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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
 A legtöbbet használt nyelvek 

között a magyar a neten
Felmérések szerint a leggyakrabban használt húsz-harminc nyelv között van 

a magyar a világhálón --- jelentette ki Deutsch Tamás.
Az internetrôl és a digitális fejlesztésrôl szóló nemzeti konzultáció elôkészí-

téséért és lebonyolításáért felelôs miniszterelnöki biztos arról beszélt egy buda-
pesti szakmai konferencián: arról beszélt: senki nem állítja, hogy a nyelvvel az 
interneten vagy azon kívül ne volna probléma, de „a magyar nyelv, köszöni 
szépen, jól van”. A politikus pesszimistának nevezte azokat a megközelítéseket, 
amelyek kizárólag a nyelvre leselkedô veszélyt látnak az internet használatá-
ban.

A miniszterelnöki biztos arról beszélt: az internet globális jelenség és eszköz, 
de „minket, magyarokat a magyar internet fejlôdése érint”, ez alatt értve a vi-
lágháló magyarországi hálózatokon vagy magyar tartalommal való használatát, 
de azt is, ha magyar emberek interneteznek, bárhol is tegyék ezt a világon. El-
mondta: a nyelvész szakma annak a pártján áll, hogy a nagyközönséget ne elôre 
kijelölt utakra terelve kezeljék az internettel kapcsolatos nyelvi problémákat, 
hanem várják meg, melyek „azok a gyalogutak”, amelyeket az emberek a legg-
yakrabban használnak, és ebbôl a helyzetbôl kiindulva kezeljék a gondokat.

Bencze Lóránt, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója arról beszélt, 
felgyorsuló világunkban minden korábbinál igazabb, hogy „mind az oktatás, 
mind a tudományosság kullog a valóság után”. Hangsúlyozta: az intézet „sem-
miképpen sem nyelvrendôr”, hanem a kormány tudományos tanácsadó testü-
lete.

Azt mondta, ennek létrejötte a más államokban mûködô intézetekhez képest 
jelentôsen megkésett, ezért „fel kell találni az intézetet és stratégiáját”. Közölte, 
az elhamarkodott lépések mellett a túlzott kivárás sem megengedhetô, mert 
akkor „olyan gyorsan változnak a körülmények, a tudományos-technikai ered-
mények, hogy mire észrevesszük, addigra már késô bármit is tenni”.
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Július 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emese és Sarolta nevû kedves 
olvasóinkat.

Emese: Régi magyar személynév-
bôl. Jelentése anyácska.

Sarolta: A Károly francia nôi pár-
jának, a Charlotte névnek a magyaro-
sítása.

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

Július 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Csaba nevû kedves olvasó-inkat.
Csaba: A vitás eredetû régi ma-

gyar személynévbôl Vörösmarthy 
újitotta fel. Attila hun király kisebbik 
fiának neve.

Köszönthetjük még: Dominika, 
Marina, Romola, Tamás, Romu-
lusz nevû barátainkat.

Július 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Apollónia nevû kedves olvasóinkat.
Apollónia: Az Apollonius férfinév 

nôi párja. A férfinév eredeti jelenté-
se: Apollónak szentelt.

 Köszönthetjük még Bódog, Cirill, 
Donald, Donát, Donáta, Kíra, 
Luca, Vilibald nevû barátainkat.

Július 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ellák nevû kedves olvasóinkat.
Ellák: Attila hun király fiának 

neve, téves, de meghonosult olvasat-
ban. Ahelyes kiejtés: Ilek.

Köszönthetjük még Aladár, Ar-
nold, Edgár, Esztilla, Liza, Prisz-
cilla, Teréz nevû barátainkat.

Július 9.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Lukrécia nevû olvasóinkat.
Lukrécia: Lucretius római nemzet-

ségnév nôi párja. Jelentése: megnye-
rô, vonzó. 

Köszönthetjük még: Berenice, 
Detre, Elôd,Félix, Gotfried, Janka, 
margit, Rita, Vera, Verbéna nevû 
barátainkat.

Július 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Amália nevû kedves olvasóin-kat.
Amália: Az Amál kezdetû germán 

nôi nevek, fôleg az Amalberga önál-
lósult becézô rövidülése. Ez összetett 
név, elemeinek jelentése: az Amálok 
(gót királyi család)+ védelem.

Köszönthetjük még: Alma, Emá-
nuel, Engelbert, Melina, Melissa 
nevû barátainkat.

Július 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Nóra és Lilla nevû kedves olvasóin-
kat.

Nóra: az Eleonóra és Honóra 
rövidülése.

Lilla: Csokonaz Vitéz Mihály alkotta 
szerelme Vajda Julianna becézésére

Köszönthetjük még: Eleónora, 
Helga, Ilma, Nelli, Olga, Piusz 
nevû barátainkat.

Böjte Csaba kapta 
a Magyar Szabadságért díjat

A Magyar Szabadságért díjat az idén Böjte Csaba ferences rendi szer-
zetesnek ítélték oda. A díjat a gödöllôi Szentháromság templomban adták át.

Az elismerést minden év júniusának utolsó szombatján, a szovjet csapatok 
1991. június 19-i Magyarországról történô kivonulására és az ország független-
ségének visszanyerésére emlékezô Magyar Szabadság Napján adják át.

Gémesi György polgármester (GLK) a Magyar Szabadság Napja Alapít-
vány elnöke köszöntôjében kiemelte: a díjat mindig olyanok kapták, akik jelen-
tôsen hozzájárultak a magyar nemzet felemelkedéséhez, és megôrizték azt a 
szellemiséget, amit az ország örökségül kapott elôdeitôl.

Koltay Gábor filmrendezô, a kuratórium tagja felidézte: a gyôztes nagy-
hatalmak egyetértésével Kelet-Közép-Európa népei részeseivé váltak egy hosz-
szú évtizedekig feldolgozhatatlan társadalmi és emberkísérletnek, aminek 
nyomában a teljes elszegényedés, a reménytelenség, a belenyugvás követke-
zett, az emberhez méltó élet teljes körû feladása azonban roncsoló hatású, s 
„többek között ezért sem tudunk igazán mit kezdeni azzal a történelmi lehetô-
séggel, ami 1989-cel számunkra megadott”.

Böjte Csabát méltatva arra hívta fel a figyelmet, hogy a nehézségek ellenére 
is sikerrel végzett és sokak által elismert tevékenysége példa. „Egy társadalmi-
gazdasági feszültségekkel teli átmeneti korban érkezik egy mély hitétôl vezé-
relt bátor ember, aki baráti kezet nyújt honfitársainak. Gondoskodik gyerekei-
krôl, biztosítja a legelemibb létfeltételeket, és ami talán még fontosabb, jó szót, 
mosolyt, szeretetet nyújt a számkivetett emberpalántáknak”. Nagyhatású élet-
mûvének üzenete, hogy van remény, nincs leküzdhetetlen élethelyzet --– fo-
galmazott.

Böjte Csaba, akit a jelenlévôk felállva, vastapssal köszöntöttek, a díj átvé-
telekor úgy fogalmazott: hiszem, hogy a világunkat a szeretet, a jóság képes 
szabaddá tenni. Hozzátette: a gyûlöletet, a sötétséget, a butaságot kell legyôzni, 
mert azok roncsolják a szabadságot. Böjte Csaba szólt arról is, hogy csak 
együtt, közösen lehet a Kárpát-medencébôl „tündérkertet” építeni, mert külön-
külön a nemzetek erre nem képesek, és azt kívánta, hogy mindig legyen meg a 
párbeszédre való készség.

Az eseményen részt vett Antall József volt miniszterelnök özvegye is. A 
Magyar Szabadság Napja Alapítvány által 2000-ben alapított díjat olyan szemé-
lyiségek kaphatják meg, akik az elmúlt évtizedekben tevékenységükkel nagy-
ban hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlôdé-
séhez. A díjat elsôként Nemeskürty István író vehette át, 2014-ben Jókai 
Anna író kapta.



Augusztusban indul a 
Petôfi Sándor-program

Augusztusban indul teljes létszámmal a Kárpát-medence szórvány mag-
yarságának megerôsítését célzó Petôfi Sándor-program --- mondta a 
nemzetpolitikai államtitkár a fôvárosi Magyarság Házában rendezett csütörtö-
ki, a Szerbia és a szerbek, anyaország és a régió címû nemzetközi konferen-
cián.

Potápi Árpád János rámutatott: a Kôrösi Csoma Sándor-program mint-
ájára indított program az egykori monarchia területére terjed ki, érintve 
Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát, Ausztriát, Szlovákiát, 
Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-Lengyelországot. A 
program keretében ötven magyar fiatalt küldenek ki, a cél a szórványterül-
eteken fogyásban lévô magyarság identitásának megerôsítése, a közösségi 
hálózatok kiépítésének segítése.

Érinti a vajdasági magyarságot az idei tematikus program, a külhoni magyar 
szakképzés éve. A Vajdaságban 27, magyar nyelven is oktató szakképzô intéz-
mény mûködik.

Potápi Árpád János hangsúlyozta: a szülôföldön maradás alapvetô feltétele a 
társadalmi és gazdasági státus megerôsödése, ezért a program célja a gazda-
ságpolitikai szemléletmód erôsítése. Ennek keretében hosszú távú koncepció-
kat támogatnak minden külhoni magyar régióban (tanmûhelyek felszerelését, 
tangazdaságok létrehozását). Átjárhatósági ösztöndíj indul, ami egy hónapos 
gyakorlati lehetôséget jelent külhoni diákok számára magyarországi intézmé-
nyben, valamint továbbképzések valósulnak meg az innovációs és vállalkozói 
képességek erôsítése érdekében.Az államtitkár megállapította: számos törté-
nelmi, földrajzi és kulturális ok miatt a szerbek és a magyarok nagyon hasonló 
helyzetben vannak. Mind a magyarság, mind a szerbség jelentôs része nem az 
anyaország területén, hanem a határokon kívül él --- mondta.

Beszámolt arról a tervrôl is, amely szerint magyar emigrációs és diasz-
póraközpontot alakítanának ki a Magyarság Házában. A központ feladata a di-
aszpóragyûjtemények feldolgozása adatbázisban, kutatási célokra, a kapcsolat 
erôsítése a diaszpórában élôkkel, a magyar emigráció történetének bemutatása 
állandó és idôszaki kiállításokon, valamint tudományos és ismeretterjesztô 
elôadások, konferenciák szervezése.

A népszámlálási adatokra utalva rámutatott: 1991 és 2011 között szinte kivé-
tel nélkül azt lehetett látni, hogy a magyarság számaránya és a száma is fogyat-
kozott, csökkent. Drámai a csökkenés a szórványterületeken, miközben a tömb-
magyarság területein kicsi vagy nincs is --- jelezte. Szerbiában elsôsorban a 
Vajdaságban élnek magyarok, fôként a bácskai régióban, és ott is jelentôs csök-
kenés volt tapasztalható. A szerbeknek ugyanakkor hasonló demográfiai hely-
zettel kell szembesülniük --- jegyezte meg az államtitkár.Kitért arra is, hogy a 
szomszédos országokban élô magyarság mellett szerte a világban nagyon nagy 
a magyar diaszpóra.A nemzetpolitika két legfontosabb célterülete így a Kárpát-
medence és a diaszpóra --- hangsúlyozta Potápi Árpád János, aki az alaptörvé-
nyt idézve jelezte: alkotmányos kötelességük foglalkozni a külhoni magyarság-
gal. Kifejtette: a nemzetpolitikai stratégia átfogó célja a közösségek 
gyarapodása számbeli, gazdasági, szellemi és jogi értelemben. A nemzetpoli-
tikára fordítandó összeg 2015-ben 17,62 milliárd forint --- közölte.A honosításról 
szólva beszámolt arról, hogy eddig csaknem 750 ezer kérelem érkezett, és mint-
egy 700 ezren tettek esküt. Jelezte: a külhoni magyarok választójogot is kaptak, 
a választásokra a külhoni szavazók számára elôzetes regisztráció szükséges. 
2014-ben az országgyûlési választásokra 231 864 regisztráció és 128 378 sza-
vazat érkezett.

A konferencián Albánia, Macedónia, Montenegró, Horvátország, Románia és 
Magyarország szerb nemzetiségeit képviselô szervezetek vettek részt. A ta-
nácskozáson vitaindító elôadás hangzott el a régióban élô szerb közösségek jogi 
és társadalmi helyzetérôl, majd az egyes delegációk fejtették ki véleményüket, 
illetve ismertették az egyes országokban élô közösségek helyzetét.
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Száznyolcvanmillió
Emlékeznek még, mit mondott a mil-

liárdos Gyurcsány Ferencünk a 2008-
as majálison?

Azt mondta, hogy ô tudja, hogy mit 
jelent ötkor meg hatkor kelni és hat-
van-hetvenezer forintért munkába in-
dulni. Majd még hozzátette, tudja mi-
lyen az, amikor az embernek félnie 
kell attól, hogy még ezt a munkahelyét 
is elveszti. Már akkor tudtuk, hogy 
igazat mond, ahogy két évvel korábban 
is tette, Ôszödön. 

Na, ez a derék ember most bebizo-
nyította, hogyan kell spórolni. A leg-
népszerûbb bulvárlap a múlt héten 
megszellôztette, hogy az uniós támoga-
tásokból hízó párt vezére a tavalyi 
eredmény alapján az idén rekordmére-
tû, száznyolcvanmillió forintos oszta-
lékot vehet ki cégébôl, az Altus Zrt.-
bôl. De mindenkit rögtön meg is nyug-
tatott, hogy „mindig csak annyi pénzt 
vesznek ki a cégbôl, amennyi a szemé-
lyes, családi céljaik megvalósításához 
kell. Személyes megtakarítás érdeké-
ben nem vesznek ki pénzt”. Példás 
hozzáállás. Ha pedig a 2008-as kije-
lentést vesszük alapul, akkor azt kell 
gondolnunk –- és miért ne lenne így?-- 
–, hogy Ferencünk legfeljebb hetven-
ezret vesz ki havonta, abból él vígan a 
család.

Tehát Ferencék nem nyúlnak a meg-
takarításhoz, de mivel kevésnek talál-
ják, uniós forrásokból bôvítik. Mivel 
tudják, hogy Brüsszel csak a magyar 
kormánynál gyanít folyamatosan kor-
rupciót és összeférhetetlenséget, nyu-
godtan pályázhatnak a céggel min-
denféle milliárdos támogatásra. Már 
csordogál a pénz, aminek egy része 
tovább is folyik szépen a pártkasszába. 
Erre a párt egyik legnagyobb agy-
trösztjének számító Gréczy Zsolt Fa-
cebook-bejegyzésébôl következtethe-
tünk, amelyben azt írta: „Ülésezik a 
DK elnöksége. Készülünk a kormány-
zásra.” Hát errôl van szó. Végre egye-
nesbe jönnek anyagilag, erkölcsileg 
kormányzóképességben. Végre ôk irá-
nyíthatják az országot. Ezt fillérekbôl 
megoldanák, a profitot meg otthagy-
nák a számlájukon. Ahhoz nem nyúlná-
nak.

Baranya Robert
(Magyar Hírlap)



(Folytatás az 1. oldalról.)
A miniszterelnök közölte, hogy az 

Európai Tanács általánosságban véve 
elfogadhatónak nyilvánította a javas-
latokat, ez viszont magyarul azt jelen-
ti, hogy részleteiben nem. 

A kormányfŒ szerint Brüsszel azt 
szeretné, ha közmunka helyett az 
állam segélyt folyósítana. „Ezt nem 
áll módunkban elfogadni” – húzta alá 
a miniszterelnök, kifejtve, Brüsszel 
ezt munkaerŒ-piaci eszköznek tekinti, 
míg a kormány társadalompolitikai 
eszköznek.

„Más csillagrendszerben
mozgunk” 

– fogalmazott a kormányfŒ, aki sze-
rint azt a kérdést kell feltenni, hogy 
mi tesz egy embert és egy családot 
boldogabbá, elégedettebbé és ver-
senyképesebbé: ha elindulhat minden 
reggel a munkába, vagy ha otthon ül, 
és várja a segélyt. A miniszterelnök 
szerint a kormány azt a lehetŒséget 
szeretné megteremteni, hogy ezek az 
emberek is minden reggel elindulhas-
sanak, és bekapcsolódhassanak abba, 
ami az emberhez méltó élet lehetŒsé-
gét kínálja, ha nem is garantálja. 
Megjegyezte azt is, hogy szerinte a 
közmunkaprogram hatékonyabb, 
mint Brüsszel gondolja.

A másik ajánlással kapcsolatban a 
kormányfŒ azt mondta, hogy a javas-
lat megszorításokat ajánl, amelyeket 
a kormánynak nem áll módjában el-
fogadni. Brüsszel idén GDP-arányo-
san 0,5 százalékos, jövŒre pedig 0,6 
százalékos költségvetési korrekciót 
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javasol az úgynevezett középtávú cél, 
az 1,7 százalékos strukturális hiány 
elérése érdekében, amelynek teljesü-
lését egyébként 2017-re prognoszti-
zálja. Orbán Viktor közölte: nagy 
tisztelettel köszöni a tanulmányokat 
és a tanácsokat. „Megszorítások már-
pedig nem lesznek” – fejezte be 
ugyanakkor a mondatot a kormányfŒ.

„Akármi is történik az 
ukrajnai konfliktusban, az 

a mi problémánk lesz” 
Az ukrajnai konfliktus menekült-

ügyi vonatkozása Magyarországon 
még nincs napirenden, de oda kerül-
het, és akármi történik is, az Lengyel-
országgal közösen a mi problémánk 
lesz – tudatta az Európai Unió állam- 
és kormányfŒinek tanácskozását kö-
vetŒen Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfŒ egyértelmûvé tette, 
hogy ebben nem számít uniós segít-
ségre, és a magyar közigazgatásnak 
fel kell készülnie arra, hogy különféle 
forgatókönyvek esetén milyen teen-
dŒi lesznek. Orbán Viktor kitért arra, 
hogy a szláv országokban, ugyan nem 
robbanásszerûen, de már érzékelhetŒ, 
hogy elindult egy folyamat, több uk-
rán érkezik hozzájuk, mint korábban.

A miniszterelnök elmondta, Kárpát-
alján a magyar kormány anyagi esz-
közökkel is igyekszik elŒsegíteni, 
hogy stabil maradjon a helyzet, nyá-
ron a megélhetés és a létfenntartás 
sem okoz gondot, ezért Magyarország 
felé még nem indult el ez a folyamat.

A miniszterelnk úgy vélte, hogy ha 
Ukrajnából érkeznek menekültek, az 

„Minden országnak kötelessége megvédeni a határait”

Anarchiaexportôrök
Lenne egy szerény, ugyanakkor elŒ-

remutató javaslatom. Miközben az 
unió majd minden országa küszködik 
a lassan népvándorlássá duzzadó be-
vándorlással – próbáljuk megoldani a 
problémát inkább ott, ahol az egész 
bonyodalom keletkezett! Adjunk 
pénzt és paripát a polgárháborúba 
süllyedt országoknak; illetve támo-
gassuk meg minden létezŒ anyagi, 
szellemi és erkölcsi segítséggel azo-
kat a bajba került országokat, ahon-
nan ez az ezer éve nem látott mérté-
kû népvándorlás elindult. Adjunk 
annyit, hogy ne kelljen milliónyi 
embernek útra kelnie. S hogy ki állja 
a cechet? Természetesen az, aki a 
„nótát rendelte”. Az Egyesült Államok. 

Ugyanis, ha 2011-ben az amerikaiak 
nem döntik fel az elsŒ dominót az 
iszlám világban, ha nem indítják el az 
úgynevezett „arab tavaszt”; ha nem 
fegyverezik fel a fél Közel-Keletet; 
ha nem buktatnak meg tucatnyi 
rezsimet Afrikában, és így tovább 
sorolva az elmúlt évek kudarcba 
fulladt, tragédiák sorát magával hozó 
geopolitikai játszmáit – ma nem kelle-
ne Olaszország partjainál az uniónak 
katonai akciót indítania. De nem len-
ne szükség szögesdrótokra Görögor-
szágban, Spanyolországban, Bulgá-
riában vagy éppen Magyarországon 
sem… 

A kérést – ha kellŒ erŒvel, összefo-
gással és megfelelŒ érvekkel meg-
születik – mindenképpen jogosnak 
kell tartanunk. Az Egyesült Államok 
a Szovjetunió és a keleti blokk szét-
esése óta, a „Huntington-féle kottá-
ból” játszik. Azaz a világban meglévŒ 
politikai-gazdasági és sokszor fegyve-
res törésvonalakat megalapozó ideo-
lógiai (kommunizmus kontra kapita-
lizmus) szembenállást – ha nem is 
olyasfajta „automatizmussal”, ahogy 
a filozófus jósolta – a civilizációs-
kulturális ellentétek váltották fel. 
Nem magától, hanem tudatosan meg-
tervezve, valahol a Fehér Ház hátsó 
szobáinak egyikében. 

Mindeközben az unió látlelete nem 
éppen biztató. Alig kezdtünk még 
kilábalni a pénzügyi krízisbŒl, éppen 
hogy elkezdŒdött egy csöppnyi mak-

rogazdasági javulás, de még nyakig 
mindig benne vagyunk a foglalkozta-
tási válságban, miközben a görög 
helyzettel sem jutottunk dûlŒre. Az 
unió intézményi, illetve erkölcsi és 
politikai válságáról nem is beszélve! 
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy 
legyengült Európát árasztotta el a 
tömeges, beláthatatlan következmé-
nyû, biztonsági kockázatokat önma-
gában rejtŒ, gigantikus bevándorlási 
hullám. Így küszködhetnek az egyes 
országok, toloncolhatnak, szögesdró-
tokat is építhetnek – amihez joguk, 
sŒt: az egyes kormányoknak, ha a 
saját állampolgárainak biztonságát 
érzik veszélyben egyenesen köteles-
ségük is van ezzel kapcsolatban –, de 
a végsŒ megoldás, azaz a bevándorlás 
ésszerû keretek közé való visszaszo-
rítása nem oldódik meg hosszú távon. 

Az illegális bevándorlás okozta 
valódi problémák végleges megol-
dását nem a feltartóztatás, hanem az 
„útra kelés” megakadályozása jelen-
tené. Ahhoz viszont rendet kellene 
tenni ott, ahol az Egyesült Államok 
káoszt teremtett. Ahová a liberális 
értékeket kívánták erŒszakosan ex-
portálni, s a beavatkozás után a de-
mokrácia helyett csak az anarchia 
maradt. Ha az Egyesült Államok 
lassan negyedszázada már kisajátítja 
a „világ csendŒrének” szerepét, akkor 
álljon most is a „jó ügy” szolgálatába, 
s adjon anyagi segítséget azoknak az 
országoknak, ahol a sajátos geopoliti-
kai taktikázásai miatt anarchiát és 
szenvedést okozott! S amennyiben 
erre nem lenne hajlandó, akkor fel-
merülhet annak gyanúja, hogy az 
egész mögött csupán Európa tudatos 
meggyengítse húzódik. Aminek 
egyetlen logikája lenne csupán: a 
napirenden lévŒ szabad kereskedelmi 
megállapodás kierŒszakolása egy 
térdre kényszerített Európával szem-
ben. S ha tényleg ez állna a háttérben, 
(nemsokára úgyis kiderül az igaz-
ság!), akkor Obama magával viheti a 
Nobel-békedíjának oklevelét a mos-
dóba, és lehúzhatja a vécén. Amit 
meg elŒtte tehetne vele, nos, azt in-
kább nem írnám most ide. 

Nagy Ervin
Magyar Hírlap

„Állítsa meg a népvándorlást
az Egyesült Államok!”

Országukat ért rendkívüli migrációs 
nyomás megfékezése érdekben szo-
ros együttmûködésrŒl állapodott meg 
a szerb, az osztrák és a magyar bel-
ügyminiszter június 23-án Budapes-
ten; a tárcavezetŒk egyetértési nyi-
latkozatban rögzítették mindezt.

Johanna Mikl-Leitner osztrák bel-
ügyminiszter ismertette: az együtt-
mûködés legfontosabb elemei a közös 
határellenŒrzésre, az embercsempé-
szettel szembeni közös nyomozócso-
portok erŒsítésére terjednek ki, vala-
mint törekednek az Európai Unió 
illetékes ügynökségeinek lehetŒ leg-
nagyobb mértékû bevonására.

Az osztrák miniszter azt mondta, 
bevált az osztrák–magyar együttmû-
ködés, és külön megemlítette a koszo-
vói migránsok helyzetét, akiknek 
jelentŒsen csökkent a számuk. Pél-
daként említette, hogy míg tavaly 
Ausztriában naponta 500 menekült-
ügyi kérelmet nyújtottak be koszovói-
ak, addig ma 10–20 érkezik. Úgy fo-
galmazott: sikerült ezt a kivándorlási 
hullámot megállítani, és megköszönte 
magyar és szerb kollégája segítségét. 
Kiemelte: vállvetve kell együttmû-
ködni, szükséges a magyar–osztrák 
tengely megerŒsítése Szerbival mint 
jövŒbeni uniós tagállammal.

A közös járŒrszolgálatot mind a 
szerb–magyar, mind pedig a szerb–
macedón határon erŒsítik – mondta. 
Hozzátette: Ausztria felajánlotta, 
hogy a korábbi 40 helyett 80 rendŒrt 
küld a szerb–magyar határszakaszra, 
emellett hŒkamerákkal és buszokkal 
is segíti a határellenŒrzést.

Bejelentette azt is, hogy az Európai 
Bizottságtól is segítséget kérnek, 
elsŒsorban anyagi támogatást remél-
nek. Azt is kérik, hogy a bizottság ne 

csak a földközi-tengeri útvonalra fó-
kuszáljon, mivel a balkáni menekült-
áradat ma már nagyobb, mint a ten-
geri útvonalon érkezŒ.

Az ausztriai helyzetrŒl szólva azt 
mondta: országa elérte a terhelhetŒ-
ség határát, több mint 40 ezer embert 
kell naponta ellátniuk, naponta 250-
300 újabb menekültügyi kérelem 
érkezik, és az elŒrejelzések szerint ez 
a szám összesen 70 ezerre fog nŒni az 
év végére. Úgy fogalmazott: Ausztria 
elsŒ számú célországgá vált. A hábo-
rús menekülteket támogatni kell, de 
fontos és szükségszerû, hogy ezt a 
migrációs áramlatot csillapítsák – 
emelte ki.

Nebojsa Stefanovic szerb belügy-
miniszter azt hangsúlyozta: országa 
szeretne az Európai Unió tagja lenni, 
és mindent meg is tesz azért, hogy 
ebben elŒrébb léphessen. Szerbia is 
részt vállal a migrációs teherbŒl, a 
szerb–macedón határon közös járŒrö-
zésbe fogtak a magyarokkal. A határ-
szakaszra – amelyen a legnagyobb 
számban érkeznek a migránsok – 
Németországtól is segítséget kapnak, 
továbbá a bolgárokkal is együtt dol-
goznak – közölte. Úgy fogalmazott: 
tisztában van azzal, hogy a bevándor-
lók többsége konfliktusgócokból érke-
zik, de Szerbiának az a feladata, hogy 
védje saját és a schengeni térség 
külsŒ határait. Ismertette: mintegy 
három-négyszeresére nŒtt a múlt 
évhez képest a Szerbián áthaladó 
migránsok száma, amely az ország 
gazdaságára nagy nyomást jelent. 
Hozzátette: jelenleg is 220 ezernél 
többen tartózkodnak az országban.

Pintér Sándor belügyminiszter ki-
jelentette: újkori népvándorlás zajlik, 
hétfŒ éjfélig 67 ezren kértek mene-

Az Európai Bizottság támogatja 
Magyarországot, az ország már nincs 
egyedül a menekültkérdés tekinteté-
ben. Európa mellette áll és együtt-
mûködik vele, hogy a szolidaritás 
szellemében megoldhassák az illegá-
lis bevándorlás jelentette nehéz hely-
zetet – mondta Dimitrisz Avramo-
pulosz migrációs ügyekért, uniós 
belügyekért és uniós polgárságért 
felelŒs biztos kedden Budapesten.

Az uniós biztos kedden azért láto-
gatott a magyar fŒvárosba, hogy 
megbeszéléseket folytasson az euró-
pai migrációs stratégiáról és a Ma-
gyarországot érintŒ bevándorlási 
helyzetrŒl. Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszterrel tartott 
közös sajtótájékoztatóján Dimitrisz 
Avramopulosz kiemelte: míg eddig 
jobbára Olaszországról és Görögor-
szágról beszéltek az illegális beván-
dorlással kapcsolatban, most már 
Magyarországra is nagyobb figyelem 
jut.

Az EU szakértŒket küld, akik segí-
tenek a bevándorlók azonosításában, 
regisztrálásában és a menedékké-
relmek elbírálásában. Közölte azt is, 
hogy Magyarország csaknem 8 millió 
euró (2,5 milliárd forint) támogatást 
kap. Kijelentette: a tagállamok jog-
körébe tartozik, hogy miként akarják 
megvédeni a határaikat, amelyek 
egyúttal az EU határai is. Görögor-
szág és Bulgária is épített kerítést, és 
nem vonhatják meg a tagállamoktól a 
jogot, hogy saját politikát alakítsanak 
ki a határvédelem ügyében – mondta.

Már az Európai Unió is elismerte, 
hogy az illegális bevándorlás miatt 
egész Európára nehezedŒ nyomás 
jelentŒs része Magyarországot érinti 
– mondta Szijjártó Péter, majd kije-
lentette: ezt a helyzetet nem lehet 
gyorsan megoldani, az illegális be-
vándorlás kérdése valószínûleg évek-
re meghatározza az EU politikáját, 
ezért hosszú távú megoldásra van 
szükség. 

teljesen más helyzet, mint amikor 
Afrikából több biztonságos országon 
is átkelve érkeznek Magyarországra.

A szankciók kérdésében világossá 
tette, korábban Magyarország ismer-
tette véleményét, az uniós álláspont 
az, hogy egy hangon kell megszólalni, 
és Magyarország támogatja a büntetŒ 
intézkedéseket.

Orbán Viktor kifejtette, a válság 
egy pontján, a német–francia–orosz–
ukrán minszki egyeztetések során 
lehetŒség nyílt arra, hogy Európa a 
saját kezébe vegye egy elŒforduló 
európai válság kezelését. A kormány-
fŒ úgy vélte: a minszki folyamat ré-
vén rendezni lehetne a konfliktust, és 
úgy látja, még nincs minden veszve.

A miniszterelnök szerint az a kér-
dés, hogy képes-e Európa megoldani 
egy problémát, vagy transzatlanti 
megoldás születik. Ez szerinte egyál-
talán nem mindegy, mert ebben az 
Egyesült Államok és Európa érdekei 
– az Oroszországgal való együttmû-
ködés jövŒjét is beleértve – nem es-
nek egybe.

A miniszterelnök emlékeztetett, 
hogy Magyarország és Szlovákia 
kivételével az Ukrajnával határos 
NATO-tagállamokba kivétel nélkül 
nehézfegyvereket fog telepíteni az 
Egyesült Államok, de Budapest egye-
lŒre nem kapott ilyen megkeresést 
Washingtontól. Orbán Viktor felhívta 
a figyelmet arra, hogy ennek a lépés-
nek a hatásai még nem ismertek, s 
ezzel NATO-fegyverek soha nem lá-
tott közelségbe kerülnek Oroszország-
hoz

dékjogi státuszt. Hozzátette: Magyar-
ország szociális ellátórendszere telí-
tŒdött, sok bevándorlót csak sátorban, 
konténerben tudnak elhelyezni, sŒt 
sokszor csak a szabad ég alatt. Hozzá-
tette: egyre békétlenebbek a táborok-
ban élŒk, és utalt a hétfŒn a debreceni 
befogadóállomáson kialakult konflik-
tusra, amelyben garázdaság miatt 
többeket elŒállítottak.

A belügyminiszter megköszönte 
szerb és osztrák kollégájának az 
együttmûködést, egyúttal jelezte, 
hogy már vasárnap – személyzettel 
együtt – négy, hŒkamerával ellátott 
gépjármûvet irányított a magyar 
rendŒrség a szerb–macedón határra.

Hangsúlyozta azonban, hogy továb-
bi lépésekre van szükség, egyebek 
mellett tájékoztatni kell az Európai 
Unió belügyi biztosát, valamint meg 
kell erŒsíteni az uniós határvédelmi 
ügynökség, a Frontex költségvetését. 
Szükségesnek nevezte azt is, hogy a 
helyzetet a macedón belügyminisz-
terrel is tekintsék át.

Kérdésre válaszolva – mi történne, 
ha Magyarország biztonságos harma-
dik országnak nyilvánítaná Szerbiát – 
Nebojsa Stefanovic szerb belügymi-
niszter azt mondta: Szerbia minden 
szempontból biztonságos ország. Hoz-
zátette: a migránsok különbözŒek, 
vannak, akik szabályosan, határátke-
lŒkön érkeznek és vannak, akik a 
zöldhatáron; vannak gazdasági beván-
dorlók és vannak háborús övezetbŒl 
érkezŒk. „Nem engedhetjük meg, 
hogy a gazdasági bevándorlók visz-
szaéljenek a szabad közlekedés jogá-
val.  Szeretnénk Macedóniába, illetve 
Görögországba visszaküldeni azokat, 
akik illegálisan próbálnak bejutni 
országunk területére.”  

Budapesten döntött a migrációról három miniszter Hosszú távú megoldásra van szükség



Május 26-án, kedden este, az V. 
Magyar Világtalálkozó Díszünnepsége 
Budapesten a Uránia Nemzeti Film-
színházban került megrendezésre, és 
díszvendégei: Afrika (kontinentális), 
Vajdaság (határon túli) és Törökszent-
miklós (városi) voltak. A közönséget 
magyar-ruhás fiatalok, a Decsi Ha-
gyományŒrzŒ Férfi Kórus és a Buda-
pesti Tárogató Együttes ének- és ze-
neszámai köszöntötték az elŒtérben. 
A zsúfolásig megtelt díszterembe 24 
nemzeti viseletbe öltözött zászlóvivŒ 
hozta a színpadra a történelmi zász-
lókat, és a Szózat elhangzása után 
Kozma Imre atya, a Máltai Szeretet-
szolgálat elnöke, mondott áldást. 

Dr. Tanka László a világtalálkozók 
alapító elnöke nyitotta meg az ünnep-
séget, kihangsúlyozva, hogy az érté-
kek menti összefogás, a találkozás 
élménye, sok követésre méltó ember 
cselekedetei jelentik rohanó világunk-
ban azt a hozalékot, amely ilyenkor 
kidomborodik felfrissített magyar 
öntudatunkban. 

Szalay-Bobrovnicky Alexandra 
fŒpolgármester-helyettes hozta Tar-
lós István fŒpolgármester szívhezszó-
ló üzenetét. A díszvendégek nevében 
Lizeth N. Satumbo Angola nagy-

követe, az afrikai országok tanácsá-
nak elnöke, valamint Simon Vilmos 
dr. a Vajdasági Baráti Egyesület 
elnöke köszöntötte az egybegyûlteket.

Ünnepélyes keretek és méltó ismer-
tetések közepette átadták „A Világ 
Magyarságáért” idei mûvészeti és 
közéleti elismeréseit: Jókai Anna, 

Rúzsa Magdolna, a Budapesti 
Nemzeti Színház társulata, az 
Omega Együttes, Kozma Imre, 
Szakály Sándor dr., Bánkuty Gé-
za, s Zelei József részére. A „Tisz-
teletbeli Magyar” címet: Erdal Sali-
koglunak az „Egri csillagok” török 
mûfordítójának és Stephen Spinder-

nek a „Tíz esztendŒ Erdélyben” címû 
album amerikai fotografusának, va-
lamint az „Összefogás a Magyarsá-
gért” díjat a Vigadó Duó két tagjának: 
Ernszt Katalinnak és Nemere Lász-
lónak. 

A kitüntetettek az elismerŒ doku-
mentum mellé Józsa Judit kerámia-
mûvész „Életfa-kereszt – megmara-
dásunkért” elnevezésû alkotását 
kapták. Jókai Anna „Ima Magyaror-
szágért” címû versével, Rúzsa Mag-
di egy gyönyörû népdallal, Kóbor 
János az Omega-együttes nevében 
tengerentúli koncertek, magyar kö-
zösségek elŒtti fellépések bejelen-
tésével, Kozma Imre atya szívhez 
szóló magyarság-üzenetekkel köszön-
te meg a kapott kitüntetŒ elismerést.

A kulturális gálán felléptek a Nem-
zeti Színház mûvészei, a zuglói Liszt 
Ferenc Általános Iskola kórusának 
tagjai, és fergeteges finálét nyújtott a 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes. 
MegtekinthetŒ volt Somogyi György 
„Lovas nemzet a magyar!” címû 
kiállítása és a Bucsi Kultúráért Tár-
sulás felvidéki népviseletbe öltözte-
tett babacsáládai. A programot Nagy-
váradi-Kis Anna rendezte, és Dávid 

Viktória, Joó Géza s Szakóczy Pál 
konferálta. 

Mintegy negyven országot képvisel-
tek a nagyvilágból megjelentek, és 
számos kárpát-medencei városból, 
településrŒl jöttek vendégek. Varsá-
nyi palóc asszonyok kínálgatták a 
vendégeket finom lepénnyel és egy 
kupica pálinkával, de akinek ebbŒl 
nem jutott, megkóstolhatta az erdélyi 
kürtŒskalácsot, és szomját szigetközi 
vagy szentkirályi ivóvízzel olthatta.

A Díszünnepséget követŒen gratu-
láltam a kitüntetetteknek, és gondolva 
a 2017-ben Sydneyben rendezendŒ 
Ausztráliai Magyar Találkozó mûso-
rára, meghívtam vendégszereplésre: 
Mága Zoltán hegedûmûvészt és az 
Omega Együttest frontemberén, 
Kóbor Jánoson keresztül, valamint a 
Vigadó Duót Ernszt Katalint és 
Nemere Lászlót. 

A Világtalálkozó felkínált sokszínû 
mûsorából a május 28–29-én a Tho-
mas Hotel Konfe-
rencia termében a 
KEP (Közép-euró-
pai Club Pannonia) 
8. Társadalmi Pár-
beszéd Fóruma ál-
tal rendezett „Quo 
vadis Európa” cí-
mû elŒadás-sorozat 
nyerte el érdeklŒ-
désemet. Ennek 
védnökei: Prof. 
Kovács Árpád a 
Költségvetési Ta-
nács elnöke és 
Prof. Palánkai 
Tibor az MTA r. 
tagja – a Közgaz-
dasági Egyetem v. 
rektora –, a Fórum 
levezetŒ elnöke, voltak.

Az elsŒ napon Dr. Mikola István a 
Külgazdasági- és Külügyminisztérium 
Biztonságpolitikai és Nemzetközi 
Együttmûködésért felelŒs államtitkár-
nak aktuális kérdésekrŒl szóló beszá-
molója és Prof. Kovács Árpádnak a 
„Gazdasági kilátások a Kárpát-me-
dencében 2015 tavaszán” címû elŒ-
adása adott tájékoztatót Magyaror-
szág politikai és gazdasági helyzeté-
rŒl. Majd Bársony András v. kijevi 
nagykövet „Ukrajna helyzete 2015 
májusában” és Prof. Botos Katalin 

v. tárca nélküli miniszter 
„Európába, de mindahá-
nyan” címû elŒadása az 
Európai Unióban végbe-
menŒ, fŒleg hazánkat érintŒ, 
aktuálpolitika kérdéseit tár-
ta fel. 

A második napon Dr. 
Czeglédi József a KEP 
elnöke, a Fórum levezetŒ 
társelnöke, ismertette az 
aznapi gazdag mûsort, és 
Dr. Tanka László a Világ-
találkozó alapító elnöke kö-
szöntötte az egybegyûlteket, 
külön kiemelve engem, 
mint a legtávolabbról érkezett részt-
vevŒt, az ausztráliai magyar közélet 
oszlopos tagját. 

 Sajnos az elsŒ elŒadás amit Dr. 
Schöpflin György EP képviselŒ tar-
tott volna „A népvándorlások Euró-
pája” címen elmaradt, mert nem tu-
dott aznap reggel BrüsszelbŒl Buda-

pestre utazni légitársasági sztrájk 
miatt. A második elŒadást Schmitt 
Pál v. köztársasági elnök, a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság magyar tagja 
tartotta, címe „Olimpia Európában, 
Magyarországon 2024-ben?” Felvázol-
ta az összes javunkra 
szolgáló érveket és bi-
zakodó reménykedés-
sel fejtegette, hogy Bu-
dapest megkaphatja a 
rendezés feladatát. 

KövetkezŒnek Prof. 
Pozsgay Imre, a rend-
szerváltás meghatáro-
zó személyisége „A ke-
l e t - k ö z é p - e u r ó p a i 
rendszerváltás néhány 
tapasztala” címû elŒ-
adásában, több olyan 
érdekes és értékes ku-
lisszák mögötti tanács-
kozást és beszélgetést 
ismertetett, amiket az 
akkori idŒk vezetŒ nyugati politiku-
saival folytatott, s amik segítették Œt 
és az ország igyekezetét a nyugathoz 
való felzárkózásban. Ezután „Az EU 
pénzügyi helyzetének néhány kérdé-
se” lett kendŒzetlenül ismertetve Dr. 
Fazekas Szabolcs, az Európai Szám-
vevŒszék Elnökségének tagja által. 
Majd ifj. Dr. Lomnici Zoltán, alkot-
mányjogász, a CÖF szóvivŒje tartotta 
meg „A civil jogvédelem perspektívái 
Magyarországon és az EU-ban” címû 
elŒadását. Ebben rámutatott a jogvé-
delem fonákságaira és buktatóira, a 
máskénti értelmezésbŒl származó 
véleménykülönbségekre.

A kávészünetet követŒen a KEP két 
szekciójának beszámolói következtek:

1. szekció: Kárpát-medencei együtt-
mûködés turizmusban, kultúrában, 
oktatásban, civil kapcsolatokban, az 
ifjúság nevelésében a határon túli 
partnerek részvételével.

2. szekció: Az EU kibŒvítéséhez ve-
zetŒ harmonizáció és kölcsönös kon-
zultáció, ennek tapasztalataival bíró 
civilszervezetek és személyiségek, 
valamint a csatlakozni kívánó partne-
rek közötti önkéntesség és szolidari-
tás létrehozása volt a téma. Sok po-
zitív és valamivel kevesebb negatív 
beszámolót hallottunk mindkét szek-
cióban a felvetett kérdések objektív 
ismertetése során. 

Ezután Dr. Navracsics Tibor EU 
biztos köszöntötte a résztvevŒket 
bizakodó hangú felszólalásában. Az 
oktatási-, ifjúsági- és sport-ügyekben 
tevékenykedŒ EU biztos a kisebb 
nemzetek nyelvi- és kultúrközösségei-
nek integrációjában látta a jövŒ ki-
bontakozását. Végezetül Lóránt Ká-
roly közgazdász „Az európai integ-
ráció helyzete és magyarországi moz-
gástere” címen vázolta részeire bont-
va a kérdést. 

Az összefoglaló zárószót Prof. Ma-
rinovich Endre, a KEP társelnöke 
tartotta, megköszönve az elŒadók 
színvonalas elŒadásait és lehetŒséget 
nyújtott a hallgatóság számára, hogy 
kérdéseket intézzen hozzájuk. Majd 
mindenkit meghívot a Thomas Hotel-
ban tartott ebéddel egybekapcsolt 
fogadásra.

Aki e beszámolómat olvasva kiván-
csi az elhangzott elŒadásokra, megta-
lálja az interneten: 

V. Magyar Világtalálkozó beszámo-
lója címszó alatt.

Kardos Béla magyarországi beszámolója (4)
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Szóváltás Schmidt Pál volt
államelnökkel, a Nemzeti Olim-
piai Bizottság magyar tagjával

Prof. Pozsgay Imrével a szünetben

Gratulálok Szakály Sándornak

Gratulálok Jókai Annának

Ernszt Katalin, Bába Szilvia, Mága Zoltán és Nemere László társaságában

Dr. Navracsics Tibor
EU-biztos köszöntőt tart



Az európai orvosok már használhatják 
a világ második ólommentes pacema-
kerét, mert a Micra bejelentette, hogy 
a katéterrel behelyezhetô pacemake-
rük elnyerte a CE (Conformité Euro-
péenne) minôsítést Európában, tehát 
biztonságos és hatásos. A törpe pace-
makerbôl Magyarországon ültettek be 
a legtöbbet!

A Micra, ami nem sokkal hosszabb, 
mint egy 1 eurós érme ---- ami a ha-
gyományos pacemakerek méretének 
az egytizede (!) --- a Micra TPS 
Globális Klinikai Vizsgálat részeként 
került Európába. A CE minôsítéssel az 
európai hatóságok elismerték, hogy az 
eszköz biztonságos és hatásos volt ab-
ban a 60 páciensben, akikbe beültették, 
és akiket 3 hónapig követtek a vizsgá-
lat során olvasható a Medscape.com-
on.

Az eszközt --– amelyet katéterrel ül-
tetnek be, és így szükségtelenné válik 
a hagyományos mûtéti „zseb” --– az 
Egyesült Államokban még hivatalosan 
nem fogadták el, de a kutatók azt ter-
vezik, hogy 780 betegbe ültetik be 50 
klinikai központban, és így részesévé 
válnak a globális kutatásnak.
Dr. Philippe Ritter (Hôpital Cardio-

logique de Haut Lévêque/Centre Hos-
pitalier Universitaire, Bordeaux, 
Franciaország) mutatta be a Heart 
Rhythm Society (Szívritmus Társaság) 
2015. májusi ülésszakán a folyamatban 
lévô nemzetközi klinikai vizsgálatok 
elôzetes eredményeit, amelyek a CE 
minôsítés elnyeréséhez vezettek.
Dr. Duray Gábor, a Magyar Kardi-

ológusok Társasága „Aritmia és Pace-
maker Munkacsoportjának” elnöke 
így kommentálta a hírt.

„A 2 g súlyú, 1 cm3 méretû pace-
makert katéteres úton teljes egészé-
ben a szív jobb kamrájába ültetjük be.

Míg a hagyományos pacemaker ese-
tén egy 6 cm metszést ejtünk a beteg 
válla alatt, ide kerül a pacemaker telep 
és egy vagy több elektródával kerül a 
telep a szívvel összeköttetésbe, addig 
a legmodernebb törpe pacemaker 
vagy „szívritmushengerke” esetében a 
beültetés a combtô vénáján keresztül 
történik, egy 1-2 cm-es metszésen ke-
resztül.

A beültetést követôen a pacemaker 
felvezetô katétert eltávolítjuk, és csak 
a ritmushenger marad a szívben.A 
Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központjában egy klinikai vizsgálat 
keretében az elmúlt 1,5 évben összesen 
55 betegbe ültettünk be ilyen készülé-
ket, ezzel világszerte a legnagyobb 
számú ilyen beültetést mi végezhettük 
el.

A következôkben a készüléket a gyár-
tó fokozatosan fogja Európában piacra 
dobni. Bízunk abban, hogy a kiemelke-
dô magyar teljesítménynek köszönhe-
tôen Magyarországon hamarosan el-
érhetôvé válik a készülék. Az speciális 
ritmuszavar esetén azok a betegek 
kaphatják meg, melyek esetében a ha-
gyományos pacemaker beültetés nem 
kivitelezhetô. Ha például érelzáródás 
miatt, vagy a beteg vékony testalkata 
miatt a hagyományos pacemaker 
beültetés kockázatokat hordoz, vagy a 
hagyományos pacemaker 
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Becsületrend
Monsieur Hollande minden idôk 

legnépszerûtlenebb (18%) francia el-
nöke egy nagyon elfoglalt ember. 
Egyik nap ott látjuk Merkel német 
kancellárasszony és Putyin orosz el-
nök társaságában az orosz-ukrán bé-
keteremtô szerepben. Ô még a palesz-
tin-izraeli viszály kihivásától sem ri-
adt vissza, de ott beszaladt egy izraeli 
pofonba ugyanis az izraeli kormányfô 
leszögezte, hogy oda nem kellenek 
külsô, idegen hatalmak, mert azt a 
problémát csak a két fél tárgyalása 
tudja megoldani. De az Európai Unió 
ügyeiben is sürög-forog a francia el-
nök, hol a bevándorlókról, hol a görög 
krizisrôl mond véleményt. Itt csak 
találgatni tudunk. Hollande úr csak a 
belföldi népszerûtlenségét akarja-e 
külföldi sikerekkel ellensúlyozni? 
Vagy talán igyekszik -e azt a „békete-
remtô” szerepet betölteni amit politi-
kai elôdje Georges Clemenceau adott 

a világnak 1919-20-ban Versaillesben 
és Trianonban? Vagy tudván azt, hogy 
a közép-keleti „béketeremtôk” 1994-
ben Nobel Békedíjat kaptak, --- ezen 
három politikus a palesztin Arafat, az 
izraeli Rabin és az izraeli Simon 
Peres osztozott --- és így egy sikeres 
közvetítô is számithat erre a nagy 
megtiszteltetésre? Természetesen az 
sem kizárt, hogy a francia államfôt 
elsôsorban hazája hatalmi érdekeinek 
elômozditása ösztönözte.

Nos, Francois Hollande nemcsak ott-
hon van elfoglalva, mert 2012 májusa 
óta 62 országot látogatott meg. s mivel 
egyes országokba többször is járt a 
külföldi látogatások száma mint elnök 
138-ra rúg! Egy ilyen gyors összejöve-
tel volt tavaly október 29-án egy- napos 
pozsonyi látogatása megünnepelni a 
francia-szlovák diplomáciai kapcso-
latok kezdetének 20 éves évfordulóját. 
Az elsô teendô az volt, hogy kitüntette 
Ivan Gasparovic elnököt a francia 
becsületrend legmagassabb fokával a 
nagykereszttel. Ezt a tót részrôl azon-
nal viszonozták: jött a legnagyobb szlo-
vák kitüntetés a Dupla Fehér Kereszt 
(elsô osztály). Az újságokban nem lát-
tunk fényképeket ezekrôl a nagy meg-
tiszteltetésekrôl, így nem tudjuk, hogy 
milyen ölelkezés és puszizás történt, --
- vajon a puszik csak szimbólikusan 
nem az arcon, hanem csak az arc mel-
letti levegôben pukkantak-e el?

Gasparovic karrierje mint politikus 
és jogszakértô nem annyira ismert 
mint azok a nyelvbotlások amiken 
honfitársai is sokat viccelôdtek. Az is 
történelmi tény, hogy a parlamentben 
egyszer Gasparovic azt hitte, hogy a 
mikrofon le van kapcsolva és Kovac 
elnököt egy „stareho chuja”-nak azaz 
vén f..z-nak nevezte.

Az ünnepi beszédben Hollande arra 
emlékeztetett, hogy egy hagyományos 
jó kapcsolat létezett Franciaország és 
Szlovákia között. Hm! Csak nem arra 

az elsô szlovák köztársaságra (1939-
1945) emlékezik a monsieur amely 
mint a hitleri Németország egyetlen 
katonai szövetségese nemcsak áten-
gedte a Wehrmachtot szlovák terüle-
ten de részt vett Lengyelország meg-
támadásában 1939-ben az elsô naptól 
kezdve? (A „felszabaditó Szovjetúnió 
legalább várt 3 hétig míg hátba tá-
madta lengyel szomszédját). A másik 
francia „szövetséges” a „kis keleti latin 
testvér” Románia sem állt ki Francia-
ország mellett, mivel 24 órával a má-
sodik világháború kitörése után kikiál-
totta semlegességét. A találkozókon 
említés volt a csehszlovák „mintakép 
demokráciáról” is, de arról már nem, 
hogy kezdettôl fogva ennek az állam-
nak számára a legnagyobb veszély a 
tót nacionalizmus volt, amelynek a 
végén sikerült megásnia Csehszlovákia 
sirját.
Gasparovic nem igen számíthat 

magyar kitüntetésre, mert karrierjét 
mindig elôbbre tartotta az igazságnál, 
amikor pl. a tót soviniszta erôk hazug 
rágalmait szórta gróf Esterházy Já-
nos felvidéki magyar mártír politikus-
ra csak hogy pozicióját megtarthassa. 
Halina Hedvig és Sólyom László 
ügyében sem állt az igazság pártjára.

Mivel Magyarország eddig nem ke-
rült fel Hollande utazási listájára, mi 
lett volna, ha pl. Pozsonyból a francia 
elnök egy helikopterrel elrepül Buda-
pestre, és egy beszédet mond a parla-
mentben ahol megköveti a magyar 
nemzetet Trianonért és felajánlja a 
határon túli magyarok önrendelkezési 
törekvéseinek támogatását.
Jó, jó, azért álmodni csak szabad!

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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beültetésnek valamely szövôdménye 
miatt azt el kellett távolítani, akkor 
lehet megoldás a törpe pacemaker.

A Magyar Kardiológus Társaság 
Aritmia és Pacemaker munkacsoport 
vezetôségének célja, hogy ez a legmo-
dernebb technika fokozatosan egyre 
szélesebb körben elérhetôvé váljon 
Magyarországon is. Ennek korlátait a 
gazdasági szempontok mellett a beül-
tetô kardiológusok fokozatos képzésé-
hez szükséges feltételek megteremtése 
fogja jelenteni.”

* * *
A második világháború végén a délvi-

dék  tömeggyilkosságait a legfelsôbb 
vezetés jóváhagyásával, elôre meg-
szervezve követték el a jugoszláv 
kommunista alakulatok Kocsis Ká-
roly akadémikus, a Magyar–Szerb 
Akadémiai Vegyes Bizottság elnöke 
szerint.

A Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) közleménye idézi Kocsis Ká-
rolyt, aki elmondta: az elmúlt években 
számos új dokumentum került elô, így 
például eddig ismeretlen névsorokat 
sikerült megtalálni az áldozatokról, 
valamint a katonai közigazgatás mûkö-
désére vonatkozó új adatok is napvilá-
got láttak.

Mindezek alapján a kutató szerint 
megalapozottan lehet állítani, hogy a 
második világháború végén tudatosan 
szervezett és elkövetett atrocitások 
történtek a ma Szerbiához tartozó te-
rületen. A tömeggyilkosságok körül-
ményeirôl, helyszínenkénti eltérései-
rôl is megbízható írott források 
kerültek elô, amelyek többnyire alátá-
masztják a korábban csupán szóban 
elmondott visszaemlékezésekben fel-
bukkanó adatokat. A kutató azt is el-
mondta, hogy a mészárlások a vajda-
sági katonai hatóságok utasítására, a 
legfelsôbb vezetés, Josip Broz Tito 
jóváhagyásával történtek.

A bizottság elnöke a feltárt források 
nyomán mintegy 13-14 ezer fôre teszi 
a „még hidegebb napok” alatt meggyil-
kolt magyar áldozatok számát. Mint 
fogalmazott, a vegyes bizottság mun-

kájának fontos eredménye, hogy a so-
káig tabuként kezelt téma a szerbiai 
közbeszéd részévé válhatott.

A testület Belgrádban kerekasztal-
beszélgetésen összegezte eddigi tevé-
kenységét és eredményeit. Kocsis Ká-
roly egyébként úgy véli, az elvégzett 
munkát a hasonló nemzetközi kutató-
projektekbe integrálva lehetne legin-
kább hasznosítani a jövôben – olvasható 
a közleményben.

* * *
Fico: Tiszteletben kell tartani a 

magyar döntéseket
Kijelentésérôl cseh médiaforrások 

számoltak be, hangsúlyozva: a szlovák 
kormány tartósan a menekültek köte-
lezô kvóták alapján történô újraelosz-
tásának ellenzôje, és nem bírálja Ma-
gyarországot azon döntése miatt sem, 
hogy Budapest felfüggesztette a mig-
ránsok visszafogadását más uniós or-
szágokból.
Robert Fico a cseh híradások szerint 

annak a nézetének is hangot adott, 
hogy a menekültprobléma megoldásá-
nak érdekében egyeztetést kell foly-
tatni Magyarországgal, és ebben a 
párbeszédben nem lehet helyük az ér-
zelmeknek.

A szlovák miniszterelnök kérdésre 
válaszolva nem zárta ki annak lehetô-
ségét, hogy a migránsok okozta válság 
orvoslásához nyújtandó segítségként 
országa befogadjon néhány menekül-
tet, de hangsúlyozta, hogy erre csak az 
önkéntesség elve mentén kerülhet sor. 
„Nem zárom ki, hogy néhány családot 
befogadhatunk, de csak az önkéntesség 
elve alapján..., el tudnám ezt képzelni 
például néhány szíriai keresztény csa-
lád esetében, amennyiben veszély fe-
nyegeti ôket” ---- fogalmazott Robert 
Fico.

* * *
Egy amerikai alapítvány majdnem 

900 ezer dollárnyi (248 millió forint) 
korszerû építôanyag szállításával segít 
Kubának, hogy Ernest Hemingway 
hagyatékát megôrizhesse.

A bostoni központú Finca Vigía Ala-
pítvány évek óta szeretné megóvni a 

Havanna mellett tárolt több ezer He-
mingway-dokumentumot a hôség és a 
nedvesség okozta lassú pusztulástól, 
ebben már korábban is lelkes partner 
lett volna a Hemingway egykori házát, 
a Finca Vigíát mûködtetô kubai 
Nemzeti Kulturális Örökség Tanácsa 
is, ám az embargó sújtotta szigetor-
szágban gyakorlatilag fellelhetetlen 
volt jó minôségû építési anyag.

A négy konténernyi, 862 ezer dollár-
nyi építôanyag és szerelvény Kubába 
szállítását májusban hagyták jóvá az 
amerikai hatóságok. Obama elnök 
egyebek mellett „a kubai népet a tudo-
mány, a régészet és a kulturális örök-
ség megôrzése terén szolgáló” termé-
kekkel tett kivételt az embargó 
enyhítésekor.

Az amerikai segítségbôl egy kétszáz-
huszonhárom négyzetméteres, két-
szintes intézet épül a Havanna melletti 
Hemingway-birtokon a nagy írótól 
fennmaradt sok ezer levél, fotó és 
könyv konzerválására és megôrzésé-
re.

* * *
Fontmilliárdokba kerülhet és évtize-

dekig elhúzódhat a brit Parlament vi-
lághírû épületegyüttesének egyre sür-
getôbb teljes felújítása.

A parlament megbízásából független 
szakértôk által összeállított becslés 
szerint ha a westminsteri törvényhozás 
két házának képviselôi nem hajlandók 
idôlegesen kiköltözni a viktoriánus éra 
fénykorában emelt, egyre leromlot-
tabb állapotba kerülô mûemlék épület-
bôl, a renoválás 5,7 milliárd fontba 
kerülne, és minimum 25 évig, de akár 
40 évig is eltarthat, bár a legvalószí-
nûbb idôtartam ebben az esetben 32 év 
lenne.

A szakértôi jelentés szerint ha az 
alsóház képviselôi és a lordok házának 
fôrendi tagjai vállalnák az idôleges 
költözést, a külsô-belsô tatarozást hat 
év alatt el lehetne végezni és 3,5 mil-
liárd fontból (1600 milliárd forintból) 
meg lehetne úszni.

A köztes megoldás –-- vagyis az, hogy 
elôször az alsóház, utána a lordok háza 

költözne –-- a szakértôi bizottság becs-
lése szerint 9-14 évi felújítási idôt 
jelentene 3,9 milliárd fontos költség-
gel.

A brit parlament lehetséges ideig-
lenes mûködési helyszínei között fel-
merült a II. Erzsébet királynôrôl el-
nevezett londoni konferencia-központ, 
amely a Parlamenttôl kétpercnyi gya-
loglásra van, de a szakértôk szerint 
használható lenne a 2012-es londoni 
nyári olimpiai játékok kelet-londoni 
sportkomplexumának hatalmas mé-
diaközpontja, a manchesteri városháza 
vagy a birminghami könyvtár épülete 
is.

A parlament felújítása egyre sürge-
tôbb az immár jól látható külsô sérü-
lések mellett komoly statikai, egész-
ségügyi és tûzbiztonsági problémák 
miatt is. A Temze mocsaras partjára 
emelt épületegyüttes bizonyos helye-
ken süllyed, a szigetelés sok helyütt 
rákkeltô azbesztet tartalmaz, és telje-
sen ki kell cserélni a régi villanyve-
zeték-hálózatot is.

A legnagyobb problémát a statikusok 
szerint a süllyedés okozza, amelyet 
súlyosbítanak az elmúlt évtizedek fel-
szín alatti nagyszabású munkálatai. A 
Parlament alatt két metróvonal és egy 
nagy átmérôjû szennyvízgyûjtô csa-
torna húzódik, emellett a képviselôk 
számára épült egy mélygarázs is.

Ezeknek már látható következményei 
is vannak. Az 1858-ban felépült, 97 mé-
ter magas, világhírû óratorony, a Big 
Ben –-- hivatalos nevén Erzsébet-
torony –-- legmagasabb pontján immár 
43 centiméternyi hajlást mutat, a to-
rony dôlésszöge északnyugat felé 0,26 
fok, és ez bizonyos távolságról most 
már szabad szemmel is észlelhetô.

* * *
A Nap a Tejútrendszer „kései” gyer-

meke, erre a következtetésre jutottak 
a Texasi A&M Egyetem csillagászai, 
akik csaknem kétezer, a galaxisunkhoz 
hasonló csillagvárost térképeztek fel. 
A kutatásról a The Astrophysical Jour-

nal legújabb számában jelent meg ta-
nulmány.

A projekt keretében egyaránt végez-
tek vizsgálatokat a látható fény, az 
ibolyántúli és az infravörös tartomány-
ban, a felvételeket a NASA Hubble és 
Spitzer ûrteleszkópjai, az Európai 
Ûrügynökség Herschel csillagászati 
mûholdja, valamint földi telepítésû 
távcsövek segítségével készítették. A 
„galaxisszámlálás” során az eddigi leg-
teljesebb képet alkották meg arról, 
hogy miként fejlôdtek az elmúlt 10 
milliárd év során a csillagvárosok -– 
olvasható a Phys Org tudományos hír-
portálon.

Mint kiderült, a Tejútrendszerhez ha-
sonló galaxisok a kezdet kezdetén kis 
csillaghalmazok voltak, amelyek ha-
talmas étvággyal rendelkeztek, óriási 
mennyiségekben „habzsolva” a gázo-
kat. „Falánkságuk” valóságos babyboo-
mot eredményezett, csillagtermelé-
kenységük a mai ráta harmincszorosa 
volt.

A Nap azonban a Tejútrendszer „ké-
sei” gyermeke, hiszen nem egészen 5 
milliárd évvel ezelôtt született, ami-
kor a csillagtermelési ráta a korábbi 
töredékére zsugorodott.

A születés idôpontja végsô sorban 
azonban kedvezônek bizonyult, hiszen 
nagy valószínûséggel ennek köszönhe-
tô a Naprendszer létrejötte. A hidro-
génnél és a héliumnál nehezebb ele-
mek ugyanis a galaxisfejlôdés kései 
szakaszában voltak bôségesen jelen, 
amikor a masszív csillagok ellobbaná-
sával a Tejútrendszert elárasztották a 
bolygók képzôdéséhez szükséges „épí-
tôanyagok”.

„Vizsgálatunk alapján képet kaphat-
tunk arról, hogy milyen lehetett a Tej-
útrendszer a távoli múltban. Kiderült, 
hogy a galaxisok az elmúlt 10 milliárd 
év alatt hatalmas átalakuláson mentek 
át, s az ôket benépesítô csillagok több-
sége életük elsô 5 milliárd évében kép-
zôdött” –-- hangsúlyozta Casey Popo-
vich, a tanulmány vezetô szerzôje.
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Több  mint egy éve még Gábor atya 
indított el egy hittan csoportot gyer-
mekek részére a Balaclava-i plébánián. 
Nyilvánvaló célja volt, hogy a váro-
sunkban élô, magyarul tudó, beszélô 
gyermeknek legyen lehetôsége, helye 
ahol találkozhatnak, gazdagodhatnak, 
hitben, tudásban, ismeretben és a szü-
lôk is kapcsolatban lehetnek egymás-
sal.

Hamar kiderült, hogy a legfeljebb 
második generációs gyermekekrôl 
van szó, vagy azon gyerekekrôl akik-
nek szülei a közelmúltban ( elmúlt 5-15 
évben) költöztek Melbournebe. 

Ahogyan teltek a hónapok úgy fo-
galmazódtak meg újabb célok mint 
például egy elsôáldozás gondolata, 
vagy pedig közös munka a protestáns 
testvérekkel. Az világosan látszik, 
hogy egy maroknyi gyermekrôl be-
szélünk, nem olyan hatalmas számok-
ról, mint 70-es 80-as vagy a 90-es évek-
ben. Soha nem is lesz már olyan. Nem 
múlt idézés a cél vagy pedig illúziók 
kergetése, hanem hogy oázisként le-
gyünk jelen ezen gyermekek, családok 
életében. 

De a jelenben is van egy gitáros csa-
patunk akik az idei Hungarofesten 
bemutatkoztak és valóságosan evange-
lizáltak. Továbbá havonta egyszer tar-
tunk gitáros szentmisét a St. Col-
man's templomban. Olyan igazi ifjú-
sági szentmisét, ifjúsági énekekkel. 
Fantasztikus.

Aki szeretne hozzánk csatlakozni, 
vagy tudtok olyanokról akik keresnek 
ilyen közösséget ajánljatok minket, 
hisz vagyunk dolgozunk, létezünk. És 
mindez azért lehetséges, mert létezte-
tek, voltatok és most nyitottak vagy-
tok. Köszönöm!

Misi atya

Elindul a Regnum 
Marianum és 

Regnum Egyesület 
Híradója.

Évek hosszú során nem olvashattunk 
a magyar katolikus egyesületrôl a 
Magyar Életben, mivel íródeákjaink 
már „felülrôl” követik az eseménye-
ket. 

Ezzel az indulással úgy gondoltuk, 
hogy írni fogunk a jelenrôl, a külön-
bözô eseményekrôl, a közeljövô fontos 
megmozdulásairól, no meg fel szeret-
nénk idézni a múltat, hogy akik nem 
ismerték, most megismerhetik.

A közel múltban rendezték meg a 
Szent István Templom javára az egyik 
évi nagy ebédet a Magyar Központ 
nagytermében. A szokásos gárda he-

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

Gyermek hittan

tekkel elôtte már tervezte a sikeres 
ebéd lebonyolításának részleteit. Ki 
mit fog csinálni és hogyan szervezik 
meg az ebéd sikeres lebonyolítását.

Az ebéd Anyák napjával esett egybe, 
így ebéd közben egy kis mûsorral szó-
rakoztatták az édesanyákat, nagyma-
mákat, dédnagymamákat és a megje-
lent vendégeket.

A nap megtisztelt vendége Father 

Fay volt, aki lelkiismeretesen, nagy 
szeretettel és önfeláldozóan látta el 
mindkét magyar templom szolgálatát, 
míg nem volt magyar plébánosunk. Az 
ebéd keretén belül Pál Zsuzsa hálásan 
megköszönte munkáját és egy elôzôleg 
összegyûjtött csekket adott át részére. 
Azt hiszem szívébe zárta a magyar 
hívôket és úgy gondolom, hogy ez egy 
kicsit kölcsönös is.

Rövid történet arról, hogy milyen is 
volt Father Fay. A város másik oldalán 
lakik és ennek ellenére a reggeli két 
mise után, meg a hétfôi korai kelés 
ellenére (egy kórháznak a káplánja) 
eljött a Központba megnézni a kará-
csonyi Gyertyafényes ünnepélyt. A 
végén még a Himnuszt is velünk 
együtt átélte. 

Az ebéd sikeresen zajlott le hálás 
köszönet a szakácsoknak, felszolgálók-
nak, tombolajegy árusítóknak és min-
denkinek, aki bármilyen kicsi, vagy 
nagy munkával járult hozzá a nap si-
keréhez. Neveket nem szeretnék fel-
sorolni, mivel senkit sem akarok ki-
hagyni az áldozatos hölgyek és férfiak 
közül. A Jó Isten fizesse meg áldozatos, 
fáradhatatlan munkájukat. 

Itt szeretném felhívni azok figyelmét, 
akik szeretnének hasonló önkéntes 
munkában segíteni a Regnum rendez-
vényein, mindig szívesen látnak új ar-
cokat, csak szólni kell a vezetôségi 
tagoknak.

A legközelebbi eseménysorozat az 
Szent István, hazánk elsô szent kirá-
lyának ország alapításának megemlé-
kezése lesz.

A mi naptárunkban ez az egyik leg-
fontosabb dátum, amit mindig megün-
nepeltek a magyarok, bárhol is éltek, 
és élnek e világon.

1970-es években és még elôbb is há-
rom egymás utáni hétvégen történtek 
az események. Egyik szombaton volt a 
Szent István bál, ahol néha még a 
kibérelt terem nagysága sem volt elég 
nagy, háromszáz-négyszázan vagy 
még többen is ropták a táncot a bálban. 
Aztán jött a következô hétvége, amikor 
a templomban, díszmagyaros ruhák-
ban, zászlókkal felvonulva a templom-
ban ünnepi szentmise keretén belül 
emlékeztünk meg országalapító kirá-
lyunkról. Az utolsó program az ünne-
pély volt, ahol a különbözô csoportok 
léptek fel változatos színvonalas mû-
sorszámokkal.
Mihály Atyával együtt most ezeket 

az éveket szeretnénk visszahozni, ami 
a legtöbb egyházközségi tagunkat még 
érdekel.

Legyen mindenkinek fontos, mivel 
hogy Szent István utódai vagyunk. 
Mindezek mellett még lehetünk jó 
ausztrálok is.

Ezer éves az Óbudai Szent Péter 
és Pál-fôplébánia

Erdô Péter bíboros mutatott be 
ünnepi misét

A plébánia milleniuma alkalmából 
tartott homíliájában Erdô Péter bíbo-
ros, esztergom-budapesti érsek hang-
súlyozta: az egyház láthatatlan alapja 
maga Jézus, a látható pedig Péter 
apostol, a szikla és az utódok, akikre az 
idôk végezetéig szükség lesz, hogy 
megerôsítsék testvéreiket.

Az óbudai templom és egyházközség 
is a krisztusi alapra épült. „Ez a forrá-
sa, ez a magyarázata csodás erejének. 
Ezért fakadhat belôle új élet, értelem 
és optimizmus minden nemzedék szá-
mára és ezért lehetett középpontja 
Óbudának” --- hangsúlyozta a bíboros. 
Mert ahhoz --- tette hozzá ---, hogy az 
élete értelmes legyen, hogy érdemes 
legyen fáradoznia a jövôért, minden 
emberi közösségnek el kell helyeznie 
magát a kozmoszban, meg kell találnia 
a helyét a világmindenségben. Ez pe-
dig igaz nemcsak a térre, hanem az 
idôre, a múltra és a jövôre is: „Istenbe 
vetett hitünk köt össze minket a 
teremtett világ forrásával és céljával. 
Jézus Krisztus pedig valóságos Isten 

és valóságos ember, aki a végtelen Te-
remtô üzenetét a saját életében, taní-
tásában és feltámadásában hírül adta 
nekünk” --- mondta Erdô Péter.

Ezer évnél jóval régebbi a 
keresz-ténység története 

Óbudán
A bíboros rámutatott: bár a fôplébánia 

ezer éve létezik, a kereszténység tör-
ténete ennél jóval régebben kezdôdött 
Óbudán. A történettudomány mai állá-
sa szerint körülbelül 330-tól kezdve 
Aquincum, más néven Civitas Vale-
ria már püspöki székhely volt. A for-
rások tanúsága szerint az egyházi köz-
pont túlélte még a Nyugatrómai 
Birodalom bukását is. A népvándorlás 
viharai azonban megszakították az 
egyházi jelenlét folyamatosságát.
Szent István korából ismert a budai 

fehér templom, amely a Boldogasszony 
tiszteletére volt szentelve és kezdettôl 

fogva az esztergomi érsek vezetése 
alatt állt. „Minden bizonnyal Orseolo 
Péter király alapította Szent Péter 
tiszteletére az óbudai prépostságot, 
amely késôbb Szent Péter és Pál nevét 
viselte” --- ismertette Erdô Péter. A 
jelenlegi Óbudai Fôplébánia és temp-
loma, amely a töröktôl való felszaba-
dulás után épült, mindkét hagyomány 
örököse. Egyrészt a Szent István korá-
ban már létezô plébániáé, másrészt a 
Szent Péter és Pál nevét viselô pré-
postságé --- tette hozzá a bíboros.

A szentmisén részt vett mások mel-
lett Bús Balázs (Fidesz-KDNP), Óbu-
da polgármestere.

A Képes Krónika szerint Szent István 
1015-ben rendelkezett a templomalapí-
tásról. A mai templom helyén több 
templom is állt, a ma látható barokk 
épület 1749-ben Paur János György 
építômester tervei alapján épült.

Erdô Péter bíboros Rómában átvette a Szuverén Máltai Lovagrend 
(SZML) nagykeresztes tartománynagya jelvényeit Matthew Festingtôl, 
a rend nagymesterétôl, és ezzel tartománynagyi méltóságban tagja lett a 

rendnek --- közölte az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye sajtóreferense  

az MTI-vel. 

Tóth János Csaba tájékoztatása szerint az ünnepségen Erdô Péter a 

máltai lovagrend nagymesterének egy Boldog Apor Vilmos-ereklyét adott 

át. Az ünnepségen jelen volt Angelo Acerbi érsek, volt magyarországi 

apostoli nuncius, az SZML prelátusa, Kállay Ubul Tamás, a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetségének elnöke, Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat elnöke, Habsburg-Lotharingiai Mihály, az SZML magyarországi 

nagykövete, Gyôriványi Gábor szentszéki magyar nagykövet, valamint 

Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektora --- közölte a fôegyházmegye 

sajtóreferense. 

A római székhelyû SZML, teljes nevén a „Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend”, a keresztény Európa egyik 

legrégibb intézménye. Mûködését 1050 körül kezdte Palesztinában. Egyházi 

laikus rend, amelynek jelenleg mintegy 13 500 tagja van. A rend alapelve a 

„hit védelme és a rászorulók megsegítése”. Független és szuverén testület, 

melynek saját jogrendje van, útlevelet állít ki, bélyegeket ad ki és pénzverési 

joga is van. Élén 2008 óta Matthew Festing áll, aki a rend 79. nagymestere. 

Az SZML a világ 104 országával tart fenn diplomáciai kapcsolatot, és a világ 
több mint 120 országában végeznek tagjai orvosi, szociális és egyéb karitatív 
tevékenységet.



Javaslat a Magyar
Örökség Díjra
A Százak Tanácsa februári ülésén 

döntötte el, hogy Magyar Örökség-
díjra javasolja az ezeréves lengyel-
magyar barátságot. Az ülésen Hámo-
ri József professzor támogatta a ja-
vaslatot, amit Mózsi Ferenc megfo-
galmazott. A bírálóbizottság kedvezŒ 
döntése után Kovács István író, polo-
nista történész, volt krakkói fŒkonzul 
vállalta a laudáció elmondását.

A javaslat címe: „A magyar és 
lengyel nép évszázadok óta tartó 
történelmi barátsága”

A díjátadó ünnepség 2015. június 
20-án volt a Magyar Tudományos 
Akadémia nagytermében, mely alka-
lommal megható ünnepség keretében 
vált a magyar ökökség  részévé a len-
gyel és magyar nemzet közötti több 
évszázados, hagyományos és meged-
zett barátság ténye az oklevél átadá-
sával Roman Kowalski magyaror-
szági lengyel nagykövet és Katar-
zyna Sitko igazgató asszony részére, 
és került bejegyzésre a Magyarság 
Láthatatlan Szellemi Múzeuma arany-
könyvébe. 

Kovács István laudációja
„Egy testvér a magyar és a lengyel”
A magyar–lengyel, a lengyel–ma-

gyar barátság páratlan fenoménja a 
világtörténelemnek. EgyidŒs a ma-
gyar államisággal. Róla szólva, felvil-
lanhat elŒttünk Szent László alakja, 
aki hite és lovagi vitézsége révén 
évszázadokon át példaképe volt a 
térség uralkodóinak, IV. Béla lánya, 
Kinga, akit már életében Polonia 
Minor védŒszentjének tartottak, a 
minden vagyonával az oktatást támo-
gató, egyetem-újító Hedvig királynŒ, 
– mindkettejüket II. János Pál pápa 
avatott szentté. Báthory István, aki 
magyar emberként az utolsó kirá-
lyunk volt: lengyel trónon. És közis-
mert tábornokokon, Bemen, Dem-
binskin, Wysockin kívül több mint 
négyezer lengyel honvéd, légionista, 
hírszerzŒ masírozhat el elŒttünk. 

A magyar–lengyel kapcsolatok soha 
oly erŒsek nem voltak, mint a késŒ-
középkorban, és soha olyan nemzet-
formálóan szolidárisak sem, mint az 
1831-es lengyel szabadságharc leve-
rését követŒ évtizedekben. Tanúság 
rá a Szózatnak a lengyelségrŒl szóló 
négy sora is: S a sírt, hol nemzet 
sûlyed el, / Népek veszik körûl, S az 
ember millióinak / Szemében gyász-
köny ûl.

Legújabbkori teremtŒ erejérŒl 
mindnyájan tanúságot tehetünk, akik-
nek megadatott betölteni hatvanadik, 
hetvenedik, nyolcvanadik életévüket. 
E barátság kiemelkedŒ fejezete az 
1956-os forradalom idŒszaka. A len-
gyelek tudatában 1956 Œsze szorosan 
kötŒdik ahhoz a szolidaritáshoz, ame-
lyet a magyarok a II. világháború ide-
jén irántuk tanúsítottak. Tavaly ünne-
peltük a lengyel menekültek befoga-
dásának hetvenedik évfordulóját. 
Idén állítottunk emlékmûvet a mene-
kültügy magyar és lengyel hŒseinek: 
idŒsebb Antall Józsefnek és Henryk 
Slawiknak. A Teleki-kormány 1939. 
szeptember 18-án, azt követŒen, hogy 
a Vörös Hadsereg hátba támadta a 
hitleri német birodalom által megro-
hant Lengyelországot, hivatalosan is 

megnyitotta a menekülŒ lengyelek 
elŒtt a magyar határt. A fél évvel az-
elŒtt helyreállt közös határnak kö-
szönhetŒen harmincötezer lengyel ka-
tona jutott ki az ekkor még semleges 
Magyarországon keresztül Franciaor-
szágba, ahol a Wladyslaw Sikorski 
tábornok vezetésével megalakult 
emigráns kormány újjászervezte a 
lengyel hadsereget. A lengyel repülŒ-
sök mintegy ezer fŒs csapata is Ma-
gyarországon át jutott Franciaor-
szágba, onnan pedig Angliába, ahol 
1940 augusztus végén a Romániából 
távozni tudó lengyel pilótákkal együtt 
bevetésre kerültek. Az angliai légi-
csatában lelŒtt német gépek húsz 
százaléka a lengyel harci pilóták tevé-
kenységének eredménye volt. Az, 
hogy a lengyelek a II. világháború 
összes frontján harcolni tudtak, nem 
kis részben a Teleki kormány jóindu-
latának, baráti gesztusának köszön-
hetŒ. Nem véletlen, hogy a menekült 
táborok többsége Magyarország déli 
részén szervezŒdött meg.

A háború alatt a magyar politikai 
döntéshozók a lengyel kulturális élet 
és az oktatás megszervezésére is 
lehetŒséget biztosítottak. Volt idŒ, 
amikor egyszerre 27 lengyel általános 
iskola mûködött Magyarországon. Öt 
éven át Balatonboglár volt Lengyel-
ország egyetlen legálisan mûködŒ kö-
zépiskolájának székhelye. Az iskola 
falai között 1940 és 1944 között há-
romszáz lengyel tett érettségi vizs-
gát.

A háború idején a XX. század je-
lentŒs lengyel költŒnŒje, Kazimiera 
Illakówiczówna Kolozsváron élt. Ba-
ráti kapcsolatok fûzték Szabédi Lász-
lóhoz, Tamási Áronhoz, Jékely Zoltán-
hoz. A XX. század legnagyobb lengyel 
esszéistája, Stanislaw Vincenz Ve-
rŒcemaroson vészelte át a háború 
éveit, s 1946-ban innen vonult emig-
rációba. Jó barátja volt Áprily Lajos, 
aki tŒle tanult oroszul és lengyelül. Az 
idŒs korában magyarul kitûnŒen meg-
tanult Vincenz Magyarországról írott 
elmélkedéseinek megállapításai ma is 
helytállóak.

Andrzej Munk 1957-ben készült 
(1958-ban bemutatott) Eroica címû 
filmjében állított emléket annak, 
hogy a varsói felkelés idején, 1944 
augusztusában és szeptemberében a 
lengyel fŒvárost a Kampinosi erdŒség 
felŒl lezáró magyar hadosztály mi-
ként mûködött együtt a felkelŒkkel 
arra is hajlandónak mutatkozva, hogy 

átálljon a Honi Hadsereghez, ameny-
nyiben az garantálni tudja, hogy a 
szovjetek szövetségesnek fogják te-
kinteni. Ezt a feltételt – a maga bi-
zonytalan helyzetében – a Honi Had-
sereg fŒparancsnoksága nem tudta 
szavatolni, s a magyarok együttmû-
ködésérŒl tudomást szerzett gyanak-
vó németek a hadosztályt szeptember 
közepén hazaküldték a Románia át-
állásával hadi szempontból súlyos 
helyzetbe került Magyarországra.

Birtokomban van egy stencilezett 
magyar–lengyel társalgási szótár, 
amelyet a háború alatt adott ki a Honi 
Hadsereg a magyarokkal való szó-
értés céljából. Ebben olyan kifejezé-
sek olvashatók, mint „adok egy üveg 
vodkát, kérek cserébe egy géppisz-
tolytárat…” „Egy oldal szalonnáért 
kötszert, gyógyszert kérek…”, „A 
járŒrötök ekkor és ekkor járja be a 
kijelölt útvonalat, békén hagyjuk…” 
Tudjuk, ritkán került sor arra, hogy a 
lengyel Honi Hadsereg egységei és a 
magyar katonaság között fegyveres 
összetûzésre került volna sor. Példák 
sorát hozhatnánk fel az együttmûkö-
désre.

1944 ŒszétŒl 1956 Œszéig tizenkét év 
telt el. A lengyelekben mélyen élt 
annak emléke, hogy a magyarok – a 
maguk lehetŒsége szerint – az elsŒ 
pillanattól kiálltak mellettük. És kiáll-
tak 1956 októberében is. Október 23., 
a forradalom kitörésének elŒzménye 
és körülménye a legfŒbb bizonytéka 
ennek. Hiszen a tüntetŒk nem véletle-
nül Bem szobrához, lengyel zászlók 
és transzparensek alatt vonultak fel.

Példátlan volt a lengyel társadalom 
segítŒkészsége: az elsŒ vöröskeresztes 
repülŒ – kötszerrel, gyógyszerrel, 
élelmiszerrel – október 25-én Len-
gyelországból érkezett Budapestre. 
Katonai gép volt, s a lengyel hadsereg 
készleteibŒl töltötték fel. Ezt követŒen 
november 3-ig még tizenöt lengyel 
gép landolt a magyar fŒváros közelé-
ben. Nem csak gyógyszert és élelmet 
hoztak, hanem újságírókat is, akik a 
forradalom szellemében tájékoztatták 
a lengyel közvéleményt mindarról, 
ami Magyarországon történt. A len-
gyel rádió riportere, Marian Bielecki 
például a november 4-i budapesti 
harcokról szinte helyszíni közvetítést 
adott. A lengyelek úgy élték meg 
1956 Œszének budapesti küzdelmét, 
mintha a varsói felkelés hŒsies és 
reménytelen harca folytatódnék. 
Hihetetlen barátság, rokonszenv és 
szeretet áradt a magyarok felé.

A magyar társadalom által megve-
tett Kádár pontosan tisztában volt az-
zal, hogy a lengyel nép és vezetŒinek 
egy része miként viszonyul a magyar 
forradalomhoz. Csak képviselŒin, a 
Magyarországon tartózkodó lengyel 
újságírókon tudott bosszút állni; no-
vember 11-én kiutasította Œket az 
országból. A magyar–lengyel barát-
sággal azonban nem tudott leszámol-
ni. Az mind tudatformálóbb erŒvel 
hatott az 1960-as és 1970-es években 
Lengyelországot járó fiatalok tízez-
reire, akik döbbenten tapasztalhatták, 
hogy a lengyelek mennyire elevenen, 
tisztán Œrzik a magyar 1956 emlékét. 

Példa lehet erre a következŒ törté-
net. 1958. július 18-án a Katowicie 
közelében fekvŒ Chorzówban a Buda-
pesti Honvéd és a helyi sziléziai csa-
pat, az élvonalbeli Ruch Chorzów 
barátságos mérkŒzést játszott egy-

mással. Két nappal azelŒtt történt 
Nagy Imre és négy társa kivégzése. 
A chorzówi meccsen 15 000 ember 
vett részt, és a közönség a magyar 
mártírokra emlékezve kikényszerí-
tette az egy perces néma vigyázzál-
lást. A nagyvilágban ekkor, ilyen 
tömegben Nagy Imréék mellett – két 
nappal meggyilkoltatásuk után – csak 
a lengyelek álltak ki tüntetŒen…

Az elmúlt negyedszázadban a ma-
gyar és a lengyel sajtóban egyaránt 
tartalmukban összecsengŒ cikkek je-
lentek meg arról, hogy ez a barátság 
avitt, múltba-révedŒen szentimentális, 
voltaképpen már nem is létezik. 
Pedig tudjuk, hogy honpolgári szinten 
mennyire éppen ezekben az évtize-
dekben töltŒdött fel az együttmûködés 
megannyi formája révén új tartal-
makkal. És ez örömmel, bizakodással 
tölthet el. A magyar–lengyel barátság 
a magyar önazonosságtudat része: 
olyan érték, amelyet nekünk köteles-
ségünk megŒrizni, ápolni és építeni. 
Békés idŒkben ez mintha nehezebb 
feladat volna, mint a történelem által 
diktált drámai helyzetekben.

Roman Kowalski nagykövet 
magyar nyelven elmondott  
válasza

Tisztelt Elnök Urak,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
Kedves Barátok!
Ez számomra – de úgy gondolom, 

minden lengyel számára is, aki ma 
jelen lehet itt ezen a kivételes ünnep-
ségen – egy tényleg különleges pilla-
nat. Nekem, személy szerint egy tör-
ténelmi jelentŒségû esemény a mai, 

amikor a lengyelek és magyarok tör-
ténelmi barátsága – ahogy azt Drag-
onics Márta gyönyörûen megfogal-
mazta – a „Magyarság Láthatatlan 
Szellemi Múzeumába” kerül. 

Ez az esemény megerŒsíti, hogy a 
barátság, amely megadatott nemze-
teink számára, egy igazi áldás, egy 
egyedülállóan különleges dolog, 
amely nem csak privilégium – bár 
természetesen az is – hanem elsŒs-
orban közös kötelesség. Gyönyörû 
laudációjában Kovács István pro-
fesszor elmondta mindazt, aminek 
ma itt, ezen a helyen el kellett han-
goznia. És nagy örömmel tölt el, hogy 
éppen Œ lehetett ma a nemzeteink 
között fennálló barátság laudátora. 
Egy különleges és kiváló ember, aki a 
lengyel-magyar barátság ügyének 

szentelte az életét, oly komolyan 
elkötelezve magát ez ügy iránt, hogy 
még külsŒ megjelenésében is mindig 
Bem tábornokot juttatja az eszembe. 

Nem is tudok sok új dolgot mondani 
most itt e barátságról, talán csak 
Stanislaw Worcell 1849-bŒl szárma-
zó, s mindannyiunk által ismert, 
klasszikus idézetét mondanám el még 
egyszer, hiszen annyira szépen foglal-
ta Œ össze ebben a pár sorban a nem-
zeteink közötti barátság lényegét: 
„Magyarország és Lengyelország két 
örök életû tölgy, melyek külön törzset 
növesztettek, de gyökereik a föld 
alatt messze futnak, összekapcsolód-
tak és láthatatlanul egybefonódtak. 
Ezért egyiknek léte és erŒteljessége a 
másik életének és egészségének fel-
tétele.” 

Szeretném, ha ez így is maradna a 
jövŒben. Ne próbáljuk meg kibogozni 
az évszázadok során összefonódott 
gyökereket, amelyek – és efelŒl biztos 
vagyok – mindkét tölgy javát és biz-
tonságát szolgálják.

Kedves Barátok, nagyon köszönjük 
a magyaroknak a barátság ajándékát. 
Mindig Œszintén meghat ez minket és 
a sors által kitüntetve érezzük ma-
gunkat általa. Azon sors által, amely 
igazából nem volt különösképp ke-
gyes, se hozzátok, se hozzánk. Már 
sokszor elmondtam ezt, de kérem 
engedjék meg, hogy e különleges al-
kalommal még egyszer felhívjam rá 
a figyelmet: Olyan idŒkben amikor 
még két ember Œszinte barátsága is 
egyre ritkább jelenségnek kezd szá-
mítani, a nemzeteink egymás iránt 
érzett kölcsönös empátiája és barát-
sága egyedülálló jelenség. Legyünk 
büszkék erre és úgy kezeljük ezt a 
barátságot, mint egy olyan nagy és 
közös elkötelezŒdést, amely a jövŒben 
is szolgálni fogja az elkövetkezŒ 
lengyel és magyar nemzedékeket. 

Zárásként kérem engedjék meg, 
hogy kinyilvánítsam mély meggyŒ-
zŒdésemet, hogy most, immár a ma-
gyar örökség elismert részeként, a 
barátságunk – ha lehet ezt így mon-
dani – egy védett termékké és már-
kává vált. Mi pedig az Önök döntését 
úgy kezeljük, mint egy kötelezettsé-
get, amely arra késztet minket, hogy 
lankadatlanul dolgozzunk azért, hogy 
a lengyelek Magyarország, valamint 
a magyarok iránt érzett barátsága 
nemzedékrŒl-nemzedékre fennmarad-
jon és erŒsödjön.

Mégegyszer szeretnék gratulálni 
mindenkinek, aki ma ki lett tüntetve. 
A mûvészetek és a sport kiválósá-
gainak. Örülünk, hogy a kitüntetettek 
ilyen kivételes csoportjához tartozha-
tunk. Kiválóságok közé, akik Magyar-
ország és a környezŒ országok lako-
saiként oly sokat tettek a magyar 
tudományért, kultúráért és gazdasá-
gért, mindeközben folyamatosan erŒ-
sítve és védve a magyar nemzeti 
örökséget. 

Még egyszer teljes szívbŒl meg sze-
retném köszönni minden magyarnak 
a barátság e ajándékát, nem csak az 
itt jelen lévŒ lengyelek, hanem az 
összes lengyel nevében. Ápoljuk ezt 
az ajándékot és közös kihívásként 
tekintsünk rá. És végül kívánom, 
hogy legyen úgy, ahogyan, szomorú, 
de ugyanakkor mégoly gyönyörû 
himnuszukban fohászkodnak magyar 
testvéreink – „Isten áldd meg a ma-
gyart!”

Magyar lengyel barátság – magyar örökség 
9. oldalMAGYAR ÉLET2015. július 9.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. július 12-én vasárnap de. 

11 órakor ISTENTISZTELET   
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban 

(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)

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

Vasárnapi iskolai oktatás a szokott idôben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. július 12-én vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

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

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

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 

2015. július 12-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. július 12-én vasárnap de.11. órakor  

ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz   

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

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

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

 Közös ebéd,   Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane 2015. július 12-én (minden hónap második 
vasárnapján) de. 11.30 órától  Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Disznótoros vacsora a Bocskaiban
Mint mindig, a zenés táncos Disznótoros Vacsoránk most is nagy sikerrel zajlott le. A telt Bocskai teremben 

minden kedves vendégünk jól érezte magát. Finom vacsora… kellemes társaság…és vidám zene az Új
Hullám zenekartól.
Külön köszönet Marika és Brian Prouse-nak, akik a Warburtonbol jöttek el, és Kovács Piroskának, aki 

fiával Roberttel és menyével Tanyával még messzebbrôl, Traralgonból jöttek el a híres Disznótoros Vacsora 
esténkre.
Azokra is gondoltunk, akik már este nem vállalják a vezetést, számukra is hagytunk a jóból, hiszen rövidesen 

lesz egy disznótoros ebédünk az istentisztelet után. Az idôpontról értesítést adunk az újságban.
És nem felejtettük el azokat, akik részt vettek a disznótor elôkészítésébe, róluk majd a jövô heti számban 

közlünk köszönô beszámolót.
Végül köszönjük mindenkinek, aki eljött és biztosította az est sikerét. Külön köszönet azoknak, akik a tombola 

díjakat adakoztak, valamint Katinak és Martinnak, kik egész este a büfében dolgoztak.

Viszontlátásra, a következô családi estünkön.  Csutoros Júlia
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Disznótoros vacsora a Bocskaiban
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KRÓNIKA
52 HOLLÓS MÁTYÁS 

CSCS
TÉLI TÁBOR 2O15

Idén a téli táborunkra ismét oda men-
tünk, ahol tavaly voltunk, mert akkor 
olyan jól éreztük magunkat. Nem csa-
lódtunk, most is minden nagyszerûen 
sikerült. A tábor témája A MAGYAR 
GASZTRONÓMIA TÖRTÉNETE, a 
táborparancsnok Czudar Zsuzsa 

által fantasztikus jól volt összeállítva. 
Mindenki elôre meg is kapta, hogy fel 
tudjon készülni.

A tábor alatt többen adták elô az 
anyagot. Nagyon érdekes volt vissza-
menni az ôsmagyarok étkezéséhez és 

látni, hogy hogyan fejlôdött ki a híres 
magyar konyha.

Egy nagyszerû új ötlet volt, az ország 
különbözô vidéki falukból a vetítetés, 
fôleg a helyi ételek és azok elkészítése 
Nagyon sok újat láttunk és tanultunk, 

alig várom, hogy ki tudjam próbálni. 
Jó volt a meleg szobában, de volt idô 
nagy sétákra, különösen a folyó parton 
és a tó körül. Jó lenne itt egy nyári tá-
bort tartani, bár gondolom akkor ren-
geteg a táborozó, mert még most is 
sokan sátoroztak a víz mellett. Va-
sárnap a tábori áhítat alatt a „Szeretet 
himnuszát” (Szent Pál leveleibôl) ol-
vastuk el és ismét rádöbbentünk, hogy 
a mi csapatunk tagjait valóban a szere-

tet tartja össze. Hiszen olyan különbö-
zôk vagyunk, még csak nem is egy he-
lyen születtünk, mások a családi kö-
rülményeink is és munkakörünk.

Gyorsan elrepült a három nap, most a 
következô nagy munka a cserkészbál, 
aztán a szolidaritás tábortûz. Jó hogy 
mindig van valami terv a találkozásá-
ra.
Jó munkát!

Kovássy Marianne cscst

Mert mi mind 
Együvé Tartozunk!

Június 20-án, délután hat órakor fon-
tos esemény kezdôdött meg a Melbo-
urne-i Magyar Központ épületében.

Az Ausztráliai Magyar Szövetség 
kezdeményezésére több hónapos szer-
vezés után tárta ki kapuit vendégei 

A Fonó Magyar Központ Néptáncegyüttes június 13-án meghívást kapott az 
elsô  Croydon Street Fesztiválra, hogy magyar néptánc bemutatót tartson a 
Vardos Együttes kiséretével. A kedvezô idô sok érdeklôdôtt vonzott és nagy 
érdeklôdéssel és élvezettel nézték és hallgatták a magyar népzenét és 
népdalokat. A mellékelt képeket Mariczky Balázs készítette.                    KÉ

elôtt a Viktóriai Magyar Tanács 
által szervezett Együvé Tartozunk 
rendezvény, mely célja a kárpátaljai 
magyarok támogatása volt.  Minden 
bevétel, illetve felajánlás az Ô segíté-
sükre történt. 

Az esten több, mint 370 ember tette 
tiszteletét, köztük magyarok és auszt-
rálok egyaránt, akik a zenés-táncos 

program elôtt közösen énekelték el a 
Magyar Himnuszt.

Ezután meghallgathatták a rendez-
vény díszvendégének, dr. Gruber 
Attilának megható, és elgondolkodtató 
beszédét, mely során egy levelet olva-
sott fel kárpátaljai ismerôseitôl, Balog 
Líviától és Oszkártól.

Az est legmegrázóbb, és egyben leg-
szebb pontját képezte egy Kárpátalján 
élô, görög katolikus pap által készített 
videó levetítése. A résztvevôk elsô 
kézbôl hallhatták mekkora szükség is 
van a segítségükre, támogatásukra.

A vacsora után tovább folytatódott a 
programsorozat, mely során tiszteletét 
tette a színpadon a Zeneszív nevû ze-
nekar, miután Pityu és Ági dalos 
kettôse átadta nekik a stafétát. Juhász 
Géza elszavalta a Magyar Miatyánk 
címû verset, illetve a Szózatot. Eköz-
ben táncos betétekkel szórakoztatták 
az embereket a város nagy tánccso-
portjai: a Magyar Kultúr Kör tánco-
sai, a Fonó tánccsoport, valamint a 
Gyöngyösbokréta együttese. 

Az Együvé Tartozunk rendezvény 

összességében egy élményekben gaz-
dag, vidám hangulatú és célkitûzé-
seiben sikeres estélyként zárult le a 

tombolával, ami tökéletes keretet ad-
va zárta le a programot.

Lele Orsolya
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SPORT
Vegyük már észre 

a röplabdás lányokat!
1987 után sikerült újra kijutnia az Eu-

rópa-bajnokságra a magyar nôi röp-
labda-válogatottnak, többek között 
Dobi Edina jó játékával. A Németor-
szágban profiskodó center szerint 
végre kiderült, hogy nem hiába dolgo-
zott a csapat keményen, Eb-érmet 
várni viszont irreális lenne. A 26 éves 
centert nem érdekli a modellkedés, 
pedig sokak szerint a kifutón is olyan 
sikeres lehetne, mint a röplabdapá-
lyán.

A röplabda a világ egyik legnépsze-
rûbb sportja, Magyarországon mégis 
nagyon kevesen járnak a meccsekre, a 
válogatottak pedig évtizedek óta nem 
tudtak számottevô sikert elérni.

Pedig a nôké korábban igazi siker-
csapat volt, 1975-ben az Európa-baj-
nokságon ezüstérmes lett, majd 1983-
ig további három Eb-bronzot szerzett. 
Szép eredmény az 1976-ban és az 1980-
ban elért olimpiai negyedik helyezés 
is, de 
1987 óta minden világversenyt a 

magyar nôi válogatott nélkül ren-
deztek.

Éppen ezért számít óriási sikernek, 
hogy Jan de Brandt belga szövetségi 
kapitány vezetésével tavaly júniusban, 
28 év után újra sikerült kiharcolni az 
Eb-részvételt.

A csapat egyik kulcsjátékosa a külföl-
dön négy országban is megfordult 
Dobi Edina, aki már alig várja, hogy 
elkezdôdjön szeptember 26-án a bel-
ga–holland közös rendezésû Eb.
Volt értelme dolgozni
„Végre azt érzem, hogy volt értelme 

dolgozni. Nagyon-nagyon várom már, 
óriási érzés, hogy röplabdában a 
magyar színeket képviselhetjük egy 
Európa-bajnokságon. Persze a játék 
miatt is izgatott vagyok, nagyszerû, 
hogy erôs csapatok ellen mérhetjük le 
a tudásunkat” – mondta Dobi Edina két 
edzés között, a tatai edzôtáborban.

„A magyar válogatottal nagyon régó-
ta és nagyon keményen dolgozunk 
azért, hogy végre valami kis ered-
ményt elérjünk, és hallassunk ma-
gunkról, hogy igenis létezünk.”

Sokan azt mondják, szerencsés volt a 
sorsolásunk, de ha még így is van, 
azért ezt tudni kellett kihasználni, mi 
pedig ki is tudtuk.

„Jó volt a felkészülésünk, nagyon jól 
tudunk együtt dolgozni és egymásért 
küzdeni a pályán. Ha mindenkinek 
egy a célja, akkor sikerül is elérnünk” 
–- mondta a kijutásról, amely valóban 
egy hajszálon múlt.

A magyarok ugyanis 3-0-ra legyôzték 
Svédországot, de még drukkolni kel-
lett, hogy a franciák is nullára hozzák a 
házigazda Izrael elleni meccsüket.
Együtt örültünk a franciákkal
„Az utolsó pillanatig nem tudtuk, 

hogy sikerült-e kijutnunk. Az elsô kör-
ben megvertünk mindenkit, de utána 
már adódtak gondok, kisebb sérülések. 
Volt pár vereségünk, és a pótselejtezôs 
továbbjutás a második helyen biztos 
volt, de az elsô helyhez, az azonnali 
kvalifikációhoz az kellett, hogy a fran-
cia–izraeli meccs vége 3-0 legyen. ”

Így három csapat (Magyarország, 
Franciaország, Izrael) egyaránt 12 
ponttal zárt, és a mieink jobb szett-
különbséggel jutottak ki egyenes ágon 
az Eb-re.

„Már az is hatalmas eredmény, hogy 
kijutottunk az Eb-re, ezért nem szabad, 
hogy az emberek egybôl azt higgyék, 
érmet nyerhetünk.

Egyelôre az a cél, hogy a négyes 
csoportból legalább egy meccset meg-

sünkre tagadta ezt. „Nem volt és nem 
is lesz semmilyen fotózás. Hogy hon-
nan szedték az újságok, nem tudom. 
Én is csak akkor tudtam meg, hogy 
&#39;benne leszek&#39;, amikor lát-
tam a cikket. Kérdezték, elvállaltam 
volna-e, de nem. Tavasszal megjelent 
egy bikinis naptár a csapatról, annál 
többet én soha nem mutatnék meg.” 
Hozzátette, a modellkedés sem érdek-
li. „Készítettem egy portfóliót, hogy 
mindenki megnyugodjon, de nem ter-
vezem, hogy szakmát váltsak, és azzal 
keressem a pénzem, hogy fotóznak. 
Hobbiból nagyon szívesen a kamerák 
elô állok.”

50 éve írt történelmet 
a Fradi

Halálra gyötörte a Fradit a sors, míg 
máig ható futballtörténelmi sikerként 
elhódította a Vásárvárosok Kupáját -- 
ezen a napon, éppen ötven éve. A Fradi 
család ezen a napon duplán ünnepel, 
80 éves lett Kárpáti György.

Az 1964–1965-ös bajnoki idény végén 
immár hetedjére írták ki a Vásárvá-
rosok Kupáját (VVK) a klubok közti 
második legrangosabb európai labda-
rúgó-küzdelemként. Annak ellenére, 
hogy ez a hatvanas évekre valóban 
csak a második (harmadik?) számú 
sorozat volt, a VVK-t írták ki elôször 
az öreg kontinensen 1955-ben, e mellé 
társult kicsivel késôbb a ma BL-ként 
ismert Bajnokcsapatok Európa Kupá-
ja (szintén 1955) és a 16 éve megszûnt 
Kupagyôztesek Európa Kupája (1960), 
már az UEFA szervezésében –-- csak a 
történelmi hûség kedvéért.
I. forduló
Az elsô fordulóban –-- mint errôl a 

Fradi.hu beszámol –-- a csehszlovák 
ZJS Brnóval nézett szembe a Ferenc-
város. A brünniek az elôzô idényben 
bejutottak a legjobb nyolc közé, de az 
oda-visszavágós párviadal budapesti 
nyitányán 20 perc alatt kiderült, me-
lyik csapat erôsebb: Varga Zoltán és 
Albert Flórián is betalált, és bár 
további gólokat nem sikerült szerezni, 
kényelmesnek tûnô elônye birtokában 
a Fradinak még egy szoros brünni 
vereség is belefért. A párharc külön 
érdekessége, hogy egy hónappal ké-
sôbb a magyar és a csehszlovák válo-
gatott az olimpiai döntôben is össze-
csapott, Novák Dezsô mindkét 
sikerbôl kivette a részét, Karel Licht-
negl pedig mindkét kudarc miatt 
búslakodhatott.
Olimpiai bajnokok nélkül nem 

ment, velük mindig
A 48 csapatból a második fordulóra 

24 maradt. A Fradit ugyanakkor meg-
tépázta az olimpia, Novák Dezsô és 
Varga Zoltán ezért nem állt rendel-
kezésre a Práter Stadionban a Wiener 
SC ellen. Csikorgott is a gépezet, oda-
kint 1-0-s vereség lett a vége. Buda-
pesten a Népstadionban mérkôztek 
meg a felek, immár Novákkal és Var-
gával –-- mindketten be is találtak, de a 
2-1-es hazai siker után az akkori szabá-
lyok szerint várt még egy harmadik 
összecsapás a felekre, amit Albert 
Flórián duplájával a Ferencváros 
nyert, ezt tette a klub a családi kará-
csonyfa alá.

Szó volt korábban egy bizonyos AS 
Romáról, amely 1961-ben lökhette ma-
gasba a VVK-serleget. Nos, a Fradi a 
harmadik fordulóban Rómába látoga-
tott, és noha Albert Flórián és Rákosi 
Gyula sem állt rendelkezésre, Rátkai 
László és Fenyvesi Máté találatai 
megdermesztették a Stadio Olimpico 
közönségét úgy, hogy a kilátogató tíz-
ezrek a mérkôzés végén a Fradi játé-

kosait tapsolták meg. A 2-1-es római 
siker után idehaza már játszhatott 
Albert is, az ô góljával gyôzött a ma-
gyar csapat és verekedte be magát a 
negyeddöntôbe.
Két spanyol még mindig a legjobb 

hat között
Mivel ekkor már csak hat csapat volt, 

két erônyerônek lennie kellett, ez pe-
dig az Atlético Madrid és a Juventus 
volt –- „természetesen” ekkor még két 
spanyol gárda is versenyben volt, a 
madridiakon kívül a Bilbao. Éppen ôt 
sodorta az élet a Ferencváros útjába. 
A felek összecsapása megint igazi há-
rommeccses drámát hozott: nem tûnt 
nagyon masszívnak az itthoni 1-0-s 
siker, mert bár az idegenbeli visszavá-
gón is vezetett a Fradi, a hajrára el-
fogyott az erô és a bírói támogatás is --
-– a krónikáskönyvek több elmaradt 
tizenegyest is említenek. A spanyolok 
(pontosabban baszkok) 2-1-es sikere 
harmadik mérkôzést tett szükségessé, 
amit viszont már simán, 3-0-ra nyert a 
magyar együttes, Fenyvesi Máté volt 
a nyerôember.
Aranylabdások
Az elôdöntôben jött a francia Stras-

bourgot 5-0-val kiejtô Manchester 
United, soraiban az 1964-es aranylab-
dás skót Denis Law-val és a késôbbi 
díjazott George Besttel, valamint 
Bobby Charltonnal (legyünk igaz-
ságosak: a Fradiban is volt egy késôbbi 
aranylabdás támadó…). Az Old Traf-
fordon káprázatosan gólerôs vörös 
ördögök azonban a Romához hasonlóan 
nem figyeltek oda az elején, Novák 
Dezsô nagyon fontos gólt szerzett. Az 
odavágó ezt követôen szinte végig a 
Manchester szája íze szerint alakult, 
hiszen Law-ék három gólt is bepakol-
tak a vendégkapuba, mígnem jött Rá-
kosi Gyula, aki a reménykeltô 3-2-es 
végeredményt kialakította. A budapes-
ti közönséget szintén halálra ôrjítette a 
játékvezetô, szintén több tizenegyest 
meg nem adva és Crerand Paddyvel 
együtt Orosz Pált is kiállítva, de egy 
alkalommal nem maradhatott néma a 
síp; Novák Dezsô büntetôs gólja pedig 
azt jelenthette, a sorozatban harmad-
szor is pótvizsgára kényszerül a Fe-
rencváros –-- próbatételek azonban 
nem azért vannak az ember életében, 
hogy elbukjon rajtuk.

A Fradi pedig a Népstadionban elbír-
ta a terhet: Karába János bombagól-
jára Fenyvesi Máté még rátett egyet 
–-- a hajrában az angolok pedig már 
csak szépíteni tudtak. Döntôben a Fra-
di –-- az Atléticót szintén három 
meccsen felülmúló Juventusszal 
együtt!
A döntô
1965. június 23-án eljött a nagy nap -– 

a Ferencváros idegenben, egy mér-
kôzésen durálta magát neki a végsô 
gyôzelemnek, ugyanis lemondott a 
hazai mérkôzésrôl.

A Stadio Communaléban 25 ezer 
drukker várta, hogy realizálódjanak 
az esélyek, 1963-ban, ’64-ben és ’65-
ben ugyanis olasz csapat szerezte meg 
a BEK-serleget –-- még úgy is, hogy 
nem lehetett a pályán az 1961-es 
aranylabdás Omar Enrique Sivori.A 
találkozó a kapusok meccse volt, Géc-
zi és Anzolin is tette a dolgát, a 74. 
percben viszont kihagyott az olasz vé-
delem figyelme: Novák beadása Al-
bert Flóriánnak volt magas, a hosszún 
érkezô Fenyvesi Mátéra viszont senki 
nem figyelt, így ô szerezte a futball-
történelmi jelentôségû gólt. Fenyvesi 
tehát tiszteletbeli olasz szakos lett, 
Róma után Torinóban is eredményes 
volt.

nyerve elérjük a harmadik helyet. Ez-
zel kvalifikálnánk magunkat a követ-
kezô körbe.
Hat meccset lejátszani egy Eb-n -– 

ez már nagyon szép eredmény len-
ne.
Jan ismeri a belga válogatottat, a 

törökökkel még dolgozott is, de mind-
két csapat nagyon erôs. Én mindig úgy 
gondolom, hogy a mi válogatottunk 
képes meglepetésekre, a reális célunk 
azonban Azerbajdzsán legyôzése le-
het.”

Tatán most még bô kerettel készülnek 
a magyarok, és a 26 éves center sze-
rint senki sem lehet biztos abban, hogy 
tagja marad csapatnak. „Az Eb-re 12 
fôs keret utazik, de nyáron több ba-
rátságos mérkôzést is játszunk egy 
bôvebb keretbôl merítve, nem lenne 
szerencsés, ha az Eb-re utazók nyom-
nák végig a felkészülési meccseket. 
Senkinek sem biztos a helye, nagy küz-
delem várható a csapatba kerülésért.”

Ahogy Edina az Eb-selejtezôkön (55 
pont) és az utána következô vb-selej-
tezôkön játszott (második legeredmé-
nyesebb blokkoló, hetedik legjobb 
nyitó, 86 pont), az alapján nem kérdés, 
hogy ott van a helye a csapatban. 

„A válogatott sikere többet jelent szá-
momra, de azért a jó egyéni statiszti-
kákra egyfajta visszaigazolásként te-
kintek. Sohasem vagyok elégedett 
magammal, és hozzá kell tennem, az 
eredményességemet részben a koráb-
bi kapitánynak, Hollósy Lászlónak 
köszönhetem, aki sok játéklehetôséget 
biztosított.”

Edina volt már kettes ütô, sôt szélsô-
ütô is, csak a feladó és a liberó posztján 
nem játszott még. „Úgy érzem, meg-
vannak az adottságaim a centerposzt-
hoz.

Egy jó center gyors, fejben és lábbal 
egyaránt, jól olvassa az ellenfél játé-
kát, és hatalmas elôny tud lenni, ha 
magas és jól ugrik. A velem született 
adottságoknak nagyon örülök, de min-
dig van min dolgozni, fejleszteni, ja-
vítani” –-- magyarázza a pályán 
elfoglalt helyét.

Dobi Edina a pályafutását Egerben 
kezdte. A helyi sportiskolában a ma-
gasugrásban emelkedett ki a mezôny-

bôl, gyerekként bajnok lett, a röplab-
dát pedig azért próbálta ki, mert a 
város csapata akkor nagyon jó volt.

„A röplabda egy jó hobbi volt szá-
momra, imádtam, egy edzésrôl sem 
hiányoztam. Aztán ahogy 20 évesen 
kikerültem Amerikába, rádöbbentem, 
hogy ebbôl sokkal többet ki tudnék 
hozni. Komolyabban kezdtem el edze-
ni és játszani.” 
Forman József lett az edzôje, aki 

„brutális volt”, mégis a legjobb, akivel 
valaha dolgozott. „Megvannak a saját 
módszerei. Sok sírós, de nagyon sok 
boldog napunk is volt nála. Emberileg 
imádom, nagyon jó barátok vagyunk, 
a pályán viszont háború volt.”

A három amerikai év után játszott 
Belgiumban és Franciaországban is, 
jelenleg pedig Németországban szere-
pel a Rote Raben Vilsbiburgban, 
amelynek a magyar kapitány az edzô-
je. „Hol éreztem magam a legjobban? 
A francia Riviérán. A viccet félretéve, 
minden évben próbálok magasabb 
szintû csapatba igazolni. Németország-
ban nagyon jól érzem magam, eddig 
ez a legjobb csapatom.” 

Légiósként az anyagi megbecsülésé-
vel sincs gond.

„Elégedett vagyok, fôleg azzal, amit 
idén kaptam. Végigjártam a lépcsôfo-
kokat, és most már elmondhatom, 
hogy szépen félre tudok rakni a kere-
setembôl.”

Úgy érzi, a magyar nôi röplabda elin-
dulhat felfelé –-- a bajnokság a minô-
ségi légiósok, az egyre jobb edzések és 
a több szponzor miatt színvonalasabb, 
mint néhány éve ---, de ehhez komoly 
lépéseket kell tenni.

„Ahhoz, hogy a röplabda itthon is nép-
szerû legyen, jó eredményt kell hoz-
nunk az Eb-rôl, hogy több ember fel-
kapja a fejét.

Sokan nem értik, nem ismerik, nem 
tudják a játékszabályokat. Muszáj a 
magyar emberek tudtára adni, hogy 
itt vagyunk. A legjobb az lenne, ha mi-
nél több meccset közvetítene a televí-
zió. Az Eb mindenesetre képernyôn 
lesz.”

Edináról tavasszal több helyen is 
megjelent, hogy a klubidény után fotó-
kat közöl róla a Playboy, de kérdé-
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Glatz Oszkár, 2. Az Ágoston-
rendé, 3. Pápua-Új-Guineáé, 4. Petôfi 
Séndor, 5. A tök felsôn, 6. Erkel 
Ferenc, 7. A birkózáshoz, 8. Bulgári-
áé, 9. Cukrozott, fûszerezett pálinkából 
készült ital, melyet rövid ideig meg-
gyújtanak, 10. Nagyszentmiklóson.

E heti kérdéseink:

1. Ki írta az Aranyködben fáznak az 

istenek c. regényt?

2. Melyik évben szabadult fel végleg 

Buda a török uralom alól?

3.Hogy nevezzük a koordináta- 

rendszer kezdôpontját?

4. Hogy mondjuk magyarul kozmo-

polita?

5. Melyik országban uralkodtak 1526-

tól 1858-ig a nagymogulok?

6. Hány magyar rabszódiát írt Liszt 

Ferenc?

7. Kinek a verses kötete a Herceg, 

hátha megjön a tél is?

8. Melyik kémiai elem kapta a nevét 

a napról?

9. Mi az államformája Kambodzsának?

10.Mi a neve a pápai körlevélnek?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...

A feltaláló lett a 
bronzbika elsô foglya
Az emberi fantázia határtalanságát 

nem csak az elmés találmányok és 
sorsfordító felfedezések fémjelzik; az 
élet kioltását célzó horrorisztikus esz-
közök és kivégzési módszerek morbid 
tárháza is szinte végtelen. A történe-
lembôl ismert számtalan borzasztó 
kivégzôeszköz sorából kiemelkedik 
egy különösen rafinált és kegyetlen 
eszköz, az i. e. 300 és 250 körül élt 
athéni Perillosz bronzöntô mester 
által feltalált bronzbika, más néven a 
szicíliai bika.

Az eszköz „prototípusa” egy élethû és 
eredeti nagyságú, bronzból öntött bi-
kaszobor volt, a hasán nyitható ajtóval. 
A Perillosz beteges fantáziája szülte 
kivégzési metódus szerint a halálraítél-
tet betuszkolták a bikaszobor hasába, 
majd rázárták az ajtót. Ezután tüzet 
gyújtottak a bronzbika hasa alatt, 
amelyet folyamatosan tápláltak.

A bika belsejébe zárt szerencsétlent 
az áttüzesedô fém szabályosan megpi-
rította, hosszas és fájdalmas halált 
okozva. Az eszköz morbiditását csak 
fokozta, hogy a bikaszobor nyaka 
hangerôsítôként mûködött; az eleve-
nen megsülô halálraítélt kétségbeesett 
ordítását a „látványosságban” gyö-
nyörködô tömeg, mint a bika félelme-
tes bôgését hallhatta. Perillosz gazdag 
jutalom reményében Phalarisznak, a 
szicíliai Akragasz városállam türanno-
szának ajánlotta fel találmányát. 

Phalarisz szeretett volna meggyô-
zôdni arról, hogy a bika valóban úgy 
„ordít”, ahogyan azt a feltaláló ecsetel-
te számára. Ezért megparancsolta, 
hogy magát Perilloszt tegyék be 
„tesztalanyként” találmánya gyomrá-
ba. Miután a ropogó tûz kellôen átfor-
rósította a fémet, és Perillosz már 
torkaszakadtából üvöltött, Phalarisz 
kivetette a bika hasából a félig megsült 
feltalálót. Az eszköz kegyetlenségén 
elborzadt görög uralkodó jutalom he-
lyett azonban egy szikláról a mélybe 
hajíttatta Perilloszt.

Autó-repülôgép: egy 
elvetélt talál-mány

Az 1960-as évek a politikai enyhülés 
nyomán szárba szökô optimizmus ko-
ra volt. Az ûr- és atomkorszak szülte 
találmányok bûvöletében az volt az 
általános vélekedés, hogy a tudomány 
és a mérnöki lelemény számára nincs 
többé lehetetlen. A korszakot --– szelle-
miségének megfelelôen --- megannyi, 
ma már feledésbe merült különös 
találmány, köztük Henry Smolinski 
(1933-1973) az autóként és repülôgép-
ként egyaránt funkcionáló, hibrid Fly-
ing Pintója jellemezte.

Az 1960-as években különösen nép-
szerû futurológiai elképzelések szerint 
az ezredforduló nagyvárosainak köz-
lekedését számos, a sci-fi világát idézô 
eszköz mellett a mûúton és a levegôben 

egyaránt haladó hibrid, autó-repülôgép 
konstrukciók fogják jellemezni. Hen-
ry Smolinski ennek szellemében 
fogott hozzá az Ave Mizar projekt-
jéhez. A prototípus egy Cessna 337 
Skymaster kisgép, valamint a 60-as 
évek második felének népszerû ame-
rikai országúti cirkálója, a Ford Pinto 
keresztezésével jött létre.

A felszálláshoz a repülô és az autó 
motorját egyaránt igénybe vették, 
aminek köszönhetôen rendkívül rövid 
volt a starthossz. Repülés közben a 
Ford motorját kikapcsolták, és a hib-
rid masinát a Cessna toló légcsavarja 
tartotta a levegôben. Landoláskor az 
autó négy tárcsafékje 160 méteren fé-
kezte állóra a repülô-autót. Az utastér-
ben a vezetô/pilótán kívül három utas 
számára volt hely. Az érdekes szerke-
zet legfeljebb 3600 méteres magassá-
gig tudott felemelkedni. 1973. szep-
tember 11-én a kaliforniai Camarillo 
repülôterérôl felszállt gép jobb szár-
nya letört, és lezuhant. Smolinski, a 
hibrid gép megálmodója a roncsok 
közt lelte halálát.

Még hosszan lehetne folytatni a sort, 
hiszen a felfedezôk, feltalálók króni-
kája a tudomány, illetve az egyetemes 
kultúrtörténet fontos részét alkotja. 
Eredményeik ott vannak mindennapi 
életünkben, az izzótól kezdve a golyós-
tollon át egészen az okostelefonokig, 
kudarcaik, tévedéseik pedig többnyire 
a feledés homályába vesznek.

A rendõr lemeszel egy kb. kétszázzal 
száguldozó autóst.

--- Hova ilyen sietõsen?
--- Ne is kérdezze biztos úr! Most 

lõttem le az anyósomat, itt a hullája a 
csomagtartóban.

A csõre töltött pisztolyt meg nem volt 
idõm eldobni, itt van a kesztyûtartó-
ban.

A rendõr döbbenten elõrántja a 
pisztolyát és a sofõrre fogja, a másik 
kezével meg rádión sürgõs segítséget 
kér. Megjön az erõsítés.

--- Mire volt a nagy riadó, õrmester?
--- Hadnagy úr, jelentem, ennek az 

egyénnek ott az anyósa lelõve a cso-
magtartóban, a pisztoly meg a kesztyû-
tartóban!

Átvizsgálják a kocsit se hulla, se pisz-
toly, semmi különöset nem találnak.

Egyszer csak megszólal a sofõr:
--- Fogadjunk, most meg azt is rám 

fogja majd, hogy kétszázzal száguldo-
zok! 

* * *
Kiplakatírozzák Udvarhelyen az új 

szigorú rendszabályt: Aki éjfél után 
lármázva vagy dalolva megy haza, 
szigorú büntetést kap.

Másnap éjszaka hallja a rendôr, hogy 
valaki hangosan kurjongatva megy 
végig a fôutcán. Odasiet és szigorúan 
mutat a plakátra.

--- Nem tudja kend az új szabályt?
--- Én tudom, biztos úr ...De ki mondta, 

hogy haza megyek? Ide indultam csak 
a másik kocsmába.

* * *
Az öreg székely temeti a feleségét.
 A sógora vigasztalja:
 --- Ne búsulj bátyám, a túlvilágon 

majd találkoztok!
 --- Hát ez az ami aggaszt, komám!

* * *
Székely a fiával fát vág az erdôben. 

Egyszer csak megszólal a fiú:
--- Édesapám, valahogy nehezen 

megy ez a fûrész nem?
--- Nem tudom fiam, én most pipá-

zom. 
* * *

 Három mérnök egy kómiszió elôtt 
érvel egy híd megépítésének az eset-
leges megnyeréséhez.

A japán mérnök:
--- Mi megkezdjük a híd épitését a 

folyó mindkét oldalán egyszerre s kö-
zépen a találkozást a GPS segitségével 
hajtjuk végre, maximum 1cm eltérés-
sel.

Az amerikai mérnök:
--- Mi is a folyó mindkét oldalán 

fogunk neki a híd épitésének s középen 
a találkozást a LASER segitségével 
hajtjuk végre, 2mm eltéréssel.

A székely mérnök:
--- Mi is a hidat a folyó mindkét olda-

lán kezdjük megépiteni. 
--- És középen hogy találkoznak? ---

kérdik a komiszióban. 
--- Hát ha találkozunk jó, ha nem 

akkor lesz két hídjuk.
* * * 

Nyár van, kegyetlenül süt a nap, a 
hôség óriási. Az öreg székely fiával 
kaszál kint a réten. Megszólal a fiú 

--- Ez nem igazság édesapám, mi itt a 
nagy melegben kaszálunk, míg otthon 
anyám a húgommal a hûvös pincében 
kötöget.

--- Ne búsúlj fiam! Lesz ez másképp 
is. Gondold csak el, jön a tél, mi a jó 
hûvösben fent a hegyen vágjuk a fát, 
de anyádék otthon a nagy melegben 
kell kötögessenek.

* * *
Valahol Budapest utcáin sétál egy 

székely bácsi. Egy harmadik emeleti 
panel lakás erkélyén, egy arab kinéze-

Feltalálók, akiket 
találmányuk vitt a sírba tü pasi rázza ki a perzsa- szönyeget. 

Meglátja a székely s felkiált:
--- Mi van Alibaba, nem indul???

* * *
Temeti a székely a feleségét, vigasz-

talják a rokonok,barátok...
--- Aztán egy másik asszony után kell 

nézni komám, fiatal vagy még... --- szól 
hozzá a komája.

--- Én többé soha nem nôsülök...
--- Miért? Annyira szeretted?
--- Nem, .- de ennél jobbat nem ta-

lálok, ennél rosszabb nem kell, ilyenbôl 
meg épp elegem van!

* * *
--- Hol a vella, lányom? 
--- A gereblye mellett, apám!
--- És a gereblye hol van?
--- A vella mellett, apám!
--- Akkor a vella és a gereblye hol 

van?
--- Egymás mellett, apám!

* * *
Az öreg székely elkezd fohászkodni a 

Jóistenhez: 
--- édes, drága Jóistenem, én olyan 

nagyon szeretem a feleségemet, hogy 
mindenemet odaadnám érte!

 --- Ne engedd, hogy beteg legyen, 
legyek inkább én! 

--- Ne engedd, hogy szenvedjen az 
életben, szenvedjek inkább én!

 --- Ne engedd, hogy özvegy legyen, 
legyek inkább én!

* * *
 Székely meg a fia elhatározzák, hogy 

vadászni mennek. Másnap felpakolják 
a puskát a szekérre, el is indulnak a 
Hargitára. Meglövik a medvét ám ha-
zafelé menet az öreg székely meg-
szomjazik.

 --- Fiam beugrok ide a kocsmába egy 
kupica fenyôvízért, addig te vigyázz a 
szekérre meg a medvére. 

Kis idô múlva kijön, látja, hogy sehol 
a medve. --- Fiam, hol a medve?

 --- Milyen medve édesapám? 
Bambán néz az öreg, majd dühösen 

kérdôre vonja a fiát.
 --- Na ide figyelj, tegnap elhatároztuk, 

hogy medvére megyünk. Igy volt fi-
am? --- így volt, édesapám.

 --- Reggel felmentünk a havasokba. 
így volt fiam? --- így volt, édesapám.

 --- Meglôttük a medvét. így volt 
fiam? --- így volt, édesapám.

 --- Feldobtuk ide a szekérre. így volt 
fiam? --- így volt, édesapám.

 --- Megálltunk itt a kocsma elôtt, 
hogy igyak egyet. így volt fiam? --- így 
volt, édesapám.

 --- Meghagytam, hogy vigyázz a 
medvére. így volt fiam? --- így volt, 
édesapám.

 --- No, akkor, hol a MEDVE?
 --- Milyen medve?

* * *
 A híres erdélyi zenészt faggatja egy 

riporter:
--- Mondja, Áron bácsi, hány éve 

citerázik már?
--- Tizenöt.
--- És azelôtt?
--- Nem citeráztam.

* * *
Egy székely atyafit megszólít egy 

utazó:
--- Mondja, kérem, elérek ezen az 

úton a városba még vacsora elôtt?
--- El, ha addig nem eszik.

* * *
Egy csinos kis szôke nô úszni tanul. 

Egy idô után így szól az úszóoktató-
hoz:

--- Mondja, tényleg elsüllyedek, ha 
kihúzza a lábaim közül az ujját?

Az emberi történelem egyik 
legbizarrabb kivégzôeszköze, az 
athéni Perillosz „szicíliai bikája”

Perillosz bronzbikája mûködés közben, egy kínzást ábrázoló 
16. századi fametszeten

A feltaláló, Henry Smalinski egy tesztrepülés során vesztette életét 
1973 szeptemberében



00:00 Himnusz   
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
00:20 Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát  
03:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
03:35 Forró mezők ( 1948)  
Magyar film.   Rendezte: 
Apáthi Imre. Szereplők: Sza-
káts Miklós (Avary László), 
Karády Katalin (Vilma, a fe-
lesége), Szabó Sándor (ren-
dőrfőkapitány), Földényi 
László (Fábián), Benkő Gyu-
la (Boldizsár Pista), Darvas 
Iván (Lengyel Laci), Rajnai 
Gábor (Bátki), Szemere Vera 
(a jegyző felesége), Fónay 
Márta. Móricz Zsigmond 
azonos című drámájából 
készült film. 
05:05 Hagyaték. A hagya-
ték őrzői - Időskor 
05:30 Duna anzix. Csiga-
inta és stukkóözön - ba-
rokk építészet az osztrák 
Duna mentén 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:40 Világ  
11:05 Kárpát expressz   
11:25 Ízőrzők: Egervár 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin 
12:30 Domovina Szlovák 
nemzetiségi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:05 Az utódok 
reménysége  
15:35 Isten kezében "A Jó 
Pásztor nyomában "- Sill 
Aba atya portréja  
16:15 Az utolsó előtti út 
13/1. Magadan I. (Orosz 
földre lépni-Alaszka felől…) 
Magyar ismeretterjesztő  
16:45 Isonzótól Rodostóig 
12/1. Emlékeink 
Horvátországban 
17:20 Közlekedés XXI.  
17:50 Határtalanul magyar  
Magyarul a Dráva mentén 
- Az eszéki magyar média 
18:25 Öt kontinens  
19:00 Hogy volt?!  Szabó 
Gyulára emlékezünk
20:00 Banán, pumpa, kurbli 
-  A L árt pour ĺ art társulat új 
műsora 5/1.: Besenyő, 
Margit és a többiek 2011
21:00 HÍRADÓ
21:30 Gasztroangyal Légli 
Attilánál
22:30 A vád (1996)  Ma-
gyar játékfilm  Rendezte: 
Sára Sándor. Szereplők: An-
ger Zsolt (Péter), Lázár Kati 
(anya), Szakácsi Sándor 
(apa), Varga Zoltán (nyomo-
zótiszt), Fazekas Júlia (lány), 
Kéri Kitty (lány), Kovács 
Ágnes (lány) 1944 decembe-
re, a Pásztor család úgy dönt, 
hogy a tanyán vészelik át a 
háborút. Péter, a katona fiú is 
megérkezik egy nap eltávo-
zásra, ám anyja nem engedi 
vissza. A front közeledik, s az 
események sodrában min-
den megtörténik, amit szeret-
tek volna elkerülni. Vagy 
még annál is több... Sára Sán-
dor megrázó filmalkotása a 
magyar civil lakosság meg-
próbáltatásairól a II. világhá-
ború végén.
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00:00 Himnusz 
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Balatoni Nyár  
02:05 Család-barát 
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:15 Ridikül - Női talk-
show. A csábítás művészete 
04:00 Hazajáró Észak-Har-
gita - Emberek a havason. A  
Hazajáró Székelyföldön, a 
gyergyói falvakban az ősi 
farsangtemetés népszokásá-
ban elvegyülve búcsúztatja 
a telet. 
04:30 Szerelmes földrajz 
Káli-medencében - Tulas-
say Tivadar gyermekorvos
05:00 Hagyaték.Törött 
karddal - egyenes gerinc-
cel,  A keleti bástya katonái 
05:30 Duna anzix Kenye-
ret és cirkuszt! - Rómaiak a 
kék Duna mentén. Magyar 
ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Balatoni Nyár 
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás
11:25 Ízőrzők Csólyos-
pálos . 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran   Szerb 
nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:05 Református riportok
15:35 Baptista magazin  
16:05 Útravaló  
16:25 Az utolsó előtti út 
13/2. Magadan II. - Mégis 
eljár Magadanba az Isten… 
16:55 Isonzótól Rodostóig 
12/2. Emlékeink Horvátor-
szágban (Nyugat-Szlavó-
nia, Zagorja környéke) 
17:30 Herman Ottó, az 
utolsó magyar polihisztor 
(2014) Magyar dokumen-
tumfilm  
18:30 Térkép  
19:05 Hogy volt?!  Kovács 
Zsuzsa felvételeiből
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
(2012) Szereplők: Aradi 
Tibor (mozifüggő, vízum-
kérvényező), Bertalan Ág-
nes (légiutaskísérő), Csöre 
Gábor (húsvéti nyúl, illegá-
lis bizottság-tag,vízumügy-
intéz), Csuja Imre (illegális 
bizottság-tag, gerontofil 
kislány papája), Janklovics 
Péter (húsvéti nyúl, jelmez
kölcsönző,riporter,műsorve
zető), Kecskés Karina(légi- 
utaskísérő), Lengyel Ta-
más (jelmezkölcsönző), 
Magyar Attila (mozifüggő, 
illegális bizottság-tag), 
Maksa Zoltán (Maksa 
Zoltán), Murányi Tünde 
(Gerontofil kislány/az 
öregek otthona vezetője)
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal Fo-
gatos zarándoklat a Bala-
ton-felvidéken
22:25 Ridikül - Női talk-
show Így mulat a magyar 
23:20 Minden tudás 
23:40 Kék bolygó   

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:15 Ridikül - Női talk-
show A pletyka természete 
04:00 Hazajáró Róna-Ha-
vas - Átkelés a Polonina-
Rúnán 
04:30 Szerelmes földrajz   
Ifjúságom láthatatlan vilá-
ga - Belvárosi csavargások 
- Bene Gábor 2012
05:00 Hagyaték "Hívoga-
tom az élőket" - A 
HARANG 
05:30 Duna anzix Sors-
döntő ütközet a pozsonyi 
Duna mellett és annak 
mélyén - Pozsony csatái  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Iskolapad   
11:00 Élő egyház 
11:25 Ízőrzők Tápióbicske 
12:00  Déli harangszó  
12:00 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvű nemzeti-
ségi magazin
12:30 Alpok-Duna-Adria  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:05 Isten kezében  
15:35 Így szól az Úr!  
15:45 Engedjétek hozzám  
15:55 Virágzó Magyaror-
szág Mindszent Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
16:15 Az utolsó előtti út 
(2006)13/4.: A butugicsaki 
haláltábor 
16:40 Isonzótól Rodostóig 
12/4.:  Emlékeink Horvát-
országban 
17:15 Határtalanul magyar 
Karácsfalvi Sztojkások 
17:45 Hazajáró Dévényi 
kapu 
18:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
18:55 Hogy volt?!Nagy 
Annát köszöntjük
20:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
20:50 Ybl 200 Unger-ház 
Magyar dokumentumfilm   
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 1. rész: Timi és 
Karesz érkezése. Magyar 
tévéfilm . Rendezte: Már-
ton István. Szereplők: Elek 
Ferenc , Fodor Annamária, 
Gazsó György , Kovács 
Lehel , Molnár Piroska, 
Mucsi Zoltán , Murányi 
Tünde, Tamási Zoltán
22:05 Ridikül - Női talk-
show 
22:50 Fapad (2014) 24/1.: 
Iroda berendezés. Magyar 
tévéfilm. Rendezte: Faza-
kas Péter, László Péter, 
Zomborácz Virág. Szerep-
lők: Andrássy Máté, Anger 
Zsolt, Dolmány Attila, Ga-
dos Béla, Galló Ernő,Gosz-  
tonyi Csaba , ifj. Jászai László, 
Kovács Vanda, Lengyel Ta-
más Straub Péter , 
23:20 Élő egyház    
23:45 Iskolapad   

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Balatoni Nyár 
02:10 Család-barát válo-
gatás  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:15 Ridikül - Női talk-
show (2013)  Ellenség 
vagy barát, válás után? 
04:05 Hazajáró (2014)
SZALÁNCI-HEGYSÉG 
- Vártúra a derűs Füzértől a 
borús Szaláncig  
04:30 Szerelmes földrajz 
1-10. Kakasszéktől Sop-
ronfalváig - Kovács Gábor 
05:00 Hagyaték A minden-
ség képmása - az Otthon 
05:30 Duna anzix (2011)  
Mesék birodalmában - 
Pozsony 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Balatoni Nyár   
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Unió28  
11:00 Profit7   
11:25 Ízőrzők  Szurdok-
püspöki . Ismeretterjesztő 
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék  
12:30 Hazajáró (2015) 
Orbaiszék 1. - Zágontól 
Kommandóig
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:10 Katolikus Krónika  
15:35 Új nemzedék  
16:05 Az utolsó előtti út 
13/5. Szahalini képeslapok 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
16:30 Isonzótól Rodostóig  
12/5. Emlékeink Horvátor-
szágban (Isztria, Zágrábi 
katedrális, Észak-Dalmácia) 
17:05 MMA - portré soro-
zat  (2015) 8/2. rész
18:05 Hazajáró (2013)  
Radnai-havasok 2. 
18:40 Hogy volt?!  Kaló 
Flóriánra emlékezünk
19:35 Fábry (2014)  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show (2011)  
24/2.: Az uniós ellenőrzés 
híre és Imre balesete. Ma-
gyar tévéfilm  Rendezte: 
Márton István. Szereplők: 
Elek Ferenc, Fodor Anna-
mária, Jeges Krisztián, Ko-
vács Krisztián, Kovács Le-
hel, Molnár Piroska, Mucsi 
Zoltán, Murányi Tünde, 
Tamási Zoltán 
22:05 Ridikül - Női talk-
show. Magyarország, 
szeretlek!
22:55 Fapad (2014)  24/2.: 
Csapatösszeszedés Ma-
gyar tévéfilm . Rendezte: 
Fazakas Péter, László Pé-
ter, Zomborácz Virág. Sze-
replők: Andrássy Máté, 
Anger Zsolt, Bartsch Kata, 
Dobó Kata, Gados Béla, 
Galló Ernő, Gosztonyi 
Csaba, Haumann Máté, ifj. 
Jászai László, Janklovics 
Péter, Kovács Vanda, Len-
gyel Ferenc, Lengyel Ta-
más, Pindroch Csaba, Re-
zes Judit, Straub Péter, Ta-
kács Nóra Diána, Tóth 
Szabolcs, Vida Péter 
23:25 Profit7 
23:50 Unió28   

00:10 Himnusz  
00:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:30 Balatoni Nyár  
02:15 Család-barát 
válogatás  
03:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:20 Ridikül - Női 
talkshow. Magyarország, 
szeretlek! 
04:10 Hazajáró. Homoród-
Mente 1. - Advent a Kis-
Homoród mentén 
04:35 Szerelmes földrajz 
Székelyföldi gyökerek - 
Gergely István Tiszti 
05:05 Hagyaték Isten 
tenyerén - A gyermekkor 
05:35 Duna anzix 
05:50 Pillanatnyi pénzza-
var (1938)  Magyar bűnü-
gyi film. Rendezte: Marton-
ffy Emil. Szereplők: Bilicsi 
Tivadar (Gellért Lajos), Sze-
leczky Zita (Vera), Básti La-
jos (Balogh István), Földényi 
László (Szénássy), Kabos 
Gyula (sofőr), Erdélyi Mici 
(Gergely Anni) Az Egyesült 
Acélművekben a külföldről 
érkező új elnököt várják. Bal-
ogh Istvánt azonban a vona-
ton elkábítja és kifosztja Szé-
nássy mérnök, otthagyván 
nála bőröndjét. 
07:00 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora
07:30 Balatoni Nyár
09:20 Család-barát 
10:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:50 Tessék!   
11:20 Ízőrzők Simontornya 
12:00 Déli harangszó  
12:05 Nótacsokor (Bárány 
Pál László, Puporka And-
rás, Kosáry Judit, Fényes 
György, Déki Lakatos 
Sándor és zenekara 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Aranyfeszt  
14:15 Itthon vagy!   
14:40 MÁRKUS EMÍ-
LIA 155 Három sárkány 
(1936) Magyar filmvígjá-
ték. Rendezte: Vajda 
László
15:50 Novum   
16:20 Csodabogár   
16:50 Az utolsó előtti út 
(2006)  13/6. Szahalin 2.  
(templom, utcabál, hajóte-
mető) Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
17:15 Isonzótól Rodostóig 
(2003) 12/6. Emlékeink 
Horvátországban (Közép-
Dalmácia, Dél-Dalmácia, 
Szigetek) Magyar ismeret-
terjesztő sorozat  
17:50 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Képek az árvízről 2013 1. 
rész Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat   
18:55 Ybl 200 A Várkert-
bazár 
19:10 Csináljuk a fesz-
tivált! - Válogatás 
20:00 Mindenből egy van 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/3.: Tamás 
érkezése Magyar tévéfilm  
22:05 Ridikül - Női talk-
show Paramami vagyok? 
22:55 Fapad (2014)  24/3.: 
Tesztrepülés. Magyar tévé-
film  
23:25 Itthon vagy! (2015)  
23:50 kult.hu   

00:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:30 Himnusz  
00:35 Balatoni Nyár  
02:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
02:15 Család-barát 
03:30 Székely vágta   
04:25 MÁRKUS EMÍ-
LIA 155 Három sárkány 
(1936)  Magyar filmvíg-
játék  Rendezte: Vajda 
László Szereplők: Lázár 
Mária(Tatár Anna, színész-
nő), Rajnai Gábor (id. Csa-
holyi Balázs), Sziklay Sze-
réna (a három sárkány e- 
gyike), Márkus Emília (a 
három sárkány egyike), 
Kabos Gyula (DR. Kem-
pelen József, ügyvéd), Pe-
thes Sándor (dr. Balogh), 
Berky Lili (a három sár-
kány egyike), Juhász Jó-
zsef (ifj. Csaholyi Balázs)
05:55 Muzsikál a mozi 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből 1984. 
106:40 Hagyaték Lélek-
járta tárgyak - A népmű-
vészet csodája
07:05 Építészkorzó 
07:35 Balatoni Nyár   
09:00 Magyar elsők  
09:25 Család-barát
10:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:00 Rúzs és selyem 
11:25 Ízőrzők Zebegény .
12:00 Déli harangszó 
12:05 Nótacsokor  Iványi 
Árpád, Hegedűs Krisztina, 
Dócs Péter, Puka Károly 
és zenekara
12:20 Nótacsokor  Herr 
Olivér, B. Tóth Magda, 
Molnár László, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
13:00HÍRADÓ 
13:15  Szabadság tér ́ 89 
14:05 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
14:50 Örökzöld dallamok 
(1978) Randevú a Sole 
mio Bárban 
15:20 Az utolsó előtti út 
13/7.: Vlagyivosztok (A 
cár és Sztálin) Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
15:50 Isonzótól Rodostóig 
12/7. Emlékeink Délen 
(Bácsföld) Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
16:20 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL.  
Képek az árvízről 2013 
2/2.:  Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat   
17:00 Térkép  
17:30 Öt kontinens  
18:00 Szeretettel Holly-
woodból   
18:35 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/15. 
Bácska és Bánát között 
19:30 Maradj velem – 
Balázs Fecó ausztráliai 
turnéja (2015)  
20:00 Balázs Fecó koncert 
2013 - Hazafelé (2014)  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show (2011)  
24/4.: Desk sharing 
rendszer. Magyar tévéfilm 
22:05 Ridikül - Női 
talkshow 
22:50 Fapad 24/4.: A 
kiképzés Magyar tévéfilm   
23:20 Rúzs és selyem   
23:40 HUNGARORING 
magazin  

00:00 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:20 Balatoni Nyár 
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:20 Ridikül - Női talk-
show Így mulat a magyar 
04:05 Hazajáró Felső-
Bodrogköz - Bodrognak, 
Tiszának egy a hangja 
04:30 Szerelmes földrajz  
Palócföld, az én tájházam - 
Duray Miklós 2012
05:05 Hagyaték  A magyar 
lélek formái - A népzene és 
a tánc 
05:30 Duna anzix  "Sza-
bad-e Dévénynél betörnöm 
új időknek új dalaival?" - 
Porta Hungarica 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár 
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40 4kerék   
11:00 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  magazin
12:30 Ecranul Nostru 
Román nyelvű magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:05 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
15:30 Isten kezében
16:00 Zebra 
16:25 Az utolsó előtti út 
(2006)  13/3. Ola (Az élet 
egy halleves) Magyar is-
meretterjesztő sorozat. Ola 
egy város. Vagy inkább fa-
lu. Nehéz ezt eldönteni 
Oroszországban. A Csukcs-
félsziget déli csücskén van, 
ez legalább bizonyos. Mi-
képpen az is, hogy a lenini 
kisebbségi politika eredmé-
nye tragédia. 
16:50 Isonzótól Rodostóig 
12/3. Emlékeink Horvátor-
szágban (Nyugat-Szlavó-
nia, Zágráb környéke. 
17:25 Határtalanul magyar 
Fehérlaposok. A második 
világháborút követő évek 
nem hozták el a várva várt 
békét a Felvidéken. Edu-
ard Beneš, Csehszlovákia 
elnöke látta el kézjegyével 
a hírhedt dekrétumokat, s 
ennek eredményeképp a 
Csehszlovákiában rekedt ma-
gyarságot a kollektív bűnös-
ség bélyegét sütötték rájuk. 
17:55 Hazajáró Visói 
havasok 
18:25 Szerelmes földrajz 
Magyar falu a ruszin ten-
gerben.  
19:00 Hogy volt?!  Benkő 
Péter születésnapjára
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a torkán! 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Gasztroangyal  
22:25 Ridikül - Női talk-
show A pletyka természete 
23:20 Magyar gazda   
23:45 4kerék   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

Cserkész

Anna

Bál

Július 18-án

a Magyar 

Központban

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

KERESEM PATYI TIBORT vagy 
akinek tudomása van róla.

Havran György vagyok, Szôcén 
megvettem Bese Judit házát. A 
mellette álló ház sorsáról szeretnék 
egyeztetni vele.

Email: havran.gy@hakone.hu
Cím: Budapest 1047 Fóti út 69. 

Hungary

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 
idôsek és betegek gondozását és 
felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 
(Sydney)

SZERETNÉK találni egy olyan 70-
75 éves nôt, aki szegény, vagyon nél-
küli nyugdíjas mint én, aki hozzám 
jönne feleségnek az állami ottho-
nomba. Jómagam 84 éves, elvált, elég 
jó egészségnek örvendô vagyok. Sze-
retek sokat sétálni, kirándulni, ko-

csikázni, Nem iszok és nem dohányzok. 
Kérem hívjon: (02) 9797-7746 számon.

SYDNEYBEN ÉLÕ magyar hölgy 
keres idõsgondozási vagy háztartási, 
vasalási elfoglaltságot, és bármilyen 
éjszakai felügyeletet. Tel. 0457-307-
314

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

HUNGARIAN (MAGYAR) SOCIAL CLUB

Cigány Bál
Szombat július 18-án

A jó hangulatról Új Hullám gondoskodik Melbournböl 

Fellép  - Pakai Rózsa  vendégmûvész

Kezdet: 7.30-kor          Belépö: $20.00     

Nagyszabású tombola, értékes nyereménytárgyakkal

Ételek és helyfoglalás a Magyar Social Club-ban  

(szombat és vasárnap  3.00-tól 7.00-ig)
vagy Palinko Icánál: 0499 542 642

Szeszes italok mérsékelt klub áron kaphatók.

2015-ös tagságot be lehet fizetni

706-708 Smithfield Rd.
Edensor Park   NSW   2176

Tel.: (02) 9610-6226
Fax.: (02) 9610-0123


