk betartják, 

úgy a kapcsolatok és a küzdelem az 

antiszemitizmus ellen sokkal egysze-

rûbb lesz. A nagy testvérek, a zsidók 

és a keresztények ugyanarról a tŒrŒl 

fakadnak, tehát abba kell hagyni a 

klasszikus antiszemitizmust.

A Szentatya társalkodó felei
A Zsidó Világkongresszus (angolul 

World Jewish Congress, WJC) egy 

zsidó közösségeket és szervezeteket 

tömörítŒ nemzetközi szervezet, amit 

1936-ban Genfben alapítottak,  köz-

pontja New Yorkban van. Alapító ok-

irata szerint a Zsidó Világkongresszus 

fŒ célja, hogy „a zsidó nép diplomáciai 

karjaként lépjen fel”. A WJC-tagság 

minden zsidó csoport és közösség 

számára nyitva áll, függetlenül attól, 

hogy az adott szervezet országában 

milyen szociális, politikai és gazdaság 

ideológia érvényesül. New York mel-

lett nemzetközi irodákat mûködtet 

Brüsszelben, Jeruzsálemben, Párizs-

ban, Moszkvában, Buenos Airesben 

és Genfben.

Ferenc pápa találkozott Izrael mind-

két fŒrabbijával. Úgy történt, hogy a 

Jad Vasem emlékmûnél tett látogatá-

sát követŒen megérkezett a Hechal 
Shlomo Központhoz, amely az izraeli 

fŒrabbinátus székhelye és a jeruzsá-

lemi fŒzsinagóga mellett található. A 

hatvanas években épített struktúra 

Salamon templomára emlékeztet. A 

„Hechal Shlomo” elnevezés is erre 

utal, mert jelentése „Salamon háza”. 

Két fŒrabbinátus létezik Izraelben, az 

askenázi és a szefárd közösség. A 

Központ ad otthont a két izraeli fŒ-

rabbinak és a vallási legfelsŒbb bíró-

ságnak. Jona Metzger askenázi, és 

Slomo Amar szefárd fŒrabbik 2009-

ben találkoztak XVI. Benedek pápá-

val szentföldi zarándoklata során. 

Ferenc pápát a Központ fŒigazgatója 

fogadta érkezésekor és kísérte el a 

két fŒrabbival való magántalálkozó 

termébe. A két fŒrabbi köszöntŒjét 

követŒen a Szentatya fordult beszéd-

del a jelenlevŒkhöz. Köszönetet mon-

dott a szeretetteljes fogadtatásért. 

Utalt Buenos Aires-i érsekként folyta-

tott szolgálatára, amikor számos zsidó 

testvér barátságára számíthatott. Ma 

két rabbi barátja van jelen, akikkel 

eredményes találkozókat és párbe-

szédet szerveztek, valamint spirituális 

szinten jelentŒs momentumokat éltek 

meg. Pápasága elsŒ hónapjaiban a 

zsidó világ számos szervezetét és 

képviselŒjét fogadta. ElŒdeihez ha-

sonlóan számos kérés érkezik hozzá 

hasonló találkozók megszervezésére. 

Ezekhez csatlakoznak azok a kezde-

ményezések, amelyek országos és 

helyi szinten kerülnek megtartásra. 

Mindezek tanúsítják a kölcsönös vá-

gyat egymás jobb megismerésére, 

meghallgatására és a hiteles testvéri 

kapcsolatok építésére – fogalmazott a 

pápa. 

A barátságnak ez az útja jelenti a II. 
Vatikáni Zsinat és különösképpen a 

Nosta aetate nyilatkozat egyik gyü-

mölcsét, aminek nagy szerepe volt, és 

jövŒ évben lesz 50. évfordulója. A 

Szentatya annak a meggyŒzŒdésének 

adott hangot, hogy a zsidók és kato-

likusok közötti kapcsolatok utóbbi 

évtizedeiben történtek Isten ajándé-

ka, az Általa véghez vitt csodák 

egyike, amiért áldjuk nevét. „Nem 
pusztán arról van szó, hogy emberi 
szinten létrehozzuk a kölcsönös tisz-
telet kapcsolatait. Keresztényként és 
zsidóként arra kaptunk meghívást, 
hogy mélyen elgondolkodjunk a ben-
nünket összekötŒ kapcsolatok spiritu-
ális jelentŒségérŒl. Ez a kötelék az 
ÉgbŒl származik, amely túllép akara-
tunkon, és sértetlen marad a történe-
lemben megélt kapcsolatok minden 
nehézsége ellenére is. ”

Végül a Szentatya megjegyezte: 

„Spirituális hagyományaink kölcsönös 

ismerete és értékelése annak, ami 

közös, valamint a tisztelete annak, 

ami elválaszt bennünket, vezethet 

minket kapcsolataink további jövŒbeli 

fejlŒdése terén, amelyet Istenre bí-

zunk. Együtt nagyban hozzájárulha-

tunk a béke ügyéhez. Közösen tanúsá-

got tehetünk egy gyorsan átalakuló 

világban a teremtett világ isteni ter-

vének örök érvényérŒl. Együtt hatá-

rozottan szembeszállhatunk az anti-

szemitizmus minden formájával és a 

diszkrimináció más formáival. Az Úr 

segítsen bennünket, hogy bizalommal 

és lelkierŒvel haladhassunk elŒre út-

jain. Shalom! ”– zárta beszédét Fe-

renc pápa a két izraeli fŒrabbihoz. 

*
Ferenc pápa a rabbinátusban csu-

pán tisztelgŒ látogatást tett, míg az 

„az átalakuló világban” szükséges 

kapcsolatot Izrael állam hivatalosaival 

és ugyancsak oda sorolható Zsidó 

Világkongresszussal tartja. 

Idáig eljutva az események ismere-

tével megállapítható, hogy a Szent-

szék, és annak nevében a Szentatya 

olyan hitelvi kérdésekben tesz nyilat-

kozatot, mint amiket eddig a zsinat 

kezelt. A probléma lényege: félŒ hogy 

a katolikus hit elvi alapjait érintŒ 

tételeket Izrael állam politikai szer-

veivel készíti elŒ szerzŒdéses tárgya-

lásokra. Ezáltal a Vatikán Izrael meg-

vallott támogatójaként jelenne meg 

világpolitikai szinten a fegyveres 

módon zajló hatalmi politika erkölcsi 

támogatójaként. 

Ismerve a jelenlegi világpolitikai 

helyzetet, a szíveshangú barátkozás 

eredménye az lehet, hogy a nagyha-

talmi politika izraeli tartalmát min-

den jó katolikus hívŒi alázattal kell 

hogy fogadja. Nem ismerve, de sejtve 

a világ dolgait elrendezŒ hatalmak 

szándékait, a világ katolikusságának 

hozzájárulásával való kalmárkodás 

aggodalomra ad okot. 

Vatikáni felkészülés Izrael oltalmára
2014, május 24-én tartott  egy  tudományos konferencián emlékeznek 

meg a törökországi Kars városában azokról a magyar honvédtábor-
nokokról, akik a 19. század közepén a krími háborúban a törökök oldalán 
az orosz csapatok ellen harcoltak.

Az oszmán-magyar kapcsolatokkal foglalkozó rendezvényen magyar kül-
döttség vesz részt, amelynek tagja mások mellett Hóvári János ankarai magyar 
nagykövet; Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjának fôigazgatója; Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum 
fôigazgatója és Hermann Róbert, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancs-
nokának tudományos helyettese.

A Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között fekvô északkelet-törökországi Kars 
városának erôdjét 1855 ôszén védte az 1848-49-es szabadságharc két honvéd-
tábornoka, Kmety György (Iszmail pasa) és Guyon Richárd (Hursid pasa), az 
ütközetben elôbbi csapatai súlyos vereséget mértek az ostromló orosz sere-
gekre.

Hermann Róbert hadtörténész az MTI érdeklôdésére elmondta: Guyon 
Richárd Angliában, egy francia eredetû fônemesi család sarjaként, Kmety 
György a Gömör megyeri Felsôpokorágyon egy vagyontalan evangélikus lel-
kész fiaként született. A szabadságharc elôtt mindketten a császári-királyi 
hadseregben szolgáltak, Kmety a gyalogságnál, Guyon pedig a huszároknál.

Guyon 1848 elôtt kilépett a hadseregbôl, megházasodott és Komárom me-
gyében gazdálkodott, 1848 nyarán azonban belépett a nemzetôrségbe, századosi, 
ôrnagyi, majd 1848 ôszétôl a pákozdi és a schwechati csata után már ezredesi 
rendfokozatban szolgált. A téli hadjáratban 1849 elején Görgei Artúr fôpa-
rancsnoksága alatt elfoglalta a branyiszkói hágót, 1849 tavaszán tábornoki 
rangban a komáromi erôd parancsnoka volt, nyáron pedig már hadtest-parancs-
nokként gyôzte le Kishegyesnél Jellacsics seregeit - idézte fel a szakember.

Kmety egy honvédzászlóalj parancsnokaként vitézkedett a schwechati csatá-
ban, majd a téli hadjárat több ütközetében. 1849 februárjában már ezredes volt 
Görgei seregében. A tavaszi hadjáraton, május végén Buda visszafoglalásakor 
a roham közben megsebesült, júniusban Csornánál diadalmaskodott, ezután 
léptették elô tábornokká. 1849 augusztusában Lugosnál a szabadságharc egyik 
utolsó ütközetét vívta meg.

A szabadságharcot követôen mindketten emigráltak, és mint annyi más 
honvédtiszt, beléptek az oszmán hadseregbe - mondta a hadtörténész.

Az osztrákok és oroszok követelték az oszmán területre húzódó magyar és 
lengyel menekültek kiadatását, de a török Porta erre nem volt hajlandó. A tö-
rökök azt tanácsolták az emigránsoknak, hogy lépjenek be a hadseregbe, mert 
török alattvalóként biztos nem adják ki ôket. Az oroszok, osztrákok és a törökök 
között majdnem háborúvá fajuló válságnak csak a határozott angol, francia fel-
lépés vetett véget.

A leghíresebb emigránsokat orosz-osztrák követelésre a kis-ázsiai Kütahyába 
internálták: ez volt Kossuth Lajos elsô menedéke a szabadságharc katonai vere-
sége után két éven keresztül, így kerülhette el az osztrák megtorlást és itt alkot-
ta meg a népfelség, önkormányzatiság elvein nyugvó alkotmánytervezetét.

A szabadságharc mellett végsôkig kitartó menekülteknek nyújtott török se-
gítség nyomán kedvezôen változott a magyarok oszmánokról alkotott képe, a 
kiegyezés után a magyar közvélemény rendre a Török Birodalmat támogatta a 
szaporodó balkáni konfliktusokban - mondta Hermann Róbert.

Guyon és Kmety egyaránt harcolt az 1850-es években az Orosz Birodalom és 
az angol-francia-török szövetség között kitört krími háborúban, amelynek 
lezárásaként a párizsi béke rögzítette a Török Birodalom függetlenségét és 
területi sérthetetlenségét. Guyon a háborúban az egyik hadsereg vezérkari 
fônöke volt és mindketten részt vettek a karsi erôd védelmében. Kmety 
könyvben örökítette meg a harcokat.

Guyon 1856-ben hunyt el, az isztambuli angol katonai temetôben nyugszik, a 
sírhelyén olvasható magyar felirat szerint “Itt nyugszik Guyon Richárd gróf, 
Török fôtábornok, Frankhon ivadéka, Angolhon szülöttje, Magyarhon vitéze, 
Meghalt octóber 11-én 1856, Élete 44. évében”.

A kortársak nem annyira Guyon hadvezéri képességeit, mint inkább a csa-
tatéren tanúsított halált megvetô bátorságát méltatták. Kossuth azt mondta 
róla: “rossz vezér, de jó katona. Nem oly sokan vagyunk, hogy olyan embert, 
mint Guyon nélkülözhessünk”

Kmetyt a karsi harcok nyomán kitüntette a török kormány, betegsége miatt 
1861-ben nyugdíjba vonult, Londonba költözött és ott is hunyt el 1865-ben. 
Kmety György emlékét a török állam által az isztambuli katonai múzeumban 
állított mellszobor ôrzi.

Turkinfo-Orient Express, Török-Magyar Kulturális Hírportál

Emlékezés a magyar tábornokokra



II. András, akit Bonfini szerint ural-
kodásra szült a természet, a szentföldi 
hadjárata után megszilárdította a szét-
esô királyságot

A gyermek III. László halála utáni 
huszonhetedik napon, 1205. május 29-
én pünkösdkor koronázták meg II. 
Andrást, a Turul-nemzetség egyik leg-
jelentôsebb királyát. „A nagy termé-
szettel megáldott, óriási terveket 
szövögetô II. Andrást valóban ural-
kodásra szülte a természet” --– írta 
róla Antonio Bonfini.
III. Béla kisebbik fiának, II. András-

nak a trónra kerülése utáni elsô év-
tizedben igazi erényeibôl semmi sem 
látszott, épp ellenkezôleg, helyette 
erélyes felesége, Gertrúd kormány-
zott. (Endre makacsul ismétlôdô tá-
madásait, lázadását testvére, Imre 
király ellen a háttérbôl az asszony 
tüzelhette, aki még férjénél is jobban 
vágyott a hatalomra.) A királyné né-
met rokonsága, szinte az egész Meráni 
család áttelepült és ellepte a királyi 
udvart.

A helyzet akkor vált veszedelmessé 
–-- hasonlóan Orseolo Péter idejéhez 
–-, amikor II. András vármegyényi 
területeket, hatalmas királyi birto-
kokat és javadalmazó állásokat kezdett 
idegen híveinek adományozni. Gert-
rúd fivére, Berthold elôbb kalocsai 
érsek, majd horvát bán, késôbb erdélyi 
vajda lett. 1208 nyarán a másik két 
testvér, Eckbert bambergi püspök és 
Henrik isztriai ôrgróf kért bebocsátást 
az országba. Sváb Fülöp német király 
meggyilkolásával vádolták ôket a biro-
dalomban. Magyarországon azonban 
nemcsak menedékre találtak, de hatal-
mas vagyonhoz is jutottak. Eckbert a 
Magas-Tátra erdôs vidékén rendez-
kedett be. A királyné féktelen pazar-
lása és laza erkölcsisége csak fokozta 
a belpolitikai feszültséget. A túlfeszí-
tett húr 1213 nyarán pattant el.
A királynôt megölni nem féltek
II. András éppen egyik halicsi hadjá-

ratára indult, s távollétében feleségét 
és német környezetét tette meg hiva-
talosan is helyettesének. Gertrúd ro-
konaival a pilisi erdôben, az egyik 
cisztercita monostorban mulatott. A 
mellôzött és hatalmukban megcsorbí-
tott fôrendek egy csoportja --– élükön 
Péter és Simon ispánokkal -– ekkor 
rajtaütött a tivornyázó társaságon. A 
Képes krónika is említi a tragédiát: 
„Gertrúd úrnô Németországból való 
volt… a nevezett úrasszony a nagy-
ságos férfiú, Bánk bán feleségét erô-
szakkal átadta valamelyik jövevény 
öccsének, hogy megbecstelenítse. Ez 
okból a Bor-nemzetségbôl eredett 
Bánk bán kardjával kiontotta a király-
né vérét, és megölte.” Gertrúdot 
gyermekei szeme láttára kaszabolták 
le, miután elôbb könyörgésre kinyúj-
tott karjait levágták. Az összeesküvés 
tagjai közül csak Péter ispánt végez-
tette ki a király. Bánk bánt, az ország 
nádorát megfosztotta tisztségétôl, ké-
sôbb kegyelmet kapott, és horvát–
szlavón bán lett.

Gertrúd öt árvát hagyott maga után. 
Legidôsebb leánya, Mária, bolgár cár-
né lett, a késôbb szentté avatott Er-
zsébetet négyévesen, 1211-ben je-
gyezték el a türingiai ôrgróf fiával, 
Lajossal. Béla, Kálmán és András 
igen szerethették anyjukat, borzalmas 
lehetett végignézniük a kivégzését.

A gyilkosságot ugyan csak egy fôúri 
párt hajtotta végre, az elkeseredés 
azonban általános volt az országban. A 
bárók körében az váltott ki feszült-
séget, hogy András külföldi bizalma-
sainak juttatott számos magas pozíci-

ót, illetve, hogy szorult anyagi helyze-
tében zsidóktól kért pénzügyi segítsé-
get, akik az uzsora révén jelentôs be-
folyást szereztek a magyarországi só-
kereskedelemben. A nemesség is zú-
golódott, jogaik csorbítását és a bárók 
hatalmaskodását rótták fel az uralko-
dónak, aki a királyi vármegye gyen-
gülése, a birtokok elosztogatása, a 
királyi jövedelmek bérbeadása után 
egyes vidékeken már semmilyen be-
folyással nem rendelkezett. Az adók 
emelése, a pénzrontás és az uzsoraköl-
csönök révén teljesen eladósodott.
A Szentföldtôl az Aranybulláig
A fordulópontot az uralkodó és az 

alattvalók viszonyában a szentföldi 
hadjárat hozta meg. II. András szívét 
mintha megfordította volna a zarán-
doklat, mintha itt ébredt volna tuda-
tára, micsoda aljas színjáték zajlott a 
háttérben királyságának meggyengíté-
sére. 1217-ben teljesíteni igyekezett 
apja, III. Béla fogadalmát és a szentsír 
felszabadítására indult. A hadjárathoz 
szükséges pénzt --– a mintegy tízezer 
fônyi sereg szállítását, ellátását --- már 
csak uzsorapénzbôl tudta fedezni, mi-
után királyi birtokokat kellett elzálogo-
sítania.
Spalatói Tamás beszámolójából tud-

juk, hogy háromszor követtek el me-
rényletet ellene a Szentföldön. Való-
színûleg már tripoliszi tartózkodása 
idején befutottak hozzá azok a hírek, 
melyekbôl megtudta, elôkelôk egy 
csoportja fellázadt, és megbízottját, 
János esztergomi érseket megfosz-
tották kormányzói jogkörétôl, jöve-
delmeitôl, és számûzték az országból. 
Az ördögi terv mûködésbe lépett: ki-
mozdítani a szakrális magyar uralko-
dót a Kárpát-medencébôl --– elcsalni 
egy szentföldi hadjáratra --–, közben 
pedig belviszályt szítva idegeneket 
ültetni a trónra. III. Honorius pápa 
biztosan a felbujtók közt szerepelt, 
hiszen odaígérte Szerbiának a magyar 
Szent Korona alá tartozó horvát és 
tengermelléki részeket, pápai fennha-
tósággal. Az aljas szándékot felismer-
ve II. András azonnali hazatérésre 
határozta el magát. 1218. január 11-én 
keresztes hadával szárazföldi úton in-
dult el Akkonból, s ahogy haladt délrôl 
észak felé, sorra fejezték ki elôtte 
hódolatukat a keresztény és muzulmán 
uralkodók. A kis-ázsiai részen fekvô 
Örményországban, Leó király lányát 
eljegyezte Endre nevû legkisebb fiá-
val. (Ezzel a házassággal a keresztény 
Örményország a Szent Korona társor-
szágává vált volna, de a frigy nem jött 
létre, mert a kis Endre késôbb orosz 

feleséget kapott.) Az Ikoniumi Biro-
dalom szultánja térdre borulva kérte a 
magyar királyt, ha van hajadon lánya, 
azt adja fiához feleségül. Még az isz-
lám világban létezô legnagyobb bûnt, 
a keresztény hitre való áttérést is vál-
lalta. Ki tudja, mennyire másképpen 
alakult volna a középkori történelem, 
ha létrejön a házasság, de ekkor a ma-
gyar királynak nem volt házasulandó 
leánya. II. András megállt Niceában 
is, ahol a Keletrómai Császárság ma-
radványain ekkor választották csá-
szárrá Laszkarisz Teodort. Laszkarisz 
lányát, Máriát eljegyezte legidôsebb 
fiának, Bélának. Maga jó eséllyel in-
dult a császári koronáért, a bizánci 
trón megszerzéséért, beteljesítve Ma-
nuel és apja, III. Béla álmát a görög–
magyar perszonálunióról. Végül II. 
András apósa fejére került a bizánci 
korona. A Boszporuszon átkelve, a 
Balkánon áthaladva 1218 végére érke-
zett meg seregével Magyarországra. 
Éppen idôben.

A terjeszkedô monetáris világ hatal-
masainak gátat kellett szabnia, a hatá-
sukra szétesô félben lévô magyar vi-
lágot kellett egyberántania az ôsi el-
vek alapján. Ez törvényalkotásában, 
az Aranybullában öltött testet. A 
finánctôke, a pénzhatalom II. András 
korára már fél Európát behálózta. A 
11. századtól kezdve a keresztes had-
járatok során a keresztesek tengeri 
szállításából és a keresztény haditech-
nológia és fegyverek muzulmánoknak 
való illegális eladásából egyes keres-
kedôdinasztiák kezén jelentôs vagyon 
kezdett felhalmozódni. A következô 
évszázadban --– kijátszva az egyház 
kamattilalmát --– bankokat alapítottak, 
így intézményesítették hatalmukat, 
elôször Itáliában. A 12-13.századra 
egyes európai államok hitelezôiként 
léptek fel és a hagyományos szakrális 
intézmények rovására, azok forrása-
inak megszerzésével és felôrlésével 
elkezdték kiépíteni a királyi centrális 
hatalmakat.

A magyar államban a mindenkire 
kiterjedô gondoskodás és a személy 
autonómiájának tiszteletben tartása 
ôsi alapelvként létezett, itt nem volt 
szokás az embert szolgává zülleszteni. 
Magyarország sajátos berendezkedé-
se, a Szent Korona szuverenitása miatt 
zárt egységet alkotott. Ugyanakkor a 
tulajdont nem tekintették sem a király, 
sem más halandó magánvagyonának. 
II. András idején drámai módon ezt a 
mûködô rendszert akarták a külsô, el-
lenséges erôk megbontani, ennek ki-
védésére született meg az Aranybulla.
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1219-ben, mielôtt II. András belekez-
dett ebbe a rendkívül fontos törvény-
alkotási folyamatba levelet írt a pápá-
nak III. Honoriusnak, jelezve, hogy 
teljesen tisztában van a sakkjátszma 
lépéseivel.

„Krisztusban szentséges atyának, 
Honoriusnak… Úgy hisszük, Szentatya 
nem esett ki emlékezetetekbôl az, 
hogy gyakran kaptunk figyelmeztetést, 
a Szentföld felszabadítására nemcsak 
anyagi segítséggel, hanem személy 
szerint is hathatósan igyekezzünk. …
Mi pedig magunkat és a mieinket az 
engedelmesség áldozataiként felaján-
lani akarván …nem tekintettük sem a 
hitetleneknek, sem országunk rossza-
karóinak fenyegetô fenekedését és 
gyûlöletét, ami késôbb valósággá is 
lett, hanem mindezt félretéve a szent-
sír megsegítésre siettünk… Azután, 
mikor már a tengerentúli részeken a 
vállalt zarándoklat szolgálatában idôz-
tünk, gyakori hírnökök által kétséget 
kizáróan megtudtuk, hogy országunk-
ban kimondhatatlanul elburjánzott a 
széthúzás veteménye. Ezért ekkora 
veszedelemtôl és ennyi gonosz hírtôl 
megrendülve… kényszerbôl és nem 
szívesen elhagytuk a Szentföldet… 
Azt is tudja meg Szentségtek, hogy 
amikor Magyarországba visszaérkez-
tünk, nem Magyarországot, hanem 
egy elgyötört, feldúlt és minden kincs-
tári jövedelmébôl kifosztott országot 
találtunk, úgy, hogy sem adósságunkat, 
amelybe zarándoklatunk kevert ben-
nünket megfizetni, sem országunkat 
elôbbi állapotába visszaállítani még 
tizenöt esztendô alatt sem tudjuk…”
Az alkotmány alappillére
Elrendelte 1220-ban az eladományo-

zott földek visszavételét, és legidôsebb 
fiára, Béla hercegre bízta Erdély kor-
mányzását. 1221-ben megparancsolta 
a jogtalanul elfoglalt királyi birtokok 
visszavételét, majd a következô év 
májusában kiadta hét példányban 
aranypecsétes oklevelét, amelyben 
pontosan rögzítette a király és a ne-
messég jogait és kötelességeit. A 
magyar társadalom egészének, tehát a 
szegények állapotát is rendezte az ok-
levél.

Az Aranybullában II. András intézke-
dett a székesfehérvári Szent István-
nap (augusztus 20.) megtartásáról, 
mikor mindenkinek joga volt a tör-
vényhez, igazságszolgáltatáshoz. A 2. 
pontban a szerviensek személyének és 
birtokainak védelmérôl gondoskodott, 
a 3. cikkely a nemesség és az egyház 
adómentességérôl szólt. Megszabta a 
szerviensek birtokainak öröklését is, 

kimondta, hogy a szolgálattal szerzett 
birtok elidegeníthetetlen. Hadkötele-
zettségüket is szabályozta. (Csak véde-
kezésnél lehetett ôket igénybe venni, 
külsô támadás esetén fizetség ellené-
ben). Az ország tanácsától tette függô-
vé a külföldi személyek tisztségvise-
lését, és megtiltotta, hogy birtokado-
mányokban részesüljenek. Kimondta, 
hogy idegenek kezében ne legyen 
birtok, a meglévôket pedig vissza kell 
vásárolni. Megtiltotta a tisztségek 
öröklését, halmozását. Két méltóságot 
csak a király, a királyné, a nádor és a 
bán viselhet.

Rögzítette a várjobbágyok és idege-
nek szabadságát, rendelkezett arról, 
hogy a tized fizetése csak terményben 
legyen beszedhetô, és ne pénzben. 
Megállapította az új pénz érvényességi 
idejét (egy év) és minôségét. Kimond-
ta, hogy olyan legyen a pénz értéke, 
mint III. Béla alatt, és csak évente 
egyszer lehessen veretni. (A pénzron-
tás eszközéhez, a pénzveretés jogát 
bérlô zsidók igen gyakran folyamod-
tak. Bevonták az ezüstpénzt, beolvasz-
tották és jóval kevesebb ezüsttel 
verették újra, a hasznot pedig zsebre 
rakták…) Megtiltotta, hogy izmaeliták 
és zsidók kamaraispánok, pénzverôk, 
sótisztek vagy vámszedôk lehessenek. 
Azért, hogy idegen kereskedôk ne jöj-
jenek az ország belsejébe, rendelkezett 
arról is, hogy a só raktározását a vé-
geken, például Szeged környékén old-
ják meg.

Az Aranybulla felelevenítette az ôsi 
szkíta erkölcsöt, belevésve a tudat leg-
mélyébe, hogy a magyarságnak igenis 
van hazája, annak gazdája a király, 
amely az európai államoktól eltérôen 
nem zsarnok. A magyarok földje nem 
lehet idegeneké, s ezen a földön a nép 
nem lehet szolgasorban… Ha pedig az 
uralkodó megszegné szavát, a 31. pont 
–-- az ellenállási záradék --– kötelezi a 
nemzetet az ellenállásra. Királyaink-
nak, akit a Szent Koronával megko-
ronáztak, 1916-ig le kellett tenniük az 
Aranybullára is az esküt. Az aranype-
cséttel ellátott királyi dekrétum a 
magyar történeti alkotmány legfon-
tosabb törvényeként nyolcszáz éven át 
ôrizte meg a nemzetet a történelem 
viharai közt, s tette II. Andrást szent 
nemzetsége egyik leghíresebb királyá-
vá.

Csurka Dóra
(Magyar Hírlap)

Az ôsi alkotmányos rend helyreállítója

II. András kihirdeti az Aranybullát (Jantyik Mátyás festménye) 



Újraindította a romániai kulturális 
minisztérium azt a folyamatot, amely-
nek végén az Egyesült Nemzetek Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete (UNESCO) szellemi kultu-
rális örökség listájára kerülhet a csík-
somlyói búcsú --- közölte a Krónika 
erdélyi magyar napilap.
Hegedüs Csilla mûvelôdési államtit-

kár a lapnak elmondta, hogy kényte-
lenek voltak újraindítani a procedúrát, 
mert abban az idôszakban, amíg nem 
Kelemen Hunor töltötte be a kulturá-
lis miniszteri tisztséget, a tárca elmu-
lasztotta elküldeni az UNESCO által 
kért adatpótlást, és az erre megszabott 
határidô lejárt.

„Mint minden esetben, amikor a szö-
vetség nincs kormányon, a magyarság 
érdekeit nem képviseli senki, sôt még 
ellene is tesznek” ---- jelentette ki He-
gedüs Csilla. Hozzátette: amint a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) elnöke ismét kulturális mi-
niszter lett, azonnal hozzáláttak a mun-
kának, és két hónapon belül elküldik a 
bizottság kérdései alapján kiegészített 
dossziét az UNESCO-nak.

A román kulturális tárca 2012 már-
ciusában terjesztette fel az UNESCO 
szellemi kulturális örökség listájára a 
csíksomlyói búcsút. Egy hónappal ké-

sôbb azonban megbukott a jobboldali 
Ungureanu-kormány, 2012 májusa és 
2014 márciusa között liberális politi-
kusok váltották egymást a Ponta-kor-
mány kulturális minisztériuma élén. 
Az RMDSZ a Szociálliberális Unió 
(USL) felbomlása után tért vissza ez 
év márciusában a kormányba. 

Csíksomlyó több évszázadon át loká-
lis jelentôségû búcsújáróhely volt. 
Vonzáskörzete kezdetben csak a Szé-
kelyföld katolikus részére és a moldvai 
csángóságra terjedt ki. A 20. században 
azonban ez a kör kiszélesedett, 1989 
után magyar nemzeti kegyhellyé, sôt 
az európai katolicizmus egyik jelentôs 
kegyhelyévé vált.

„Nagy jelentôsége van a csíksomlyói 
zarándoklatnak, mert ilyenkor a világ 
minden részébôl érkezô magyarok --- 
felekezettôl függetlenül --- megerôsöd-
nek keresztény hitükben és magyarsá-
gukban is. A kettô annyira összfonódik, 
hogy ha hivatalosan nem is, de a ma-
gyarság nemzeti Szûzanya-kegyhelye 
az Csíksomlyó” ---- vélekedett a doku-
mentáció részét képezô kisfilmben 
megszólaló Jakubinyi György, a gyu-
lafehérvári római katolikus fôegyház-
megye érseke.

* * *
Az egységes Európa elve mellett állt 

ki Szarajevóban Habsburg Károly 
osztrák fôherceg, IV. Károly, az 
utolsó magyar király unokája, aki az 
elsô világháborút kiváltó szarajevói 
merénylet 100. évfordulójának alkal-
mából szervezett megemlékezésre ér-
kezett a bosznia-hercegovinai fôvá-
rosba. Mint fogalmazott:  egy olyan 
eseményre emlékezünk, amely száz 
éve történt Szarajevóban és egy ha-
talmas összeütközés nyitánya volt. 
Fontos, hogy elgondolkodjunk azon, a 
történelem mely eszméit kell alkal-
maznunk annak érdekében, hogy a 
dolgokat jobbá tegyük”. Habsburg 
Károly úgy értékelte, ha kritikusan 
nézzük a történelmet, akkor téves 
egyetlen személyt felelôssé tenni a 
szarajevói merényletért és az elsô 
világháború kirobbantásáért.

Kifejtette azt is: egyik akkori állam-
vezetô sem gondolta, hogy egy esetle-
ges fegyveres összeütközés ilyen ha-
talmas méretû háborúvá nô majd. 
Ennek alátámasztására azt a tényt 
hozta fel, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia 1914 augusztusában csak a 
szerb és az orosz határ felé vezetô 
részeken mozgósított, Németország-
ban pedig egyáltalán nem volt mozgó-
sítás, és Oroszország sem készült ek-
kora harcra.

A fôherceg kitért arra is, hogy ha az 
elsô világháború felelôseit keressük, 
akkor azt mindenképpen a nacionaliz-
mus eszméjére kell visszavezetni, egy 
olyan szálon, amely egészen a francia 
forradalomig vezet. Hozzáfûzte: a 
nacionalizmus ma is fenyeget, ennek 
egyik bizonyítéka pedig a szélsôjobbol-
dali pártok sikere a májusi európai 
parlamenti választásokon.

Az elsô világháborút kiváltó szaraje-
vói merénylet 100. évfordulójának 
emlékünnepségeit Szarajevóban és az 
észak-boszniai Visegradon tartják. 
Koncerteket, kiállítást, elôadásokat és 
filmvetítést is tartanak az elsô világ-
háború témájában.

Az elsô világháborút kiváltó szaraje-
vói merénylet 100. évfordulójának 
emlékére szobrot állítottak Kelet-
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Asszimiláció
Az asszimiláció itt van velünk, közöt-

tünk. Értesülünk olyan délamerikai 
„magyar” házról ahol csak spanyol 
nyelvû társalgás hallható, magyar 
nem. S mit szóljunk amikor a nagyma-
ma kijön Orosházáról látogatóba és az 
unoka azzal köszönti, hogy hallo 
grandma? Azok akik még tudnak egy 
kicsit magyarul azoknak a kiejtése 
gyakran olyan rossz, hogy professzor 
Higginst (My Fair Lady) idézve ettôl 
még egy felnôtt férfi is sirva fakad. De 
még azok is akik Petôfit és Vörös-
martyt Magyarországon, magyar is-
kol ban szavalták az évtizedek során 
külföldön nem egyszer nyúlnak az an-
gol-magyar szótárhoz, vagy egyszerû-
en keverik az angolt a magyarral, --- 
kicsit vicces amikor az angol szót ma-
gyarul ragozzák (pl elmentem az of-
fice-ba).

Nos, a beolvadás nemcsak magyar 
gond, többek között az amerikai zsidók 
asszimilációja az USA-ban az az egyik 
tárgy amivel Peter  Beinart: The cri-
sis of Zionism (A cionizmus krizise) 
címû könyvében foglalkozik. (A „hala-
dó”, reflex szerûen antiszemitázók 
szíves figyelmébe ajánljuk azt a tényt, 
hogy Beinart egyetemi tanár egy ame-
rikai zsidó). A könyv fô témája, hogy 

az amerikai zsidó vezetés nem haj-
landó megvédeni az izraeli demok-
ráciát, támogatja Ciszjordánia meg-
szállását, s ezzel elidegeniti a szabad-
elvû amerikai zsidókat a cionizmustól.

De visszatérve az asszimilációra, en-
nek ellenszere Beinart professzor sze-
rint a közoktatás! Azok a zsidók akik 
csak a vasárnapi iskola heti néhány 
óráján ismerkedtek meg eredetükkel 
és a héber nyelvvel sokkal inkább 
választottak nem-zsidó élettársat mint 
azok akik a zsidó vallással és hagyo-
mányokkal többet foglalkoztak. A 
2001-ben végrehajtott amerikai felmé-
rés szerint azoknak a zsidóknak akik 
hat évig vagy addig sem jártak vasár-
napi iskolába csak 42 százaléka kötött 
zsidóval házasságot. Azok akik 6 évnél 
tov bb jártak vasárnapi iskolába ez a 
szám 60%. Még két számadatot közöl 
Beinart:

Special zsidó iskolába járt 0-6 évig: 
82% ment zsidóhoz

Special zsidó iskolába járt 6 évnél 
tovább: 96% választott zsidó  lettársat.

Az amerikai zsidó tanulók nagy 
többsége állami iskolába jár. Itt arra a 
kérdésre, hogy miért nem támogatják 
a szülôk a zsidó magán elemi- és kö-
zépiskolákat, a válasz az, hogy ezek 
nem versenyképesek az állami isko-
lákkal. Magán iskolák egy cent támo-

gatást sem kapnak az államtól, ugyan-
akkor ezekben a k ltségek magassab-
bak, mert a normális szekuláris tan-
rend mellett a speciál zsidó tárgyakat 
is kell tanítaniok. A tanárok fizetése 
kevesebb mert a szegényebb diákok 
miatt a tandíjakat nem mindig lehet 
emelni. Röviden, az amerikai zsidó 
iskolák drágábbak, és a színvonal ala-
csonyabb, azaz nem versenyképesek.

De vannak kitûnô, megfizethetô zsidó 
iskolák de ezek Melbourne-ben, Lon-
donban, Párizsban, Montreálban és 
Buenos Airesben vannak. Itt a világi 
tantárgyak költségeit az állam fedezi, 
és ez nem akadályoz senkit sem a val-
lása gyakorlásában. 

Ha a kölcsönviszony a közoktatásnál 
és az asszimilációnál a trianoni rabló-
határok mögé kényszerített magyarok 
esetében is kimutatható, akkor ez ko-
moly feadatot ró nemcsak a nemzet-
stratégiával megbízott csonka-ma-
gyarországi á llami szervekre, hanem 
civil szervezetekre és egyénekre is. 
Tûzzük ki a zászlóra a jelszót: 
MINDEN MAGYAR ISKOLA 
VERSENYKÉPES A KÁRPÁT 
MEDENCÉBEN!! 
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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Szarajevóban Gavrilo Principnek, 
aki 1914. június 28-án halálos pisztoly-
lövéseket adott le a Boszniába látogató 
Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar 
trónörökösre és feleségére, Zsófiára. 
A szarajevói merénylet vezetett az 
elsô világháborúhoz, amely több millió 
ember halálát okozta Európa-szerte.

A többségében muszlim bosnyákok 
lakta Szarajevó az 1991–95-ös délszláv 
háború után igyekezett minden szerb 
maradványtól megszabadulni, így azo-
kat a lábnyomokat is eltüntették, ame-
lyek az úton Gavrilo Princip lépéseit 
jelölték. Azóta semmi nem emlékezte-
tett a merénylet helyszínén a szerb 
Principre.

Az egész alakos, kétméteres bronz-
szobrot egy nappal a hivatalos orszá-
gos megemlékezések elôtt leplezték le 
Kelet-Szarajevóban. Ez a város azok-
ból a szarajevói külvárosi részekbôl 
jött létre, amelyek szerb fennhatóság 
alatt maradtak az 1992-ben kezdôdött 
boszniai háború idején. Ma a boszniai 
Szerb Köztársasághoz tartozik, míg 
maga a fôváros, Szarajevó, a másik 
entitáshoz, a Bosznia-hercegovinai Fö-
derációhoz.

* * *
Székelyudvarhely és Csíkszereda ön-

kormányzata is elfogadta a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) által javasolt 
autonómiapárti határozatot.

A Székelyhon portál beszámolója 
szerint a székelyudvarhelyi önkor-
mányzati testület, a csíkszeredai ülé-
sén nyilvánította ki, hogy a Székelyföld 
régióba akar tartozni, és többlethatás-
köröket kér a régió számára. Mind 
Székelyudvarhelyt, mind Csíkszeredát 
a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) színeiben megválasz-
tott polgármester vezeti, mindkét vá-
ros önkormányzati testületében az 
RMDSZ képviselôi vannak többség-
ben. Csíkszereda az elsô székelyföldi 
megyeszékhely, amely autonómiapárti 
határozatot fogad el. A tervezetet 
Veress Dávid RMDSZ-es önkormány-
zati képviselô, a Csíki Székely Tanács 

(az SZNT csíkszéki szervezete) elnöke 
és a Magyar Polgári Párt (MPP) kép-
viselôcsoportja terjesztette be.

Veress Dávid elmondta, hogy a testü-
let egyhangúan támogatta a kezdemé-
nyezést, azt még Traian Chindea, a 
kormányzó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) helyi képviselôje is megsza-
vazta, és a város jegyzôje sem emelt 
ellene kifogást. „Ez üzenet a csíki pol-
gármesterek felé is, hogy ôk is tûzzék 
napirendre a kérdést. Nem várhatjuk, 
hogy helyettünk mások mondják el: 
mit akarunk” ---- nyilatkozott Veress 
Dávid.

A Székelyhon portál beszámolója sze-
rint a székelyudvarhelyi önkormány-
zati testület annak ellenére fogadta el 
egyhangúlag a határozatot, hogy Bod-
nár László jegyzô jelezte, véleménye 
szerint a téma meghaladja a helyi ön-
kormányzat hatáskörét. A Háromszék 
napilap szombati híre szerint pénteken 
a kézdivásárhelyi önkormányzat is 
tárgyalta a határozattervezetet, de a 
képviselôk terminológiai vitája miatt a 
döntést elhalasztották.

A Székely Nemzeti Tanács február 
12-én fordult nyílt levéllel a székely-
földi önkormányzatokhoz, azzal a ké-
réssel, hogy fogadjanak el autonómia-
párti határozatot. A tanács a határozat 
szövegtervezetét is mellékelte. Azt is 
javasolta, hogy a határozatot a kor-
mány helyi képviselôi mellett az Euró-
pai Unión belül mûködô Régiók Bizott-
ságának, az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyûlésének, az Európa Tanács 
Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusának, valamint az ENSZ 
Emberi Jogi Tanácsának is küldjék el.

* * *
Leomlott a bözödújfalusi római kato-

likus templom tornya, így már nem 
emlékeztet az erdélyi falurombolás 
jelképévé vált településre.

„14–14:30 között leomlott a bözödúj-
falusi katolikus templom” – adta hírül 
az egykori falu lakóit tömörítô Face-
book-oldal, fotókkal illusztrálva a to-
rony leomlását.

Csibi Attila Zoltán, a szomszédos Er-
dôszentgyörgy polgármestere az MTI-
nek nyilatkozva elmondta, hogy a köz-
ség a közelmúltban indított el egy 
olyan programot, amelynek a római 
katolikus templom megmentése is 
része lett volna.

„Két-három hete mérettük fel a temp-
lomtorony statikai állapotát. A szak-
értôk úgy vélték, hogy az épületnek 
még két-három éve van, de azt is hoz-
zátették, az bármelyik pillanatban 
összedôlhet” – mondta Erdôszent-
györgy RMDSZ-es polgármestere.

Csibi Attila Zoltán megjegyezte: a pár 
hete végzett felméréskor a templom-
torony három méter mély vízben állt, 
a parttól mintegy 25 méterre. Hozzá-
tette: az egykori unitárius templom 
mára már nincsen vízben, de az az 
épület is veszélyeztetett. „Megpró-
bálunk minden követ megmozgatni 
annak érdekében, hogy – ha nem is 
tudjuk már visszaállítani a templomot 
– állítsunk valamiféle emléket neki” – 
nyilatkozott az MTI-nek a polgármes-
ter.Az Erdôszentgyörgytôl mintegy öt 
kilométerre, a Küsmöd-patak partján 
található falut 1988-ban árasztották el 
egy víztározó építésekor. A falut a 
Bözödrôl a Küsmöd-patak völgyébe 
települt családok alapították, elsô ok-
iratos említése 1566-ból származik. 
Bözödújfalu különlegességét vallási 
sokszínûsége adta. Száz esztendôvel 
ezelôtt az alig 700 lelkes faluban a ka-
tolikus, az unitárius, az ortodox és a 
székely szombatos felekezet hívei is 
megtalálhatók voltak.

A bözödújfalusi víztározó építése 
1988-ban kezdôdött meg, a gátépítés 
azonban még 1975-ben megindult, és 
bár 1977-ben leálltak a munkálatok, 
1984-tôl újrakezdték az építkezést. A 
gát 625 méter hosszú és 28 méter 
magas lett. 1985-ben elkezdôdött a falu 
kitelepítése. A településnek 1992-ben 
még 126 lakosa volt, melybôl 99 ma-
gyar, 23 cigány és 4 román, de a tervek 
szerint minden lakót ki kellett volna 
telepíteni. 1994-re a falu két temp-
lomával együtt teljesen víz alá került, 
lakosai elköltöztek. Mindössze 12 ház 
menekült meg az elöntéstôl.

Az egykori Maros megyei falu 
emlékét márványtábla ôrzi, amelyen a 
lakosok neve és a falubeliek felekezeti 
hovatartozásának szimbólumai látha-
tók.

„A tó fenekén Bözödújfalu nyugszik, 
180 házának volt lakói szétszórva a 
nagyvilágban ma is siratják. A dikta-
túra gonosz végrehajtói lerombolták, 
és elárasztották, ezzel egyedülálló tör-
ténelmi-vallási közösséget szüntettek 
meg, melyben különbözô nemzetiségû 
és felekezetû családok éltek együtt 
évszázadokon át, egymást tisztelve és 
szeretve, példás békességben. Immár 
a katolikus, unitárius, görög katolikus 
és a székely szombatosok fohászai 
örökre elnémultak. Legyen e hely a 
vallásbéke helye és szimbóluma!” – 
olvasható az 1995-ben Sükösd Árpád 
emelte emlékmûvön. Az egykori tele-
pülés lakói minden év augusztusának 
elsô szombatján összegyûlnek a tó 
partján, és falutalálkozót tartanak.

A faluból megmaradt templomok – a 
római katolikus és unitárius – az évek 
során egyre rosszabb állapotba 
kerültek. 2009-ben, egy viharban a 
katolikus templom tornyának teteje is 
összedôlt, már csak a csonk emlé-
keztetett az egykori településre. Va-
sárnap kora délután, 14 és 14:30 között 
ez is ledôlt. (Krónika)

***
A brit lapok szinte azonos megfogal-

mazású elsô oldalas fôcímei szerint 

Nagy-Britannia egy lépéssel közelebb 
került az Európai Unió „kijárati ajtajá-
hoz” annak nyomán, hogy az uniós 
csúcstalálkozón többségi szavazással a 
London által elfogadhatatlannak tar-
tott Jean-Claude Junckert jelölték 
az Európai Bizottság elnöki tisztségé-
re.

A baloldali The Guardian, a konzerva-
tív, erôsen EU-szkeptikus The Daily 
Telegraph és a hasonló alapállású The 
Times, valamint a liberális irányzatú, 
EU-párti Financial Times egyaránt 
kiemelte értékelésében, hogy hatal-
mas horderejû hatalomgyakorlási át-
rendezôdés kezdôdött az Európai Par-
lament javára és az Európai Bizottság, 
valamint a választott tagországi kor-
mány- és államfôk kárára az EP nép-
párti csúcsjelöltjének jelölésével. A 
The Guardian „szeizmikus léptékû-
nek”, a Financial Times „földrengés-
szerûnek” minôsíti ezt a változást.

A Financial Times szerkesztôségi 
kommentárja szerint az euróövezet 
egyre szorosabb integrációja miatt az 
EU-nak nagyobb demokratikus legiti-
mációra van ugyan szüksége, az azon-
ban nem világos, hogy a 46 százalékos 
részvételi aránnyal megválasztott Eu-
rópai Parlamentnek miért kellene szé-
lesebb hatalmi jogköröket adni, mint a 
reprezentatívabb választásokon hata-
lomra került tagállami kormányok-
nak.

A londoni üzleti napilap szerint fenn-
áll az a veszély is, hogy Juncker inkább 
az Európai Parlamentre hallgat majd, 
semmint az EU-tagállamokra. A Fi-
nancial Times szerint ennek kockázata 
az, hogy gyengülhet az Európai Bizott-
ság pártatlan üzleti, versenypolitikai, 
költségvetési és sok egyéb szabályozói 
szerepe. A lap szerint David Cameron 
brit miniszterelnöknek igaza volt, ami-
kor ellenezte Juncker jelölését. Elhi-
bázott taktikája azonban, fôleg a brit 
EU-tagság jövôjérôl meghirdetett 
népszavazás, valamint az, hogy a brit 
Konzervatív Pártot kiléptette az EP 
néppárti frakciójából károsította Nagy 
-Britannia európai megítélését, és eli-
degenítette még azokat is, akik egyéb-
ként hajlamosak lettek volna a Jun-
cker-ügyben ôt támogatni.
Junckerre és Angela Merkel német 

kancellárra most életfontosságú sze-
rep hárul a kármentésben. Minde-
nekelôtt fel kell ismerniük, hogy a hé-
ten lezajlott események a brit EU-
szkeptikus erôk malmára hajtják a 

vizet. Az európai vezetôknek túl kell 
tenniük magukat „Cameron ügyetlen-
kedésein” és fontolóra kell venniük a 
London által követelt uniós reform-
program egyes elemeinek megszívle-
lését. Ezzel elejét lehetne venni annak, 
hogy Nagy-Britannia mind közelebb 
sodródjon az EU kijáratához --- áll a 
Financial Times szerkesztôségi írásá-
ban.

A The Daily Telegraph szerkesztôségi 
elemzése szerint „teljesen ésszerû” 
volt Cameron ellenállása Junckerrel 
szemben, és a luxemburgi politikus 
„diadala a bürokrácia hatalmának bi-
zonyítéka”. A tekintélyes konzervatív 
brit napilap szerint az EU és tagorszá-
gai közti kapcsolatrendszernek az egy-
más érdekeit és a nemzeti érdekeket is 
tiszteletben tartó viszonosságra kell 
épülnie. A brit törekvéseket ért ese-
mények után most az Európai Unión a 
sor, hogy megindokolja, Nagy-Britan-
niának miért kellene továbbra is az 
EU-ban maradnia --- áll a Telegraph 
cikkében.

* * *
Hivatalos eljárást indítottak Nicolas 

Sarkozy ellen. A volt francia köztár-
sasági elnök ügyében korrupció, be-
folyással való üzérkedés, valamint 
nyomozási titok megsértése miatt fo-
lyik vizsgálat - jelentette be az illetékes 
ügyészség Párizsban.

A döntés az ôrizetbe vett exállamfô 
csaknem 15 órás kihallgatását köve-
tôen született.

Az ügyészség tavaly rendelte el Sar-
kozy lehallgatását, az után a támogatás 
után nyomozva, amely állítólag Moam-
mer Kadhafi néhai líbiai vezetôtôl 
érkezett a 2007-es elnökválasztási 
kampányhoz. Sarkozy év elején le-
hallgatott telefonbeszélgetései alapján 
felmerült a gyanú, hogy ô és ügyvédje 
az igazságszolgáltatáson belül saját 
információs hálózatot mûködtetett, 
amely törvénytelen módon részletesen 
tájékoztatta ôket a Sarkozyt érintô 
ügyészségi vizsgálatok menetérôl. Az 
ügyvédjével folytatott egyik megbe-
szélésbôl az derült ki, hogy a sem-
mítôszék egyik magas rangú bírája, 
Gilbert Azibert volt a közvetlen 
kapcsolattartó. Nicolas Sarkozy eddig 
tagadta, hogy törvénytelenséget kö-
vetett volna el. Tavaly már folyt vizs-
gálat a volt elnök ellen hasonló ügyben, 
de végül ejtették a vádakat. Francia-
országban elôször fordult elô, hogy 
ôrizetbe vettek egy volt államfôt. 

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 
a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 
Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink hátralévô
júliusi sorrendje 

Július 20-án vasárnap d.e. 11 órakor,
szokásos vasárnapi 

istentisztelet
utána szeretetvendégség, kávézás, beszélgetés

 a templom alatti társalgóban. 
Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklödes dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon: 9877-1006 

Magyar pékség
Hazai ízek, hazai bô választék, hazai tudás és 

gyakorlat nyomán.
Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 
valamint az eredeti magyar pogácsák.

126 Main St. Croydon VIC  3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



 8. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                                2014. július 10.    

Bagin Lívia

Kôrösi Csoma Sándor 
program ösztöndíjasai

és németül beszélek.
Zsuráfszky Lilla vagyok, 24 éves, 

Budapesten születtem. Az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen szereztem 
társadalmi tanulmányok alapszakos 
diplomámat, jelenleg mesterképzésre 
járok kulturális antropológia szakra. 
Angolul és japánul beszélek.

Honnan értesült a diaszpórában élô 
magyarokhoz való kiküldetési lehetô-
ségrôl, vagyis a Körösi Csoma Sándor 
programról?

Kati: Egyik  jóbarátom, volt tavaly az 

azt is, hogy ki mennyire talpraesett, ön-
álló, illetve rugalmas. Szerintünk ezek 
voltak kiemelten fontosak a Program 
résztvevôinek kiválasztásánál.

Ön melyik területen teljesít szolgálatot 
a melbournei magyarság meglévô szer-
vezeteiben?

Kati: Magyart tanítok a Bocskai 
Vasárnapi Iskolájában, valamint felnôt-
teknek a Magyar Házban. Mesefog-
lalkozást 5-10 éves gyerekeknek a 
Bocskaiban és a Magyar Központban. 
Az idôsek otthonában (Árpád Age Ca-
re), minden pénteken programokat 
szervezek az idôseknek. A Bocskai és a 
Magyar Központ weblapjának szerkesz-
tésében segítek.

Július 5-6-án pedagógiai Konferenciát 
szerveztem a Bocskai központtal együtt 
az Ausztráliában dolgozó magyar pe-
dagógusoknak, nagy sikerrel. A többi 
ösztöndíjassal együtt szerveztük a má-
jusi ünnepséget a Magyar Házban. Ter-
vezek továbbá családi napot, egészség-
napot, relaxációs--meditációs estéket 
szervezni. Június 9-én kirándulásunk 
volt Maroonda Parkba, nagy élmény 
volt.

István: Fô tevékenységem a helyi ma-
gyar közösség sportéletének segítése, 
szervezése, különösen a Parkmore Soc-
cer Club gyermek labdarúgóinak edzé-
se. E mellett szívesen dolgozok taní-
tóként, a helyi magyar közösség nyelvi 
kincsének megôrzése érdekében.

Gábor+Lilla: Három felnôtt csoport-
ban (Magyar Központ Fonó Táncegyüt-

Mi az eddigi tapasztalata a magyar kö-
zösségek hozzáállásáról az Önök mun-
kájának megsegítésében?

Kati: Számomra hihetetlen kedveség-
gel, örömmel  fogadtak minket úgy, 
hogy elôtte sosem találkoztunk! Na-
gyon hálás vagyok a fogadtatásért és a 
sok segítségért.

István: E rövid idôben --- június 1-jén 
érkeztem meg Melbournebe ---Csupa 
pozitív élmény és tapasztalat ért. Meg-
érkezésemet követôen a Parkmorenál 
egy több, mint 100 fôs ebédhez csatla-
kozhattam, itt kértem a megjelenteket, 
hogy legyenek a szüleim, testvéreim, 
barátaim és kollégáim, mert ôket mind 
hátrahagytam a hazámmal együtt. A 
Melbourne-i magyarok kis közösségé-
nek több tagja könnyes szemmel ígérte 
ezt meg nekem, ami nagy melegséggel 
töltött el. Rengeteget köszönhetek men-
toromnak, Kaltenecker Mihálynak, 
aki nagyban megkönnyíti Ausztrália-i 
létemet.

Gábor+Lilla: A közösségek igyekeznek 
segíteni, és aktívan részt venni az álta-
lunk szervezett programokon. Mi is 
próbálunk minél több emberrel megis-
merkedni, bevonni ôket a szervezésbe. 
Úgy gondolom, nagyon pozitív fogadta-
tása van a Programnak itt Melbour-
neben is, tudjuk segíteni az itteni mun-
kát, az otthonról hozott tapasztalatokkal 
új lendületet adhatunk az itteni folya-
matoknak, és segíthetünk megôrizni a 
magyar kultúrát, a magyar értékeket.

Ön mit szeretne elérni az alatt a fél év 
alatt, amíg itt tevékenykedik Melbour-
neban?

Kati: Nakem az a célom, hogy minél 
több magyar részt vegyen a programo-
kon, s egy olyan közösségi élet alakul-
jon ki, melyben fenntarthatjuk vagy 
épp újraéleszthetjük a régi magyar ér-
tékeinket.

István: Céljaim megegyeznek a Kôrösi 
Csoma Sándor Program alapelveivel. A 
helyi magyar közösségek magyarságá-
nak megôrzésében kívánok munkál-
kodni, az egyéni kapcsolatok kialakítá-
sával és erôsítésével szeretnék hozzájá-
rulni nemzetem magyarságának meg-
ôrzéséhez, a helyi magyarok magyar-
ságtudatának erôsítéséhez.

Gábor+Lilla: Remélem minél több ma-

radandó dolgot sikerül a helyi közössé-
gekkel együtt magvalósítani, és bízunk 
benne, hogy tudjuk segíteni az itteni 
munkát. Nagyon nagy lendülettel fog-
tunk neki ennek a fél évnek, hiszen ha 
jól csináljuk akkor a passzív magyar-
ság is aktivizálódik.

Miben látja az itteni szereplése fon-
tosságát, milyen segítségre számítana 
még?

Kati: Minden segítséget megkaptam 
eddig, biztos vagyok benne, hogy ilyen 
támogatással a maximumot tudom ki-
hozni ebbôl a félévbôl.

István: A nemzet nagysága az egyének 
személyes képességeitôl, szorgalmától 
és akaratától függ. Szeretném minden 
tudásomat a nemzeti célok szolgálatába 
állítani, erôsítve ezzel a közösség tag-
jainak összetartozás érzését.

Gábor+Lilla: Szeretnénk, ha munkán-
kat minél többen segítenék, és továbbra 
is aktívan részt vennének az általunk 
szervezett eseményeken, programokon. 
Ugyanolyan pozitív hozzáállást, és len-
dületet várunk, mint amivel mi neki-
fogtunk ennek a fél évnek.

Az Önökkel egykorú korosztállyal (te-
hát fiatalokkal), milyen kapcsolatot ala-
kítottak ki, mire kérnék ôket az újságon 
keresztûl?
Kati: Hogy minél több fiatal jöjjön 

el a programjainkra!
István: E rövid idô miatt még sze-

mélyes kapcsolatok kialakítására 
korlátozottan volt lehetôségeim. Az 
5-10 éves korú gyermekeket arra 
kérem, hogy minél többen csatlakoz-
zanak a Parkmore Soccer Club 
utánpótlás csapatának foglalkozásai-
hoz.
Gábor+Lilla: Jó lenne, ha sikerülne 

minél több fiatalt bevonni a progra-
mokba, ezért is igyekszünk minél 
színesebb, több fiatalosabb dolgot 
szervezni.

Más programokban, hogyan vesznek 
részt, mint például a Mikes Kelemen?

Kati: A Magyar Központ könyvtárából 
fogunk hazaküldeni régi, magyar köny-
veket.

Gábor+ Lilla: A Mikes programban is 
aktívan részt fogunk venni, hiszen na-
gyon fontos, hogy ezeket az értékeket 
megôrizzük, dokumentáljuk.

Mielôtt megszólaltatnám a Melbour-
neban lévô és áldásos, nagyszerû mun-
kát végzô négy Kôrösi Csoma Sándor 
Program által kiküldôtt fiatalt, pár 
mondat erejéig elbeszégettem azzal a 
személlyel ---, aki a világ több részében 
mozgatja és összefogja nemcsak az ô 
tevékenységüket, hanem a Diszpórában 
élô magyarságét is ---, Fodor Sándor-
ral a Diaszpóra tanács elnôkével.

Mely földrészekben Ön a Diaszpóra 
elnôke?

Ausztráliában, Ázsiában (Izrael), és 
Afrikában (Dél-Afrika).

Hány fiatal mûködik Ausztráliában je-
lenleg a 100-ból, akik a KCsS program 
által kerültek hozzánk?

16-an vannak itt Ausztráliában.
Milyen céllal vannak ôk kiküldve szer-

te a világba?
Felébreszteni és fejleszteni a Diaszpó-

rában a magyarság tudatot.
Milyen eredmény könyvelhetô el ---

már a tavalyi évet is figyelembe véve -
-- nekik?

Sikerült életet lehelni szúnnyadó kö-
zösségeinkbe és tovább fejleszteni a 
már eleve jól mûködô közösségeket.

Az ösztöndíjas fiatalok munkájáért, 
hogylétéért ki a felelôs? Ön személysze-
rint?

Külön vannak mentoraik, az egész 
szervezet vezetôje, átfogója, mint a Di-
aszpóra elnöke felügyelem a mentorok 
és ösztöndíjasok munkáját.

Nagy felelôséggel jár Önnek a Diszpó-
ra elnökének lenni. Hogyan látja Ön 
ezt?

Az a mottóm, hogy a jó fônök az, akit 
csak akkor látunk, ha szükség van rá, 
vagy baj van, akkor viszont legyen ott, 
legyen látható.

Köszönöm Fodor Sándornak és a négy  
ösztöndíjas fiatalnak a beszélgetést. 
Most pedig szólaljanak meg ôk.

Kérem mutatkozzon be az Ólvasóknak. 
Neve, hány éves, hol született, legma-
gasabb iskolai végzettsége, hol dolgo-
zott eddig, hány nyelven beszél?
Kôpataki Katalin, 27 éves, Budapes-

ten születtem. Pszichológus és pedagó-
gus végzettségem van.

Munkahelyeim: Csecsmôotthonban 
dolgoztam, mielôtt kijöttem. Elôtte mul-
tinacionális környezetben szereztem 
tapasztalatot oktatás, tréning területén.
Medovarszki István vagyok, a békés-

csabai Jankay Tibor nevû általános 
iskola igazgatóhelyettese, végzettsége-
met teintve általános iskolai tanító. Az 
1-2. osztályban a reál tantárgyakat, a 
felsôben pedig informatikát tanítok an-
gol nyelven. A KCsS. Program idôszaka 
alatt fizetés nélküli szabadságon leszek, 
azonban decemberben folytatom a taní-
tást.
Tapolcai Gábor vagyok, 25 éves, 

Veszprémben születtem, de már 7 éve 
Budapesten lakom. Közgazdász vagyok, 
már két éve egy kereskedelmi bankban 
dolgozom vállalati elemzôként. Angolul 

USA-ban, tôle hallottam a programról.
István: Iskolai munkakörömhôz tarto-

zik a pályázati lehetôségek állandó fi-
gyelése, így az egyik pályázatokkal fog-
lalkozó portál online  hírlevelében buk-
kantam erre a nagyszerû pályázati le-
hetôségre. Mivel régi álmom volt, hogy 
hosszabb ideig külföldön is megpróbál-
hassam a képességeimet, így rôvid he-
zitálás után beadtam a pályázatomat.

Gábor+Lilla: Ismerôsöktôl, barátoktól, 
akik részt vettek tavaly az elsô Kôrösi 
Csoma Sándor programban. Ôk mesél-
ték, hogy ez egy kihagyhatatlan lehetô-
ség azok számára, akik szeretnék meg-
ismerni a Magyarországtól távol élô 
közösségeket, és aktívan részt szeretné-
nek venni a diaszpórában élô magyarok 
életében. Nagyon örülünk, hogy idén 
mi is részt tudunk venni ebben.

Hogyan történt, hogy Önt a 100 fiatal 
közé választották, akik a világ minden 
részében élô magyar közösségekhez 
kerültek?

Kati: Interjú volt, ajánlásokat kellett 
küldeni és szakmai tapasztalatot: ez 
alapján választottak ki.

István: A pályázat elsô körét követôen 
sajnos csak tartaléklistára kerültem, 
mely igen elszomorított, Így teljes súly-
lyal tudtam a továbbiakban iskolai kö-
telességemre koncentrálni. Nagy meg-
lepetést jelentett, amikor március köze-
pén kaptam egy telefonhívást, melyben 
arról tájékoztattak, hogy egy korábbi 
nyertes személyes okok miatt vissza-
mondta a lehetôséget, így elôttem van 
az nyitva. A döntés meghozatalára fél 
órát adtak, melynek letelte után boldo-
gan mondtam igent.

Gábor+Lilla: Szakmai önéletrajz, moti-
vációs levél, és szakmai ajánlások vol-
tak a jelentkezés feltételei, ez volt az 
elsô rosta. A második pedig egy szemé-
lyes interjú a Program vezetôivel, fele-
lôseivel, ahol az eddigi szakmai tapasz-
talatokról kérdeztek, illetve felmérték 

Fodor Sándor

Kôpataki Katalin

Medovarszki István
tes, Gyöngyösbokréta Táncegyüttes, 
Kultúr Kör Tánccsoport), illetve gye-
rekcsoportokban tanítunk a hét öt nap-
ján néptáncot Lillával, akivel az életben 
is egy párt alkotunk. Ez mellett rend-
szeresen járunk az Árpád Otthonba 
elôadásokat tartani, beszélgetni az ott 
lakókkal. Szívesen segítünk az egyes 
közösségek rendezvényein is, ott va-
gyunk, legutóbb a Bocskaiban az anyák 
napi mûsoron tanítottunk be a gyere-
keknek táncos, játékos koreográfiát. 
Igyekszünk a mindennapi munkánk 
mellett minél több, és színesebb prog-
ramot szervezni, ilyen volt a május 18-
án tartott Májusköszöntô zenés-táncos 
mulatság, melyet hárman szerveztünk 
Lillával és Katival. Igyekeztünk minél 
több, Melbourne-i közösséget bevonni 
ebbe, és a visszajelzések alapján na-
gyon sikeres, és nagy látogatottságú 
volt a rendezvény, színes programmal, 
sokféle gyerekfoglalkozással. A másik 
nagy rendezvényünk az elsô világhá-
ború 100 éves évfordulója alkalmából 
tartott program volt. Tapolcai  Gábor és Zsuráfszky Lilla



Mivel saját földem néhány négyszög-
ölnél több sosem volt, tapasztalatok 
híján nem nyilvánítottam véleményt 
földügyekben, bár ilyen alapon a pub-
licista még számtalan témában örök 
hallgatásra ítélhetné önmagát. Nyilván 
saját hibámból, de a gazdagság kísér-
tése is elkerült, mivel nem volt vagyo-
nom, semmibe sem fektettem be, pe-
dig biztosan remek érzés.

„Történelmileg úgy alakult”, hogy so-
sem volt felesleges pénzem, sôt taka-
rékoskodni sem sikerült azóta, hogy 
kisdiákként takarékbélyegeket vettem 
zsebpénzembôl. Már régen nem lottó-
zom, vagyis a forgandó szerencsérôl is 
lemondtam. A földkérdés minden kor-
ban fontos és sok vitát kiváltó prob-
léma volt, teljesen megnyugtató meg-
oldása egyik társadalmi rendszernek 
sem volt, sem a feudalizmusnak, sem a 
kapitalizmusnak vagy a szocializmus-
nak. Abban általában egyetértés mu-
tatkozik, hogy a föld nemzeti kincs, 
valamint abban, hogy mint ilyen, le-
hetôleg maradjon magyar tulajdonban. 
A birtokszerkezet optimális megoszlá-
sa viszont komoly érdekkülönbségek 
miatt erôsen vitatott minden korban. 
A vidékfejlesztés jelenlegi célkitûzése 
az, hogy a kisbirtokosok arányát a je-
lenlegi ötven százalékról nyolcvanra 
kellene emelni, szemben a nagybirto-
kokkal, sôt az ezerkétszáz hektár fe-
letti területalapú támogatást sem fo-
lyósítaná a kormány. A nagyjából 
félezer nagybirtok gazdái az agrárá-
gazat hatékonyságát féltik, érveik 
nagyjából ugyanazok, melyekkel a 
nagy uradalmakat védték a különbözô 
földosztások idején, melyek után „kol-
lektivizálás” és erôszakos szövetkeze-
sítés következett, mert az iparszerû, 
szervezett termelés versenyképesebb. 
Bár laikusként is értem az „iparszerû 
növénytermesztés és állattenyésztés” 
hasznosságát, eléggé el nem ítélhetô 
módon szívemnek a kormány elképze-
lése kedvesebb, mert igazságosabb és 
emberségesebb a szavakban olyan 
nagyon „szegénységpárti” nagybirto-
kosoknál. A családi gazdaságok, az 
állattartók és a kertészetek közelebb 
visznek Németh László álmához, a 
Kert-Magyarország megteremtésé-
hez, s ahhoz a ma még ábrándosnak 
tetszô jövôhöz, amikor minden élés-
kamra tele lesz azok számára, akik 
saját földjüket megmûvelik. Aztán, ha 
lesz fölösleg, annak értékesítésére 
jöhetnek önkéntes szövetkezetek és 
társulások, de elôbb hadd lakjanak jól 
az éhezô gyermekek, akiket oly sokat 
emleget az erre szakosodott ballibe-
rális ellenzék, mely a földre úgy tekint, 
mint puszta termelôeszközre.

* * *
Az „igazi” és a személyes történelem 

általában ritkán találkozik össze emlé-
kezetes módon, legalábbis békeidôben. 
Hol a történelem szalad elôre, vagy 
marad le, hol az egyéni sors. Nagyon 
sok ember számára a politika olyan, 
mint az idôjárás: meg kell szokni, 
hozzá kell öltözni, akár diktatúráról 
van szó, akár demokráciáról.

A szürke, unalmas egyformaságot 
néha megérinti a változás vágyának 
szele, vihara, de a romeltakarítás után 
minden kezdôdik elölrôl. A forradal-
mak és háborúk kitörésének napjára 
emlékszünk, ha megéltük, de az Euró-
pán kívül történt események dátumait 
szinte lehetetlen fejben tartani, minél 
távolabbi egy ország, annál inkább 
csak kisebb vagy nagyobb színes fol-
tot jelent a térképen. Idôvel a szemé-
lyes emlékek is megfakulnak, évekre 
még emlékszünk, hónapokra vagy na-
pokra alig. A történelem lassan, de 
kíméletlenül mozgó gleccsere mindent 
letarol. 1956, 1989, 2006, 2010, talá-
lomra felsorolt évszámok, amelyek 
érzelmeket keltenek ma is a magyar 
emberekben. Gyermekkoromból fel-
rémlik Sztálin halála 1953-ban, a mo-
solygós, bajuszos bácsié, akinek a ké-
pével tele volt Magyarország. Odakint 
a hatalmas gyász sötétsége, otthon a 
félénk megkönnyebbülés: most majd 
talán Rákosinak is vége. 1989-ben 
igencsak bizonytalannak tûnt a hely-
zet, a szabadság szele inkább enyhe 
szellônek érzôdött, talán az újrateme-
tés díszôrségében álldogáló elvtársak 
is azt latolgatták magukban, mit szól-
nak ehhez az oroszok, igaz-e, hogy 
megengedték, és nem lett volna-e 
egyszerûbb néhány tankkal szétzavar-
ni a tömeget. Orbán Viktor híres be-
széde a „békés átmenet” hosszú távra 
tervezett alkufolyamatát tette lehetet-
lenné, mert állásfoglalásra kényszerí-
tette az óvatos ellenfeleket. A kimon-
dott igazság hatalmával ritkán 
találkoznak az emberek, akik meg-
szokták, hogy jobb a békesség, min-
denkinek van egy kis igazsága (dia-
lektika), de leginkább a népi 
bölcsességnek van igaza: „ne szólj, 
szám, nem fáj fejem”. Amikor II. 
János Pál pápa Krisztus szavait ismé-
telve arra bátorította a világot, hogy 
ne féljen, bizony sokan féltek, és fél-
nek ma is, mert a nagyhatalmak kiszá-
míthatatlanok, mint az antik istenek, 
és sokszor még utólag sem értjük, mi-

ért gyûlölték annyira egymást, miért 
kötöttek szövetségeket, és miért hábo-
rúztak. Az elmúlt negyedszázad Ma-
gyarországon nem a felhôtlen öröm 
korszaka volt, de könnyen lehet, hogy 
néhány évtized múlva nosztalgiával 
idézik a régi, szép békeidôket. Ne le-
gyen igazam!

* * *
Mostanában minden a labdarúgásról 

szól, nem is akarom magam kivonni a 
szurkolás és esélylatolgatás izgalmá-
ból, bár eléggé meglepô eredmények 
születtek. Még a magyar kommentá-
torokat sem szeretném bántani, bár 
néha inkább leveszem a hangjukat, 
annyira idegesítôek üvöltésük és szó-
szátyárságuk miatt, fôleg, amikor le-
maradnak a lényeg közvetítésérôl, 
annyira belegabalyodtak saját, tökéle-
tesen értelmetlen mondandójukba.

Persze értem én, ha már ott vannak 
Brazíliában, meg is akarják mutatni, 
hogy felkészültek, mindent tudnak a 
játékosokról, sôt a nagyszüleikrôl is, 
de közben lemaradnak a gólról. Néha 
az operatôr is ugyanezt teszi, amikor 
kedvtelve elidôz egy szurkoló bizarr 
látványán. A hétvége alkalmas a sajtó 
tüzetesebb olvasására is, a legtöbb 
cikk a baloldal bukásának okairól és 
megújulásának lehetôségeirôl szól, 
alighanem ez a téma ad munkát 2018-
ig minden elvhû, ám csalódott párt-
munkásnak, elemzônek, politológus-
nak, filozófusnak. A másik 
kimeríthetetlen téma természetesen 
Orbán Viktor titka, Lázár János 
hatalma, illetve a magyar nemzet ve-
leszületett alkalmatlansága a szabad-
ságra és a demokráciára. Sokszor ki-
fejezetten könyörületbôl nem 
emlegetem a gonosz ostobaságokat, a 
sajtó útján elkövetett gazembersége-
ket, a levitézlett politikusok magyaráz-
kodásait és a mindenhonnan kiutált 
„szakemberek” rágalmait. Csak azt az 
egy döbbenetes hazugságot nehéz 
tôlük elviselni, hogy hazánkban nincs 
sajtószabadság. Éppen ellenkezôleg: 
bármelyik nyugati demokráciában 
megdöbbennének, ha a magyar balli-
berális zugírászathoz hasonló cikkek, 
interjúk, nyilatkozatok jelennének 
meg –-- náluk. Mindenesetre a nagy 
eszmehordalékból kiemelkedett Sze-
keres Imre Népszabadságban közölt 
cikke (Tájkép csata után). A szerzô 
politikai pályafutásából azt óhajtotta 
kiemelni, hogy „az MSZP alapító tag-
ja”, és ez tényleg óriási érdem. A szá-
momra megvilágosító néhány sor mi-
att persze el kellett olvasnom a 
szokásos közhelygyûjteményt, de a 
lényeg az, hogy „...véget ért a rendszer-
váltás. Az MSZP történelmi feladata 
volt az államszocializmus minél kisebb 
konfliktusokkal járó levezetése”. Nem 
tréfálok, ez már-már lenini bölcsessé-
gû útmutatás. És tényleg sikerült: az 
MSZP mint az MSZMP utódpártja 
valóban szinte konfliktusok nélkül át-
mentett mindent, ami (Marxon kívül) 
tôke volt. Senkinek a haja szála sem 
görbült, sôt, új hajra is telt. Ha így 
megy, Biszku Bélának is lesz majd 
szobra az MSZP székházában, ha 
ugyan lesz még ilyesmije a megújult 
pártnak. De a történelmi küldetés 
akkor is rendkívül eredményes volt. 
Mondhatjuk: attól koldulunk.

* * *
Ez a lengyel lehallgatási botrány a 

világsajtót tanulmányozva még nem 

érte el teljesen azt a bizonyos ingerkü-
szöböt, fôleg azért, mert egymás után 
következnek hasonló ügyek, mondjuk 
úgy, ha éppen nem a Nagy Testvér fü-
lel, akkor valaki más, de nem testvéri 
szeretetbôl.

Az aljas módszerek együtt fejlôdtek 
a technikával és az ezekre szakosodott, 
szabad sajtóval, amerikai importáru-
ként. Joggal vélik, hogy a hangfelvétel 
a lengyel kormány „Ôszöde”, csakhogy 
itt kényes külpolitikai probléma is 
felmerült, mert falatozás és iddogálás 
között megeredt a miniszterek nyelve, 
és kiderült, nem is olyan nagy a len-
gyel kormány bizalma Amerikában. A 
politikában és a diplomáciában az 
ôszinteség ritka és rendkívül veszélyes 
dolog, a rögzített magánbeszélgetésbe 
belebukhat Tusk kormánya, és Sikor-
ski külügyminiszter is búcsút mondhat 
nagy álmának, amely az EU külügye-
inek irányítása lehetett volna. Nagy 
kérdés, mit szól ehhez Sikorski ameri-
kai felesége, Anne Applebaum, aki 
tucatnyi cikkben ostorozta Magyaror-
szágot és a „nacionalista” Orbán-kor-
mányt. Mondhatjuk, hogy az anyagot 
közreadó lengyel lap mindössze „tény-
feltárást” végzett, vagy éppen hitelt 
adunk a sejtésnek, amely szerint az 
amerikai–lengyel kapcsolat szétzilá-
lása volt a cél, háttérben Oroszország-
gal, de ez a lényegen nem sokat vál-
toztat. A lengyel nemzetbiztonság is 
sérült, és egészen biztosak lehetünk 
abban, a bonyolult érdekviszonyok há-
lóján csupán az igazság néhány darab-
ja akad fenn, mert --– az ôszödi rém 
szavait idézve –-- nem bontják ki az 
igazság minden részletét. Az külön 
érdekesség, hogy a botrány hírére 
esett a zloty árfolyama, mintha leg-
alábbis kitört volna a háború, akkor 
most nyilván jönnek a hitelminôsítôk. 
Számos tanulság kínálkozik az egész--
bôl, a magam részérôl csak az erkölcsi 
és bizalmi problémát emelem ki, füg-
getlenül attól, mi a személyes véle-
ményem az éppen aktuális és hivatalos 
lengyel politikai irányvonalról. Minél 
magasabban áll valaki, annál óvato-
sabban kell fogalmaznia, mert kiváló 
célpont, trófeája rengeteg pénzt ér. 
Másrészt a mindenkori lehallgatókat, 
kiszivárogtatókat megvetem és utá-
lom, különösen akkor, ha saját (?) 
nemzetüknek okoznak kárt. Ameriká-
ban az 1920-as években „muck-rake-
reknek” nevezték a hivatásos trágya-
kavarókat, sajtóhiénákat. Manapság 
az internet világában a számuk légió, 
miként a Biblia írja az ördögökrôl, a 
júdáspénz pedig a legjobb valuta. Szo-
morú.

* * *
A „deviza” szónak érdekes története 
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
van, mind a szocializmus, mind pedig a 
kapitalizmus idôszakában kellemetlen 
képzettársítások fûzôdnek, fûzôdtek 
hozzá. Devizagazdálkodás, deviza-
bûncselekmény, árfolyamkockázat, 
devizában felvett hitel. Annak idején 
vizsgáznunk kellett a kapitalizmus 
gazdaságtanából, egy bôrkabátos, erô-
sen belügyes kinézetû fiatalember 
tartotta az elôadásokat.

Kizsákmányolás, tôzsde, részvények 
–-- csupa imperialista, veszélyes és 
káros fogalom és intézmény birtoká-
ban szinte megkönnyebbülés volt az 
újabb fél év anyaga, a szocializmus 
politikai gazdaságtana. Egyszerû volt 
és nagyszerû, csak sajnos nem mûkö-
dött. Mindkét rendszerben közös azon-
ban, hogy a mi szerény forintunk se-
hogyan sem akart erôsödni, a Deviza 
nevû rejtélyes fizetôeszköz vigyorogva 
nézte nemzeti valutánk hányattatását. 
A magyar nép pénzügyekben járatlan 
többsége érdeklôdve és reménykedve 
szemlélte a külföldi tulajdonú bankok 
szaporodását, és örömmel vette tudo-
másul, hogy a hitel a gazdasági fejlô-
dés alapja, sôt motorja, és bolond az, 
aki nem halad a korral, és nem vesz fel 
hitelt. Valami felrémlett a ködös múlt-
ból, miszerint a bankok nem jótékony-
sági intézmények, valamint hogy léte-
zik kamat és kamatos kamat, de a 
hosszú futamidô és a viszonylag tûr-
hetô törlesztôrészletek bûvöletében 
senki sem olvasta el a szerzôdés apró 
betûs kiegészítéseit. Kemény, könyör-
telen lecke volt, pótvizsga a kapitaliz-
mus gazdaságtanából. Illúzióink már 
régen szertefoszlottak, a bankok már 
alig akarnak hitelezni, a magyarok 
meg nem akarnak hitelt felvenni. Ha 
végre össznépi értelemben sikerül ki-
szabadulni a csapdából, akkor talán 
normális bankrendszer is kialakul, 
már persze ha az unió pénzügyi isten-
ségei megengedik. A bizalom vissza-
szerzése nem lesz könnyû, a „tisztelt 
Ügyfelek” fájdalmas emlékei sokáig 
megmaradnak. A tisztes nyereségre 
törekvés és a nyerészkedés között 
csak a törvény és a jog erejével nehéz 
határvonalat húzni, a pénz és az er-
kölcs között némi összefüggés legfel-
jebb a kapitalizmus hajnalán mutatko-
zott (protestáns etika). A globális 
pénzhatalommal szemben csak az erôs 
nemzetállam nyújthat biztosítékot ar-
ra, hogy az uzsora csábítása nem vesz 
erôt újra a bankokon. Régi igazság, 
hogy üzletben nincs barátság, de a 
tisztességes és a kölcsönösen elônyös 
feltételek kialakítása és az ezekhez 
való ragaszkodás nélkül minden ma-
rad úgy, ahogyan eddig volt, és jönnek 
„a trükkök százai” megint.

* * *

id. FISHER ISTVÁN 
1936. április 3. — 2014. június 11.

Nagyon kedves Pista barátom,
Barátságunk nem volt hosszú,
Mert az órák, a napok és az évek,
Mint a nyíl, úgy elrepültek,
De oly órákat, napokat és éveket,
Mint azok voltak,
Másutt keresni hasztalan!

Isten nyugtasson örök 
békében és szeretetben

A kedves Fisher és Kovács családoknak 
ôszinte részvétünket fejezzük ki!

Ráskövy István és családja
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. július 13-án 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  Disznótoros 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. július 13-án 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. július 13-án vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk
 
BRISBANE (QLD) 

2014. július 13-án 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 

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

Nt. Dézsi Csaba megáldja a nemrégiben megkeresztelt kis 
Mónika Juliette Deant. Éva Gyenes Dean, anyukája 

karjában, a büszke nagymama Gyenes Éva elôtt állnak

Megemlékezés
Július 20-án

A North Fitzroyi Magyar 
Református Templomban 

(121 St. Georges Road)
Istentisztelet keretében 

emlékezünk meg gyülekeztünk, 
Magyar Egyházunk, alapító 

lelkészérôl,

Dr. Nt. Antal Ferencrôl,
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl,

Templomunk Emlékfalában és 
városunk temetôiben nyugvó 

gyülekezeti tagjainkról.
Istentisztelet után 

gyülekezetünk elhelyezi a hála 
és köszönet koszorúit a templom 

falában lévô Emléktáblánál...
Ez alkalommal is honfitársainkat 

szeretettel hívjuk!
Megemlékezés után ebéd várja a 

templom melletti Bocskai 
Nagyteremben.

Székely Endre 
Jézus mondja: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki hisz 
énbennem, ha meghal is él, és 

aki él, és hisz énbennem az 
soha meg nem hal.” 

(János 11, 25-27)
Ezzel az igével tudatjuk, hogy 

életének 87. évében 
Székely Endre testvérünk 

(Felôr, 1927 — Gold Coast, 2014), 
aki 1993 és 2005 között a Gold 
Coast-i és Brisbane-i Magyar 

Reformatus Gyülekezet 
pásztora volt, visszatért 

Teremtôjéhez. 
Nyugalma legyen áldott, 

pihenése csendes. 
Búcsúztatására szeretett Gold 

Coast-i templomában került sor, 
2014. július 6-án.



ADELAIDE ISMÉT 
JELENTKEZIK 

Egy skórpió élete…..
/avagy: Üzenet a kétkedôknek/
Egyik barátnôm azt mesélte, hogy 

egy magyar fórumon elhangzott, hogy 
Adelaideben már nincsenek magya-
rok, már nincs magyar élet. Az egyik 
ré teg már elment, az idôsebb korosz-
tá ly betegeskedik, nem megy közös-
ségbe, segítségre szorul a mindennapi 
élet megélésében is, az ô utódaik már 
nem beszélnek magyarul, nem keresik 
a magyarok társaságát, beleolvadtak 
házasságuk, munkahelyük kapcsán az 
ausztrál életbe. A mostanában érkezett 
fiatalabb generáció pedig el van fog-
lalva a beilleszkedéssel, munkahely 
teremtéssel, beékelte magát a család, 
munka, ház, autó négyszögbe, nem 
foglalkozik az itt zajló magyar élettel. 
Jól beszélnek angolul, a barátaikat a 
munkahelyükön keresik, míg a gye-
rekeik az osztálytársak közül válo-
gatnak……

Egy kicsit mellbe ütött ez az infor-
máció, mivel mindez akkor történt, 
amikor párom és én éppen lerogytunk 
június 22-én vasárnap este 7 óra felé 
az Egyesületünk Klub helyiségében 
egy pohár bor mellett ünnepelni azt a 
csodálatos napot. Már majdnem min-
denki elment.

És hogy mi is történt aznap? Disz-
nótoros ebéd volt. Májas és véres 
hurka, sült kolbász párolt káposztával 
és tört krumplival. Desszertnek egy 
szelet sütemény. Mindez 10 dolláros 
vasárnapi ebéd áron….

Az elôkész letekrôl elmondanám, 
hogy elôzô nap reggel 9 órakor 12 fô 
jelent meg a hurkatöltésre, kolbászké-
szítésre. A kolbászt Lajos bácsi, Laci 
és Péter vállalta magára, a hurkaké-
szítés Rózsika szakmai iránymutatása 
és aktív közremûködése mellett Ági és 
Maris szorgoskodott. A fenti két 
brigá dhoz Bence és Gyuri csak né-

elöbb Árpi harmonikázott nekünk, 
majd egy vendégségben lévô magyar 
fiatalember citerázott. 

Remek nap volt!
É s hogy mindezt miért meséltem el 

ilyen részletesen? Mert szeretném 
megnyugtatni kedves olvasóimat, 
hogy van még magyar é let Adelaide-
ben! És hogy mi kell ehhez? Végtelen 
alázat, az emberek, az idôsek és a 
fiatalok tisztelete, jó programok, jó 
hangulat, jó étel, és nem beszélve az 
elmúlt hónapokban újraéledô egymás 
iránti bizalmunkról. 

Párommal, Andrással ezen mun-
kálkodunk közel fél éve az Adealidei 

Idôs és Rokkant Magyarok Egye-
sületében, és reméljük kedves ven-
dégeink ezután is megtisztelnek ben-
nünket jelenlétükkel. Szeretnénk to-
vábbra is ápolni Egyesületünkben a 
magyar kulturát, jó programokat szer-
vezni, jó ételeket fôzni, jó hangulatot 
teremteni, ahol jól érezhetii magát az 
idásebb korosztaly mellett a fiatalság 
is.

Csak bízni tudok benne, hogy ez a 
cikk eljut a kétkedôkhöz is. Köszönöm 
figyelmüket.

Magyar Edit
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hány órára tudott bekapcsolódni, mi-
vel délután a Magyar Iskolában volt 
feladatuk. A krumplit Mónikával pu-
coltam, a 12 fej vörös és fehér káposzta 
gyalulását János bácsi kezdte, Bence 
folytatta, majd Tivadar fejezte be. A 
felmérhetetlen mennyiségû szennyes 
edényt délelött Mónika mosogatta, 
majd délután Ági vette át a staféta bo-
tot. András mindenhol ott volt. Min-
denhol segített, mindent elôkészített, 
mindent biztosított a zavartalan mun-
kához.   Ô volt az elôkostoló!

Este 7 órára lett ünk készen. Aztán 
egy kellemes vacsora asztalnál leellen-
ôriztük a napi munkánkat. Mindeköz-
ben tudtuk, hogy Traudle, saját há-
zában éppen az ötödik tepsi süteményt 
készíti a vasárnapi rendezvényünkre. 

Szerettük volna felmérni, hány ven-
dégre számíthatunk, így elôzetes be-
jelentkezést kértünk. 98-an jelezték 
érkezésüket. A programot bemon-
dattuk az Adelaidei Magyar Közösségi 
Rádióban, közzétettük az újságunkban, 
a facebookon és a havonta Herendi 
Erik szerkesztésében on-line meg-
jelenô South-Aussie Hungarians hír-
lapjában.  És természetesen bíztunk a 
szájhagyomány útján terjedô infor-
mációban is …

Aztán elérkezett a vasárnap reggel. 7 
órakor nyitottam ki a klub ház ajtaját. 
Andrással elôkészítettünk mindent, 
mire megjött a segítség. Maris és 
Mónika 9  órakor kezdte a munkálato-
kat a konyhán, Ilonka és Károly is 
elöbb érkezett, mert felvállalták, hogy 
megterítenek. Vendégek fogadására 
alkalmassá tettük a kártya szobát, a 
biliárd termet és a dühöngôt is. 111 
teritéket raktunk ki. A munkameg-
osztás szerint Maris , Mónikáé és 
Andrásé volt a konyha. Legnagyobb 

örömömre Csöpi elvállalta a pénztár-
gép kezelését, így nekem  maradt 
idôm a vendégek fogadására a bár 
kezelése mellett. Rózsikánál még 
mindig sorban álltak a tagdíjbefizetôk 
és azok, akik tagjai szeretnének lenni 
Egyesület nknek.

11 órakor már hatvanan voltunk, 
abból legalább 10 olyan, aki nem je-
lezte elôre érkezését. Én kezdtem 
aggódni….. Érkeztek idôsek, fiatalok 
kisbabával és 3,  6, 12 éves gyerme-
kekkel egyaránt, eljöttek tizen a 
Református Templomból istentisztelet 
után, valamint tizenketten kisbusszal a 
Caritastól. 12.30-kor önkéntes segí-
tôink kezdték felszolgálni az ebédet. 
Minden szék elkelt, de még mindig 
nyilt az ajtó és érkeztek az újabb 
vendégek. Szerencsére a barátok ba-
rátai érkeztek és megértették, hogy 
elöbb a megüresedô székre kell várni, 
majd arra, hogy egy újabb adag hurka, 
kolbász kisüljön. 125 adag ebédet ettek 
meg a jelenlévô vendégeink és ebéd 
után sorban álltak, hogy vásárolni 
szeretnének hurkát, kolbászt elvitelre. 
Pénztárgépünk kimutatása szerint 148 
ebéd fogyott, a bárkészlet szinte ki-
ürült. Napi bevételünk rekordot dön-
tött.

A legfiatalabb vendégünk 5 hónapos 
volt (mondjuk ô nem tôlünk várta az 
ebédet J), a legidôsebb 96 éves. Ven-
dégeink között számtalan etnikum 
megjelent a vegyes házasságokból 
adódóan. Volt második és harmadik 
generációs magyar fiatal, aki, bár tör-
te a magyar nyelvet, de a kulturáját 
nem feledte. Jól érezték nálunk ma-
gukat azok a nem túl régen érkezett 
magyar fiatalok gyerekkel, gyerekek 
nélkül, akik csak egy kis hazai ízre 
vágytak. A jó hangulatot fokozta, hogy 

Meghívó
A Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság nevében szeretettel hivunk 

mindenkit
2014 július 12-én délután 1:30-kor kezdôdô 

tisztújító Közgyûlésünkre, 
a Magyar Központ Társadalmi Klub helyiségébe. 

A szokványostól eltérôen tanulságos, vidám hangulatos és kellemes 
meglepetésekkel teli délutánt igérünk a megjelenteknek.

A Közgyûlést követôen, rövid szünet után kb délután 3:00-kor Gyarmathy Andi 
szervezésében és vezetésével 

irodalmi beszélgetésre hívjuk, marasztaljuk 
a vers és prózamondókat. 

A mûsorral kapcsolatos felvilágositásért hívjátok Andit a 0421 795 120 számon.
Társaságunk Ízes Beszélgetôk Asztaltársasága felkérésére kb este 5:30-6:00 

körül Kômûves Laci fimon töpörtyûs túrós csuszáját ízlelhetjük meg. 
Vacsora igénylést feltétlenül küldjétek el vagy jelentsétek be a 

0422 524 206 számon.
Ez alkalommal költségeink fedezésére kb 3:00 órától 

15 dolláros vacsora-belépô jegyet árusitunk. 

Végül A történelem köztünk él cimû programunk 
elsô vendégével Kovássy Marianne-al beszélgetünk több évtizedes áldásos, 

eredményekben gazdag közösségi és szakmai munkásságáról.
Szeretettel várunk mindenkit.

Dr Kapantzián Artúr
Titkár

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság
Ízes Beszélgetôk Asztaltársasága

Emlékezés és emlékeztetés!
Szeretném emlékeztetni mindazokat, akik 

elmulasztották az említését a huszonegy évvel ezelôtt 
történteknek a Szent István templom építésének húsz 

éves évfordulóján.
Sajnos egyszer sem említették meg, hogy az Oltárt,

Oltárasztalt, a Szószéket az összes padokat és a 
mellékpadot a református asztalos Zdimirovics Jani

és Fisher Pista kezei csinálták, csak a faragásról 
említik az illetôt, de ha alap nincs, akkor mire 

ragasztották volna rá? 
Emlékezzünk csak Jézus szavaira, amikor azt mondta 

„Erre a kôsziklára építsd házamat!”
Ezért szeretném tisztázni a dolgot és tudják meg 

mindazok, akik tévedtek ebben az ügyben.
Pista nevében köszönöm. 

Pista nyugodj békében.
Szeretettel a szeretô család

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, 

apa, após és nagytata

FISHER
ISTVÁN

életének 78. évében 
2014. június 11-én

rövid szenvedés után visszaadta 
nemes lelkét Teremtôjének.

Gyászolják: felesége Anna, 
szeretô gyermekei: fia Steven, menye Ani, 
lánya Ibojka, veje Antal, 
unokái: Joshua, Alicia, Kaitlyn és Chelsia.

Valamint az itt és az egész világban szétszórtan 
élô rokonai.

Emléked örökké élni fog a 
szívünkben.

Nyugodj békében, sok-sok 
szeretettel a viszontlátás 

reményében.
Köszönjük minden rokonnak, jóbarátnak, 

akik utolsó útjára elkisérték és gyászunkban 
osztoztak velünk.

A gyászoló család



Atyimás Erzsébet
júniusi jegyzete

Június 1, vasárnap
Emlékezés Trianonra 
„Nem gyászolunk, hanem a túlélést 

ünnepeljük”
A mai nap nem trianoni szétszóra-

tásunkat gyászoljuk, hanem a túlélést, 
az újrakezdést és a magyarok össze-
tartozását ünnepeljük --– jelentette ki 
Kövér László ...”

Magyar Nemzet 
A TRIANON  TÁRSASÁG viktóriai  

tagozata 2014, június 1-én vasárnap 
délután tartott megemlékezést, mely-
rôl alább olvashatják Dankó Ferenc 
beszámolóját.
Június 5, csütörtök
Magyar Nyelvtanfolyam idult Kôpa-

taki Katalin pedagógus,a Körösi Cso-
ma Sándor Program ösztöndíjas tagja, 
vezetésével. A tanfolyam nyitott, min-
denki aki szebben, értelmesebben sze-
retne beszélni, írni magyarúl azt Ka-
talin szeretettel várja. Elôzetes beje-
lentkezés nem szükséges, akit érdekel 

Laczkó Mihály atya Nógrádsipeken 
született. Szülei és idôsebb huga, há-
rom gyerekkel, most is a szülôfalu-
jukban laknak. A falut a Cserhát he-
gyei, dombjai veszik körül. Kisebbik 
huga pedig Budapesten él.

1997 június 21.-én, a Váci Székesegy-
házban, szentelték pappá. Pappászen-
telését követôen „inaséveit”, mint 
káplán, Szolnokon töltötte. Ezután 
tizenötéven keresztûl Budapest mel-
letti falvakban szolgált mint plébános. 
Plébánosi munkája mellett, egyetemi 
tanulmányai alapján tiz évig foglal-
kozott szenvedélybeteg, problémás 
gyerekekkel és felnôttekkel egyaránt. 
2013 november 1-jén érkezett Mel-
bourne-be. Püspöki engedéllyel érke-
zett Ausztráliába. Nagy örömmel, alá-
zattal vette, hogy mielôtt hivatalosan 
beiktatták volna mint plébános, hat 
hónapos itt tartózkodása alatt, szemlél-
hette környezetét és a jövô hivatalának 
hiveit. Most nyelvvizsgára készül, 
melynek sikeres letétele után veszi át 
hivatalosan a Szent Colman, Balaclava-
i plébániát.

Kívánunk neki sok sikert céljai eléré-
séhez és hosszú, boldog plébánosi szol-
gálatot körünkben.

Csak mint érdekesség, semmi elôze-
tes megbeszélés nélkül, pappá szente-
lésének tizenhetedik évfordulóján si-
került vele beszélgetnem. További sok 
sikert és kitartást kivánunk. Isten él-
tesse sokáig.
Június 29, vasárnap
A Regnum Szövetkezet vezetôsége, a 

fenti dátumon tartotta az általuk szer-
vezett ebédet és  a nap tiszta bevétele 
a Szent István Ökumenikus Templom 
fenntartására lesz fordítva.

 Emlékezés Trianonra
A Victoriai Trianon 
Társaság rendezésében.

A program elsô része du. 2 órakor 
kezdôdôtt a Melbourne-i  Magyar Köz-
pont  Hôsi Emlékmûvénél, ahol a meg-
jelent  szervezetek képviselôi  elhe-
lyezték a koszorúkat és virágokat.

Ezt követôen, az Ifjusági Teremben 
kávé, tea, sütemény várta a vendége-
ket, valamint egy szép kiállítás. 

Magyarországot bemutató képsoro-
zat  fogadta az  érdeklôdöket.

A program második része du. 3  rakor 
kezdôdött a szokásos zászlóbevonulás-
sal, amit ôsi Magyar himnuszunk 
 Boldogasszony Anyánk” megható 
éneke kisért. Zászlóvivô  egyesületek : 
Trianon Társaság, Horthy Miklós 
Társaság Ausztráliai Tagozata,  Er-
délyi Szövetség,  Cserkészek Egye-
sülete.

Ezt követte a magyar Hiszekegy el-
mondása és egy perces néma  fôhaj-
tással emlékezés hôseinkre, mártirja-
inkra, valamint azokra akik bárhol a 
világon szenvedtek és szenvednek 
csak azért, mert magyarnak születtek.

Ezután  következett   Pappné Szarka 
Etelka  Elnökasszony  köszöntôje.

Beszédében kihangsúlyozta Trianon 
tarthatatlanságát, jogtalanságát és a 
magyarság ellen elkövetett, el nem 
évülô hábor s bûnöket.

Beszédébôl idézve:  
 94 éve nem nyugszunk, hazánk nem 

kapott igazságtételt, igy kûzdelmeink 
között valljuk : amit Isten összekötött, 
azt ember szét nem választhatja. Fo-
gadjuk, amig az Igazság meg nem 
születik Magyarország felett, addig 
nem mondunk le Rólad! Nem, nem, 
soha !

Hiszünk egy Isteni örök igazságban, 
hiszünk Magyarország feltámadásá 

ban! Ámen.”
Ezután a Zenemûhely ( Hegedûs 

József, Hegedûs Crystal, Hiloczki 
Lajos, Papp Ferenc) elôadásában 
hallhattuk a „Kell még egy szó” c. 
zeneszámot.

Utána Szegedi Mihály, a Trianon 
Társaság elnökhelyettese ismertette a 
máig érvényben lévô Benes dektrétu-
mokat. 

 1945 május 19-én kelt dektrétumból 
idézünk: Csehszlovákia területén  llami 
szempontból megbizhatatlannak nyil-
vánítja a németeket, magyarokat, 
akiknek teljes vagyonát állami keze-
lésben kell venni, akik az idegen meg-
szálló hatalom jogszabályai értelmé-
ben német vagy magyar állampolgár-
ságot szereztek, az ilyen állampolgár-
ság megszerzésének napján elvesztet-
ték csehszlovák állampolgárságukat.  
Ezen  személyek munkakötelezettségét 
vezetjük be, ami a 14-60 éves férfiakra 
és 15-50 éves nôkre vonatkozik, akiket  
a háború  és légi bombázások okozta 
károk felszámolása és helyreállitási 
munkáira kell igénybe venni. Az 
állami szempontból megbizhatatlano-
kat pedig ki kell toloncolni --– minden 
kártétités nélkül.  A Felvidékrôl  
89.660 magyart ûztek el állami erôszak 
alkalmazásával. 

  A következô mûsorszám    „Ki szívét 
osztja szét”  címû dal volt a Zenemû-
hely  elôadásában.  

 Majd Papp-Vári Elemérné ” Magyar 
Hiszekegy  c mû  versét  Juhász Géza 
szavalta a tôle megszokott magas 
színvonalon.

Zenemûhely következett ismét, Igaz-
ságot Magyarországnak c.  énekszám-
mal, majd Forrai Sándor, A Magyar 
Nemzettudat tizparancsolata c.  rását 
Papp Ferenc  olvasta fel igen mély 
átérzéssel. 

 Ezután a Zenemû hely  Isten újja 
megérintett   és  Ott ahol zúg az a négy 
folyó  c. zeneszámot  adta elô.

A következô szavalat  Bagin Lívia 
csodálatos elôadásában Reményik  
Sándor  „Gyûrût készíttetek” c ímû 
verse volt .

 A befejezô zeneszám következett : 
„Tartsd magad nemzetem”,  majd a  
Székely  s Magyar Himuszt eléneklé-
sével végetért a megemlékezés.

Az emlékmûsor után --– immár har-
madik éve --– a Rózsafüzér elimád-
kozása   következett  amit Hazánk és 
az egész világ megmentéséért ajánlot-
tunk fel.

A mûsor színvonalát emelte Hegedûs 
Crystál éneke, akit a J óisten ilyen 
gyönyörû hanggal áldott meg.

Méltó megemlékezésen, felejthetet-
len élményben volt része  azoknak, 
akik látták.

Dankó Ferenc
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a tanfolyam jöjjön el csütörtökön . Az 
órákat, a Melbourne-i Magyar Köz-
pontban az Ifjúsági épület földszinti 
tantermek egyikében, 19-órától-20,30-
ig tartják.

Jó tanulást!
Június 21, szombat
A Szent István Ökumenikus Templom 

hivei minden hónap harmadik szom-
batján d. u 4 órakor ( St Colman 
templom Balaclava minden harmadik 
szombaton d.e. 10 órakor) „Bibliaórán” 
vehetnek részt. A melbourne-i Magyar 
Központban, a múlt szombaton, a Bib-
liaóra a szokott idôben volt megtartva. 
A következô július 19-én lesz tartva, 
mely alkalomra mindenkit szeretettel 
várnak.

Azért tudok ennyit mondani a fenti 
eseményrôl, mert szombaton, ugyan 
nem vettem részt az összejövetelen, 
de felkeltette a kiváncsiságomat, 

hogy- hogy is történik egy egy ilyen 
összejövetel. Laczkó Mihály atyát, a 
Bibliaóra után, egy rövid beszélgetésre 
kértem és ô nagyon kedvesen fogadta 
kérésemet. E rövid beszélgetés ered-
ményeként a következôket tudtam 
meg atyáról.

ÁRPÁD OTTHON HÍREI
Az Árpád Idôseket Gondozó Otthon június 20-án részt vett az elsô nemzetközi nyilt napon, amit az Aged and Community 

Services szponzorált.
Az érdeklôdô személyek nagy létszámban látogattak el az otthonba, megragadni az alkalmat, hogy jobban megismerjék 

mûködését, beszéljenek a dolgozókkal valamint a bentlakókkal. A nap folyamán több csoport látogató járta be az otthont 
az Árpád Bizottság tagjainak vezetésével.

Délelôtt 11 órakor volt a hivatalos köszöntô, amelyen Alan Tudge (Member for Aston), ausztrál szövetségi parlamenti 
képviselô és Bakonyi Péter, Magyarország melbourne-i vezetô konzulja köszöntötték a jelenlevôket, további támoga-
tásukról biztosítva az Árpád Otthont. A beszédeket egy gyönyörû Kalotaszegi néptáncbemutató követte, Zsuráfszky 
Lilla és Tapolczai Gábor elôadásában.

A nap sikeréhez sokan járultak hozzá, akiknek ezúton is köszönetet mondunk.
Kövesdy Éva

Titkár / Árpád Elderly Welfare Committee

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 



Kocsis, Kubala, Czibor haza-
jött: csoda az Urániában

A három legenda, Kocsis, Kubala és 
Czibor fia, Sándor, Carlos és Zoltán a 
díszbemutatóra Budapestre érkezett. 
Az Uránia Nemzeti Filmszínház kö-
zönsége hosszú percekig tartó vastaps-
sal ünnepelte a bemutató után a vászon 
elé felsorakozó alkotókat, élükön Ko-
csis Tibor rendezôvel.
Kocsis Tibor filmrendezô a 2004-

ben, a verespataki ciánszennyezésrôl 
készített korszakos alkotásával, az Új 
Eldorádóval vált igazán ismertté. Tíz 
év elteltével újabb mestermûvel je-
lentkezett, a Magyarok a Barcáért 
címû, Kubala László, Kocsis Sándor és 
Czibor Zoltán „fôszereplésével” ké-
szült, továbbá a világ egyik leghíresebb 
futballklubjának többi legendás ma-
gyarját is bemutató dokumentum-
filmmel. Az alkotás díszbemutatója 
csütörtökön volt az Uránia Nemzeti 
Filmszínházban, a magyar és az egye-
temes futballtörténelem megannyi 
óriása --– Faragó Lajos, Raduly 
József, Fenyvesi Máté, Dunai Antal 
--–, s a három fôszereplô Barcelonában 
élô fiai, ifjabb Kocsis Sándor, Carlos 
Kubala és ifjabb Czibor Zoltán részvé-
telével. (Utóbbi, a jeles sportfotós éle-
tében elôször jár hazánkban!)

A másfél órás alkotás gondolata 2008-
ban pattant ki --– a saját bevallása 
szerint –-- a futball iránt addig a 
legcsekélyebb vonzalmat sem érzô, a 
labdarúgó-mérkôzéseket messze elke-
rülô Kocsis Tibor agyából. A kiváltó 
ok egy találkozás volt egy katalán 
filmproducerrel, aki, amikor megtud-
ta, hogy Kocsis magyar, ráadásul a 
neve Kocsis, megölelte, össze-vissza 
csókolta a rendezôt. Azt is elárulta, 
hogy miért: mert Katalóniában köz-
helyszámba megy, hogy a magyarok, 
közelebbrôl Kubala László és két 
társa, Kocsis és Czibor tette azzá a 
Barcát, ami: a világ egyik --– a katalá-
nok szerint --– legnagyobb, legsike-
resebb futballklubjává.
Kocsis Tibor remekmûvet alkotott

Ettôl kezdve nem volt megállás: a 
rendezô, operatôr és producer szere-
pét egymaga vállaló Kocsis munkához 
látott, és hat év alatt, nevetségesen 
csekély --– 15 millió forint --– összegbôl 
filmes gyöngyszemet forgatott. (Csak 
hogy el tudjuk helyezni a summát egy 
koordináta-rendszerben: a Cannes-ban 
a napokban zajos sikert aratott Fehér 
isten, Mundruczó Kornél mozija több 
mint 200 millió forintba került.) Az 
alkotást három részletben, összessé-
gében húsz perccel rövidebb idôtar-
tamban márciusban már bemutatta a 
Duna Televízió, az egész estét betöltô 
dokumentumfilm azonban más, minô-
ségileg is sokkal több a három kisfilm 
matematikai összegénél.

A Magyarok a Barcáért elképesztôen 
gazdag dokumentumanyagból építke-
zik, százévesnél is idôsebb, korabeli 
filmfelvételek idézik fel a Katalóniába 
szakadt svájci kereskedô, Hans Gam-
per által 1899-ben alapított klub elsô 
idôszakát, majd a „szôke magyar med-

ve”, a klubért vérét is adó, a Barca 
kapuját 1921 és 1930 között védô 
Plattkó Ferenc, illetve játékostársa, 
Berkessy Elemér --– odakinn Emilio 
Berkessy --- alakját.
Kubala építette a Nou Campot
A Barca aranykorszaka 1950. június 

15-tôl datálódik, ekkor írta alá egy ma 
már istenként tisztelt, 24 éves, szôke 
fiatalember, bizonyos Kubala László a 
szerzôdését. Kubalával mámorító si-
kersorozat vette kezdetét, amely Ko-
csis Sándor és Czibor Zoltán 1958-as 
megérkezésével csak tovább fokozó-
dott. Az akkori játékostársak – többek 
között a késôbb a Real Madridban is 
két évet lehúzó --–, Justo Tejada, 
Ferran Olivella, továbbá az egyetlen 
spanyol aranylabdás, Luis Suárez, 
illetve a klubot 1978 és 2000 között 
irányító legendás elnök, Josep Lluis 
Núnez megindító emlékezésekben idé-
zik fel a három zseniális magyar alak-
ját. Núnez elnök sommás véleménye, 
miszerint annak a Barcának az elôké-

pe, amely Pep Guardiola edzôsége 
idején, 2009 és 2012 között elkáp-
ráztatta a világot, a Kubalát, Kocsis és 
Czibort az ötvenes, hatvanas évek 
fordulóján felvonultató BEK-döntôs, 
többszörös spanyol bajnokcsapat volt. 
Núnez arra is rámutatott, hogy való-
jában Kubala tette lehetôvé az 1957-
ben felavatott Nou Camp felépítését, 
hiszen az ô zseniális játéka generálta 
azokat a bevételeket, amelyek igazából 
felvirágoztatták a klubot. Nem vélet-
lenül áll Kubala hatalmas szobra a Nou 
Camp elôtt…

Annak a fantasztikus Barcának, ab-
ban a formában, a tragikus kimenetelû, 
1961-es BEK-döntô volt a búcsúja: a 
berni Wankdorf-stadionban, az 1954-
es elveszített világbajnoki döntôhöz 
kísértetiesen hasonlító körülmények 
között, a Benfica ellen 3-2-re elbukott 
mérkôzés. Kocsis és Czibor szerezte a 
Barca góljait, s a találkozó után sem 
Kubala, sem Czibor nem lépett már 

pályára az együttesben, és Kocsis is 
ki-kimaradt a csapatból.

A film legmegrázóbb képsorai a Ko-
csis korai halálának körülményeit 
bemutató jelenetek, fia, ifjabb Kocsis 
Sándor szívbemarkoló emlékezése 
nyomán, s nem kevésbé döbbenetes a 
Czibor utolsó éveirôl megemlékezô 
képsor. A nagy hármas tagjai közül 
egyedül Kubala élt meg tisztes kort, ô 
élete végéig a Barcelonába látogató 
magyarok segítôje, támasza maradt, 
volt idô, hogy negyven menekült vagy 
éppen turista lakott a Kubala-ház falai 
között…

A film (melyet jövô csütörtöktôl a 
hazai art mozi hálózatban láthatnak az 
érdeklôdôk) bemutatóját követô záró-
banketten megtudtuk Kocsis Tibortól, 
hogy már hozzálátott a 2016-ra elké-
szülô, Kubala László életét részletek-
be menôen feldolgozó dokumentum-
film forgatásához.
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Puskás-emléktábla áll 
a Panathinaikosz stadionjában

Az 1971-es Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK) döntôjének 43. évfordulóján 
a Panathinaikosz labdarúgócsapatának stadionjában felavatták Puskás Fe-
rencnek, a klub egykori sikeredzôjének, az Aranycsapat legendás kapitányának 
emléktábláját.

Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, majd özvegy 
Puskás Ferencnével közösen leplezte le az Aposztolosz Nikolaidisz Stadion 
VIP-páholyában található emléktáblát.

A kormányfô köszönetet mondott a görögöknek és a Panathinaikosz szur-
kolóinak, hogy befogadták Puskás Ferencet akkor, amikor ezt saját hazája nem 
tette meg. „A Panathinaikosz egy dicsôséges, nagy klub, mi magyarok büszkék 
vagyunk arra, hogy egy olyan zseni, mint Puskás, az önök nagyságához valamit 
hozzátehetett” ---- mondta a miniszterelnök, majd azzal folytatta, hogy csak 
azokra a nagy sztárokra fognak örökre emlékezni, akik mély nyomot hagynak a 
másikban, és hajlandóak egész életükben másokat szolgálni.

Orbán Viktor idézte Puskás egy mondatát: „tanítsátok focizni a gyerekeket”. 
Igaza volt ---- jelentette ki a kormányfô ----, mert az életben két fontos dolog 
van, amit meg kell tanulni, és ebben a futball segít. Az egyik, hogy hogyan 
gyôzd le a másikat, a másik pedig, hogy hogyan kell a vereséget emelt 
fôvel elviselni.“Ennél jobb iránytût nem adhatnánk a gyermekeink 
kezébe” ---- összegzett a miniszterelnök.

Az emléktáblán, amelyen Domonkos Béla szobrászmûvész dombormûve 
mellett görögül és magyarul is olvasható a legendás csatár méltatása, helyet 
kapott ---- ugyancsak két nyelven ---- Puskás egyik jelmondta: „Ôk is csak 
tizenegyen vannak”.

A komoly médiaérdeklôdés mellett megtartott eseményt megelôzôen a pályán 
köszöntötték az 1971-es BEK-hôsöket, akiket kitörô örömmel fogadott a stadion-
ba kilátogató több száz drukker. A kapus Takisz Ikonomopulosz beszédében 
elmondta, a görög klub eredetileg Puskás madridi csapattársát, José Santa-
maríát szerette volna megnyerni a kispadra, ô azonban családja miatt Spanyol-
országban maradt, és maga helyett a magyar klasszist ajánlotta, aki végül tör-
ténelmet írt a csapattal. Ezután Orbán Viktor és Iliasz Mihalariasz, a 
Panathinaikosz elnöke emlékérmet adott át a Wembley Stadionban szerepeltek-
nek.Az emléktábla avatását megelôzôen az athéni városházán kiállítás nyílt 
Puskás Ferenc életérôl és pályafutásáról. 



Szinte semmit nem sikerült bizo-
nyítani az étrend és a rák között fel-
tételezett, sokak által ismert elméle-
tekbôl. Nem káros a vörös hús és a 
zsír, nincs hatása a sok zöldségnek és 
gyümölcsnek? Vagy nem közvetlen a 
hatás? A New York Times összefog-
lalta, hogyan áll ma a tudomány a 
daganatok és az étrend kapcsolatának 
kérdéséhez.

Ha manapság körbenézünk egy 
könyvesboltban, vagy ha az internetet 
böngésszük, könnyen az a benyomá-
sunk támadhat, hogy nem is kell egye-
bet tennünk a rák ellen, mint odafi-
gyelnünk, mi kerüljön az asztalunkra. 
Se szeri, se száma azoknak a kiadvá-
nyoknak és honlapoknak, amelyek a 
legkülönbözôbb, antioxidánsokban és 
más növényi vegyületekben gazdag 
szuperételeket ajánlgatják, esetleg ar-
ra akarnak rábeszélni, hogy kövessük 
a kínai parasztok vagy az ôskôkori 
barlanglakók étrendjét.

Ám ez a táplálkozástani folklór fény-
évnyi távolságban van a tudomány 
valódi tényeitôl. Az utóbbi két évti-
zedben egyre-másra elbizonytalano-
dott minden, amit a rák és az étkezé-
sünk kapcsolatáról tudni véltünk. 
Olyannyira, hogy az American Associ-
ation for Cancer Research idén április-
ban San Diegóban rendezett évi ren-
des konferenciáján --– ami a világ 
egyik legnagyobb rákkutatási szerve-
zetének több mint 18 500 résztvevôt 
mozgósító mamutrendezvénye --– a 
táplálkozás és a daganatok kapcsola-
tának mindössze egy poszterszekciót 
és pár elszórt elôadást szenteltek. Új-
donságként merült fel, hogy a kávé 
csökkentheti egyes daganatféleségek 
kockázatát, és a D-vitamin hasznáról 
is esett némi szó. De ezzel nagyjából 
vége is a felsorolásnak.

Szinte sajnálatot ébresztett, ahogy a 
konferenciát megnyitó plenáris ülésen 
dr. Walter C. Willett, a Harvard 
Egyetem epidemiológusa --– elismert 
tudós, aki sok-sok évet töltött a rák és a 
táplálkozás kapcsolatának felderíté-
sével --– beszámolt e tudományterület 

jelenlegi állásáról. Bármi legyen is a 
helyzet más betegségekkel, ami a 
rákot illeti, nincs elegendô bizonyíték 
kijelenteni, hogy a gyümölcsök és 
zöldségek segítenének, vagy a zsíros 
ételek ártanának. Szinte az egyedüli, 
ami biztonsággal kijelenthetô, hogy a 
testsúly kordában tartása fontos --– 
csakúgy, mint a szívbetegség, a 2-es 
típusú diabétesz, a magas vérnyomás, 
a stroke és egyéb veszedelmek távol 
tartása érdekében. A túlzott alkoholfo-
gyasztás kerülése is egyértelmûen 
elônyös. De amíg valaki nem szenved 
súlyos táplálkozási zavarban, az egyes 
konkrét ételek befolyása olyan cse-
kély, hogy a jel könnyen elvész a zaj-
ban.
Már semmi sem biztos
Egészen másképp állt még a helyzet 

1997-ben, amikor két másik nagy rák-
kutatási szervezet, a World Cancer 
Research Fund és az American Ins-
titute for Cancer Research egy tele-
fonkönyv vastagságú közös beszámo-
lót jelentetett meg azzal a 
végkövetkeztetéssel, hogy a gyümöl-
csökben és zöldségekben gazdag 
étrend a daganatok elôfordulását több 
mint 20 százalékkal csökkentheti. E 
beszámoló szerzôi több mint 4000 ta-
nulmány áttekintése után jutottak ar-
ra a meggyôzôdésre, hogy a zöld színû 
zöldségek segítenek megelôzni a tüdô- 
és a gyomorrákot, a vastagbél- és a 
pajzsmirigyrák pedig megelôzhetô 
brokkolival, káposztával és kelbimbó-
val. Úgy tûnt, hogy a hagyma, a para-
dicsom, a fokhagyma, a répa és a cit-
rusfélék is fontos szerepet játszanak.

Aztán 2007-ben más szakértôk újból 
áttekintették a rendelkezése álló bi-
zonyítékokat, és a tíz évvel korábbi 
beszámoló szinte valamennyi megálla-
pítását megkérdôjelezték. Nem zárták 
ki ugyan, hogy egyes zöldségféléknek 
lehet valamelyest kedvezô befolyása, 
de mint írták: „a védô hatás bizonyí-
tékai egyetlen esetben sem ítélhetôk 
meggyôzônek”.

A hátraarc oka a járványtani mód-
szertan pontosításában keresendô. A 
korábbi tanulmányok zöme ún. retros-
pektív, tehát visszatekintô jellegû volt, 
ahol a megkérdezett alanyoknak 
hosszú idôtávlatban kellett visszame-
nôleg emlékezniük táplálkozási szoká-
saikra. A kutatók csak késôbb tértek 
át a prospektív, vagyis elôretekintô 
vizsgálatokra, amelyek során élô idô-
ben követték nyomon egy-egy na-
gyobb lélekszámú populáció egészsé-
gének alakulását.

E modernebb módszertanú vizsgála-
tok megdöntötték azt a nézetet, mely 
szerint a zsíros táplálkozás a rák 
közvetlen elôidézôje volna, és a magas 
rosttartalmú ételek vélt haszna sem 
állta ki a statisztika szigorúbb próbá-
ját. Kétségessé vált, vajon csakugyan 
fokozzák-e a vörös húsok a vastagbél-
rák kockázatát. Két, 2011-ben publikált 
széles körû irodalmi elemzés ellenté-
tes eredményre jutott: az egyik cse-
kély hatást mutatott ki, a másik egyál-
talán semmilyen világos összefüggést 
nem talált.

Így aztán, még ha a hamburger rák-
keltô is, hozzájárulása az egyes embe-
rek szintjén elhanyagolható. Az egyik 
tanulmány kiszámította, hogy ha egy 
50 éves férfi mindennap elfogyaszt 15 
deka tiszta marhahúst, azzal a követke-

zô évtizedre vonatkoztatott vastagbél-
rák-rizikóját 1,28 százalékról 1,71 szá-
zalékra emeli. Több millió emberre 
szétterítve persze egy ilyen parányi 
kockázatnövekedés is számíthat, az 
egyén nézôpontjából viszont aligha 
oszt vagy szoroz.
Megtévesztô faktorok
Nem csoda hát, hogy a felmérések 

egymásnak ellentmondó eredmények-
re jutnak, ha semmibe veszô hatásokat 
próbálnak zûrzavaros változókból ki-
csikarni. (Épp amikor a San Diegó-i 
konferencia a végéhez közeledett, je-
lent meg egy új tanulmány, amelyben 
mégiscsak kapcsolatot vélnek felfe-
dezni a zsíros étkezés és a mellrák kö-
zött.) Még a legszigorúbb módszertan-
nal kivitelezett tanulmányok számára 
is komoly kihívást jelent, hogy a rák és 
a táplálkozás kapcsolatát kutatva 
megfelelôen azonosítsák az okokat és 
a következményeket.

Csak egy példa a járványtanban 
„megtévesztô faktorok”-ként ismert 
jelenségre: nagyon valószínû, hogy a 
megrögzött gyümölcsevôk eleve ki-
sebb testsúlyúak, több testmozgást 
végeznek, és minden tekintetben job-
ban ügyelnek az egészségükre. Ezeket 
a megtévesztô összefüggéseket csak 
úgy lehet kiküszöbölni, ha nagy, ran-
domizált kísérleteket tervezünk, ahol 
nagy számú alanyt véletlenszerûen 
két csoportra osztunk, és a két cso-
portnak másfajta étrendet írunk elô. 
Az effajta kísérletek azonban igen 
költségesek, és a játékszabályokat 
már rövid távon is nehéz betartatni, 
nemhogy azon a sokéves idôskálán, 
ami a rák kialakulása szempontjából 
érdekes volna.

Egész más dolgok álltak a San Diegó-i 
találkozó fókuszában: új immunterá-
piák, a krónikus gyulladás szerepe, és 
persze a daganatsejtek kimeríthetetlen 
furfangjai. Sokkal inkább Willett volt 
a kakukktojás a maga táplálkozási te-
matikájával. „Az étrend és a rák ügye 
komplikáltabbnak bizonyult, mint bár-
melyikünk gondolta volna” --– mondta 
szinte szabadkozva, ahogy szálvéko-
nyan állt ott a pulpituson. Pedig akad 
azért ok még az optimizmusra. Épp 
tavaly jött ki egy tanulmány, amely 
azt állította, hogy bár a sok zöldség 
nemigen hat a mellrákra általában, 
csökkentheti az ösztrogén-negatívként 
ismert altípus elôfordulását. A tej és 
tejtermékek visszafogásával némi-
képp csökkenthetô a prosztatarák koc-
kázata. Willett reményei szerint, 
ahogy az epidemiológusok a fiatalabb 
korosztályok egészségét kezdik figye-
lemmel kísérni, további összefüggé-
sekre is fény fog derülni.
A kövérség az új cigaretta
A nyitónap estéjén pompázatos foga-

dás várta a résztvevôket az M. D. An-
derson Cancer Centerben. Sok egyéb 
mellett jó vastag marhasültek, zsíros 
sajtféleségek és csordulásig töltött 
borospoharak sorakoztak a roskadásig 
rakott asztalokon. És a rákkutató tár-
saság desszertjeirôl híres ünnepélye 
csak ez után következett.

Másnap reggel a tudósok újból ott 
sürögtek a konferencián, kávéval a 
kézben, elôadásról elôadásra sietve. 
Némelyikük talán megállt egy percre 
az ebédlôhelyiségben elhelyezett kép-
ernyônél, hogy a kivetített szöveg 
nyomán megemlékezzék az USA tiszti 
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Az étrend és a rák: 
napi egy alma és 

egyéb mendemondák

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Sopianae, 2. Vajk, 3. Wolf-
gang Amadeus Mozart, 4. Cunaminak, 
5. IV.(Rettegett) Iván, 6. Fagyosszen-
tek, 7. Budai Nagy Antal, 8. A pomo-
lógus a gyümölcstermesztés elméleti 
vagy gyakorlati szakembere, 9. A szi-
geteken egykor honos, nagy testû 
kutyákról. A latin canis szó kutyát 
jelent. A kanárimadarat a szigetekrôl 
nevezték el, 10. Timsó.

E heti kérdéseink:
1.Mi a címe Richard Wagber egyet-

len vígoperájának?
2. Ki volt Katherine Hepburn férfi 

partnere a legtöbb filmben?
3. Melyik folyó partján fekszik Te-

mesvár?
4. Milyen nyelvet talált fel Karinthy 

Frigyes?
5. Hol található Hunyadi János sírkö-

ve?
6. Mi a címe annak a Puccini-operá-

nak, amelyben csak nôk énekelnek?
7. Melyik Jókai regény fôszereplôje 

volt Ocskay László?
8. Ki rendezett Oscar-díjas filmet 

Mozart életérôl?
9. Mi a fôvárosa Costa Ricának?
10. Hány foguk van a kutyáknak?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Magát már húsz perce figyelem. 

Csak odatartja a kagylót a füléhez, de 
nem szól egy mukkot sem!

--- Elnézést kérek, a feleségemmel 
beszélek.

* * *
Nyuszika barackot akar szedni, de 

nincs neki létrája. Elindul hát a mó-
kushoz, hogy kérjen tôle. Egyszer 
megáll:

--- Mi van ha nincs otthon?
Mindegy, megy tovább, egyszercsak 

megint megállt:
--- Mi van ha nem adja oda?
Tovább megy megint, de kis idô 

múlva újra megáll:
--- Mi van ha nincs is neki létrája?
Na mindegy, megy tovább. Odaér a 

mókushoz és fölkiállt neki:
--- Tudod mit mókuska? Dögölj meg a 

létráddal együtt!
* * *

Két férfi sétál a parkban, miközben a 
sétányon nôk végzik a napi fogyasztó 
futásukat. Az egyik férfi így szól a má-
sikhoz, az egyik futó csoportra mutat-
va:

--- Látja, ott fut a feleségem!
--- Az, amelyiknek hosszú, piros sálja 

van?
--- Az, de az nem sál, hanem a nyelve!

* * *
Két macska beszélget este a hajó 

fedélzetén:
--- És az biztos, hogy ez a hajó a 

Kanári-szigetekre megy?
* * *

Hazamegy a férj, s döbbenten látja, 
hogy a felesége az ágyban hancúrozik 
az ószeressel.

--- Te büdös ribanc! Mit keres itt ez az 
ember?

--- Azt mondta, jó árat fizet mindenért, 
amit a férjem már nem használ...

* * *
A házaspár vacsora közben a napi 

eseményekrôl beszélget. A feleség azt 
mondja:

--- Képzeld el, azt a házasságközvetítôt, 
akinek a révén megismerkedtünk, 
tegnap a lakásán meggyilkolták.

--- Na és! --- kiált fel a férj --- Nekem 
alibim van!

* * *
--- Az esküvô elôtt azt mondtad, hogy 

én vagyok az istennôd! --- mondja a 
feleség a férjének.

--- Úgy is volt... De te ateistát faragtál 
belôlem. 

* * *
A vénkisasszonyt szídja a szomszéd-

asszonya, hogy miért nem keres ma-
gának férjet.

--- Minek? --- feleli a nô --- Van ku-
tyám, papagájom és macskám. Ez 
nekem tökéletesen elég.

--- Dehát ezek nem pótolhatják a fér-
jet!

--- Dehogynem! A kutyám állandóan 
morog, a papagáj egész nap károm-

kodik, a macska pedig az egész éj-
szakát házon kívül tölti.

* * *
A férj korábban megy haza, a fele-

ségét meztelenül találja.
--- Kapj valamit magadra! Ég a ház!
Egy hang szólal meg a szekrénybôl:
--- Elôször a bútorokat mentsék!

* * *
--- Hol voltál az idén nyaralni?
---  A tenger mellett.
--- Milyen volt?
---  Szenzációs!
--- És mit csináltatok nap mint nap?
--- A feleségem betemetett a homok-

ba.
--- És aztán?
--- Utána kikapart, és én temettem be 

ôt.
--- Na és aztán?
--- Jövôre újra elmegyek, és kikapa-

rom.
* * *

Az újdonsült autótulajdonos a háza 
elôtt áll, és gyönyörködik a csillogó 
kocsicsodában. Többször körüljárja, 
beleül, majd újra kiszáll, simogatja, 
fényesíti a karosszériát, a dísztár-
csákat. Felesége az ablakból nézi, és 
felsóhajt:

--- Ha valóban létezik lélekvándorlás, 
akkor én a következô életemben autó 
szeretnék lenni!

* * *
Ballag egy férfi az utcán egy szatyor 

üveggel a kezében. Szembejön vele a 
haverja, és megkérdezi:

--- Az üres üveget mész visszavál-
tani?

--- Á, dehogy. Összevesztem az asz-
szonnyal, és rámparancsolt, hogy fog-
jam a holmimat, és tûnjek el!

* * *
A hazatérô férj egy meztelen férfit 

talál a szekrényben.
--- Ne izgasd fel magad! --- méltat-

lankodik a neje
 --- Tegnap a színházban ugyanezen a 

jeleneten úgy nevettél, hogy a könnyed 
kicsordult!

* * *
Az állatorvos megkéri az assziszten-

sét, hogy adjon be hashajtót a Rárónak. 
Elmagyarázza, mi a teendô:

--- Dugjon be egy csövet a ló szájába, 
tegye be a tablettát a csôbe, és fújjon 
bele jó erôsen, így a gyógyszer a ló 
nyelôcsövébe kerül.

Fél óra múlva kérdi az asszisztenst:
--- Na, hat már a hashajtó?
--- Igen, de sajnos a ló fújt elôször.

* * *
Vadásznak az orvosok a tónál. Ami-

kor a vadkacsák felröppennek, a bel-
gyógyász felemeli a puskáját, de 
nyomban vissza is ereszti:

--- Nem biztos, hogy kacsa...
Tovább várnak, ismét felröppennek a 

vadkacsák.
 A pszichiáter céloz, de ô is leereszti a 

fegyvert:
--- Én tudom, hogy kacsa, de vajon ô is 

tudja-e magáról?
Megint csak várnak tovább. Amikor 

felröppennek a vadkacsák, a sebész 
irtózatos tüzelésbe kezd, lelövi az 
összeset. Odaszól a kórboncnoknak:

--- Menj, és nézd meg, van-e köztük 
kacsa.

***
A vevô odamegy a Közért pénz-

tárosához.
- Kérem, maga tegnap száz forinttal 

tévedett!
A pénztárosnô megvonja a vállát. Azt 

kérem tegnap kellett volna megmon-
dania. Ma már késô! A vevô széttárja a 
kezét.

Az más!.. Akkor nyugodtan meg-
tartom.

fôorvosának pont ötven évvel ezelôtti 
jelentésérôl, amelyben elôször beszélt 
a dohányzás és a rák kapcsolatáról.

A daganatok elleni küzdelemben 
talán a dohányzásellenes kampány ke-
rült a legközelebb ahhoz, amit gyôze-
lemnek nevezhetnénk. De most, hogy 
a dohányzás divatja lassan leáldozik 
Amerikában, itt van a nyakunkon he-
lyette az elhízás. És --– ahogy Willett 
rámutatott –-- a kövérség (és nem 
egyik vagy másik zsíros étel) az, ami 
ma már talán több daganatos halált 
okoz, mint a cigaretta.



00:45 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Ámosz Sza-
máriában
01:05 Híradó  
01:40 Sporthírek   
01:45 Himnusz  
01:50 Heti Hírmondó   
02:20 Székely kapu   
02:45 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
03:15 Hat hét boldogság 
(1939) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Tóth Endre. Sze-
replők: Kiss Ferenc, Tolnay 
Klári, Szilassy László, Lado-
merszky Margit, Mihályfi 
Béla. Bozsó Gábor hivatásos 
betörő, de lányát, aki erről 
semmit sem tud, előkelő 
intézetben nevelteti. 
04:50 Família Kft. 124/ 
115.: Nagyon Ádám. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró. Kalota-
havas - Felszeg vigyázója
05:45 Gazdakör 
05:55 Hagyaték. Fehérló-
fia - A teljesség meséje
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: A 
jászok. 
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár   
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Egyetemet válasszon 
a gyerek vagy szakmát?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Kovács 
Marika, Miklóssy József, 
Kovács Apollónia, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:55 Kulisszatitkok: Ma-
gyar dokumentumfilm  
15:50 Engedjétek hozzm 
16:00 Így szól az Úr!  
16:05 Református ifjúsági 
műsor 
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
 19:30 Zegzugos történe-
tek: Szentendre - Dumtsa 
Jenő utca és környéke
20:00 Cafe Moszkva - 
(Csak egy éjszakára) (1935)  
Magyar játékfilm  Rendezte: 
Székely István. Szereplők: 
Csortos Gyula, Juhász Jó-
zsef, Keleti László, Kiss Ma-
nyi, Mály Gerő, Somogyi 
Nusi, Tímár József, Tőkés 
Anna, Kiss Ferenc, Vértess 
Lajos. Az I. világháború ide-
jén Lemberg a magyar csa-
patok kezére kerül, s a város-
ban reked Szuharov orosz 
tábornok felesége, Verjusa, 
aki a Café Moszkvában mint 
énekesnő rejtőzködik. 
21:20 Legato (1978)  Ma-
gyar játékfilm. Rendezte: 
Gaál István. Szereplők: He-
gedűs D. Géza, Sallay Ko-
rnélia, Dajka Margit, Tolnay 
Klári, Orosz Lujza, Kovács 
Nóra. Andris és Mari, a fia-
tal házaspár egy emléktábla 
ürügyén kerül Nemesbérc-
re, ahol Andris apja a háború 
alatt az ellenállás szervezője 
volt. Felkeresik a Zorkóczy 
nővéreket, akik jól ismerték 
Andris apját. Régi, fájó sebe-
ket tép föl ez a találkozás. 
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: 
Összenő, ami összetarto-
zik... Két ország, egy város!
02:45 Linda:  Stoplis an-
gyalok. Magyar tévéfilm-
sorozat  
03:45 Ízőrzők: Balaton-
lelle. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
04:15 Munkaügyek: Az év 
dolgozója. Magyar tévé-
filmsorozat  
04:45 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/ 
116.: Szép és a szörny. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Téli Pá-
ring kóstoló - A Zsil ölelé-
ében
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Rovásírás 
- Újraéledő jelek. A Hagya-
ték a magyar szellemi kul-
turális örökség átörökítésén 
munkálkodik. Leporolja a 
magyar múlt szellemi ha-
gyatékának egy-egy darab-
kájáról a modern korokban 
rárakódott szennyeződése-
ket, hogy azok újra a ma-
guk fényességében 
ragyogjanak. 
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: Fe-
jér megye. 
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép   
11:05Ridikül - Női talk-
show: Mi tesz minket 
boldoggá?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20  Nótacsokor: Kovács 
Lajos, Szabó Szilvia, Lovay 
László, Hatvani Kiss Gyön-
gyi, Déki Lakatos Sándor és 
zenekara
14:45 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák : A Gál 
Sándor család
15:15 Ezer év szentjei: 
Szent István. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
15:50 Élő egyház.
16:20 Család-barát válogatás 
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!   
19:00Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Kaposvár - Fő utca
20:00 Önök kérték  
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:20 A KOR TÜKRE, 
ÍME A SZOCIALIZMUS. 
Ez zárkózott ügy (1986)  
Magyar dokumentumfilm. 
Gyöngyöshalászi község-
ben a falu lakossága nem ért 
egyet a tanácselnök kurtán-
furcsán való menesztésével. 
A film készítői a falu lakos-
ságát kérdezve próbálják ki-
deríteni az igazságot, amely, 
úgy tűnik, csorbát szenve-
dett. Sajnos a döntést hozó 
megyei apparátus képviselői 
elzárkóztak a nyilatkozattól.
23:15 Kívánságkosár 

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Nyeregszemle - Vivát 
huszár!
02:45 A Tenkes kapitánya 
(1963)  13/1.: A vérdíj. Ma-
gyar tévéfilmsorozat  Ren-
dezte: Fejér Tamás. Szerep-
lők: Basilides Zoltán, Gera 
Zoltán, Krencsey Marianne, 
Madaras József, Molnár Ti-
bor, Pécsi Ildikó, Petrik Jó-
zsef, Szabó Gyula, Szilágyi 
István, Ungváry László, Zen-
tay Ferenc, Zenthe Ferenc
03:15 A Tenkes kapitánya 
13/2.: Az embervadászat. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:45 Székely kapu  
04:15 Munkaügyek: Csa-
patépítés. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:40 Duna World 
04:50 Família Kft.124/
118.: Szerelem rózsát terem. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Verseci-
hegység - és a Delibláti-
homokpuszták népe
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Székely 
kapu - Átjáró a tündérkertbe
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: Hód-
mezővásárhely. 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:00 Kárpát expressz  
10:30 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Vagányságunk 
határai
12:00Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25  Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Farkas 
Rozália, Sarkadi László, 
Gránát Zsuzsa, Nánásssy 
Lajos, Déki Lakatos 
Sándor és zenekara
14:40 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Kiss 
Benedek
15:20 Ezer év szentjei: 
Boldog Gizella. 
15:50 Katolikus Krónika  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek: 
Miskolc - Széchenyi utca
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:25 Nemzeti nagyvizit : 
A rák elleni küzdelem 
21:05 Szenes Iván Emlék-
koncert 2013 Örökzöldek 
a Józsefvárosból 3/3. Rész. 
22:00 Velünk élő Trianon 
14/2. Rész. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat . Ren-
dezte: Koltay Gábor. Kol-
tay Gábor vállalkozott arra, 
hogy egy óriási alkotás ke-
retein belül minden lehető-
séget megvizsgálva körbe-
járja a Trianoni kérdéskört, 
és ezt 14 részes sorozat for-
májában a nézők elé tárja. 
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar: 
Egy "összetartó" család tör-
ténete (A népzene nemzete-
ket összekötő hatalma a Fel-
vidéken. Ismeretterjesztő so-
rozatunkban a világ külön-
böző pontjain élő magyar 
közösség (egyesület, szerve-
zet, szövetség, klub, egyház-
közösség, egyén) bemutatá-
sára vállalkozunk. Célunk, 
olyan személyek és közös-
ségek bemutatása,  amelyek 
már jelentős munkát végez-
tek és számottevő értéket 
hoztak létre környezetük és 
a magyarság  számára. Az 
egyűvé tartozást megjelenítő 
hazai és a határon túli  törek-
vések bemutatásánál felvál-
tva jelennek meg az anyaor-
szági valamint a környező 
országban, a szórványban 
és szerte a világban működő  
egyesülések és a magyarság 
ápolásához szorosan kapcsoló-
dó integráló személyek. 
02:45 Angyalbőrben 13/4.: 
Borcsata. Magyar tévé-
filmsorozat  
03:45 Szerelmes földrajz: 
Tündérkertem - Szarvas 
József színművész
04:15 Munkaügyek: Az 
ügyfélbarát iroda. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:45 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/119.: 
A lovak állva halnak meg. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Alacsony-
Tátra - A gyömbér csoport 
téli gyönyörei
05:40 Gazdakör  
05:55 Az ESTE  
06:25 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: 
Kunszentmiklós - "Kurul-
táj". Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:05 Kárpát expressz  
10:30 Térkép   
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Rohanó anyák
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Tolnay 
András, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:45Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Szél 
hozott és szél visz el - Sza-
bó Lőrincre emlé kezünk
15:15 Ezer év szentjei: 
Szent Imre 1007-1031. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
15:45 Az utódok 
reménysége  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön! 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Vác - Köztársaság út
20:00 Hogy volt?!   Az 
1982-es 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 Déryné (1951)  
Magyar játékfilm  (ff.)  
Rendezte: Kalmár László. 
Szereplők: Tolnay Klári, 
Gózon Gyula, Bilicsi Tiva-
dar, Szabó Sándor, Turay 
Ida, Básti Lajos, Gomba-
szögi Ella, Sárdy János, 
Uray Tivadar
04:15 Munkaügyek: Imre 
és Katalin. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:40 Duna World News   
04:50 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:55 Gazdakör  
06:20 Hazajáró: OROM-
PART 1. - A Tisza-mentén 
Péterrévétől Zentáig
06:50 Balatoni Nyár  
09:00 KorTárs: Lépésvál-
tás 2. rész
09:25 Hogy volt?!  Az 
1983-as év tévéműsoraiból
10:20 Szerelmes földraj: 
Tavak bűvöletében (Timár 
Böske) Magyar ismeretter-
jesztő magazin  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Báthory 
István.   
11:05 HACKTION ÚJRA-
TÖLTVE - 6. évad 7. rész: 
Egészség mindhalálig. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Novum: Fiatal felta-
láló kerestetik. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
12:40 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:10 Nyelvőrző 
13:35 Pecatúra  
14:05 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:35 Barangolások öt 
kontinensen  
15:00 Hazajáró: OROM-
PART 1. - A Tisza-mentén 
Péterrévétől Zentáig
15:30 Gyógyító hagyo-
mány - Bőkezű természet 
15:55 MESE
16:25 Balatoni Nyár 
18:00 Táncvarázs: Bajno-
kok Gálája - Budapest, 2011!
19:00 Híradó
19:20 Dunasport
19:30 Mindenből egy van  
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:35 Átok  (2011)  5. rész: 
Titok. Magyar tévéfilm-
sorozat  Rendezte: Mátyás-
sy Áron. Szereplők: Balogh 
Richárd, Bán János, Bánsági 
Ildikó, Borbély Alexandra, Fo-
dor Annamária, Hevér Gábor, 
Kádas József, Németh Alexan-
dra, Pálfi Kata, Pusztai Ferenc, 
Szamosi Zsófia, Tasnádi 
Bence, Vilmányi Benett
22:00 Átok 6. rész: Bódu-
lat. Magyar tévéfilmsorozat  
22:30 Székely vágta 
előfutamok  
23:40 Gyógyító hagyo-
mány - Bőkezű természet 
(2013) Magyar dokumen-
tumfilm. Az erdélyi és ma-
gyarországi helyszíneken 
készült film bemutatja a 
népi orvoslásban leggyak-
rabban használt gyógynö-
vényeket. 

00:10 Katolikus Krónika  
00:50 Híradó  
01:20 Sporthírek  
01:25 Himnusz  
01:30 Jó estét, Wallenberg 
úr! (1990)  Magyar-norvég-
svéd játékfilm. Rendezte: 
Kjell Grede. Szereplők: 
Stellan Skarsgard, Eperjes 
Károly, Katharina Thalbach, 
Székely B. Miklós, Balkay 
Géza. Passiótörténet a való-
ságról..Raoul Wallenberg 
gazdag svéd családból szár-
mazott. 1942-től jár rend-
szeresen Magyarországra. A 
helyi viszonyok ismerete 
miatt esik rá a választás, ami-
kor 1944 vészterhes hónap-
jaiban követségi titkárnak 
nevezik ki. Közvetlen fela-
data, a zsidómentő tevé-
kenység támogatása Buda-
pesten. Bevezette  a svájci  
gyakorlatot, mely szerint 
egy útlevél egy egész csalá-
dot védelmezett. 
03:40 Átok 5. rész: Titok. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:10 Átok 6. rész: Bódu-
lat. Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 HACKTION ÚJRA-
TÖLTVE - 6. évad 8. rész: 
Hamis remények. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:40 Hagyaték : A teljes-
ség felé - Weöres Sándor 
hagyatéka
06:20 Határtalanul ma-
gyar: Református gyüleke-
zetek Ausztráliában
06:50 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:25 Táncvarázs: Bajno-
kok Gálája - Budapest, 2011
10:15 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Báthory 
Zsigmond (1588-1599) 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
11:00 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!   Az 
1983-as év tévéműsoraiból
13:00 Nótacsokor: Győri 
Szabó József, Máté Ottília, 
Szalai Antal és zenekara
13:15 Nótacsokor: B. Tóth 
Magda, Bokor János, Csa-
la Judit, Marót Nóra, Déki 
Lakatos Sándor és 
zenekara
13:35 Fölszállott a páva - 
válogatófilm  8/7.
14:20 Dob+Basszus: 
Bikini: Közeli helyeken - 
Kispál és a Borz szám
15:15 Duna anzix: Mese-
beli kastélyok vidékén - 
Immendingen és Ulm 
között
15:30 Kultikon +  
16:00 Novum Fiatal 
feltaláló kerestetik
16:25 MESE
16:30 Balatoni Nyár   
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó: 
Közéleti magazin
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések 
26/1.: Indulás Sárközbe. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
20:20 Magyarország szépe 
- Élő közvetítés  
22:00 Székely vágta döntő  
23:20 Ortodox liturgia  

01:15 Híradó  
01:50 Sporthírek  
01:55 Himnusz  
02:00 Duna World News  
02:05 Térkép  
02:30 Határtalanul magyar: 
Szó, szerep, színpad - 
Hitvallás
03:00 Elhallgatott történe-
lem - Ha a kulák mozdulna 
2. Rész. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat. 1948. au-
gusztus 20-án, Kecskemé-
ten hirdette meg Rákosi 
Mátyás a családi és egyéni 
gazdaságok felszámolását 
jelentő kollektivizálást, s 
ezzel együtt a kuláküldö-
zést. A szovjet osztályharc-
ból honosított kulák kife-
jezéssel a paraszti társada-
lom módosabb rétegét bé-
lyegezték meg. Ezeket 
népnyúzóknak nyilvánítot-
ták, és hatalom a kisemmi-
zésükre a vidéki népesség 
legaljával szövetkezett.A 
hatalom egészen a rend-
szerváltásig igyekezett 
eltitkolni a kegyetlenkedé-
seket, csupán túlkapások-
nak nevezte több mint 
hetvenezer család nincs-
telenné tételét, gyötrését. 
03:55 Hagyaték: A hazáért 
mindhalálig - A Ludovika
04:20 Munkaügyek: Sztrájk. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Família Kft. 124/
117.: Vilma, te édes.l 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Selmeci-
hegység - Az aranygyík 
földje
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Trianon - 
Feltámadásra várva
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek 
07:00 Vannak vidékek: A 
Burg Kastl Gimnázium 50 
éve. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek 
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:05 Kárpát expressz  
10:35 Térkép  
11:05 Ridikül - Női talkshow: 
Értékeink régen és ma
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor
14:45 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák. Móricz 
Zsigmond unokája, Simon 
Balázs képzőművész be-
szél életéről, bemutatja 
alkotásait.
15:15 Ezer év szentjei: 
Szent Adalbert. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
15:50 Ortodox Örömhír  
16:20 Család-barát 
válogatás 
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Budapest - Logodi 
utca és környéke
20:00 HOGY VOLT!?... 
Extra  "Tévéhumor"
20:50 MR2 Akusztik  
22:05 Kultikon +  
22:30 Örökzöld dallamok: 
Randevú a Georgia Bárban
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.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

VÁLALOK MELBOURNE 

környékén: fûnyírást, fûkaszálást, 

kisebb és közepes méretû fák 

kivágását, bozótírtást, kertásást, 

kapálást, kertrendezést, rendszeres 

kertkarbantartást. Az árak függnek a 

telek nagyságától, a növényzet 

méretétôl, (fajtájától (lágy vagy 

keményebb szárú növények, kisebb 

fák), illetve, hogy a kerti hulladékot el 

kell-e szállítani.

Érdeklödni 0423 006-908 mobil 

számon vagy erno@sofern-impex.com 

webcímen!

TAKARITÁST, házimunkát, gyer-

mekfelügyeletet vállal megbízható 

magyar fiatalasszony referenciával, 

Greenacre-bôl vonattal vagy busszal 

elérhetô városrészben. Telefon 0467-

201-425 (Sydney).

KÜLÖNBEJÁRATÚ komfortos 

egyszobás lakást ajánlok North Syd-

neyben egy hölgynek, vagy egy há-

zaspárnak. Lakbér fejében meg-

állapodás szerint háziasszonyi segítsé-

get kérek. Autóvezetôi jogosítvány és 

referencia szükséges. Telefon: 9922-

4416 ( Sydney)

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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.

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

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 


