
Mailed  on Friday, 1st May 2015

No. 2867.    7  May  2015.  Printed Post approved PP 1000 2449   LVII. évfolyam  16. szám    2015. május 7.



 2. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                            2015. május 7. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
amelynek során a helyszínen lévô kellékek között olyan tárgyakat (például gáz-
palackokat, gázkályhát, karácsonyfatalpat, felfújtható matracot, szárítókötelet, 
ruhanemûket) is eltávolítottak, amelyek nem tekinthetôk demonstrációs kellé-
keknek, ellenben egyértelmû bizonyítékai annak, hogy a jelenlévôk életvitel-
szerû tartózkodásra rendezkedtek be. A bíróság most igazat adott a rendôr-
ségnek, amely helytállóan értékelte, hogy a véleménynyilvánítás már elegendô, 
ésszerû kereteket kapott azzal, hogy azt hónapokon keresztül szabadon gya-
korolhatták. A bíróság megállapította, hogy a kérelmezô és társai nincsenek 
elzárva a politikai véleményük egyéb keretek közötti kinyilvánításától. 
Összességében a végzés szerint a gyülekezési jog védelme a jelen esetben 
sokkal gyengébb, mint a klasszikus politikai véleménynyilvánítást szolgáló 
gyülekezéseknél.

„Meg kell mutatni, mitôl 
szabadultunk meg” Schmidt 
Mária a kommunizmusról

Meg kell mutatni a fiataloknak, hogy mitôl szabadultunk meg a kommunizmus 
bukásával ---- jelentette ki aTerror Háza filmpályázatának díjátadó ünnepségén 
mondott beszédében Schmidt Mária történész.

A múzeum fôigazgatója szerint nem engedhetô meg, hogy huszonöt évvel az 
események után eltagadják, a térség minden államában hatalmas tömegmoz-
galmak buktatták meg „a szabadsághiányos rendszert”.

Mint mondta, a kommunizmus bukása nem csupán megdöntôi, hanem az 
egész régió sikere volt. Hozzátette, azt is fel kell eleveníteni az emlékezések 
sorában, hová jutottunk el e negyedszázad alatt. 

Egy albán fiatal nyerte a Terror Háza Múzeum videoversenyét, amelyre az 
elnyomás, a kommunizmus és a szabadság témakörében lehetett legfeljebb 
egyperces kisfilmmel pályázni. Edizano Gjini munkáját a zsûri nemcsak 
témaválasztása, az albániai kommunista titkos bunker bemutatása és látvány-
világa miatt díjazta, hanem azért is, mert bemutatja a kommunizmus alóli 
felszabadulás örömét. A gyôztes az MTI-nek elmondta: hazájában máig ható, de 
elhallgatott téma, hogy mi történt az országban a kommunizmus évtizedei alatt. 
Az albánok megtanulták, miként lehet, ha szenvedve is, de túlélni, és ez a 
tapasztalat máig benne maradt a köztudatban, gátolva például, hogy kiálljanak 
jogaikért --- mondta.
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Május 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mihálynevû kedves olvasóinkat.

Mihály: Jelentése: Az Istenhez 

hasonló.

Köszönthetjük még, Gejza, Géza, 
Gyôzô, Ottokár és Péter nevû bará-

tainkat.

Május 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gergely nevû kedves olvasóin-kat.

Gergely:Jelentése: ébren ôrködô.

Eredete: a görög Grégoriosz latinos 

Greorius formája Gregorra rövidül.

Köszönthetjük még: Benigna, Fe-
hérke, György, Katinka, Kristóf 
nevû barátainkat.

Május 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ármin, Pálma nevû kedves olvasóin-

kat.

Ármin: Arminusnak, a keroszok 

fejedelmének latin nevébôl rövidült, 

késôbb mesterségesen azonosították 

a Hermannal.

Pálma: Újabb keletû névadás, a 

pálma nevû dísznövénybôl.

 Köszönthetjük még Alexandra, 
Antónia, Armand, Blanka, Csenge, 
Elek, Jób nevû barátainkat.

Május 11.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Ferenc nevû olvasóinkat.

Ferenc: A latin Franciscus rövidü-

lésébôl. Így nevezték el szülei a kis 

Assisi Szent Ferencet.

Köszönthetjük még: Fülöp, Izidor, 
Jakab, Miranda nevû barátainkat.

Május 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Pongrác nevû kedves olvasóinkat.

Pongrác: A latin Pancratius rövidü-

lése. Ez a görög Pancratius rövidü-

lésbôl ered. Pan (minden, (kratosz) 

(erô).

Frida:A német Frieda névbôl ered.

Köszönthetjük még Celesztin, Do-
natella, Emma, Ince, Ivánka, 
Johanna, Zsanett nevû barátainkat.

Május 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szervác, Imola nevû kedves olvasó-

inkat.

Szervác: A latin Servatius név né-

met Servaz rövidülésébôl. Jelentése: 

megszabadított.

Imola: Vizes talajban élô, hosszú 

szárú füféle tájnyelvi nevébôl utónév-

ként elôször Jókai Mór használta 

egy mûvében.

Köszönthetjük még: Gellért, Ger-
da, Glória, Ofélia, Róbert, Solt 
nevû barátainkat.

Vége a Parlament elôtti 
sátorozásnak

El kell bontania a Kossuth tér közepén felállított sátrait az ott „tiltakozó” 
Ország Gyûlése Mozgalomnak (OGYM), miután a rendôrség után a bíróság is 
megelégelte, hogy a szervezet visszaél a gyülekezési joggal --– tudta meg 
lapunk.

Tavaly augusztus 8-án „vert sátrat” a felújított Kossuth tér kellôs közepén a 
semmilyen támogatottsággal nem rendelkezô Ország Gyûlése Mozgalom, 
amely eredetileg a kormány ellen tiltakozik --– immár kilenc hónapja. A szer-
vezet két nagy sátrat állított fel a téren, de csak néha lézeng valaki a helyszínen. 
A mozgalmat az a Szabó Gábor vezeti, aki ellen sajtóhírek szerint nemrég vádat 
emeltek hûtlen kezelés miatt, mert a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 
igazgatójaként több tízmillió forintos vagyoni hátrányt okozott. Az OGYM ed-
dig sikeresen dacolt a rendôrséggel, amely szerint az életvitelszerûen megtar-
tott rendezvény túllépi a véleménynyilvánítási szabadság kereteit, és nem 
sorolható a gyülekezési jogról szóló törvény által biztosított lehetôségek közé.

A BRFK végzését azonban rendre megtámadták a bíróságon, a Fôvárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság pedig, néhány kivételtôl eltekintve, a fe-
lülvizsgálat során az OGYM-nek adott igazat. A joghatóság szerint a rendôrség 
nem tudta megfelelôképpen indokolni elutasító döntését. Ez a történet nagy-
jából ugyanazzal a forgatókönyvvel tavaly többször megismétlôdött, amikor a 
szervezet a rendezvény idôtartamának meghosszabbításait jelentette be.

A BRFK és a Fôvárosi Törvényszék tájékoztatása szerint azonban most 
változott a helyzet. A szervezet legutóbb a május 1-jétôl június 30-ig terjedô 
idôszakra jelentette be igényét, amelyet a rendôrség ismét elutasított. A BRFK 
hivatkozott arra, hogy a gyülekezési törvény hatálya alá kifejezetten a véle-
ménynyilvánítási céllal szervezett és e cél elérésére alkalmas módon, idôtar-
tamban, ésszerû keretek között megtartott rendezvények tartoznak, nem pedig 
a közterület tartós, életvitelszerû elfoglalása. Az idôhatárok nélkül megtartani 
kívánt rendezvény pedig nem tekinthetô gyülekezésnek. A rendôrség a Terror-
elhárítási Központ februári intézkedésével is alátámasztotta álláspontját, 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 IZSÁKY IMRE
(1922. augusztus 13. --- 2015. április 25.)

visszatért Teremtôjéhez.
Gyászolják: testvére Magyarországon, 

unokatestvére Svájcban, 
számos barátja Ausztráliában, Irén és Alexander, 

valamint C.L.P. Cheah

Nyugodj békében 
Drága halottunktól végsô búcsút május 2-án 

a Tobin Brothers
(www.tobinbrothers.com.au Tel.: 03 9328-3999)

 North Melbourne-i kápolnájában vettünk

Gyászjelentés



A második díjat az Egyesült Államokban élô magyar származású Bertalan 
Gitti kapta, aki személyes történeten keresztül mutatott be szabadságharcos 
hôsöket. A szintén albán harmadik helyezett, Faton Islami egy fiatalok által 
eljátszott jelenetben ábrázolja plasztikusan a diktatúra mûködését, mutatja be 
a zsarnokság irracionális természetét. 

A Terror Háza Múzeum korábbi közlése szerint mintegy száz, köztük hat 
magyar alkotótól származó pályamû érkezett a pályázatra.

Konzultáció a bevándorlásról
Nyolc millió kérdôívet küld szét a kormány, egyebek mellett a megélhetési 

bevándorlásról, és július elsejéig várja a beérkezô válaszokat.
A kormány tizenkét kérdést tesz fel a bevándorláshoz, megélhetési beván-

dorláshoz, illetve részben a terrorizmushoz kapcsolódó nemzeti konzultációban, 
amelyre július 1-jéig várják minden tizennyolcadik életévét betöltött állampol-
gár válaszát --– ismertette a kabinet döntését Kovács kormányszóvivô, a Parla-
ment elôtt tartott tájékoztatóján, kifejtve a közrádióban tett miniszterelnök be-
jelentést a jóváhagyott felvetésekrôl.

Kovács tájékoztatása szerint a több mint nyolc millió kérdôívet május elejé-
tôl kezdik kézbesíteni, a postának harminc-negyven napra van szüksége a leve-
lek kézbesítésére. A kormány becslése szerint mintegy kilencszázhatvan-millió 
forintba kerül majd a konzultáció, de a végleges költségekrôl késôbb teljes tá-
jékoztatást adnak –-- tette hozzá.

Kovács szavaira reagálva Z. Kárpát Dániel, a Jobbik frakcióvezetô-
helyettese kiemelte: számos kérdésben Magyarországon is rendet lehetne ten-
ni: a határok tisztességes védelmére és a nyílt menekültszállók zárttá tételére 
van szükség.

„A 20. század 
a magyar tragédia évszázada”

A Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Foglyok és Kényszermunkások 
Szervezetének (Szorakész) 25. jubileumi találkozóján többek között a Szovjet-
unióba hurcolt magyar kényszermunkásokról emlékezett meg a szervezet 
elnöke, Boross Péter.

A 20. század a magyar tragédia százada, egyben a második világháború után 
a Szovjetunióba hurcolt magyarok tragédiájáé, akik közül sokak nyughelye sem 
ismert –-- mondta Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke 
Siófokon.

A Szorakész 25. jubileumi találkozóján a volt miniszterelnök hozzátette: a 
Trianon utáni nemzedékbe mélyen beleégett a két világháború közötti fô gon-
dolat, a revízió eszméje, ebben akkor egységes volt az ország. Egy egész gene-
ráció készült arra, hogy visszaszerezze az elcsatolt területeket; a Szovjetunóba 
hurcolt politikai elítéltek és kényszermunkások áldozata ezzel függ össze --– 
mondta.

A kort és azt a nemzedéket „évtizedeken át gyalázó történetírás” elnyomja az 
igazságot. A haza szellemileg még nem egészséges, de a levegô már tisztább, 
küzdeni kell azért, hogy az „igaz” szó igazságot jelentsen -– fogalmazott.

Boross Péter a jelenlévôk között külön köszöntötte az idén századik évébe 
lépett vitéz békei Koós Ottó alezredest, aki 1944 és 1955 között volt politikai 
elítélt a Szovjetunióban, majd azt követôen politikai okokból hat évre Magyar-
országon is bebörtönözték. A veterán tisztet levélben köszöntötte Orbán Vik-
tor miniszterelnök is. A kormányfô azt írta: Koós Ottó életével példát mutat a 
katonai akadémia mai növendékeinek és minden magyarnak.

Kun Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára azt 
mondta, hogy a Szorakész tagjai „életükkel gyôzték le a kommunizmust azzal, 
hogy bár a diktatúra akarta ketté törni életüket, azt nem hagyták. Sem bûnösek, 
sem hibásak nem voltak egy elveszett háborúért”.

Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) tagja Szolzsenyicin a 
Gulagról írt mûvét idézve a kommunizmust értelmetlen, hazug, és az erôszakra 
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alapozott rezsimnek nevezte. „A magyar tragédia hátterében mindig ott állt a 
kommunizmus, marxizmus, a szocializmus, a bizottság feladata, hogy visszasze-
rezze vissza a múltat, hogy ki tudjunk bújni a marxista hazugságok hálójából” 
–-- mondta. Kitért arra is, hogy 2015-öt a kormány a Szovjetunióba hurcoltak 
emlékévének nyilvánította; ennek kapcsán a NEB együttmûködést kezdett a 
Szorakésszel, amely többek közt a szervezet irattári részlegének ôrzését, feldol-
gozását, és történeti interjúk rögzítését tartalmazza.

Menczer Erzsébet, a Szorakész elnöke arról szólt, hogy 2012-tôl, a Szovjet-
unióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja kere-
tében lehet beszélni arról, ami több mint 800 ezer magyar állampolgárral 
történt. Bár anyagi kárpótlást kaptak az érintettek, pénzzel nem lehet életeket 
megváltani –-- mondta, hozzáfûzve, hogy „a sebek begyógyítása a múlt valódi 
feltárása most kezdôdik”.

A Szorakészt a 2011-ben elhunyt Menczer Gusztáv, a Gulagot túlélôk egyike 
alapította 1990-ben. A szervezetnek 597 tagja van, többségük az elhurcoltak 
özvegyei és gyermekei, mára csak 70-en tartoznak a túlélôk közé. A siófoki 
Erzsébet Szállóban tartott jubileumi találkozóra mintegy százan jöttek el, 12-en 
a szovjet börtönök és munkatáborok túlélôi közül.

Magyarország területérôl a második világháború alatt mintegy 800 ezren 
estek szovjet hadifogságba, átlagosan 28 hónapos kényszermunka után térhet-
tek haza, a kivégzettek, éhezésben, betegségben elpusztultak száma 200-250 
ezerre tehetô. A jóvátételi kényszermunkára –-- málenkij robotra --- hurcoltak 
számát történészek 120 ezerre becsülik az ország 1947-es határain belülrôl. 
Egyharmaduk a volt Szovjetunió területén nyugszik, a túlélôk nagyobb része 
1949-re hazatérhetett. A Gulagon 1949-tôl politikai elítéltként raboskodó mint-
egy 80-85 ezer magyarból öt-hatezer élte meg a szabadulást, ôk többségükben 
1953-ban térhettek haza.

Hét évtized erdélyi mûvészete 
az MNG-ben

Sors és jelkép --- Erdélyi magyar képzômûvészet 1920-1990 címmel, eddig 
nem látott gazdagságban, 150 alkotó 430 festményén, szobrán, grafikáján, fotó-
ján keresztül mutatja be hét évtized erdélyi mûvészetét a Magyar Nemzeti 
Galéria (MNG) pénteken megnyílt kiállítása.

Természeti szépségeivel, történelmi helyszíneivel Erdély sokak számára 
meseországot jelent, de azonos-e ez a sokszor a Székelyfölddel azonosított 
Erdély-kép azzal, amit az erdélyiek magukénak éreznek? --- tette fel a kérdést a 
tárlat pénteki megnyitóján az emberi erôforrások minisztere.Balog Zoltán 
hangsúlyozta: nehéz összefoglalni, mit jelent Erdély, ezért marad a mûvészet, 
„amelytôl azt várjuk, hogy autentikusan szóljon”. Az MNG kiállítása túlmutat a 
nosztalgiákon és sztereotípiákon: egyszerre mutatja meg az erdélyi magyar 
képzômûvészet önállóságát, teljességét, és mégis úgy, mint ami a „mi részünk” 
--- fogalmazott.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a vadregényes Székelyföldön túl 
létezik az urbánus Erdély is, ezek együtt adják ki a teljes képet. Ezt kapjuk meg 
a kiállítás segítségével is --- méltatta a tárlatot Balog Zoltán.Vécsi Nagy Zoltán, 
a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Mûvészeti Központ vezetôje az eddigiekhez nem 
mérhetô nagyságú és jelentôségû kiállításnak nevezte a tárlatot, amely az 
erdélyi magyarok számára „egy örök ábrándnak hitt közösségi kívánság betel-
jesülése”.

Mint felidézte, korábban úgy tûnt, hogy a magyar fôvárosban egy hasonló 
kiállítás „határos a lehetetlenséggel”, így a példás szakmai körültekintéssel 
összeállított tárlat megvalósításának szándékát és módját nem lehet eléggé 
dicsérni.Vécsi Nagy Zoltán kifejezte azt a reményét is, hogy az erdélyi magyar 
képzômûvészeknek ezentúl „meglehet a maguk természetes helye a nemzet 
pantheonjában”.Baán László fôigazgató felidézte, hogy az MNG történetében 
még nem volt átfogó kiállítás az erdélyi magyar képzômûvészetrôl. Az intéz-
mény most végre törleszti adósságát: emberfeletti munka volt hét évtizedet 
egyetlen tárlaton áttekinteni, de a rendkívül magas színvonalú eredmény magá-
ért beszél --- méltatta a kiállítást, hozzátéve: „Erdély végre hazatért a Magyar 
Nemzeti Galéria falai közé”.

Szücs György fôigazgató-helyettes, a tárlat kurátora a kiállítás kezdô és 
záró dátumát megindokolva emlékeztetett: az 1. világháború végéig az erdélyi 
magyar képzômûvészet szervesen illeszkedett a magyarországi mûvészeti 
életbe, a határok 1990-es megnyitása után pedig ismét feloldódott az addigi 
bezártság, így nem lett volna indokolt a kortárs erdélyi mûvészeti folyamatokat L.Y. TONGE & CO. LAWYERS

Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelayers.com.au

Csempésztrükk
Sokunkkal elôfordult a Kádár-éra 

idején, hogy könyveket csempésztünk 
be a hazába és ki a hazából.

Na de hát Jókait? Na de hát csapatos-
tul? Tart a könyvfesztivál. Talán ér-
demes ennek apropóján egy jegyzet 
erejéig elmesélni, hogyan is történt a 
dolog Jókaival. Tudniillik aligha lesz 
már ehhez hasonló akció.

A magyar kézilabda-válogatott a 
stockholmi világkupára utazott. Az 
edzô testvére az 1956-os forradalom 
után a svéd fôvárosba emigrált, és 
mivel addig nem látogathatott haza, a 
két férfi repesve várta a találkozót. A 
Stockholmban élô testvérnek viszont 
sajátos kérése volt. Legkedvesebb író-
jának Jókai Mór számított, és nagy 
becsben tartotta a mélyvörös Jókai-so-
rozatát. Azzal a kéréssel fordult a test-
véréhez, az edzôhöz, hogy nem tudná-e 
megörvendeztetni a csapat az író ösz-
szes mûvével. „Nincsen semmi akadá-
lya!” –-- felelte a mester, és szépen ki-
osztotta Jókai könyveit a csapat tagjai 
között. A sportlap tudósítója lévén ne-
kem is jutott négy-öt belôlük. A nosz-
talgia engem is elkapott, mert amikor 
pénzszûkében volt a családunk, apám 
eladta a mélyvörös Jókaikat az antik-
váriumnak.

Ment a magyar kézilabda-válogatott 
Stockholmba, és vitte a Jókaikat. Bô-
röndjeinkben a könyvek mellett egy-
egy üveg whisky is meglapult, mert 
szeszes italokat abban az idôben tilos 
volt a skandináv országba bevinni. 
Elérkezett a vámvizsgálat. Annak 
rendje és módja szerint belekukkan-
tottak a kofferjainkba, és szépen kie-
melték belôle a drága italokat, majd 
kedves mosollyal és udva riasan kiön-
tötték a szemünk láttára. Mihelyt 
azonban feltárultak a csomagjaink, a 
vámosoknak szemet szúrt, hogy mind-
annyiunk bôröndjében néhány mély-
vörös könyv is lapul.

„Ezek miféle könyvek?” –-- kérdezte a 
fônök, majd kezébe vette a Szegény 
gazdagokat. „Jokaj? Ki ez az író?” 
Ránk telepedett a gyanú, hogy olyan 
könyveket akarunk becsempészni az 
országba, amelyek Svédországban is 
indexen vannak. Magyarázatot köve-
teltek. Az edzô kivágta magát. „Tudja, 
Jókai nagyon népszerû 19. századi író 
volt Magyarországon, és halála évfor-
dulóján vetélkedôt tartanak a stockhol-
mi magyarok a mûveibôl. A magyar 
kézilabdacsapat meg akarja nyerni ezt 
a vetélkedést, és a fiúk hetek óta bújj-
ák a könyveket.” A fônök hitte is, meg 
nem is a mesét, mindenesetre enge-
délyt adott, hogy bevigyük a Jókai-
sorozatot az országába. Volt nagy 
öröm, amikor kipakoltuk a könyveket.

De hát hol van a tavalyi hó? Ma már 
könyvet csempészni sem érdemes.

Kô András
(Magyar Hírlap)

etnikai alapon vizsgálni.
A földrajzi határokról szólva 

elmondta, hogy a tárlat Erdélyt tágan 
értelmezi, nem mond le tehát olyan 
fontos partiumi központok bemuta-
tásáról sem, mint Nagybánya, Temes-
vár vagy Nagyvárad.

Szücs György beszámolója szerint a 
kilenc fejezetbôl álló kiállítás elsô 
egysége Nagybánya örökségére és a 
tájképfestészeti hagyományra kon-
centrál, az iskolateremtô mestert, 
Thorma Jánost követô generációtól 
indulva, többek között Ziffer Sándor, 
Nagy István, majd Kusztos Endre 
munkáit felvonultatva.
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A Magyar Világtalálkozó évrŒl évre májusban megrendezésre kerülŒ olyan rendezvény-
sorozat, melyen az összmagyarság képviseletében a közélet, a kultúra, a tudomány, a mûvészet, a 
vallás, a szociális- és civilszféra, a sport és a gazdasági élet szereplŒi mutatkoznak be valamennyi 
korosztály számára a Kárpát-medencei és a távoli országokba szétszóratott magyarok és 
meghívott vendégeik részvételével.

Egyedülálló e rendezvény a maga nemében, mert jelentŒs értéket képvisel a magyar–magyar 
kapcsolatokban, s rendkívüli lehetŒséget nyújt a világ minden részén történŒ kapcsolatok 
kialakítására, az együttmûködésre. Különlegessége abban rejlik, hogy széles terjedelemben 

szólít meg olyan köröket, amelyek a társadalmi, a kulturális és a gazdasági élet területein jelentŒs 
befolyással bírnak. 

Az idei Világtalálkozó 2015. május 22-e és 31-e között Budapesten, Szegeden, Ópusztaszeren és 
Aranyosapátiban kerül megrendezésre. A tíz nap, számos helyszínének mintegy száz programjából 
minden korosztály kedvére válogathat. A rendezvény folytatása a 2011-ben Balatonlellén 
megrendezett I., majd a 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben Budapesten és több városban megtartott 
II., III. és IV. Magyar Világtalálkozóknak. A rendezvények zöme idén is Budapest belvárosában 
zajlik, de vidéken a Világklubok szervezésében lesznek kisebb-nagyobb események.



– Ön szerint mi az üzenete a tapolcai  
és a megelŒzŒ idŒközi országgyûlési 
választás eredményének?

– Nincs nevetségesebb, mint öklöt 
rázni az elment hajó után. Az elmúlt 
évtizedekben megtanultam, hogy 
gyŒzni csak az képes, aki veszíteni is 
tud. Természetesnek tartom, hogy a 
megfelelŒ belsŒ fórumok elemzései 
nyomán higgadt döntésekkel változ-
tatnak, ahol ez szükséges. Annak 
értelmét nem látom, hogy magunkat 
kezdjük ostorozni, az élveboncolás is 
veszélyes, mert ilyenkor az is megtör-
ténhet, hogy végül megállapítják: a 
halál oka maga a boncolás volt.

– Viharos egy éven vagyunk túl. 
Számított-e tavaly az újabb kétharma-
dos országgyûlési választási gyŒze-
lemre és az azt követŒ fölényes euró-
pai és önkormányzati sikerre?

– Ha nem is ilyen arányúakra, de 
számítottam a gyŒzelmekre, azonban 
ne lássuk magunkat se többnek, se 
kevesebbnek, mint akik vagyunk. Az 
elmúlt évek kétharmados politikai 
teljesítményét történelminek minŒsí-
tem. Ezt a kétharmados országtöbb-
séget elŒbb a politikai, gazdasági, er-
kölcsi katasztrófát okozó ellenfeleink 
hozták össze, de a tavaly elért kéthar-
mados többségnek immár közös jövŒ-
képe van, amit az alaptörvényben, az 
új alkotmányban szentesítettünk. A 
viharos esztendŒ, amire ön utal, rend-
kívüli próbatétel volt, olyan belpoliti-
kai hidegháború alakult ki, amelyet 
az ellenérdekelt külsŒ erŒk is profi 
módon hergeltek. Mind a három ta-
valyi sikeres választás azt bizonyí-
totta, hogy a zaklató évtizedek után 
az ország idegrendszere nem romlott 
annyira, mint azt sokan szerették 
volna.

– Az önkormányzati választások 
után mintha valami megváltozott vol-
na a kormánypártoknál. A frakciószö-
vetségen belül milyen változásokat 
tapasztalt?

– Azt ne várja el tŒlem, hogy a párt-
szövetségünk belsŒ ügyeibŒl csipe-
getni fogok, és úgy teszek, mintha 
mindenre tudnám a megoldást. A 
családi ügyeket családon belül kell 
elrendezni. Ehhez belsŒ nyugalom és 
önfegyelem kell. Érték dolgában pe-
dig a jövŒben sincs kompromisszum, 
ahogy a nemzeti érdek érvényesítése 
ügyében is határozott politikai irányí-
tásra és szolgálatra van szükség. Ez a 
frakciószövetségen belül olyan csa-
patmunkát eredményezett, amelyet a 
vasárnapi kudarc megerŒsít. Azt pe-
dig természetesnek tartom, hogy van-
nak súrlódások, de egy kudarc követ-
kezménye az is lehet, hogy összecsi-
szolódunk. Azt is tapasztalom, hogy 
ellenzéki indulatból, gyûlöletbŒl plety-
kák is bugyborékolnak, mocskolják a 
közéletet. Ezt akár a kormánypárti, 
akár az ellenzéki szavazópolgárnak 
egyre nehezebb elviselni.

– Internetadó, drogteszt, útdíj, va-
sárnapi zárva tartás. És még számos 
intézkedés vagy közvélemény elé ve-
tett ötletmorzsa, amely – okkal vagy 
ok nélkül – komoly felzúdulást keltett. 

Mi a véleménye ezekrŒl egyenként és 
összességében?

– Nagyipari eszközökkel történik a 
népbutítás, még az alapjaiban jó gon-
dolatot is szélsŒséges környezetbe 
lehet ültetni, és az ebbŒl kikényszerí-
tett féligazság nagyobb gazság, mint 
a hazugság. A „közvélemény elé ve-
tett ötletmorzsa” valóban veszélyes, 
mert „gyúanyagot” termelhet, és ko-
moly hitelvesztés lehet az ára. El kell 
ismerni, hogy ellenfeleink profi tech-
nikákkal dagasztottak naggyá, nem-
zetközivé néhány „ötletmorzsát”. 
Egyébként pedig az ön által említett 
ügyekben a véleményem külön-külön 
és összességében is megegyezik a 
frakciószövetség által számtalanszor 
megfogalmazott nyilatkozatokkal. 
Gondolom, ebben nem okozok megle/
petést.

– Közben szinte naponta érkeznek a 
közvélemény jelentŒs részét irritáló 
hírek egyes kormányzati politikusok 
urizálásáról, furcsa meggazdagodá-
sokról. Magyarázat, válasz elvétve 
érkezik, s ha mégis, az is inkább ront 
a helyzeten. A megelŒzŒ négy évben 
mintha jóval kevesebb lett volna az 
ilyen hír. Ön szerint ezen a téren mi 
változott? És mit lehet ez ellen tenni?

– Machiavelli tanár úr szorgalmas 
és tehetséges tanítványai a hazai és 
nemzetközi ellenzék soraiban kihasz-
nálnak minden lehetŒséget. Magának 
abban igaza van, hogy aki magyaráz-
kodik, az önmagát vádolja. Hogy mit 
lehet tenni? Ügyelni kell a részletekre 
is, mert a kisördögöt jól fizetik. Aki 
pedig nem tud kibújni a bŒrébŒl, az 
könnyen a politikai pálya szélére sod-
ródik – vagy kisodródik a politikai 
pályáról. Egyébként a régi mondás 
jut eszembe, és ez nem csupán a poli-
tikusokra vonatkozik: jobb ország len-
ne a miénk, ha a tízparancsolatból 
legalább kettŒt betartanánk. Bárme-
lyik kettŒt.

– Eközben az ország gazdasági mu-
tatói független elemzŒk szerint is 
kiválóak: a munkanélküliség és az 
államadósság folyamatosan csökken, 
pénzromlás szinte nincsen, az átlag-
bérek emelkednek, csökken a szegé-
nyek száma, stabil az államháztartás 
egyenlege. Mégis, az emberek mintha 
nem erre, hanem a bosszantó hírekre 
lennének fogékonyabbak, amit a köz-
vélemény-kutatási adatok is mutat-
nak.

– Az is régi mondás, hogy a népet 
nem lehet leváltani. A közhangulatot 
tudomásul kell venni, és erre az a 
jellemzŒ, hogy mialatt az igazság az 
elŒtérben várakozik, addig tíz hazug-
ság jut szóhoz. Az igazságot érvénye-
síteni kell, ez szakmai feladat is. Én 
javíthatatlan derûlátó vagyok: egy-
részt az alaptörvényünk biztonságot 
ad, másrészt a kormányprogram 
olyan erkölcsi és gazdasági megúju-
lást valósíthat meg, amely elŒbb-
utóbb az egyéni életsorsokban is 
kedvezŒ változást hoz.

– A második Orbán-kormány – mint 
azt a miniszterelnök megfogalmazta – 
befejezte a rendszerváltást, amelynek 

megindításában annak idején önnek 
is kulcsszerepe volt. Úgy volt, hogy a 
mostani négy év a konszolidációról 
szól majd. Amit most látunk, már az 
lenne?

– Igen, ez a konszolidáció idŒszaka, 
de az országra nem lehet kitenni azt a 
táblát, hogy „átalakítás miatt zárva”. 
Továbbra is ütköznek érdekek, esz-
mék és rögeszmék, nem szólva arról, 
hogy az Európai Unió is zaklatott és 
ingerlékeny állapotban van. Senki 
nem gondolhatott arra, hogy idilli 
hangulat és békés, nyugodt idŒszak 
lesz, amit konszolidációs folyamatnak 
nevezünk. Ahogy mindenkinek sze-
mély szerint, úgy a kisebb-nagyobb 
közösségeknek is, az „országnépnek” 
is együtt minden eredményért napon-
ta újra és újra meg kell küzdenie.

– A Nemzeti Fórumnak mi a legfŒbb 
küldetése ezekben az idŒkben?

– A Nemzeti Fórum az MDF-bŒl 
jogtalanul kizárt és a kizárások miatt 
kivált képviselŒk által szervezett poli-
tikai egyesület. A múltunkból bennün-
ket kizárni nem lehet, mi a Fidesz–
KDNP politikai erŒterében úgy képvi-
seljük a lakiteleki kezdetet, az akkori 
szervezŒdés lázas hónapjait, a válasz-
tási gyŒzelmet és az elsŒ évek gyöt-
relmeit, hogy akár a népi írók szelle-
mi hagyatékával, akár az ötvenhato-
sok igazságával, a keresztény vérta-
núk és hitvallók lelkierejével segítsük 
nemzeti ügyeink szolgálatát.

– Jobbító szándékú véleményeikre, 
javaslataikra milyen a fogadókészség 
a kormánypártoknál? Mennyire hall-
ják meg a hangjukat?

– A frakciószövetségen belül nem 
hivalkodunk azzal, hogy melyik politi-
kai erŒforrásból jön egy-egy gondolat, 
elképzelés. Ez csapatmunka. Termé-
szetesnek tartom, hogy közös célunk 
az általunk is szervezett Kincsem – 
Nemzeti lovas program és az abban 
szereplŒ iskolai lovas oktatás; a tanya-
si gazdálkodás és a kistelepülések 
ügye; vagy éppen a hungarikumtör-
vény megvalósítása. Az egészségügy, 
az iskola világának megújítása terén 
való folyamatos egyeztetések, a Nem-
zeti Fórum belsŒ élete egyre több 
fiatalt hoz a környezetünkbe.

– A tavalyi önkormányzati válasz-

táson Kiskunfélegyházán a volt fide-
szes polgármester ellenében önálló 
jelöltet indított a Nemzeti Fórum – és 
nyert. Pedig a nagyobbik kormány-
párt országos elnöksége is az addigi 
városvezetŒt támogatta. Fél év távla-
tából hogyan látja, jó döntést hozott? 
Azóta milyen utórezgései voltak az 
ügynek?

– Jó döntést hoztam. Csányi József 
polgármesterrel és az új városveze-
téssel Kiskunfélegyháza az eddig 
nem tapasztalt fejlŒdés lehetŒségét 
úgy éli meg, hogy képes mozgósítani 
minden belsŒ emberi és gazdasági 
erŒforrást. Utórezgés? Annak tekin-
tem például, hogy az elsöprŒ erejû 
nemzeti fórumos gyŒzelem másnap-
ján többek között Kósa Lajos, Kuba-
tov Gábor és Kerényi János is gratu-

lált. Egyébként az elmúlt évtizedek-
ben a félegyházi siker után soha eny-
nyi jókívánságot, biztatást nem kap-
tam, mint amennyi a Kárpát-medence 
szinte minden részébŒl érkezett. Ezek 
többségükben fideszes gratulációk 
voltak.

– Lépjünk pár lépést hátrébb! Ha 
lehet ennyire leegyszerûsítve fogal-
mazni, 1987-ben lakiteleki háza kert-
jében kezdŒdött a rendszerváltozás. 
Az elmúlt 28 év ismeretében elége-
dett az új rendszer akkoriban lefek-
tetett alapjaival? Jó irányba halad az 
ország?

– Az 1987 szeptemberében elfoga-
dott lakiteleki nyilatkozat minden lé-
nyeges eleme jelen van az alaptör-
vényben. Annak idején ennél többet 
egyikünk sem remélhetett. Igen, jó 
irányba halad az ország, mert akár a 
nemzetpolitika, akár a gazdasági élet 
eredményeiben ott van a lakiteleki 
program alapja: az erkölcsi megúju-
lás. Azt mégis hozzá kell tennem, 
hogy megelégedettségrŒl csak akkor 
szólhatunk, ha az 1990-tŒl bekövetke-
zett torzulásokat sikerül mind kijaví-
tani.

– Feleségével még a kilencvenes 
évek elején alapította a Lakitelek 
NépfŒiskolát, amely számos egyéb 
feladata mellett a magyar emigrció 
központjaként is mûködik. Milyen új 
kihívásaik, céljaik vannak?

– Több mint két évtizedes tapaszta-

lat alapján évek óta a Kárpát-meden-
cei népfŒiskolai hálózat kiépítésén 
dolgozunk. Nem egy új intézmény-
lrendszer létrehozása, hanem egy 
meglévŒ tevékenységrendszer kiszé-
lesítése a célunk. Ennek érdekében 
kormányzati elŒterjesztés készül, és 
kiemelt kormányzati beruházásként 
folytatódik a Lakitelek NépfŒiskola 
felújítása, korszerûsítése.

– Hogyan látja a határainkon túl, de 
a Kárpát-hazán belül élŒ magyarság 
sorsát, jövŒjét? A kettŒs állampolgár-
sági törvény után mit tehet az anyaor-
szág, hogy több millió nemzettársunk 
szülŒföldjén maradjon, gyarapodjon, 
és elkerülje az asszimilációt?

– A napokban Kövér László Komá-
romban pontosan fogalmazott: a felvi-
déki magyarok joggal várják az er-
kölcsi elégtételt. Ez a megállapítás 
valamennyi Œshonos magyar nemzet-
részre igaz. Az elmúlt évtizedek bû-
nös hiányossága, hogy nem sikerült 
megértetni a világgal azt a példátlan 
méretû etnikai tisztogatást, amelyet 
itt, a Kárpát-hazában folyamatosan 
elszenvedünk. Történelmi feladatunk, 
hogy minden olyan uniós jogot, lehe-
tŒséget maradéktalanul kihasznál-
junk, nemzettársaink érdekében hasz-
nosítsunk, amikkel évek, évtizedek 
óta élnek más országokban. A kettŒs 
állampolgárság nem jelenthet másod-
rendû állampolgárságot, és az ország 
teherbíró képességének megfelelŒen 
kell segíteni azt, hogy a magyarok is 
megtalálják számításukat szülŒföld-
jükön. Ha külön-külön vizsgálom egy-
egy Kárpát-medencei település fo-
gyatkozó magyar népességét, akkor a 
látlelet nagyon elkeserítŒ. Ám az el-
múlt esztendŒkben ezek orvoslására 
kezdeményezett nemzetpolitikai tö-
rekvéseket kedvezŒnek tartom.

– Ha már gyarapodás: az anyaor-
szágban is változatlanul fogyóban 
vagyunk, évente egy kisebb város 
lakosságával csökken a népesség. 
ElegendŒ-e a jelenlegi családtámoga-
tási rendszer, a családi adókedvez-
mény a drámai folyamat megállításá-
hoz?

– Az évszázados folyamat valóban 
tragikus, és erre a hetvenes évek 
közepén, majd azt követŒen élete 
végéig hiába figyelmeztetett drámai 
tényekkel és szinte látnoki elemzések-
kel Fekete Gyula író. A most kitelje-
sedŒ rendszert azonban Œ is kedvezŒ-
nek tartaná. A népességfogyás megál-
lítása azon nemzeti sorskérdésünk 
egyike, amely az országtól rendkívüli 
erŒfeszítést igényel. Kiskunfélegyhá-
zán például újra vissza akarjuk hozni 
a szülészetet, mert nekem is meggyŒ-
zŒdésem, hogy a babavárás körülmé-
nyeit már hónapokkal korábban meg 
kell adni az áldott állapotban lévŒ 
kismamának, és a kisded világrajöve-
tele után is egy kisebb közösség törŒ-
dése átsegíthet a nehézségeken.

– Abból, hogy vállalta az interjút, 
úgy tûnik, Önre nem hatott a bojkott-
felhívás…

– Nem kaptam semmiféle felhívást 
semmiféle bojkottra. Természetesen 
tudok az újság nehézségeirŒl, de a 
Magyar Nemzet történetében volt 
már nem is egy, hasonlóan válságos 
idŒszak. Azt, hogy ebbŒl a mostani 
helyzetbŒl hogyan fog kikerülni, le-
gendás újságírójuk, az általam nagyra 
becsült Kristóf Attila szavaival élve: 
én nem tudom…

Interjú Lezsák Sándorral
Természetes, hogy vannak súrlódások a frakciószövetségen belül, de 

egy kudarc, így a tapolcai vereség következménye az is lehet, hogy 
még jobban összecsiszolódnak – mondta a Magyar Nemzetnek adott 
interjújában Lezsák Sándor fideszes országgyûlési képviselŒ. A 
Nemzeti Fórum elnöke egyes kormányzati politikusok meggazdago-
dását firtató kérdésünkre azt válaszolta: aki nem tud kibújni a bŒrébŒl, 
az könnyen a politikai pálya szélére vagy azon kívülre sodródhat. A 
kormányt ért bírálatok kapcsán megjegyezte: „mialatt az igazság az 
elŒtérben várakozik, addig tíz hazugság jut szóhoz”. Arról is beszélt, jó 
irányba halad az ország, ám elégedettek csak akkor lehetünk, ha a 
rendszerváltás óta bekövetkezett torzulásokat sikerül kijavítani. Végül 
megjegyezte: nem kapott felhívást semmiféle sajtóbojkottra.
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Újabb négy évre Pásztor Istvánt 
választották meg a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) elnökének a legna-
gyobb délvidéki magyar párt tisztújító 
közgyûlésén. A politikus sikeresnek 
értékelte a párt utóbbi négy évét.

Az elnöki tisztségre az egyetlen jelölt 
Pásztor István volt, akire a jelen lévô 
281 küldött közül 274-en szavaztak a 
magyarcsernyei tisztújítón.

Pásztor István szerint pártja sikerét a 
legjobban a közösség elfogadása bizo-
nyítja. Úgy fogalmazott: a VMSZ „az 
elmúlt négy évben teljesítményével 
újra kivívta a vajdasági magyar közös-

ség egyértelmû támogatását”. Kiemel-
te, hogy a vajdasági magyarságon kí-
vül az anyaországi és a szerbiai 
politika is elfogadta a pártot, valamint 
Kárpát-medencei vonatkozásban is 
elismerést vívott ki.

Programbeszédében kifejtette: a 
VMSZ-nek a következô négy évben is 
polgári értékeket felvállaló, néppárti 
jellegû, regionális magyar pártnak 
kell maradnia, amely „egy asztalhoz 
tudja ültetni azokat, akik a vajdasági 
magyar közösségen belül a politikai 
paletta különbözô színeit képviselik”.

* * *

Tisztelt Olvasó, az elmúlt héten Ön 
hány delfint fogadott örökbe?

Avagy sikerült áldoznia a mélytengeri 
moszatok idegállapotának javítására, 
és beszerzett már legalább négy da-
rab, „lájkolom a fehér bálnát” feliratú 
pólót? Ha nem tette, Kedves Olvasó, 
akkor vessen magára, mert akkor eb-
ben az esetben Ön semmibe veszi a 
Föld flóráját és faunáját, önzô betoni-
mádó, és üsse el rögvest egy nagyobb 
biciklisfelvonulás! Na jó, de ha ezt 
mind nem is tette, azért legalább kellô 
szolidaritással sírta el magát barát-
jával-barátnôjével ölelkezve egy okos-
telefon vakuja elôtt, miután hallott a 
Földközi-tengerbe fullasztott több száz 
afrikai menekültrôl? Még ezt sem? 
Akkor tegye meg gyorsan, aztán fel a 
képpel az internetre, lássa a világ azt a 
szelfit, hiszen tenni kell valamit a tra-
gédiák ellen, emberek, civilizáltak és 
más hasonfélék vagyunk, telve napon-
ta upgrade-olt média-lelkiismerettel! 
Aztán nyugodtan dôljenek hátra, és 
rendeljenek egy trendi vega pizzát…
Ugyanis ennyit –-- leszámítva persze 
néhány rendkívül hasznos, euró- és 
dollártízmilliókat felemésztô konfe-
renciát, tanulmányt és bizottságot -– 
tett az elmúlt évtizedekben a fejlett 
Nyugat a földgolyó jobbá tételéért, 
ennyit törôdött a menekültproblémával 
is. Most persze van bôven szép és nagy 
szó. Federica Mogherini, az Európai 

   6. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2015. május 7. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

Az IMF nagy 
görög hibája

Ma már majdnem minden gazdasági 
szakértô egyet ért abban, hagy a görög 
krizist nem most, hanem 2010-ben kel-
lett volna megoldani, írja Ashoka 
Mody a Bruegel cimû kiadványban.

A görögök ma tartóznak az IMF-nek, 
az Európai Jegybanknak és európai 
kormányoknak, de magán kézben levô 
pénzintézeteknek, fôleg bankoknak 
már nem, mert 2010-ben az IMF azt a 
hibát követte el. hogy a kifizethetetlen 
görög adósság terheit átvette a magán 
szektortól és így ma a görög állam a 
már említett hivatalos intézményeknek 
tartozik.

2010-ben többen sürgették, hogy a 
magán tôke- kölcsönöket átütemezzék 
ami nagy veszteséget okozott volna 
fôleg a francia és német bankoknak és 
több más hitelezôknek is. Az IMF ak-
kor úgy döntött, hogy átveszi a görög 

adósságot, mert a véleménye szerint 
ez a „hajvágás” egy globális pénzügyi 
válságot okozott volna. De Karl Otto 
Pohl a Bundesbank volt elnöke és ak-
kor az IMF vezetô tanács tagja megje-
gyezte, hogy igazában a döntés a né-
met és francia bankok kisegitése volt. 
Annak ellenére, hogy 2012-ben volt 
egy elkésett átütemezés a görög köte-
lezettségek továbbra is kibírhatatlanok 
azzal a külömbséggel, hogy ma majd-
nem a teljes adósság nemzetközi illet-
ve állami hitelezôknél van.

A 2010-s „megoldás” után a görög 
államadósság az elmúlt 5 évben a GDP 
130%-ról 180%-ra emelkedett. Ugyan-
akkor a nagy gazdasági pangás és a 
defláció hátrányosan befolyásolta a 
görög állam adósság törlesztô képessé-
gét. A szigorítások és megszorítások 
miatt a görög gazdaság összeomlottnak 
tekinthetô.

Az IMF 2013-ban elismerte a hibát és 
egy jelentésben a görögországi hely-
zetrôl úgy fogalmazott, hogy amikor 
egy pénzügyi krízis elterjedése veszé-
lyeztet, akkor egy globális megoldást 
kell találni, és nem egy válság súlytotta 
ország nyakába varrni az egész terhet. 
Az IMF fô közgazdásza Olivier 
Blanchard figyelmeztetett, hogy to-
vábbi megszorítások megsemmisitik a 
gazdasági növekedést s így ellehetet-
lenítik a kölcsön teher csökkentését.

Ennek ellenére ma az IMF „orvossá-
ga” ugyanaz mint 2010-ben volt: a gö-
rögöknek az IMF a hitelezôje ami 
megszorításokat és „szerkezeti” válto-
zásokat követel. De az adósság kama-
tainak fizetéséhez és az adósság tör-
lesztéséhez szükséges „nadrágszíj 
összehúzás” olyan görög társadalmi 
krízissel járna amire a világon példa 
nem volt és így még rövid távon sem 
tekinthetô megoldásnak. Azok az u.n. 
megoldások amik a kutató munkát és 
fejlett technikát ajánlanak nem hozná-
nak gyümölcsöt öt éven belül. De a 

feladatot most kell megoldani, hogy 
megállítsák a görög államadósság és a 
defláció szakadatlan emelkedését.

(Itt zárójelben arra a kérdésre, hogy 
a defláció azaz az árak csökkenése 
miért nem egy jó gazdasági mutató az, 
hogy elkedvetleniti a befektetôket, 
mert a vállalkozók nem szívesen köl-
tenek pénzt tudván, hogy a jövôben 
termelt árúkért kevesebb pénzt kap-
nak. Ugyanez elmondható a fogyasz-
tókra akik inkább várnak a bevásár-
lással mert tudják, hogy a villany-
kályha vagy a kocsi megvétele kedve-
zôbb feltételekkel elérhetô a jövôben. 
Mindez GDP csökkenéshez vezet. Ez-
zel magyarázható, hogy az ausztrál 
jegybank (RBA) az árak mérsékelt 
emelkedését tûzte ki kívánatos cél-
pontnak, és igyekszik elkerülni a def-
lációt).

A görög kormány fog kapni itt- ott 
adósság könnyítést de ez fájdalomal 
fog járni. A valószínû intézkedések 
között lesz, hogy az állam a számláit 
késôn fogja fizetni és a helyi nyugdíj 
pénztáraktól fog majd „kölcsönt” kér-
ni.
Ashoka Mody befejezô mondatait 

idézve: „Miután az elsô görög kihívást 
elvesztette, az IMF ma megismétli a 
hibát. Manapság az IMF a részvényesei 
-beleértve Nagybritanniát és Német-
országot - elfogottja. Ahhoz, hogy az 
IMF újra megerôsítse tekintélyét és 
visszanyerje elvesztett hihetôségét le 
kell írnia a görög adósság jelentôs 
részét és kényszerítenie kell gazdag 
részvényeseit a veszteségek elfogadá-
sára.”

Végül mi magyarok büszkék lehe-
tünk, hogy a magyarországi államcsôd 
szélére taszított szoci kormány IMF 
kölcsöneit az Orbán kormány kifizet-
te, és udvariasan megmutatta a buda-
pesti IMF küldöttségnek az ajtó kilin-
cset.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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Unió külügyi fôképviselôje szerint „a 
földközi-tengeri tragédia drámai éb-
resztô minden európai számára”. Bel-
ügyér kollégája, Dimitrisz Avramo-
pulosz pedig szinte spártai hittel 
mondta: „Európa ma a politikai akarat, 
az elszántság, az egység és a szolida-
ritás üzenetét küldi.” Nagyon kérem, 
ha van még épelméjû brüsszeli aparat-
csik: ne fordítsák le ez utóbbi mondatot 
egyetlen olyan nyelvre sem, amelyen 
az észak-afrikai, szíriai, afganisztáni 
menekültek beszélnek.Tegnap a kor-
mányfôi csúcson érzelem volt bôven, 
született egy tízpontos terv is. Kérem, 
gondoljuk át józanul, megállítja-e a 
háború és nélkülözés elôl menekülô 
tízmilliókat egy újabb „stratégia”, 
amelynek lényege, hogy mindent csi-
náljunk ugyanúgy, csak jobban és 
lelkesebben. Nagyon szép, hogy ígérik, 
lesz több ember és pénz a határvé-
delemre, még csúnyábban néznek az 
embercsempészekre, és kipróbálják 
(!) az új „befogadási, letelepítési mec-
hanizmust”. De könyörgöm, ki fogja 
befogadni a szerencsétleneket? Ne 
széplelkeskedjünk: elérzékenyülünk a 
tévé elôtt a tragédiát látva, de már 
akkor fintorgunk, ha a buszon mellénk 
ül valaki, aki „más”. Vagy Ön például, 
Kedves Olvasó, készen állna kisebb 
fizetést kapni, nagyobb adót fizetni, 
hogy például líbiai menekültek dolgoz-
hassanak Magyarországon? Hajlandó 
megérteni és elfogadni az életmódju-
kat? Az Európai Unió még a romákat is 
képtelen integrálni, a mûvelt Nyugat-
ról már hazazavarnák a kontinens ke-
leti részébôl érkezô munkavállalókat, 
sôt, a sajátjaikra fordítandó szociális 
kiadásokat is kurtítják, ahol tudják. S 
akkor most újabb embermilliókat fo-
gadjunk be, segélyezzünk és tanítsunk 
meg együtt élni velünk? Ki fogja ezt 
fizetni?Esetleg kérjük meg az Egye-
sült Államokat –- ha már oly derekasan 
„felszabadította” Afganisztánt és Líbi-
át, „demokratizálja” Szíriát --–, ugyan 
legyen már annyira jó szövetségesünk 
és barátunk, hogy hozzájárul a mene-
kültek cehéhez?! Ha már mi fegyvert 
ragadunk az általa kiszabadított szel-
lem, az Iszlám Állam ellen… Azt hi-
szem, mindannyian ismerjük a választ. 
Ezt Európának kell megoldania. A na-
gyoknak mélyebben kell a zsebükbe 
nyúlniuk, Franciaország és Nagy-Bri-
tannia például a bombázások közben 
lelkesen beszélt arról, hogy Líbiában 
paradicsomot teremtenek Kadhafi el-
kergetése után, hát itt a lehetôség, 
hogy legalább élhetô életre adjanak 
pénzt. Az északi, emberi jogokkal kelô 
és fekvô országok is kinyithatnák a 

pénztárcáikat. Helyette, úgy tûnik, in-
kább növekedni fognak azok az értel-
metlen és betarthatatlan elôírások, 
amelyek gúzsba kötik a görögöket, az 
olaszokat és persze minket is. Mert ez 
nem mediterrán probléma, tavaly Ma-
gyarország az ötödik volt azon orszá-
gok között, amelyek a legtöbb mene-
kültet fogadták. Persze mi csak 
amolyan „hátsó ajtó” vagyunk, de mit 
szólnának Bécstôl Berlinig, ha mi most 
egyszerûen átengednénk mindenkit? 
Megint mi legyünk Európa végvára, 
történelmi szokás szerint pénz és tá-
mogatás nélkül, de annál több korlá-
tozás és elôírás, kioktatás és számon-
kérés mellett? Az Európai Unió vagy 
lépjen fel együttesen, vagy hagyja, 
hogy mindenki maga cselekedhessen. 
Átgondolva ennek minden következ-
ményét is, ugyanis hosszú távon ez 
nem csak migrációs probléma, ez egy-
ben az EU létének és szükségességének 
kérdése is.

Máté T. Gyula
(Magyar Hírlap)

* * *
Nagyszabású tüntetést tartott a hor-

vát svájcifrank-hitelesek egyesülete 
Zágrábban. A több ezer tüntetô Boris 
Vujcic jegybankelnök lemondását és 
a monetáris politika megváltoztatását 
követelte.
Ivan Kontrec, az egyesület koordi-

nátora a horvát közszolgálati televí-
ziónak (HRT) úgy nyilatkozott, hogy 
elégedettek a résztvevôk számával. 
„Eddig csak egy kép voltunk a médiá-
ban, de most látni fogják, hogy hús-vér 
emberek vagyunk, lássuk, mit fognak 
tenni” –-- mondta. A tüntetôk a Horvát 
Nemzeti Bank (HNB) és a kormány 
székháza elôtt is tiltakoztak. A rendôr-
ség becslése szerint 12 ezren voltak.

A frankhitelesek azután kerültek sú-
lyos helyzetbe, hogy a svájci jegybank 
három hónapja váratlanul eltörölte a 
franknak az euróval szembeni árfo-
lyamküszöbét, és emiatt a frank árfo-
lyama jelentôsen megerôsödött a többi 
devizával, köztük a horvát kunával 
szemben. A történtek miatt a horvát 
kormány januárban egy évre rögzítet-
te a kuna és a frank átváltási árfo-
lyamát, és létrehozott egy munka-
csoportot a svájcifrank-alapú hitelek 
problémájának hosszú távú megoldá-
sára, ebbe a pénzügyminisztérium, a 
központi bank, a kereskedelmi bankok 
és a frankhitelesek egyesülete delegált 
tagokat.

A Frank Egyesület nevû érdekvédel-
mi szervezet azt követeli, hogy a ma-
gyar modellhez hasonlóan a devizaala-
pú hiteleket Horvátországban is 
váltsák át a nemzeti fizetôeszközre. A 

pénzintézetek azonban erre nem haj-
landóak, ezért még mindig nem történt 
elôrelépés az ügyben.

A szombati megmozduláshoz csatla-
koztak a nyugdíjasok, a veteránok, a 
tanárok és az orvosok is, továbbá né-
hány autóbusznyi demonstráló a szom-
szédos országokból, Szlovéniából, 
Szerbiából és Boszniából.

Az érdekvédelmi szervezet szerdán 
sajtókonferenciáján közölte, azért 
döntött a demonstráció mellett, hogy 
hangot adjon elégedetlenségének a 
svájci frankban eladósodottak nehéz 
helyzete miatt, valamint felhívja a fi-
gyelmet az országban uralkodó álta-
lános gazdasági állapotokra: a 20 szá-
zalék körüli munkanélküliségre, a 
költségvetésnek a bruttó hazai termék 
(GDP) 5,7 százalékát elérô tavalyi hi-
ányára és a múlt év végén 85 szá-
zalékos GDP-arányos államadósságra.

Horvátországban a jegybank múlt év 
végi állapotot tükrözô adatai szerint 
23,7 milliárd kuna (971,7 milliárd fo-
rint) értékben nyújtottak frankalapú 
hiteleket, ezek 92 százalékát a lakosság 
vette fel, elsôsorban lakásvásárlásra. 
Mintegy 60 ezer horvát állampolgárnak 
van svájcifrank-alapú hitele. A nem 
törlesztô frankhitelesek számáról a 
horvát sajtóban nem jelentek meg 
pontos számok, de mindennaposak a 
nem törlesztôk kilakoltatásai.

* * *
A közvélekedéssel ellentétben a far-

kasok toleránsabbak a kutyáknál, ami 
segíti a fajtársakkal való együttmû-
ködést –-- állítja egy új kutatás.

Az emberek és kutyák közötti jó kap-
csolat vitathatatlanul a domesztikáció 
eredménye. Sokáig úgy hitték, hogy a 
háziasításra kifejezetten a barátsá-
gosabb, elfogadóbb természetû farka-
sokat választották ki, hogy végül szó-
fogadó, kevésbé agresszív kutyák 
váljanak belôlük. Mostanában azonban 
egyre több kutatás utal arra, hogy 
ezek a tulajdonságok nemcsak az em-
ber-kutya kapcsolatot, hanem a kutyák 
közti kontaktust is meghatározzák. Az 
osztrák Messerli Kutatóintézet két 
munkatársa, Friederike Range és 
Virányi Zsófia arra volt kíváncsi, 
vajon a farkasokhoz képest a kutyák 
tényleg elfogadóbban viszonyulnak-e 
saját fajtársaikhoz.

Az ausztriai Farkastudományi Köz-
pontban számos viselkedési vizsgálatot 
végeztek el emberek által nevelt ku-
tyákon és farkasokon, amiket külön 
falkákban tartottak. Összesen kilenc 
farkast és nyolc keverék kutyát von-
tak be a kutatásba.

Annak érdekében, hogy kiderüljön, 
melyik faj számít toleránsabbnak, egy 
magas és egy alacsony rangú egyedet 
etettek közös térben. Az alacsony ran-
gú farkas hevesen védte élelmét a 
magas rangú példánytól és ugyanolyan 
mértékben tanúsított agresszivitást, 
mint dominánsabb társa. „Ez egyfajta 
„farkas-demokráciára” utal: az ala-

csony rangú példánynak joga van ki-
hívni a domináns felet” --– mondta a 
Discovery News tudományos portál-
nak Range.

A kutyáknál ez teljesen másként tör-
tént. Náluk a ranglétra alacsonyabb 
fokán álló példány ellenkezés nélkül 
meghátrált magasabb hierarchikus 
pozícióban lévô társa fenyegetésétôl, 
az agresszió a magas rangú állat 
kizárólagos privilégiumának számított. 
Összességében viszont elmondható, 
hogy mind a kutyák, mind a farkasok 
agresszivitása –- ha mutattak is --- nem 
volt kiemelkedô mértékû.

„A viselkedésbeli eltérés alapja való-
színûleg az lehet, hogy amíg a kutya-
falkák hím és nôstény tagjai nem fel-
tétlenül rokonai egymásnak, addig a 
farkasfalka élén egy domináns hím és 
nôstény áll, amelyeket utódaik követ-
nek, így falkájuk lényegében egy nagy 
családnak tekinthetô.” --– mondta 
Range. A farkasoknál az agresszió 
mértéke is alacsonyabbnak bizonyul, 
ha falkán belül történik az összetûzés.

„Amikor az emberek háziasították a 
farkasokat, választásuk az engedelme-
sebb egyedekre esett, amelyek alkal-
mazkodóbbnak bizonyultak” --– ma-
gyarázta Virányi Zsófia. A kutya 
-ember kapcsolat a konfliktusok nél-
küli együttélésrôl, és nem az egyen-
lôségrôl szól, ebbôl következik, hogy 
mások tiszteletének és követésének 
képessége tette az ebeket számunkra 
ideális társakká. A kutatást a Proce-
edings of The Royal Society B folyóirat 
közölte.

* * *
Amennyiben a kormányzó brit Kon-

zervatív Pártnak sikerül megnyernie a 
május hetedikei választásokat, elôírná, 
hogy az uniós országokból származó, 
külföldi munkavállalók számára csak 
az után váljon elérhetôvé a jóléti ellá-
tások teljes köre, hogy négy évet dol-
goztak a szigetországban.
David Cameron a The Sunday Ti-

mesnak adott interjúban számításokat 
is ismertetett a már korábban hang-
súlyozott tervvel kapcsolatban. Mint 
mondta, a mostani szabályok alapján 
ha egy külföldi uniós munkavállaló 
„összerakja” mindazokat a brit szociá-
lis juttatásokat, amelyeket már érke-
zése után igényelhet, évi tízezer font 
jövedelemhez juthat csak ebbôl a for-
rásból. A tervezett szigorítás után 
azonban minden bevándorló átlagosan 
huszonkétezer fontot fizet majd be 
adók és társadalombiztosítási hozzájá-
rulás formájában a brit jóléti kasszába, 
mielôtt onnan juttatásokat igényelhet-
ne.

Cameron szerint ez visszatartó erôt 
jelent majd a bevándorolni szándéko-
zóknak, és így sikerül majd elérni a 
kormányzat régóta hangoztatott célját, 
hogy a nettó bevándorlás a jelenlegi 
évi több százezerrôl néhány tízezerre 
csökkenjen.

A YouGov által a lap számára elvég-
zett legfrissebb kutatás szerint a kon-
zervatívok és az ellenzéki Munkáspárt 
fej-fej mellett halad, 34-34 százalékkal. 
A liberális demokraták hét, a zöldek 
hat, az euroszkeptikus Egyesült Ki-
rályság Függetlenségi Pártja (UKIP) 
pedig tizenhárom százalékra számít-
hat. Cameron egyik fô fegyvere a bal-
oldallal szemben, hogy az általuk ter-
vezett adóemelésekkel riogat. A 
felmérés szerint a megkérdezettek 
hatvan százaléka számít arra, hogy Ed 
Milliband pártja adót fog emelni, a 
munkáspárti szavazók közel fele is.

* * *
Általános dohányzási tilalom lép élet-

be az osztrák vendéglátóipari egy-
ségekben is 2018 májusától egy tör-
vénytervezet szerint, amelyet a 
napokban ismertetett az osztrák 
egészség ügyi és a gazdasági minisz-
ter.

A vendéglátóhelyeken kívül a do-
hányzás tilos lesz majd a vásárcsarno-
kokban, a klubhelyiségekben és a sá-
toros szabadtéri eseményeken is, nem 
vonatkozik viszont a tilalom a szállo-
dákra. A hotelekben kialakíthatnak 
dohányzóhelyiségeket, amelyekben 
azonban sem ételt, sem italt nem 
szabad majd felszolgálni. Azok a ven-
déglátóhelyek, amelyek 2016 júliusáig 
önként áttérnek a dohánymentességre, 
pénzügyi kedvezményekben részesül-
nek.
Sabine Oberhauser egészségügyi 

történelmi egészségmegôrzô lépésnek 
nevezte a jogszabályt. A miniszter sze-
rint a szabályzás kiterjed majd az 
elektromos cigarettákra is, mert ezek 
is függôséget okozhatnak, és az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) nem 
zárta ki egészségkárosító hatásukat. A 
miniszter hangsúlyozta: a többi minisz-
tériummal és egészségbiztosítási 
pénztárral is együtt kívánnak mûködni 
annak érdekében, hogy a fiatalok soha 
ne próbálják ki a cigarettát, vagy 
minél elôbb szokjanak le róla.

A több mint 144 ezer tagot számláló 
vendéglátóipari szakszervezet, a Vida 
üdvözölte a döntést, és reményét fe-
jezte ki, hogy a legtöbb vendéglátóhely 
már 2018 elôtt dohányfüstmentessé 
teszi a helyiségeit. Az Osztrák Hemato-
lógiai és Onkológiai Társaság elnöke 
áttörésnek nevezte a szigorítást.

Az Osztrák Gazdasági Kamara (W-
KO) turizmusért felelôs vezetôje azt 
szorgalmazta, hogy a vendéglátóipari 
egységek a szállodákhoz hasonlóan 
szintén létrehozhassanak külön do-
hányzóhelyiségeket.

Egy 2012-es közvélemény-kutatás 
szerint az osztrákok csaknem harma-
da, a férfiak 38, a nôk 27 százaléka 
dohányzik.
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Anyák napi idézetek
Anya az az ember, aki felöltözteti a 

napot. Felkel és élni kezd benne, és 
számunkra, akik ismerjük ôt, egysze-
rûen elképzelhetetlen lenne az élet 
nélküle. És mit szólnánk, ha eltûnne? 
Akkor mi lenne? Hová tûnt a levegô, 
amit beszívunk? Hová mosta el a víz 
az utat, amin járunk? Hová rejtôzött a 
föld a lábaink alól?

Tore Renberg
A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet!
 - Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet!

Dsida Jenô
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amig ô véd engem, nem ér semmi 

bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem res-

tel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fá-

rad, 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Dsida Jenô
Az anyai szeretet kritikátlan, önzetlen 

és önfeláldozó, az anyai szeretet min-
dent megbocsát: a hisztizést, a köny-
nyeket, a közömbösséget, a hálát-lan-
ságot vagy a kegyetlenséget is. Az 
anyai szeretet egy fekete lyuk, ami 
elnyeli a bírálatot, felment minden 
vád alól, megbocsátja az isten-károm-
lást, a lopást és a hazugságot, és még a 
leggonoszabb cselekedetet is olyasmi-
vé változtatja, ami nem az ô hibája.

Joanne Harris
A feleség vigaszra lel,
barát helyett kerülhet másik, 
de van egy árva szív, amely
emlékszik, érez mindhalálig.
Képmutató és nemtelen
világában a rút közönynek,
sok álnokság közt egy helyen
találtam szent és tiszta könnyet:
a szegény anyák könnyeit.

Nyikolaj A. Nyekraszov
Te adtál nekem életet, és ami még 

fontosabb, leckéket arra, hogyan kell 
élni. Te vagy minden jónak a forrása, 
amit elértem életem során. Mami, kö-
szönetet mondok mindazért, ami vagy 

és ami én vagyok.
David L. Weatherford

Nem bánom, ha korhol, nem bánom, 
ha zsémbes.

Néha pedig fáraszt, egyenesen ré-
mes,

de amikor elmegy, vágyódom utána.
---- „Öregedô” gyermek kapaszkodó 

vágya.
A hangom elakad, a torkom kiszárad,
ilyennek szeretem szeretô Anyámat.

János Árpád
Hogyha minden csillag csupa gyé-

mánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább 

gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés vol-

na.
Hogyha minden folyó lelkemen át-

folyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mor-

molna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét áta-

dom,
az ô édességét meg nem hálálhatom.

Mécs László
Az én édesanyám nagyon jó asszony 

–- többet tudok róla mondani: de lehet-
e többet mondani valakirôl, mint azt, 
hogy jó?

Kosztolányi Dezsô
A halandóknak adott legédesebb sza-

vak: anya, otthon, mennyország.
William Goldsmith Brown

Az embernek lehet több felesége, 
több gyereke, több barátja is: de anyja 
csak egyetlenegy lehet, azt az egyet 
hát gyöngéden kell szeretnie, ameddig 
csak lehet.

Arthur Conan Doyle
Köszönöm, hogy elviselted az elvisel-

hetetlent. Hogy valamit teremtettél a 
semmibôl. Hogy üres zsebekbôl is ké-
pes voltál adni. Hogy szerettél bennün-
ket, mikor nem volt bennünk semmi 
szeretetre méltó. Köszönöm, hogy a 
lehetetlent is megoldottad egyetlen 
mosolyoddal.

Pam Brown
Az anya, az igazi édesanya a legcso-

dálatosabb ember a világon. Ô a tün-
déri hang, aki jó éjt kíván; aki mesél 

neked egy vidám nap után.
Pán Péter c. film

És nézni: édesanya alszik e
S álmában megcsókolni a szivét
S érezni, most is rám gondol szive:

Szeretnék néha visszajönni még!
Juhász Gyula

Az életben a legtöbb szépség kettesé-
vel, hármasával, tucatjával vagy szá-
zával bukkan fel. Rengeteg rózsa, csil-
lag, naplemente, szivárvány, fivér és 
nôvér, nagynéni és unokaöcs, de csu-
pán egyetlen ANYA van a világon.

Kate Douglas Wiggin
Emlékszem, emlékszem fekete ken-

dôdre, fekete kendôdben halovány or-
cádra, halovány orcádnak szívemben 
a mása, bölcsôm ringatója, könnyem 
letörlôje. Könnyem letörlôje, bölcsôm 
ringatójavezéreld nyugtalan fiadat a 
jóra.

Kassák Lajos
Anyának lenni nem mesterség. Még 

csak nem is kötelesség. Egyszerûen 
egy jog a sok közül. Kimerítô hadako-
zás lesz. És szinte mindig te fogsz ve-
szíteni. De soha ne csüggedj! Harcolni 
sokkal szebb, mint gyôzni, utazni sok-
kal szórakoztatóbb, mint megérkezni: 
amikor megérkezel valahová, vagy 
gyôzöl, hatalmas ûr támad benned. És 
hogy legyôzd magadban az ûrt, ismét 
útra kelsz, új célokat tûzöl magad elé.

Oriana Fallaci
Az anyák halhatatlanok. Csak testet, 

arcot, alakotváltanak; egyetlen halott 
sincs közülük; fiatalok, mint az idô.

Ratkó József
Ha küszködök, ha vétkezem, 
A kezedre emlékezem: 
Mért nem vagyok most is veled,
Lázas, nyöszörgô kisdeded? 
Fejem öledbe hajtanám, 
Fehér kezed omolna rám, 
És mondanám, mint hajdanán, 
Anyám, anyám! anyám, anyám!

Lányi Viktor
Kedves vagy így, Anyám, hogy most 

fölémborul hajadból mind a hófehér, 
és úgy dajkálsz szemed sötét ölén, 
hogy megszeret az ég és fölcserél; s 
így szinte jó, ha széthullok én, mint 
fény a felkavart patak vizén.

Gérecz Attila
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád, 

minden pillanatban gondolt ô reád. Ha 
sorsod megvadult, s látta, hogy elüt, 
félretolt az útból, s elé ô feküdt.

Falu Tamás
Néztem anyut, ahogy megtesz min-

dent, és rájöttem, hogy soha nem le-
szek képes teljesen elszakítani magam 
tôle. Nem számít, mennyire vagyok 
erôs vagy gyenge, anyu a részem, épp 
olyan fontos, mint a szívem. Soha nem 
leszek olyan erôs, hogy meg tudnék 
lenni nélküle.

Sarah Dessen
Anya csak Nô lehet. Ez az ô kivált-

sága. Az ô hivatása. A legszebb és leg-
nehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan 
hivatás, amely sosem ad szabadságot, 
soha nem enged pihenôt, állandó fi-
gyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, 
követel. Ám mégis szép. Mert csak ô 
ismeri a titkot. Az anyai szív titkát. 
Hogy miként válik egy új élet önálló 
emberré.

Csitáry-Hock Tamás
Az anyák olyanok, hogy maminak 

szólítjuk ôket, meleg a nyakuk meg a 
válluk, ahová a fejünket fúrjuk, és jó 
szaguk van. Az anyák mindig (minden-
kor, bármikor etc.) velünk foglalatos-
kodnak, állandóan rajtunk tartják a 
szemüket, és ettôl láthatóan boldogok. 
Boldogok. A szemük színe olyan, mint-
ha az ég be volna borulva, de mégis 
ragyogna a Nap. Nevetôs szemük mé-

lyén ---- késôbb --- meglátjuk a szomo-
rúságot is, az állandó, kiapadhatatlan 
és eltörülhetetlen fájdalmat, amelyrôl 
nem tudjuk, mire vonatkozik, hacsak 
nem magára a nevetésre. Enni adnak, 
inni adnak, puszit adnak... Vagy arra 
ébredünk, hogy ülnek az ágyunk szé-
lén, és fogják a kezünket. Vagy pihe-
könnyû tenyerüket a mellkasunkhoz 
tartják, a szívverésünkön, és így ébre-
dünk. Akárhogy is, amikor kinyitjuk a 
szemünket, az ô arcuk tölti be az egész 
látható teret. A világot. Késôbb lesz 
egy rövid szakasz, amikor nem szeret-
jük (a falnak megyünk tôle), ha hoz-
zánk érnek. Nem kell ezt kimondanunk, 
tudni fogják, érezni, és megtorpannak 
az ajtóban, ezt még mi nem látjuk, és 
azt sem, hogy onnét hosszan és kedv-
telve kémlelnek minket, ...mi még az 
álmok ködében úszunk, amikor puhán, 
aranylón, mintha angyalhangot halla-
nánk, valami gyönyörûségeset, puhán, 
suhogva, igen, a nevünket, egy angyal 
rebegi el a nevünket, az elsô nyújtózko-
dást megelôzô rebbenésünkre az 
anyák is rebbennek, elrebbennek, 
vissza abba az életükbe, amelybe 
nincs belátásunk, árnyékos vidék, és 
amely igazán sosem érdekelt bennün-
ket, halljuk a nevünket az égbôl.

Esterházy Péter
Az anya nem az a személy, akire tá-

maszkodunk, hanem aki szükségtelen-
né teszi a támaszkodást.

Dorthy Canfield Fischer
A fának nem fáj, ha letörik a virágát, 

ó, de az anyai szívet fájdalomból gyúr-
ta a Teremtô!

Gárdonyi Géza
Termô ékes ág, te, jó anya,
életemnek elsô asszonya,
nagy meleg virágágy, párna-hely,
hajnal harmatával telt kehely.

Weöres Sándor
Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. 

A fényt nem lehet megvilágítani.
Szabó Magda

Szeretetük átlát a hegyeken, hétmér-
földes csizmával lépked a szeretetük, 
s egy léghajót elkormányoznak a sze-
retet erejével, ha rajta utazik gyerme-
kük.

Örkény István
Valaki egy széket tolt oda, és ô leült a 

székre. És arra gondolt: le kellene fes-
teni mamikát. És arra gondolt: lefes-
tettem az életben száz és száz asszonyt, 
de mamikát soha. Miért? Miért, hogy 
éppen a legkedvesebbet, a legszebbet 
nem? Miért? Az ember annyi minden-
re gondol az életben, csak arra nem, 
ami fontos. Az ember képeket fest, 
mindenrôl, mindenkirôl, csak éppen 
arról nem, aki a legtöbb, aki a legfon-
tosabb, aki a legszebb. Miért?

Wass Albert
Termô ékes ág, te,
jó anya, életemnek elsô
asszonya,
nagy meleg virágágy,
párna-hely, hajnal harmatával
telt kehely.

Weöres Sándor
Igen, lehet, hogy anya tényleg egy 

pók. Egész életében a semmibôl szôtt 
mindent: ennivalót, csodás ruhákat, 
szeretetet, taníttatást és tetôt a fejünk 
felé. A pók lánya vagyok. Gyönyörûnek 
látom ôt. Egész életemben azon igye-
keztem, hogy boldoggá tegyem. Mert 
amikor boldog, az egész ház ujjong, a 
falak szélesen mosolyognak, a függö-
nyök repesnek örömükben, a világos-
kék párnahuzatok nevetnek a kitárt 
ablakokon beáramló napfényben, és a 
lángnyelvek vidám táncot ropnak a 
tûzhelyen.

Rani Manicka

ÉDESANYA
Ki karjaival bölcsôdet ringatta,
Ki halk szóval a meséket mondta,
Ki aggódva vigyázott álmodra,
S ki elôször tanított meg a jóra,
Ki kezedet vigyázva fogta és
lépteidet irányította,
Ki volna más ......az Édesanya.

Kinek gyereke minden álma,
Kinek karjai mindig tárva,
Ki minden öröm okozója,
Ô, a bánatod gyógyítója,
Ki könnyeidet felszárítja,
Ki érzi, hogy nem él hiába,
Az Ô neve ....Édesanya.

Ô melletted áll, jóba, rosszba,
Ideje mindig van számodra,
Ki életét átaggódja
Ô a sorsod ôrangyala
El nem hagyna téged soha,
Ki a családot összefogja,
Mert Ô csak egy… Édesanya

Így fordul az élet sora,
Lányokból lesz Édesanya,
Anyákból a Nagymama,
S a legdrágább az számodra
Füledbe súgva „ÉDESANYA”!

Szabó Sz. István

Édesanyám titka
Megkezdte a vén Hold égi vonulását,
Ezüstösre festvén kis falunk határát.
Látni az árnyékát fának és bokornak,
Melyek szegélyezik útját a vándornak.

 Poros országúton kiskatona lépdel,
Körötte csend honol ilyen késô éjjel.
Csak távol hallani hangját a kutyák-

nak,
Kik így tisztelegnek fönn a fényes 

holdnak.

Régen történt mindez, sok-sok éve 
elmúlt,

Mikor az a honvéd gyalog hazaindult.
Nem vártam a hajnalt ---, mert hogy én 

voltam az,
Bátor ifjú ember, öregedô kamasz!

Holdvilág füröszti szép falunk utcáját,
Közelrôl hallom a kutyák vonítását.
Elôttem magaslik a büszke nagyto-

rony,
Körötte suhanó denevérraj forog.

Házunk elôtt pedig, én a bátor, félek,
Nem tudják, hogy jövök,  szívdobogást 

érzek.
Két nôvérem s anyám mindezt mit sem 

tudva,
Az igazak békés, szép álmát alussza.

Állok néhány percig, s fölemelem 
kezem,

A kis szülôi háznak ablakát megverem.
Bentrôl mozgást hallok e kései zajra,
Ki van ott? --- kérdezi édesanyám 

hangja.

Én meg nem azt mondtam, ahogyan 
becéznek,

Ahogy hívni szoktak, Öcsémnek, Fer-
kének,

Apám nevét mondtam, engem is így 
hívnak,

Ôvét, kit nem láttam se élve se holtan.

Vitte a háború nagy hideg országba,
Nagy hömpölygô folyó kanyarulatába.
Onnét aztán nem jött se hamva, se 

híre,
Sok éve nem tudni, hol van, hal-e, él-e.

Bedörögtem nevem a vékony ablakon,
Apámtól örökölt erôs bikahangon.
Anyám felsikoltott: hazajött apátok!
Feltépi az ajtót, s csak a fia állt ott.

Ott állunk az éjben, anya-fia szembe,
Azt hittem apád jött --- suttogja rebeg-

ve.
Nemis szólunk többet, csendben ágyba 

fekszünk,
Remélve megnyugszik zavarodott 

szívünk.

Szeretô testvérim mindezt átalusszák,
Egyedül én ôrzöm ezen éjnek titkát.
A jótevô álom pedig cserbenhagyott,
Anyám körül forog minden gondola-

tom.

Ô, aki titkolta vágyát és szerelmét,
Egyszerre kitárta nekem pôre lelkét.
És én szégyenlôsen néztem ôt az éjben,
Aki férjét várja álmában és ébren.

Kirôl éjjelente álmodozni szokott,
Ki bekopog egyszer --- Marikám, itt 

vagyok!
És én durva hangon eltiportam titkát,
Összetörve ezzel ezt a boldog álmát.

És észrevétlenül, mint a hold az égrôl,
Talán így múlt el a szerelem szívébôl.
Mikor rágondolok, könnycsepp gyûl 

szemembe,
Édesanyák napján ez jutott eszembe.

Körömi Ferenc
Beküldte, Dankó Ferenc

A HOLDNAK 
SZARVA VAN...

Néhai Putnoki nagymamához.
Pár percig ketten álltunk
az éjbenyúló estén
az udvar harmadában.
Mutatott fenn az égre
látod? Néhány nap óta
nagy szarva van a Holdnak.
Beteg szemén a hályog
cifrázta így a képet
és én némán bólogattam...
Szürke kamra szobája,
maroknyi hely a térség,
lámpás olajszag, vénség.---
...De ligetek virultak
mégis a múló percben
ott ahol én kiverten
nyugodni megpihentem.
Kicsiny lábosnyi étkét
velem azt is megosztva,
addig, addig maradtam
míg mondta „hát feküdj le” ---
s lassan elnyelt az álom.
De amit csak én láttam:
a csöpp fás-tûzhelyében
ÓRIÁSI SZÍV PARÁZSLOTT...

Putnoki József
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Részlet Magvasi István Kárpátaljai riportjából az Alfahir web oldalról  
http://alfahir.hu/belehal_karpatalja_a_haboruba  
Belehal Kárpátalja a háborúba 
“Csak néhány órát utaztunk a tavaszi napsütést élvezô Budapestrôl, és máris mint-

ha egy teljesen más világba csöppentünk volna. Ugyanúgy magyarúl szóltak hoz-
zánk, de nem a magyarországi közéleti és bulvárbotrányok voltak a témáik, hanem 
a túlélésrôl és a reménytelenségrôl beszéltek. Nap mint nap fiúk néznek szembe a 
halállal, és családok szakadnak szét. Tudósítás a vérben és könnyben ázó Kárpát-
aljáról. Arra próbálunk szavakat találni, amelyekre nincsenek, és amelyeket vi-
szont világgá kellene kiáltani!

Kárpátalján jártunk, ahol a háború a mindennapok része, amit azonban soha nem 
lehet megszokni. Olyan városban jártunk, ahol a nem túl vastag tárcánkban lévô 
pénz ott több havi kemény munkával megszerzett jövedelem. Ahol több tízezren 
rettegnek attól, hogy mikor kell golyózápor és bombatámadás közé menniük, ha-
zajön-e a szerettük, és mibôl adnak enni a gyerekeiknek. Folyton csak arra tudtam 
gondolni, hogy otthon mindezt miért nem tudják, és elviselhetetlen volt az az érzés, 
hogy úgy tennék valamit, de szinte semmit sem tudok. Pontosabban néhány 
apróságot igen, mint például megszorítani a könnyes szemû idôs asszonyok kezét, 
és azt mondani nekik, hogy otthon sokan gondolnak rájuk. De vajon valóban így 
van? Ezért minden álszent érzelgôsség nélkül kérem, hogy ezt a cikket olvassák el 
és tegyünk meg mindent, amit csak tudunk. Újra és újra, napról napra addig, 
ameddig még beszélhetünk olyanról, hogy Kárpátalja…”
Az éhezés szélén
Ukrajnában olyan súlyos gazdasági válság van, hogy nem túlzás azt állítani, hogy 

a napi étkezés is sokaknak gondot okoz. Ezrek menekülnek el a behívások elôl 
Kárpátaljár l, ezrek kerülnek akaratukon kívül a frontra, és miután nagy részük 
családfenntartó, a hátrahagyott idôsek és gyermekek ellátása veszélybe került.

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

Óriási összefogásra van szükség most. Ideje új értelmet adni az elcsépelt 
„összefogás” szónak, ideje felruházni  valódi tartalommal, és ideje új életre kelteni, 
ameddig még nem késô!
FELHÍVÁS!
A New South Wales-i Magyar Szövetség  gyûjtést kezdeményez, melynek 

teljes bevételét eljuttatjuk Kárpátaljára, a létükért küzdô magyar testvé-
reinknek. A gyûjtés, akár egyesületenként, egyházanként,  akár egyénenként 
történik, kérjük az alábbi - államilag bejegyzett - bankszámlára befizetni. 

Commonwealth Bank of Australia
Számlaszám neve: Order of Vitéz
Számlaszám: 06 2507 10140325
Swift code: CTBAAU25, Commonwealth Bank Australia. 
Számlaszám neve: BLACKHEATH NSW 2785 AUSTRALIA
Kérjük adják tovább a gyûjtésre vonatkozó Felhívást, hogy minél szélesebb kör-

ben tudjanak róla. Ugyancsak kérjük az egyházak vezetôit, ha lehet a templomban 
is hírdessék ki  a gyûjtésre vonatkozó információt.  

Köszönettel,
A New South Wales-i Magyar Szövetség vezetôsége

SEGÉ LYKIÁLTÁS 
KÁRPÁTALJÁRÓL

AZ AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG FELHÍVÁSÁRA

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

JÓTÉKONYSÁGI TÁNCOS, MÛSOROS 
VACSORA ESTET 

RENDEZNEK

MELYNEK TISZTA BEVÉTELÉT A RÁSZORULÓ 
KÁRPÁTALJAI MAGYAR TESTVÉREINKNEK 

JUTTATJUK EL
A MAGYAR KÖZPONT IFJÚSÁGI TERMÉBEN

(760 BORONIA ROAD WANTIRNA)

2015. JÚNIUS 20-ÁN SZOMBAT ESTE 18 ÓRÁTÓL.
KÖZREMÛKÖDNEK:

MELBOURNE KULTURÁLIS CSOPORTJAI
NÉVTELEN BANDA 

PITYU ÉS ÁGI
ZENEMÛHELY

AZ EST DÍSZVENDÉGE LESZ Dr. GRUBER ATTILA 
MAGYARORSZÁG NAGYKÖVETE 

BELÉPÔDÍJ VACSORÁVAL $30, 12 ÉVEN ALULIAKNAK $10
ÉRTÉKES TOMBOLA TÁRGYAK

A BÁRBAN KEDVEZMÉNYES ÁRON VÁLASZTÉKOS ITALOK
MINDENKIT HONFITÁRSI SZERETTEL VÁRUNK.

HELYFOGLALÁS PÁL ZSUZSÁNÁL       LAKÁS: 9873 1508    MOBIL: 0414 988-125
BÔVEBB FELVILÁGOSÍTÁSÉRT HÍVJA JUHÁSZ GÉZÁT: 0412 335-675 

KÜLÖN ADOMÁNYOKAT IS TOVÁBBÍTUNK A KÖVETKEZÔ BANKSZÁMLÁRÓL:
ACCOUNT NAME: 

AUSTRALIAN HUNGARIAN FEDERATION AT COMMONWEALTH BANK, SORRENTO
BSB: 036-891       ACCOUNT NO: 1014 6420
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. május 10-én vasárnap de. 11 órakor   

ISTENTISZTELET   
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban 
(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),

Ebéd után Nôszövetségi gyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. május 10-én vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel késrjük a szülôket, nagyszülôket 
hogy hozzák al a kicsiket

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA) 

2015. május 10-én vasárnap de. 11 órakor  
  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2015. május 10-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   
Istentisztelet után ebéd minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015. 

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

Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 2015. minden hónap második vasárnapján 

de. 11.30 órától  Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Fájó szívvel, de a feltámadás 
reménységében búcsúztunk 

Júlianna Braun Polgár 
(1944--2015) 

testvérünktôl.
Gyászolják: 

négy gyermeke, nyolc unokája, 
két dédunokája, közeli és távoli 

rokonai, ismerôsei, barátai. 
Isten adjon vigasztalást 

a gyászolóknak.

Április 11-én esküdôtt örök hûséget Bogos Kristopher és Rebekah Booth. 
Kristopher a néhai Tóth Józsefnek és Ellának az unokája, aki a gyülekezetünkben lett 

megkeresztelve és konfirmálva. Isten áldását kérjük életükre.

 Egy volt vasárnapi iskolásunk esküvôje

Temetés
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HOGY VÁLASSZUNK 
GONDOZÁSI SZOLGÁLTATÓT

Az elmúlt napokban több alkalommal 
láttam TV hirdetést, amely tájékoztat-
ja a nézôket az idôs-gondozás folyósítá-
sában rövidesen bekövetkezendô vál-
tozásokról. Megmondom, csinos hir-
detések, rövidek, velôsek. Egyetlen 
gondom velük, hogy nem sok igazi 
információt adnak. A nagy változás a 
Consumer Directed Care (Fogyasztói 
Irányitott Gondozás) pozítív vonása 
abban rejlik, hogy az új rendszer lehe-
tôséget ad a ‘fogysztónak’ (korábban 
cliens néven ismert gondozott sze-
mély) abban, hogy milyen fajta segít-
séget, gondozást kér. A korábbi rend-
szerrel összahasonlítva a különbség 

az, hogy míg régebben a szolgáltató 
döntötte el, hogy milyen gondozásra 
van a gondozottnak szüksége, az új 
rendszer szerint a gondozottnak meg 
van a joga, hogy döntsön a számára 
legfontosabb segítségrôl. Elsô látásra 
úgy tûnik az új rendszerben semmi 
sem lehetetlen, ha a ‘consumer’ társa-
dalmi bekapcsolódást tartja fontosnak 
akkor a szolgáltató abban fog segíteni, 

ha hétköznapi teendôk (pl. takarítás, 
mosás, bev ásárlás) fontosak, akkor 
ilyen irányú segítséget kap a consu-
mer. Igen ám, de van egy bökkenô, 
mégpedig, hogy meddig tudjuk nyúj-
tani a rendelkezésre álló pénzt. Hogy 
felfrissitsem kedves olvasók emléke-
zetét, a különbözô színtû gondozási 
kategóriák különbözô ô sszegû állami 
támogatást kapnak, erre jön fogysztó 

által fizetendô úgy nevezett alapdíj, 
mely a nyugdíj 17.5%-a. Tudnunk kell, 
hogy a rendelkezásre álló pénz nem 
100%-ig közvetlen gondozásra van 
szánva mert a szolgáltatónak fizetni 
kell a gondozó munkások bérén és 
minden egyéb költségén túl a gondo-
zási program adminisztrációs költsé-
geit, a különbözô biztosításokat, s a 
gondozottak személyes ügyintézését 
(Case Management) is. Mindent össze-
adva, az elôbb említett költségek kite-
hetik a rendelkezésre álló pénz 40-
50%/át.  Ha pedig elfogy a pénz, a 
szolgáltató készen áll további folya-
matos szolgáltat ásra, de azért órabért 
számolnak ez a bér meghaladja az 
ór ánkénti  $40-t. Szolgáltatónként vál-
toznak a felszámolt költségek, ezért 
nagyon fontos, hogy tájékozódjunk 
mielôtt döntünk kit választunk. 
Hogyan tudunk tájékozódni? Ami-

kor a My Aged Care vagy az ACAT 
megállapítja a szolgáltatásra való jo-
gosultságot tanácsos információt kér-
ni tôlük arról, hogy a helybeli szolgál-
tatók milyen adminisztrációs kulccsal 
dolgoznak –-- azaz hány százalékot 
vonnak le a rendelkezésre álló ösz-
szegbôl. Ez egy kiinduló pont lehet, de 
nem biztos, hogy a legalacsonyabb ad-
ministrációs költség a legelônyösebb. 
Vannak olyan szolgáltatók, akik nem 
számolnak alapdíjat, ez egy jelentôs 
spórolás, de a levonások után olyan 
kevés pénz marad a szolgáltatásra, 
hogy meggondolandó valóban jól jár e 
a gondozott, vagy csak úgy tûnik az 
elején. Amikor alapos körültekintés 
után  döntés születik a szolgáltatóról, 
okvetlenül meg kell beszélni a szolgál-
tatás részleteit. Mit adnak, mennyit 
számolnak, s arról is kell beszálni, 
hogy ...Ha... azaz mi  van akkor..ha, ha 
valami olyan történik ami rendkivüli, 
gondoljunk elôre a szokásostól eltérô 
esetekre. 

Másik megbeszélni való téma, hogy 
miként tud a gondozott vagy a családja 

hozzájárulni a Case Management-hez 
(ügyintézéshez) s ily módon az arra 
elôirányzott pénzt közvetlen gondozás-
ra fordítani. 

Van a költségeknek egy eddig még 
nem emlitett része ami fôleg a maga-
sabb színtû szolgáltatás igéybevevôit 
érinti, ez pedig a segédeszközök és a 
hygéniai termékek költsége. Itt kell 
gondolni arra, hogy mennyibe kerül a 
kórházi ágy vagy egy speciális fotel 
vagy egy emelô bérleti díja, vagy 
mennyit számol a szolgáltató a pelen-
kákért, melyek használata sajnos bizo-
nyos esetekben elkerülhetelen. 

Amint látható az új rendszer az ‘ön-
kormányzati/választási’ jog pozitivu-
mával sok negatív változást is hozott 
magával. Ahhoz, hogy a mérleg ne 
billenjen a negatívumok felé, alaposan 
meg kell gondolnunk ki az aki a szol-
gáltatást adja és azt is, hogy mi az amit 
a szolgáltatóra bizunk és mi az amit mi 
magunk oldunk meg. Itt természetesen 
sokat segithet a család: egy egy tele-
fonhívás valamilyen ügy intézésében 
jelentôs spórolás lehet, vagy mérlegel-
ni mi elônyösebb ---- magunknak be-
szerezni a continence pad-et (pelen-
kát), vagy a szolgáltatóra hagyni (fi-
gyelembe véve, hogy nem csak a pe-
lenkáért számolnak hanem a telefonhí-
vásért és az idôért amit a co-ordinátor 
a  rendeléssel töltött). 

Lehet, hogy az új rendszer a kezdet-
ben n émi aggodalommal jár, azonban 
ahogy mindenki megismeri a felépíté-
sét egyre könyebbé válik majd. Nagy 
elôny, hogy a szolgáltató minden hó-
napban köteles elszámolni a gondozott 
felé a kiadásokról, s arról is, hogy 
mennyi pénz maradt meg (ha maradt), 
s ez a pénz átmegy a következ  hónapra, 
ez a régi rendszerben nem igy volt. 
Szóval a tanácsom, hogy a havi elszá-
molásról kérjenek egy másolatot és 
tanulmányozzák, mert ennek alapján 
tudják majd eldönteni hol van lehetô-
ség a spórolásra. Beszéljék meg a 
családdal, vagy barátjukkal, vagy va-
lakivel akiben megbíznak s mindjárt 
egyszerûbbenk fog tûnni minden.
Ha pedig valami problémájuk van 

soha ne tétovázzanak kérdezni, s ha 
kell reklamálni.

G.V.

Óriási fordulat a kávé tudományos megítélésében
Nemrégen még mindannyian úgy 

tudtuk, hogy a kávé fogyasztása kife-
jezetten károsan hat az egészségünkre, 
elsôsorban a szívünkre.

Abban a hitben éltünk, hogy a kávé 
emeli a vérnyomást, növeli a kolesz-
terin színtjét, emeli a szívroham és az 
aritmia kockázatát. Mára az újabb, 
több körültekintéssel és modernebb 
eszközökkel elvégzett kutatások éppen 
ennek az ellenkezôjét közvetítik felénk 
–-- írja dr. Richard N. Fogoros kardi-
ológus. Ezek szerint a kávé nemhogy 
nem növeli a szív megbetegedéseinek 
kockázatát, hanem valójában csökken-
tik.

Hogy mi a magyarázata ennek az 
óriási ellentétnek? A korábbi vizsgá-
latok sok esetben nem vettek figye-
lembe más kockázati tényezôket, pél-
dául a mozgás hiányát, vagy a 
dohányzást, miközben ezek a szokások 
igen gyakran jelen vannak a rendsze-
res kávéfogyasztók életében. A mai 
kutatások már a megfelelô módon ke-
zelik ezeket az együttható kockázati 
tényezôket. Éppen ezért a legutóbbi 
kutatások ajánlásai szerint a mérték-
kel történô kávéfogyasztás kedvezô 
hatással lehet szervezetünkre.

A kávé és a vérnyomás
A kávé hatása a vérnyomásra tulaj-

donképpen rosszul lett értelmezve. 
Azoknál, akik nem isznak kávét, a 
koffein hatására 10 mm Hg növekedést 
lehet tapasztalni. Ugyanakkor a rend-
szeres kávézóknál a koffeinnek sem-
milyen hatása sincs a vérnyomásra. 
Néhány igazán nagy kutatás zárult si-
kertelenül abból a szempontból, hogy 
nem sikerült kimutatni a kapcsolatot a 
kávé fogyasztása és a magas vérnyo-
más között.

A népes populációt bevonó kutatások 
megfordították a vélekedést, de azért 
nem árt leszögezni, hogy egyedi ese-
tekben mégis lehet összefüggés a 
koffein bevitele és a magas vérnyomás 
között. Amennyiben tehát valakinél 
ilyen gondot diagnosztizálnak, min-
denképpen érdemes egy hónapra ki-
iktatni a kávézgatást, és megfigyelni, 
hogy lesz-e pozitív változás.

A kávé és az aritmia
Igen széles körben él az a vélemény 

–- egészségügyi szakemberek között is 
–-, hogy a kávé aritmiát okoz a szív 
mûködésében. És valóban, vitathatat-
lan, hogy egyedi esetekben a kávé el-
fogyasztása után felgyorsult szívdo-
bogást lehet tapasztalni.

Ennek ellenére sem a nagy lélekszá-
mú kutatások, sem pedig a laboratóri-
umi vizsgálatok nem mutattak ki érté-
kelhetô kockázatot a mértékletesen 
fogyasztott kávé és a szívaritmia kö-
zött. Sôt, a Kaiser Permanente 
egészségügyi intézmény kutatásának 
ajánlása szerint azok az alanyok kö-
zött, akik négy csésze kávét ittak na-
ponta, szignifikánsan ritkábban for-

dult elô az aritmia. És végül, ha mégis 
azt tapasztalja, hogy egy kávé elfo-
gyasztása után szívdobogás lesz, a 
szakértôk szerint ez nem ok arra, hogy 
az aritmiától való félelmében felhagy-
jon a mértékletes kávézással.

A kávé és a cukorbetegség
Több olyan tanulmány is napvilágot 

látott már, amely összefüggést talált a 
kávéfogyasztás és a 2-es típusú diabé-
tesz kockázatának csökkenése között. 
Egy olyan kutatást is ismerünk, ame-
lyik ezt a kapcsolatot a koffeinmentes 
kávé esetében is kimutatta, amibôl ar-
ra lehet következtetni, hogy a 2-es 
típusú cukorbetegség kialakulásának 
kockázatát nem a koffein mérsékli.

A kávé és a stroke
Majdnem 500 000 résztvevôje volt 

annak az óriási kutatásnak, amelyben 
a kávéfogyasztók megnövekedett 
stroke-kockázatát szerették volna bi-
zonyítani, ám ez nem sikerült. Ellen-
kezôleg. A végeredmény azt mutatta 
ki, hogy a napi 1-3 csésze kávét elfo-
gyasztók között a stroke kockázata 
határozottan csökkent. Egy frissebb, 
Japánban elvégzett kutatás szerint a 
napi 1 csésze kávé  -– vagy 4 csésze 
zöld tea (ami arrafelé sokkal gyako-
ribb) –-- felhörpintése a megfigyelt 13 
év alatt 20 százalékkal csökkentette a 
stroke kockázatát.

A kávé és a koszorúerek megbetege-
dései

Több nagy létszámú kutatás igyeke-

zett összefüggést találni a kávéivás és 
a koszorúerek megbetegedéseinek 
magasabb kockázata között -– sikerte-
lenül. Sôt, nôk esetében kifejezetten 
óvó hatást állapítottak meg. Szinte 
mindig ez történik, mert a nagy tö-
megben sokan vannak, akik nem a 
megfigyelt viselkedés átlagos formá-
ját mutatják. Valószínûleg akadnak 
olyan egyedek, amelyek egy genetikai 
mutáció eredményeként lassan bont-
ják le a koffeint. Az ô esetükben a 
kávéfogyasztással megnövekedhet a 
koszorúerek megbetegedésének koc-
kázata. Amikor a genetikai tesztek 
már szinte mindennaposak lesznek, 
sokkal könnyebb lesz megállapítani, 
hogy kik azok, akik lassan dolgozzák 
fel a koffeint.

A kávé és a koleszterin
A kávé tartalmaz olyan összetevôket 

–-- például cafesterolt --–, amelyek 
emelik a szervezetben az LDL, vagyis 
a rossz koleszterin szintjét. A papír-
szûrôk azonban kiszûrik a kávéból ezt 
a lipid-aktív összetevôt. Úgy tûnik te-
hát, hogy a „filteres” kávé fogyasztása 
a kellô óvatosságot jelenti, míg a 
szûretlen kávé a kockázat növelését.

A kávé és a szívbetegségek
A legfrissebb metaelemzések szerint 

napi 1-4 csésze kávé elfogyasztása 
csökkenti a szívbetegségek kockázatát. 
Ezt az elônyös hatást azonban magunk 
ellen tudjuk fordítani, amennyiben 5 
csészével, vagy annál többel iszunk.
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KRÓNIKAAtyimás Erzsébet 
áprilisi beszámolója

Április 2, csütörtök
Amint már a múlt hónapban jeleztük 

Laczkó Mihály atya, szerencsésen 
megérkezett és Sydney-i St Patrick 
plébániáról Lédeczi Dénes atyával 
együtt vágezték a Húsvéti szertartá-
sokat. Rendhagyó körülmények között 
ünnepelhettük a Húsvétot.

Lédeczi Dénes atyának köszönetünket 
fejezzük ki, amiért eljött közénk.

Mindkettôjüknek további szeretettel-
jes, áldásos szolgálatot kivánunk! 
Április 14, kedd
A Victoriai Magyar Tanács ülése.
április 19. vasárnap
OF MULTICULTURALISM IN 

KNOX,
Esik az esô, süt a nap „veri az ördög a 

feleségét”, szokták mondani a régi 
öregek. Én erre ébredtem, de már a 
másik percben megállt az esô és a 
kerti nôvényeken megmaradt esô-
cseppek a napfényben úgy ragyogtak, 
mint vidéken, ahol csak a természetes 

fény uralja az éjszakát, a csillagok. 
Aztán megint sötét fellegek takarták 
el a napfényt, ismét esett az esô. A nap 
nem az ôszi idôjárásra volt jellemzô, 
inkább télre emlékeztetett. Még jég is 
esett, a hegyekben meg hó. Ilyen idô-
járásra akkor vágyik az ember amikor 
meleg otthonban akarja tölteni a sza-
badidejét és nem kell/akar menni 
sehová.

De nem így volt ez a fent említett na-
pon mert, a Knox városi Tanács „Knox 
City Council” különbözô nemzetiségek 
közremûködésével, immár a harmadik 
alkalommal rendeztek „multikulturá-
lis” ünnepséget. Ez volt a második al-
kalom a Melbourne-i Magyar Köz-
pontban.

Az odaérkezô vendégeket, sátorlapos 
bódékban (négy drb), meleg ital-étel 
várta, melyeket a Magya Ház Szövet-
kezet nagytermében leterített asztalok 

mellett fogyaszthattak. Az olasz, indi-
ai, délamerikai és magyar konyhák 
ételeibôl lehetett választani. Szintén itt 
kinálták a finom ételek mellett az 
Indiai Teát és az Olasz Kávét is. „Lé-
lekmelegítô” és egyéb italokat a terem 
hátsó sarkában árulták és igen nép-
szerûnek bizonyult, a vendégek köré-
ben úgy általában.

A Magyar Társadalmi Klub helyiség-
ben volt a gyerek sarok, ahol a gyere-
kek arcát kifestették olyanra ami-
lyenre kérték. Itt gyártották a 
léggömbökbôl készített állatokat, har-
ci eszközöket a gyerekek nagy örö-
mére. Szintén itt volt felállítva az 
ugráló kastély is. Az hogy a gyerekek 
egy helyen szórakozhattak mindenki 
számára nagyon elônyös volt.

A nap keretében, óránként, egy-egy 
nemzetiségi csoport táncbemutatója 
az éppen akkor asztalok mellett ülô 

közönség szórakoztatására szolgált. 
Mint ahogy már említettem az idôjárás 
igen mostohán bánt a rendezôkkel, 
mert a látogatók száma elváráson aluli 
volt. A nagyterem most igen nagynak 
bizonyult.

A „ceremónia mester” ez alkalommal 
is, Kövess Károly volt, akinek igen 
nagy tapasztalata van ebben az önkén-
tesen végzett mesterségében. Egymás 
után ô jelentette be a különbözô mû-
sorszámokat és rövid ismertetôt is 
adott a csoportokról.

 A mûsort a „The Chinese Association 
of Victoria Lion Dance Troupe” kínai 
„oroszlán táncosok” nyitották meg. 
Táncaik nagy fegyelmet igényelnek, 
fellépnék a Kínai Újév alkalmával és 
más ünnepeiken. A következô mû-
sorszámként a Sri Lanka-i csoport -– 
Devi Neya Thunai táncot mutattak be. 
Középamerikát képvíselô „Maya Dan-
ce Group” school of Dance negyedik 
nemzedékének, El Salvadorban nép-
szerû, ünnepi néptáncbemutatóját lát-
tuk. Az apró kis emberkék színes 
népviseletükben szép látványt nyúj-

tottak és a közönség meg is jutal-
maztak ôket egy nagy tapssal.

A nap hivatalos megnyitójára tizen-
három óra után került sor, miután a 
tiszteletbeli vendégek elfoglalták he-
lyeiket a színpadon, ekkor Kövess Ká-
roly mûsorvezetô egyenként bemutat-
ta ôket.
Marót Márta, Magyar Központ 

Igazgató, 
Hong Lim, Parliamentary 

Secretary, representing Minister 
Scott, Office of Multicultural 
Affairs & Citizenship, 
Councillor Peter Lockwood, 

Mayor of City of Knox
Alan Tudge, Federal Member for 

Aston
Nick Wakeling, State Member for 

Ferntree Gully (Lower House, Le-
gislative Assembly)
Shaun Leane, State Member for 

Eastern Metropolitan Region (Up-
per House, Legislative Council)
Cr Joe Cossari, Councillor of 

Knox City Council, 

Bakonyi Péter fôkonzul
Ezután elsônek, Marót Márta, itt mint a Multikulturális 

Harmony Festivalnak elnôke üdvözölte a tiszteletbeli 
személyeket és a megjelenteket. Ezután a fenti felsorolás 
sorrendjében következtek a beszédek. Minden tisz-
teletbeli vendég mesélt egy kis epizódot, saját életébôl és 
befejezôül legtöbben elmondták, hogy milyen nagy meg-
tiszteltetés része lenni egy ilyen multikulturális rendez-
vénynek, ahol megismerkedhetnek más kultúrából jött 
emberekkel, betekinthetnek kulturájukba. Ilyen alkal-
mak talán elôsegítik a harmonikus egymás mellett élést, 
valamint egymás megbecsülését.

A Magyar Kultúr Kör táncosai elôadásával folytatódott 
a mûsor. Dél-Alföldi, Kalotaszegi leány és Szatmári 
táncokat mutattak be a közönség nagy megelégedésére. 
Kövess Károly mûsorvezetô bemutatta a csoport tánc-
tanítóját Svak Lászlót, a Bihari Együttes volt táncosát, 
aki már tizenhét éve tanítja a Néptánccsoportot. László, 
Karcsi kérdésére felelve elmondta, hogy milyen gazdag 
a magyar néptánc világa és a táncokat hagyományos 
gyûjtés után tanítja.

Karcsi mint mûsorvezetô az ilyen alkalmakat meg-
ragadja és az ô nagyszerû humorával a közönséget 
helyes magyar kiejtésre oktatja.

Három mûsorszám következett. A Chilei-Ayekan Fol-
klore Group a Carneval of Pachallampe- burgonyaülte-
tés- táncolták el. Ôk egy három milliós népcsoportot 
képviseltek, három országban, Chile, Bolivia és Perú, élô 
kisebbségben élô nép. Saját nyelvüket beszélik és nagyon 
összetartanak. Indiai- Universal Beats- Bhangara on 
Songs ötszáz éves tradíciót elevenítettek fel a színpadon. 
Ez a hagyomány India Punjabból való. A napot az Dél-
Olasz La Tarantella csoport tánca fejezte be. Ennek a 
táncnak különös háttere van. A monda szerint a közép-
korban egyéni tánc volt, magyarázata, hogy a „tarantula” 
Pók ha megcsípett valakit addig táncolt amíg a testébôl 
ki nem izzadta a pók mérget. Ebbôl a táncból alakult a 
mai Tarantella tánc, ez ma már a szerelmesek tánca lett.
Pál Zsuzsának e napon volt a születésnapja és közös 

énekléssel köszöntöttük ôt. Isten éltesse sokáig!
A különbözô nemzetiségek alkotta rendezô, vagyis 

munkás csoport egy-forma piros ingben voltak öltözve és 
a mûsor befejeztével már csak a „piros-ingesek” cso-
portjának fényképezkedése volt hátra. 

Ezzel véget ért a harmadik Multicul-turális Harmony 
Festival.

Köszönet a rendezôknek és mindenkinek aki bármivel 
hozzájárúlt az ünnep megrendezéséhez.

A magyar munkáscsoport a következô személyekbôl 
állt: Fogarassy Ferenc, Galambos Imola, Kövess 
György, Kövess Károly, Koppán Éva, Marót Márta, 
Pál Cassie, Pál Zsuzsa, Risztics István, Szondy Ka-
talin, Tóth Zsuzsanna, Tóth Zoltán, Ugrai Katalin, 
Gyöngyösbokréta Tánccsoport (lángos, rétes), 
Kultúr Kör Tánccsoport.

Április 21
Dennis Heart Melbourne érseke, 2015 április 21-én 

kinevezte Lackó Mihályt a St Colman templom plébá-
nosának, amelyhez a hívei és honfitársai szívbôl gra-
tulálnak.



Április 17-én, pénteken közös estet 
tartottak a lengyel-magyar barátság 
napja (március 23.) alkalmából a 
sydneyi lengyel fŒkonzulátuson. A 
mintegy százötven lengyel és magyar 
vendéget elŒször Regina Jurkowska 
lengyel fŒkonzul asszony köszöntötte, 
majd Gruber Attila kijelölt nagykö-
vet mondott rövid beszédet. 

Mindketten az évszázados lengyel–
magyar barátság jelentŒségét és kü-
lönlegességét méltatták.

Ezt Simon Ervin konzul, történész 
elŒadása követte, aki a két nemzet 
közös múltját mutatta be. ElŒadásá-
ban a lengyel–magyar történelem 
kapcsolódási pontjaira és hasonlósá-
gaira helyezte a hangsúlyt: közös 
uralkodók, történelmi alakok, illetve 
közös értékek. A mintegy ezeréves 
történelmet átfogó rövid áttekintés 
végén kiemelte, hogy a magyar 
Országgyûlés 2007. március 12-én hi-
vatalosan is a lengyel–magyar ba-
rátság napjává nyilvánította március 
23-át.
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Lengyel–magyar barátság napja Sydneyben

Ezt követŒen Krzysztof Malek len-
gyel zongorista játszott Chopin és 
Liszt darabokat, majd lengyel és ma-
gyar népdalok és táncok következtek 
felváltva.

A jelenlévŒk az est folyamán meg-
tekinthették a díszteremben a Pil-
lantás Magyarországra címû kiál-
lítást.

(Nemzeti Regiszter, 2015. 04. 27.)

Hírek a Nemzeti Regiszterben
Történelmi feladat volt 

az alaptörvény 
megalkotása

Magyarország alaptörvényének meg-
alkotása történelmi feladat, szükség-
szerûség volt – mondta Orbán Vik-
tor miniszterelnök a Parlamentben, a 
Párbeszéd és identitás címû, az alap-
törvény elfogadásának negyedik év-
fordulója alkalmából tartott konfe-
rencián. A kormányfŒ szerint a régi 
alkotmány értéksemleges szövegéhez 
képest a legfontosabb változás, hogy 
az alaptörvény „alkotmányos identitá-
sunkat is megjeleníti”. Az alaptörvény 
passzusai közül kiemelte a keresz-
ténység nemzetmegtartó erejének 
deklarálását, valamint annak kimon-
dását, hogy az 1944. március 19-én 
elveszített állami önrendelkezést csak 
1990. május 2-án tudták helyreállítani. 
E felsorolásában megemlítette továb-
bá a nemzetiszocializmus és a kom-
munizmus bûneinek elévülhetetlensé-
gét, a határokon kívül élŒ magyarok 
sorsáért viselt felelŒsséget és az 
ország eladósítása elleni szabályt.

Nem szigorodik az 
állampolgársági törvény
Nem tartja szükségesnek az állam-

polgársági törvény szabályainak szi-
gorítását a nemzetpolitikáért felelŒs 
miniszterelnök-helyettes, a KDNP 
elnöke. Semjén Zsolt errŒl az Or-
szággyûlés nemzeti összetartozás bi-
zottsága elŒtt beszélt éves meghall-
gatásán. Azt mondta, az ellenŒrzés 
lehet még „keményebb”, bár az arra 
hivatott szervek már most is nagyon 
alaposan teszik a dolgukat, de a 
bürokratikus terhek növelését kifeje-
zetten ellenzi. 

Wetzel Tamás nemzetpolitikáért 
felelŒs helyettes államtitkár elmond-

ta: eddig közel 720 ezer kérelem 
érkezett, és 680 ezren már le is tették 
az esküt, a folyamat zökkenŒmentesen 
zajlik. A tendenciák alapján év végéig 
várhatóan 800 ezer kérelem érkezhet 
és tarthatónak látta a ciklus végére 
az egymillió új állampolgárt. A kérel-
mek közül 25 ezret utasítottak el, köz- 
és nemzetbiztonsági szempontból 
pedig rendkívül szigor az ellenŒrzés - 
jelezte.

Pásztor István marad
a VMSZ elnöke

Újabb négy évre Pásztor Istvánt 
választották meg a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) elnökének a leg-
nagyobb délvidéki magyar párt tiszt-
újító közgylésén. A politikus sikeres-
nek értékelte a párt utóbbi négy évét. 
Az elnöki tisztségre Pásztor volt az 
egyetlen jelölt, jelenlévŒ 281 küldött 
közül 274-en szavaztak rá. Pásztor 
István programbeszédében kifejtette: 
a VMSZ-nek a következŒ négy évben 
is polgári értékeket felvállaló, nép-
párti jellegû, regionális magyar párt-
nak kell maradnia, amely „egy asz-
talhoz tudja ültetni azokat, akik a 
vajdasági magyar közösségen belül a 
politikai paletta különbözŒ színeit 
képviselik”.

Kimenekítették
Tóásó Elödéket Bolíviából

Tóásó ElŒdöt a bolíviai titkosszolgá-
latok figyelmét elkerülve, konspiratív 
módon kellett kimenekíteni Bolíviából 
a Baptista Szeretetszolgálat munka-
társának közlése szerint, még cso-
magja, váltóruhája sem volt. Család-
tagjainak Magyarországra hozása a 
következŒ napok feladata – tette hoz-
zá Lukács Csaba. Tóásó ElŒd, több-
ször taxit váltva, pénteken kora reg-

gel beszállt egy újabb jármûbe, mind-
ezt úgy, hogy még felesége sem tu-
dott arról, aznap el fog jönni. Magyar 
idŒ szerint pénteken kora este sike-
rült kimenekíteni az országból Chi-
lébe. Miután a férfi a büntetését a 
bolíviai hatóságok szerint letöltötte és 
szabadlábra került, a helyi hatóságok 
az útlevelét nem adták vissza. Ezért a 
Buenos Airesben lévŒ magyar nagy-
követség ideiglenes magánútlevelet 
adott ki neki, amely alkalmas a haza-
térésre – közölte Szijjártó Péter 
külügyminiszter. 

A fegyveres felkelés vádja miatt 
hat évet börtönben töltött férfi hétfŒn 
kora délután érkezett Magyarország-
ra. Tóásó ElŒd visszautasította, hogy 
terrorizmus szándékával ment volna 
2009-ben Bolíviába és köszönetet 
mondott a Baptista Szeretetszolgálat-
nak, illetve a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztériumnak azért, hogy segí-
tették a hazatérését.

Elindult a Gyere haza
fiatal elnevezésû program

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
mûködtetésében elindult a Gyere 
haza fiatal elnevezésû program, 
amelynek célja, hogy a külföldön 
dolgozó magyar fiatalok hazatérését 
segítse lakhatási és letelepedési tá-
mogatással, illetve megfelelŒ mun-
kahely biztosításával – jelentette be a 
munkaerŒpiacért és képzésért felelŒs 
államtitkár szerdán Székesfehérvá-
ron. 

Czomba Sándor közölte, hogy elsŒ-
ként a Londonban élŒ és dolgozó 
magyarokat célozták meg, és elsŒ 
körben a 100 millió forintos program 
segítségével 50 fiatal problémáját és 
hazatérését fogják segíteni. Mint 
mondta, a problémához mérten kicsi 
a program pénzügyi kerete, de sike-

ressége esetén rövid idŒn belül 
szélesíteni fogják a kört és már 
nemcsak az Egyesült Királyságra 
fognak koncentrálni.

Reményét fejezte ki, hogy a követ-
kezŒ hetekben, hónapokban elfogy a 
rendelkezésre álló keretösszeg, és a 
következŒ években több ezer fiatalt 
lesznek képesek „hazahozni”, mert 
országhatáron belül is óriási szükség 
van „ügyes kezû, magas tudású szak-
emberekre”.

Az államtitkár szerint Magyarorszá-
gon még mindig sok a regisztrált 
álláskeresŒ, miközben a hazai vál-
lalkozások nem találnak megfelelŒ 
minŒségû és számú munkaerŒt. Sok 
esetben a skandináv országoknak 
orvost, Németországnak és Ausztri-
ának henteseket és forgácsolókat, 
míg az Egyesült Királyságnak mérnö-
köket képez hazánk – mondta.

Czomba Sándor rámutatott, a kor-
mány nagyon szeretné, ha a fiatalok 
itthon találnának megfelelŒ munka-
lehetŒséget, azonban szinte lehetet-
lennek nevezte felvenni a versenyt a 
nyugat-európai bérekkel. Úgy vélte, a 
külföldön munkát vállaló magyarok 
hazatérését a honvágy okozza, a lak-
hatás- és munkahelyhiány, illetve 
családi problémák kezelése pedig 
motiválhatja.

Kérdésre elmondta: a Központi 
Statisztikai Hivatal szerint az egy 
éven belüli munkaerŒ-piaci mozgások 
két éve 100 ezer fŒ körül stagnálnak 
és a külföldön munkát vállalók 
legalább 50 százaléka egy éven belül 
visszatér. Közölte, hogy ezt az arányt 
szeretnék jobban növelni. Az egy 
éven túl külföldön dolgozók száma a 
KSH statisztikai számításai szerint 
eléri a 350 ezret, de a tényleges 
külföldi munkavállalók számára nincs 
konkrét adat – tette hozzá.

Pákozdi Szabolcs az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány ügyve-
zetŒ igazgatója megerŒsítette, hogy a 
program (www.gyerehazafiatal.hu) 
most kizárólag Londonra és az Egye-
sült Királyságra fókuszál, mert ott a 
legalacsonyabb a magyar munkavál-
lalók átlagéletkora (33 év), 80 száza-
lékuk 40 évnél fiatalabb, rendszerint 
magas végzettségûek (33 százalékuk 
diplomás, 43 százalékuk érettségivel 
rendelkezik) és 49 százalékuk nŒtlen 
vagy hajadon. A megkérdezettek 
többsége szívesen hazatérne, ameny-
nyiben segítséget kap a lakhatásban 
és olyan munkáltatót talál, amely 
stabil, biztos anyagi hátteret biztosít 
számukra – közölte.

Az igazgató kiemelte: a program 
célcsoportját alkotják azok a diplo-
más, hiányszakmát ûzŒ fiatalok, akik 
jól beszélnek angolul, legalább egy 
éve külföldön állással rendelkeznek 
és szándékukban áll hazatérni. Kö-
zölte, hogy a program része hazai 
vállalkozás elindításának segítése is.

Pákozdi Szabolcs elmondta, hogy a 
hazai cégeknél leginkább mérnökök 
iránti mutatkozik igény, de az IT, 
logisztikai, HR és pénzügyi területen 
is nagy a szakemberhiány. A program 
együttmûködŒ partnerei között van a 
Nestlé, a Lufthansa, a Suzuki, az IT 
Services Hungary, az Alcoa-Köfém, a 
Grundfos, a Videoton és a Denso.

Cser-Palkovics András, Székesfe-
hérvár polgármestere hangsúlyozta, 
hogy a város örömmel csatlakozott a 
kísérleti programhoz. Mint mondta, 
nagy probléma a városban, hogy 
folyamatosan új beruházások érkez-
nek, de egyre nehezebb szakképzett 
munkaerŒt találnia a cégeknek.

Megjegyezte, hogy az önkormányzat 

ki fogja dolgozni a Székesfehérvárra 
hazatelepülŒk elhelyezését segítŒ 
programot, valamint egyre több bér-
lakást át fognak csoportosítani a 
hiányszakmákat ûzŒ szakemberek 
telepedésének segítésére.

MTI/Kormany.hu

Hungarikumok címû
fotókiállítás az Európai 

Parlamentben
Nagy a felelŒsségünk abban, hogy a 

hungarikumokon keresztül az évszá-
zadról évszázadra átadott kiváló mi-
nŒség ismertetŒ jegyeit meg tudjuk 
Œrizni az utókornak – mondta 
Fazekas Sándor földmûvelésügyi 
miniszter az Európai Parlamentben a 
Hungarikumok címû fotókiállítás 
megnyitóján.

A miniszter kiemelte, a Hungari-
kum törvényt a Magyar Országgyûlés 
ellenszavazat nélkül fogadta el, ame-
lyet követŒen kibontakozott a hunga-
rikum mozgalom. Ennek megfelelŒ 
eszköze a nemzeti értékpiramis, 
amely a helyi értéktárakon, a Magyar 
Értéktáron és a Hungarikumok 
Gyûjteményén keresztül biztosítja 
egyedi nemzeti értékeink fennma-
radását.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó EP alelnök 
asszony kezdeményezésére megren-
dezett fotókiállítás a Hungarikumok 
Gyûjteményébe eddig felvett 45 ki-
emelkedŒ nemzeti értéket mutatja be. 
A rendezvény elŒkészítésében Sza-
káli István Loránd Agrárfejlesz-
tésért és Hungarikumokért felelŒs 
helyettes államtitkár vezetésével a 
Földmûvelésügyi Minisztérium is 
részt vett.

A megnyitó ünnepség után Fazekas 
Sándor részt vett az Európai Néppárt 
magyar frakciójának ülésén, valamint 
ezt követŒen az aktuális uniós ügyek/
rŒl, így elsŒsorban a GMO kérdésrŒl 
folytatott kétoldalú megbeszéléseket 
ErdŒs Norbert és Hölvényi György 
európai parlamenti képviselŒkkel.

Ismerjük meg értékeinket
A helyi magyar értékeket bemutató 

programsorozatot indított el a Kár-
pátaljai NépfŒiskolai Egyesület. A 
szervezŒk célja, hogy az iskolás 
korosztállyal megismertessék a tér-
ségben egykor virágzó népi mestersé-
geket, eszközöket. A népfŒiskola 
szakemberek segítsgét kérte a tervek 
kidolgozásához és megvalósításához. 
Munkájuk révén Kárpátalja több 
helyszínén mutatják be az adott 
régióra jellemzŒ hajdani foglalkozá-
sokat. 

Kész Barnabás, a projekt egyik 
koordinátora elmondta, hogy Ung 
megyében a fazekasmesterséggel, 
Munkács környékén a cirokseprû 
készítéssel, Bereg megyében pedig a 
szövés technikájával s a beregi 
szŒttessel ismerkednek meg a fiata-
lok. Az egykori Ugocsa vármegyében 
a hordókészítés technikáját, a FelsŒ-
Tisza-vidéken pedig a fafaragás for-
télyait láthatjk a résztvevŒk, akik a 
környék iskoláiból érkeznek.

Április 7-én Nagyberegen kezdŒdtek 
el a foglalkozások. A Nagyberegi Kö-
zépiskola az egyetlen olyan oktatási 
intézmény, ahol órarend szerint ta-
nulják az iskolások a szövést és 
fonást. A szövŒszékekkel felszerelt 
szaktanterem mellett az intézmény 
egy gazdagon berendezett múzeum-
nak is otthont ad, melyet az ide-
érkezŒ látogatók is bármikor meg-
tekinthetnek. 

A programot a Lakiteleki NépfŒ-
iskola Alapítvány támogatja.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.A méhet és a selyemhernyót, 
2. Sógun, 3. A Rómeó és Júlia c. mû-
bôl, 4. Franciaországban, 5. Weiner 
Leóé, 6. Nagy-Britanniához, 7. IV. Bé-
la, 8. Komáromban, 9. A mongolo-két, 
10. Senatus Populusque Romanus (A 
szenatus és a római nép).

E heti kérdéseink:

1.Melyik nagy zeneszerzô lett élete 

végére süket?

2. Hol láthatjuk Budapesten Gárdo-

nyi Géza szobrát?

3. Ki mondta: „A humorban nem 

ismerek tréfát”?

4. Hogy nevezik idegen szóval az 

állampolgári jogok biztosítását?

5. Melyik müvészeti ág kimagasló 

alakja volt max Reinhardt?

6. Hogy nevezik idegen szóval a papi 

nôtlenséget?

7. Melyik operában hangzik el az 

Akasztófa ária?

8. Mi volt london római kori neve?

9. Melyik hazánk legnagyobb katoli-

kus temploma?

10. Hány éle van egy kockának?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Mikor vált szokássá a köszönés?
Az üdvözlés legegyszerûbb formája a 

meghajlás. Amikor udvariasan meg-

hajtjuk magunkat, nem gondolunk 

már arra, hogy ez a mozdulat a teljes 

földreborulás csökevénye. Valaki elôtt 

földre borulni, térdre, vagy éppen arc-

ra esni pedig hajdan, a rabszolgaság 

korában a legyôzött harcosok szoktak. 

Ezzel a mozdulattal fejezték ki, hogy 

nincs szándékukban tovább harcolni, 

és hajlandók a régi hadifoglyok sorsát, 

a rabszolgaságot vállalni. A földre-

borulás késôbb az uralkodók és feje-

delmek elôtti teljes hódolat kifejezésé-

vé vált. Eredeti szerepe, jelentése az 

idôk folyamán mindinkább elhomályo-

sult és mikor a térdreomlásból fél-

térdre ereszkedés, térdhajtás, vagy 

késôbb puszta hajbókolás lett, már 

csak az alárendeltségi viszonyt fejez-

ték ki vele. A meghajlás, fôhajtás ma 

már semmi más, csak udvarias moz-

dulat. Nem alárendeltséget fejezünk 

ki vele, hanem mások megbecsülését.

És a kalaplevétel?
E szokás legmélyebb gyökerét keres-

ve is a rabszolgatartó társadalom vi-

lágába jutunk el. Nem egy írásos fel-

jegyzés és még több kôbe vésett 

ábrázolás beszél arról, hogy egyes 

ókori népek, többek között az asszírok, 

hadifoglyaikat, késôbb rabszolgáikat, 

minden ruhájuktól megfosztották. 

Eredetileg nyilván csak zsákmány-

szerzés céljából tették ezt, késôbb 

azonban jelképes értelmet is kapott a 

rabszolgák teljes vagy részleges mez-

telensége. Az, hogy egyes népeknél az 

alsóbbrendûeknek övig ruhátlanul 

kellett az elôkelôk színe elôtt megje-

lenniük, de még inkább az a szokás, 

hogy egyes népek úgy fejezték ki 

tiszteletüket az idegenek elôtt, hogy 

ruhájukat a vállukon fellebbentették, 

jól mutatja, hogyan válik az eredetileg 

rabszolgaviszonyt kifejezô cselekvés 

a tiszteletadás jelévé! Egy nyugat-

afrikai néger népnél a ruhafellebbentés 

együtt jár a kalap levételével. Két-

ségtelen, hogy a mi köszönést kifejezô 

kalapemelésünk is ennek az ôsi szo-

kásnak maradványa.

Miért éppen 21 ágyúlövéssel fo-
gadják az államfôket?
Berkó István Egyezer hadtörténelmi 

apróság címû munkájában bukkan-

tunk rá a következôkre:

„A haditengerészet hajói és hajórajai 

számára 1826-ban szabályzatot adtak 

ki a tiszteletadásokra vonatkozólag, 

amelynek egyes határozmányai mind-

végig fennmaradtak. A tisztelgés 

mindegyikénél ágyúlövéseken kívül 

3-13 Evviva volt kiáltandó az egész 

legénység részérôl. Az Evviva helyett 

1850 után hurrát kellett kiáltani. Az 

üdvkiáltás késôbb csak igen magas 

állású személyek részére lett illetékes. 

Az uralkodónak járó tiszteletadás ere-

detileg az összes ágyú sortüzébôl, a 

vitorlatisztelgésbôl (az összes legény-

ség a vitorlarudakon) és 13 Evviva 

l’Imperatore e Re kiáltásból, késôbb 

csak az összes hajó által adott 21 ágyú-

lövésbôl és 5 hurrá kiáltásból állott. A 

tábornagynak eleinte 19 ágyúlövés és 

hét Evviva, késôbb csak lövés járt.”

Ez az idézet arra engedne következ-

tetni, hogy a 21 ágyúlövést a haditen-

gerészetnél rendszeresítette elôször 

valamilyen katonai hivatalnok. De 
hogy miért esett a választás éppen a 
21-re?

A választ egy öreg tiszt adta meg. Ô 

azt állította, hogy a 21-es szám vélet-

lenül született. Ugyanis régen az 

ágyúkba való töltetet olyan ládákban 

szállították, amelyekben 3Å~7, vagyis 

21 darab fért el. Így született meg, 

hogy valaki egyszer azt mondta: „Ha 

magas vendégünk megérkezik, lôjetek 

ki tiszteletére egy láda töltényt!” Így 

lett tehát az üdvlövések száma 21.

Miért fekete a gyász színe?
A halottak tisztelete ôsidôk óta val-

lásos elképzeléseken nyugodott. A 

gyászoló rokonság a halottól és önma-

gától bizonyos mágikus eszközökkel 

akarta távol tartani az ártó szelleme-

ket.

A védekezésnek azt a módját válasz-

tották a kezdet kezdetén, hogy leve-

tettek magukról minden irigylésre 

méltót. A test egykori lemezteleníté-

sének halvány emlékképe az a mai 

szokás, hogy a férfiak kalaplevéve 

kísérik a koporsót. A késôbbi európai 

gyászöltözéknek is ez az ôsi elképzelés 

az alapja. A gyászolók kezdetben 

dísztelen, kopott vagy éppen szennyes 

ruhát öltöttek. Így hát azok az északi 

népek, amelyek csak fekete bárányt 

tartottak s így fekete gyapjúruhát vi-

seltek, természetesen feketében gyá-

szoltak. Ez a hétköznapi, dísztelen 

öltözet azonban nem volt szükségsze-

rûen fekete, hanem az öltözékül hasz-

nált anyag fehér is lehetett. Az ormán-

ságiak nyers vászonruhája, amelyet 

gyászban magukra öltöttek, ennek a 

régebbi állapotnak napjainkig elkísér-

hetô maradványa.

A mai Európában általános a feke-

tében gyászolás, de néhány szláv or-

szágban vidékenként a fehér színt 

tekintik a gyász színének.

Ázsiában pl. az indusok fehér, a kína-

iak fehér és kék színekben gyászol-

nak.

Ki írta az elsô végrendeletet?
A végrendelkezés joga csak igen rö-

vid múltra, alig több mint 2000 eszten-

dôre tekinthet vissza.

Végrendeletrôl mai értelemben elô-

ször a római, úgynevezett 12 táblás 

törvényekben esik szó. A végrendel-

kezés kezdeti formája azonos volt az 

örökbefogadással. Erre évenként két-

szer az összegyûlt nép elôtt kerülhetett 

sor. Késôbb a prétori jog már nem 

követelte meg ezt a szertartást, csak 7 

tanú jelenlétét írta elô. Csaknem egy 

évezred után az úgynevezett justinia-

nusi jogban alakult ki a végrendelkezés 

„modern” formája.

Az elsô eredetiben is ismert és elis-

mert végrendelet a 2. század közepén 

kelt. Akuszilaosz, Deiosz fia, Oxürünk-

hosz városában jegyzô jelenlétében 

végrendelkezik. Oxürünkhosz Észak-

Afrikában, a Líbiai-sivatag szélén 

épült.

Ez az Akuszilaosz rabszolgákat sza-

badít fel halála után, s örököséül 

feleségét és gyermekét jelöli ki. A 

végrendeletbôl kitûnik, hogy az állam-

nak is meg kellett fizetni az illetéket, 

de kiderül az is, hogy már 1700 eszten-

dôvel ezelôtt is divatban volt a végren-

delet megtámadása. Erre mutat, hogy 

az örökhagyó rendelkezéseket tesz 

azokkal szemben, akik a végrendeletet 

áthágják...

Magyarországon a végrendeleti 

öröklésnek a törvényes örökléssel 

szemben csak alárendelt szerepe volt. 

A végrendelkezési jog eleinte királyi 

kiváltságon alapult. Az Aranybulla a 

nemesek végrendelkezési jogát bizto-

sította, ez azonban nem vonatkozhatott 

a királyi adománybirtokokra. 1290-

ben törvény mondta ki, hogy nemes-

ember öröklött, szerzett és adomány-

birtokaival rokonai, felesége és az 

egyház javára, halála esetére is ren-

delkezhet. A végrendeletekre vonatko-

zó elsô törvény 1715-bôl való. Ez sza-

bályozta elôször a végrendeletek 

tartalmát és formáját. A végrendel-

kezés teljes szabadságát az ôsiség 

eltörlése, 1848 óta ismerjük.

Különös végrendeletek, ahol az örök-

hagyó szeszélyei, ellenszenvei érvé-

nyesülnek, éppolyan tömegével for-

dulnak elô, mint a törvényes örökösök 

perei. Jogi fejtegetések helyett, példa-

ként egy mulatságos, különös és kétér-

telmû végrendeletet ismertetünk. Egy 

gazdag olasz kereskedô szerzetesnek 

szánta fiát. 100 ezer tallérnyi vagyonát 

azzal a kikötéssel hagyta a rendre, 

hogy azok fiának, ha mégsem lépne a 

szerzetbe, annyit hagyjanak végkielé-

gítésül, amennyit ôk akarnak. Miután 

a fiú nem akart szerzetes lenni, a 

szerzet a végrendelet értelmében 5000 

tallért szánt neki. Ezt az összeget keve-

sellve, a fiú megtámadta a végrende-

letet. A rend biztos volt abban, hogy a 

per a javára dôl el, hiszen a végrendelet 

világosan kimondja, hogy a fiúnak 

annyit adjanak, amennyit ôk akarnak. 

Nagy volt a csodálkozásuk, mikor a 

bíróság következô döntését elolvasták: 

„Az egész 100 ezer tallérnyi hagyaték-

ból az atyák a végrendelet értelmében 

annyit kötelesek a fiúnak átadni, 

amennyit ôk akarnak. Ôk azonban 95 

ezer tallért akarnak, ezért az örökha-

gyó akarata szerint ennyi a fiúé, és az 

övéké csak az 5000 tallér!”

Ne gyõzködd az agyadat! A hiba a 
valóságban van.

* * *
Mit mondanak a nõk? Azt, hogy 

minden férfi egyforma. Akkor miért 
válogatnak??

* * *
--- Szeretnék legalább egyszer olyan 

részeg lenni életemben, hogy angyal-
nak nézzem az anyósomat!

* * *
Ha meg akarod tudni magadról az 

igazságot, ízes részletességgel, csak 
mondd azt a feleségednek, hogy kö-
vér.

* * *
--- Mi a különbség a tekegolyó és a nõi 

mell között? 
--- Az egyik dönt, a másik állít.

* * *
Mikor a vitában már elbizonyta-

lanodtál a saját igazadban, akkor nem 
mondj semmit. Csak üss!

* * *
Tetteink következményét, ha kell, 

neveljük fel!
* * *

Adj Uram türelmet --- de azonnal!
* * *

Jövõd álmaidtól függ. Ne vesztegesd 
hát az idõt, menj aludni!

* * *
Imádok a semmirõl beszélgetni. Ez az 

egyetlen téma, amit kicsit ismerek.
* * *

Ha egy férfinak nehézségei adódnak 
egy nõvel, sokat segíthet, ha beszél 
róla egy másik férfival. Nem azért, 
mert a másik férfi jobban ért a nõkhöz, 
de így legalább ketten lesznek 
tanácstalanok egy helyett.

* * *
Óvakodj az állatoktól ha inni mennek, 

és az emberektõl, ha inni voltak!
* * *

Nagy jótétemény, ha egy nõ nem 
szép. Õ ugyan szomorú, de a többi 
mind örül neki!

* * *
Ha az alkoholizmusnak van határa, 

akkor én kettõs állampolgár vagyok.
* * *

Aki golyóálló mellényt visel, ne 
lepõdjön meg, ha fenékbe lövik.

* * *
Rohadt részegek! Állandóan szétdo-

báljak az üres üvegeket, én meg haza-
fele szanaszét vagdosom a tenyere-
met...

* * *
Az alkohollal nincs semmi problé-

mám. De nélküle...
* * *

A gruppenszex lényege, hogy ki ne 
maradj belõle és a feneked mindig a 
fal felé legyen.

* * *
Teljesen egyet értünk. Te szeretsz 

engem, és én is szeretem magamat.
* * *

A pornó olyan irodalmi alkotás, amit 
arra terveztek, hogy fél kézzel lapoz-
zunk!

* * *
Nem csókolóztam vele, csak a szájába 

suttogtam.
* * *

Soha ne add fel! ...csak ha van rajta 
elég bélyeg.

* * *
Mondtam az orvosnak, hogy két he-

lyen eltörtem a lábam. Erre azt mond-
ta, hogy menjek el azokról a helyek-
rõl.

* * *
Nincs nálam nagyobb rajongója a nõi 

nemnek, és ezt számlákkal tudom 
bizonyítani.

* * *

JÓ ÉS ROSSZ 
SZOKÁSAINK „Aki a virágot szereti, rossz ember 

nem lehet... legfeljebb egy furcsa ízlé-
sû vegetáriánus!”

* * *
Csak akkor iszom, ha egyedül va-

gyok, vagy mások társaságában.
* * *

Azt mondta, hogy mesterséges léle-
geztetés, de most látom, hogy gyereket 
várok tõle.

* * *
Van annyi pénzem, hogy életem vé-

géig elég legyen..., ha ma délután 
ötkor meghalok.

* * *
Az értelmiség elõtt ma két út áll: az 

egyik az alkoholizmus, a másik az 
járhatatlan.

* * *
Az agglegények többet tudnak a nõk-

rõl, mint a nõs férfiak, különben õk is 
megnõsültek volna.

* * *
A gyerekek a hátsó üléseken bale-

setet okozhatnak. A balesetek a hátsó 
üléseken gyerekeket okozhatnak.

* * *
A gazdasági válság, és az emelkedõ 

energiaárak miatt arra kényszerül-
tünk, hogy kikapcsoljuk a fényt az 
alagút végén. A kellemetlenségért 
elnézést kérek.

*  * *
Az élet csak addig tart, amíg a cédula 

a csuklódról lecsúszik a nagylábujjad-
ra. De a köztes idôt próbáld tartal-
masan eltölteni!

* * *
A skót elmegy a koporsókészítôhöz. A 

tulajdonos ajánlgatja a koporsókat.
--- Tessék parancsolni, itt egy lakk 

fekete koporsó cirádákkal, aranyozott 
betûkkel a halott nevével, csak 3000 
font.

--- Nem lehetne valami egyszerûbbet? 
--- szól a skót. --- Nem olyan nagy a mi 
halottunk.

--- Akkor itt van egy matt fekete, 
kevés cirádával, ezüst betûkkel a 
halott nevével, 2000 fontért.

--- Nem lehetne valami egyszerûbbet, 
nem olyan nagy a mi halottunk --- 
alkudozika skót.

--- Akkor itt van egy gyalult deszka-
koporsó ciráda nélkül, a halott nevével, 
csak 1000 font.

--- Nem lehetne valami egyszerûbbet? 
Nem olyan nagy a mi halottunk.

--- De uram, mégis, kije magának a 
halott? --- Az anyósom.

--- De kedves uram, miért nem ezzel 
kezdte? Hozza be az anyósát, és szöge-
lünk rá négy fogantyút.

* * *
--- Hallom drágám, meghalt a férjed!
--- Képzeld, drágám, alig négy nappal 

az esküvô után...
--- Szegény ember! Legalább nem 

szenvedett sokat!
* * *

--- Hallom megnôsültél. 
--- Igen, már sehogy sem ízlett a ven-

déglôi koszt.
--- Na és most?
--- Most már ízlik

* * *
--- Milyen valójában a házasság?
Olyan, mint egy sivatagi délibáb. A 

távolban paloták, pálmák, tevék 
látszanak. Aztán mikor közelebb érsz, 
akkor eltûnik a palota, a pálmák és 
kettesben maradsz a tevével.

* * *
Ha a jobb szemed viszket: bánat ér,
Ha a bal szemed viszket: öröm ér, 
 Ha a feneked viszket: aranyér!



00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró (2013) 
Gutin-hegység - A kárpáti 
vulkán taréja 
02:20 Ízőrzők 62/11. 
Méhkerék 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat 21. rész: 30 sec
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül - Női talk-
show Válás gyerekszemmel
04:45 Hagyaték A világ 
világossága - Karácsonytól 
vízkeresztig 
05:15 Szerelmes földrajz  
Pálferi útjai. Pál Ferenc 
egykori magasugró orszá-
gos bajnok ma katolikus 
pap és mentálhigiénés 
szakember. Előadásait több 
százan hallgatják, miséin 
megtelik a templom. 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát 
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 22. rész: Milu választása
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:25 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Kárpát expressz   
11:30 Ízőrzők Egervár . 
Egervár Zala megyei 
település, Zalaegerszegtől 
8 kilométerre fekszik, híres 
reneszánsz várkastélyáról 
és remek ételeiről. 
12:00 Déli harangszó 
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár 
15:15 Római katolikus 
szentmise, Munkács 
16:20 Élő örökség  
16:45 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL. 
Magyarország első világ-
háborúja - Az Aranykor 
1867-1914 Magyar 
dokumentumfilm   
17:40 Határtalanul magyar  
Hortobágyi  Nemzeti Park 
18:05 Szerelmes földrajz 
Ferencvárosi maradok… - 
Bornai Tibor 
18:35 Száműzött magyar 
irodalom: Dsida Jenő 
19:10 Hazajáró Sóvidéki-
dombság 
19:35 Öt kontinens   
20:05 Hogy volt?!  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
22:20 Ridikül  
23:10 Kárpát expressz  
23:35 Tálentum Csiki 
László. Csiki László költő, 
prózaíró, szerkesztő, drá-
maíró és műfordító közel 
harminc kötet szerzője. Fa-
nyar, őszinte, sajátos hangú 
intellektuális lírájával tűnt 
fel. A bukaresti Kriterion 
Könyvkiadóban számos 
fontos magyar mű megje-
lentetését segítette szerkeszt-
őként. Regényeiben, novel-
láiban, filmforgatókönyvei-
ben az átélt diktatúra ember-
próbáló élményeit, az emlé-
kezés sajátságos természetét 
ábrázolja. Munkásságát 1990-
ben József Attila-díjjal ismert-
ék el. A műsorban pályájáról, 
ars poeticájáról vall.

2015. május 7. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Május 11.  hétfő Május 12. kedd Május 13.  szerda

Május 14.  csütörtök

Május 15.  péntek Május 16.  szombat Május 17.  vasárnap 

00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Himnusz  
00:20 Család-barát 
01:50 Hazajáró Kőhát - A 
máramarosi só birodalma. 
Az egykori Magyar Király-
ság egyik legfiatalabb, s e- 
gyik leghegyesebb várme-
gyéje történetét természet-
földrajzi viszonyai, renge-
teg hegyei határozták meg: 
a nehezen megművelhető 
zord hegyvidék a fa és a só 
birodalma volt évszázado-
kon keresztül. 
02:20 Ízőrzők (2010) 
62/12. Egervár 
02:40 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 22. rész: Milu választása
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték Leltár - 
Gondolatok a Hagyaték 
első félszáz adásásból 
05:15 Szerelmes földrajz 
Királynék városa - Veszpré- 
mi barangolás Navracsics 
Tiborral 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro.
zat (2013) 23. rész: 12 óra
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Minden tudás  
11:25 Ízőrzők Csólyospá-
los. Csólyospálos a Kis-
kunság délkeleti csücské-
ben fekvő település. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran  Szerb 
nyelvű nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár
15:20 Református 
magazin  
15:45 Református ifjúsági 
műsor 
15:55 Evangélikus ifjúsági 
műsor  
16:05 Úton-útfélen  
16:15  Útravaló  
16:30 SIPOS ANDRÁS 
EMLÉKÉRE Száz vitéz - 
Somogyi Győző festmé-
nyei 
17:10 Határtalanul magyar 
(2012) Ha jövőt akarunk... 
17:45 Férfi kosárlabda 
bajnoki elődöntő  3. 
mérkőzés (élő közvetítés)
20:00 Hogy volt?!  Szirtes 
Tamás és tanítványai
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
22:20 Ridikül  
23:15 Minden tudás   
23:35 Tálentum (2006)  
Jordán Tamás.  Jordán Ta-
más, a mai magyar kultúra 
mindenese, akár a szolgáló 
értelmében is: minden áldo-
zatra hajlandó a magyar 
színház és irodalom ügyé-
nek érdekében. Mit jelent és 
miként jelenik meg a Nem-
zeti Színházban a híressé 
vált jelmondat, olyan világot 
és hangulatot teremteni, 
mint az Universitas volt egy-
koron? Jordán Tamás erre a 
kérdésre is válaszol hatal-
mas alkotó és szervező mun-
kája során műsorunkban.

00:05 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró Liptói-
havasok 
02:20 Ízőrzők 62/14. Gyu-
lafirátót.  
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat 24. rész: Bunda
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül  
04:50 Hagyaték "Szálla alá 
poklokra" - Bányászat a 
régi Magyarországon 
05:15 Szerelmes földrajz 
Abaúj: A reményteljes 
múlt - Tőkéczki László 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 25. rész: A nyomozó 
nyomában
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89
11:05 Élő egyház  
11:25 Ízőrzők Tápióbicske 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Rondó  
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár  
15:05 Nótacsokor Bősi 
Szabó László, Kosáry Ju-
dit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara 
15:35 A sokszínű vallás  
15:50 Kérdések a Bibliában   
16:15 Engedjétek hozzám 
16:25 Kotróhajókkal a 
fekete gólyákért Magyar 
ismeretterjesztő film  
16:50 NEMESKÜRTY 
ISTVÁN KÖSZÖNTÉ-
SE : Nemeskürty tanár úr 
(2001) Magyar portréfilm  
17:20 Magyar elsők 
(2003) Az első magyar 
gyógyfürdő 
17:40 Határtalanul magyar 
"Református magyar va-
gyok, s mindörökké az 
maradok!" - Tamás Ilonka 
néni 100 éve 
18:05 Szerelmes földrajz 
Pécsi séták - Dévényi 
Sándorral  
18:35 Száműzött magyar iro-
dalom  (Herczeg Ferenc - 2.) 
19:05 Hazajáró Számvetés 
2. - Pillanatképek a Haza-
járó tavaszi vándorútjáról 
19:35 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Vándorszínház, csodavilág 
(2014)  Magyar ismeretter-
jesztő film   
20:05 Szenes Iván írta 
(2014)  Slágerműsor  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül   
23:15 Élő egyház   
23:35 Tálentum (2005) 
Zoób Kati divattervező. 
Zoób Kati neve a divathoz 
kevésbé értők számára is is-
merősen cseng. Ruháit a leg-
előkelőbb párizsi és londoni 
bemutatókon viselik a mo-
dellek. A Londoni Magyar 
Magic programsorozat haut 
couture bemutatója óta neve 
nemzetközileg elismert 
márkanévvé, védjeggyé vált. 

00:05 Himnusz   
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Család-barát  
01:50 Hazajáró (2013)  
Háromszéki havasok - 
Határkerülés a kézdiszéki 
Szentföldön 
02:20 Ízőrzők 62/15. 
Tápióbicske Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 25. rész: A nyomozó 
nyomában
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül  
04:50 Hagyaték A hazáért 
mindhalálig - A Ludovika 
05:15 Szerelmes földrajz 
Bori "színpadai" - Zenés 
kalandozások Szegedtől 
Pestig - Keszeri Bori. Ke-
szei Bori operaénekes elő-
ször a Vértesbe, Mórra és 
Csókakőre vitt volna ben-
nünket, ám „hála” a politi-
kának, Szeged és Budapest 
lett belőle
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát   
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat (2013) A tékozló fiú
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:25 Szabadság tér ́ 89 
11:05 Profit7   
11:30 Ízőrzők 62/16. 
Szurdokpüspöki 
12:00 Déli harangszó  
12:00 P ámende  
12:30 Hazajáró  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Katolikus Krónika  
15:45 Önkéntesek  
16:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan (2015)  
3/2.: Múlt és jövő -Gyürüf- 
ű Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
17:10 Határtalanul magyar  
"Legyen több székely le-
ány!" Az Ezer Székely Le-
ány Ünnepe 1931-ben Do-
mokos Pál Péter szervezte 
meg először a rendezvényt, 
melynek célja, hogy a szé-
kelyek vegyék elő a nép-
viseletet, legyenek büszkék 
rá, értsék a szimbólumait és 
értékeljék szépségét. A ki-
lencvenes évektől év mint 
év ismét megrendezik az E- 
zer Székely Leány ünnepét.
17:45 Férfi kosárlabda baj-
noki elődöntő  4. mérkőzés 
(élő közvetítés)
20:00 Egynyári kaland 
(2014)  6/3.: Generációk. 
Magyar tévéfilm   
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2013) Torma
22:20 Ridikül  
23:15 Profit7  
23:35 Tálentum (2005)  
Eperjes Károly A műsor-
ban jelenkorunk egyik leg-
jelentősebb színművésze 
beszél pályafutásáról és Is-
tenbe vetett hitéről: Eperjes 
Károly szenvedélyes érve-
lése mellett Ady Endre, Jó-
zsef Attila és Pilinszky Ján-
os istenes versei hangza-
nak el filmünkben, 

00:05 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró Keleti-Besz-
kidek - Verecke híres útján 
02:15 Ízőrzők Szurdokpüs-
pöki 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat V./1. A tékozló fiú
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
03:55 Ridikül   
04:45 Hagyaték A teljesség 
felé - Weöres Sándor ha-
gyatéka 
05:10 Szerelmes földrajz 
(2013)  Perespusztától az 
Akadémiáig 
05:45 Fábry  
07:00 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora: 
Martha Dodd, Sztálin 
amerikai kéme
07:30 Család-barát   
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat V./2. Régi csibészek
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:05 Hogy volt?!  
11:00 Itthon vagy!   
11:25 Ízőrzők Simontornya 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Magyar elsők  Az 
első magyar nagyszállók 
13:30 Aranymetszés  
14:25 Péntek Rézi (1938)  
Magyar filmvígjáték  Ren-
dezte: Vajda László. Sze-
replők: Turay Ida (Péntek 
Rézi), Páger Antal (Dr. 
Gerleszegi Gerle Géza), 
Juhász József (Dr. Megyeri 
József), Gózon Gyula 
(Tóni, Gerle lakája), 
Erdélyi Mici (Leleményi 
Piri, táncosnő), Rajnai 
Gábor (Zsámbéki Hugó), 
Egry Mária, Medgyaszay 
Vilma, Vízváry Mariska
15:40 Novum   
16:10 Csodabogár    
16:40 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA  
TÁMOGATÁSÁVAL
Székelyföldi betyárok 
(2014)   Román 
dokumentumfilm   
17:30 Ybl 200 Unger-ház. 
Magyar dokumentumfilm  
17:45 Férfi kézilabda mér-
kőzés  Döntők 1. mérkőzés 
(élő közvetítés)
19:35 Hazajáró  
20:05 Régimódi történet 
6/3.Magyar tévéfilm. Ren-
dezte: Bereményi Géza. 
Szereplők: Egri Kati (Mari), 
Cserhalmi György (Jablon-
czay), Eperjes Károly (An-
zelm), Derzsi János (Imre), 
Szirtes Ági (Klári), Koncz 
Gábor (Estebán), Egri Már-
ta (Jozefa), Dengyel Iván 
(György), Gálffi László (Jó-
zsef Atya), Kálloy Molnár 
Péter, Braghini Rozina, 
Zöld Csaba, Solténszky 
Rákhel, Tóth Alex
21:00 HÍRADÓ  
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
22:20 Ridikül - Női talk-
show. Itt az ideje egy kis 
lelkizésnek
23:10 Itthon vagy!  
23:30 Hangoskönyv 2/1. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat. 

01:25 Himnusz   
01:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:40 Család-barát  
03:10 Ízőrzők 62/17. 
Simontornya Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
03:45 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat V./2. Régi csibészek
04:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:50 Élő örökség   
05:15 Közlekedés XXI.  
05:50 Muzsikál a mozi 
(1984)  Összeállítás régi 
magyar filmslágerekből. 
Az első magyar hangos 
film /1929/ "Csak egy kis-
lány van a világon" c. film 
dala indította el karrierjén a 
17 éves Eggerth Mártát. 
Csodálatos hangját az 
1936-os Pacsirta c. ma-
gyar- német film őrízte 
meg. Ezen kívül még szá-
mos filmsláger csendül fel.
06:55 Hagyaték  
07:30 Család-barát  
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat V./3. Szól a rádió
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:10 Önök kérték  
11:00 Rúzs és selyem  
11:25 Ízőrzők 62/18. Zebe-
gény Magyar ismeretter-
jesztő sorozat. A Dunaka-
nyar közepén, félúton Esz-
tergom és Visegrád között 
fekszik a festői Zebegény. 
A település lakossága a 
török idők alatt majdnem 
teljesen elpusztult, ezért az 
1700-as évek első felében 
a lakosság pótlására néme-
teket, magyarokat és 
szlávokat telepítettek le. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor (Pándy 
Piroska, Bokor János, 
Puka Károly és zenekara) 
12:30 Tálentum (2004)  
Lászlóffy Csaba 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Szabadság tér ́ 89  
13:55 Szenes Iván írta
14:45 Hétköznapi kifutó 
15:20 Amire a világ táncolt 
(1982)  Örökzöld 
dallamok - Az ötvenes 
évek. Szereplők: Bergendy 
István (alt saxofon), 
Bontovics Katalin (ének, 
vokál), Cserháti Zsuzsa 
(ének, vokál), Deák Big 
Band (zenekar), Deák 
Tamás (trumpet), Deseő 
Csaba (violin), Garay 
Attila (ének, zongora), 
Geri Edit (ének, vokál), 
Lenkei Péter (ének, vokál), 
Mátray Gábor (ének, 
vokál), Stefanidu Janula 
(ének, vokál), Zareczky 
Miklós (ének, vokál)
16:15 Labdarúgó-
mérkőzés - OTP Bank 
Liga 28. forduló  DVTK-
Győri ETO FC - Élő köz-
vetítés  Diósgyőrből
18:55 Térkép  
19:25 Öt kontinens  
19:55 Balázs Fecó: 
Évszakok  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
22:25 Ridikül - Női talk-
show Az élet megy tovább
23:10 Rúzs és selyem   
23:35 HUNGARORING 
magazin  

00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:20 Család-barát  
01:45 Hazajáró 
02:15 Ízőrzők Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
Csólyospálos 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 23. rész: 12 óra
03:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül   
04:45 Hagyaték Szent Fló-
rián lovagjai - A tűzoltók/I. 
05:15 Szerelmes földrajz 
Védjük hagyományainkat! 
- Hoppál Mihály néprajz-
kutató, etnológus 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát   
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-
sorozat 24. rész: Bunda
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Magyar gazda   
11:25 Ízőrzők Gyulafirátót. 
Gyulafirátót Veszprémtől 
hat kilométerre fekvő tele-
pülés, ahol, mint mondják, 
"reggel a Balaton, este a 
Bakony illatát lehet érezni".  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru. Ro-
mán nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
15:40 Isten kezében  
16:10 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Egy szabad ember a féle-
lem világában  2/1. Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat  
16:35 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
 Egy szabad ember a 
félelem világában 2/2.  
17:05 Zebra   
17:25 Határtalanul magyar  
"A magyarok nyilaitól..." 
Nyílzápor. Művészeti, tu-
dományos magazinműsor
17:55 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Erkel 
Ferenc 
18:25 Szerelmes földrajz  
Az UNESCO tetején… 
Bogyay Katalin 
19:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben Petőfi 
Sándor - 1. rész 
19:30 Hazajáró Csíki-hava-
sok - Búcsú Csíksomlyón 
20:00 Önök kérték  
21:00 HÍRADÓ  
21:25 Gasztroangyal - 
22:20 Ridikül  
23:15 Magyar gazda   
23:35 Tálentum (2005)  
Pálffy Tibor színművész. 
Milyen tehetséggel, tálen-
tummal van megáldva ez a 
fiatalember, aki nem végez-
te el a marosvásárhelyi 
(vagy a kolozsvári) Szín-
művészeti Főiskolát, és mé-
gis sikeres színművész lett? 
Mi az a különös erő, ami eb-
ből a vékony, de izmos test-
ből árad? 

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.

Magyarországról 
hozott 

és Ausztráliában 
megrendelésre 
készûlt bútorok 

a legjobb felajánlott 
árért elvihetôek. 

A részletek 
megtalálhatóak a
MAGYAR ÉLET 

március 19-ik száma 
hetedik oldalán. 

Melbourne 
0418 394-098

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.

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

ELADÓ Budapesttôl 53 km-re Tu-
rán, 3600 négyzetméteres körbekeri-
tett telep, rajta két épülettel: 280 
négyzetméteres összkomfortos zárt 
csarnok és 364 négyzetméteres félte-
tôs, nyitott szin. Az épület alkalmas: 
élelmiszeripari, vegyipari, elektroni-
kai, könnyûipari termékek gyártására, 
összeszerelô, csomagoló és számos 
egyébb tevékenység végzésére. 

EU-normás és a HAPCCI-ANTSZ 
követelményeknek megfelel.

Részletes leirás, fényképes-DVD-s 
tájékoztatás céljából hívja a (03) 9464-
7865 vagy a 0422 671-793-as telefon-
számokat.

KERTÉSZKEDÉST, házkörüli 

munkát vállal handyman minden nap 

Sydney központjától kb. 30 km kör-

zetben. Hívja Zolit a 0404 859-974 te-

lefonszámon.

KERTES házban élô 66 éves 78 kg, 

165 cm magas nô élettársat keres. 

Választ AUTÓVAL jeligére a sydneyi 

szerkesztôségbe. 

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

FÔZNI tudó személyt keresek heti 

3 alkalomra Bellevue Hill-be. 

Feladatok: bevásárlás, fôzés. Autó 

elônyös. Telefon 9327 8733 (Sydney)

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)

GONDOZÓ diplomával rendelkezô házaspár 
idôs személyek gondozását vállalja

saját otthonában, 
vagy a gondozott személy otthonában, 

bárhol Sydneyben.
Telefon 8807 0318 (Sydney)

 üzenetrögzítô van.

HUNGARIAN (MAGYAR) SOCIAL CLUB

Május 9-én,  szombaton 

Anyáknapi Bál
A jó hangulatról Hegedüs Zoli gondoskodik Brisbanebôl

Kezdet: 7.30-kor            Belépô: $20.-
Helyfoglalás a Magyar Social Clubban 

(szombat és vasárnap du. 3-tól este 7-ig)

vagy Palinko Icánál: 0499 542-642
Nagyszabású tombola értékes nyereménytárgyakkal.

Ételek és szeszes italok mérsékelt klub áron kaphatók.

2015-ös tagsági díjjat be lehet fizetni.

Mindenkit szeretettel várunk.
706-708 Smithfield Rd.

Edensor Park  NSW 2176
Telefon: 9610-6226 Fax: 9610-0123


