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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
ként jelölte meg, hogy a sokszor gyökerében emigráns szervezetekbôl olyan 
magyar szervezeteket hozzanak létre, amelyek az ott tanulóknak, vagy csak a 
néhány évig ott dolgozóknak is egyfajta „magyar otthont” jelenthetnek. Nagyon 
fontosnak tartotta még, hogy nyelvi paradigmaváltást valósítsanak meg. Akit 
lehet, szeretnének megtartani a magyar nyelviségben, de ahol már nem lehet, 
ott helyes, ha angol nyelvû szekciók is létre jönnek. Ôket sem szeretnék elve-
szíteni a magyar nemzetbôl, és ezért angol és magyar nyelvû a Nemzeti Regisz-
ter is --- mutatott rá.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár azt mondta: az elsô évben 
47, idén pedig 100 fiatal látogatott a diaszpóra magyarságához, a program 
egymilliárdos keretébôl jövôre szintén 100 fiatal utazhat majd ki.

A szerzetesség ma is reális 
életforma

A szerzetesség ma is reális életforma --- mondta Labancz Zsolt piarista 
tartományfônök, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke a vasár-
nap kezdôdôtt megszentelt élet évével kapcsolatban.

Labancz Zsolt felidézte, Ferenc pápa egy évvel ezelôtt jelentette be, hogy a 
2015-ös év a megszentelt élet éve lesz a katolikus egyházban. Magyarországon 
Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatja be a programsorozatot 
megnyitó szentmisét vasárnap a Szent István-bazilikában.

Az FSZK elnöke hangsúlyozta: az év célja, hogy a megszentelt életet élô szer-
zetes és ahhoz hasonló, intézményes formában élô közösségek megújuljanak.

A magyarországi programok közül a piarista tartományfônök kiemelte a 
szerzetesek tere rendezvényt, amelyen szerzetesekkel találkozhatnak, a közös-
ségek tevékenységével ismerkedhetnek meg a programra látogatók. A szer-
zetesi élet bemutatását szolgálja a szerzetesek.hu honlap is, amelyen megta-
lálható lesz az év összes programja --- ismertette.

Labancz Zsolt kitért arra is, hogy a rendszerváltás után számos szerzetesrend 
újraindult Magyarországon, a közösségek utánpótlásával kapcsolatban pedig 
megemlítette, hogy a férfi és a nôi rendekben összesen negyven fiatal készül 
erre az életformára. Jelenleg Magyarországon körülbelül 1500 szerzetes és 
szerzetesnô él --- tette hozzá.

A szerzetesi élet maga is sokszínû valóság, sokféle életformát rejt --- 
fogalmazott a tartományfônök. Ismertetése szerint vannak szemlélôdô szerze-
tesek, akik elvonultan élnek, vannak monasztikus rendek, mint például a bencé-
sek vagy ciszterciek, akik kolostorban élnek nagyon szabályozott napirend 
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December 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Viola nevû kedves olvasóinkat.

Viola: Régi magyar nôi név, a latin 

viola (ibolya) szóból.

Köszönthetjük még, Bonifác, Or-
bán, Oros, Pelágia, Urbán, nevû 

barátainkat.

December 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Teofil nevû kedves olvasóinkat.

Teofil: A görög Theophiliosz név 

latinosított formájának rövidülése. 

Jelentése: Isten kedveltje, vagy Isten 

kedvelô.

 Köszönthetjük még: Domonkos, 
Eugén, Ignác, Keresztély, Kriszti-
án nevû barátainkat.

December 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tamás nevû kedves olvasóinkat.

Tamás: Az arameus Teomo névbôl, 

jelentése: Iker. Innen vették át a görö-

gök Thomasz formájában, jelentése: 

csodálatos

Köszönthetjük még: Atanás, Ba-
lambér, Julianna, Témizs nevû 

barátainkat.

December 22.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Zénó nevû olvasóinkat.

Zénó: Rendkívül ritka, latin erede-

tû férfinév.

Köszönthetjük még: Zoltán, Gábri-
el, Kunó, Melissa, Anasztázia nevû 

barátainkat.

December 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Viktória nevû kedves olvasóinkat.

Viktória: A gyôzelem istennôjének 

latin Victoria nevébôl. A név a latin 

viktori (gyôzelem) szó megszemélye-

sítése.

Köszönthetjük még viktor, Gyôzô, 
Ancilla, Dagobert, Dagomér nevû 

barátainkat.

December 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ádám és Éva nevû kedves olvasóin-

kat. 

Ádám: A bibliai elsô ember neve, 

Éva a felesége.

Köszönthetjük még: Elvira, Eula-
lia, Áron, Ábris, nevû barátainkat.

December 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Eugénia nevû kedves olvasóinkat.

Eugénia: A latinosított Eugenius 

férfinév (magyarul: Eugén, Jenô) 

nôiesítése.

Köszönthetjük még: Anasytáz, 
Anasztázia, Botond, Zseni, Noel 
nevû barátainkat.

Megdôlt az almaevés 
Guinness-rekordja

Megdöntötték az almaevés Guinness-rekordját, több mint ezren ettek egy-
szerre almát Budapesten a Semmelweis Egyetemen --– a rekordkísérletet az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet, a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem közösen szervezte, a szükséges almát a Földmûvelésügyi 
Minisztérium biztosította. 

Az eddigi rekord 840 ember együttes almaevése volt. A mostani eseményen 
elsôsorban a két egyetem hallgatói és munkatársai vettek részt. A rekordkísérlet 
elôtt Nagy István, az Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára 
elmondta: míg régebben 30 kilogramm volt az éves almafogyasztás fejenként, 
ma már csak 15 kilogramm, pedig a magyar alma kiváló minôségben és nagy 
mennyiségben áll rendelkezésre.

Az államtitkár szerint napi egy alma fogyasztása az egészség megôrzése felé 
tett lépés mellett nagy szolgálatot jelent a magyar mezôgazdaságnak, mivel sok 
ember munkája fekszik a gyümölcs megtermelésében.

Török Krisztina, az Országos Egészségfejlesztési Intézet fôigazgatója el-
mondta, hogy a mai rekordkísérlet az egy hete indult kampány csúcseseménye, 
amelynek témája az egészséges táplálkozás, a zöldség és gyümölcsfogyasztás 
ösztönzése. Megjegyezte azt is, hogy a magyar gyümölcstermelés 60 százalékát 
adja az alma.

Beneda Attila, egészségpolitikáért felelôs helyettes államtitkár elmondta, 
hogy a kormány szeretné beépíteni a népegészségügyi tervek közé a prevenciót, 
hogy a betegségeket elsôsorban megelôzzék, ne csak gyógyítsák. Ide illik a 
nemdohányzók védelmérôl szóló törvény módosítása, a chipsadó, a mozgás 
éjszakája, vagy a mostani, gyümölcsfogyasztásra ösztönzô kampány --– tette 
hozzá.

Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora szerint az egyetem letéte-
ményese az egészséges életmód hírdetésének, minden, ami az egészség 
megôrzését, a prevenciót szolgálja, nagyon fontos számukra.

Semjén: sikeres a 
Kôrösi Csoma-program

A munka, amit a kiutazó fiatalok elvégeztek, múlhatatlan és történelmi jelen-
tôségû a diaszpóra magyarságának megtartása érdekében --- fogalmazott a 
nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes a budapesti Magyarság 
Házában a diaszpóra magyarságának megtartását célzó programot záró konfe-
rencián.

Semjén Zsolt a rendezvényen kiemelte: a diaszpóra magyarságának meg-
maradása úgy érhetô el, ha a kulturális, nyelvi identitás megerôsítése mellett az 
állampolgárság felvételére biztatják ôket. Ezzel meg lehet állítani az asszimilá-
ciót, vagy akár meg is lehet fordítani - mondta. Jelezte, a kormány úgy döntött, 
a szükséges forrást biztosítja és a jövôben is mûködhet a program. E célra 1 
milliárd forintot különítettek el és további 500 millió áll rendelkezésre a diasz-
póra tárgyi örökségét rendezett módon összegyûjtô Mikes-programra. (1500 m 
Ft = 7 millió AUD.) A kormányfôhelyettes szavai szerint aki bevált, és a külhoni 
magyarság is elégedett vele, az lehetôséget kap a nemzetpolitika területén a 
késôbbiekben is a munkára, számolnak vele.

Külön dicsérte a szakmai munka mellett, hogy a fiatalok nem bonyolódtak 
bele szervezetek és személyek közötti vitákba. Semjén Zsolt történelmi feladat-



szerint. Végül vannak olyan rendek is, amelynek tagjai apostoli tevékenységet 
végeznek, vagyis társadalmi, kulturális, lelkipásztori feladatot látnak el.

Magyarországon 56 szociális intézmény és 167 közoktatási intézmény fenn-
tartója valamelyik szerzetesrend.

Sorvad a magyar 
fûszerpaprika-termelés

Szépen lassan elsorvad a magyar fûszerpaprika-termelés, amennyiben nem 
változik semmi --- mondta a Fûszerpaprika Terméktanács elnöke a Magyar 
Nemzetnek.

A lap idézik Németh Józsefet, aki szerint néhány százmillió forintra lenne 
szüksége az ágazatnak a fennmaradáshoz. A kormányzatnak 16 pontos javaslat-
csomagot készítettek, de választ még nem kaptak.

A szakember kiemelte, hogy  a magyarországi termelés drágább a verseny-
társakénál, többek között azért, mert itt gázzal szárítják a paprikát, míg másutt 
általában a napon teszik ezt. A paprikaörlemény ára Magyarországon 30-40 
százalékkal van a világpiaci átlag felett.

Tájékoztatása szerint az elmúlt évben már mintegy 3000 tonna volt a beho-
zott --- fôként kínai --- fûszerpaprika mennyisége, míg a kivitelé alig 1500 
tonna.

Véget ért az elsô juhászkurzus
Befejezôdött az elsô egyetemi juhászkurzus Debrecenben, a tanfolyam 

résztvevôi a három hónapos képzést követôen adtak számot tudásukról a Deb-
receni Egyetemen.

Komlósi István, a Debreceni Egyetem Mezôgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar dékánja az MTI-nek elmondta: a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztô Szövetséggel közösen szervezett oktatás végén huszonegy 
gyakorló juhász kapta meg az oklevelét.

„Értelmes, érdeklôdô emberek jelentkeztek az oktatásra, és a gyakorlatban 
új technológiákkal, tenyésztési eljárásokkal ismerkedtek meg” --- tette hozzá a 
dékán. Megjegyezte: a képzés tapasztalatai alapján új juhtenyésztô bemutatóte-
lepet hoznak létre az egyetemen.

Komlósi István elmondta, hogy az iskolapadba ismételten beülô juhászok, 
vállalkozók fajtaismeretet, szaporodásbiológiát, gyepgazdálkodást, tartástech-
nológiát és gazdálkodási ismereteket tanultak, és tájékozódtak a juhtenyésztés 
legfontosabb kérdéseirôl.

A diákoktól kapott információk alapján felmérték, hol van tudáshiány az 
ágazatban, és a szövetséggel együttmûködve jövôre újra meghirdetik a juhász-
kurzust. Ezen a héten Debrecenben és Hódmezôvásárhelyen ötvenegyen tettek 
sikeres juhászvizsgát, elôtte Kaposváron több mint tízen vizsgáztak, és rövide-
sen befejezôdik a juhászképzés Szegeden is --- tájékoztatott Komlósi István.
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HÍREK
Összehangolt akció 

a fôvárosi aluljárókban
Szociális munkások, közterület-felügyelôk és a rendôrség munkatársai segí-

tik a nap 24 órájában a rászoruló hajléktalanokat a fôváros forgalmasabb 
aluljáróiban, így többek között a Deák téren, a Blaha Lujza téren, a Boráros té-
ren és az Astoriánál ---- közölte a Fôvárosi Önkormányzati Rendészeti Igaz-
gatóság.

A szociális és rendészeti szakma összehangolt akciójának célja, hogy a fôvá-
rosban egyetlen hajléktalan se maradjon ellátás nélkül, illetve meg-kapjon 
minden segítséget ahhoz, hogy meleg helyen tölthesse a leghidegebb éjjeli és 
nappali idôszakot --- olvasható az igazgatósági közleményben.

A fôváros évente (az állami normatíván felül) 1,5 milliárd forintot költ arra, 
hogy a krízishelyzetben lévô emberek minimális létfeltételeit és testi egészségét 
biztosítsa. Az akció célja a kihûléses esetek megelôzése, a közterületen 
életvitelszerûen tartózkodó hajléktalanok ellátó rendszerbe segítése, „a deviáns 
személyekkel szembeni fellépés, a nagy forgalmú aluljárók rendeltetésszerû 
használatra alkalmas, tiszta és rendezett állapotának fenntartása”. A most 
indított programban a szociális munkások nem csupán személyes kapcsolatot 
alakítanak ki a hajléktalanokkal, és felmérik egészségügyi állapotukat, hanem 
szükség esetén intézkednek egészségügyi ellátásukról is, illetve tájékoztatást 
adnak a szociális ellátó intézmények által felkínált lehetôségekrôl, kiemelten 
támogatva a szállókon található igénybe vehetô üres helyek kihasználását A 
fôvárosi önkormányzat a hajléktalanok budapesti ellátása érdekében mûködteti 
az ország legnagyobb hajléktalanellátó intézményét.

A hûség falva lehet hét 
Vas megyei település

Communitates Fortissimae, vagyis a hûség falvai címet adományozhat az 
Országgyûlés azoknak a nyugat-magyarországi településeknek, amelyek az I. 
világháborút követôen fegyveres harcokkal és helyi népszavazások kikénysze-
rítésével érték el Magyarországhoz tartozásukat. A döntéssel az Országgyûlés 
zömmel német és horvát ajkú magyaroknak állítana emléket.

A „hûség falvai” cím adományozásáról szóló törvényjavaslatot képviselôi 
indítványként Hende Csaba (Fidesz) honvédelmi miniszter terjesztette be 
hétfôn. A hûség falvai címben Szentpéterfa, Ólmod, Narda, Felsôcsatár, 
Hor-vátlövô, Vaskeresztes és Pornóapáti falvak részesülnek az elôterjesztés 
értel-mében, amelynek célja, hogy emléket állítson a zömmel német és horvát 
ajkú helyi lakosok bátorságának.  A javaslat indoklásában az áll: az elsô világhá-
borút lezáró békekonferencia az önrendelkezési jog figyelmen kívül hagyásával 
a nyugati területsáv elcsatolása mellett döntött, pedig a hagyományosan ma-
gyarhû Vas megyei nemzetiségeknél alig jelentkeztek elszakadási törekvések. 
A lakosok fegyveres ellenállásának kibontakozása után a magyar–osztrák ha-
tár-megállapítási bizottság meghallgatásokat tartott a helyiek nemzeti érzületé-
rôl. A Népszövetség tanácsa az ellenállás eredményeként 1922. szeptember 19-
én tíz Ausztriához csatolt magyar község Magyarországhoz való visszatérésérôl 
határozott.1923. január 10-én Kis- és Nagynarda, Alsó- és Felsôcsatár, Magyar- 
és Németkeresztes, Horvátlövô és Pornóapáti,  Ólmod, és végül Szentpéterfa 
tért vissza Magyarországhoz.
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Magyarul és angolul beszélünk.
Említse, hogy a MAGYAR ÉLET hetilapja hírdetése alapján hívott.

Sorosék csapdája
A napokban bepillantást nyerhettünk a 

Magyarországot külföldön szisztematiku-
san lejárató gépezet mûködésébe. Jelent-
jük: a manipuláció tökéletesen mûködik. 
Esetünkben adott egy nemzetközileg (el)-
ismert, Nobel-díjas közgazdászprofesszor, 
Joseph Stiglitz, akit arra kért fel a Soros 
György érdekeltségébe tartozó Közép-
európai Egyetem, hogy tartson elôadást 
legújabb könyve kapcsán.

Bár a kötet a tanulás-, illetve tudásalapú 
társadalmakról és azok gazdaságra gyako-
rolt hatásáról szól, Sorosék agyafúrt mó-
don mégis olyan címet adtak az elôadáshoz, 
amelynek vajmi kevés köze volt az eredeti 
témához. Az élethosszig tartó tanulás 
szükségességérôl értekezô Stiglitznek 
meglepetésre (vagy nem) elôször arra a 
belépô kérdésre kellett válaszolnia, hogy 
„Lehet-e igazságos és tartós fejlôdés illibe-
rális demokráciákban?”

A kérdés mögött álló valódi szándékot, 
azaz az Orbán Viktor tusnádfürdôi be-
széde nyomán kialakult kicsinyes és bel-
terjes belpolitikai harcokat a professzor 
valószínûleg nem ismerhette, de -– gon-
dolom -- került ô már olyan helyzetbe, 
amikor a témától távol esô címmel aján-
dékozták meg elôadását a meghívók. A 
csapda briliáns volt: a Duna Palota dísz-
terme tömve volt, a hallgatóság másik fele 
a közeli egyetemen kijelzôn keresztül itta 
a professzor szavait, aki rutinosan meg is 
válaszolta a kérdést (ha már egyszer pont 
ezt tették fel neki), hogy minél hamarabb 
rátérhessen elôadásának valódi tárgyára. 
Tehát szerinte nem lehet szó tartós fejlô-
désrôl az illiberális demokráciákban (már 
maga a szóösszetétel is abszurdum), mert 
ott korlátozzák azt az információcserét, 
amely a tudásalapú társadalom fejlôdésé-
hez szükséges.

Elhangzott tehát a kulcsmondat, az elsô 
sorban ülô Soros György dörzsölhette a 
tenyerét: elmondhatjuk, hogy lám, már a 
Columbia Egyetemre is eljutott a hír a 
despota magyar államról, ahol megszûnt a 
sajtó- és véleményszabadság, és lassacs-
kán a gondolati szabadság megkurtítása 
közeleg. Pedig szegény jó Stiglitz csak 
lefutotta a kötelezô kûrt ahhoz, hogy végre 
belekezdhessen saját könyve ismertetésé-
be, amelyet egyébként akciós áron, 8500 
forintért az aulában meg is lehetett vásá-
rolni.

Maga az elôadás amúgy kiváló volt, mi 
mást is várhattunk attól az embertôl, aki 
elsôként foglalkozott a társadalmi egyen-
lôtlenségekkel és a 2008-as pénzügyi vál-
sággal, illetve aki megkérdôjelezte a szent 
GDP mindenhatóságát. Összességében az 
elôadás egy százaléka szólhatott az „illibe-
rális demokráciák” dorgálásáról, a fenn-
maradó 99 százalék pedig a tanulás/tudá-
salapú társadalmak elônyeirôl kiváló 
történelmi példákkal alátámasztva. Mind-
ez azonban nem derült ki a megjelent tu-
dósítások zömébôl, amelyek szinte kizá-
rólag az illiberális demokráciákról szóló 
néhány mondatot idézték, azokat is kifor-
gatva.

Sorosék mesteri húzása bejött: az elôadás 
címében feltett álkérdésre adott rövid vá-
laszról harsogtak a szalagcímek: „Stiglitz 
is elutasítja az illiberális demokráciákat”, 
„Az illiberális demokrácia mindenképpen 
elbukik”, „Nem mûködôképes az illiberális 
demokrácia”, „Nobel-díjas közgazdász ol-
vasott be Orbánnak”. Ezzel szemben az 
igazság az, hogy Orbán Viktor és Magyar-
ország neve el sem hangzott az elôadásban, 
mint ahogy ezek a fenti mondatok sem. Az 
pedig erôsen vélelmezhetô, hogy Stiglitz 
professzor egyáltalán nem kívánt beszállni 
egy hónapok óta tartó álvitába, mert ez 
nem az ô színvonala. Eszközként használ-
ták, amirôl valószínûleg maga sem tudott. 
Ismertette legújabb kutatásának fonto-
sabb tételeit abban a jó hiszemben, hogy 
tanulnak belôle a magyarok --– és nem 
mellékesen jobban fogy a könyve is.

Mi már tanultunk belôle -– igaz, újdonság 
nem ért minket.

 Szabó Anna 
Magyar Nemzet)

HOTEL /MOTEL / MUNKÁSSZÁLLÁS 
MAGYARORSZÁGON

Eladó vagy elcserélendô ausztráliai ingatlanra
A 115 ágyas Hotel / Motel / Munkásszálló egy patinás épületben 
Ercsin kivül, csöndes zöldövezetben 5 percre a szászhalombattai 

MOL kôolajfimítótól, 20 percre Budapesttôl az M 6-os autópályán, 
150 méterre a vasútállomástól. 

Két kilométerre a hajóállomástól. Autópálya 1,5 km-re.
A telek 9990 m2 , teljesen bekerítve, két fôkapuval, jól gondozott 
összköm ûves telken. Folyamatosan felújított, jó karbantartott, 

nagyon jó állapotu épület 1500 m2  tetô allatt.
A ház pincéje 91.5 m2 , az elsô és második emelet 

egyenként  585.6 m2  területû.
4 különálló apartmant és 32 többágyas szobát tartalmaz, mindegyik 

bu torozva hideg/meleg víz, hûtôszekrény és tévé. 
2 új közös fürdô 8 zuhanyozóval és 8 WC-vel, valamint 

6 különálló WC áll a lakók rendelkezésére. Külön van 2 db közös 
konyha mindennel fölszerelve, tévészoba, könyvtár, nagy mosoda, 

iroda, raktárszoba, stb.
A házhoz tartozik még egy különbejáratú, kertes 2 hálószobás teljes 

összkonfortos lakás, 4 db garázs, plusz 6 db barak.
A Hotel / Motel / Munkásszállás egész évben mûködik, 2 állandó 

alkalmazottal és egy menedzserrel, aki  jutalékra dolgozik. 
Jó kereseti lehetôség. 

Felhasználási lehetôség végtelen: idôsek otthonától-szanat oriumig, 
benzinkút,  kamion telephely, stb. elvi engedélyek mindenre. 

2010-es felbecsülés szerint az értéke 625.000 AUD.
Eladó 425.000 AUD áron alul vagy elcser lhetô ausztráliai ingatlanra.

Elsô benyomáshoz:  http://www.munkasszallo-szazhalombatta.hu

Érdeklôdés: Georg Neuhaus,
email:   cgneuhaus@internode.on.net

 Mobil telefon: 0488 252 534.
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A teremtett világ 
szolgálatának öröme!

Az emberiség jövôje attól függ, hogy 

képesek leszünk-e fenntartható vágya-

kat ültetni a szívünkbe, képesek va-

gyunk fenntartható örömök után ki-

nyújtani a kezünket!! Jót tenni jó! A 

jóság öröme bôségesen jut mindenki-

nek, ki kezét bátran kinyújtja érte!!  

Ezért írom az adventi elmélkedéseket 

Isten drága örömérôl melyet neked is, 

nekem is szeretettel felkínál, melybôl 

akár mind a hét milliárd embernek is 

bôségesen jut!

Jó dolog kisebb testvérként segíteni, 

szolgálni! Jó dolog az útszélre pottyant, 

kidobott kis kutyust befogadni és gon-

doskodó szeretettel mellette lenni, 

hogy elveszett kis életét megôrizze, 

szépen felcseperedjen! Jó dolog Isten 

nevében egy –– egy gyermeket befo-

gadni és türelmes szeretettel, teljesen 

ingyen a jóra tanítgatni, csak azért 

mert neki szüksége van rád, s mert te 

jósággal megteheted! Igen, jó dolog 

egy - egy gyermeket befogadni, még 

akkor is, ha kezdetben a megriadt kis 

szíve zavarában nem is tudja viszonoz-

ni a te szeretetedet, figyelmes jóságo-

dat! Igazából soha nem azért kell 

jónak lenni mert megéri, vagy mert 

megfizetik, egyszerûen csak azért, 

mert jónak lenni jó! Ahogyan a ragyo-

gó nyári napfényben jó az almafának 

zamatos gyümölcsöt érlelni, ugyanúgy 

az embernek is jó jót tenni! Ahhoz, 

hogy megszülethessen a gyümölcs, a 

kis alma, természetesen kell a földbe 

fúródó erôs gyökérzet, meg a szélben 

ringó ágakon otthonra lelô levelek, de 

a gyümölcs nélküli meddô fát még 

mesterünk Jézus is pusztulásra ítéli! 

Szép házad, a ruhád melyben öltözöl, 

olyan, mind a szélben ringó zöld lomb 

a fán, érték, de csak akkor ha itt is ott 

is érett gyümölcsöt hordoznak az 

ágak, másképpen csak öncélú pusztu-

lásra ítélt falevél, mely az ôszi fagyban 

így is úgyis lehull, elpusztul! Nekünk 

embereknek, az érett gyümölcsünk a 

szeretetbôl vállalt jó cselekedetek, 

mely értelmet adnak munkánknak, a 

mindennapi felkelésünknek, életünk-

nek!

* * *
A napokban az egyik gyermekvédelmi 

otthonunkban, a szentmisén az egyik 

kislányunk olvasta fel nagyon ügyesen 

a szentleckét. A papi székbôl néztem a 

szépen felcseperedett lányunkat, az 

évek alatt megszépült, nyurgán nagy-

ra nôtt, s most csinosan, bölcsen ol-

vassa testvéreinek Mennyei Atyánk 

szép üzenetét! Sok sok évvel ezelôtt 

egy erdô szélérôl hoztam el ôt és a 

testvérkéjét, az akkor 5-6 éves öcsét, 

akit mindenki Mauglinak szólított, 

mert jóformán az erdôben élt, hol itt, 

hol ott bukkant fel a fák közül! A kis-

lány nem tudta követni a szaladgáló 

testvérkéjét, mert az ô lába kajla volt, 

ezért csak mászva közlekedett. Orvo-

sokat kerestünk, szépen megmûtötték 

a sérült testrészt, s bokákat keményen 

tartó cipôt is csináltattunk, és a láb 

szépen, lassan meggyógyult. Az évek, 

a gyógytorna meghozta a gyümölcsét, 

s ma a nagylányunk már barátjával, 

szende pírral az arcán, táncolni jár a 

bálba! Kis visszaemlékezésemet befe-

jezve újból a templomban vagyok, ün-

nepel a lelkem, én misézek, és szép 

nagylányom Isten igéjét olvassa ügye-

sen, hangosan! Ülök a papi székben és 

gyönyörködöm a lányunkban, a szí-

vem összeszorul, könnyek fakadnak 

szemem sarkában, s eltölt egy tiszta, 

határtalan boldogság! Azt, hogy a 

Mennyei Atyánk bajban lévô, elveszett 

kis gyermekét befogadtuk, gondozzuk, 

soha senki nem köszönte meg nekünk, 

de nem is kell, hisz ahogyan tisztán 

csengô vidám hangján az ég felé száll 

Isten szava, az mindenért bôségesen 

kárpótol! A jó cselekedet, önmagában 

hordozza a jutalmát! Mondhat bárki 

bármit, jó dolog jónak lenni! Jó irgal-

mas szeretettel a bajban lévô, elesett 

emberhez lehajolni, és csak úgy Isten 

drága szent nevében alázattal segíteni 

Ajándékozzuk meg tudatosan ma-

gunkat és gyermekeinket, a jó csele-

kedet tiszta örömével! Az egyik évben 

szépen megszerveztük, és Karácsony-

kor elmentünk a gyermekotthonunktól 

nem túl messze lévô börtönbe. A gyer-

mekek énekeltek, én szeretettel pré-

dikáltam, majd süteményekkel megkí-

náltuk az elítélteket. Nagyon jó volt 

együtt énekelni a szép karácsonyi da-

lokat az elítélt rabokkal! Úgy gondo-

lom, hogy azon az ünnepen, a gyerme-

keink számára a legszebb, legmara-

dandóbb ajándék az önzetlen jó csele-

kedet tiszta öröme volt, melyet a rozs-

da nem rág szét és a moly nem esz 

meg, mely egészen biztos, hogy meg-

marad számukra az örök életre! 

Szeretettel, Csaba t.

Fésûs Éva: 
Karácsonykor

Karácsonykor fényesek a felhôk,
csillagokból horgol a tél kendôt.
Ráteríti hegyek tetejére,
fenyôágnak jégrojtos a vége.

Karácsonykor mindenki varázsol,
meglepetés bújik ki a zsákból.
Szekrényeknek titkos rejtekébôl,
édesapám legmélyebb zsebébôl.

Karácsonyra kalácsot is sütnek,
nincsen ennél izgalmasabb ünnep!
Ajándékot én is készítettem,
amíg készült 
majdnem tündér lettem!

Három fenyôfa
Három fenyôfa állt egy dombtetôn.

A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erôs, messze nyúló ágai voltak. A 
kisebbik fenyô nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlôdött és növe-
kedett. A harmadik fenyô azonban igazán nagyon kicsi volt, vékony törzsû és 
egészen alacsony.

–– Bárcsak olyan nagy és erôs lennék, mint a Legnagyobb fenyô. –– sóhajtotta 
ez a kicsike fa.

Nagyon hideg tél volt ebben az esztendôben. A földet belepte a hó. Karácsony 
közeledett.

–– Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne karácsonyfának ! –– sóhajtott a 
Legnagyobb fenyô.

–– Bárcsak engem vinne! –– mondta a Kisebbik fenyô.
–– Bárcsak engem választana ! –– kívánta a Harmadik Fácska.
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, s 

ezért nem tudott repülni. –– Kérlek Legnagyobb fenyô, itt maradhatnék az 
ágaid közt ? –– szólította meg félénken a kismadár a fát. 

–– Nem lehet ! –– mondta a Legnagyobb fenyô ––- Nem használhatok madarakat 
az ágaim közt, mert éppen karácsonyfának készülök.

–– Pedig úgy fázom –– panaszolta a kismadár, a Legnagyobb fenyô azonban 
nem is válaszolt.

Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a Kisebbik fenyôhöz.
–– Kedves Kisebbik fenyô megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között ? 

–– kérdezte. 
–– Nem ! –– felelte a Kisebbik fenyô. –– Nem ringathatok semmiféle madarat 

az ágaim között, mert hátha éppen most vinne el valaki karácsonyfának. 
Ekkor szegény didergô kismadár tovább ugrált a Harmadik Fácskához. 
–– Drága kicsi fenyô, itt maradhatnék az ágaid között ? –– kérdezte.
–– Hogyne maradhatnál kismadár –– felelte a Harmadik Fácska. –– Búj csak 

egészen hozzám. Majd megmelegítelek, amennyire csak tôlem telik.
A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, ott nyomban el is aludt. 

Hosszú idô múlva a Harmadik Fácska édes, halk csengettyûszót hallott. A 
hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a 
Legnagyobb fenyôt, elhaladtak a Kisebbik fenyô elôtt is, de amikor a Harmadik 
Fácska elé értek, elhallgattak.

Mind a három fácska látta az apró csengettyûket. Egy rénszarvas húzta szép, 
kicsi szánkón csüngtek, amelybôl most kiszállott az utasa.

–– Télapó vagyok –– mondta –– Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi 
gyermek számára...

–– Vigyél engem ! –– kiáltotta a Legnagyobb fenyô.
–– Engem vígy ! –– ágaskodott a Kisebbik fenyô.
A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt. 
–– Te nem szeretnél eljönni? –– kérdezte tôle a Télapó. 
 ––- Dehogynem! Nagyon szeretnék –– felelte a Harmadik Fácska –– De hát itt 

kell maradnom , hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen elaludt. 
–– Kicsike fa –– mondta a Télapó –– te vagy a legszebb fácska a világon ! Téged 

viszlek magammal. Azzal gyöngéden kiemelte ôt a földbôl, olyan óvatosan, 
hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította 
a csöpp fenyôt a kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És a kicsi 
szánkó ezüstös csengettyûszóval tovasuhant velük a karácsonyi havon...

( Régi angol mese nyomán fordította : B. Radó Lili )
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BEVÁNDORLÁSI ÜGYEK
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Knut Hamsun elírta elôlem a témát, 
vaskos kötetet szentelve neki, melyet 
azonban nem sikerült elolvasnom. 
Sejtem csak, hogy az Ô tapasztalatai 
hosszabb idôre vonatkoztak, s való-
színüleg megszakítások tarkították, 
enyhítették.

Én viszont “csupán” néhány napról 
tudok beszámolni, noha azok is életre 
szóló élményt adtak. Ha valaki beszél 
róla, tudom, mit jelent, s milyen 
tünetekkel jár az éhség.

Budapest, 1945. február. Már 
majdnem két hónapja lent élünk (ha 
ugyan “életnek” lehet nevezni) a 
Böszörményi út 6. számú ház szenes 
pincéjében. Hevenyészett ágyak, 
olajmécs világítás, parányi gáztüzhely, 
melyen napról napra meg tudjuk fôzni 
egyre egyhangúbbá váló ebédünket, 
vacsoránkat: bab, kukorica, megint 
bab… Hallgatjuk az alacsonyan szálló 
repülôgépek zúgását, a becsapódó ak-
nák és bombák félelmetes robaját, 
melyekbe idônként belehasít a gép-
fegyverropogás…

Aztán egy januári napon az oroszok 
megszállják a környéket, de nem so-
káig örülhetnek a gyôzelmüknek, mert 
a németek lángszóróval térnek vissza. 
Emeletrôl emeletre, szobáról szobára 
folyik a közelharc - a fejünk felett.

Kigyullad az egész pince. A lépcsôház 
leszakadása elôtt néhány perccel 
tudunk csak kimenekülni a havas, 
holdfényes udvarra. Dermesztô téli 
éjszaka - apró, ijesztô fényekkel és 
zajokkal.

Most hová? Idegen pincékben 

nokságra fényképezni. Tábla szalonnát 
kap fizetségül, de furcsa módon, nem 
vagyunk éhesek. Valósággal erôltetni 
kell az evést.

A pincénkben végleg berendezkedett 
szovjet katonák is juttatnak némi 
élelmet a civil lakosságnak. Nagy 
kondérokból mérik csajkánkba a 
zsírcsomókkal teli gerslit, s aztán 
valami színes, fondantra emlékeztetô 
édességet.

Közben állandóan rettegni kell. A nôk 
esténként sikoltoznak, a férfiakat 
pedig elviszik lövészárkot ásni. Vagy 
visszajönnek, vagy nem. 

Az utcák tele halottakkal. Az 
oroszokat hamar elföldelik, de a 
németek, magyarok napokig kint 
hevernek. Csak a csizmát lopják le 
róluk.

A múltkoriban egy orvos barátom azt 
mondta, nem tudja, milyen a hullaszag. 
Hát én tudom! Hatvan esztendô 
távolából is az orromban érzem, egy 
életre velem marad: átható, émelyítô, 
édeskés illat.

A hideg ellenére is fenyeget a 
járványveszély!

A kötelezô tífuszoltásra emlékszem 
még.
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Saáry Éva 

húzódunk meg, gyanakvó, rémült 
emberek s a szovjet katonák ledobott, 
rühes, tetves ruhái között.

Nincs semmi ennivalónk.  Minden 
bent égett. Mögöttünk az épület 
lángban áll.

Heten vagyunk: nagyanyám, édes-
anyám, két nagynéném a férjeikkel és 
én  - 14 évesen.

A romok közt találunk ugyan egy 
ünnepi kalácsot, de tele van üveg-
szilánkokkal. Óvatosan, köpködve 
majszolgatjuk. Aztán egy elhagyott 
lakás padlóján, számunkra ismeretlen, 
babhoz-borsóhoz hasonló magokat 
söprünk össze. Megfôzzük ôket. Ke-
serüsek. Aggodalommal várjuk a 
reggelt: felébredünk-e?

Majd öt napig se étel, se ital. S itt 
kezdôdik a nagy tapasztalat! Eleinte 
valószínüleg kínzó éhségérzetünk len-
ne, de a gyorsan pergô események 
elterelik róla a figyelmünket. Engem 
betuszkolnak egy alacsony fotel alá, 
hogy ne vigyenek el “krumplit pu-
colni”. Nem tudom, mennyi idôt töltök 
ott, de mikor kiengednek, nem tudok 
lábra állni.

A harmadik napon, amikor a szer-
vezet már átállt saját tartalékainak a 
fogyasztására, már nem szenvedünk. 

Az éhség egy idô után nem fáj. Inkább 
közömbössé, apatikussá teszi az 
embert. Csak azt vesszük észre, hogy a 
szürkület beköszöntésével nem látunk 
(“farkasvakság”). Szép lassan éhen is 
halnánk, ha nem hívnák el 
édesanyámat az orosz parancs-

ÉHSÉG

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 decemberi 
és 2015. januári hátralévô 

sorrendje
December 21-én vasárnap d.e. 11 órakor,

istentisztelet
utána szeretetvendégség, kávézás, beszélgetés

 a templom alatti társalgóban. 

December 25-én, karácsony elsô napján d.e. 11-kor 

ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással

2015. január 4-én és 18-án d.e. 11 órakor, 
szokásos vasárnapi 

istentisztelet
utána szeretetvendégség, kávézás, beszélgetés

 a templom alatti társalgóban. 

Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

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

– Papa, papa, ugye elmeséled megint, 
hogy is volt azon a szentestén? – A kis 
Bori rövidszoknyás forgószélként ro-
hant át a tágas lakószobán, és átölelte az 
apját, aki éppen az utolsó csillagszórókat 
tekerte rá az embermagasságú fenyô 
legfelsôbb ágára.

– Naná, hogy elmondja – kiabálta Feri, 
aki alig maradt el húga mögött. Ô már 
persze méltóságán alulinak tartotta 
volna, hogy átölelje apját. – Ugye el-
mondod, apu? A szentestén a szenteste 
történetét... Muszáj elmondani.

– Ugyan, gyerekek! – intette le ôket az 
apjuk, ami persze álszent képmutatás 
volt, hiszen titokban nagyon büszke volt 
arra, hogy felcseperedô gyermekei – 
Feri már tizenkét éves volt, Bori már 
kilenc – még mindig nagyra becsülték a 
papa meséjét. – Hányszor hallottátok 
már? Hiszen kívülrôl tudjátok! Tanul-
tátok az iskolában is...

– Ugyan, apu! Az iskolában! Süket du-
ma! – Feri fölényesen legyintett. – Senki 
nem tudja olyan szépen, mint te! Senki!

– Csodálatosan szép éjszaka volt – 
kezdte Bori ragyogó szemmel. – 
Természetesen hó nélkül, ott akkor sem 
volt hó, ma sincsen, az az éjszaka mégis 
fehérebb volt és fényesebb, mint nálunk 
a legtisztább téli éj... Nem, papi, igazán! 
Senki nem tudja ilyen szépen!

– Te lány, hiszen kívülrôl tudod az 
egészet!

– Na és? Baj az? – Bori hangja kö-
nyörgôre fordult.

– Pont ez a hecc benne – tódította Feri.
– Jó, jó, ha mindenáron akarjátok, – 

adta meg magát elégedetten az apa. A 
két gyermek ujjongva futott a széles fo-
telhez, amelyen még mindig kényel-
mesen elfértek mindketten, illedelmesen 
leültek s apjuk arcára függesztették 
tekintetüket, amikor az helyet foglalt 
velük szemben, a másik fotelben.

– No hát... – kezdte az apa. – Cso-
dálatosan szép éjszaka volt, termé-
szetesen hó nélkül, ott akkor sem volt 
hó, ma sincsen, az az éjszaka mégis fe-
hérebb volt és fényesebb, mint nálunk a 
legtisztább téli éj. Az izzó csillagok kö-
zött magasan lebegett a telihold, az 
egész eget földöntúli fény töltötte be, 
amilyet sem azelôtt, sem azóta nem lá-
tott emberfia. A Betlehem nevû város-
kában azonban ezt nem vette észre 
senki, az emberek sajnos mindig haj-
lottak a vakságra, s ezen bizony nem 
változtatott az utolsó ezerkilencszázkile
ncvenhat esztendô sem. A városka szûk, 
tekervényes utcáin fiatal emberpár 
botorkált küszöbrôl küszöbre, szállást 
keresve. Mindenki láthatta, hogy alig 
állnak a lábukon, de...

– Mindenki láthatta volna, papa, – 
igazította helyre Bori az elbeszélés 
menetét. Az apa mosolyogva bólintott.

– Mindenki láthatta volna, igazad van, 
Bori, de senki nem akarta látni. Min-
denütt elutasították ôket, mert az 
emberek...

– Buták és önzôk – mondta a két gyerek 
egy hangon.

– Úgy van, és sajnos ezen sem változott 
semmi azóta – folytatta bólogatva az 
apjuk.

Tunyogi Csapó Gábor:

A szenteste története
– Ó, ha tudták volna... – suttogta Bori 

kellemes borzongással.
– Hülyeség – oktatta ki a bátyja. – Akkor 

állatian unalmas lenne az egész.
– Hogy beszélsz? Szégyelld magad! – 

háborodott fel Bori.
– Hogy beszélek? Így beszélek! Talán 

nincs igazam, apu?
– Na, na... Amit mondtál, bizonyos 

szempontból igaz, de ahogy mondtad...
– Na látod! – kiáltott egymásra a két 

gyerek azonos szavakkal, mert 
mindkettô úgy érezte, az apa neki adott 
igazat.

– Szóval, az ifjú párt mindenütt 
elutasították – folytatta gyorsan az apa, 
meg akarván elôzni a csírázó veszekedés 
kifejlôdését. – Pedig szegény asszony 
már csaknem összeesett. De hiába, 
akárhol kopogtattak is, minden ajtó 
zárva maradt. Támolyogtak hát tovább 
és...

Ezúttal a lakásajtó elektromos 
gongjának dallamos zengése szakította 
félbe az elbeszélést. Az apa bosszúsan 
ráncolta a szemöldökét, az anya 
idegesen szaladt be a konyhából.

– Hát ez meg mi – támadt neki szokott 
idegességével a férjének –, vársz 
valakit?

– Dehogy várok – védekezett a férfi. – 
Nem is tudom, ki az ör...

Az elektromos gong újra megszólalt.
– Nahát, ez aztán! – Az anya összecsapta 

a kezét. – Ilyen nincs! Hát már a 
szentestén sincs nyugta az embernek?

– Te, nem lehet, hogy... – suttogta Bori a 
bátyja fülébe. – Te, az lehet, hogy...

– Hülyeség – mordult rá halkan Feri. 
Rövid megfontolás után meg is 
ismételte. – Hülyeség.

A gong hangja harmadszor zengett 
végig a lakáson. Az anya idegesen 
összerándult. Az apa gyámoltalanul 
megemelte a vállát, torkát köszörülte, 
megigazította a nyakkendôjét, és az ajtó 
felé indult. A gyerekek követni akarták 
volna, de az anya visszatartott ôket a 
lakószobában.

A lakásajtó közvetlenül a kertre nyílt, 
amint az gyakran elôfordul földszintes 
családi házaknál. A kinyíló ajtó keretét 
ezüstös fényt árasztó köd töltötte be, s e 
titokzatos sugárzás közepén két árnykép 
állott, egy vézna férfi, fáradtan lecsüggô 
vállal, s egy elformátlanodott asszonyi 
alak.

– Bocsásson meg, uram... – A 
fáradtságtól rekedt hang szinte csak 
suttogott. – Bocsásson meg, de fényt 
láttam... Legalábbis azt hiszem... És 
gondoltam... Ha megkérhetném... Ha 
tudnának szállást adni... Az asszonyom 
már összeesik... Hiszen látja, ebben az 
állapotban... Csak erre az egyetlen 
éjszakára...

– De ilyet... Ki hallott már ilyet? – A 
megzavarodott apa hangjából határtalan 
elképedés beszélt.

– Itt vannak! Ôk azok! – suttogta Bori. 
Ki akart surranni az elôszobába, de 
anyja a karjánál fogva visszahúzta.

– Ha csak pár órára is – könyörgött 
tovább a rekedt hang. – Hogy kicsit 
megpihenjen szegény. Hiszen már lépni 
sem tud.

– De hát... Hogy jut egyáltalán erre a 
gondolatra, ember? – tört ki az apa. – 
Attól félek, eltévesztette az ajtót. Ez 
nem hotel vagy fogadó, hanem 
magánlakás. Érti? Menjen...

– Nincs nekünk pénzünk, uram. 
Semmink sincs, nem tudnánk fizetni – 
suttogta végképp megtörve a hang.

– Ó hát ez... Ezt igazán sajnálom... De 
hát... Igazán nem tudom... – Az apa 
érezhetôen elbizonytalanodott.

– Engedd be ôket, papi, engedd be ôket! 
– Bori hangja tisztán csengett, mint az 
üvegharang.

– Fogd be a szád! – kiáltott rá az anyja, 
s visszalökte a gyereket a lakószobába. 
– Maguk pedig menjenek az állomási 
misszióhoz, vagy az üdvhadsereghez! – 
kiabált az ajtó felé. – Mit képzelnek? 
Egyszerûen berontani vadidegen 
emberekhez, még hozzá éppen 
szentestén! Csukd be az ajtót, Ferenc, 
azonnal csukd be!

– Nagyon sajnálom. – Az apa a vállát 
vonogatta, bizonytalanságát mintha 
elfújták volna. – Igazán lehetetlent 
kívánnak, be kell látniok maguknak is. – 
Becsapta az ajtót, de rövid megfontolás 
után újra fölrántotta. – Próbálják meg a 
rendôrôrszobán – kiabált, pedig már 
nem is látott senkit. – Ott biztosan 
kapnak valami segítséget. Jobbra a 
második utca.

A titokzatos, áthatolhatatlanul fénylô 
ködbôl válasz érkezett; ez azonban 
egészen más hang volt, tisztán és mélyen 
kondult, de hidegen és keményen.

– Mégse volt fény az, amit látni 
véltem.

Az ajtó végképp becsukódott. Az apa 
ezúttal beakasztotta a biztosító láncot is, 
kétszer ráfordította a kulcsot, aztán 
visszatért a lakószobába, ahol az anya a 
hangosan zokogó Borit korholta.

– Ne csinálj cirkuszt, Bori! Mit tudod 
te, miféle emberek voltak? Haj-
léktalanok, csavargók, talán bûnözôk is! 
Kinek jutna egyéként eszébe így be-
kéredzkedni egy idegen otthonba? 
Álmunkban még a torkunkat is el-
vághatták volna! Ó, a kalács! Te jó ég, a 
kalács!

Megfordult, és kiszaladt a konyhába. 
Bori sírt még egy sort, Feri mély 
gondolatokba merülve bámult maga elé, 
mintha a perzsaszônyeg mintáit ta-
nulmányozta volna. Az apa le-föl járkált 
a szobában, megigazított néhány 
állítólag ferdén lógó képet a falon, aztán 
a szobájukba küldte a gyerekeket, hogy 
elrendezhesse az ajándékokat a 
gazdagon díszített karácsonyfa alatt.

A szenteste története befejezetlenül 
maradt. Nem is esett szó róla, soha 
többé...

Forrás: 
Érted vagyok, 2005. december



Német régészek bukkantak rá egy 
törökországi ásatás során arra a dom-
bormûre, ami egy eddig ismeretlen 
római istent ábrázolhat --– a meg-
jelenése alapján valószínûsítik, hogy 
valamiféle termékenységi vagy föld-
mûveléssel kapcsolatos szerepe lehe-
tett. A kutatók szerint az sem kizárt, 
hogy akár több nép isteneinek kevere-
désébôl születhetett meg, ezen a terü-
leten ugyanis sok népcsoport élt az 
évszázadok alatt.
Ókori kultúrák középpontjában
A Münsteri Egyetem kutatói 2001-

ben érkeztek a törökországi Gaziantep 
város melletti dombra, hogy ásatáso-
kat kezdjenek a 2000 éves római temp-
lom maradványain. A helyszín töké-
letes arra, hogy ilyen szent helyet 
húzzanak fel rá --– a magaslatról 
könnyen be lehetett látni a Gaziantep 
elôdjének nevezett Dülük városát, ami 
évszázadokig kultúrák találkozásának 
középpontjában feküdt (például a per-
zsák, a hettiták és az arámiak is meg-
fordultak itt).

A római korban egy Jupiter Doliche-
nusnak szentelt templom állt a dombon 
–-- ez az isten az ókori arámi vihar-
istenbôl, az akkori közel-keleti hitvilág 
fôistenébôl „változott át” római isten-
séggé. Nevét onnan kapta, hogy Dülük 

város másik neve Doliche volt -– 
Jupiter Dolichenus egyébként késôbb 
a Római Birodalom egyik legfontosabb 
istenévé nôtte ki magát, ugyanis ebbôl 
a térségbôl sok katona vonult harcba 
messzi vidékekre, és vitték magukkal 
a hitüket.

Az ásatási területen a Münsteri Egye-
tem régészei több korból származó 
leletet is feltártak: találtak például az 
elsô vaskori szentély falából részeket, 
a római kori templomból maradvá-
nyokat (köztük a szóban forgó dombor-
mûvet is), valamint középkori ke-
resztény kolostorromokat is. A 
helyszínen most egy fontos iszlám 
szent maradványait ôrzik.

Az egyetem kutatói egyelôre azt sem 
zárják ki, hogy bár a fél méter magas 
dombormûvet a római kori templom 
romjai közül ásták ki, esetleg nem 
kizárólag római istenségrôl lehet szó, 
hanem valamiféle korábbi, másik hit-
világból átvett istenrôl. Dr. Michael 
Blömer, a projektet vezetô egyik ku-
tató így írta le a bazaltból készült 
stélét: „a dombormûvön egy istenség 
látható, amely levelekbôl álló ke-
helybôl bújik elô. A kehelybôl hosszú 
szára az isten mellett emelkedik a le-
vegôbe, ezt asztrális szimbólumok dí-
szítik.

A szár oldalán egy hosszú kürt és egy 
fa látható, ezeket az isten jobb kezével 
fogja”. Ezek az elemek arra utalnak, 
hogy egy termékenységi istennel van 
dolgunk. Az ábrázolás olyan ikonográ-
fiai jellegzetességeket tartalmaz (sza-
káll formája, a testtartás), amelyek a 
Kr. e. 1. évezredi helyi hitvilágra vol-
tak jellemzôek, ezért könnyen lehet, 
hogy a rómaiak ezt a vaskori istent is 
beleolvasztották a saját mitologikus 
világukba –-- valószínûleg Jupiter Do-
lichenus egy alisteneként.

* * *
Információs és útbaigazító táblákat 

helyeztek el San Martino del Carso 
településen a Doberdo-fennsíkon har-
coló szegedi 46. és a temesvári 61. 
gyalogezred emlékmûveinél és a helyi 
múzeum elôtt magyar és olasz civil 
szervezetek önkéntesei.

Mindkét ezred még a háború alatt 
otthagyta a maga emlékjelét táborhe-
lyének központjában. A tájkép azon-
ban az elmúlt egy évszázad alatt jelen-
tôsen átalakult, az egykori 
csatahelyszínt elnyelte a bozótos erdô.

A Meritum Egyesület és a Gruppo 
Speleologico Carsico egyesület önkén-
tesei ösvényt vágtak, és megtisztították 
az emlékmûvek környékét, újból meg-
rajzolták a megfakult feliratokat. A 
négy nyelven --– olaszul, magyarul, 
angolul és a helyi kisebbségre tekin-
tettel szlovénül --– kihelyezett infor-
mációs táblákra korabeli fényképek is 
felkerültek, amelyek segítik az emlék-
mûvek környezetének beazonosítását.

A temesvári emlékkô melletti táblán 
egy fiatal zászlós, Márton Áron port-
réjával is találkozhat a látogató. Er-
dély késôbbi katolikus püspöke a te-
mesvári 61. gyalogezredben nyolc 
hónapon át harcolt a Doberdón, és itt 
sebesült meg 1916. július 19-én.

Információs táblát helyeztek el a San 
Martino del Carsóban mûködô elsô 
világháborús múzeum épülete elôtt is. 
A tabló a Doberdo-fennsíkon ma fel-
lelhetô emlékhelyeit veszi számba 
négy nyelven. Magyar nyelvû kiállítási 
vezetô is készült a helyi múzeum szá-
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Rágalom ária
A nagy olasz zeneszerzô Rossini leg-

népszerübb opera buffa-jának, „A Sze-
villai Borbély”-nak  egyik legjobban 
kedvelt áriája a Rágalom Ária. Itt Don 
Basilio elmagyarázza Don Bartolonak 
hogyan mûködik a rágalom és mi tör-
ténik a rágalom tárgyával.

A rágalom csendesen, szinte észre-
véthetetlenül kezdôdik

   „Lágy kis szellô, lebbenve szálló
   Szárnya sincsen, könnyedén támad
   Indul mint egy csöpp lehellet”.
S miután „halkan sugdolózni kezd”
   „Háztól fürgén röppen házig
    hatatlan fülbe mászik
   Agyvelôbe fészkelôdik
   -----------------------------
   Adják, hordják egyre többen
   Félénksége egyre csökken”
Végül ez az erô annyira megnô, hogy 

a rágalom így tûnik:
   „Rémülettel látod ezt
   Végén bömböl, zendül, harsog
    rad és nem látni partot
   Dörgô orkán, szörnyû szárnyú
   Olyat robban mint az ágyú”
S mi történik a rágalom szenvedô 

alanyával?
   „ s a rágalomnak tárgya
   Ronggyá tépve, elcsigázva
   Szörnyen össze-vissza törve
   Pellengéren pusztúl el.”

Nos, a rágalom szó, illetve a rágalma-
zás nemrég többször is megjelent a 
magyar közélet magas, kormányzói 
szintjén is. Ez az ügy már jó néhány 
hete foglalkoztatja a magyar közvéle-
ményt. Az USA hat magyar tisztvi-
selônek megtagadta a beutazási enge-
délyt, köztük van Vida Ildikó a Nem-
zeti Adó-és Vámhivatal (NAV) elnöke 
is (a másik öt nevét nem hozták nyil-
vánosságra). A NAV elnöke Andre 
Goodfriendnek (a pesti amerikai kö-
vetség ideiglenes vezetôje) címzett 
nyilt levelében azt írta: az ügyvívô 
minden eddiginél súlyossabb kijelen-
tést tett, és ezzel egyértelmûen arra 
utalt, hogy ô bûncselekményt követett 
el. Andre Goodfriend az USA képvise-
letében magyar köztisztviselôkrôl or-
szág-világ elôtt állította „úgy hisszük 
vannak olyan magyar kormány- alkal-
mazottak, akik korrupt cselekmények-
ben vesznek részt  --- írta Vida Ildikó. 
Hozzátette: mivel kitiltása tényét ô 
hozta nyilvánosságra, nem kérdés, 
hogy Andre Goodfriend kijelentése az 
az eddig meg nem nevezettek mellett 
konkrétan rá vonatkozik.

A NAV elnöke szerint az amerikai 
diplomata egy magyarázattal tartozik 
„a magyar állampolgároknak, nekem 
és az általam vezetett Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal 23 ezer munkatársának. 

Valakinek becsületébe gázolni, valakit 
rágalmazni nem lehet következmények 
nélkül –- fogalmazott Vida Ildikó.

A helyzet értékelését és a teendôket 
Orbán Viktor miniszterelnök így 
állapította meg:

„ Élni kell a lehetôséggel, hogy ebben 
a ködös és zûrös hablatyolásból az 
egész ügy végre a jog tiszta mezejére 
és tiszta nyelvezetébe került át.”
Pert kell indítani.
 „Rágalmazás, jó hirnévhez való jog: a 

magyar jogrendszer megadja a lehetô-
séget, hogy ilyenkor egy magyar ál-
lampolgár védekezzen, ezt várom el 
minden állami vezetôtôl ilyen helyzet-
ben” --- mondta.

Az ügy bizár fordulata, hogy Polt Pé-
ter legfôbb ügyész hivatalos levelét 
amelyben a kitiltásokkal összefüggôen 
kért információkat az amerikai követ-
ség átvette s ezt irásban igazolták is de 
NEM TALÁLTÁK.  Ezért újra kellett 
küldeni. Errôl Fazekas Géza a Leg-
fôbb Ügyészség szóvívôje szerint a 
nemzetközi igazságszolgáltatási gya-
korlat és diplom ciai iratkezelési ügy-
menet alapján megdöbbentô módon az 
Egyesült Államok nagykövetségén 
nincs meg a dokumentum.

Talán egy nap ebbôl is lesz egy opera 
buffa.

Kroyherr Frigyes
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mára, ahol a tárlat anyagának döntô 
része a harcok emlékét ôrzi, nagyon 
sok köthetô a magyar katonákhoz. A 
dokumentum tartalmazza az itt harco-
ló magyarországi ezredek felsorolá-
sát.

* * *
Két népszavazási kezdeményezésre 

is nemet mondtak a Svájciak vasárnap. 

Mind a bevándorlás szigorú korláto-

zását, mind a devizakészletek 20 száza-

lékának aranyban tartását leszavaz-

ták.

Úgy tûnik, elutasították a bevándorlás 

további korlátozását a svájciak az 

errôl szóló vasárnapi népszavazáson. 

A részadatokból kalkulált elôzetes 

eredmények szerint a szavazáson 

részt vevôk 74 százaléka szavazot 

nemmel az „Állítsuk meg a túlnépese-

dést --- védjük meg természeti erôfor-

rásainkat” elnevezésû kezdeményezés-

re.

A népszavazást egy környezetvédô 

szervezet, az Ecopop kezdeményezte 

arra hivatkozva, hogy a lakosság nö-

vekedése túl nagy terhet ró a termé-

szetre, így egyebek mellett a termô-

földre és más erôforrásokra. Azt 

akarták elérni, hogy az évente beenge-

dett bevándorlók száma legfeljebb a 

lakosság 0,2 százaléka lehessen. Ez évi 

16-17 ezer bevándorlót jelentett volna, 

ami a jelenleginek csupán a negyede.

A svájci kormány szerint egy ilyen 

szigorítás hátráltatná az ország gaz-

daságát és a bevándorlás kérdésében 

folytatott tárgyalásokat az Európai 

Unióval, illetve általában véve a 

Brüszszellel fenntartott kapcsolatokat.

Svájcban februárban már megszavaz-

ták a külföldiek svájci munkaválla-

lásának korlátozását, beleértve az 

európai uniós munkavállalókét is, akik 

eddig megkötések nélkül vállalhattak 

munkát és telepedhettek le. A februári 

népszavazás kötelezte a kormányt, 

hogy 2017-ig minden ország esetében 

szabjon meg éves létszámkorlátot.

Az elôzetes adatok szerint ugyancsak 

elutasították a svájciak a Svájci Nép-

párt (SVP) köreibôl származó javasla-

tot arról, hogy a svájci jegybank (SNB) 

a devizakészleteinek legalább 20 szá-

zalékát aranyban tartsa. A nem végle-

ges adatok szerint a javaslatot a szava-

zók döntô része, 78 százaléka ellenezte 

és csak 22 százaléka támogatta.

Thomas Jordan, a svájci jegybank 

elnöke szerint a kezdeményezés sikere 

alaposan megnehezítette volna, hogy 

az SNB fenntartsa a három éve érvé-

nyes 1,20 frankos euróárfolyamot. Az 

SNB aranykészlete jelenleg 1040 ton-

na, több mint 35 milliárd frank érték-

ben, ami a devizatartalékok 7,5 száza-

lékát teszi ki. Az 500 milliárd frankos 

devizakészletek nagy része euróban és 

dollárban fekszik. Ha a polgárok meg-

szavazták volna a kezdeményezést, 

akkor a jegybanknak öt éven belül 70 

milliárd frank értékben, mintegy 1500 

tonna aranyat kellett volna vásárolnia, 

ami meghaladja a világ éves aranyki-

termelésének a felét.

* * *
Nem állt kapcsolatban terrorszerve-

zetekkel az a nô, aki néhány nappal 

ezelôtt megölt egy romániai születésû, 

magyar származású, amerikai állam-

polgárságú tanárnôt az Egyesült Arab 

Emírségekben --- jelentette vasárnap 

az emírségekbeli WAM hírügynökség 

biztonsági forrásokra hivatkozva.

Ibolya Ryant hétfôn szúrta le egy 

helyi nô Abu-Dzabi egyik bevásárló-

központjának nôi mosdójában. A felté-

telezett tettes a gyilkosság elkövetése 

után két órával egy házi készítésû po-

kolgépet helyezett el egy másik ameri-

kai állampolgár háza elôtt. A robbanó-

szerkezetet hatástalanították, senki 

nem sebesült meg, a gyanúsítottat pe-

dig ôrizetbe vették.

Biztonsági források szerint az elkö-

vetô magányos terrorista, nem állt 

kapcsolatban szélsôséges csoportok-

kal. „A gyanúsított dzsihadista webol-

dalakat látogatott, így sajátította el a 

terrorista ideológiát és így tanult meg 

robbanószerkezetet készíteni” ---

mondták a nevük elhallgatását kérô 

illetékesek, akik szerint a nô által 

összerakott pokolgép meglehetôsen 

kezdetleges szerkezeteknek minôsül.

A WAM arról számolt be, hogy bár a 

nô kifejezetten külföldiekkel akart vé-

gezni, az már véletlen, hogy mindkét 

célpontja amerikai állampolgár volt. 

Az AP amerikai hírügynökség értesü-

lései szerint a Romániában született 

magyar nemzetiségû nô az elmúlt ti-

zenöt évben négy különbözô ország-

ban, köztük az Egyesült Államokban 

és Magyarországon tanított. Ibolya 

Ryannek két gyermeke volt.

A jómódú arab országban ritkák a 

terrorista támadások és erôszakos 

bûncselekmények. Ugyanakkor az 

emírségek egyike azoknak az arab 

országoknak, amelyek csatlakoztak az 

Iszlám Állam terrorszervezet elleni 

nyugati légicsapásokhoz, és az Egye-

sült Arab Emírségekben mûködô ame-

rikai nagykövetség októberben egy 

közleményében egy közösségi oldalon 

közzétett névtelen poszt tartalma mi-

att óvatosságra intette az országban 

tartózkodó amerikai állampolgárokat. 

Az online megjegyzés az arab ország-

ban lévô, amerikai, illetve más nem-

zetközi iskolák tanárai elleni merény-

letekre buzdított.

* * *
Zárt ajtók mögött hallgatta meg egy 

francia bíróság annak a cannes-i szü-

lészeten húsz évvel ezelôtt elcserélt 

két lánynak a családjait, akik több 

mint 12 millió eurós kártérítést köve-

telnek a kórháztól. Franciaországban 

1950 óta nem fordult elô hasonló eset.

Sophie Serrano 1994 júliusában 

szülte meg kislányát, Manont, egy 

cannes-i klinikán. Sárgaság miatt az 

újszülött fénykezelést kapott, de hely-

hiány miatt egy inkubátorba helyezték 

egy másnap született, szintén sárgaság 

miatt kezelésre szoruló másik újszü-

löttel, Mélanie-val. A lányokat a keze-

lés végén az egyik ápolónô elcserélte, 

és figyelmetlenségbôl nem a biológiai 

szüleiknek adta át.

Mindkét kismama azonnal jelezte, 

kétségei vannak afelôl, hogy a saját 

gyermekét kapta vissza. Sophie pél-

dául csodálkozott, hogy a hófehér bôr-

rel született Manon bôre sötétebb lett, 

és sûrû haja is nôtt, de a kórház mind-

ezt a fényterápia következményének 

tudta be. Tíz évvel késôbb Manon apja 

apasági tesztet kért, mert úgy gon-

dolta, hogy a kreol bôrû lány egyáltalán 

nem hasonlít a szüleire. A kislányt a 

faluban a „postás lányának” csúfolták. 

Nem sokkal azután, hogy kiderült, Ma-

non nem az ô lánya, és Sophie-ról is 

megállapították, hogy nem ô a lány bi-

ológiai anyja.

A család feljelentést tett, és nyomozni 

kezdett a másik család megtalálása 

érdekekében. Megtudták, hogy Manon 

születéskor egy fiúnál és két lánynál 

jelent meg sárgaság a cannes-i szülé-

szeten, de a klinikán csak két fényte-

rápiás inkubátor volt, ezért a két lányt 

ugyanabba az inkubátorba helyezték --

– ismerte el az egyik megvádolt nôgyó-

gyász ügyvédje. A család egy másik 

nôgyógyász, két gyermekorvos, a kli-

nika és az ápolónô ellen is feljelentést 

tett.

A másik család, ahova az igazi Manon 

került, de Mélanie-ként nôtt fel, nem 

kívánta személyazonosságát felfedni, 

de a bírósági tárgyaláson ôk is jelen 

voltak. A szülôk elôször akkor talál-

koztak egymással, amikor a lányok 

tízévesek voltak, de egyik család sem 

kérte a gyermekek kicserélését, miu-

tán az elválás gondolata mindkét 

esetben megerôsítette a lányok kap-

csolatát azzal az anyával, aki nevelte 

ôket. Ráadásul néhány találkozás után 

teljesen megszakadt a kapcsolat az 

egyébként egymástól alig harminc 

kilométerre, de teljesen különbözô 

szociális és kulturális körülmények 

között élô családok között.

Annak ellenére, hogy a kórház rész-

ben elismerte a felelôsségét a gyerme-

kek elcserélésében, felelôsségre vonás 

nem történt, mert a klinika a szülôket 

is hibáztatta. Tíz évvel késôbb a két, 

már 20 éves fiatal nô családjai közös 

kártérítési keresetet nyújtottak be a 

grasse-i bíróságon. A lányoknak 3-3 

millió eurót, három szülônek fejenként 

1,5 millió eurót, a testvéreknek pedig 

750 ezer eurót kérnek. A bíróság 2015. 

február 10-én hirdet ítéletet.

* * *
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Nincs szükség semmiféle Da Vinci-
kódra ahhoz, hogy belássuk: a képe-
knek bizony hatalma van fölöttünk, és 
idônként még a történelem menetébe 
is alaposan belepiszkálnak.

Mindezt számtalan valós eset bizo-
nyítja, a bizánci ikonrombolástól a 20. 
századi újraretusált fotókig. Ám a 
legbájosabb példa Viktória királynô-
höz és az ô windsori karácsonyfájához 
kötôdik, mely szintén egy kép segítsé-
gével forradalmasította az angol ka-
rácsonyi szokásokat.

Ez a bizonyos nyomat 1848 decembe-
rében jelent meg a The London Illus-
trated Newsban, a világ legkorábbi 
képes hetilapjában. Elsô blikkre nincs 
is rajta semmi különös: a királyi csa-
ládot látjuk, amint izgatottan körüláll 
egy karácsonyfát.

Ám ennek a jelentéktelennek tûnô kis 
fekete-fehér nyomatnak a hatására 
söpört végig a fenyôállítás divatja 
Angliában, mely addig leginkább csak 
a német kultúrkörben dívott.

A királyi álompár sztárkultusza ráa-
dásul a Birodalom határain is jócskán 
átnyúlt. Így amikor egy amerikai nôi 
magazin lehozta a kép kissé feltupí-
rozott változatát, a tengerentúlon is 
egybôl másolni kezdték.
Luther találta föl a karácsonyfát?
De nem ez a kép az egyetlen a 19. 

század közepérôl, mely mérföldkô lett 
a karácsonyfa kultúrtörténetében. 
Ekkoriban készült a Luther legendáját 
életre hívó híres metszet is, mely a 
jeles család szentestéjét már egy ra-
gyogó fenyôvel a középpontban ábrá-
zolja.Ez szolgált legfôbb talapzatául 
annak a méltán népszerû anekdotának, 
miszerint ô maga találta volna fel a 
karácsonyfát.

A sztori valahogy úgy szól, hogy 
Luther épp egy téli éjjelen sétált ha-
zafelé, mikor teljesen mellbe vágta a 
fenyôerdô ágain átragyogó csillagok 
szépsége. Ezért aztán mindjárt haza is 
vitt magával egy kisebb örökzöldet, 
hogy családjával is megossza az él-
ményt.

Az ágakra erôsített gyertyák a csilla-
gokat jelképezték, emlékeztetvén 
mindenkit arra, hogy az éjszakánkat 
bevilágító Megváltó is az égbôl érke-
zett a Földre. A szép kis eredettörténet 
hitelességére persze nincs hitelt ér-
demlô bizonyíték, a metszet azonban 
beégette a kollektív tudatba, hogy Lut-
her nemcsak egyházi reformer, ha-
nem forradalmi dekoratôr is volt.
Karácsonyi életképek
A mûvészettörténetbôl azonban nem-

csak a királyi családok és egyházala-
pítók ünnepeirôl értesülhetünk, a ké-
pek gyakran bepillantást engednek a 
polgári nappalikba is.

A karácsonyi ünnepkör korai ábrázo-
lásait találjuk a holland életképfes-
tészetben. Jan Steen, a mûfaj egyik 
legnagyobb alakja például az 1660-as 
években festette meg egy átlagos né-

metalföldi család ünnepi szokásait. 
Fenyô persze még nincs a képen, hisz 
Szent Miklós napján járunk, de a 
mozgalmas kompozíció jól visszaadja 
azt a pezsgô, karneváli hangulatot, 
mely a téli napforduló körüli ünne-
peket jellemezte ekkoriban.

Maga a szenteste a 19. században vált 
mûvészeti slágertémává, egyre gyak-
rabban bukkanva fel képeslapokon, 
metszeteken és festményeken. A meg-
rendelésre készült képeken sokszor 
érezni a reprezentatív funkciót, vagyis 
a családi harmónia és a jómódúság 
kifejezésének szándékát.
Remegô gyertyaláng
Ám a téma mûvészeti kihívásokkal is 

bôven kecsegtetett. A festôk láthatóan 
nagy örömüket lelték a fény-árnyék 
kontrasztok és a remegô gyertyaláng 
által bevilágított nappali megragadásá-
ban.

Kiváló példa erre Viggo Johansen 
alkotása, mely egy polgári család bol-
dog körtáncát ábrázolja a ragyogó 
fenyô körül. Nem meglepô, hogy a dán 
mûvész gyakran megfordult Párizs-
ban, és Monet egyik nagy rajongója 
volt.

Dinamikus ecsetvonásai elsô pillan-
tásra leleplezik az impresszionista 
hatást. Johansent amúgy élete végéig 
foglalkoztatták a karácsonyi meghitt-
ség ábrázolásának kérdései, hisz még 
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az is, hogy a császárváros adventi 
felhajtása már száz éve is pont olyan 
népszerû és mozgalmas volt, mint ma-
napság.
Egy kattintás az egész
A 20. század folyamán aztán a fotózás 

szép lassan átvette a stafétabotot a fes-
tészettôl. Minek pepecselni, ha egyet-
len kattintással megörökíthetô az ün-
neplô családot?

A Kodak már 1878-ban piacra dobta 
elsô hobbi-fényképezôgépét, a múlt 
század derekára pedig a polgári ott-
honok bevett tartozéka lett az ördön-
gös masina. A hagyományos karácso-
nyi csoportképeket ettôl kezdve 
géppel készítették, a képzômûvészet 
pedig új témákat és kihívásokat ke-
reshetett magának. Ez a helyzet aztán 
csak tovább fokozódott a videokamera 
megjelenésével, ami után már bárki 
leforgathatta Tarr Béla-i hosszúságú 
home videóját a fenyôrôl és az aján-
dékok kibontásáról.

A képzômûvészet végül mégis vissza-
lopta magát a karácsonyba, de egész 
más formában, mint korábban: az ün-
nepi fenyô újragondolásán keresztül. 
A kreatív karácsonyfák reneszánszáról 
könnyûszerrel meggyôzôdhettünk ta-

valy a MüPa elôtt felhúzott monu-
mentális „karácsonyfa” láttán, melyet 
mintegy 370 szánkóból építettek fel az 
alkotók.

A Duna-parti installáció azonban 
korántsem egyedi jelenség. A Tate 
Britain például már évtizedek óta kor-
társ mûvészekkel dekoráltatja kará-
csonyfáját, melyek többnyire így nem 
pusztán látványosak, de komoly társa-
dalomkritikát is vegyítenek az ünnepi 
hangulatba. Na és ott vannak a nagy 
port kavaró köztéri karácsonyfák is. 
Merthogy a béke ünnepe ide vagy oda, 
a karácsonyi installáció készítése ko-
rántsem veszélytelen mûfaj.

2012-ben még a tévéképernyôkbôl 
összerakott brüsszeli fenyô borzolta a 
kedélyeket, melyet sokan a karácsony 
megtagadásaként értékeltek. Idén vi-
szont már Párizsban okozott hatalmas 
botrányt az a felfújható karácsonyfa, 
mely zavaróan emlékeztetett egy 
szexuális játékszerre. A franciák nem 
voltak elragadtatva ettôl az asszociá-
ciótól. A feldühödött ellenzôk végül az 
éj leple alatt megrongálták a mûal-
kotást, sôt, még egy kiadós pofont is 
lekevertek az amerikai mûvésznek. 

Ki találta fel a karácsonyfát?

1848 decemberében jelent meg a The London Illustrated Newsban

halála évében is visszatért a témához. 
A “Karácsonyi történet” címû képét 
uraló aprócska fenyô akár az 
impresszionista ecsetkezelés 
tankönyvi illusztrációja is lehetne.

Hasonlóan technikás Franz Skarbina 
századfordulós festménye a híres 
bécsi karácsonyi vásárról. A képet 
nézve megelevenedik a forgatag: 
szinte halljuk az izgatott zsivajt, és 
orrunkban érezzük a forró puncs 
illatát.

Az Akadémiai ízlésdiktátummal 
állandóan harcban álló festô amúgy a 
berlini szecesszió egyik alapítója volt. 
A bécsi életképbôl azonban nemcsak 
mûvészi kvalitásai derülnek ki, hanem Hello Wood, Telekom karácsonyfa szánkóból
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Ausztráliai tagjainknak szeretettel 
kívánunk kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új esztendôt.

Az FMSZSZ VEZETÔSÉGE

Rokonainknak, barátainknak és isme-
rôseinknek kellemes karácsonyi ün-
nepeket és az új esztendôben minden 
jót kívánunk.

BÁNKI ÉVA 
és TELEGDI LAJOS

Barátainknak és ismerôseinknek 
áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendôt kívánunk.

BÁRÁNY MÁRTA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új évet kíván tagjainak 
és barátainak a

HUNGARIAN (MAGYAR) 
SOCIAL CLUB VEZETÔSÉGE

Barátainak és ismerôseinek kellemes 
karácsonyt és boldog új esztendôt kívá-
nunk

NAGY ÉVA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
örömteljes, boldog új évet kíván 
barátainak és ismerôseinek

SÖRÖS FERENC és IRÉNKE

Barátainak és ismerôseinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kíván

v. BENE FERENC
 és BRIGITTE

Az Ausztráliai Magyar Kisebbségi 
Alap ezúton mond köszönetet tagjainak 
és támogatóinak adományaikért, segí-
tôinek önzetlen munkájukért. Áldott 
karácsonyt és sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendôt kívánunk.

BÁNKI ÉVA 
JÓZSA ERIKA

Barátainknak és ismerôseinknek 
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendôt kívánunk.

GOÓR CSALÁD

Minden magyar honfitársnak nagyon 
boldog karácsonyi ünnepeket és gazdag 
új évet kíván a

SYDNEYI MAGYAR 
KÖZPONT IGAZGATÓSÁGA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden ta-
gunknak és támogatóinknak.

A DÉLVIDÉKI MAGYAR 
KLUB VEZETÔSÉGE

A kedves szülôknek, tanároknak, 
cserkészparancsnokoknak, ôrsvezetôk-
nek és vezetôknek, diákoknak, cserké-
szeknek, barátainknak, és jószívû támo-
gatóinknak kívánunk nagy szeretettel 
kegyelemteljes, békés, karácsonyt és 
sikerekben gazdag magyar újévet.

SYDNEYI MAGYAR ISKOLÁK 
MAGYAR CSERKÉSZET

Minden kedves barátnak és isme-
rôsnek kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok.

MERCZ ILUSKA

Nagyon boldog karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván minden barát-
jának és ismerôsének

KOZÁK FERENC és GYURI 

A Vitézi Rend NSW-i Csoportja ne-
vében kellemes karácsonyi ünnepeket 
és szerencsés új évet kíván minden 
rendtársának, barátainak, támoga-
tóinak

vitéz CSERNAY GYÖRGY
székkapitány

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
örömökben, sikerekben gazdag boldog 
új esztendôt kívánunk barátainknak és 
ismerôseinknek.

JÓZSA ERIKA 
DEMIAN JÓZSEF, 
ISTVÁN és MARCI

Barátainknak és ismerôseinknek bol-
dog karácsonyi ünnepeket és szeren-
csés új évet kívánunk.

KARDOS BÉLA és CILU

Minden jó barátunknak és ismerô-
sünknek kegyelemteljes karácsonyt és 
szerencsés magyar új esztendôt kí-
vánunk.

CSAPÓ ENDRE, 
JUCI és MIKLÓS

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván jóbarátainak és 
ismerôseinek

v. nemes TASSÁNYI JÓZSEF 
és MATILDA

KERESZTESI JÓZSEF 
és FELESÉGE és kedves családjai 

kívánnak kellemes karácsonyi ünne-
peket, és egyben boldog újévet az 
Ausztráliában élô rokonoknak, bará-
toknak és jó ismerôsöknek.

Áldott, szeretetteljes karácsonyt és 
sikerekben gazdag, boldog új esztendôt 
kívánunk minden barátunknak.

TURCSÁNYI ISTVÁN 
és PIROSKA

A Vitézi Rend Ausztráliai és Új Zé-
landi Törzsszéke nevében kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kíván minden rendtársának, barátainak, 
támogatóinak

vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEF 
törzskapitány

Barátainknak és ismerôseinknek na-
gyon boldog karácsonyi ünnepeket és 
szerencsés új évet kívánunk.

DEBRECZENY ÁDÁM 
és ZSUZSA

Barátaimnak és ismerôseimnek 
nagyon boldog karácsonyi ünnepeket 
és szerencsés új évet kívánok.

AMBRÓZY LILLA 
(Kurri-Kurri)

Tagjainknak és barátainknak kegye-
lemteljes karácsonyt és az új évre sok 
sikert, boldogságot és egészséget kí-
vánunk.

SYDNEY MAGYAR KASZINÓ

Minden kedves barátunknak és isme-
rôsünknek szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendôt kívá-
nunk.

SZENTIRMAY GYULA 
és CSALÁDJA

Minden kedves páciensének ezúton 
kíván kellemes karácsonyi ünnepeket, 
jó egészséget és boldog új évet

Dr. ELISABETH HALÁSZ

Bajtársainknak, barátainknak és tá-
mogatóinknak kellemes karácsonyi ün-
nepeket és szerencsés új évet kíván a 
M. Kir. Csendôr Bajtársi Közösség 
Sydney csoportja nevében

vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEF  
csoportvezetô

Boldog karácsonyt és szerencsés új 
évet kívánok és egyúttal hálás köszö-
netet mondok mindazoknak, akik az év 
folyamán segítségemre voltak külön-
féle közösségi tevékenységemben.

BÁNKI ÉVA

A NSW-i MAGYAR SZÖVETSÉG
ezúton köszöni meg a Magyar Élet 

szerkesztôinek a sok közleményt, amit 
az év folyamán megjelentetett tag-
egyesületi tevékenységérôl, nagy 
mértékben hozzájárulva az ausztráliai 
magyar egyesületi élet fennmara-
dásához. Boldog karácsonyt kívánunk a 
szerkesztôknek és sok sikert az újság 
további megjelenéséhez.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag boldog új évet kíván 
kedves barátainak és ismerôseinek

MRENA TERÉZ és CSALÁDJA

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk bará-
tainknak és ismerôseinknek.

LINKA ESZTER és CSALÁDJA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván jóbarátainak és 
ismerôseinek

RÁSKÖVY ISTVÁN

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI 
SZENTMISÉK MELBOURNEBEN

December 24-én, szerdán 24 órakor

ÉJFÉLI SZENTMISE
a St. Colman templomban

December 25-én, csütörtök déli 12 órakor

KARÁCSONYI ÜNNEPI 
SZENTMISE

a St. Colman templomban

2015. január 1-jén, csütörtök de. 11 órakor

MÁRIÁNAK, ISTEN 
ANYJÁNAK ÜNNEPE

Szentmise a St. Colman templomban

VÍZKERESZT ÜNNEPE
január 4-én, vasárnap

8.30-kor a Szent István templomban,
11 órakor a a St. Colman templomban

St. Colman templom:
293 Carlisle Street, Balaclava

Szent István templom:
760 Boronia Rd. Wantirna

(Magyar Központ)

József Attila: 
Betlehemi királyok

Adjonisten Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 

Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta - biztos 

itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem, 

Segíts, édes Istenem.

Istenfia, jónapot, jónapot; 
Nem vagyunk mi vén papok. 
Úgy hallottuk, megszülettél 

szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 

Üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 

Fôtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal, 

tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár, 
Aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária 
boldogságos kis mama. 

Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját. 

A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok!

AUSZTRÁLIAI ERDÉLYI 
MAGYAR SZÖVETSÉG 
vezetôsége, sok szeretettel kíván tag-

jainak, adományozóinak, kellemes, Is-
tentôl megáldott Karácsonyi ünnepeket 
és szeretetben, egészségben gazdag, 
Boldog Új Esztendôt.

Nagyon szép, felemelô karácsonyi 
ünnepeket és tartalmas, egészségben, 
szeretetben gazdag újesztendôt kívá-
nunk mindenkinek

JUHÁSZ GÉZA 
és ETELKA

A Magyar Szabadságharcos Világ-
szövetség ausztráliai csoportja boldog 
karácsonyi ünnepeket és békés új esz-
tendôt kíván, sok jó egészséggel min-
den igaz magyarnak és támogatójának.

SZMOLNIK LAJOS fôtitkár

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldogságban, szerencsében gazdag 
új évet kíván

BAGIN LÍVIA 
és CSALÁDJA

Áldott, szeretetteljes karácsonyt és 
egészségben, sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendôt kívánunk minden 
jóbarátnak és ismerôsnek szeretettel

MEZÔ FERI 
ÉS MARIKA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendôt kíván Magyar-
országon élô testvéreinek és roko-
nainak, valamint Ausztráliában élô 
barátainak és ismerôseinek

MAURER SÁNDOR 
és CSALÁDJA

A GYÖNGYÖSBOKRÉTA 
NÉPTÁNCEGYÜTTES
az összmagyarságnak kíván boldog 

karácsonyt és egy sikeres újesztendôt.

Barátainknak és ismerôseinknek 
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket 
és áldott, békés újesztendôt kívánunk 
szeretettel a

HERENDI CSALÁD

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új esztendôt kívánok 
szeretteimnek, munkatársaimnak és az 
olvasóknak.

MÁRFFY ATTILA

Arany János:
Karácsonyi 
éjszakán

Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül 

Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül.

Csillag-e vajon, mely, mint vezérszövét-

nek, 

Üdvözítôt hirdet az emberiségnek?

Vagy csak földi hitvány pára, mely föl-

lángol 

S éji táncaikhoz rémeknek világol?

Akár csillag legyen, biztos éji lámpa, 

Akár bujdosó lány – én megyek utána!

Mért féljek követni, ha lidérc is? hiszen 

Akkor is jó helyre – a temetôbe viszen. 



  10. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                           2014. december 18.    

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. december 21-én vasárnap de. 11 órától 

  Adventi 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)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),  

vasárnapi iskola és ovóda
 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai Nagyteremben 

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 

NSW. SYDNEY 2014. december 21-én vasárnap 11.30 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

DEAN PARK   2014. december 17-én du 14 órakor 
 ISTENTISZTELET 

Istentisztelet helye: Erzsébet Otthon 1. Symonds Rd.
Igét hirdet:  Nt. Péterffy Kund

CANBERRA (ACT) 2014 dec. 21-én du 16.00 órakor
Karácsonyi Istentisztelet Úrvacsora közösség
St. Mouat Street és Brigalow sarokUniting Churchben

Igét hírdet: Péterffy Kund
ADELAIDE (SA) 

2014.december 21-én vasárnap de. 11 órakor 
   ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

 BRISBANE (QLD) 
2014. december 25-én vasárnap de.12. órakor  

 Karácsonyi ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség
  Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Istentisztelet után ebéd vasárnaponként
a Marsdeni magyar Házban 150 Fourth Ave.

GOLD COAST — ROBINA 2014.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

December 26-án de 11 órakor Karácsonyi ISTENTISZTELET
Gyermekek betlehemes játéka
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

Rendezze születésnapját, 
névnapját, családi 

összejöveteleit 
a vasárnapi ebédek keretében 

a Bocskai Nagyteremben.

Istentiszteletek NSW/ACT 
december 17 — 31

December 17-én: Dean Park  14:00 Igét hirdet: 
Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Erzsébet otthon — 1 

Symonds Rd.
December 21-én : Strathfield  11:30 Igét hirdet: 

Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Carrington Ave. — Uniting 

Church
CANBERRA 16:00 Igét hirdet Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Brigalow St./Mouat St., 

Uniting Church
— Úrvacsorai Közösség — KARÁCSONY —
December 24-én:  Dean Park  15:45  Igét hirdet: 

Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Erzsébet otthon — Symonds 

Rd.
December 25-én:  Strathfield  11:30  Igét hirdet: 

Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Carrington Ave. — Uniting 

Church
— Úrvacsorai Közösség — KARÁCSONY —
December 28-án:  Strathfield 11:30  Igét hirdet: 

Péterffy Kund
Az Istentisztelet helye: Carrington Ave. — Uniting 

Church

Adelaide-i Karácsony
December 25-én csütörtök 11 óra: Karácsonyi 

Istentisztelet
Úrvacsora Közösséggel, majd szeretetvendégség.
December 28-án vasárnap: Óévi Istentisztelet 11 

órától
Január 4 vasárnap: Újévi Istentisztelet 11 órától
Szabó Attila Nt.

KARÁCSONYI ÜNNEPI 
ISTENTISZTELET

ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG

December 25-én 11 órakor
A Magyar Református Templomban
121 St. Georges Road North Fitzroy

(az Edinburgh Parkkal szemben) 
112 villamos a Collin Street-rôl a 20. megálló

Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba
Istentisztelet után a templom melletti Bocskai 

Nagyteremben (Watkins St. bejárat)
ÜNNEPI EBÉD

Mindenkit szeretettel várunk

DECEMBERI ÉS JANUÁRI 
RENDEZVÉNYEK:

December 21-én de. 11 óra: Adventi Istentisztelet
December 25-én de. 11 óra: Ünnepi Karácsonyi 

Istentisztelet
Úrvacsora Közösséggel magyar és angol nyelven
December 31-én este 6 óra: Évzáró Istentisztelet
Kucharszky Zoltán vendég lelkipásztor Erdélybôl
Január 25-én de. 10 órától: Piknik és szabadtéri 

Istentisztelet Silvanban

Megjött a Mikulás bácsi a Bocskaiba

Kedves Barátaink, Testvéreink!
Örömmel, értesítünk, hogy Észak Brisbane-ben is havon-

ta egy alkalommal elkezdünk magyar Istentiszteleteket, 
közösségi összejöveteleket tartani. Vallási megkülönbözte-
tés nélkül várjuk mindazokat, akik szeretnének magyar 
közösségben lenni, egymással ismerkedni, gyermekeiket 
magyarul taníttatni és esetleg egy hagyományos magyar 
ebédet elfogyasztani. Istentiszteleteink, közösségi 
összejöveteleink minden hónap második vasárnapján 
lesznek megtartva az Aspley Uniting Templomban.

Cím: 748 Robinson Road Aspley ( a Roinson és Gympie 
Road sarkán, a Medikal Center mellett).
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KRÓNIKA

CSERKÉSZ MIKULÁS 2014
Szerintem múlt vasárnap volt egyik legsikeresebb Mikulás piknikünk , még mindig a hatása alatt vagyok. Nem csak a 

sok látogató (több mint 200), de az a családias, szeretô-hangulat, valóban ünneppé tette ezt a napot. Jöttek kicsik, nagyon, 
régi és új cserkészek. Jó volt találkozni az ismerôsökkel, hihetetlen, hogy milyen sok régi cserkész is kijött erre a napra. 
Most már 50 évre nézünk vissza, a megjelentek közül többen már a csapatok alakulásánál ott voltak. Itt a bizonyság a 
cserkészet összetartó erejére.

Nagyon örültünk, hogy dr Domaniczky Endre és kedves felesége is megtalálta a Cserkészparkot és látták a gyönyörû 
erdôt és a sok cserkészt.

Ebéd után kezdtük várni a Mikulást, amikor már mindenki megebédelt, ami persze ismét finom és ízletes volt, a nagy 
cserkészcsalád munkájának eredménye. De még mielôtt megjött a Mikulás, Földi Misi köszöntötte a megjelent 
vendégeket cserkész szülôket és cserkészeket. Megköszönte a rengeteg segítséget melynek eredménye az új konyha, és 
fedett térség ahol meg lehet pihenni és beszélgetni. Köszönô elismerô oklevelet adott át Szabó Dávidnak és Czudar 
Lajosnak akik az oroszlán részét végezték a munkának.  De név szerint nem is lehetne felsorolni azt a sok segítséget mely 
ezt a hatalmas tervet megvalósította.

A gyerekek izgatottan vártak és három Mikulás énekkel hívogatták a szent embert. Meg is jelent szokásos piros 
ruhájában, püspök süveggel a fején, nagy zsák ajándékkal, két kis angyal kíséretében. Nagy volt az öröm, készültek a 
fényképek. De a Mikulás érkezésével nem volt még vége a napnak. Akkor kezdték sütni a lángost, ami mindnyájunk 
kedvence.

Pont jókor érkeztek a magyarországi Duna TV szakemberei, hogy filmre vegyék és megismerjék a cserkészpark 
fontosságát a Melbourne-i magyarság életében. Kihangsúlyoztam, hogy fôleg Pálos Pista érdeme, mert ô kezdeményezte 
a vételt és dolgozott éveken keresztül, hogy ki tudjuk fizetni. Az ô lelkesedését vették aztán át a cserkészek és cserkész 
szülôk és épült meg ez a gyönyörû park.

Az idô is kedvezett, sütött a napocska, látszik hogy Szent Miklós is szereti a cserkészeket.

Jó munkát
Kovássy Marianne Körzeti parancsnok.

BALLAGÁS –– ÉVZÁRÓ 
ünnepség a Dandenong-i 

VSL-ben
2014. nov 8-án a Dandenongi High 

School folyosóján ismét elhangzott a 
hagyományos  „Ballag Már a Vén Di-
ák” ének, amint Körlaki Ágnes tanár-
nô bevezette a végzôs diákjait a ma-
gyarosan feldíszített Dráma Terembe 
ahol, mint minden évben, megtelt a 
„nézôtér”  családtagokkal és vendégek-
kel.
Bartha Gyöngyi tanítónô megnyitó 

beszédében szívélyesen fogadta a ven-
dégeket.  Elismerte a szülôk áldozat-
készségét a szombati Magyar Iskolá-
val kapcsolatban, és méltatta az 

anyanyelv megôrzésének fontosságát. 
Gyöngyi néni kiváló tanítási képessé-
gét dícsérte az elemi és középiskolás 
gyerekek fejlôdést mutató szereplése. 
Az idei elôadás  szavalatokból és az 
„Értékes vagy” címû –– a diákok által 
megírt és elôadott színdarab bemuta-
tásából állt. Ez alkalommal külön kö-
szönet jár a Körösi Csoma Sándor  
program ösztöndíjas segítôjének Kô-
pataki Katalinnak, aki elindította a 
színdarab szöveg írását a tanulókkal. 

A sikeres alsótagozatos elôadást nagy 
tapssal jutalmazta a közönség.

Az évzáró felsôtagozatosok által be-
mutatott elôadás része elôtt Ági néni 
az érettségizôk tanárnôje üdvözölte a 
vendégeket és a közben megérkezett 
VSL Area Manager Holger Nord-
ot. 

A 11. osztály diákjai közösen elsza-
valták Petôfi Sándor „Nemzeti Dal” 
címû versét. Ezt követte a Ballagók, 
mély átérzéssel, gyönyörû magyarság-
gal, valamint egyéni búcsúzó szavala-

tokkal elôadott szereplése: Zoltán 
Bronson, Kollár Kristóf, Kollár 
Olivér, Kratz James, Papp Emese, 
Társi Lajos, Társi Debóra, Bartha 
Beni, Tóth Atilla, Szállási Levente, 
és végül Túrós Abigail, aki könnyeit 
leküzdve búcsúzott Ági nénitôl, meg-
köszönve egész évi munkáját. A meg-
ható búcsúzkodás végén Zoltán Bron-
son a ballagók nevében átadott egy 
nagy csokor virágot kedves magyar 
tanárnôjüknek. Sajnos betegség miatt 
hiányzott 2 ballagó –– Domonkos 

ezeréves magyarság  megôrzését. 
Gratulált a Ballagóknak és kiosztotta 
nekik az érettségi okmányt valamint a 
VSL jelképes ajándékát.

Ági néni, egy kis ajándékkal és köszö-
nô szavakkal méltatta Bartha Gyön-
gyi tanító néni áldozatos munkáját. 
Majd a segítôk méltatása következett: 
Rezsneki Valinak az érettségizôk 
szebbnél szebb tarisznyáinak varrását, 
Gelemanovic Editnek a ballagók szá-
mára készített  gyönyörû selyemvirág 
tulipáncsokrokat és gomblyuktulipá-

Nikoletta és Puskás Renee.
Ági néni ünnepzáró beszédében elbú-

csúzott kedves diákjaitól kívánva ne-
kik sok sikert és szerencsét az életben. 
Bíztatta a diákokat, hogy legyenek jó 
polgárai Ausztráliának, de ne hanya-
golják el származásukat, magyarságu-
kat. A sokéves hagyomány szerint a 
„ballagó tarisznyával” látta el Ági néni 
a végzôsöket: az osztálykép, pogácsa, 
pénz, bor, és néhány lelki jótanács volt 
„felbatyuzva” az érett élet útjára lépôk 
vándorbotjához.

A jelenlevô Holger Nord, beszédé-
ben üdvözölte a diákokat és hangsújo-
zottan megköszönte a családok szor-
galmát, hogy fontosnak tartják az 

nokat, Liptai Ibolyának az ízletes, 
magyarhímzéssel díszített, ballagási 
tortát és mindenkinek, aki önzetlenül 
hozzájárult a szép ünnep létrejötté-
hez. 

Az ünnepség fényképezéssel, tortavá-
gással, és kedves szülôk jóvoltából 
hozott finom harapnivalók fogyasztá-
sával valamint kellemes beszélgetéssel 
és soksok jókívánsággal zárult. 
Mi a Dandenongi VSL magyar 

nyelv oktatói ez alkalomból Kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket kívá-
nunk mindenkinek és már várjuk a 
diákokat a 2015 tanévre . 

Beíratkozás interneten:
 www.vsl.vic.edu.au .
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Atyimás Erzsébet 
novemberi jegyzete

November 5
„Házelnök a Bocskai református 

templomban.”
Kövér László, a Magyar Ország-

gyûlés elnöke, hazánk egyik legfôbb 
közjogi méltósága ausztrál kollégájá-
nak korábbi látogatását viszonozva 
érkezett Melbournebe november 5-én. 
Elsô útja a Melbourne-i Magyar Re-
formátus Templomba vezetett, ahol a 
65. évfordulóját ünneplô közösséghez 
szólt néhány mon-datot, majd a Dézsi 
Csaba tiszteletes úr által elmondott 
rövid áldást követôen koszorút helye-
zett el az alapító lelkész emléktáblá-
jánál. A rövid szertartáson a házelnö-
köt elkísérô kormányzati delegá-ció 
tagjai, Sikó Anna nagykövet asz-
szony és Bakonyi Péter vezetô konzul 
is részt vett. A canberrai és a mel-
bournei külképviseletek vezetôi is el-
helyezték koszorújukat, majd minden-
ki átsétált a Bocskai Házba, a Konzuli 
Iroda által szervezett állófogadásra. A 
fogadáson a vezetô konzul a házigazda 
jogán üdvözölte a vendégeket, majd a 
házelnök úr mondott pohárköszöntôt. 
A 150 fôs vendégsereget híres dél-
koreai és ausztrál hegedûmûvészek 
szórakoztatták. Az egybegyûltek kö-
tetlen hangulatban ismerkedhettek és 
barátkozhattak a magas rangú ma-
gyarországi látogatókkal.
November 7 

KRÓNIKA
Eskütétel a Melbourne-i Magyar 

Központban
November 7.-én délután Dr. Kövér 

László, az Országgyûlés elnöke és kor-
mányzati kisérôi: Dr. Bekk Mária, 
Elnök úr házastársa, Veress Lehel 
László az Elnöki Titkárság vezetôje, 
Sárdi Péter Külügyi Igazgató, Tóth 
László az Országgyûlési Ôrség pa-
rancsnoka, Szilágyi Zoltán sajtófô-
nök, Rohály Andrea, tolmács a Mel-
bourne-i Magyar Központba való ér-
kezésük elôtt meglátogatták az Árpád 
Idôs Magyarok Otthonának lakóit. 

A jeles vendégek a meghírdetett idô-
pontban, 18,30-kor érkeztek a Melbo-
urne-i Magyar Központba, ahol az ün-
nepélyes eskütétel a Melbourne-i Kon-
zuli Iroda rendezésében a M.M.K. ve-
zetôsége közremûködésével történt. 
Ekkora már az Ifjúsági Terem megtelt 
az izgatott eskütételre várakozókkal, 
hoz-zátartózóikkal és egyéb vendégek-
kel. A várva várt hivatalos vendégeket, 
a te-rembe érkezésükkor, táncosokból 
álló sorfal és több mint kétszáz össze-
gyült vendég köszöntötte. Az ünnepsé-
get Bakonyi Péter vezetô konzul 
üdvözlô szavaival nyitotta meg. Kö-
szöntötte a tiszteletbeli vendégeket a 
házelnököt és az ôt elkisérô kormány-

zati küldöttség tagjait, Sikó Anna 
nagykövet asszonyt és utoljára, de 
nem utolsó sorban hon. Mr Nick 
Wakeling minisztert aki a Victoriai 
Parlament nevében szintén köszön-
tötte a megjelenteket, megköszönte a 
magyar közösség munkáját és kihang-
súlyozta, hogy a lehetôség/jog a kettôs 
állampolgárságra olyan, mint a koroná-
ban az ékszer. Néptáncbemutató követ 
kezett a Kultúr Kör, Gyöngyösbok-
réta és a Magyar Központ Fonó 
néptánccsoportok elôadásában. Majd 
Kövér László az Országgyûlés elnöke 
köszöntötte az ünneplô közösséget, ki-
hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzet-
hez tartozik minden magyar bárhol is 
van otthona a világon és büszke arra, 
hogy része lehet a Honositási Ünnep-
ségnek 15 000 km-re a hazától. Márai 
Sándor szavait idézte:

„A haza nem csak föld és hegy, halott 
hôsök, anyanyelv, ôseink csontjai a 
temetôkben, kenyér és táj, nem. A 
haza te vagy, szôröstül-bôröstül, testi 
és lelki mivoltodban; ô szült, ô temet 
el, ôt éled és fejezed ki, mind a nyo-
morult, nagyszerû, lángoló és unalmas 
pillanatokban, melyek összessége éle-
ted alkotja. S életed a haza életének 
egy pillanata is.”

Továbbá a következôket mondta: „A 
honosítás azért egy különös kegyelmi 
pillanat az állam és polgára kapcsolatá-
ban, mert a születéssel megszerzett 
alanyi jogon járó állampolgársághoz 
képest a honosítás útján elnyert állam-
polgárság az állam és a polgárának 
tudatosan és kölcsönösen vállalt sors-
közösségének jelképes megtestesülése 
is. Egy olyan közjogi értelemben vett 
sorsközösség ez, amelyet a magyar 
állam évtizedekig megtagadott a 
nagyvilágban élô magyar emberektôl, 
megtagadva ezáltal korábbi magyar 
nemzedékek vágyát, reményét és jus-
sát.”

„A Gondviselés kitüntetése számom-
ra, hogy annak a magyar Országgyû-
lésnek lehetek az elnöke és annak a --– 
már másodszor 2/3-os támogatást él-
vezô --– kormányzópártnak alapító 
tagja, ame-lyek révén a magyar állam 
egyik történelmi adósságát törleszteni 
tudtuk.“

„Új Alaptörvényt fogadtunk el Ma-
gyarország számára, amely közjogi 
keretet biztosít a magyar állam újjáé-
pítésének és nemzeti összetartozásunk 
megerôsítésének, mert hiszünk abban, 
hogy az államunk és nemzetünk szá-
mára a XXI. században csak úgy nyit-
hatunk új fejezetet, ha a Magyaror-
szágon, a Kárpát-medencében és a 
nagyvilágban élô magyarok lelki, 
szellemi és anyagi erejét összpontosí-
tani tudjuk. Hatalmas munkára vállal-
koztunk, amelyet csak közösen vihe-
tünk sikerre.” „Ma itt, Melbournben 
százkét magyar ember közjogi érte-
lemben is bekapcsolódik ebbe a közös 
munkába. Köszönet Önöknek és hála 
minden magyar embernek, aki az 
elmúlt évtizedekben itt Ausztráliában 
is azon munkálkodott, hogy a magyar 
hazaszeretet és összetartozás érzés ne 
vesszen ki.”

„A nagyvilágban a sok nyelv, a sok 
kultúra között egyetlen egy van, ame-
lyik a mi örökségünk, a mi felelôss-
égünk a mi kultúránk. Önökön múlik, 
hogy a magyar nyelv, magyar kultúra, 
a magyar közösség itt a Dél-keresztje 
alatt megmaradjon a következô évtize-
dekben is, a következô generációknak 
gyökereket, örökséget és tartást adj-
on.”

Ezután Sikó Anna nagykövet asz-
szony mondott egy pár mondatot, 
melyben kihangsúlyozta, hogy eddig 
több mint ezren tették le az eskût, 
kapták meg a magyar állampolgárságot 
és ezen sze-mélyek egyikének, Kozsik 
Ödönnek, aki már sajnos elhunyt, sza-
vait idézte „Köszönöm Szüleimnek 
és Istennek, hogy megértem.”, mely 
írás ôbenne nagy benyomást hagyott.

Elérkezett az ünnepi pillanat és száz-

két személy eskütételének voltunk ta-
nui. „Én............esküszöm, hogy Ma-
gyarország hû állampolgára le-
szek................. Isten engem úgy se-
géljen!” Itt meg kell jegyeznem, hogy 
a százkét személy második vagy 
harmadik nemzedék fiataljaiból és az 
elszakitott területekrôl származó em-
berekbôl tevôdött össze. Ilyen alkal-
mak mindannyiunkban, bennünk, akik 
szemtanúi voltunk ennek az ünnepé-
lyes eseménynek, felemelô és lélek-
szoritó érzést kavar fel. Az ünnep-ség 
pezsgôs poharak koccintásával és fi-
nom falatok fogyasztásával ért véget.

Köszönet Mindenkinek aki hozzájá-
rult az ünnepség sikeréhez!

A fenti rendezvénynek volt egy má-
sodik fénypontja Galambos Imola a 
Regnum Szövetkezet Igazgatója és 
Orosz Marika a 3ZZZ radió vezetôje 
oklevelet kaptak kiemelkedô munká-
jukért. Gratulálunk nekik!

A nap „Korona Csárdában”, tartott 
ün-nepélyes vacsorával és Marót 
Márta igazgató, a Központ vezetôsége 
nevében tartott köszöntôjével ért vé-
get.
November 9.
Templom Búcsú
A templom-búcsú, lényege a szûkebb 

közösség, az egyházközség, a falu, a 
család összetartozását kifejezô ven-
dégség, a terített ünnepi asztal. (Wiki-
pedia)

áldozóhely volt szentély 
pogány templom késôbb keresztény 
mutatja még egy-két mohos darab 
a hajdani falat 
most csak hely fû fa és bokor 
tenyészget csöndjében élni akar 
lábod ôsi ösvényre ismer 
akármikor jössz itthon van az Isten 
(Kányádi Sándor: Folytonosság)
A Szent István Ökumenikus Temp-

lom nagykorú lett. 
November 19.-én a huszonegyedik 

Templom Búcsút ünnepeltük a Reg-
num Szövetkezet redezésében. A hir-
detett Ökumenikus Istentisztelet elôre 
nem látott okok miatt katolikus szent-
misévé alakult. Hálásak vagyunk Fat-
her Fayez Assafnak, legtöbbször ô 
tartja vasárnaponként a szentmiséket, 
hogy nyugdíjas kora és fájó lábai 
ellenére vállalja a magyar közösség 
összetartását, amig nincs magyar pap. 
A jót akkor értékeljük ha nincs, Mi-
hály atya hiányzik, mivel a felemás 
miséhez (a pap angolul, a hivek ma-
gyarul) jó fül kell. A jót ki kell várni, 
Mihály atya 2015 áprilisában foglalja 
el újra a magyar Egyházközségi hiva-
talát.

Visszatérve a November 9.-re, vasár-
napra. Kellemes napnak igérkezett és 
még csodálkoztam is, hogy nem a sza-
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badban, hanem a Magyar Ház Szövet-
kezet nagytermében lesz az ünnepi 
ebéd megtartva. Ennek oka, hogy a 
hivek és a támogató közösség többsége 
már régen elmúlt huszonegy éves, igy, 
magamat is beleértve , igényeljük a 
kényelmet.

A terembe lépve elénk tárúlt a 
díszesen terített asztalok sokasága és a 
konyha felôli oldalon egy hosszú asztal 
rogya-dozott a finomabbnál finomabb 
házi sü-teményektôl, melynek ilyenkor 
nehéz ellenállni. Vásárolni kell! Mire 
az ünnepi sokadalom elfoglalta helyét 
az ebéd elkészült. Galambos Imola 
üdvözölte a megjelenteket és beje-
lentette, hogy Dabasy Jánosra vá-
runk, aki nemsokára megérkezik. 
Dabasy János evangélikus lelkipásztor 
ünnepi beszédében méltatta Kiss 
János atya összefogó tevékenységét, 
akit Isten ide vezérelt közénk és egy-
ségesen, együttes munkával felépült 
szép templomunk. Az asztali áldást 
követôen megkezdôdött a finom ebéd 
kiszolgálása. Úgylátszik a sorbanállás, 
a minden más kellemes hagyomány 
mellett, megmarad. Sült kolbász, pe-
csenye köritéssel vagy gulyás. A 
mindig finom gulyást ez alkalommal is 
Spurigán János és felesége Katalin 
készítették. Szorgos kezek által lángos 
is készült amit az ebéd befejeztével 
már lehetett fogyasztani. Dicséret a 
szorgalmas segítôgárdának és a rende-
zôknek, kiemelt dicséret a kellemes 

háttérzenéért, (a hangos zene általában 
hangulatrontó), ez alkalommal nem 
volt túl hangos igy az ebéd elfogyasz-
tása után jóizûen lehetett beszélgetni. 
Az ünnepség a mindig gazdag és szá-
mos ajándéktárgyak sorsolásával feje-
zôdött be. A nyertesek örömmel, a 
többi meg reménykedve, hogy legkö-
zelebb ôk lesznek a nyertesek, indultak 
ki-ki otthonába.

Köszönetet érdemelnek: Bartha Izol-
da, Bartha László, Ferencz Ildikó, 
Ferencz József, Fogarassy Ferenc, 
Fogarassy Marika, Galambos Imo-
la, Hadarics Gertrúd, Juhász Etel-
ka, Juhász Géza, Koppán Éva, 
id.Koppán Lajos, ifj, Koppán La-
jos, Pál Cassie, Pál Zsuzsa, Spuri-
gán János, Spurigán Katalin,Szondy 
Katalin, Tóth Zsuzsanna, Gyön-
gyöbokréta Tánccsoport tagjai.
November 13.
Magyar Nyelv Napja
A Magyar Országgyûlés 2011. szep-

tember 26-án egyhangú szavazással 
fogadta el a magyar nyelv napjáról 
szóló országgyûlési határozatot, s ezzel 
november 13-át jeles nappá nyilvání-
totta: nemzeti összetartozásunk leg-
fôbb zálogának ünnepévé. Ugyanis 

ezen a napon tették a magyart 
államnyelvvé 1844-ben. A Nemzeti 
Erôforrás Minisztériuma és az 
Anyanyelvápolók Szövetsége közös 
kezdeményezésébôl született ünnep-
nap mindannyiunk számára lehetôsé-
get teremt, hogy nemzeti nyelvünk 
évente egyszer az érdeklôdés közép-
pontjába kerüljön.

Ezért ünnepeltünk mi is a Melbourne-
i Magyar Központ Társadalmi Klub-
helyiségében.

A Magyar Irodalmi és Kulturtörténeti 
Társaság és az Ízes Beszélgetôk Asz-
taltársasága vagyis Kapantzian Ar-
túr, Nyelvemlékeink cimmel ünnepi 
mûsort szerkesztett/rendezett. Az Ó-
magyar Mária siralomtól átrepültünk 
az évszázadokon a magyar nyelv szö-
vevényes útvesztôin, a két mûsorve-
zetô Bakonyi Péter és Kövess 
Károly összekötô szövegei segitségé-
vel eljutottunk Molnár Ferenc: Ó-
magyar Mária siralom zenés változa-
táig. Befejezôül Weörös Sándor: 
Gyermekversek-et hallottunk „Plety-
kázó asszonyok” Mészáros Olivia 
óvodás valamint „Csupa fehér” és 
„Szán csengô” Ugrai Klaudia kis 
iskolás elôadásában. Ôk voltak a leg-

fiatalabb versmondók és korukat 
meghazudtolva példásan mondták el 
verseiket. Dicséretet érdemelnek. 
Artúr jóvoltából kitûnô mûsort láttunk, 
hallottunk. A mûsorvezetôk magya-
rázó szövegeivel, a szereplôk elôadá-
sával, a technikai munkatársak segít-
ségével és Artúr filmbemutatóival a 
magyar nyelv fejlôdését követve egy 
értékes mûsor részesei lehettünk. Az 
esten közel hetven személy vett részt. 
Befejezésül, a gyermekkórussal a kép-
ernyôn, elénekeltük a Himnuszt.

Közremûködtek: Bagin Lívia, Bako-
nyi Péter konzul, Bakos János, Ju-
hász Géza, Kapantzián Artúr, Ko-
vássy Marianne, Kövess Károly, 
Mé-száros Olivia, Polonyi Marika, 
Ugrai Klaudia.
Tóth Zoltán jóvoltából odaérkezésünk-

kor zsíroskenyér, töpörtyü és szomj 
oltó italok várták a megjelenteket és a 
mûsor befejezése után, aki elôre meg-
rendelte, kemencében sült csirkecom-
bot ropogtathatott. Így ért véget a 
magyar nyelv ünnepe a Melbourne-i 
Magyar Központban.
Köszönjük!
November 21
Regnum Szövetkezet Közgyûlés
A Regnum Szövetkezet november 

21.-én este 7 órakor tartotta a 2014. évi 
tisztújitó Közgyülését. A tárgysoroza-
tot követve történtek a beszámolók, 
melyeket a részvényesek köszönettel 
fogadtak.

Regnum Szövetkezet igazgatói: Bart-
ha Izolda, Ferencz Ildikó (titkárnô 
is), Galambos Imola, Hadarics 
Gertrude, Koppány Éva, Pál Zsu-
zsa (pénztáros is), Szondy Katalin.
November 30
„Akikért nem szólt a harang!”
Emléktábla avatás az 1944-45-ben 

délvidéken kivégzettek emlékére. A 
megemlékezés délelôtt tíz óra har-
minckor Ökumenikus Istentisztelettel 
kezdôdött. A szertartás elôtt Melbo-
urne-i Katolikus Érsekség Kiérdeme-
sült püspöke Hilton Deakon üdvözölte 
Sikó Anna nagykövet asszonyt, Ba-
konyi Péter vezetô konzult és az 
egybegyûlt híveket. Elmondta, hogy 
annak ellenére, hogy különbözô múlt-
ból, egész más világból érkeztünk ô 
úgy érzi az évek múltával, egy hitben, 
egyre közelebb kerülünk egymáshoz 
értékelve, egymásban a különbözôsé-
get. Mivel ez a megemlékezés advent 
elsô vasárnapjára esett, így az adventi 
koszorú elsô gyertyájának meggyújtá-
sával kezdôdött a szertartás, melyet 
Hilton Deakin püspök gyújtott meg. 
A szertartást Kósa Géza református, 
Dabasy János evangélikus lelkipász-
tor Hilton Deakin pûspökkel közösen 
végezték. Az Istentisztelet alatt még 
elhangzott „Háború utáni ima” melyet 
Kósa Géza mondott el a hivekkel 
együtt imádkozva a békéért, egyetér-
tésért a délvidéki áldozatokra emlé-
kezve. Dabasy János befejezôül mond-
ta: A megbocsájtás a szeretetnek a 
legnemesebb formája. Megbocsá-
tunk de nem feledünk.

Az Istentisztelet befejeztével, a hivek 
a szertartást végzô püspökkel és a 
református és evangélikus lelkészek-
kel az élen kivonultak a templomból a 
Hôsi Emlékmû elé. A merészebbek, 
többek között a tiszteletbeli vendégek, 
tûzô napon, a padokon, a többi részt-
vevô árnyékot keresve szétszórtan, 
majd a Kultúr Kôr vezetôi zászlójukkal 
foglalták el helyeiket az Emlékmû 
közelében.

Hetven év elmúltával, a délkeresztje 
alatt, a Melbourne-i Magyar Központ 
templomkertjében, harangszó mellett, 

rójuk le a tiszteletünket az 1944-45-ben 
délvidéken kivégzettek emléke elôtt. –-
--- ezzel a mondattal kezdte Juhász 
Géza a megemlékezést. Majd 
szintén Géza elôadásában, Teleki 
Júlia „Keresem az Apám sírját!” cimû 
verset hallottuk. Ezután Sikó Anna 
nagykövet asszony leleplezte az em-
léktáblát és az alkalomhoz illô rövid 
beszédet mondott, emlitve, hogy a 
temetkezés joga az örök jog. Mi ma-
gyarok összetartozunk és  kilencven-
négy országban szétszórtan is ápoljuk 
emlékeinket. Tamási Áron „Azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne.” Ezután a Püspök úr és 
a két lelkipásztor, a három felekezet 
képviselôi, akik az Ökumenikus Isten-
tiszteletet tartották, egyenként imával 
szentelték fel az emléktáblát. Majd  
Sikó Anna követ asszony, Bakonyi 
Péter vezetô konzul, az egyesületek 
képviselôi és egyének helyezték el a 
kegyelet virágait. Fliszár Petronella 
ünnepi beszédet mondott, melyben 
méltatta, hogy még mindig nem tudják 
az áldozatok neveit és számszerint 
sincs még mindig egy végleges kimu-
tatás. Petronella beszédét azzal fejezte 
be, hogy reméli, hogy a délvidéki ma-
gyarok bûnösségét, nem csak három 
helyen, Csúrog, Mozsoly, Zsablya, 
hanem a többi délvidéki helyiségek-
ben is eltörlik!
Az emléktábla avatás a Himnusz 

eléneklésével fejezôdött be.
Most itt a hetvenedik évforduló emlé-

kére- nekik szólt a harang!
Az ünnepélyes avatás után, akik 

kibirták a forró napsütést, (a hômér-
séklet 34 C ) padokon finom ebédet 
fogyaszthattak a liget hûs árnyékában. 
Az ebédet Spurigán János és Katalin 
valamint a „Gyöngyös Bokréta”  tagjai 
készítették.
Köszönet Fliszár Petronellának, 

Juhász Gézának, Zágon Lajosnak 
és mindenkinek aki hozzájárult az 
ünnepélyes nap megszervezéséhez.

Az Ifjúsági és Kulturális Szövet-
kezet november 30-án délután tar-
totta az évi Közgyülést.

A Szövetkezet Igazgatói:
Ámon Lilla, Balázs Delinke, Hende 

József, Padányi Gyöngyvér, Whi-
tington Anna.

Magyar Ház Szövetkezet november 
30-án délután tartotta az évi Közgyü-
lést.

A Szövetkezet Igazgatói:
Balázs Imre, Bakos János, Bálint 

Kálmán, Fodor Sándor, Marót Már-
ta, Padányi György, Sülly Sándor.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Újévet kívánok minden kedves 
olvasónak!

Az ausztrál gondozásban lévô Buda Villa Castlemaineben ismét bebizonyította, hogy hûen ápolja a magyar történel-
met, hagyományokat. A magyar származású Leviny család öröksége jó kezekben van, amiért a magyar közösség csak 
hálás lehet ausztrál barátainknak. November 29-én, szombaton, a történelmi háznak új brossúráját avatták egy ünnepség 
keretében, amely ünnepségen Sikó Anna nagykövetasszony is beszédet mondott, valamint jelen volt Bakonyi Péter 
Melbourne-i vezetô konzul és kedves családja is. Meg kell becsülni minden olyan kezdeményezést, ami a helyi magyar 
emigráció hírnevét öregbíti! Aki még nem járt ebben a lenyûgözô intézményben, pótolja, amint tudja! 
www.budacastlemaine.org

ÜGYVÉD
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nagy gyakorlattal és 
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mindenféle ügyintézést,
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Megvan, miért omolhatott 
össze az Asszír Birodalom

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A Gerlachfalvi-csúcs, 2655 
méter magas, 2. A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja, Macskássy gyula 1951-
ben készült alkotása, 3. Az enciklopé-
dia rendszerbe foglalva, témakörön-
ként csoportosítva tárgyalja a fogal-
makat, míg a lexikon ÁBC-rendbe 
szedve, 4. Arnold Schönberg, 5. John 
Travoltát, 6. Velence északkeleti elô-
városa a lagúnák szigetén, 7. Tollas-
labda, 8. Északi-sarki fénynek, 9. A 
Német-római birodalom határait, 10. 
1967-ben.

E heti kérdéseink:
1. Milyen állatot neveznek meharinak?
2. Verdi három Shakespeare-mûbôl 

is írt operát. Melyikbôl?
3. Ki rendezte a Simon Menyhért 

születése címû magyar filmet?
4. Melyik népszerû opera híres 

részlete a Baba-ária?
5. Melyik a világ legmagasabb katoli-

kus temploma?
6. Mi a hidrogén szó jelentése?
7. Mit neveznek mezailansznak?
8. Mit jelent jelent m.-rul: ekvivalens?
9. Ki találta fel a mikroszkópot?
10. Mit jelent magyar az atom szó?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Roppant érdekesek!
A barna szem valójában a felszín 

alatt kék színû, ennek eredménye-
képpen léteznek olyan lézeres mûtéti 
beavatkozások, amikkel a barna szem-
színt véglegesen kékre lehet változ-
tatni.

1990 óta áll a CIA fôhadiszállása elôtt 
egy szobor, amely egy olyan kódolást 
ábrázol, melyet máig nem sikerült 
teljesen megfejteni.

A világ legmagasabb épületének ver-
senyében, a Chrysler Building építésze 
titokban az épület belsejébe építette a 
39 méteres csúcsot, majd amikor ak-
kori versenytársa befejezte épületét, a 
csúcsot kitolva az épület tetejére, 36 
méterrel legyôzte ellenfelét.

Amikor John Lennon látott egy ké-
pet Yoko Ono dédapjáról, azt mond-
ta: „Ez én vagyok egy elôzô életemben.” 
Erre Ono azt válaszolta: „Ne mondd 
ezt.  Ôt meggyilkolták.”

A mesterséges málna íz alapanyagát 
a hódok bûzmirigyeibôl nyerik ki.

Ha cukormentes üdítôvel vegyítjük 
az alkoholt, jobban berúgunk. A nor-
mál frissítôk cukra ugyanis akadá-
lyozza az alkohol véráramba kerülését, 
az édesítôk viszont nem.

Egy olasz agysebésznek egy operáció 
kellôs közepén szívinfarktusa volt, ám 
leküzdötte a fájdalmat és sikeresen 
elvégezte az operációt, mert végig ar-
ra gondolt, hogy páciensére biztos 
halál vár, ha félbeszakítja az operá-
ciót.

Csokitortát enni reggelire segít a 
lefogyásban.

A világon jelenleg több ember hal 
meg a túlsúlyosság miatt, mint az alul-
tápláltság miatt.

Az 1850-es évekig a legtöbb helyen 
még nem volt külön „jobb és a bal” 
cipô, mind  a kettô egyforma volt.

A világ összes pénzének csupán a 
8%-a készpénz, a maradék 92% elekt-
ronikus.

A sebtapasz feltalálója találmányát a 
felesége miatt készítette, hogy gyor-
sabban gyógyuljanak és védve legye-
nek a sebei, mert az sokszor megvágta 
vagy megégette magát fôzés közben.

Az Androméda galaxis 8x nagyobb 
látvány a holdnál az éjszakai égbolton, 
de szabad szemmel alig látjuk a fény-
szennyezés miatt.

A F.C. Barcelona stadionja a Nou 
Camp, jelenleg a világ legszélesebb 
focipályája, és egy magyar embernek 
(focistának) a tiszteletére építették aki 
nem más mint Kubala László.
Stuart Anna angol királynô, akinek 

uralkodása 1702-tôl 1714-ig tartott, 
mert negyvenkilenc éves korában el-
hunyt, de így is túlélte mind a tizenhét 
gyermekét.

Annak a háznak a helyén, ahol az 
amerikai Thomas Jefferson megírta 
a Függetlenségi Nyilatkozatot, jelen-
leg hamburgerárusító üzlet mûködik.

Tanulmányok szerint napjainkban a 
Föld kevesebb hôt sugároz a világûrbe, 
mint az ipari forradalom idején.

A „Hong Kong” szavakat úgy is ki 
tudod ejteni, hogy közben nem moz-
gatod az ajkaidat!

1918-ban olyan hideg tél volt, hogy az 
egész Niagara vízesés megfagyott.

Majdnem minden labirintus megold-
ható a „jobb kezes szabállyal”, ami 
annyiból áll, hogy jobb kezünket az 
elején a falra tesszük és végig követ-
jük a célig.

Egy süket és vak férfi visszanyerte a 
hallását és látását, miután belecsapott 
egy villám. Még a hajritkulása is meg-
szûnt.

Egy tanulmány szerint mindössze 

A kutatókat régóta foglalkoztatja ez a 
probléma --– most kiderült, hogy klí-
maváltozás és hirtelen népességnö-
vekedés állhat a birodalom összeom-
lásának hátterében.

Az Asszír Birodalom sokáig a szom-
szédos Babilónia, késôbb a Mitanni ki-
rályság függôségében élt. A Kr. e. 14. 
században aztán hirtelen megerôsödve 
nagyhatalommá vált Mezopotámiában, 
de a birodalom területéhez tartozott a 
mai Örményország és Szíria egy része 
is. A Közép-asszír Birodalom területe 
nagy vonalakban a mai Észak-Irakot 
és Délkelet-Törökországot fedte le.

A rengeteg belviszály miatti hanyat-
lást az Újasszír Birodalom felemelke-
dése követte a Kr. e. 10. századtól, 
amikor utolsó aranykorát élhette a 
királyság. A Kr. e. 7. században újabb, 
az alapokat rengetô recessziót élt át 
Asszíria, méghozzá olyan súlyos vál-
ságot, hogy innen már nem tudott 
lábra állni a birodalom.

A kutatókat már régóta foglalkoztatta, 
hogy mi is lehetett az Asszír Birodalom 
összeomlásának pontos oka. Azt bizto-
san tudjuk, hogy belviszályok és pol-
gárháborúk tizedelték a népességet, a 
fôváros, Ninive elpusztult, a lázongó 
Egyiptomot pedig nem tudták már 
féken tartani, és az iráni népek, a szkí-
ták valamint a kimmerek kívülrôl 
rombolták a királyságot.

A San Diegó-i Egyetem és a török 
Anatóliai Civilizációk Kutatási Köz-
pont közösen végzett kutatásából most 
kiderült, hogy az asszíroknak még en-

nél is több problémával kellett meg-
küzdeniük.

A kutatást vezetô Adam Schneider 
és Selim Adali szerint a birodalom 
bukásának két fô oka volt: a klíma-
változás és a népességnövekedés. A 
Kr. e. 7. század közepétôl ugyanis em-
beremlékezet óta nem tapasztalt szá-
razság köszöntött a Közel-Keletre, és 
ennek hatásaival a belsô zavargásokkal 
küzdô asszírok nem tudtak megbirkóz-
ni.

Ezt csak tetézte a meghódított terüle-
tekrôl betelepedô emberek tömege, -– 

így rövid idô alatt jelentôsen megnö-
vekedett a népesség, ami a szárazság 
mellett újabb csapást jelentett.

„Úgy gondoljuk, hogy a demográfiai 
változások és a klíma alakulása indi-
rekt, de nagyon fontos részét alkotják 
az Asszír Birodalom bukásának” –- írja 
Schneider a Climate Change tudomá-
nyos folyóiratban megjelent tanulmá-
nyában. Ez a két faktor, valamint a 
belsô és külsô fenyegetések valószí-
nûleg halálos csapást mértek az idô-
szak egyik legerôsebb királyságára.

egy másodperc ötödrésze elég, hogy 
szerelembe essünk..

Egy 200 éves periódus alatt történt, 
hogy 3 hajó süllyedt el ugyanazon a 
helyen Wales partjainál, mind a három 
ugyan azon a napon (December 5) és 
mind a három esetnek csak egy túlél-
ôje volt. Mind a három túlélô neve ez 
volt: Hugh Williams.

Dél-Korea népessége 21%-nak Kim a 
vezetékneve.

1960-ban, a Titanic keresése valójá-
ban egy fedôakció volt két nukleáris 
tengeralattjáró megtalálására.

A doktorok hanyag kézírása miatt 
évente 7000-en halnak meg a világon.

Egy kísérletben átlagos emberek sze-
mére szemüveget raktak, ami egy 
olyan prizmából állt, mely megfordítja 
a képet. Pár nap múltán az agyuk al-
kalmazkodott és újra rendesen láttak 
(még síelni is könnyedén tudtak így). 
Ám amikor levették a szemüveget, 
újabb pár napig fejjel lefelé kellett 
látniuk a világot.

Amíg a világ népességének kb. 10%-a 
balkezes, addig ez az érték az ikreknél 
20%.

Egy átlagos ember 1460-2190-szer ál-
modik évente.

A macskáknak nincsenek édes íz-re-
ceptoraik, ezért egyáltalán nem érez-
nek semmi édeset.

Minden ember, akinek kék a szeme, 
egy ôsre vezethetô vissza, aki 6.000-
10.000 évvel ezelôtt születhetett és a 
barna szemszíne mutálódott.

A varjak memorizálni tudják az em-
berek arcát és egy már ismerôs ve-
szélyes arc felismerése után figyel-
meztetik is társaikat. Szóval ne húz-
zatok ujjat a varjakkal.

Egyes tanulmányok szerint aki késô 
éjjel fekszik le, intelligensebb, mint az, 
aki idôben fekszik és kel.

A papagájhal alvás közben egy nyál-
kás hártyát von maga köré, ami elrejti 
a szagát a ragadozók elôl és távol tart-
ja a parazitákat.

A magas emberek általában boldo-
gabbak, mint az alacsony emberek.

Amikor felriadsz egy álomból és még 
egy óriásit rántasz magadon közben, 
az attól van, mert az agyad azt hiszi, 
hogy haldokolsz.

Él Angliában egy ember, aki a 80-as 
évek óta 30 másodperces memóriával 
rendelkezik. Minden napja azzal az 
érzéssel telik el, hogy „elôször ébred 
fel”. Az egyetlen személy, akit felis-
mer, a saját felesége.

Az embernek 10 alvás nélküli nap 
már elég a halálhoz, míg éhezni több 
hétig is képes egy egészséges sze-
mély.

A lábunk délután nagyobb, mint a 
többi napszakban.

Az elmúlt 3500 év alatt körülbelül 
csupán 230 évnyi béke volt a civilizált 
világban.

Az alkohol évente 2,5 millió ember 
halálát okozza. A marihuánánál ez az 
érték 0.

A zeller negatív mennyiségû kalóriát 
tartalmaz, azaz több energiát éget el 
evés közben az, aki megeszi, mint 
amennyi energiát tartalmaz a zeller 
maga. 

Gyomrunk 2 hetente új nyálkahártyát 
termel, máskülönben megemésztené 
saját magát. 

A fény kb. 8,5 perc alatt érkezik a 
naptól a földig.

* * *
Nem mindegy...
Hogy egyöntetû, vagy ön egy tetû,

Az Asszír Birodalom jelképe

II. Szárgon asszír király (jobbra) egy elôkelô társaságában. 
Ninivébôl az Asszír Birodalom fôvárosából származó dombormû

Az NSA és az írógép
Antik írógépet venni esemény. Egy 

Remington, Olympia vagy Erika ára s 
vevôjének irodalmi hajlamai között 
egyes kutatók belsô összefüggést álla-
pítanak meg.

 Nem véletlen, hogy Nicola Gold 
írónô verset írt a Die Presse vasárnapi 
mellékletében szép fekete, 1931-ben 
gyártott Remingtonjához, s Werner 
Schneider is bevallotta írógépéhez, 
Olympiához való különös viszonyát. 

Micsoda élvezet írógéppel írott kézi-
ratot javítani s fekete filctollal kihúzni 
a fölösleges szavakat! Az elsô regény 
kézirata, amely géppel készült, Mark 
Twain mûve, a Tom Sawyer volt: a 
cég kipróbálásra adta oda a szerkeze-
tet, amelyet aztán az író nevével rek-
lámozott a piacon. A Remington fegy-
vergyártó cég volt, de az amerikai 
polgárháború után --– mivel erôsen 
megcsappantak megrendelései --– 
megvásárolta egy kísérletezô elme 
betûváltó szabadalmát, s írógépet kez-
dett gyártani. A billentyûzet halk 
géppuskaropogását a modern zene-
esztéták az írói szférák zenéjének ne-
vezték el. S míg a számítógép a mûvelt 
világban szinte teljesen kiszorította az 
írógépet, a harmadik világban még 
mindig nagy a létjogosultsága. (Kép-
zeljünk csak el egy buzgó fekete-
afrikai járási elöjárót egy villany nél-
küli faluban, amint egy ócska írógépen 
jelentést ír, asszonyai pedig régi Sin-
ger gépekre görnyedve varrnak.) 

Az írógép születésének háromszá-
zadik évfordulóját a szakértôk egy 
Angliában bejegyzett szabadalmi le-
vélhez kötik, amelyet ma is gondosan 
ôriznek. (A feltalálót Henry Millnek 
hívták. S nekünk is volt már írógépünk 
a 18. században: a pozsonyi Kempelen 
Farkas készítette el speciális billen-
tyûzettel, Mária Terézia királynô vak 

nevelt leánya számára.) S miután a 
retrohullám az írógépek világát is 
elérte, szebbnél szebb drága gépek 
tûnnek fel az ócskapiacokon és a mû-
kereskedôknél egyaránt: a színek, a 
formák, az aranyat érô billentyûzet s a 
különleges védô dobozok esztétikailag 
is a számítógépek fölé emelik ôket. 
Hogy mi lehet még az írógép váratlan 
feltámadása mögött? Erre nagyon 
egyszerû, ám nem esztétikai jellegû a 
válasz: az NSA. 

Snowden leleplezései sok hatalmas-
ságot óvatossá tettek, nem is beszélve 
arról a németországi lehallgatási 
botrányról, amelybôl még a kancellár 
asszony budoárja sem maradt ki. Nem 
véletlen, hogy az NSA vizsgálóbizott-
ságának elnöke a bizalmas dokumen-
tumokat írógépen készítteti el, szükség 
esetén Tipp-Exet (korrekciós papírt és 
folyadékot) is használnak. Egy nürn-
bergi technológiaforgalmazó konszern 
ugyanígy jár el az ipari kémkedés ki-
védésére, s bizalmas ajánlatait kül-
dönccel juttatja el üzletfeleihez. Nem-
rég az orosz titkosszolgálat, az FSZB 
húsz írógépet rendelt az Olympia író-
gépgyártó cégnél, s további megren-
delésekre számítanak. (Ki tudja, nem 
postagalambokkal tartja-e az FSZB a 
kapcsolatot a Donbasz felkelôivel?) 

A gyártók rég látott haszonnal dol-
goznak: több mint tízezer Triumph-
Adler masina kelt el tavaly, amerikai, 
német és orosz titkos ügynökök gör-
nyednek afrikai tartásban vadonatúj 
írógépeik felett, s két ujjukkal dobol-
nak rajtuk. „Valóságos kín kétujjas 
technikával ezeket a szörnyetegeket 
megmozgatni” –-- írta még 1972-ben az 
osztrák Thomas Glavinic.

Tamáska Péter
(Magyar Hírlap)



00:10 A sokszínű vallás  
00:25 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Via Dolorosa 
- Jeruzsálem
00:40 Híradó  
01:20 Sporthírek  
01:25 Himnusz  
01:30 Heti Hírmondó  
01:55 Öt kontinens  
02:25 Székely kapu  
02:50 Lyukasóra  
03:20 Két emelet boldog-
ság (1960)  Magyar játék-
film.  Rendezte: Herskó Já-
nos. Szereplők: Szabó Gyu-
la, Csűrös Karola, Kaló Fló-
rián, Domján Edit, Garas 
Dezső, Krencsey Marianne, 
Kiss Manyi, Pártos Erzsi, 
Mendelényi Vilmos, Avar 
István, Vetró Margit, Mécs 
Károly, Törőcsik Mari, 
Szabó Ernő
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar művésztelep
05:15 Kincskereső kisköd-
mön (1968) 6/1.: A körte-
muzsika. Magyar tévéfilm-
sorozat 
05:35 Táncvarázs  
06:25 Fölszállott a páva  
Elődöntő 1.
08:50 Gazdakör  
09:00 Illés Lajos Emlék-
koncert (2012) 2/1.
09:55 Pocok, az ördögmo-
toros (1974) 1. Rész, 
Magyar tévéfilmsorozat  
10:25 Mesélő cégtáblák: A 
fogaskerekű
10:45 Família Kft. Egyip-
tom. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:15 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Örökzöld dallamok 
(1978) Randevú a Tico-
Tico Bárban
12:50 Amire a világ tán-
colt: Örökzöld dallamok - 
A harmincas évek
13:55 Csendül a nóta  
14:50 Engedjétek hozzám
15:00 Így szól az Úr!  
15:05 Református ifjúsági 
műsor  
15:20 Család-barát  
16:45 Nemcsak a húszéve-
seké a világ 
17:35 Virtuózok  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró  
20:00 Egy pofon, egy csók 
(1944)  Magyar játékfilm. 
Rendezte: Martonffy Emil. 
Szereplők: Csortos Gyula 
(Hubert Antal), Vaszary Piri 
(A felesége), Egry Mária 
(Gizike, a legidősebb 
lányuk), Bilicsi Tivadar 
(Kovács Béla, a férje), Déry 
Sári (Ellen Elly, énekesnő), 
Raffay Blanka (Olgica, 
Huberték középső lánya), 
Pálóczy László (dr. Budai )
21:10 Régi keringő (1941)  
Magyar játékfilm. Rendezte: 
Bánky Viktor. Szereplők: 
Harmonikás Gizi, Páger An-
tal, Szörényi Éva ,  Zsillei 
Margit, Szilassy László , 
Földényi László , Lánczy 
Margit
22:40 Ybl 200 Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:45 Keletről jött embe-
rek - A kunok. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
23:40 Ízőrzők:Tényő
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 00:10 Virágzó Magyar-
ország: Szigetszentmiklós
00:35 Nótacsokor   
00:50 Duna World News   
01:00 Híradó   
01:35 Sporthírek   
01:40 Himnusz  
01:45 Ida regénye (1986)  
2/1.: Magyar tévéfilmsoro-
zat  Rendezte: Félix Lász-
ló. Szereplők: Borbás Ga-
bi, Csíkos Gábor, Deák B. 
Ferenc, Farkas Antal, Gór 
Nagy Mária, Győry Fran-
ciska, Hegedüs Erzsébet, 
Károlyi Irén, Káry Gyula, 
Konrád Antal, Laczkovich 
Géza, Máday György, 
Makay Sándor, Marsek 
Gabi, Nagy Attila, Nagy 
István, Oszter Sándor, 
02:50 Temesvár ’89  
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 1. 
rész: A megszakított hívás. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar divatbemutató
05:15 Kincskereső kisköd-
mön 6/2.: A kincskereső. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:40 Táncvarázs: Lát-
ványtánc Európa-bajnok-
ság, Budapest
06:30 Fölszállott a páva 
(2014)  
08:45 Duna World News   
08:50 Gazdakör  
09:05 Illés Lajos Emlék-
koncert (2012)  2. Rész. 
10:00 Pocok, az ördögmo-
toros (1974)  2. Rész.
Magyar tévéfilmsorozat   
10:45  Família Kft. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Amire a világ táncolt 
(1981)  Örökzöld dalla-
mok - A negyvenes évek
13:20 Örökzöld dallamok 
13:45 Csendül a nóta  
14:15 Nótacsokor (2004)   
(Nánássy Lajos, Máté 
Ottília, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara)
14:40 Élő egyház  
15:10 Tálentum:  A ma-
gyar színjátszás nagyasz-
szonya - Tolnay Klári
15:45 Magyarország-
Egyiptom férfi kézilabda-
válogatott barátságos 
mérkőzés  
17:40 Család-barát  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Kőhát - A 
máramarosi só birodalma
20:00 Önök kérték  
20:55 Szekeres Adrien 
karácsonyi koncert 2/1.  
21:55 Tenyérnyi gyerekek 
(2013) Magyar dokumen-
tumfilm . A koraszülöttség 
ma Magyarországon nép-
betegség, minden tizedik 
gyermek idő előtt jön 
világra. 
22:50 Gazdátlan asszony 
(1944)  Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Sipos Lász-
ló. Szereplők: Greguss 
Zoltán (a szélhámos), 
Halasi Mariska (az anyós), 
Pártos Ádám, Pethes 
Sándor (lovagja), Simor 
Erzsi (Éva), Turay Ida 
(konzumnő)

00:00 Karácsonyi éjjeli 
mise a Szent Péter Bazili-
kából. Közvetítés 
felvételről
01:30 Híradó  
02:05 Himnusz  
02:10 Kívánságkosár   
04:05 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 3. 
rész:A ragadozó. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:00 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
szépségkirálynő. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
05:15 Kincskereső kisköd-
mön (1968)  6/4.: Megy a 
ködmön világgá. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
05:40 Táncvarázs: Divat és 
Sporttánc Gála - Kartal, 
06:35 Fölszállott a páva  
08:55 Gazdakör  
09:05 Kormorán - Angya-
lok énekei koncert (2013)  
2/1.: 
10:00 Pocok, az ördögmo-
toros (1974)  3. Rész. Ma-
gyar tévéfilmsorozat. Ren-
dezte: Fejér Tamás. Szerep-
lők: Becker Ferenc, Ber-kes 
Zoltán, Bús Katalin, Fóti 
Gyermekkórus, Gombás 
György, Losonczi Gábor, 
Margitai Ági, Őri Imre, 
Pásztor János, Szergej 
Elisztratov, Szirtes Ádám, 
Végvári Tamás
10:30 Família Kft. (1993)  
Születésnap. Magyar tévé-
filmsorozat  
10:55 Tátrai Tibor és bará-
tai koncert (2014)  2/1.: 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Kapcsoljuk Rómát! 
- A Szentatya Urbi et Orbi 
áldása  
12:30 Híradó - Déli  
12:40 Kívánságkosár   
14:40 Nótacsokor (Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Rózsa 
Zoltán, Horváth Gyula és 
Rácz Lajos)
15:10 Katolikus Krónika  
15:45 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál (2006)  1. 
Rész. Közreműködik: Indí-
tókép – Állami Artistaképző 
Intézet; Faltyny csoport – 
zsonglőrök (Csehország); 
Maria és Oleg – átváltozó 
művészek (Oroszország); 
Duó Kis Faludy – ugródesz-
ka akrobaták (Magyaror-
szág); Sharjynin csoport – 
bohózat (Oroszország); 
Oksana – kutyák és lámák 
(Ukrajna); Nightflight – ak-
robata a levegőben (Német-
ország); Kevin Huesca – 
hasbeszélő (Olaszország)
16:45 Nemcsak a húszéve-
seké a világ. Szenes Iván írta
17:35 Virtuózok   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Liptói-
havasok
20:00 LEGENDA: Válo-
gatás legendás dalokból
21:05 Szenes Iván Emlék-
koncert 2014 - 3/3. rész  
21:55 Ybl 200 Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:05 Parlamenti 
gyermekkarácsony 2014  
22:30 Szeret menti nép-
dalvetélkedő  
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Mesélj nekem!  
Maugli 2. rész (Rudyard 
Kipling)
01:55 A beszélő köntös 
(1968)  Magyar játékfilm. 
Rendezte: Fejér Tamás. 
Szereplők: Detre Anna-
mária, Görbe János, Iglódi 
István, Kállai Ferenc, Őze 
Lajos, Páger Antal, Toma-
nek Nándor
03:30 Egy ügyűek  
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 4. 
rész: Képtelen képesség. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:00 Kincskereső kisköd-
mön (1968)  6/5.: A kis 
Bice-Bóca. Magyar tévé-
filmsorozat  (ff.)  
05:15 Kincskereső kisköd-
mön (1968)  6/6.: Az égbe-
látó. Magyar tévéfilm-
sorozat
05:40 Táncvarázs  49. Sa-
varia Nemzetközi Táncver-
seny, Szombathely 2014
06:35 Fölszállott a páva  
09:05 Kormorán - Angya-
lok énekei koncert (2013)  
2/2.: 
10:00 Pocok, az ördögmo-
toros (1974)  4/4.: Magyar 
tévéfilmsorozat . Rendezte: 
Fejér Tamás. Szereplők: 
Becker Ferenc, Berkes 
Zoltán, Bús Katalin, Fóti 
Gyermekkórus, Gombás 
György, Losonczi Gábor, 
Margitai Ági, Őri Imre, 
Pásztor János, Szergej 
Elisztratov, Szirtes Ádám, 
Végvári Tamás
10:35 Família Kft. (1993)  
Magyar tévéfilmsorozat  
11:00 Tátrai Tibor és 
barátai koncert 2. rész
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  '
12:10 Kívánságkosár  
14:10 Nótacsokor (2005)  
(Bihari János Koncert 
Cigányzenekar, prímások: 
Johan János és Yukako 
Furudate)
14:35 Csendül a nóta 
(1993)  
15:05 Tanúságtevők  
15:35 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál (2006) 2. 
Rész. Novikov csoport – 
akrobaták (Oroszország); 
Sapo – gumiember 
(Brazília); Maria Andreeva 
– keringő kötélen 
(Oroszország); Zebrák – 
dobóakrobaták 
(Oroszország); Philip és 
Gladis – fóka-idomítás 
(Olaszország); Karlo, Billy 
és Lilly – bohózat 
(Oroszország); Kanakovi 
csoport – rúddobó 
akrobaták (Oroszország); 
Pavel Ruzsilo – zsonglőr 
(Oroszország)
16:40 Nemcsak a húszé-
veseké a világ . Szenes 
Iván írta
17:30 Virtuózok  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: 
Háromszéki havasok - 
Határkerülés a kézdiszéki 
Szentföldön
20:00 Hogy volt?!  
21:00 Fábry 
22:15 Angyalmuzsika  
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
1:40 Himnusz   
01:45 Mesélj nekem!  A 
teknős és a nyúl (La 
Fontaine)
01:55 Jázminillatú kará-
csony. Magyar dokumen-
tumfilm. Rendezte: Demi-
an József, Józsa Erika. 
Karácsonyi barangolásra 
indulunk Dél-Amerikába. 
Iguaçut, a világ egyik leg-
nagyobb és legszebb víze-
sését választottuk kiinduló-
pontul, ahol három ország 
találkozik: Argentina, Bra-
zilia és Paraguay. A negye-
dik ország, amit megláto-
gatunk Uruguay. Szeret-
nénk megtudni, hogy a 
decemberi nyárban ho-
gyan jut el ide rénszarva-
sok vontatta szánján a Mi-
kulás? Van-e karácsonyfa,  
s vajon a jó gyerekeknek 
hoz-e ajándékot a Jézuska? 
Vagy egészen más szoká-
sok vannak errefelé?
02:25 Bob herceg (1941)  
Magyar játékfilm.   
Rendezte: Kalmár László. 
Szereplők: Kovács Kató, 
Makláry Zoltán, Rajnai 
Gábor, Simor Erzsi, 
Szilassy László, Vízváry 
Mariska. Huszka Jenő 
operettjének bájos meséje 
elevenedik meg 
04:05 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 5. 
rész: Perszóna. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:00 Van képünk hozzá  
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró  
06:45 Fölszállott a páva 
(2014)  6.: Középdöntő 2.
09:15 KorTárs  
09:45 Hogy volt?!  
10:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok. 
10:55 Mint oldott kéve 
(1983)  7/5.: Párizs-Lon-
don 1851-1853. Magyar 
tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Életkerék: Budapest
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Nyelvőrző   
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak   
14:25 Barangolások öt 
kontinensen  
14:50 Hazajáró   
15:20 Amire a világ tán-
colt: Örökzöld dallamok - 
Az ötvenes évek
16:10 HungarIQ 21.   
16:40 Novum: Drónraj. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
17:05 Ismerős Arcok 
koncert  2/1. 
18:00 Dr. Lala (2014) 
Magyar dokumentumfilm
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
1. Ne szólj száj, 2. Fájhat a 
fej. Rendezte: Erdélyi Dániel, 
Kapitány Iván. Szereplők: 
Bozsó József, Földes Eszter, 
Klem Viktor, Nagy-Kálózy 
Eszter, Oroszlán Szonja, 
Pokorny Lia, Rudolf Péter
20:25 Van képünk hozzá  
21:20 Linda: Rebeka. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:25 Fábry 
23:45 Katolikus Krónika  

00:25 Híradó  
01:05 Sporthírek   
01:10 Himnusz  
01:20 Gasztroangyal   
02:15 A kis hercegnő 
(1939)  Amerikai játékfilm 
. Rendezte: Walter Lang. 
Szereplők: Shirley Temple 
(Sara Crewe), Richard 
Greene (Geoffrey Ham-
ilton), Anita Louise (Rose 
Hamilton), Ian Hunter (Re-
ginald Crewe) A félárva 
Sara apja a búr háborúba 
megy katonának, így kislá-
nyát kénytelen intézetbe 
adni. Amikor kiderül, hogy 
Sara apja hősi halált halt, a 
nevelők magatartása gyö-
keresen megváltozik. A 
kislány méltósággal viseli 
a nélkülözést és a 
megaláztatást.
03:50 Linda. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:00 Mint oldott kéve 
7/6.: London-Ausztrália-
Párizs 1853-1855 Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:55 Hagyaték   
06:25 Határtalanul magyar
06:50 Fölszállott a páva 
(2014) 7.: Döntő. 
Döntőhöz érkezett a 
Fölszállott a páva 2014! 
Az elmúlt egy év során 
határon innen és túlról, a 
Kárpát-medence minden 
szegletéből több mint ezer 
néptáncos és népzenész 
fiatal próbált szerencsét - 
ma már csak 10 produkci-
ónak van lehetősége, hogy 
meggyőzze a zsűrit, ő a 
legméltóbb a kategória-
győztes címre, és kiderül 
az is, hogy ki a nézőnk 
kedvence, avagy a má-
sodik évad közönségdíjasa.
09:20 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:50 Táncvarázs (2014)  
X. Hajdú kupa - Hajdúbö-
szörmény 2014
10:40 Székely kapu  
11:15 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli   
12:05 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?!  
15:20 Amire a világ táncolt 
(1981)  5.: Örökzöld dal-
lamok - A hatvanas évek
16:10 Nótacsokor: Miklós-
sy József, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László, Dió-
szegi Irén, Puka Károly és 
zenekara
16:40 Csendül a nóta :Dóry 
József, Kovács Apollónia, 
Oláh Kálmán és zenekara
17:05 Hagyaték: A világ 
világossága - Karácsonytól 
vízkeresztig
17:35 Ismerős Arcok kon-
cert (2014) 2/2.: 
18:30 Szerelmes földrajz 
(2014)  Pillantás a végelen-
be - Entz László
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Ghymes – Mendika 
Karácsonyi jótékonysági 
koncert a Bazilikából 
20:35 A napsugár nyomá-
ban (1974)  13/6.: Jégkor-
szak az Egyenlítőn.  
21:05 Csellengők (2014) 
Eltűntek nyomában
21:35 Gasztroangyal  
22:30 Tankcsapda 25 éves 
koncert 2/1.-2.  

00:05 Hagyatékaaa; 
Vándor Attila
00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Ida regénye (1986) 
2/2.: Magyar tévéfilmsorozat  
02:55 Isten madárkái  
(1994) Budai világ egy 
felvonásban. Magyar té-
véjáték. Rendezte: Koltay 
Beáta. Szereplők: Csáká-
nyi Eszter, Molnár Piroska, 
Eperjes Károly, Hacser Jó-
zsa, Haumann Máté, Tóth 
Auguszta. Két magányos 
ember összetalálkozik egy 
papagáj jóvoltából.
03:25 „Mert hét életem 
van, ebből öt ment el”  Ze-
nés portréfilm az életörö-
mért folytatott küzdelem-
ről. Géza átlagos ember 
volt: dobolt, versenytán-
colt, hajtotta a munkát – 
amíg egy ritka betegség 
gyökeresen megváltoztatta 
az életét. 
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 2. 
rész: Kard és kehely. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők : Az 
első magyar hangosfilm
05:15 Kincskereső kisköd-
mön 6/3.: A csodakalap. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:35 Táncvarázs: Formá-
ciós és Kür Magyar Baj-
nokság, Szombathely
06:30 Duna World News  
06:35 Fölszállott a páva 
08:55 Gazdakör  
09:05 Duna World News   
09:10 Karácsonyi koncert 
a Szent István bazilikában  
10:15 Mézet ont az ég… 
Versek, zenék Betlehemről 
10:40 Família Kft. (1993) 
A csőtörés. Magyar tévé-
filmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talk-show
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli 
12:10 Kívánságkosár   
14:10 Nótacsokor  (B. 
Tóth Magda, Bokor János, 
Csala Judit, Marót Nóra, 
Déki Lakatos Sándor és 
zenekara)
14:50 Református 
magazin  
15:25 Család-barát  
16:45 Nemcsak a húszéve-
seké a világ. Szenes Iván írta
17:40 Virtuózok   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Hazajáró Kelet-
Szlavónia
20:00 Mága Show 
21:35 Szekeres Adrienn 
karácsonyi koncert 2/1.  
22:25 Hogy volt?! 20 éves 
a Duna Televízó /ism./
23:20 Hagyaték Csendes 
éj - Karácsony a fronton. 
Hogyan ünnepelték a ka-
tonák a szeretet ünnepét a 
halál és pusztítás közepet-
te? Mit üzentek haza a csa-
ládjuktól messze harcoló 
magyar honvédek? Ho-
gyan őrizhető meg a hit, a 
remény és a szeretet a 
háború poklában? Hogy 
lehetett megmaradni 
Krisztus követőjének és a 
haza hű katonájának 

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 

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.

KÖZÉPKORU, sok éves gya-

korlattal, referenciával  rendelkezô nô 

a hét bármely napján vállal takarítást. 

Tel.: 0405 572-858 (Kati)

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

UTAZIK TASMÁNIÁBA? Itt a leg-

szebb lehetöség:

 www.bedandbreakfast21.com.au 

Beszélünk 5 nyelven.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


