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MAGYAR
magyar oktatási rendszert egyedülállóan komplex módszerekben gazdagító 
munkája elismeréseként” vehette át a kitüntetést.

Eötvös Péter „számos nemzetközi elismeréssel honorált és kivételesen 
népszerû, a különféle hangszeres mûfajok mellett a kortárs operairodalmat is 
kiemelkedô alkotásokkal gazdagító zeneszerzôi életmûve..., valamint a fiatal 
zeneszerzôk és karmesterek képzését támogató tevékenysége elismeréseként” 
kapta a kitüntetést.

A Sándor-palotában tartott ünnepségen a közjogi méltóságok mellett jelen 
volt a kormány több tagja, köztük Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, 
Pintér Sándor belügyminiszter, valamint Péterfalvi Attila, a NAIH 
elnöke, Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, 
a Kúria elnöke, valamint Erdô Péter bíboros és Alberto Bottari de 
Castello, Magyarország apostoli nunciusa.

A legmagasabb magyar állami kitüntetés a Magyarország érdekében tett 
legkiemelkedôbb, különleges érdemek, kimagasló életmûvek, nemzetközi té-
ren szerzett jelentôs értékek elismerésére szolgál. A kitüntetést 2013 óta 
augusztus 20-án adományozza a köztársasági elnök.

Konferencia a két világháború 
közötti magyar kultúráról 

és társadalomról
A két világháború közötti magyar kultúráról és társadalomról tartottak 

konferenciát szombaton Kaposváron a Horthy Miklós Alapítvány szervezésé-
ben.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
támogatásával megrendezett esemény fôvédnöke a mintegy 300 résztvevô elôtt 
mondott beszédében a két világháború közötti idôszakról szólva kiemelte: 
„egyre inkább tisztul az a korszak”. Horthy Miklós kormányzó szerepét elemez-
ve pedig azt hangsúlyozta: szembe kell nézni a tényekkel. „Aki úgy mond 
ítéletet cselekvô, döntéshozó történelmi személyiségekrôl, hogy figyelmen 
kívül hagyja a körülményeket, annak reménye sem lehet arra, hogy reális vagy 
legalább méltányos ítéletet alkosson” --- szögezte le Lezsák Sándor.

A politikus hosszúra nyújtott Horthy-ellenes kampányról beszélt, amelynek 
véleménye szerint „karmesterei” is vannak. Ôk rendre tudatosan torzítják a 
történelmi tényeket, és ugyanilyen tudatossággal igyekeznek sárba döngölni 
azokat a történelmi személyiségeket, akik alkottak valamit a maguk korában, és 
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Augusztus 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Róza nevû kedves olvasóinkat.
Rózsa: Régi magyar személynév a 

hasonló közszóból.
Köszönhetjük még: Félix, Róza, 

Rozalinda, Rozita nevû barátainkat.
Augusztus 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bella, Erika, Erik nevû kedves 
olvasóinkat.

Bella: Olasz, Spanyol edetû, jelen-
tése: szép. Emellett több név utónév 
önállósult becézôje is.

Erik:A germán Erich, Erik férfinév 
magyar formája.

Erika: Az Erik név nôiesítés.
Köszönthetjük még: Albertina, 

Arisztid, Hanga, Izabella, Paulina 
nevû barátainkat.

Szeptember 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Egyed és Egon nevû kedves olvasó-
inkat.

Egyed: A görögbôl latinasított Agi-
dius rövidült formája, régi magyar 
olvasatban. Jelentése: pajzshordozó.

Egon: A germán Eckehard ószász 
és köznémet becézôjébôl önállosult 
német név átvitele.

Köszönthetjük még Szilvia, Áron, 
Farkas, Gedeon, Ignác, Vera, 
Marietta nevû barátainkat.

Szeptember 2..
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rebeka és Dorina nevû kedves 
olvasóinkat.

Rebeka: A héber Ribka görögös 
Rebekka alakjából. Jelentése megigé-
zô, megbabonázó.

Köszönthetjük 
Dorina:A Dorottya névnek több 

nyelvben meglévô csonkított és kicsi-
nyítóképzôvel ellátott származéka

Köszönthetjük még Absolon, Axel, 
Ella, Fedor, Teó, Töhötöm nevû 
barátainkat.

Szeptember 3.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Hilda nevû olvasóinkat.
Hilda: Két név egybeesése: az 

ófelnémet hiltja szóból. Jelentése: 
harc. harcosnô.

Köszönthetjük még: Ildikó, Cso-
bán, Manfréd, Piusz, Szerafina 
nevû barátainkat.

Szeptember 4..
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rozália nevû kedves olvasóinkat.
Rozália: Az olasz Rosália névbôl, 

ez valószínûleg a Rosa (magyarul:
Rózs) továbbképzése.

Köszönthetjük még:Mór, Móric, 
Mózes, Mauril, Regina, Róza nevû 
barátainkat.

Szeptember 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Victor nevû kedves olvasóinkat. 
Viktor: A latin Victor névbôl: 

jelentése: gyöztes.
Köszönthetjük még: Albert, Betti-

na, Gyôzô, Jusztina, Lara nevû 
barátainkat.

Kitüntették Polgár Juditot 
és Eötvös Pétert

Áder János köztársasági elnök átadta a Magyar Szent István-rendet Polgár 
Judit sakkozónak és Eötvös Péter zeneszerzônek, a nemzeti ünnepen.

A legmagasabb állami kitüntetést az államfô a Sándor-palotában Orbán 
Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyûlés elnöke jelenlétében 
adta át.

Áder János a kitüntetetteket méltatva arról beszélt, hogy pályájukon mind-
ketten közösség- és nemzetformáló erôvel bírtak, tudásukat továbbadták, pél-
dájukkal neveltek, világraszólót alkottak, és ezzel Magyarországnak dicsôséget 
szereztek.

Az államfô azt mondta: a tehetség felismeri és megérti a világ törvénysze-
rûségeit, a géniusz viszont maga teremt új világot. Ehhez pedig nem elég egyet-
len egyszer diadalmasan célba érni, a legkiválóbbak örökké úton vannak –- 
fûzte hozzá.

Arisztotelészt idézve azt hangsúlyozta, hogy a kiválóság nem cselekedet, 
hanem szokás. Az államfô szerint, akinek szokásává válik fordítani egyet a világ 
tengelyén, azzal együtt fordul a közösség sorsa is, és amit létrehoz, mindig má-
soknak is javára válik.

Utalt arra, hogy a Magyar Szent István-rend Magyarország legmagasabb 
állami kitüntetése, amelyet olyanoknak adnak, akiknek a tehetségük, az akara-
tuk, az elszántságuk változást hoz, akiknek az eredményei közösség- és nemzet-
formáló erôvel bírnak.

A kitüntettek felé fordulva azt mondta, nemzetünk kiválóságai ôk, akik 
világraszólót alkotnak és akiknek „szokásukká vált a siker”.

Polgár Juditot méltatva azt mondta: megérzéseivel és jó döntéseivel sakk-
mesterek sokaságát hozta már zavarba, és nagyon fiatalon állt a nôi világrang-
lista élére. Késôbb nem is elégedett meg a nôi mezônnyel, az abszolút élvonalat 
vette célba, így a férfiak idôvel megtanulták komolyan venni és tisztelni a tizen-
, majd huszonéves magyar lányt. Sikerei a tehetség diadaláról szólnak: arról, 
hogy a kereteket szétrobbantó képesség nemre és korra való tekintet nélkül 
utat tör magának –-- fogalmazott Áder János.

A másik díjazottat, Eötvös Pétert méltatva arról beszélt, hogy a zeneszerzô 
egész életében érezte maga mögött a „hátszelet”, a gazdag magyar zenei 
örökséget. Az államfô szerint Eötvös Péter tehetségében jól megfér egymással 
a régi tisztelete és az új iránti vágy, és olyan zenét alkot, amely nem akar 
„megszökni” az elmúlt évszázadok hatása alól, de mindenestôl a mához szól.

Áder János szerint Eötvös Péterrel –-- Liszt Ferenc és Bartók Béla után – 
ismét egy magyar szól európai hangon, lel visszhangra mindenütt és nyûgözi le 
kortársait. Bartók Béla és Kodály Zoltán örököse ô, aki az emberi érzések 
mélyére hatoló darabjaival meghódította a világ színpadait és koncerttermeit, 
mégis hazahúzta a szíve –-- fogalmazott az államfô.

Áder János megköszönte a díjazottak eddigi munkásságát, azt, hogy érzik a 
kiválóság és kiválasztottság felelôsségét, hogy tovább is adják a tudásukat, 
hogy példájukkal nevelnek, ösztönöznek, inspirálnak, és hogy büszkévé tesznek 
egy nemzetet.

A felolvasott kitüntetési határozat szerint Polgár Judit „minden idôk 
legkiemelkedôbb magyar sakkozójaként és a sakktörténet legjobb nôi verseny-
zôjeként elért kivételesen eredményes pályafutása, valamint a gyermekek 
képességfejlesztése és a tehetséggondozás területén végzett felelôsségteljes, a 



akiket ôk diktátornak bélyegeznek, anélkül, hogy mérlegelnék a lehetôségeket 
és korlátokat, amelyek között politikai, kormányzati döntéseket kellett hozni - 
fogalmazott.

Lezsák Sándor méltatta, hogy Horthy Miklós kormányzóként vállalta a 
rendteremtô szerepét és felelôsségét, neki köszönhetôen --- politikusok, civil és 
egyházi közösségek segítségével --- sikerült új életre kelteni a megcsonkított 
Magyarországot. „Lehet támadni Horthyt a németekkel való szövetségért, de 
ugyan milyen eszközökkel védekezhetett volna a megcsonkított, katonailag is 
megbénított kis Magyarország a német hadigépezettel szemben?” --- vetette fel 
a kérdést.Szavai szerint a történészek dolga és felelôssége, hogy tisztázzák „a 
Horthyról alkotott, évtizedeken át torzított képet”. Rámutatott: „a politikusok, 
közéleti emberek dolga is megbecsülni és vállalni --- mindenféle támadása 
ellenére --- a Horthy-korszakból és a kormányzó államférfiúi tulajdonságaiból 
mindazt, ami józan ésszel és méltányossággal vállalható”. 

A rendezvény díszvendége, ifj. Horthy István, a néhai kormányzó, Horthy 
Miklós unokája köszöntôjében felidézte, hogy négy és fél évtized külföldi 
tartózkodás után 1989-ben jött elôször haza Magyarországra, majd 1993-ben 
kísérte haza nagyszülei hamvait Kenderesre, végsô nyughelyükre.Elmondása 
szerint ekkor tapasztalta, hogy Magyarországon „történelmi lövészárkok által 
elválasztva élünk..., ez a megosztottság áthatja a mindennapjainkat, a magyar-
országi politikai folyamatokat, és akadályozza, hogy bármit közösen tegyünk a 
jobb jövôért”. Ezek a konfliktusok, bár látszólag ideológiák mentén zajlanak, 
érzése szerint valójában traumák, amelyeket sok-sok generáción átörökített 
családi történetek tartanak életben. Amikor ezek az értelmezések ideológiai 
köntöst öltenek, az egymással való párbeszéd még nehezebbé válik --- jelentette 
ki ifj. Horthy István.„Sajnos vannak olyanok is, akik politikai elôny szempont-
jából az ilyen konfliktusokat inkább táplálni, mint megoldani igyekeznek” --- 
mutatott rá, és arra figyelmeztetett: „a konfliktusokat táplálni veszélyes üzem”. 
Azokban a társadalmakban, ahol a történelmi traumák mély megosztottsághoz 
vezettek, és ezeket nem oldották fel egy generáció élete során, ott a következô 
nemzedékek - örökségként - újabb és újabb erôszakhullámoktól szenvednek.

Ifj. Horthy István meggyôzôdésének adott hangot, hogy „az elsô lépés az 
ilyen konfliktusnak a feloldására a történelemtudás”, az, hogy mindenki tudja, 
hogy valójában mi történt. Hasznosnak nevezte a vitát is, de csak abban az 
esetben, ha egymást meghallgatják a felek. A mostani konferencia is egy 
lépéssel közelebb visz a társadalmi lövészárkok felszámolása felé --- jegyezte 
meg.Az esemény résztvevôi a tanácskozás elôtt ünnepi szentmisén vettek részt, 
majd megkoszorúzták a vitézi emléktáblát.

Az egész napos konferencián három szekcióban a korszak meghatározó, 
sorsfordító eseményeirôl, kultúrpolitikájáról, Horthy István és Horthy Istvánné 
munkásságáról történészek tartanak elôadást. A rendezvényt este a Magyar 
Kanizsai Udvari Kamaraszínház Kié ez az ország? címû elôadása zárta a 
Szivárvány Kultúrpalotában.

Közel negyven párttól vehetünk búcsút
Harmincnyolc pártot töröltetett az ügyészség a hivatalos nyilvántartásból, 

mert két egymást követô parlamenti választáson nem mérettette meg magát --
– írta a Népszabadság.

Az 1989-ben elfogadott párttörvény rendelkezik arról, hogy a bíróság ügyészi 
indítványra megállapítja azoknak a pártoknak a megszûnését, melyek két 
egymást követô általános országgyûlési választáson nem állítanak jelöltet.

A törölt 38 párt közül 24 egyesületként mûködik tovább, a többi ellen kény-
szerfelszámolás indul –-- közölte a Népszabadság. Fellebbezést egyik párt sem 
jelentett be, bár néhányan aggályaiknak adtak hangot az eljárás méltányossá-
gával kapcsolatban.

A lap több törölt pártot is említ, köztük a Kisgazdák Történelmi Szövetségét, 
a Magyar Demokrata Pártot, a Magyar Demokratikus Jóléti Pártot, a Nemzeti 
Munkáspártot, a Társadalmi Igazságosság Pártját, Az Almafa --– Új Demokra-
tikus Koalíciót és az Új Magyar Demokrata Fórumot.
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HÍREK
Nemes Jeles Lászlót leigazolta 

egy nagy hollywoodi ügynökség
Nemes Jeles László megtette az elsô lépést a hollywoodi karrier felé vezetô 

úton: leszerzôdött az egyik legnagyobb ügynökséghez. A Saul fia 38 éves rende-
zôje így olyan nagyságokkal került egy istállóba, mint Johnny Depp, Angelina 
Jolie és Harrison Ford, illetve Wes Anderson, Judd Apatow és a Coen 
testvérek.

A Saul fia rendezôje a Filmklub podcastban beszélt arról, hogy a cannes-i 
nagydíj után mind a négy nagy hollywoodi ügynökség (ICM, UTA, CAA, WMA) 
ajánlatokkal bombázta, de akkor még nem akarta elárulni, hogy melyikhez fog 
szerzôdni. A The Hollywood Reporter most megtudta, hogy Nemes Jeles László 
végül a UTA-t, azaz a United Talent Agencyt választotta.

A United Talent Agency a világ egyik legnagyobb mûvészügynöksége, 1991-
ben alapította Jim Berkus és a feltehetôen magyar felmenôkkel rendelkezô 
Peter Benedek, a kilencvenes évek közepén azzal vetették észre magukat, 
hogy ôk tárgyalták le Jim Carreynek az akkor rekordnak számító, húszmillió 
dolláros gázsiját, amit a Kábelbarát-ért kapott.

A UTA olyan hollywoodi sztárokat képvisel, mint Angelina Jolie, Johnny 
Depp, Harrison Ford, Barbra Streisand, Michael Douglas és Benedict 
Cumberbatch, a rendezôk közül pedig többek között náluk van Wes Anderson, 
Alfonso Cuaron, Judd Apatow, illetve a Coen testvérek, akiket --- mint tudjuk --, 
bármikor felhívhat László, ha jótanácsra van szüksége.

Nemes Jeles a Filmklub podcastban így foglalta össze, hogy miért érdekes ô 
egy amerikai ügynökség számára:

Én egy senki vagyok. De ôk azt gondolják, hogy ez a senki majd egyszer 
lehet, hogy csinál egy olyan filmet, amiben a színészeik játszhatnak.

És akkor jobb, hogy ha náluk van ez az idióta, mint egy másik ügynökségnél. 
Nekik érdekes egy olyan európai rendezô, aki tud angolul dolgozni, akinek van 
egy új rendezôi hangja, és azt gondolják, hogy ez hozhat olyan filmeket, amikrôl 
lehet majd hallani.”

A Saul fiá-t szeptember közepén vetíteni fogják a torontói filmfesztiválon (az 
észak-amerkai premierje állítólag pár héttel korábban lesz Telluride-ban, de az 
a fesztivál csak a nyitónapján jelenti be a programját), aztán a magyar film 
végigródsózza az ôszi filmfesztiválokat, majd erôteljesen ráfordul az Oscar-
kampányra.

A Saul fia amerikai forgalmazója, a Sony Pictures Classics még nem jelen-
tette be az ottani premier dátumát, de néhány nemzetközi bemutató idôpontja 
már ismert:  • Belgium --- november 4.  • Franciaország --- november 4. • Len-
gyelország --- november 13.  • Spanyolország --- december 4.  • Olaszország -- 
január 27.

Magyar feltaláló oldaná meg az 
autóipar fô kihívását

Mészáros Ferenc magyar feltaláló az elmúlt nyolc évben azon dolgozott, 
hogy a Greenion elkészüljön. Az amerikai szabadalommal levédett, magyar és 
nemzetközi tanúsítványokkal is rendelkezô megoldásra állítólag már több autó-
gyártó is szemet vetett, tárgyalások folynak az együttmûködésrôl.

A Greenion mûködése nem túl bonyolult, töltéssel rendelkezô vízmolekul 
mindehhez minimális energia szükséges, és a végtermék kevésbé káros a ter-
mészetre. E megoldás nem csak jármûvekben mûködhet, már a nagyipari és 
városi szintû változatán is dolgoznak.

A következô hónapokban bemutató körútra indulnak Európában, valamint 
tovább tesztelik és finomítják a rendszert, bevonva a munkába autóipari 
partnereket is. A végleges változat alig utazótáska méretû lesz, így könnyen 
beépíthetô az autókba, használatával akár 50%-kal csökkenhet a CO2-kibocsátás 
és állításuk szerint 10%-kal emelkedik a motor teljesítménye is.
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Miatyánk
A Ferenciek pesti temploma elôtt a 

tudós filozófus atyába botlom.
A 15-ös autóbuszra várakozik. Né-

hány kölcsönös kérdés-felelet után 
hirtelen nekiszegezem a kérdést:
–-- Szerinted, atya, Széchenyi Ist-

ván milyen nyelven mondta a Mia-
tyánkot százhetvenöt évvel ezelôtt, 
az 1840. augusztus 20-i István-napon, 
lefekvés elôtt, azt követôen, hogy 
hetven barátját, rokonát és politikus-
társát látta vendégül?
Rávágja: --– Magyarul!
–-- Egyértelmûnek tetszik, hogy 

magyarul?
–-- A magyar nyelv --– a német 

mellett –-- a gyermekkor, a tanul-
mányok, az otthoni társalgások gyü-
mölcse volt, még ha felejtette is ké-
sôbb, hogy aztán újra nekifogjon --– 
mondja.
 –-- Padányi Viktor írja, hogy Széc-

henyi tízéves korában még tûrhetôen 
törte nemzete nyelvét, húszéves ko-
rára azonban majdnem teljesen 
elfelejtett magyarul beszélni.
–-- Az ima, úgy vélem, más --– 

jegyzem meg --–, azt nem lehet el-
felejteni. Nyilvánvaló persze, hogy a 
gróf németül is tudta a Miatyánkot: 
„Vater unser, der du bist in dem 
Himmel…” Sôt, latinul is mondhatta 
a pesti piarista gimnázium magán-
tanulójaként, és hallhatta a templo-
mokban, ahová gyakran járt, hogy 
aztán 1830-ban, harminckilenc éves 
korában ismét nekiálljon latinul ta-
nulni. „Pater noster, qui es in cae-
lis..”
–-- Sôt –-- veszi át ismét a szót az 

atya –, mivel francia- és olasztanára 
a szülôi házban Antoine Poupar 
francia pap volt, no meg a szóban 
forgó idôben a francia és az olasz 
klasszikusokat eredetiben olvasta, 
talán nem járunk messze az igazság-
tól, ha feltételezzük, hogy ez utóbbi 
két nyelven is megtanulta a Miatyán-
kot. „Notre pere qui etes aux cieux…
” „Padre nostro che sei nei’ cieli…” 
Nota bene, az sem elképzelhetetlen, 
hogy angolul is tudta: „Our Father 
which art in heaven…”
–-- Tehát akkor mondhatjuk --– 

foglalom össze a dialógust –--, nagy a 
valószínûsége annak, hogy 1840. au-
gusztus 20-án éjjel Széchenyi néme-
tül mondta a Miatyánkot!
–-- Mondhatta volna persze magya-

rul is –-- töpreng el az atya.
 –-- Ha magyarul kezdte, folytathatta 

németül, ha németül kezdte, folytat-
hatta magyarul. Elmondhatta csak-
nem az egész imát az egyik nyelven, 
és befejezhette a másikon. Az azon-
ban elképzelhetetlen, hogy keverte 
volna a magyar és a német nyelvet.
–-- Egyértelmûen kizárhatjuk a 

latint, a franciát, az olaszt és az 
angolt –-- mondom.
–-- Igen –-- feleli az atya.
 –-- Marad a magyar és a német. 

Mivel azonban az anyanyelve német 
volt, gyermekkorában úgy imádko-
zott, és a naplóját is német nyelven 
írta, minden bizonnyal németül sut-
togta el a Miatyánkot: „Vater unser…
”
És ebben maradtunk. Felszállt a 15-

ös autóbuszra, de a lépcsôn még 
visszakiáltott:
–-- Németül…

Kô András
(Magyar Hírlap)

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok
Több információért vagy helyszin túráért, 

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon
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Örök vita a történészek között, hogy 
egyes személyek vagy véletlen ese-
mények mennyiben képesek hosszú 
távú befolyást gyakorolni a történelmi 
folyamatokra. Ha erre nem is tudunk 
mindig egyértelmû választ adni, az 
valószínûnek látszik, hogy 571 évvel 
ezelôtt egy fiatalember meggondo-
latlansága komoly hatással volt a tör-
ténelemre.

Ez a fiatalember I. Ulászló király 
volt, akinek 1440-es megkoronázását 
követô rövid uralkodása teljes egé-
szében az Oszmán Birodalom elleni 
harc jegyében telt. A Magyar Király-
ság erôi – fôként Hunyadi János vaj-
dának köszönhetôen – az 1440-es évek 
elején sikerrel állították meg, majd 
szorították vissza a törököket, olyan-
nyira, hogy II. Murád szultán 1444-ben 
elônyös békét ajánlott Ulászlónak.

A királyt azonban Giuliano Cesarini 
pápai legátus rábeszélte, hogy ne fo-
gadja el a békejobbot. A bíboros egy 
újabb hadjárathoz a Szentszék mellett 
számos európai állam, illetve Velence 
és Genova támogatását is ígérte. A 
terv az lett volna, hogy a keresztesek a 
szultán gyengeségét kihasználva az 
egész Balkánt visszahódítsák, miköz-
ben a két köztársaság hajói Kis-Ázsia 
blokádjával megakadályozzák a török 
ellencsapást.

A hadjárat ugyan biztatóan indult – a 
Hunyadi vezette sereg több várost is 
visszafoglalt és gyôzelmeket aratott a 
helyi bégek felett –, de hamar kiderült, 
hogy Cesarini nem tudja betartani 
ígéreteit. A szövetséges csapatok hi-
ánya még a kisebbik baj volt, Genova 
viszont látványosabban árulta el a 
közös ügyet: hatalmas összegért cse-
rébe hajói a blokád helyett átszállítot-
ták a szultán seregét Európába.

Ezzel a keresztes had a Fekete-tenger 
partján fekvô Várnánál szembesült, 
amikor Murád nagyjából kétszeres 
túlerôben lévô serege élére állt. 

A szorult helyzetben a keresztesek 
vezetôi Hunyadi javaslatára a támadás 
mellett döntöttek. A több fordulatot is 
hozó november 10-i ütközet az egyen-
lôtlen erôviszonyok ellenére is a ke-
resztesek javára látszott eldôlni, 
miután Hunyadi nehézlovasait vezetve 
elôbb a jobb-, majd a balszárnyon is 
megakadályozta az összeomlást és 
megfutamította a török lovasságot.

A forrófejû uralkodó
Az ekkor még csak 20 éves Ulászlót 

az eseményeket látva elragadta a hév, 
és személyesen vezette támadásra a 
derékhadat. Bátor tette végzetesnek 
bizonyult: elesett, és a király halálának 
hírére az egész sereg megingott, a 
gyôzelem esélye elszállt. Hunyadi a 
lovasságot ki tudta menteni, de a 
gyalogság nagy részét lemészárolták a 
törökök, akik ugyan arányaiban na-
gyobb veszteségeket szenvedtek, 

mégis gyôztesként maradtak a csa-
tatéren.

Nem valószínû, hogy egy esetleges 
várnai gyôzelem hosszú távon meg-
mentette volna a Balkánt vagy Ma-
gyarországot a török uralomtól, de a 
király értelmetlen halála nélkül talán 
jobb helyzetben szállhatott volna 
szembe a Magyar Királyság a délrôl 
érkezô veszéllyel a következô évek-
ben.

Amikor majdnem megállítottuk 
a törököket

Matejko János olajfestménye a várnai csatáról a Magyar Nemzeti Múzeum képtárában.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Két hónapja a világ 
túlsó felén

Amikor tudomást szereztem a Kôrösi 
Csoma Sándor Programról, azonnal 
úgy éreztem nekem való programról 
van szó: a magyar kultúra ápolása, a 
diaszpórában élô magyarok segítése, 
és támogatása a magyar néptánc érté-
keinek átadása révén.

Eleinte leginkább európai országok-
ban voltam érdekelt, ám amikor a 
felsorolt célországok listáján meglát-
tam Ausztráliát, valahogy úgy érez-
tem: Ide kell jönnöm!

Így érkeztem meg június másodikán 
nem sokkal éjfél elôtt, két ösztöndíjas 
társam, Kiss Hajnalka és Kiss Csaba 
társaságában Melbourne városába. 

Habár érkezésünk óta már két hónap 
eltelt, még ma is élesen él bennem az 
elsô benyomás, mikor megláttam a 
kivilágított felhôkarcolókat, ahogy az 
autóban ülve elhaladtunk a város mel-
letti szállásunk felé. Még sosem láttam 
igazi felhôkarcolót korábban, ahogy 
mindenféle színben pompázó óriáske-
reket sem. Nem tudtam, merre kap-
kodjam a fejem, egyszer jobbra, majd 
balra néztem, és ámultam ezen a más 
világon, amibe csöppentem kicsivel 
több mint húsz órás repülôút után.

Az átállásra nem kaptam túl sok idôt: 
másnap már reggel nyolckor jött 
értem a mentorom, hogy átbeszéljük 
itteni teendôim, és kicsit körbevezes-

Lele Orsolya vagyok.
22 éves.

Fôiskolai hallgató.
A Kôrösi Csoma Sándor Program 

keretein belül érkeztem Melbourne 
csodálatos városába június második 
napján néptáncoktatóként.

A tánc gyermekkori szerelmem. Ha-
bár nem mindig voltam oda érte.

Eleinte inkább Michael Flatley ír 
tánclépései vonzottak, valamint a hip-
hop elôadók különleges mozdulatai. 
Kötôdésem a magyar hagyományokhoz 
nagyapámnak köszönhetô.

Néprajzkutató és --- gyûjtô révén 
minden álma az volt, hogy egyik uno-
kája a három közül átvegye kutatásait, 
és továbbvigye ragaszkodását a ma-
gyar kultúra, fôképp a ma már Szeged-
hez tartozó Tápé hagyományai iránt.

Hét éves koromban léptem át elôször 
a Szeged Táncegyüttes próbatermének 
küszöbét, mely padlóját végül további 
tizennégy éven keresztül koptattam. 
Be kell valljam, csak két dolog tartott 
a teremben az elsô években: nagy-
papám hozzám fûzött reményei, és 
szüleim arca, amikor egy fellépés után 
leléptem a színpadról.

Nem tudom megmondani, pontosan 
mikor vált a magyar néptánc az éle-
tem részéve, ám megtörtént, és ma 

már egy napot sem tudnék elképzelni 
egy-két tánclépés felidézése, egy 
gyönyörû magyar muzsika meghallga-
tása, vagy épp egy megható magyar 
nóta eléneklése nélkül.

Még ma is erôsen él bennem Édesa-
pám egyik táncos története, amikor is 
elôször nézte a Szeged Táncegyüttes 
táncosait fiatalon, a próbaterem ajta-
jából. Azt mesélte, a levegô szinte 
vibrált, ahogy az egész terem megtelt 
az elôadók energiáival. Nem tudta 
levenni róluk a szemét, ahogy a férfiak 
figuráztak, csapásoltak, a lányok pe-
dig énekeltek és járták lépéseiket.

A késôbbiekben én is ezért folytattam 
a táncot: magáért a táncolás élményé-
ért. 

Ilyenekben volt szerencsém akkor, 
amikor közös produkcióban szerepel-
tem az Állami Népi Együttessel, a 
Bihari János Táncegyüttessel, a Duna 
Mûvészegyüttessel és a Szeged Tánc-
együttes más csoportjaival is. Vala-
mint a Szegedi Szabadtéri Játékokon a 
Novák tata által rendezett Hegyen-
völgyön lakodalom elôadás táncosa-
ként.

Végzettségemet tekintve néptánc-
csoportvezetô vagyok, vagyis óvodás 
és kisiskolás gyerekek tanítására sza-
kosodtam. Emellett másodéves hallga-
tóként a Budapesti Gazdasági Fôiskola 
turizmus és vendéglátás szakán tanu-
lok, angol nyelven.

Úgy gondolom, az életben minden 
ember számára a legfontosabb, hogy 
minden napot a lehetô legboldogabban 
éljen meg. Számomra a boldogságot a 
tánc jelenti, valamint a tény, hogy 
általa ki tudom fejezni önmagam.

Az itt töltött hat hónapom alatt azt 
szeretném elérni, hogy ezt az érzést 
másoknak is átadjam. Hogy azok a 
táncosok, akiket tanítok, és tanítani 
fogok, megtudják, milyen is az igazi, 
virtusos magyar tánc, ahol a hangsúly 
mindig is az improvizáción, a szabad 
táncon van. Hogy amikor majd egy 
igazi nagy táncházra kerül sor, maga-
biztosan kérhessék fel párjukat, és 
úgy megtáncolhassák, mint még aze-
lôtt soha senki.

sen a városban.
Melbourne-be három ösztöndíjas ér-

kezett a Program keretein belül, és 
mindannyiunknak saját beosztása van 
az elvégezendô feladatokat tekintetbe 
véve. Nekem minden hétköznap este 
táncpróbáim vannak. Ezért, amikor 
elérkezett a szerda este, ellátogattunk 
az elsô itteni próbámra, hogy megnéz-
zem, hogyan táncolnak a táncosok, 
milyen táncokat ismernek, és termé-
szetesen megismerjem ôket.

Minden szerda és csütörtök este a 
Gyöngyösbokréta Táncegyüttessel te-
lik, akikkel az ismerkedôs szerda este 
után el is kezdtük a moldvai táncok 
tanulását csütörtökön. A próbát rövid 
bemelegítéssel indítottuk, majd bele-
vágtuk az anyagba. Úgy gondolom, 
már az elsô alkalommal is jól egymás-
ra hangolódtunk a csoport tagjaival, 
amely összhang azóta is fennáll: min-
den próbával egyre jobban elsajátítják 
és élvezik a tanult táncokat, amit öröm 
nézni.

A péntek délutánokat és estéket a 
Magyar Kultúr Körben töltöm. Itt egy 
gyerek- illetve egy ifjúsági csoport is 

van, akikkel foglalkozom.
Június és július hónapban a kicsik 

próbáin, mint kisegítô és megfigyelô 
voltam csak jelen, augusztusban kezd-
tük meg a táncolást, miután eddigi 
oktatójuk szabadságra utazott. Habár 
még csak egy közös próbánk volt, és 
egy fellépésünk, a gyerekek nagyon 
ügyesek, talpraesettek, valamint gyor-
san tanulnak, érdeklôdnek az új isme-
retek iránt. Nagyon szeretek velük 
foglalkozni, mindig felüdülés velük a 
próba. Augusztus hetedikén volt az 
elsô közös fellépésünk, ami bár rövid 
volt egy próba táncolás után, mégis 
nagy sikert aratott a szülôk körében. 
Sok pozitív visszajelzés érkezett fe-
lém, miszerint a gyerekeken máris 
látszik a fejlôdés tánc terén. Ezek a 
visszajelzések nagyon jól estek, és 
még több lendületet adtak a további 
munkához.

Az ifjúsági csoport próbáin, mint nôi 
tánctanár segítem a lányok mozgáskul-
túrájának fejlesztését. Ezek a próbák 
mindig különlegesebbek, mivel a tán-
cosokhoz közelebb állok korosztályban, 
mint a többi csoport esetében. Emiatt 
egyszerre egyszerûbb és nehezebb ve-
lük a munka: habár könnyen megér-
tetem velük magam, ôk nem mindig 
vesznek még komolyan. Ám úgy gon-
dolom, két hónap alatt a lányok moz-
gása, a forgások, ellentartások sokat 
fejlôdtek, és az egész csapat magabiz-
tosabban, nagyobb lelkesedéssel áll 
színpadra.

A hétfôi napok, illetve kéthetente a 
keddek a Fonó Táncegyüttessel telnek. 
Az elsô próbákon még egy közelgô 
fellépésre készültünk, így eddigi tu-
dásuk fejlesztése volt a cél az adott 
táncokban. Miután összerázódtunk, és 
a fellépés is sikeresen lezajlott, új 
tájegység táncát kezdtük el együtt 
megismerni. Talán ôk az a csoport, 
akik a legnagyobb kihívást jelentik 
számomra, mivel egyszerre kell a fér-
fi és a nôi tánclépéseket oktatnom 
nekik. Mégis úgy vélem, igen jól hala-
dunk a tánctanulással, és a próbák is jó 
hangulatban telnek, egyre több tánccal 
és kevesebb szünettel.

Összességében mindegyik csoport 
kedvesen, és nyitottan fogadott, mint 
oktatót fiatal korom ellenére, és taná-
csaimat, javításaimat is alkalmazzák a 
saját stílusukhoz igazítva.

A táncpróbák mellett azonban kü-
lönféle rendezvények szervezésében 
is részt veszünk ösztöndíjas társa-
immal, mint például a június 20-án 
tartott Együvé Tartozunk nevet viselô 
gyûjtés programjának kialakításában, 
vagy a július 6-án, a Bocskai Köz-
pontban levezetett Detektívtábor szer-
vezésében. Következô közös szervezé-
sünk az augusztus 23-án esedékes 
Szent István király napi összejövetel 
és megemlékezés, amelyre én egy 
külön fél órás táncházzal készülök.

Annak ellenére, hogy eleinte nehezen 
tudtam hozzászokni a plusz nyolc órás 
idôzónához, és a bal oldali közleke-
déshez, ma már Ausztrália, és benne a 
számomra hatalmas Melbourne a szí-
vembe zárta magát, fôleg az emberek 
miatt, akikkel eddigi tevékenységem 
során sikerült megismerkedtem, vala-
mint az általam imádott felhôkarcolók, 
western stílusú épületek, a pálmafák, 
kenguruk, és fehér papagájok miatt 
is.

Lele Orsolya

Semjén Zsolt: Legyünk kis 
Szent Istvánok saját 

ôrhelyünkön!
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint augusztus 20. arra szólít 

minden magyart, hogy legyen „kis Szent István az élet azon helyén, ahova a 
gondviselés állította”.

Semjén Zsolt, a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán, a Parlamentben úgy 
fogalmazott, hogy Szent István országépítô munkája akkor vihetô tovább, ha 
mindenki kis Szent Istvánként tevékenykedik saját ôrhelyén.

A kereszténydemokrata politikus azt mondta, hogy a magyar nemzet meg-
maradása egyrészt a nyelvi, kulturális és történelmi azonosságtudat megôr-
zésén, valamint az ehhez szükséges közjogi keretek biztosításán múlik. Példa-
ként említette, hogy Szent István a keresztény állam létrehozásával közjogi 
egységbe foglalta a magyar nemzetet, így a törzsek Magyarországából létre-
hozta az apostoli Magyar Királyságot. „Innentôl kezdve ez az acélabroncs 
tartotta meg a kulturális értelemben vett nemzetet” --- fogalmazott, hozzátéve, 
a kulturális és a politikai nemzet fogalmai azóta is szétválaszthatatlanok.

Semjén Zsolt kiemelte, hogy az államnak mindezek miatt szimbolikusan is el 
kell ismernie azokat, akik munkájukkal segítik a magyarság azonosságtudatának 
megôrzését.
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs államtit-

kára beszédében hangsúlyozta, a kormánynak olyan intézkedéseket kell hoznia, 
amelyek eredményeként egyre több magyar születhet. A kabinetnek ösztönöz-
nie kell azt is, hogy a Kárpát-medencében és a szórványban minél több fiatal 
válasszon magyar anyanyelvû iskolát --- tette hozzá, majd példaként említette a 
külhoni magyar szakképzés megerôsítésének szándékát.

Összesen tíz Külhoni Magyarság Díjat adtak át, amelyet a miniszterelnök-
helyettes javaslatára a kormányfô adományoz a külhoni magyar közösségek 
érdekében végzett közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos, valamint 
a gazdasági önszervezôdés területén végzett kiemelkedô munkáért.Idén 
Miholcsa József erdélyi szobrász, a Segesvári Gaudeamus Alapítvány, a 
dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum, a felvidéki Dunaág Néptáncmûhely, 
valamint a KOR-ZÁR verséneklô mûhely, a vajdasági Sturcz József 
Amatôr Színjátszó Csoport, a kárpátaljai Eszenyi Ritmus Néptánc-
együttes, a Hollandiában élô Tóth Miklós István református lelkész és a 
Kanadában mûködô Szent Erzsébet Római Katolikus Magyar Egyház-
község és Magyar Iskola vehette át a díjakat.

Potápi: A magyarság keresi 
az összetartozást

„A magyarság, amely ma nemzeti ünnepét üli, legbelül hordozza és keresi az 
összetartozást” --- fogalmazott Szent István-napi ünnepi beszédében Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs államtitkára a 
szlovéniai Lendván.

„Az anyaországi magyarságnak önmaga megfogalmazásához éppúgy szüksége 
van a külhonban élô muravidéki magyarokra, mint ahogy az önök körében is 
bizonyára fontos a csonka hazában élôk sorsa” --- jelentette ki a politikus.

Hozzátette: „Utakat építünk egymáshoz, mert tudjuk, ha igazán egymásra 
lelünk, magyarként önmagunkra is rátalálunk”.

A magyarság a muravidéki Domonkosfától az erdélyi Csíkszentdomokosig ma 
is él és egységes nemzetet alkot --- mutatott rá az államtitkár, hozzáfûzve: 
„Mindez azon az erôs fundamentumon alapszik, amelyet István király erkölcsi 
mérceként Kárpát-medencei országa és magyar népe elé emelt: a kitartó hit, a 
mindig megbocsátani tudás, a tökéletességre törekvés kultúrája, továbbá a 
keresztényi szeretet.„Megfogalmazása szerint az egységes és erôs magyar 
haza kôsziklára épült. „Egyedülálló túlélési képességének köszönhetôen a tatár, 
a török, a Habsburg- és a szovjet megszállások pusztító viharain is felül tudott 
emelkedni” --- mondta, majd hozzátette: ezért van még ma is, aki magyarul szól, 
magyarul nevet, magyarul énekel és magyarul ad hálát a Muravidéken.Az 
államtitkár emlékeztetett: ezer éven át mindig voltak, akik vigyázták, ôrizték 
nyelvünket, kultúránkat, magyar közösségeinket. „Magyar nyelvünk és kultú-
ránk, a Szent István-i egységes nemzet megmaradása ma itt --- a Muravidéken 
is --- munkát és egységes kiállást kíván mindannyiunktól” --- hangsúlyozta az 
államtitkár.
Aláhúzta: „Elsô királyunk egy erôs Magyarországot és egy szilárd hitet 

hagyott ránk; parlamentünkben a Szent Korona, itt Lendván, a Templom téren 
Szent István király szobra figyelmeztet: ma rajtunk a sor, hogy ki-ki a saját 
életében, becsületes, szorgalmas munkával gazdagítsa családját és közösségén 
keresztül a magyarságot”.
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Tanácsának elnöke azt hangsúlyozta, hogy a muravidéki magyarok kihívások 
elôtt állnak.Mint mondta: „Nekünk is meg kell találnunk azt az utat, amely 
biztosítja, hogy a muravidéki magyarság, itt a Muravidéken, ahol már ezer éve 
él, megmaradjon, gyarapodjon és a jövô nemzedéknek is fel tudjon valamit 
mutatni”.Kiemelte, hogy mindig akadnak olyan emberek, olyan intézmények, 
akik és amelyek azt a békét, amely az elmúlt években erre a közösségre oly 
jellemzô volt, megpróbálják hol kívülrôl, hol belülrôl megbontani.Aláhúzta, 
hogy a szélsôségeknek azonban nincs helye a politikában. „Ez a közösség túl 
sokáig volt zárt. Ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, nyitnunk kell. A felénk 
nyúló kéz nem mindig a fenyegetést vagy a veszélyt jelenti, lehet az a segítség 
és az együttmûködés jelképe is. Az elmúlt idôszakban sok segítô kéz is nyúlt 
felénk, nekünk pedig élnünk kell a lehetôséggel” --- hangsúlyozta a politikus.



Ismeretlen tettesekmegrongálták 
Ungváron Petôfi Sándor szobrát. 
Ferenczy Béni szobrát a Magyar Köz-
társaság ajándékozta Ungvárnak 
1990-ben.

A szobrot 1990-ben állították fel Ung-
vár belvárosában, a Petôfi téren, azóta 
több alkalommal is okoztak benne 
kárt, mindig március 15 környékén.

2009-ben fehér festékkel mázolták 

be, 2011-ben a kardját fûrészelték, il-
letve törték le.

Most is ez történt, letörték Petôfi 
kardját. Az elkövetôknek láthatóan az 
sem okozott gondot, hogy a tér be van 
kamerázva. 2011-ben elkapták a tette-
seket, mint kiderült részeg fiatalok 
voltak --- írta az MTI.

Ferenczy Béni szobrát a Magyar 
Köztársaság ajándékozta Ungvárnak 

1990-ben. A Magyar Köztársaság el-
nöke Göncz Árpád és Leonyid 
Kravcsuk, az ukrán Legfelsô Tanács 
elnöke avatták fel 1990 szeptember 
29-én.

* * *
Idén is nyilvánosságra hozta az Eco-

nomist Intelligence Unit (EIU), a világ 
egyik legnagyobb nem befektetési 
banki jellegû elemzô és elôrejelzô in-
tézete a szokásos rangsorát arról, me-
lyik város számított a legélhetôbbnek 
az elmúlt évben. A sorrendben nagy 
szerepe van az elmúlt 12 hónapban 
tapasztalható globális instabilitásnak, 
többek közt a franciaországi és tuné-
ziai terrortámadásoknak, a folyamatos 
konfliktusoknak a Közel-Keleten, va-
lamint az ukrajnai és a líbiai helyzet-
nek.

A legélhetôbb városnak immár ötö-
dik éve Melbourne számít, majd Bécs, 
Vancouver és Toronto következik, az 
ötödik helyet pedig  Adelaide és a ka-
nadai Calgary osztja meg egymás 
között. Az EIU szerint ezek a városok 
stabil megélhetést biztosítanak, kie-
melkedô az infrastruktúra és az egész-
ségügy, illetve alacsony az emberölé-
sek száma –-- írja a CNN. A listán 
Budapest idén az 50. helyen áll.

Nem meglepô módon –-- elsôsorban a 
Szíriában dúló polgárháború miatt --– 
továbbra is Damaszkusz a világ 
legkevésbé élhetô városa.

Ugyanakkor több, korábban viszony-
lag stabilnak számító régióban -– fôleg 
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A precariat
(Második rész)

A szegény közgazdaságnak már ré-
gen el kell tûrnie, hogy a „dismal sci-
ence” azaz lehangoló (komor) tudo-
mánynak nevezzék, mert legtöbb 
esetben csak szomorút közöl és ve-
szélyt jósol. Kevésbbé jól ismert a tár-
sadalomkutatás (szociológia) címkéje, 
ami a „paranoid science” azaz parano-
iás tudomány. Sokan rámutatnak egy 
kapcsolatra a szociológia és a marxiz-
mus között mert mindkettôben a ki-
zsákmányolás és az osztályharc elô-
kelô helyet foglalnak el. Társadalmi 
osztályok illetve csoportok nélkül 
nincs szociológia, és nehéz egy olyan 
szociológia kiadványt találni, ahol a 
társadalmi osztályok nem marják és 
nem akarják térdre kényszeríteni egy-
mást. De kicsit zavarba jönnek a társa-
dalom kutatók amikor pl Ausztráliában 
a lakosság túlnyomó része középosz-
tályhoz sorozza magát. S mit szóljunk 

ahhoz a vizvezeték szerelôhöz aki egy 
kis munka után benyújt egy hatalmas 
számlát és még a GST-t (ÁFA) is fel-
számítja? Ô munkás? Vagy középosz-
tályos vállalkozó? Csak nem szôrös-
szívû kapitalista kizsákmányoló?

Nos, Guy Standing szociológus ve-
szélyes, kialakuló társadalmi osztá-
lyának a precariat-nak fô tulajdonsága 
az egzisztenciális bizonytalanság és 
kiszolgáltatottság. Többek között ide 
sorolhatjuk az egyetemet végzett fia-
talt aki nem tud szakmájában elhe-
lyezkedni és ezért taxit vezet. Vagy azt 
a munkanélküli segélyen tengôdô em-
bert akinek az állami hivatal felkínál 
egy rövid 3 hetes munkát a város má-
sik végében, s ha nem fogadja el, ak-
kor leállítják a segélyt. Precariate-os 
az, akinek nincs egy megbízható per-
manens állása és ezért a bank nem ad 
kölcsönt lakás vásárlásra. Statisztikai 
adatok igazolják Standing tézisét, 
hogy az alkalmi munkások aránya az 
elmúlt 20 évben nôtt, és az állandó 
munkát vállalóké pedig csökkent. Ne-
hezebb statisztikát találni arról, hogy 
azok közül akik heti 40 óránál keve-
sebbet dolgoznak hányan szeretnének 
40 órás --- lehetôleg permanens --- 
mûszakban dolgozni.

Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy 
amióta világ a világ a lakosság nagy 
része mindig egy létbizonytalanság 
állapotában élt. Gondoljunk csak a taxi 
sofôrre, aki csak akkor keres amikor 
egy fizetô utas ül a kocsiban. Vagy az 
otthonról dolgozó kisvállalkozóra aki 
várja, várja egy ügyfél telefon hivását. 
Hányan vesznek jegyzálog kölcsönt a 
házukra s ebbôl nyitnak egy boltot 
remélve, hogy sikerült eltalálni az 
ingatag fogyasztók ízlését? Az új 
kisvállalatok zöme az elsô két évben 
tönkre megy, aztán se jövedelem, se 
ház, se munka!

Befejezésül, figyelemre méltó Guy 
Standing rémtörténete Olaszország-

ból.
1989-ben a Firenze közeli Prato város 

lakossága 190 000 volt. Ennek a szín-
olasz közösségnek évszázadokra visz-
szamenô textil és ruha ipar adta a 
megélhetést. De az évben egy 28 fôs 
kinai csoport érkezett a városba és 
beindítottak egy új textil üzemet. A 
bevándorlók többsége Frankfurton át 
jött 3 hónapos turista vizummal, ami-
nek lejárta után illegálisan dolgoztak 
Prato-ban olcsó munkabérért. 2008-
ban már 45 000 kínai dolgozott a vá-
rosban, –-- a lakosság egy ötöde! 
Közben az olasz cégeknek nem csak a 
helyben gyártott árúkkal kellett fel-
venni a versenyt, hanem az olcsó in-
diai és bangladesi behozalatokkal is. 
Tömeges elbocsátások következtek, 
2010-ben a helyi olasz cégek csak 20 
000 dolgozónak adtak állást, 11 000-rel 
kevesebbnek mint 2000-ben. Ezt bete-
tôzte a nagy világ pénzügyi válság ami 
a vállalkozások csôdjét, növekedett 
munkanélküliséget és haragot ered-
ményezett. A baloldali politikusokat 
leváltotta az idegengyûlölô Északi 
Liga párt. A Liga politikai szövetségese 
Silvio Berlusconi miniszterelnök 
megigérte, hogy legyôzi az illegális 
bevándorlók „gonosz hadseregét”. A 
hatóságok éjszakai razziákkal csaptak 
le a kínai bevándorlókra. Itt a dologhoz 
tartozik az is, hogy az illegális beván-
dorlást nem csak kínai bûnözô bandák 
hanem az olasz Mafián kívül még 
orosz, albán, nigériai, és román bûn-
szövetkezek is szervezték meg.

Sajnos nálunk Magyarországon még 
ott tartunk, hogy amikor az Orbán 
kormány az ország határainak védel-
mében intézkedik, akkor a „haladó”, 
„demokratikus” balliberális körök 
szerint ezzel „Magyarország kiírta 
magát Európából”.

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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európai és észak-amerikai városokban 
–- jelentôs romlást figyeltek meg. Ezt 
olyan események idézték elô, mint a 
Charlie Hebdo szerkesztôsége elleni 
párizsi merénylet és a több amerikai 
városban kitört zavargások.

Az összesen 140 várost tartalmazó 
rangsor azt is kimutatja, hogy 2010 óta 
az átlagos megélhetés összességében 1 
százalékkal visszaesett, melyben nagy 
szerepe van a stabilitás és a biztonság 
2,2 százalékos csökkenésének.

Ezzel szemben hét kínai városban -– 
szemben a korábbi tendenciákkal -– az 
elmúlt 12 hónapban javulást tapasztal-
tak, a jelentés szerint elsôsorban azért, 
mert „alacsonyabb a civil zavargások 
általi fenyegetettség mértéke”. Peking 
például öt helyet elôre lépve immár a 
69. helyen áll a globális rangsorban.

Azonban Hongkongban a tavalyi de-
mokrácia párti tüntetések az életmi-
nôség 3,2 százalékos csökkenését 
eredményezték. Bár a tiltakozások 
többnyire békések voltak, a város bi-
zonyos részeit több hónapon át mély-
pontra taszították.

* * *
Szlovákiát bírálta a menekültek sze-

lektív befogadása miatt Thorbjörn 
Jagland, az Európa Tanács fôtitkára.

„A menekültek elutasítása vallásuk 
alapján nyilvánvaló diszkrimináció. 
Szlovákiának meg kellene változtatnia 
álláspontját” --– olvasható abban a be-
jegyzésben, amelyet a napokban kö-
zölt a Twitteren Jagland.

Az Európa Tanács fôtitkára a szlovák 
belügyminisztérium szóvivôjének 
szerdai nyilatkozatára reagált. „A 
muszlim menekültek nem éreznék jól 
magukat Szlovákiában, mert orszá-
gunkban nincsenek mecsetek” --– indo-
kolta a szlovák álláspontot Ivan Ne-
tík.

A brüsszeli Belga hírügynökség meg-
jegyezte, hogy nem a szlovák belügy-
minisztérium szóvivôje az elsô, aki a 
menekültek szelektív befogadásáról 
beszélt Pozsonyban. Rámutatott: Ro-
bert Fico szlovák miniszterelnök már 
néhány hete úgy nyilatkozott, hogy a 
menekültek befogadásánál Szlovákia 
elônyben részesítené a keresztényeket, 
illetve hogy a muszlimok befogadása a 
terrorizmus kockázatának növelésével 
jár Szlovákia számára.

Az ENSZ Menekültügyi Biztosának 
Hivatala (UNHCR) felszólította az eu-
rópai országokat, hogy alkalmazzanak 
„befogadóbb” hozzáállást a menekül-

tekkel szemben. A hivatal szerint ez 
azt jelenti, hogy a menekültek befo-
gadásánál ne vegyék figyelembe a 
származásukat vagy vallási meggyôzô-
désüket.

„Felszólítjuk a kormányokat, hogy 
komplex módon közelítsék meg a kér-
dést és a menekültek áttelepítésekor 
kiválasztásuk ne alapuljon diszkrimi-
náción” –- jelentette ki Babor Baloch, 
az UNHCR közép-európai szóvivôje. 
Annika Breithard, az Európai Bizott-
ság szóvivôje nem akarta kommentálni 
a menekültek befogadásával kapcso-
latos szlovák álláspontot. Emlékeztetett 
arra, hogy az EU-tagállamok számára 
tilos bármiféle diszkrimináció alkal-
mazása.

Ugyanakkor tény, hogy a menekültek 
esetleges szelektív befogadásával 
Szlovákia nem áll egyedül. Hasonló 
véleményeket hallani Lengyelor-
szágban, Lettországban, Litvániában 
és Csehországban is.

* * *
Brit fônemesek és különféle pártál-

lású képviselôk parlamenti csoportja 
írná át a kábítószerezést tiltó törvé-
nyeket az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének nyolcadik, a privát és 
családi élettel foglalkozó cikkelyére 
hivatkozva –- írta a The Telegraph.

A Parlamenti Pártok Csoportja a 
Drogpolitikai Reformért (All-Party 
Parliamentary Group for Drug Policy 
Reform) nevû csoport harmincoldalas 
jelentést tett közzé, amelyben javasol-
ja a cikkely felhasználását azon drog-
használók érdekében, akiket kábító-
szer-fogyasztás miatt büntettek meg, 
elvégre, mint írják, a nemzetközi 
egyezmény magasabb rendû a nemzeti 
szabályozásnál –- olvasható a brit 
hírportálon.

A csoport két éve egyébként a kokain 
és heroin legalizálásáért, valamint a 
kevésbé ártalmasnak tartott drogok, 
mint például a marihuána engedé-
lyezett dílerhálózatban történô terjesz-
téséért emelte fel szavát.

Fontosnak tartották hozzátenni a 
nemzetközi egyezmény már említett 
cikkelyére hivatkozva, hogy a drog 
birtoklása, vásárlása vagy elôállítása 
kis mennyiségben nem sérti mások 
jogait, ezért a tagállamoknak nem 
kéne büntetniük azt. A nemzeti szabá-
lyozásnak figyelembe kellene vennie 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatát, amely világos választ ad a ká-
bítószerek ellenôrzött elôállítására és 

értékesítésére vonatkozó kérdésekre, 
ha pedig a jelenlegi drogtilalom --– az 
egykori szesztilalomhoz hasonlóan --– 
sérti az emberi jogokat, akkor változ-
tatni kell a szabályozáson.

Legfôbb érvük, hogy az ENSZ 1961-
ben aláírt és meghirdetett drogellenes 
fellépése, az Egységes Kábítószer 
Egyezmény kudarcot vallott, nem 
csökkentette a drogfüggôséget a világ-
ban, ezért ha nem vizsgálják felül a 
megállapodást, a tagállamok elôbb-
utóbb figyelmen kívül fogják hagyni 
azt. Ezért a riport „kísérletezést” java-
sol, mert szerintük ezáltal érhetô el a 
szigor helyett egy kiegyensúlyozottabb 
drogpolitika, amelyben a bebörtönzés 
már csak végsô megoldásként szere-
pel. Példálóztak azzal a négy amerikai 
állammal is, amelyekben legalizálták a 
kevésbé károsnak minôsített kanna-
biszt, de megemlítették a holland 
„coffee shop”-oknak nevezett, legális 
kannabiszfogyasztó helyeket és az 
állami fûmonopólium áldásait.

Az informális parlamenti csoport 
egyébként nemeseket, volt kancellárt, 
konzervatív és tory potentátokat is 
sorai között tudhat.
Keith Vaz, a brit parlament alsóhá-

zának pártközi ügyeivel foglalkozó 
eseti bizottságának elnöke szerint 
ugyanakkor ilyen esetekben nem lehet 
emberi jogi törvényekkel példálózni. 
„Ez a legalizálás újszerû megközelítése, 
ugyanakkor egyes kábítószerek enge-
délyezése zsilipeket nyithat ki, az em-
beri jogi jogszabályok pedig nem arra 
valók, hogy ilyen módon, ilyen célokra 
kiforgassák ôket.” Hozzátette: minden 
változtatást, amely a kábítószerekre 
vonatkozó törvényekkel kapcsolatos, 
széles körû vitának és parlamenti sza-
vazásnak kell megelôznie. A kormány-
szóvivô pedig közölte: a kabinetnek 
nem áll szándékában a drogok dekri-
minalizálása vagy legalizálása.

Egyébként, amint a portál megjegyzi, 
alig egy hónapja ismerte el hivatalosan 
az egyik megyei rendôrség, hogy álta-
lában szemet hunynak afelett, ha va-
laki saját fogyasztásra termel kis 
mennyiségû kannabiszt.

* * *
Keresztet állítottak a megbékélés és 

a megbocsátás jegyében a dél-mor-
vaországi Rájec-Jestrebí kisvárosában 
azoknak a magyar hadifoglyoknak az 
emlékére, akik a második világháború 
után,

1945 nyarán egy hastífusz-járványban 

a helyi szovjet fogolytáborban haltak 
meg.

Az emlékhely kialakítását a rájeci 
kastély kertjében a helyi római kato-
likus plébánia és a polgármesteri hiva-
tal kezdeményezte. A keresztet va-
sárnap az ünnepi szentmise után 
szentelték fel. A prágai magyar nagy-
követséget Fülöp Andrea konzul és 
Talián István katonai attasé képvi-
selte.

A kôoszlopból és egy rajta lévô ön-
töttvas keresztbôl álló emlékmû táb-
láján „Az elhunytak örök emlékére. 
1945” cseh nyelvû felirat olvasható. A 
helyiek és a magyar diplomaták virá-
gokat és koszorúkat helyzetek el az 
emlékmûnél.

Az akkor Rájec nad Svitavou nevet 
viselô kisvárosban a települést elfog-
laló Vörös Hadsereg 1945. május 10-én 
hozott létre hadifogolytábort, amely-
ben mintegy 25 ezer magyar katonát 
helyeztek el. Röviddel a hadifogoly-
tábor létrehozása után a tábori mos-
dókból, illetve az illemhelyekbôl 
szennyezôdés került az egyik vízfor-
rásba, amelynek használata következ-
tében hastífusz-járvány tört ki a tábor-
ban, majd a városka lakosai között is.

A majdnem kétezer lelket számláló 
kisvárost azonnal lezárták és területén 
speciális tífuszkórházat létesítettek, 
amelyben azonban elsôsorban a polgá-
ri lakosokat látták el.

Levéltári adatok szerint a civil halálos 
áldozatok száma 53 volt. A rájeci 
nemzeti bizottság a járvány kitörése 
után hivatalosan kérte a hadifogoly-
tábor felszámolását, amire azonban 
csak július 20-a után került sor.

A tífuszjárvány magyar halottjainak 
száma nem ismert, de a helyi források 
több százra becsülik.

Szinte biztosra vehetô, hogy a megbe-
tegedett hadifoglyokkal kevésbé tö-
rôdtek a hatóságok, mint a civilekkel.

Ha csak azt feltételezzük, hogy a 
hadifoglyok között arányosan legalább 
annyi volt az áldozat, mint a civilek 
között, akkor egy szörnyû, több százas 
nagyságrendû számot kapunk” --- 
mondta Vilém Fránek, cseh helytör-
ténész.

Fránek elmondta: a járvány következ-
tében elhunyt magyar hadifoglyokat 
tömegsírokban temették el, amelyeket 
a kastély parkjának területén alakí-
tottak ki. „Néhány idôsebb, ma már 
nem élô rájeci lakos elmondta nekem, 
hogy személyesen is látták a magyar 
hadifoglyok tömegsírjait” ---- állította a 
helytörténész.

* * *
Károly brit herceg szerint az embe-

rek kihasználták a természetet, ám 
nem adtak cserébe semmit.

A 65 éves brit trónörökös erdélyi 
birtokáról adott interjút a BBC Radio 
négyes csatornáján futó mezôgazda-
sági mûsornak. Szerinte Erdélyben -– 
ahol azt követôen vásárolt területeket, 
hogy húsz éve elbûvölte a táj -– fenn-
tartható módon mûvelik meg a földe-
ket.

Károly herceg úgy véli, hogy gazda-
sági értéket kell tulajdonítani minden-
nek, amit a természet adott nekünk, 
ebbôl a szempontból az emberiség 
csak elvett a természettôl és nem adott 
cserébe semmit. „Úgy hisszük, hogy 
nincs közünk a természethez, mintha 
más dimenzióban lenne –-- idézi a 
Daily Mirror Károly herceg úgy hiszi, 
Erdélyben van a bolygó megmenté-
sének kulcsa címû cikke a trónörököst, 
aki szeretné, ha unokái is élvezhetnék 
a környezetet.

Elmondása szerint Erdélyben kézi 
kaszával dolgoznak, csak egy-két te-

henet tartanak portánként, és lovas 
kocsikat használnak. Úgy véli, hogy 
ezek az „ôsi életformák” fenntartandók, 
míg a gépesített nagybirtokok nem. 
Károly herceg saját bevallása szerint 
még nem tett eleget a természet meg-
óvásáért, ezért is épített ki mintagaz-
daságokat Angliában és Erdélyben.

* * *
Az amerikai kontinens az általánosan 

elfogadott elmélettôl eltérôen nem 
egy, hanem két hullámban népesül-
hetett be, sok évezreddel ezelôtt érke-
zett egy rejtélyes népcsoport, amely-
nek DNS-lenyomatát Brazíliában, az 
Amazonas-medence ôslakos indiánja-
inak genetikai mintázatában fedezték 
fel amerikai és dán kutatók. A vizsgá-
latok eredményeirôl a Nature online 
kiadásában, valamint a Science-ben 
jelent meg egy-egy tanulmány.

Észak- és Dél-Amerika volt az utolsó 
kontinens, amelyet benépesített az 
ember. A korábbi DNS-vizsgálatok ki-
mutatták, hogy az elsô telepesek kö-
rülbelül 15 ezer évvel ezelôtt a Szibé-
riát Észak-Amerikával összekötô 
földnyelven érkeztek, majd fokozato-
san meghódították az Újvilágot. Gene-
tikai örökségük kimutatható az ame-
rikai bennszülött népesség, az indiánok 
DNS-ében, akik rokonságot mutatnak 
a modern kori kelet-ázsiaiakkal.

Amerikai kutatók viszont az Amazo-
nas-medencében két olyan csoportot is 
találtak, amelynek eltérô eredetû gyö-
kerei vannak. David Reich, a Harvard 
Egyetem kutatója hangsúlyozta, hogy 
az úgynevezett Y populációhoz sorolt 
indiánok olyan Ázsiából már eltûnt né-
pességtôl származnak, amelynek DNS 
-töredékei megtalálhatók a jelenkori 
ausztráliaiak és új-guineaiak genom-
jában.

Az amerikai genetikus szerint egye-
lôre nem világos, hogy az eddig ôste-
lepeseknek tartott népességhez viszo-
nyítva mikor érkeztek az Újvilágba az 
Y populáció ôsei. Az viszont biztos, 
hogy sok évezreddel ezelôtt népesí-
tették be az Amazóniát, és ôket kell 
tartani a második alapító csoportnak.

„A Nature által közölt tanulmány 
szolgáltatja az elsô szilárd bizonyítéko-
kat arra, hogy az amerikai bennszülött 
népesség egyes csoportjai a második 
bevándorlási hullámtól származnak”-– 
hangsúlyozta Deborah Bolnick, a 
Texasi Egyetem docense, aki nem volt 
részese a kutatásoknak.

A második bevándorlási hullám gene-
tikai lenyomatát kimutatták a koppen-
hágai Dán Természettudományi Mú-
zeum kutatói is, akik a Science-ben 
teszik közzé eredményeiket. Adataik 
szerint a betelepülôk genetikai örök-
sége nemcsak az Amazonas-medence 
csoportjainál, hanem Alaszkában, az 
aleutok körében is kimutatható. A dán 
tudósok ugyanakkor úgy vélik, hogy 
ezek a telepesek jóval az elsô beván-
dorlók után, mindössze 9000 éve ér-
keztek az amerikai kontinensre.

* * *
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„hogy mindnyájan egyek legyenek”
Szép kiállítású könyvet hozott a pos-

ta Németországból a Katolikus Ma-
gyar Egyetemi Mozgalom kísérôleve-
lével, mely szerint a Katolikus Szemle 
kiadásában megjelent könyv az Euró-
pai Protestáns Magyar Szabadegye-
tem és a Katolikus Magyar Egyetemi 
Mozgalom által közösen rendezett 
ökumenikus találkozójának anyagát  
160 oldalon a  13 országból egybegyûlt, 
240 magyar részvételével megtartott, 
hatnapos találkozó elôadói anyagát 
tartalmazza – „A keresztény és ma-
gyar lelki egység mai kérdéseirôl”. 

 A kötet 12 elhangzott elôadást 
szószerint idéz. Az elôadók: Balla 
Bálint egyetemi tanár, szociológus 
(Berlin); Bárczay Gyula ref. lelkész 
(Basel); Békés Gellért rk. teológiai 
tanár (Róma); Cseri Gyula ref. lelkész 
(Mainz); Gánóczy Sándor rk. teológiai 
tanár (Párizs); Hanák Tibor filozófiai 
író (Bécs); Morel Gyula egyetemi ta-
nár, szociológus (Innsbruck); Cs. 
Szabó László író (London); Teichmann 
Jakab fôrabbi (Zürich); Tóth János 
nemzetközi jogász (Genf).

Ez a cikk többet akar nyújtani szoká-
sos tartalmi ismertetésnél, és bizonyos 
veszélyérzettôl vezetve kiemeljük 
azokat a részeket, amelyek mögött 
egészen más szándékokat vélünk felis-
merni, mint a keresztény egyházak 
közti együttmûködést. 

Egyházi önkritika
Az elsô, ami szembetûnô, hogy a 

római katolikus Egyház teljesen felad-
ja a merev álláspontot, és az egység 
érdekében nem csupán engedménye-
ket tesz, hanem történelmi önkritikát 
is gyakorol. 

Békés Gellért: „Joggal merül fel a 
kérdés: egyáltalán van-e még monda-
nivalója a kereszténységnek az ate-
ista humanizmus szekularizált világá-
ban? A kérdés annál súlyosabb, mivel 
az újkori ember lázadása szellemtör-
téneti szempontból megokolt, s józanul 
gondolkodó hívô ember nem tagadhat-
ja, hogy a felvilágosodás, a tudomá-
nyos haladás és az általános mûveltség 
az ember létét és fejlôdését biztosító 
társadalmi intézmények terén kétség-
kívül nagyban elômozdította az embe-
ribb világ kialakításának ügyét”. 

Az elôadóban még felvetôdik a két-
ség, hogy vajon az intenzívebb racio-
nalizálással nem kerül-e az egyén sza-
badsága az áldozati oltárra: 

„Ma nem az egyház vagy a vallás 
veszélyezteti személyi szabadságának 
és szociális kötelességének összhang-
ját, hanem az ateista humanizmus sze-
kularizált világa és racionalizált társa-
dalma. Az evangéliumi üzenet ma ép-
pen a humánum megôrzése, az emberi 
együttélés, a társadalmi igazságosság 
s a nemzetközi béke biztosítása végett 
idôszerû, s az egyházaknak ezen idô-
szerûség jogán kell közös felelôsséget 
vállalniuk a mai emberért.” 

De amikor Békés Gellért elôadásá-
nak konklúziójához ér, egyháza felada-
taként mégsem az egyén, vagy éppen 
nem a racionalizált világ kitaszított-
jaiért, a régi múlttal, hagyománnyal 
bíró keresztény népekért szólal fel, 
hanem sietve feltesz egy divatos hang-
lemezt: „Testvéri együttérzés minden 
emberrel, fôleg az emberi örökségük-
bôl kitaszítottakkal, közös erôfeszítés 
tisztességes életkörülményeik, mun-
kájuk, társadalmi jogaik biztosítására, 
a fejlôdésben lévô népek ügyének 
támogatása, amit ma felelôsséggel 
vállalni kell”.     

Pót-világnézet
Hanák Tibor megállapítja, hogy: 

�„Az ideológiák a szétesô keresztény 
világkép és erkölcsi rend nyomában 
keletkezett mentôkísérletek, kiegészítô 

mûveletek, a társadalmi mozgalmak 
tudatos támaszai, a szociális törekvé-
sek és a tudományos gondolkodás ösz-
szefogásának, vegyítésének termékei, 
vagy pedig épp az irracionalizmus hir-
detôi. Az objektívan ható rendszerek 
megingása, a hierarchikus (teocent-
rikus) világnézet kiüresedése hozta 
létre a pótvilágnézeteket, kisegítô el-
veket, az ideológiákat”. 

A filozófusok általában tagadják az 
egyházi filozófiának a képességét a 
modern élet követelményei kezelésé-
vel, bár az is kimutatható, hogy új, tet-
szetôs, bizonyos rétegekre nézve hasz-
nos elméletek propagálása létesített 
filozófiát az egyház mûködési területé-
nek korlátozása céjából. Amennyire 
egyházi monopólium volt a filozófia a 
középkorban, olyannyira válik a marx-
isták monopóliumává ma, és valószínû-
leg téved az egyház abban, hogy ha el-
ismeri a marxista filozófia létjogosult-
ságát, akkor – a második helyen – még 
biztosíthatja a létét. A „szekularizá-
ciós” folyamat végén az egyháznak 
már semmilyen szerepe nem marad.  
(Szekularizált világnak nevezik azt az 
állapotot, amelyben az egyházaknak 
már nem lesz szerepük.)

Bár az ismertetett Ökuménikus Ta-
lálkozó célja az volt, hogy:  „megvitas-
sa a keresztény és magyar lelki egy-
ség kérdéseit, a rendezŒk szükséges-
nek látták meghallgatni egy zsidó 
teológus véleményét is arról, hogy „mi 
az, amit a hívô zsidó ember idôtálló 
értéknek tekint vallásában”.

Dr. Teichmann Jakab zürichi fô-
rabbi az alábbiakban válaszolt: 

„1). A zsidó hívô csak egy örökérvé-
nyû szövetséget ismer el, amit Isten 
az emberrel kötött; ez Mózes közvetí-
tésével történt és a Sinai kinyilatkozta-
tással kapcsolódik össze. »Új Szövetsé-
get« csak ennek megújításaként, vagy 
helyesebben ennek, mint más népekre 
való alkalmazását tudja felfogni, de 
semmiképpen sem úgy, mint valami, 
az elôzônél magasabbrendû kapcsola-
tot Istennel. 2). A Sinai kinyilatkozta-
tásban, amely a szövetség alapja, Isten 
nemcsak önmagát, hanem törvényeit 
is kinyilatkoztatta. A zsidó hívô – mint 
a keresztény is, akinek hitéhez tarto-
zik, hogy higgyen az ószövetségi kinyi-
latkoztatásban – ezt a törvényt, a Tíz-
parancsolatot, örökérvényûnek tekinti. 
3). A zsidó vallás alapvetô hittétele az 
egy Isten tana, »Én vagyok az Úr, és 
senki más: rajtam kívül Isten nin-
csen!« (Izaiás, 45. 5). Bizonyos érte-
lemben »szent háromságról« is lehet 
beszélni a zsidó vallásban, amennyiben 
maga Izrael az Isten fia, a Sinai kinyi-
latkoztatás pedig Isten Lelkének meg-
nyilvánulása, Isten ismeretének és 
parancsának közlése. 4). A zsidó hívô 
Isten választott népének tekinti a zsi-
dóságot. Ezt a kiválasztást a Sinai ki-
nyilatkoztatás és a Mózes által kötött 

szövetség pecsételi meg. De a kivá-
lasztásnak nincs kizárólagos értelme: 
Isten népe úgy tekinti a keresztény 
egyházakat, mint Izrael örökségének 
részeseit. A hívô zsidóság azt tartja, 
hogy hite az istenhit örökös megújulá-
sának forrása a népek közt. Zsidó fel-
fogás szerint nem arra van szükség, 
hogy zsidó vallásra térjenek az em-
berek, hanem hogy visszatérjenek az 
istenhit zsidó forrásához. A zsidó nép 
éppen az üdvösség történetében betöl-
tött szerepe miatt az idôk végéig fenn-
marad, mert Izrael az isteni üdvösség 
közvetítôje a világban. 5). A zsidó hívô 
nem valami áteredô bûntôl való meg-
váltásban látja az üdvösséget, s nem 
fogadja el, hogy Isten fiának feláldozá-
sával valósítja meg azt. Az üdvösség 
egyedül Isten parancsainak megtartá-
sában áll.”

Szabatos megfogalmazásban
Teichman tömör, szabatos fogalma-

zása közli velünk, hogy: 1). a zsidó hí-
vô semmit nem ad fel eddig vallott 
hitelveibôl; 2). a Tízparancsolatot 
örökérvényûnek tekinti; 3). nem Jézus 
a messiás, hanem Izrael; 4). az üd-
vösséget közvetítŒ Izrael maga a zsidó 
nép; 5). nincs szükség megváltásra.

Érdekes, különleges elmélet: nem a 
zsidó vallás, hanem a zsidó nép kap 
ebben történelmi szerepet. A vallások 
fokozatában Isten és a többi felekeze-
tek között áll a zsidó „nép”. Nagy lépés 
a Krisztus-gyilkosság vádja alól a 
Krisztus-szerepbe ültetés.

Ikvay László katolikus pap bôvebb 
magyarázatot adott az értekezleten  
Teichmann elôadásához, de mindjárt a 
bevezetôben elvetette a sulykot, nyil-
ván nem értette meg az elôadót: 

„Dr. Teichmann elôadásából szá-
munkra nyilvánvaló, hogy Izrael népe 
az általános üdvösségnek elsô elfoga-
dója, Isten választott népe, amellyel 
szövetséget kötött, és a Tízparancso-
latban olyan törvényt adott számára, 
amely kitûnik páratlan erkölcsi szín-
vonalával, és az egész emberiség köz-
kincse lett. Egyistenhite egészében új 
elem az emberiség történetében, és a 
személyiség fogalmával ajándékozott 
meg minket. Mindezt a legmesszebb-
menôen elismerjük, közös kincsünk-
nek tartjuk, amelyet Izrael népétôl 
kaptunk, és Istennek az Ószövetségben 
adott kinyilatkoztatásának tekintjük.

Mivel tehát ilymódon az Ószövetség 
lényegesen hozzátartozik a kinyilat-
koztatáshoz, ezért az ökumenének 
szükségképpen ki kell terjednie Isten 
választott népére is, amely nekünk a 
Megváltót adta. Isten népének az egy-
sége ugyanis, csak akkor éri el betel-
jesülését, amikor Izrael egyesül a 
keresztényekkel. Ha tehát ökumenikus 
törekvésünk Isten egész népének 
egyesítésére irányul, nem szabad 
megfeledkeznünk az elsô szövetség 

népérôl, Izraelrôl sem, mivel az Újszö-
vetség népe Izrael nélkül nem éri el 
teljes egységét.”

Statikus zsidó hit
Ikvay tévedését abban látjuk, hogy 

dr. Teichmann nem szólt a zsidó nép 
ökumenikus beolvadásáról, ellenkezô-
leg a statikus zsidó hitrôl, az istenhit 
változatlan zsidó forrásáról, az idôk 
végéig betöltendô történelmi szereprôl 
szólt. Ikvay mást árul, mint ami a cso-
magban van. Ugyancsak az ô megfo-
galmazásából tudjuk meg az alábbiak-
ban a II. Vatikáni Zsinat nyilatkozatát 
a zsidó nép irányában: 

„A II. Vatikáni Zsinat egy nyilatkoza-
tot hozott nyilvánosságra, amelynek 
jelentôsége egészen egyedülálló a hi-
vatalos katolikus egyházi megnyilvá-
nulások terén. Ez a dokumentum le-
szögezi, hogy az Újszövetség népét 
szoros kapcsolat fûzi Ábrahám nem-
zetségéhez, mert a keresztények hité-
nek gyökerei lenyúlnak az Ószövetség 
népének hitébe. Egy és ugyanaz az 
Isten fordult oda az emberekhez a 
pátriárkákon, Mózesen, a prófétákon 
keresztül s végül Krisztus által, és 
ugyanô az, aki kinyilatkoztatta magát 
nekik. A hit, mint válasz erre, lénye-
gében mindnyájunkban azonos: enge-
delmesség Isten hívása iránt. Ilyen ér-
telemben mondja Szent Pál a galaták-
hoz írt levelében: »Aki hitbôl él, Ábra-
hám fia« (3. 7). Majd a római levélben 
Ábrahámról, mint »mindnyájunk aty-
járól« beszél (4, 6). Az Egyház önmaga 
elôképét látja az egyiptomi fogságból 
való kiszabadulásban és az ígéret föld-
jére való vándorlásban.

A zsidóságról szóló zsinati nyilatko-
zat leszögezi, hogy az Egyház nem fe-
lejtheti el, hogy Izrael közvetítésével 
kapta az ószövetségi kinyilatkoztatást. 
Isten kinyilatkoztatása az emberiség 
számára nem csupán a názáreti Jézus-
sal kezdôdik. Ô hozta el Isten eddigi 
közléseinek beteljesülését. De az nem 
válik általa feleslegessé, hiszen lénye-
ges része az egész kinyilat-koztatás-
nak, és éppen ezért pótolhatatlan az 
Egyház számára. Ezt a kinyilatkozta-
tást a zsidó nép által kaptuk, amely 
még mindig hiszi a kinyilatkoztatást 
és bízik benne. Ez mély kapcsolatot és 
köteles hálát jelent a zsidók iránt, Jé-
zus maga is többször kijelentette, 
hogy nem megszüntetni, hanem betel-
jesíteni jött a törvényt. Helytelenül 
fejezi ki tehát a való helyzetet az a 
felfogás, amely szerint az Egyház egy-
szerûen felváltotta volna a zsidó népet 
üdvtörténeti szerepében.

E zsinati nyilatkozat, hivatkozva Szent 
Pálnak a rómaiakhoz írt levelében tett 
tanúságtételére, leszögezi, hogy Isten 
egyedülálló méltóságra választotta ki 
ezt a népet, meghívta az istenfiúságra 
és szövetséget kötött vele. Ezzel egye-
dülálló ígéreteket kapott, még mindig 
Isten különleges irgalmát élvezi, és 

nem szûnt meg meghívása a végleges 
üdvözülésre. Bár nem hallgatja el, 
hogy a zsidó nép nagy része nem fo-
gadta el az evangéliumot, ennek elle-
nére megmarad Isten kiválasztása és 
meghívása.”

Mi még úgy tanultuk a hittant, hogy 
a római katolikus volna az egyedüli 
üdvözítô egyház. Ikvay László szerint 
a II. Vatikáni Zsinat a zsidó népet jelö-
li erre a szerepre, nota bene nem a 
vallást, hanem a népet, azokkal együtt, 
akik nem fogadták el az evangéliu-
mot. A zsidó nép ebben a szerepben, 
az egyedülálló ígéret birtokában alig-
ha fog ökumenikus szellemben elve-
gyülni a többi népek között, mint 
ahogy Ikvay állítja.

Általában, hogyan kapcsolódik az 
egész elmélet mindabba, amit eddig 
hittanban tanultunk, vagy akár a mo-
dern, szekularizált polgári felfogásba? 
Átruházta-e valóban a II. Vatikáni Zsi-
nat az „istenfiúság” szerepét Jézus 
Krisztusról a zsidó népre? Úgy kell-e 
értenünk Ikvay László megfogalma-
zását, hogy Rómában leváltották Jézus 
Krisztust az üdvözítôi szerepébôl? 
Nehéz itt eligazodni, mert újságjaink 
nem tájékoztatnak, papjaink nem ok-
tatnak minket, könyv nem jelenik meg 
arról a nagy változásról, amelyrôl itt, 
a Katolikus Szemle gondozásában ki-
adott könyvben az ökumenikus szer-
vezkedéssel kapcsolatban olvasunk.

Cseri Gyula református lelkész ki-j-
lentette, hogy a római katolikus egy-
ház a II. Vatikáni Zsinattal döntô mó-
don bekapcsolódott a protestáns és 
ortodox egyházak ökumenikus moz-
galmába... VI. Pál pápa 1964. január 6-
án Betlehemben tett kijelentésére: „Az 
akol ajtaja nyitva áll”, Marcel Pra-
derwand válaszolt a Ref. Világszövet-
ség 1964 augusztusában Frankfurt/
Mainban tartott 19. nagygyûlésén: 
„Semmi esetre sem kívánunk Rómá-
hoz visszatérni”. A katolikus univer-
zalizmus ellen szólva a református lel-
kész kijelentette, hogy az Újszövetség 
maga is már bizonyos teológiai plura-
lizmust képvisel, amelyen belül meg-
támadható a „katolizáló” tendencia is. 
Ez semmi esetre sem jelenti azonban 
a mai katolikus egyház Krisztustól 
származtatott közvetlen megalapítá-
sát. 

Ez a két világos nyilatkozat adja a 
találkozó református hozzájárulását, 
mely merev és határozott. Egységet 
igen, ha annak érdekében csak a kato-
likusok hoznak áldozatot.

Kálvini elv?     
Hallgassuk most meg Gánóczy Sán-

dor  r. k. teológiai tanárt: 
„Kálvin maga hangoztatta Jézus ígé-

retét Máté 18, 20 szerint: „Ahol ketten 
vagy hárman összegyûlnek az én ne-
vemben, ott vagyok közöttük”. 

Ha ezt a szép gondolatot az olvasó 
szószerint akarja értelmezni, vagy fel-
tételezi, hogy Kálvin is így értelmezné, 
nyílván tévedésben van, mert a római 
katolikus teológiai tanár mást mond: 

„Kálvin nem misztikusan értelmezi 
ezt a Jézus-mondatot, hanem ekkle-
ziológiai alapelvként. Másszóval, ezt a 
mondatot idézve arra gondol, hogy ott, 
ahol két vagy három Krisztusban hívô 
ember társul egymással, máris egyház 
alakul. Nem egy adott egyházi hagyo-
mány követése, nem egy adott egyházi 
tekintély elfogadása, nem egy szerve-
zetbe való beilleszkedés a mérvadó.” 

No, lesz itt most már „egyház” bô-
ven, minden bokor alatt kettô. Csak 
fel kell újítani ezt az állítólagos kálvini 
elvet. Pápa sem kell, pap sem kell: 

„Azok a keresztények, akik bátran 
azt a formáját választják a keresztény-
ségnek, amelyet a pápai inkvizició tûz-
zel-vassal üldöz, elég ha társulnak, 

Ilyen a világ! (7) 
MAGYAR ÉLET 2015. szeptember 3.

Kedves Olvasóim!
Az egységes világhatalom programjának 

fontos hatalmi tényezôje lett a Szovjetunió 
a második világháború utáni nagyhatalmi 
rendben. Nagy területen sokféle népeket 
összefogó gazdasági és politikai hatalom-
ként fontos szerepet kapott az úgynevezett 
Harmadik Világ országainak kommunista 
államszerkezetbe kényszertítése terén. A 
világ két táborba – liberalista, szocialista –
szervezetten készült egységesülni. A Szov-
jetunióban megerôsödött (a sztalinizmust 
elvetô) intrenacionalista elkötelezettség, 

mindegyre alkalmassá vált a következô törté-
nelmi szerepére. Ugyanakkor a koegzisztenci-
ás állapotból kooperációba fejlesztett ameri-
kai politika szorgalmazására Nyugat-Európá-
ban enyhülési, majd a szovjet rendszert elfo-
gadó irányzatok keltek életre. Eurokommu-
nizmus Franciországban, Olaszországban, 
Ostpolitik Németországban. A Vatikán sem 
maradhatott ki, ott a Keleti Politika mutatott 
rossz példát a híveknek, a kommunista hata-
lom elfogadására. Végülis a terv más úton 
látszik manapság megvalósulni.   Csapó Endre
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9. oldal

máris evangéliumi egyházi közösséget 
alkotnak. A közösség tagjai maguk vá-
lasztanak maguk közül egy lelkipász-
tort, akinek az igehirdetés mellett az 
Úrvacsorát is joga van kiszolgáltatni.” 

Ezt a történelembôl elôvett példát a 
mai világgal állítja párhuzamba a 
felszólaló: 

„Beszéljünk konkrétan: mit észlelünk 
napjainkban? Az adott faji, nemzeti, 
társadalmi, családi, vallási, világnézeti, 
erkölcsi és felekezeti keretek meg-
rendülését. Az emberiség megpróbál 
másként társulni és csoportosulni, 
mint a múltban... S ennek ellenére 
még a forradalmárok sem kívánják a 
fennálló intézmények maradéktalan, 
azonnali megsemmisítését. Jellemzô, 
hogy még a marxisták is a békés ko-
egzisztencia berkeiben kívánják az 
osztályharcot folytatni. Mindenhol a 
dialektikus egyensúlyt keresik a meg-
lévô és a létesítendô dolgok között. Ez 
történik egyházainkban is... Ebben a 
világban idôszerûnek mutatkozik a 
kálvini reformdialektika. Csak úgy re-
mélhetjük, hogy a kereszténység nem 
veszíti el identitását, azonosságát a 
szekularizált világban, ha keresztény 
szellemben párbeszédet kezd ezzel a 
világgal egy közös emberszolgálat 
megtervezésére. Amennyiben Kálvin 
öröksége erre indítást ad, idôszerû és 
hasznos. Nemcsak a református, vagy 
protestáns egyházaknak hasznos, ha-
nem minden egyháznak, s következô-
leg az egész társadalomnak. Ebbôl a 
szempontból ez az örökség ökumeni-
kus örökség.”

Még jó, hogy Gánóczy Sándor említi 
az „ökumenikus” szót, különben azt 
gondolnánk, hogy politizál. Még jó, 
hogy megnyugtat, hogy a dialektika 
azokkal akik „az adott faji, nemzeti, 
társadalmi, családi, vallási, stb” kere-
tek megrendülését elôidézték, minden-
ki részére hasznos. És ehhez a folya-
mathoz feltalálta a kálvini reform-
dialektikát, hogy a szétbomlásnak re-
formátori lendületet adjon. És amikor 
már nemzeti, társadalmi, családi és 
vallási kereteink „dialeketikus egyen-
súlyba kerülnek” – mondjuk a vasfüg-
göny mögötti marxistákkal, keresz-
tény identitásunk önérzetével párbe-
szédet kezdünk „ezzel” a világgal (itt 
egy kicsit pontosabb meghatározás 
illett volna) „egy közös emberszolgálat 
megtervezésére”, hacsak ott már azt 
nem tervezték meg – amióta azt han-
goztatják, hogy a legfôbb érték az 
ember: akkor aztán segíthet már a tu-
dós teológus, mint ama székely pa-
raszt, aki, mikor a jég verte a termést, 
szintén beállt segíteni.

Még csak a felénél tartunk a könyv-
nek – rövidre kell fogni – pedig itt jó 
lenne bôven idézni Cs. Szabó László  
„Katolikus és protestáns szellem a 
magyar történelemben” címû remek 
tanulmányából. Végre egy írás, amely 
megfelel a könyv címlapján csillogó 
alcímnek: „Közös felelôsség népünk-
ért”. Kellemes oázis, szellemi sziget ez 
az írás ebben a könyvben és egyetlen 
figyelmeztetés: hogy megvan a mgyar 
(!) ökuménia már régtôl, a kezdettôl 
fogva. Valóban – mi is úgy érezzük – 
hogy nincs szükség magyar talajon (és 
itt a határokon túl élô egyharmad 
magyarságra is gondolunk) ökuméni-
kus szólamokkal mozgást elôidézni. 

Prohászkáról persze még Cs. Szabó 
Lászlónak sem illik emlékeznie, de 
igaz, ez az egész könyv katolikus pap-
jaival, katolikusok pénzén kiadva is, 
hallgat Prohászkáról, aki ezelôtt ötven 
évvel írta: „Fogjunk baráti kezet s 
dolgozzunk a megértésen, mely építi s 
íveli az aranyhidakat Pannonhalma és 
Debrecen, Esztergom és Eperjes közt, 
közelebb hoz testvért testvérhez, 
keresztényt keresztényhez a közös 
nagy ellenség, a keresztény kultúra 

megmételyezôi, keresztény magyarsá-
gunk sírásói ellen”. De hallgat ez a 
könyv arról a magyar fôpapról is, aki 
teljessé tette a keresztény egységet az 
országban, akinek szimpla kis foszfo-
reszkáló kereszt-jelvényét tüntetôleg 
hordta az ország katolikus és protes-
táns magyarja 1946-ban: Mindszenty 
Józsefrôl nincs egy szava sem ennek a 
könyvnek.

Felelôsség?
Ennek az „ökuménikus” találkozónak 

a lényegét, az eddig ismertetett meg-
közelítések után, Tóth János nemzet-
közi jogász fejtette ki, olyan világosan, 
hogy – ha az eddigiekre esetleg azt le-
het mondani, hogy eltúloztuk, félreér-
tettük, – az ô világos fogalmazása után 
nem lehet kételyünk a tekintetben, 
hogy joggal féltjük a magyar keresz-
ténységet az ilyen egyénektôl. Elô-
adásának a címe:

„Felelôsségünk egyházunkért”: 
„Felelôsségrôl akkor szoktunk be-

szélni, amikor nem úgy mennek a 
dolgok ahogy kellene és elviselhetetlen 
helyzetbe jutottunk. Történelme során 
az emberiség most elôször van abban 
a helyzetben, hogy a föld minden la-
kosának szükségletét ki lehetne elégí-
teni, ehelyett azonban az emberiség 
saját fennmaradását veszélyezteti. A 
helyzet fölött akkor lehetne úrrá válni, 
ha egy jól mûködô világszervezet 
hozná rendbe az emberiség házatáját.”

Az egyház feladata?
Aki figyelmesen olvassa az újságo-

kat és folyóiratokat, annak ez a fenti 
következtetés világosan hasonlít a kom-
munisták és szélsôséges baloldaliak 
állandóan szajkózott témájához, hogy 
a világ vesztébe rohan, és a nemzetkö-
zi anarchia megszüntetése és a vi-
lágbéke megteremtése érdekében 
meg kell szüntetni az önálló nemze-
teket – a háború magvait – és egy 
világszervezet diktatórikus hatalma 
alá kell vonni a föld összes lakóit. Ez a 
világszervezet, vagy világkormány 
filozófusok és tudósok irányítása alatt 
gazdálkodik a föld javaival és a mun-
kaerôvel, és – természetesen – az em-
beriség javára korlátok közé szabja a 
szaporodást és gondoskodik az em-
berek összes testi-lelki szükségletérôl. 
De hallgassuk csak tovább Tóth Já-
nost:

„Ma szekularizált világban élünk, ez 
a tény konferenciánk egyik kiinduló 
pontja. Az európai felvilágosodás óta a 
szekularizált öntudat szakított a val-
lással, saját morális és vallási eredeté-
nek tudatát háromszáz év óta a gon-
dolkodásából számûzte. Így ma na-
gyon sok embernek Isten neve és az 
utolsó ítélet fogalma jelentôségét 
vesztette. A tudomány és a technika a 
szekuláris öntudaton, annak racionali-
tásán nyugszik, sajátos kifejezésmódot 
alakított ki, ezt használja a mai «civili-
zált« emberiség. A vallás mitológikus 
fogalmakban fejezi ki az emberiség-
nek morális tapasztalatait; a technika 
kifejezési formája ezzel mit sem tud 
kezdeni, és így ezt nem veszi tudo-
másul. Így világunk két kultúrára ha-
sadt: a tudomány és technika világára 
és a humanizmus kultúrájára, annak 
két változatával, a vallásos és szeku-
larizált irodalmi és mûvészeti világá-
val.”

Ebben az öt mondatban az elôadó azt 
állítja, hogy a tudomány és technika 
világának, a mai civilizált emberiség-
nek Isten neve nem jelent semmit, 
tehát istentelen. A vallás csupán mito-
lógiai fogalmakban gondolkodik, ami 
nyílván idejét múlta és ezért azt ajánl-
ja, hogy:  „Az ismeretelmélet felôl 
megközelítve a felelôsség tárgya az, 
hogy az emberiség tudat-hasadása 
tudományra és humanizmusra meg-

szûnjék, hogy tudomány és vallás kö-
zött megértés jöhessen létre”. Nem 
egészen világos, hogy mit akar a szer-
zô: az egyház közeledjen-e az istente-
lenségben leledzô tudomány felé, vagy 
a tudomány fogadjon be mitológikus 
fogalmakat? Minden esetre kimondja 
a továbbiak során, hogy: „a feladat 
pedig elsôsorban az egyházra hárul”. 

A továbbiakban bôven használja: a 
világ új rendje, jog, szabadság, fele-
lôsség, kötelesség kifejezéseket, az 
emberiség életének új értelmét, a tör-
ténelem új fejezetét, mely alapokon 
felépülhet a kellô hatásfokkal mûködô 
világszervezet. És hogy Tóth János 
nem a tudomány, hanem az egyházak 
reformját sürgeti, az a további fejeze-
tekbôl kitûnik. A reformokra azért 
van szükség szerinte, mert a mai tár-
sadalmi rend végóráit éli. Nem hasz-
nálja, de általában a POST CHRIS-
TIAN (a kereszténység utáni) ERA 
elnevezést alkalmazzák a kialakulóban 
levô társadalmi rendre. Elég jó eladó 
ügynöke ennek Tóth János nemzetközi 
jogász, mert portékáját Istennel, Krisz-
tussal dekorálja: „Isten megújít ben-
nünket. Krisztus azt akarja, hogy egy-
háza mintegy mintaként elôrevetítse 
az emberi közösség megújulását. Is-
tennek megvan a hatalma ahhoz, hogy 
Krisztusban új emberiséggé alakítson 
át bennünket.”

Ezt figyeljük meg: „... az ideológiák 
és régi társadalmi rendszerek alko-
nyán ... erôteljesebb az igény, hogy az 
egyház szabaduljon ki az elmúlásra 
ítélt társadalmi rendszerekbôl, saját 
megújulásával mutasson utat és adjon 
energiát az emberiség megújulására 
az új világrend felépítésére”. Vajon 
milyen társadalmi rendszert ítéltek 
elmúlásra és kik? Ma, a második vi-
lágháború utáni korszakban kétféle 
társadalmi rendszer van a földön: „pol-
gári-demokrata” és „szocialista”. Az 
egyház azon az oldalon mûködik sza-
badabban, amit polgári-demokratának 
nevezünk. EbbŒl a pakliból a 2. világ-
háború befejezése óta több országot 
átkártyáztak a „szocialista” oldalra 
forradalmak útján. A baloldali politi-
kai irodalom úgy állítja be a forradal-
makat, mint a fejlôdés szükséges és 
logikus, tehát elkerülhetetlen folya-
matát a kapitalista termelési fokról a 
magasabb színtû kommunizmus felé. 
Tóth János írásából kitûnik, hogy nem 
a vasfüggöny mögötti forradalmakról 
van szó, mégis így ír: 

„Az egyház és forradalmak viszonyá-
ról változatlan hevességgel tart a vita, 
és ezt a vitát lezárni nem is lehet. Az 
egyház is, mint az igazi forradalmak, a 
társadalom megújítását, az emberek 
és intézmények megújítását kívánja.” 

A polgári életformáról, melynek 
alapja a család és nemzet, Tóth János 
így vélekedik: „A nacionalizmusok és 
ideológiák kusza szövevényében utat 
vesztett emberiség”. Az egyház fela-
datát Tóth János nem abban látja, 
hogy bátran kiálljon az ateizmus ellen, 
a családot, nemzetet felbontó bolseviz-
mus ellen, hogy Istent követeljen az 
ateizmus helyére, hogy a nemzet-
egyéniségek kifejlesztését követelje a 
fajkeverô nemzetköziség ellen, hogy a 
családi élet mély vallásos értelmét 
hirdesse az erkölcsrombolás ellen, 
hanem abban látja: „ami Mózesé volt 
egykor: a nép felé hirdetni, hogy csa-
pásokon, szenvedéseken, sivatagi ván-
dorláson és annak fegyelmezésén át új 
létformába kell eljutnia, az emberiség 
átfogóan rendezett életformájába, 
mert ez ma az ígéret földje. És a világ 
hatalmasainak is a szemébe kell mon-
dania: hagyjátok, hogy Isten népe jobb 
hazát teremtsen a Föld minden lakó-
jának.” A jobb hazát teremtô Isten né-
pe mellé magát az Istent is besorolja, 
a falanszter-világ ügynökéül: „Isten-
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nek nem késô. A föld és mi övéi va-
gyunk. Ha ezt tudjuk és neki engedel-
meskedünk (a falanszter építésében) – 
átvisz  minket a ránkváró  tíz csapá-
son,  száraz  lábbal a Vörös-tengeren, 
életben tart a sivatagban, s útközben a 
föld egymás ellen acsarkodó népeit új 
nemzetté formálja és az emberi jogok 
tiszteletéhez szoktatja.” 

Ez egyben a befejezô része a „Fele-
lôsségünk egyházunkért” címû fejezet-
nek, de Tóth János nemzetközi jogász 
személyéhez még egy kis adalékot 
fûzünk. Kedves olvasónk, Legárd Lász-
ló írja levelében: „Elôször is néhány 
szóval szeretnék hozzászólni a májusi 
számban lévô könyvismertetésedhez. 
1966 októberében Malmôben dolgoz-
tam. A magyar forradalom 10. évfor-
dulóját a közeli egyetemi városban 
tartották meg a Dél-Svédországban 
élô magyarok, az ottani egyetem aulá-
jában. Az ünnepi elôadó Tóth János 
nemzetközi jogász Genfbôl. Ilyen csa-
lódás ritkán ért és ebben nem voltam 
egyedül. Az ünnepi beszéd a magyar 
forradalom legszebb eszméit támadta, 
ezenkívül egyházellenes és Mind-
szenty személye iránt tiszteletlen volt. 
Beszéde nagyobb részében egy órán 
át arról beszélt, hogy mi magyarok 
jugoszláv mintájú kommunizmust-
szocializmust akartunk, olyant, amiért 
Rajk László hôsi halált halt, mártírom-
ságot szenvedett, stb. Én akkor még 
csak egy éve voltam nyugaton, és két 
hete Svédországban. Nem akartam 
elhinni, hogy ez megtörténhetett, fe-
hér voltam és napokig csak ezen töp-
rengtem: hát ez mi volt? Az ünnepély 
néhány rendezôjével beszéltem ké-
sôbb, akiket ugyanúgy meglepett a 
botrányos eset, és végül senki sem 
tudta, hogy kapott meghívást ez a 
vörös jogász ünnepi elôadóként. Két 
hónap után eljöttem Svédországból, 
így késôbb sem tudtam meg, ki volt a 
svédországi szervezô, aki ezt a Tóth 
Jánost becsempészte a tízéves év-
forduló pódiumára.”

Balla Bálint berlini egyetemi tanár, 
szociológus úgy véli, hogy „a nyugat–
keleti, tehát partikularizmus–univer-
zalizmus ellentét feloldásában a ke-
resztény szellemnek fontos szerepe 
lehet. Ne feledjük, hogy mindkét ural-
kodó ideológiai rendszer a keresztény-
ségnek nemcsak meghaladási kísér-
lete, hanem gyermeke is. A nyugati 
technikai–gazdasági civilizáció és a 
politikai szabadságmozgalmak, mint a 
partikularizmus eredeti, ma is pozitív 
tartópillérei, keresztény tradíciókból 
is merítettek. A marxizmus eszményé-
ben pedig felfedezhetjük a keresztény 
közösség és egyetemesség, a kato-
licitás visszfényét.”    Ilyen felfedezés-
ért – véleményünk szerint – a mai 
világban Nyugaton Nobel-díj jár, 
ennek kellô propagálásáért a római 
„Katolikus Szemle” valóban megér-
demli a Lenin-díjat.

***
A szerkesztô elnézést kér a könyv-

ismertetés terjedelme miatt, ami új-
ságunkban túlméretezett. De ugyan-
akkor cinkosnak éreznénk magunkat, 
ha hallgatnánk arról, hogy ez a hitében 
megingott csoport, római, központi 
helyzeténél fogva nagy veszélyt jelent 
az emigráció lelki épségére. Tudjuk 
jól, hogy sajnos nem csupán magyar 
vonalon erôltetik egyesek a keresz-
ténység szellemi fegyverletételét, de 
különösnek tartjuk, hogy az emigráci-
ós magyar papság, katolikus és protes-
táns egyaránt, szavát sem hallatta az 
ökumenizmus ürügyén hangoztatott 
politikai szándékok miatt, olyan idôk-
ben, amikor a magyar egyház és hívek 
odahaza nehéz harcukat vívják, hogy 
egyházi intézményeik ne süllyedjenek 
az ateista kormányzat propaganda-
csoportjaivá. Mert az ökumenizmus 

magyar vonatkozásban már csak 
ürügy valóban, hiszen a magyar égbolt 
alatt a vallási különbözôségek már 
nem számítanak. Amikor a protestán-
sok már nem „balthazárkodnak”, ami-
kor Prohászka püspök képzelt arany-
hídján kétirányú, mindennapi forga-
lom jár, amikor a századelejei kiván-
dorlók, két világháború lövészárkainak 
katonái, az elsô és második közötti 
idôk trianoni szegényei, végül a há-
borúk utáni keresztényüldözés vagy 
kivándorlás keresztényei nem kérdez-
ték egymástól, hogy taláros vagy csu-
hás pap öntötte-e rá a vizet – ugyan 
minek ezt firtatni most és éppen itt az 
emigrációban? És miért fordul ebben 
a könyvben mindig úgy a szó, hogy 
abból mindig csak a katolikus pap 
rövidül meg?

Figyelemre méltó körülmény, hogy 
ezt a találkozót és ezt a könyvet nem 
egy jelentéktelen kis csoport hozta 
össze, hanem – katolikus részrôl lega-
lábbis – a külföldi magyar papi, szel-
lemi központ Rómában székelô és 
erkölcsi és anyagi téren a vatikáni 
hivatal támogatását élvezô tehetséges 
és felkészült csoportja. Ezek az írás-
tudók bizonyára távolabbra látnak a 
hit és egyház jövôjét illetôen mint mi, 
és ezért elgondolkodtató, hogy nem az 
ellenállást, hanem a behajlást ajánlják 
nekünk, híveknek, abba a szellemi 
irányzatba, amely az új, a jobb világ 
ígéretével, egy világot átfogó nemzet-
közi szervezôhatalom kiépítését üd-
vözli. De mi, egyszerû hívek, féltjük 
ettôl az új miazmától mindazt, amit 
eddig papjaink értékként hirdettek: 
egyéni szabadságunkat, családi, nem-
zeti körünket.

Itt – úgy érezzük – nem a keresztény 
egységrôl van szó, hanem inkább le 
akarnak nyeletni velünk valamit, ami-
tôl természetünktôl fogva irtózunk. A 
szekularizáció nem áll meg az egyház 
teljes félreállításánál, hanem folytató-
dik az új erkölcs  bevezetésével, mely 
minden jel szerint a szovjetember 
részére gyakorlatba tett életformát 
veszi mintaképül. Innét származik a 
könyvnek az a negatívuma, hogy a 
hitélet legválságosabb korszakában az 
egyház belsô szerveit rágó kór helyett 
egy elmúlt náthát gyógyít ökumeniá-
val, és az a pozitívuma, hogy kapcsola-
tokat épít, megértést mutat a magyar-
országi egyházigazgatás iránt, amely 
tudvalévôen az ateizmust támogató 
kormányzat gondozásában sorvad. 

Néhány emigrációs lapnál tapasztal-
ható bizonyos lelki letérdelés kézcsók 
magasságra, a kancsukás ember elé. 
Nem mindig állapítható meg, hogy 
pénzért nyúlik a térdkalács, vagy 
félelembôl, vagy jó idôben tett helyez-
kedésbôl. Tudjuk, a betûnek irtózatos 
közvéleményformáló ereje van: a 
legképtelenebb ostobaságból is lehet – 
kellô propaganda után – közóhajt te-
remteni. Az, ami a „Katolikus Szemle” 
kiadványából felénk árad, ma még 
csak filozófiai okoskodás, betûzuhatag, 
papírjövô. De ez a fajta propaganda 
anyag ma már tonnaszámra ömlik rá 
a nyugati ember agyára. A sioni öku-
menikus istentisztelet résztvevôi még 
elmondták, de fülük már be nem fo-
gadta a Lectio brevis-t: „Józanok le-
gyetek, vigyázzatok, mert ellenségtek, 
az ördög, mint ordító oroszlán szer-
tejár és keresi, kit elnyeljen. Álljatok 
ellene a hitben szilárdan.”

***
Az ismertetett könyv „... hogy 

mindnyájan egyek legyenek”, Katoli-
kus Szemle kiadása, Róma 1971. 

Szerkesztôség és kiadóhivatal: 00193 
Roma, Via della Conciliazione, 44. 
Italy.  A könyv ára : US $ 1,50.

(Ausztráliai Magyarság,
1973. május)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. szeptember 6-án vasárnap de. 11 órakor  

 ISTENTISZTELET, 
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban  

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

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

Szülôk fi gyelmébe: Ez alkalommal nincs vasárnapi 
iskola. 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 

SPRINGVALE (VIC.) 2015. szeptember 6-án vasárnap du. 3 órakor 
 Istentisztelet Igét hírdet: Incze Dezsô

Springvale Lutheran Church.  (3. Albert Ave Springvale.)
NSW. SYDNEY 2015. szeptember 6-án vasárnap de. 11.30 órakor  

Istentisztelet,
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 
Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 

hogy hozzák el a kicsiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 
2015. szeptember 6-án vasárnap de. 11 órakor  

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 

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

2015. szeptember 6-án 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 2015. szeptember 6-ánvasárnap du. 2 órakor 
Bibliaóra

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

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

Aspley, Észak Brisbane (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. 

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 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Világszerte a magyar református gyülekezetek templomaiban augusztus végén a vasárnapi istentiszte-

let keretin belül megterítik az Úr asztalát. Így lesz ez a Sydney-i református gyülekezetben is, ahol úr-

vacsorai közösségben fogunk ünnepelni. Errôl az ünneprôl, amellyel egyben megkezdôdik az egyházi 

ünnepi félévünk, szeretnék mondani most pár szót.

A kérdésre, hogy mit is ünneplünk, bizonyára az olvasók többsége tudja a választ: az új kenyeret! 

És valahol ez így is van, de nem itt! Csak három hete, hogy megérkeztem Ausztráliába, és még nagyon 

sok mindent nem láttam és nem tapasztaltam, de annyit már igen, hogy a kontinens földrajzi adottságai 

miatt itt nem most van az aratás, tehát az „új kenyér” megnevezés inkább csak szimbolikus. Viszont az 

Magyarországon és az elszakított országrészekben most folyik a gabonafélék betakarítása, ennek kapcsán 

sok gyülekezetben megsütik az új kenyeret, amely az Úr asztalára kerül. Hálaadó ünnepség tehát ez 

elsôsorban, mert hálát adunk Istenüknek a gondviselésért, a termésért és kenyérért - vagyis az életért. 

Gondolom, sokaknak vannak még emlékeik a régi otthonukról a jó öreg európai magyar hazából. Nem 

árulok el nagy titkot testvéreim, ha azt mondom, hogy az ottani lakosság többségének az új kenyér ünnepe 

valóban ünnep. És valahányszor csak kenyér kerül az asztalra hálát adva és örömmel eszik azt, mert 

bizony drága. Na ez a másik ok, ami miatt nehéz itt megélni ennek alkalomnak igazi mivoltát. Mert, ahogy 

én látom, itt roskadoznak a boltok polcai a különféle pékárutól, és nem azért mert a szegény vásárlónak 

nincsen rá pénze, hanem azért, mert el van telve! És sajnos a gazdasági jólétben néha (vagy talán soha) 

elfelejtenek már hálát adni érte annak, akitôl ez mind van. Pedig az élet is tôle van! Ô az élet kenyere, és 

aki eszik abból, az nem éhezik meg. 

Éljél hát testvérem a lehetôséggel - vedd magadhoz az élet kenyerét és adj érte hálát az Úrnak! 

Tóth Róbert, teológus ösztöndíjas, Sydney

Új kenyér ünnepe, avagy 
van e kenyérkérdés Sydneyben?
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Megalakult a Madách Kör
A Regnum Marianum feladata az 50-

es évek elején a lelkiek mellett, a hazá-
tól messze szakadt fiatal magyarok 
kulturális fejlôdése is a tennivalók kö-
zé került. Megalakult Madách Imrérôl 
elnevezett irodalmi klub „Madách 
Kör” néven.

Ennek a célja az volt, hogy a keresz-
tény irodalmat és mûvészetet ápolja, 
továbbá egyes tudományos kérdések-
kel is foglalkozott. A „Kör” egyrészt 
önmûvelésre törekedett, (zártkörû vi-
taülések) másrészt tagjai szaktudását 
kultúresték és elôadások keretében 
gyümölcsöztette.

A Madách Kör elôadásokkal kapcso-
lódott be az ifjúsági kör életébe. A Kör 
biztosította az ünnepélyek rendszeres 
megtartását, vállalta azok elôkészítését 
és a szereplôgárda toborozását.

Kulturális tevékenység terén, külön 
figyelmet szenteltek az ifjúsági cso-
port által --– önnön anyagi erôforrá-
saiból létrehozott könyvtárnak. A 
könyvtár nagy anyagi és személyi ál-
dozatokat kívánt és ezzel bizonyították 
önzetlen munkájukat.

 Az összejöveteleket háromhetenként 
tartották Csepelyi Rudolf vezetésé-
vel. Az elsô elôadást Kertész György 
tartotta, aminek a témája „A magyar 
irodalom az elsô írásemlékektôl a Mo-
hácsi vészig terjedô idôben” volt.

A kölcsön könyvtárt is megnyitották 
ünnepélyes keretek között a Szent 

Ágoston Hall-ban., 
A könyvtár alapszabályai szerint a 

belépôdíj 1 Font volt és a kölcsönzési 
idô két hétre szólt és csak egy hónapra 
lehetett hosszabbítani. A kölcsönzési 
díjak (csak egy könyvet vehettek ki): 5 
p. az elsô hétre, aztán emelkedett 1p.-
vel hetenként. Könyvtár órák minden 
vasárnap este 6 és 11 között voltak. 

Felkérték a hívôket, hogy aki olyan 
könyv tulajdonában volt, amit már el-
olvasott, akkor azt ha nélkülözni tud-
ták, akkor ajánlják fel a könyvtár ja-
vára.

(A hetvenes években még sokan 
használták a Regnum könyvtárát, de a 
modern technológia, Internet, haszná-
lata a könyvek kölcsönzését egyre ke-
vesebben használják. Egyre több an-
gol szó csúszik be mindennapi beszél-
getésünkbe, ami elgondolkoztatja azo-
kat, akik a szép, tiszta magyar beszéd 
mellett törnek pálcát. Érdemes lenne 
többet olvasni a „Magyar Irodalom 
Gyöngyszemeibôl” és újra magyarul 

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

A Regnum 
Marianum 
kezdete

beszélni, úgy, mint amikor kijöttünk. 
Mutassunk példát azoknak, akik már 
nem is keresik a helyes kifejezése-
ket.)

A családi est sikeréhez hozzájárult a 
jól megszervezett büfé, amit Varga 
Lajosné vezetett és családja meg még 
Szabó Erzsi, Kövess Zoltánné és 
Gábel Juci segítettek.

Újságként ekkor „A Dél Keresztje” 
meg a „Magyar Cserkész” címû lapo-
kat vásárolhatták a hírekre kiéhezett 

magyarok. (Most ezt a feladatot a Ma-
gyar Élet  teljesíti).

Az ifjúsági összejövetelek formája 
átalakult azzal, hogy ôk saját kezdemé-
nyezésre megalakították a Szent Imre 
(fiú) és Szent Margit (leány) egyletet. 
Errôl az 1952. évi május hó 23.-n 
megjelent 8. számú Értesítôben így 
számoltak be:” Az ifjúsági csoport 
öntevékenysége a jövô záloga és a je-
len legörvendetesebb jelensége, s 
részben fontosabb is, mint az idôseb-
bek ilyen irányú munkássága. Ezen 

utóbbiak, ugyanis még ha akarnák, 
sem tudnák teljesen elveszteni ma-
gyarságukat és nem tudnak elszakadni 
a magyar emlékektôl, mely összetart-
ja ôket –-- eltekintve az egyes személyi 
és felfogásbeli ellentétektôl, melyek 
idôvel mindinkább elsimulnak. Az 
ifjúság azonban az idegen földön 
szükségszerûen alkalmazkodik a jelen 
helyzethez és körülményekhez és 
eközben a teljes elidegenedés veszélye 
fenyegeti. Mégis ô az egyedüli, aki a 
magyar ezeréves keresztény kultúra 
legértékesebb magvát megmentheti 
és fejlesztheti is, a körülményekhez 
képest.

Az ifjúsági csoport vasárnapesti ösz-
szejövetelein –-- egyre komolyodó elô-
adásokkal, megbeszélések, viták tartá-
sával képezi magát és ezt egybekap-
csolja kellemes társalgással és szóra-
kozással.

Ezen kívül az ifjúság saját költség-
vetéssel egyre több sportot ûz.” Eddig 
az idézet.

A Madách Kör megtalálta az utat, 
hogy hogyan lehetett a fiatalokat ösz-
szefogni és tanítani a magyar kul-
túrára.

Varga Emôke

Magyar Nyelvû Szentmisék:
8.30: Wantirna - Szent István templomban

Cim: 760 Boronia Rd. Wantirna VIC 3152
12.00: Balaclava – St. Colman's templomban

Cim: 293 Carlisle St. Balaclava VIC 3183
Az Árpád Otthonban 

minden hónap második szerdáján 11-tôl szentmise
A Geelong-i Szent László központban 

 Geelong / Lovely Banks, 55 Lovely Banks Road VIC 3221
minden hónap harmadik szombatján szentmise. 

A nyári idôszámitasban 16.00-tól a téliben 15.00-tól.
Havonta egyszer diákmise Balaclaván 

Gitárral, dobbal...fiatalos énekekkel
Havonta egyszer ebéd a Balaclava-i plébánián

Érdeklôdni: Laczkó Mihály (03) 9527-4106

Szent István király ünnepéhez
Minden egyházi esztendôben újra átéljük a kisebb --- nagyobb ünnepeinket, hisz ezek évente ismétlôdnek. Fontosak 

nekünk, mivel ritmust adnak az életünknek és alkalmat arra, hogy bekapcsolódjunk az ünnepbe, valami nagyobbnak, 
eszményinek a részesei lehessünk. Továbbá, ezeken a rendkívüli napokon a lelkünket is ünneplôbe tudjuk öltöztetni, hisz 
ezeket egyfajta készület elôzi meg. 

A Regnum Marianum egyházközségnek is megvannak a maga nagyon fontos ünnepei ahol is a közösség nem csupán a 
közös hittôl vezérelve van együtt, hanem mint a diszpórában élôk ünnepeljük Hazánk nagyjait. Így volt ez idén is Szent 
István király ünnepéhez közel, amikor is a szentmisében róla elmélkedve élhettük meg azt, hogy a Magyar lélek összeköt 
minket.

Hálás szívvel gondolok azokra a testvérekre akik megtiszteltek minket ezen az ünnepi alkalmon és valóságos közös-
ségben lehettünk együtt. Megmutatva Nemzetünk sokszínûségét, pompáját. Köszönet érte.

Külön köszönet azoknak akik az ünnepi étket varázsolták az ebédhez, mintegy megkoronázva a napot. Ôk pedig: Kovács 
és Pénzes család, Annuska, Rozika, Julika, Éva, Ilonka, Robi, és Hajnalka.

Sajnálom, hogy sokuknak nem jutott lehetôség, hogy ebben osztozzanak velünk, de a termünk befogadó képessége 
sajnos véges. Isten áldja meg mindannyiuk munkáját, fáradozását!
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KRÓNIKA
Kincsesláda 

Gyermektábor 2015
A diákok júniusban kapják ki a jól 

megérdemelt, kéthetes téli vakációt. 
Ilyenkor az ausztrál iskolák mellett a 
hétvégi magyar iskola, a cserkészet, 
de még a táncórák is szünetelnek, ki-
sebb-nagyobb fejfájást okozva a szü-
lôknek. A Sydneyi Magyar Református 
Egyház úgy gondolta, hogy ez egy re-
mek alkalom arra, hogy a Sydneyben 
élô magyar gyermekek együtt tölthes-
senek pár napot kizárólag magyar 
környezetben. A Kincsesláda Gyer-
mektábor idén második alkalommal 
került megrendezésre.

A napközis táborban három napon 
keresztül, reggeltôl délutánig tartott a 
móka. A legkisebb táborozó három 
éves volt, míg a legidôsebb tizenöt. A 

nagy korkülönbségek ellenére, kicsik 
is nagyok is egyaránt megtalálták a 
számukra legélvezetesebb elfoglalt-
ságot, hiszen a program nagyon színes 
volt. Elsô nap elkészítettük a tábor 
zászlóját, amelyre mindenki felragasz-
tott egy papír bábut, amit saját maga 
készített. A közös munka közben jó 
hangulat kerekedett, ami kitartott a 
tábor végéig.

Az idei tábor fô témája a Magvetô 
Bibliai története volt, amelyet több 
ízben is meghallgattak, eljátszottak a 
gyerekek, miközben megismerkedtek 
a kenyér készítésének folyamatával, a 
gabona magjának elvetésétôl a ke-

mencében sütésig. Péterffy Réka, a 
tábor megálmodója és igen lelkes ve-
zetôje mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy a táborozók élményekkel és 
saját maguk által készített kincsekkel 
térjenek haza.

A Flamingtoni Magyar Iskola tanárai, 
Kory Catherina (Katalin) és Kicsi 
Csilla gondoskodtak róla, hogy még 
több szerepet kapjon táboron belül az 
éneklés. Kodály-módszerrel tanították 
a gyerekeket szolmizálni, kottázni, 
mondókázni, énekelni és ritmusgya-
korlatokat végezni. Harasta Emôke 
és Cseh Andrea szabadtéri játékokkal 
nyûgözték le a kíváncsi gyereksere-

get.
KCSP ösztöndíjasaink sokat segítet-

tek a tábor megtervezésében és lebo-
nyolításában. Hargitai-Halászi Lehel 
és Tóth Borbála népi játékokat és 
táncokat tanítottak a gyerekeknek, 
valamint kézmûves foglalkozásokat 
tartottak. Legjobban a gólyalábazást, 
bot-hajít st és egyéb birkózással, fo-
gócskával összekötött játékokat élvez-
ték az igencsak mozgékony táboro-
zók.Viszont a nemezelés, pogácsa ké-
szítés és csempe festés is nagy nép-
szerûségnek örvendett, fôleg a krea-
tívabb nagylányok körében.
Gazdag Balázs a cserkész múltjából 

merítkezve néha ráncba szedte a tár-
saságot és szabadtéri játékokkal fog-
lalta le ôket. A gyerekek tátott szájjal 
figyelték Kicsi Gyurkát, aki Mátyás 
királyról mesélt nekik ebéd után.

Ahol ennyi gyerek és móka van, ott 
bizony sok az éhes száj is, de szeren-
csére a Sydney-i Református Egyház 
lelkes asszonyainak köszönhetôen 
egyik gyerek sem maradt éhen a 
tízórai, ebéd és uzsonna után.

A gyerekek minden reggel vidáman 
jöttek a táborba, és remélik, hogy 
jövôre ismét megrendezésre kerül. A 
szülôk részérôl rengeteg pozitív visz-
szajelzést kaptunk, miszerint a gye-
rekek a tábor után többet beszéltek 
otthon magyarul és nagyobb lelkese-
déssel járnak magyar környezetbe.
Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani a szülôknek, akik elen-
gedték gyermekeiket, nagyszülôk-
nek, rokonoknak, barátoknak, akik 
elhozták ôket és mindenkinek aki 
segített, hogy a tábor megvaló-
sulhasson.

AZ ORSZÁG KENYERE. 
Adományokból összegyûlt búzából sü-

tötték augusztus huszadikára. „Sokmil-

lió búzaszem, --- egy nemzet” a jelmon-

dat.
Mindennapi kenyerünk. A keresz-

tényeknél Krisztus testét jelképezi. A 
kenyérnek falun külön helye volt az 
asztalfiókban, a kés hegyével keresztet 
rajzoltak rá, mielôtt megszegték. So-
kan vagyunk úgy ma is, hogy átélt 
emlékeink miatt maradék vagy száraz 
kenyeret nem dobunk a szemétbe. 
Mert régen már a búzát is életnek 
hívták.

 Négy évvel ezelôtt, az elsô alka-
lommal, 10 tonna búza gyûlt össze az 
ország kenyeréhez, tavaly már 220 
tonna! Az idén ezt a mennyiséget is 
túlszárnyalták! A Kárpáthaza minden 
szegletébôl érkezett adomány. Az 
egész búzamennyiséget összekeverve 
örlik meg. Kis részébôl sütik az 
ország kenyerét és a cipókat Szent 
István napjára. A megmaradt liszt 
biztosítja Csaba testvér árváinak 
egész évi kenyérellátását és Kár-
pátalja gyermekvédelmi otthonai-
nak a kenyérszükségletét. S az idén 
elöször, az anyaország területén mû-
ködô segélyszervezetek kapják a meg-
maradt részt szegénysorsú gyermekek 
étkeztetésére. Sokmillió búzasaszem,  
de egy nemzet.
KÁRPÁTALJA. 
Újabb katonai behívóhullám söpört 

végig Ukrajnában. Kárpátalján csak 
ötven százalékban képesek a hatósá-
gok a kézbesítésre, annyi sokan 
vannak a Magyarországra menekûlt 

Innen is oda 
figyelünk

fiatalok. A hivatalok „szabályellenes” 
módszerekhez is folyamodnak: Egye-
temi diploma átadásával együtt adják 
át a behívót, a határnál útlevél ellenôr-
zése mellett kapja meg behívóját  a 
ki- vagy beutazó.
PETÔFI SÁNDOR program, szép 

magyar szóval munkaterv. Hasonló, a 
Kôrösi Csoma Sándor Programhoz,  
amely a tengerentúli magyarság meg-
maradásának a megsegítésére jött 
létre,  fiatal kiküldöttei révén szá-
munkra is ismeretes. Az új Petôfi 
Sándor Program keretében a  magyar 
kormány augusztusban indított útjára 
ötven ösztöndíjas fiatalt a Kárpáthaza 
olyan telepûléseire, ahol végveszélybe 
került  a magyarság fennmaradása. 
Az úticél kiterjed olyan szórványkö-
zösségekre is, amelyek a monarchia 
létezése óta maradtak fent. (Pl. Bosz-
nia-Hercegovinában.) A kiküldöttek 
olyan képességgel rendelkezôk közül 
lettek kiválogatva, akik már gyakor-
lottak közösségszervezô, népmûvésze-
ti, cserkész, oktatási stb. munkában.  A 
kikûldetés kilenc hónapig tart. Megis-
merve a helyi életkörûlményeket, a 
kormány felé is tolmácsolni képesek a 
további tennivalók irányvonaláról. A 
közös munka pedig mindkét oldalon 
egy továbbfejlödô erôt, kitartást je-
lenthet az összetartozás fogalmának.

További híranyag a  Petôfi Sándor 
program   web-oldalon található. A Du-
navilág rádión pedig se vége se hossza 
a szívet-lelket melegítô, hasonló törté-
néseknek.

Örömmel értesültünk arról, hogy az 
utolsó két évben növekszik a szüle-
tések száma Magyarországon! Tavaly 
ez a növekedés 3 százalék volt. Nôtt a 
házasságot kötöknek a száma is, 
csökkentek a válások. Úgylátszik, 
hogy a kormány új politikája, szülés 
utáni komoly kedvezmények, munka-
viszonyok, adócsökkentés lassan, de 
biztosan eredményeket mutat. Ter-
mészetesen ez mind hamis adat, állítja 
az ellenzéki „testület”. A rádióbeszél-
getések alkalmával körbe-karikába 
szajkózzák meglátásaikat. Már nem is 
bosszantó, hanem egyenesen nevetsé-
ges. Egy nagy táblát kellene kifüggesz-
teni a Rádiónál: Kérjük, hogy marha-
ságokat ne beszéljen.
DÉLVIDÉK. 
Maradék község az egyik legdélebbi 

magyar település a Szerémségben. 
Évtizedes szünet után ismét megindul 
a magyar oktatás! A helyi szerb iskola 
190 diákja közul 70-80 magyar gyerek 
szeretne magyarul is tanulni. Ezek 
számára a szerb iskolaigazgató bele-
egyezésével kétnyelvû lesz az oktatás. 
A Magyar Nemzeti Tanács segítsé-

gével napközit is szerveznek, hogy a 
délutánokon is magyar foglalkozáso-
kon erôsítsék tudásukat a gyerekek.
DÉLERDÉLY. 
Újra van magyar színtársulat Nagy-

károlyban. Noha a színházépület az 
elsô köszínházak közé tartozott a 
történelmi Magyarországon, lelkes 
fiatalok közel száz év szünet után 
színtársulatot alakítottak.

A „VAGYUNK” mozgalom szervezé-
sében fokozatosan újítják fel Vajdahu-
nyad várát. A város lakóságának csak 
4 százaléka magyar, számukra iskola 
is csak Déván található. „Fogadja mû-
emlék örökségbe egy-egy részét a 
várnak!”  ---  hírdeti a mozgalom. Saj-
nos, a román turizmus Vajdahunyad 
várát is Drakulával hozza összefüg-
gésbe, pedig Vlad Tepes sohasem élt 
itt!

A Folklór Kulturális Közalapítvány 
rendezéséban augusztusban került sor 
a XXV. JUBILEUMI CSÁNGÓ 
FESZTIVÁLRA 

Jászberényben. Kutatóink szerint 

egyre több és több olyan adat kerül 
napvilágra, amelyek szerint nyel-
vezetük, egyes népszokásaik honfog-
laláskori elemeket ôriztek meg. A 
moldvai csángók számára a romániai 
katolikus egyház nem engedélyezi a 
magyar nyelvû szentmiséket. Ôsi 
szenténekeik ennek ellenére a mai 
napig fennmaradtak. A Babba-Mária -
--- Boldogasszony tiszteletük az 
összmagyarság körében a legôsibb, a 
legerôsebb. (Az idén Ausztrália ma-
gyar cserkészei is Csángó regôstábort 
rendeznek szeptemberben.)

A 23. cserkész világtalálkozót, ma-
gyarul dzsemborit Japánban tartották 
július 27-tôl augusztus 8-ig. A 147 
nemzet között Magyarországot 108 
cserkész, 11 központi vezetô és 73 
kísérô képviselte. Egy kivilágított 
Rubik-kockában berendezett csárdá-
ban a kísérôk magyar ételeket készí-
tettek és szolgáltak fel naponta az 
érdeklôdôknek.

P. I.
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SPORT
Elhunyt 

Puskás Ferenc özvegye
Életének 84. évében elhunyt Hu-

nyadvári Erzsébet, Puskás Ferenc 
özvegye.

Az 1932-ben született Hunyadvári Er-
zsébet 16 évesen, a Kispesti AC kézi-
labdázójaként ismerkedett meg Pus-
kás Ferenccel, akivel 1950-ben kötött 
házasságot.

1952-ben született meg egyetlen 
gyermekük, Puskás Anikó, aki 2011-
ben a spanyolországi Valenciában 
hunyt el.

Puskás Ferencné az 1956-os forrada-
lom leverése után decemberben négy-
éves kislányával együtt gyalog hagyta 
el Magyarországot, és Olaszországban 
csatlakozott a férjéhez, aki Nyugat-
Európában turnézott a Honvéddal.

Puskás 1958-ban lett a Real Madrid 
játékosa, így családjával együtt a spa-
nyol fôvárosban telepedett le. A Hon-
véd-játékosként hivatásos katonának 
számító Puskás ellen a katonai ügyész-
ség csoportosan külföldre szökés bûn-
tette miatt nyomozást indított, ennek 
elévüléséig nem is tért haza, lánya 
azonban az 1960-as évek közepétôl 
már rendszeresen hazalátogatott a 
rokonokhoz. Puskás játékospályafutá-
sa után edzôként dolgozott, akárhova 
utazott a világban, felesége mindenho-
va követte.

Puskásék 1991-ben költöztek haza, és 
a korábbi legendás játékos utolsó évei-
ben súlyos betegsége miatt állandó 
gondozásra szorult. Puskás Ferencné 
férje halála után személyesen nyújtott 
segítséget a Puskás címû életrajzi 
könyv, a Puskás Hungary dokumen-
tumfilm elkészítéséhez, valamint a 
FIFA Puskás-díj megalapításához.

Nemzetközi 
részvétnyilvánítások Puskás 

Ferencné halála miatt
A Nemzetközi (FIFA) és az Európai 

Labdarúgó Szövetség (UEFA), továb-
bá a Real Madrid elnöke is levélben 
nyilvánította ki részvétét Puskás Fe-
rencnének, a legendás Aranycsapat 
kapitánya özvegyének halála miatt.

A Puskás Ferenc emlékét ápoló inté-
zet és alapítvány igazgatójának, Szöl-
lôsi Györgynek címzett és a puskas.-
com emlékoldalon közzétett levélben 
Michel Platini UEFA-elnök egyebek 
mellett arra kéri a vezetôt, hogy to-
vábbítsa részvétét a volt futballcsillag 
családjának. A FIFA elnöke, Sepp 
Blatter pedig egyenesen minden idôk 
legnagyobb gólvágójának nevezi Pus-
kás Ferencet, és megtiszteltetésnek 
tartja, hogy a FIFA Aranylabda-gáláin 
többször is személyesen találkozhatott 
Erzsébet asszonnyal. Mindketten kie-
melik, hogy rendkívüli, különleges 
asszonyt gyászol a futballvilág „Eliza-
beth”, az elhunyt Puskás Ferencné 
személyében.

dát.
Ettôl persze még továbbjuthatott vol-

na a magyar bajnok, ha legalább egy-
szer betalál, hosszabbításra menthette 
volna a párharcot, de képtelen volt er-
re, és mivel a szokásos hajrágól ezúttal 
nem jött, vesztesen vonulhatott le a 
pályáról.

Három gólós vereség 
Poznanban

A Videoton 3-0-ás vereséget szen-
vedett idegenben a – Lovrencsics 
Gergôt, Kádár Tamást és Holman Dá-
vidot is foglalkoztató – lengyel Lech 
Poznantól az Európa Liga negyedik 
selejtezôkörének elsô mérkôzésén.

(Lovrencsics kezdôként 79 percet 
játszott a hazaiaknál, Holman a 89. 
percben állt be, Kádár nem jutott szó-
hoz.)

A lengyelek az elsô veszélyes tá-
madásukból vezetést szereztek: a kö-
zépen berobbanó Linetty egy balról 
érkezô beadást vágott Danilovic ka-
pujába. A folytatásban a Poznan többet 
birtokolta a labdát, de a a fehérvá-
riaknak is akadtak gólszerzési lehetô-
ségei.

Fordulás után többet támadott a fe-
hérvári csapat, mégis a hazai csapat-
nak sikerült újból betalálnia: Lovre-
ncsics beadását Thomalla fejelte 
kapura az ötösrôl, a kapufáról vissza-
pattanó labda pedig a vetôdô Dani-
lovicról került a hálóba. Az újabb ka-
pott gól megfogta a védekezésben 
eddig is sokat hibázó vendégeket, a 
csapatkapitány Tralka teljesen szaba-
don fejelhetett hat méterrôl, s nem 
hibázott.
Európa Liga-selejtezô, 
4. forduló, elsô mérkôzés: 
Poznan (lengyel)-Videoton 3-0 (1-0) 

Hatalmas Gera-gól és 
vitatkozó edzôk a 

Fradi-MTK-n
A Ferencváros 2-0-ra gyôzött az MTK 

ellen az NB I 5. fordulójában, ezzel 
továbbra is százszálékos teljesítmény-
nyel áll az élen.

OTP Bank Liga, 5. forduló:
FTC --- MTK 2-0 (0-0)
Nagy Fradi-helyzettel kezdôdött a 

meccs, Hajnal indításával Gera húzott 
kapura, ki akarta cselezni Hegedüst, 
aki lelopta a lábáról a labdát, de az 
pont Böde elé került, az ô lövését pedig 
Thiam blokkolta a gólvonal elôtt.

A hazaiak mezônyfölényben játszot-
tak, de sokáig nem sikerült újabb he-
lyzetet kidolgozni, aztán a 39. percben 
ismét Hegedüs mentette meg az 
MTK-t, spárgázva hárította Varga 
Roland 7 méteres lövését. A félidô 
elôtt az MTK-nak is volt ziccere, 
Torghelle csapta be Leandrót, de 
pocsékul lôtte el a labdát 16 méterrôl, 
amely nagyjából 4 méterrel ment mel-
lé.

A második félidôt Hajnal mellé szálló 
fejese vezette be, aztán az 52. percben 
megtört a jég: Gera gyönyörûen vette 
le a labdát a levegôbôl, majd éles 
szögbôl a kapus szeme közé vágta a 
labdát.

Hat perccel késôbb jött a második 
hazai gól, a csereként beállt Radó 
passzolt Bödének, aki Besérôl lefor-
dult, majd ballal a léc alá lôtt. Böde így 
tartja jó formáját, öt bajnokin szerzett 
hat góljával vezeti a góllövôlistát. A 
második gól után a Fradi nagyon visz-
szavett, de még így is növelhette volna 
az elônyét, ám Leandro fejese a lécen 
csattant.

Thomas Doll csapata sorozatban 25. 

bajnokiján maradt veretlen, legutóbb 
az elôzô szezon tizedik fordulójában a 
Diósgyôr otthonában kapott ki. Ami az 
örökrangadókat illeti, összességében 
az FTC 85. gyôzelmét aratta a kék-
fehérek felett, emellett 76 MTK-siker 
és 46 döntetlen született.

A lefújás után a két edzô szóváltásba 
keveredett, pontosan nem lehetett tud-
ni, hogy mi történt, a közvetítésben 
mindössze annyi látszódott, ahogy 
helyet cserélnek a riporter mellett, és 
László Csaba, az MTK trénere valamit 
hevesen magyaráz.

„Minden rendben van. Csak kikap-
tunk, mindegy, ennyi volt” --- mondta 
László Csaba, amikor az eset után 
megkérdezték, mi volt a szóváltás 
oka.

Az 5. forduló eredményei:
Újpest  --- Honvéd 1-1
Haladás --- Paks 1-0 
Puskás  --- Békéscsaba 1-2
Vasas  --- Videoton 2-1
Diósgyôr --- Debrecen 0-2

Debrecenben is 
fölényesen gyôzött a 

Fradi
A hatodik fordulóban sem talált 

legyôzôre a Ferencváros, pedig ezúttal 
Debrecenbe látogatott.

Thomas Doll csapata biztosan vette 
ezt az akadályt is. A Honvéd az újonc 
Békéscsaba otthonában villogott, míg 
Újpesten góliszonyban szenvedtek a 
csapatok.

A labdarúgó OTP Bank Liga hatodik 
fordulójának eredményei..

Békéscsaba-Honvéd 1-4 (0-1)
 Puskás-Vasas 1-0 (0-0)
 Paks-DVTK 1-1 (0-0)
Újpest-Haladás 0-0
DVSC-FTC 0-3 (0-1)
MTK -Videoton 1-0 ( 0-0)

Nyilasi Tibor a 
magyar–románról: 

Hideg fej, magyar szív!
Azt kívánom a magyar válogatottnak, 

hogy éljék át, amit mi átéltünk – 
hangsúlyozza Nyilasi Tibor futball-
legenda rövid videoüzenetében a 
magyar–román elôtt. Ô játékosként 
részese volt a máig utolsó román-
verésnek, még 1981-ben.

1981-ben két mérkôzést is játszott a 
magyar labdarúgó-válogatott Románia 
ellen, a ’82-es világbajnokság selejtezôi 
során. Ebbôl az apropóból a Four-
FourTwo magazin magyar internetes 
társa a Puskás Stadionba invitálta Nyi-
lasi Tibort. A magyar nemzeti csapat 
legutolsó, Románia elleni sikerében és 
a jelen válogatottja körül is aktívan 
tevékenykedô Fradi-legenda Fazekas 
László bátor és technikás góljára em-
lékezik, de a sportportál kérésére vi-
deoüzenetében azt is elárulja, mi volna 
egy mostani (szeptember 4., Eb-se-
lejtezô, Budapest), újbóli siker titka.

– Óriási ünnep volt az országban és a 
határon túl. Azt kívánom a mostani 
válogatottnak, Dzsudzsák Balázsék-
nak, hogy éljék át azt az élményt, amit 
mi átéltünk. Két kôkemény meccset 
játszottunk, végig sportszerû keretek 
között. Függetlenül attól, hogy mek-
kora politikai és történelmi felhangok 
lengték be a találkozót, a játékosok na-
gyon korrektül hozták le a pályán. 
Természetesen mi örültünk a csata 
után. 

Ezt a mérkôzést csak hideg fejjel és 
magyar szívvel lehet megnyerni – 
hangzanak Nyilasi Tibor intelmei.

Puskás egykori csapatának, a Real 
Madridnak az elsô embere, Florentino 
Pérez a világtörténelem legsikeresebb 
klubjának elnökeként szomorúságának 
ad hangot, mert --- amint írja: --- 
„ugyanúgy, ahogy a férje, Puskás 
Ferenc –-- akinek olyan sokkal adósai 
vagyunk –--, Erzsébet is mindig kimu-
tatta szeretetét a Real Madrid iránt”.

Storcz Botond: amiért 
jöttünk, az sikerült

Storcz Botond, a magyar kajak-kenu 
válogatott vezetôedzôje azt mondta: 
amiért jöttek, azt sikerült megcsi-
nálniuk a vasárnap befejezôdött, milá-
nói, olimpiai kvalifikációs világbajnok-
ságon, s elégedett a szerepléssel.

„Tizenöt kvótát szereztünk - kezdte 
értékelését a legfontosabbal a szakem-
ber arra utalva, hogy ezúttal nem 
elsôsorban az érmek, hanem a jövô évi 
riói játékokra szóló indulási jogok 
száma volt a fokmérô. - Persze ha 
részletesen elemezzük, akkor vannak 
hiányosságok, de ha még azt is hoz-
záteszem, hogy az olimpiai számokban 
két arany- és négy ezüstérem volt a 
mérlegünk, akkor ez egy nagyon jó 
eredmény.”

Az ötkarikás számok közül férfi K-2 
200 méteren (Tótka Sándor, Molnár 
Péter) és nôi K-2 500 méteren (Szabó 
Gabriella, Kozák Danuta) született 
magyar diadal, nôi K-4 500 méteren, 
férfi K-4 1000 méteren, férfi C-2 1000 
méteren és nôi K-1 500 méteren pedig 
második lett a magyar egység.

„Több számban az ezüstöt fel lehet 
csiszolni aranyra, gondolok itt a nôi és 
a férfi négyesre, de szerintem Vajda 
Attilában is benne volt az érem ezer 
méteren. Ami pedig abszolút kieme-
lendô, hogy a kétszázas férfi páros 
kétszer is megnyerte az aranyérmet” 
- mondta Storcz Botond.

A magyar küldöttség 3 arannyal, 6 
ezüsttel és 4 bronzzal zárta a regattát. 
Az olimpiai kvóták közül 6 férfi ka-
jakos, 5 nôi kajakos és 4 kenus (Ma-
gyarország szerezte egyébként a leg-
több indulási jogot Olaszországban, a 
nagy rivális németek például csak tíz 
kvótát gyûjtöttek).

 Összehasonlításképpen: három éve, 
Londonban összesen 14 kvótával - 1 
kenussal, 6 nôi és 7 férfi kajakossal - 
szerepeltek a magyarok. A mostani 
számot ráadásul még lehet gyarapítani 
a jövô májusi, duisburgi pótkvalifi-
kációs versenyen. A maximálisan 
megszerezhetô indulási jogok száma 
18, azaz Magyarország még két férfi 
és egy nôi kajakos kvótát gyûjthet. 

„Kenuban megszereztük a maximális 

számú kvótát, de a másik két szak-
ágban jövôre még megpróbáljuk gya-
rapítani a helyek számát” - fogalmazott 
a szakember, hozzátéve, hogy sze-
retné, ha már ôsszel, legkésôbb októ-
ber közepéig kialakulna a jövô évi 
menetrend, a felkészülési program, a 
válogatókkal együtt.

A kvalifikáció hajót és nemzetet illet, 
nem pedig versenyzôt, vagyis egyál-
talán nem biztos, hogy az indul el egy 
adott olimpiai versenyben, aki a kvótát 
kiharcolta - a riói magyar csapat 
összetétele a jövô évi válogatókon 
alakul majd ki. 

A magyar versenyzôk már hazaérkez-
tek Magyarországra, de a vb zárultával 
sincs számukra megállás: kezdôdik az 
országos bajnokság Szolnokon, majd 
azok, akik olimpiai számban indultak 
Milánóban, vasárnap Rio de Janeiro 
felé veszik az irányt, ahol a jövô hét 
végén kezdôdik a 2016-os olimpia 
tesztversenye. 

„Azért fontos az elôolimpia, mert 
még nem versenyeztünk ott, a ver-
senyzôk pedig most megtapasztalhat-
ják, hogy abban az idôzónában, olyan 
idôjárási körülmények között hogyan 
akklimatizálódnak. Jövôre pedig már 
a tapasztalatok birtokában tudunk 
majd kimenni az olimpiára” - mondta 
Storcz Botond.

BL-búcsú: lövése sem 
volt a Videotonnak

Kapura tartó kísérlet nélkül, 1-0-s 
fehéroroszországi vereséggel búcsú-
zott a Bajnokok Ligája selejtezôjébôl a 
Videoton labdarúgócsapata. Az EL-
ben folytathatja.

Egyenlô erejû felekként estek egy-
másnak a csapatok 11 ezer kába szur-
koló elôtt a fehérorosz nyári estén. Az 
elsô 21 percben viszont gyakorlatilag 
semmi érdemleges nem történt. Míg-
nem a 21. percben Karnickij kerül 
ziccerbe Danilovics kapuja elôtt, a 
Videoton kapusa azonban iszonyatosan 
nagyot védett a közeli gurítás alkalmá-
val. A helyzet meghozta –- úgy, ahogy... 
–-- a fehéroroszok kedvét, a 28. perc-
ben Rogyionov fejese jelentett megint 
gólveszélyt. 3 perccel késôbb ugyanô 
maradt le Mladenovic baloldali bea-
dásáról. Kapura a Videoton viszont 
egyáltalán nem volt veszélyes (4-0 volt 
a kísérletek aránya a hazaiaknak az 
elsô félidô során), így esélye sem volt 
továbbjutni, fôleg, hogy 1-1-rôl indult a 
párharc.

A második félidô 10. percéig megint 
semmi sem történt, akkor jegyezhet-
tük fel a Videoton elsô, kaput (talán) 
eltaláló lövését Kovács István révén, 
csakhogy a labda alig ment el Csernik 
kapujáig... Aztán viszont csak történt 
valami, ami a Videoton oldalán felje-
gyezhetô: az elsô párharc öngólosa, 
Luijckx szerelt hátulról, a szigorú dán 
bíró pedig felmutatta neki a második 
sárgát, így ismét tragikus hôssé vált.

Ezt követôen egy picit, ahogy monda-
ni szokták, megnyomta a BATE Bo-
riszov, a 64. percben Volodko rúgott 
luftot a magyarok kapuja elôtt 2 mé-
terrel, majd két perccel késôbb Zsav-
nercsik zörgette meg a kapufát. A 73.-
ban Volodko ajtó-ablak helyzetét védte 
megint Danilovic-kapus, de a 82. 
percben, egy jobboldali beadás után 
már tehetetlen volt ô is: Nemanja 
Nikolic fejelte a Vidi hálójába a lab-
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Turócszentmárton, 2. A 14. 
században, 3. A férfiaktól, 4. A Katte-
gat és az ÖreSund, 5. Növénykor-
tannal, 6. Innsbruck,  7. Pásztory Dit-
ta, 8. Klasszicista stílusban, 9. Csaj-
kovszkij Diótörô c. balettjében, 10. 
Siófokon.

E heti kérdéseink:

1. Párizs melyik részét nevezik a 

„piktorok fôvárosának”?

2. Ki írta A csinovnyik halála c. 

novellát?

3. A Polgár-lányok közül ki volt a 

sakkvilágbajnok?

4. Hogy nevezik a vezeklôk ön-

sanyagatásból viselt, szöges övét ?

5. Melyik országban uralkodott a 19. 

században II. Danilo fejedelem  ?

6. Ki játszotta Árpádot a Honfoglalás 

c. magyar filmben?

7. Mi fôvárosa Barbadosnak?

8. Kik voltak a ghibellinek?

9. Hogy nevezik a déli-sarki fényt?

10. Mikor és miért zajlott a budaörsi 

csata?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Miért a sör a legjobb oltóanyag?
Mert van benne víz is, hab is, szén-

dioxid is...
* * *

 --- Gyorshajtásért felírom! --- mondja 
a rendôr az autósnak.

--- Az még mindig jobb mintha én 
írnám fel magát. --- érkezik a válasz.

 --- Miért? Ki maga?
 --- A sírköves!

* * *
Kohn és Grün összevesznek. Kohnt 

azonban bántja a lelkiismeret. Elmegy 
a rabbihoz, elmondja a sztorit és meg-
kérdi, mit lehetne tenni.

A rabbi azt mondja, hogy bocsánatot 
kell kérni. Kohn ebbe nem megy bele,     
inkább hazatér. Otthon tovább furdalja 
a lelkiismeret, emiatt újra felkeresi, a 
rabbiját s megkérdi:

--- Biztos, hogy bocsánatot kell kérni?
--- Teljesen biztos.
--- De lehet telefonon is?
 --- Lehet.
Jól van. Kohn otthon feltárcsázza 

Grün lakását. A túloldalon beleszól-
nak:

--- Halló?
--- Halló, Kovács lakás?
--- Nem, Grün lakás.
--- Akkor bocsánat. 

* * *
A dadogós hypót akar venni, és zárás 

elôtt fél perccel ér oda a boltba. Liheg-
ve nekiáll magyarázni: 

--- Hip, hip... 
--- Hurrá! --- mondta a boltos és 

lehúzta a redônyt.
* * *

Elkapják a cigányt a Tesco-ban, mert 
lopott.

Beviszik a személyzeti irodába, és 
jegyzôkönyvet vesznek fel vele. A 
biztonsági ôr kérdez:

--- Neve?
 --- Kolompár Gáspár
--- Kora? 
--- A Cora-ban nem én loptam!....

* * *
Az öreg parasztnak nem akar vemhes 

maradni a három kocája. Elmegy az 
állatorvoshoz és kérdi, most mitévô 
legyen?

Az állatorvos azt tanácsolja, hogy 
ugorja meg a bácsi a kocákat, és ha 
megfogantak azt onnét veszi észre, 
hogy hemperegni fognak a sárban. 

Másnap az öreg fölteszi a kiste-
herautójára a három kocát, aztán kivi-
szi ôket az erdôbe, ahol mind a hármat 
meg is ugorja. 

Másnap mikor felkel, szól a feleségé-
nek, hogy nézzen már a kocákra, hem-
peregnek a sárban? 

Nem --- feleli az asszony. 
Az öreg elôveszi a teherautót fölteszi 

a kocákat és ki az erdôbe. 
Másnap mikor felkel, szól a feleségé-

nek, hemperegnek a kocák a sárban? 
Nem ---feleli az asszony. 
Az öreg elôveszi a teherautót fölteszi 

a kocákat és ki az erdôbe. 
Másnap mikor felkel, már alig él, szól 

a feleségének, hemperegnek a kocák a 
sárban? 

Nem --- feleli az asszony, --- de már 
fent ülnek a teherautón és nyomják a 
dudát.

* * *
Kapitány úr! Mit csináljon, aki ak-

nára lép?
--- Nos, a szokásos eljárás: húsz mé-

tert ugrani a levegôbe, és szétszóródni 
a szélrózsa minden irányába.

* * *
Szemorvosnál 
A szemorvos köszönti páciensét:  
--- Üdvözlöm Józsi bácsi, régen lát-

tam!

  --- Régen én is... 
* * *

A lakásavatón a háziasszony elhûlve 
olvassa az egyik csokron a feliratot: 

„Nyugodjék békében”. 
Amikor másnap reklamálva felhívja 

a virágboltot, a boltos próbálja nyug-
tatni:

--- Elnézést kérünk a hiba miatt, el-
cseréltük a csokrokat. De képzelje 
magát a másik fél helyébe, aki a 
temetésen azt olvassa: „Gratulálunk az 
új otthonodhoz”.

* * *
Elmegy a férfi a dokihoz:
--- Doktor úr, segítsen rajtam, nem áll 

fel.
--- Megpróbáljuk sokkterápiával.
Az orvos ráerôsít egy pár elektródát, 

aztán kezdi:
--- 10 Volt: áll?
--- Nem.
--- 50 Volt: áll?
--- Nem.
---100 Volt: áll?
--- Nem.
--- 220 Volt: áll?
--- Nem, de már szépen világít

* * *
Fiatal házaspár a Nagykörúton lakik 

és vesznek egy új szekrényt.
A férj hajnalban elmegy dolgozni és 

amikor reggel az elsô villamos elmegy 
a ház elôtt, a szekrényajtó magától 
kinyílik. A feleség becsukja ám a kö-
vetkezô villamosnál megint kinyílik. 
Ez így megy egész nap, míg a feleség 
megunja és felhív egy asztalosipari 
szövetkezetet, akik kiküldenek egy 
fiatal szerelôt. 

Áll a szerelô meg a feleség a szek-
rényajtó elôtt, és amikor a villamos 
jön az mindig kinyílik.

--- Hát sajnos kisasszony innét nem 
látok semmit, lehet, hogy belül van a 
baj. 

Én beállok a szekrénybe, csukja rám 
az ajtót, hátha belülrôl látom, mi a hi-
ba. 

Szerelô be, feleség rácsukja a szek-
rényajtót. 

Ebben a pillanatban megérkezik a 
férj, veszi le a kabátját és be akarja 
akasztani a szekrénybe, amikor meg-
látja bent a szerelôt.

---Maga mit csinál itt? 
--- kérdi. 
--- Mondja, elhiszi nekem, ha most azt 

mondom, hogy a villamosra várok? 
* * *

Férj és feleség veszekszik:
--- Próbálj meg gondolkodni egy ki-

csit --- kérleli a férj a feleségét.
---  Még mit nem! Akkor megint 

neked lesz igazad!
* * *

Ég az általános iskola. A tûzoltók 
kifeszítik az ugróponyvát, a gyerekek 
pedig ugranak.

A tanító néni számolja ôket: Lajcsika, 
Pistike, Marika. Egyszer csak látja, 
hogy az egyik tûzoltó kikap egy gye-
reket a ponyvából és lekever neki egy 
pofont.

--- Nem elég, hogy ég az iskola, még a 
gyerekeket is veri?  --- kérdi a ta-
nárnô.

--- De ez a nyavalyás kölyök már 
negyedszer ugrik!!!

* * *
--- Örömmel utazol el?
--- Neem, az asszonnyal.

* * *
Milyen az ideális nô?
A szex után átváltozik egy láda sörré 

és két haverrá.

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLMikor volt az elsô disznótor Ma-
gyarországon?

Honfoglaló ôseink a szalontai disznót 
magukkal hozták Keletrôl. Ezeket a 
hatalmas, borjú nagyságú, téglavörös 
színû hússertéseket kanászok terelték, 
és az új hazában a Tiszántúlon tele-
pedtek meg. Ez a sajátos magyar fajta 
csak a legújabb idôkben pusztult ki.

Ebbôl a ténybôl az következik, hogy 
ôseink nem voltak igazi nomádok. A 
férfiak ugyan kalandozó életmódot 
folytattak, maga a nép, a téli és nyári 
szállásra való költözéstôl eltekintve, 
helyhezkötötten élt, disznótartással is 
foglalkozott, tehát nem volt igazi no-
mád.

Ôseink magukkal hozták a szalontai 
sertést, s itt találták a bakonyi disznót 
a Bakonyban és az alföldi zsírsertést, 
amit még az avarok tenyésztettek.

Ôsi hússertéseink sajnos kihaltak. A 
bakonyi fajta is. A mai híres magyar 
mangalica zsírsertés viszont tartja a 
szoros rokonságot az említett avarkori 
alföldi disznóval.
Íme, a magyar sertés története 

dióhéjban. Most pedig a disznó-
torok következnek.

Ôseink bizonyára vándorlásuk során 
is bôven éltek sertéshússal, szalon-
nával. I. István 1036-ban intézkedett a 
Bakonyban makkoló sertésekrôl. I. 
Endre kiéheztetett ellenségének, III. 
Henriknek 1051-ben például 2000 oldal 
szalonnát küldött ajándékba. Persze ez 
csak sózott, esetleg borsozott szalonna 
volt. A paprikát nem ismerték. Ez a 
fûszerünk csak a 18. században kezd 
szélesebb körben elterjedni. Tehát 
csak vagy 200 éve beszélhetünk papri-
kás szalonnáról, kolbászról, gulyásról 
és paprikás csirkérôl. Használtak 
ugyan korábban is fokhagymát, sáf-
rányt, zsályát, rozmaringot, borsot, 
gyömbért, kaport és majoránnát, csak 
éppen paprikát nem.

 
Mióta él az ember kolbásszal?
Már a régi görögök is ismerték a kol-

bászt. A kecskebelekbe töltött, sza-
lonnás, véres készítményekkel a ver-
senyek gyôzteseit tisztelték meg, az 
Odüsszeia szerint.

Bölcs Leó bizánci császár többek kö-
zött kevésbé bölcsen a következô ren-
deletet bocsátotta ki:

„Fölséges füleinkhez jutván a hír, 
hogy belekbe vért pakolnak, valamint 
gabonát zsákba, s ilyetén módon, mint 
más, közönséges eledel megevôdik, 
császári fölségünk efféle szégyenletes 
dolgokat nem nézhet tovább, és meg 
nem tûrheti, hogy az ország tekinté-
lyén és becsületén holmi nyalakodó, 
hasuknak élô alattvalók bûnös fôzte 
miatt csorba ejtessék. Valaki tehát 
vért ilyetén módon gyömöszöl gyom-
rába, az pôrére vetkeztetik, megbotoz-
tatik, és az országból örökre kiûzetik.”

Nem csodálkozhatunk, hogy ez után a 
császári dörgedelem után Keleten el-
ment az emberek kedve a kolbásztól... 
Nem így Rómában! Ott nagy keletje 
volt a véres hurkának, a botulinak, a 
kolbásznak, a tomaculának, a füstölt 
kolbásznak, a lucanicának és a májas-
nak, amelyet hillae néven ismertek és 
fogyasztottak.

A rómaiaktól a germánok vették át a 
kolbászkészítés mûvészetét, és már a 
középkor folyamán nagy tökélyre 
vitték. A városok versenyeztek ebben. 
A krónikákból tudjuk, hogy a braun-
schweigiek mindenáron el akarták 
vinni a pálmát azzal, hogy a leg-
hosszabb kolbászt ôk készítik. A városi 
tanács ezt már becsületbeli kérdésnek 
tartotta. Amikor a nagy mû elérte a 
800 rôf hosszúságot, és már gyôztesnek 
hitték magukat, akkor elôléptek a 
königsbergiek és egy kétezertíz lábnyi 
kolbászmonstrummal az élre törtek. A 

szó szoros értelmében a nagy mûvet 
1601-ben zeneszóval, ünnepélyes kör-
menetben végighordozták a városon. 
Amint feljegyezték: a város legelô-
kelôbb ifjai vettek részt ebben a pre-
cesszióban, „bôrrel a vállukon” a kol-
bász zsírossága miatt...

A magyar históriában a kolbász név 
IV. Béla király uralkodása idején tûnt 
fel. A kunoknak adományozott terü-
leten, a mai Kunmadaras helyén volt a 
Kolbászszék nevû település. Ez akkori-
ban a kun terület központja volt, Ma-
daras, Asszonyszállás, Orgonda, Kun-
hegyes, Kolbászszeg, Kolbászszállás 
és Kakat tartozott hozzá. Ez a kun 
székhely 1663-ig létezett. Ekkor a törö-
kök feldúlták, lakossága elmenekült, 
és soha nem épült újjá...

A nyelvészek szerint azonban a kol-
bász szláv eredetû szó. A szerbben, 
szlovákban, oroszban szinte úgy hang-
zik, mint a magyarban. Ezek szerint a 
kolbászt valamelyik szláv nép „találta 
fel”? Ilyesmit nem állíthatunk. Ugyan-
is a szláv nyelvekben is jövevény ez a 
kifejezés. Hogy honnan vették át, azon 
még vitáznak a nyelvészek. Egyesek 
az oszmán-törökre gyanakszanak, ahol 
a külbast roston sült bordaszeletet je-
lent. A Kolbász helynév minden bi-
zonnyal kun nemzetségnévvel azonos, 
és az állati bélbe töltött, vagdalt, fû-
szerezett hús jelentésû kolbász sza-
vunkhoz semmi köze. IV. Béla nem 
evett még kolbászt, hanem csupán 
befogadta a tatárok elôl menekülô ku-
nokat.

ÔSMAGYAR HELYSÉGNEVEK 
AUSZTRÁLIÁBAN

(Folytatás)
Ki volt hát ez a Barna? Egy régen ide kerûlt szûrszabó?  Vagy egy szûcsmester? 

Ezek után nyitott szemmel jártam a vidéket! Következô hétfön hajnalban már 

vagy kétszáz kilóméter után fedeztem fel egy táblácskát. BORALMA 5km. Itt 

már nem kellett más betûkkel olvasni! Hát itt bortermelô vidék is volt? Hiszen 

nemrég dolgoztunk WODONGA közelében a hegyen! WODONGA ---VODONGA 

--- FODONGA --- 

F A D O N G A! Mert a borhoz hordó is kell! A következô munkahely Viktória 

határvárosa, Wangaratta közelében volt. Itt aztán a névadó ôsünknek jó torka 

lehetett. WANGARATTA --- VAN GARATJA. Említésre méltó az is, hogy a 

határfolyó neve Murray. Vagyis Mura-i, hasonló a MURA folyóhoz. A folyón 
túl, Új Dél Walesben találjuk Albury nagyvárost. ALBÚRA? Valamikor 
FELBÚRA is létezett?

Itt most megint egy igen érdekes eseményrôl kell említést tenni. Ásatások 

alkalmával egy fehér ember koponyát találtak  a XV. századból. A mi számunkra 

viszont ez nem megoldás. Itt sokkal régebbi idôkre kell támaszkodjunk, írott 

történelmünk nem tesz említést felfedezésekrôl a XV. században..

Viktória déli részén, Gippsland területén is dolgoztunk. Dimbes-dombos 

gazdag legelôivel, tejgazdaságairól híres vidék. Elsô állomásunk a LOCH  (ejtsd 

Lok) határában levô ismétlôállomás volt, magas, kerek dombocska tetején, a 

„télen” is dús, vizenyôs legelôvel. A község maga vagy öt házból állott, egy 

vegyeskereskedéssel és egy hentesüzlettel. A szállást rendszerint magunk 

oldottuk meg, lakókocsit vittünk az állomás hátsó bejáratához.  Kicsi konyha és 

mosdó is volt, így éltünk. (Nem egészen a póstai szabályoknak megfelelôen.) Én 

fôztem, a többiek mosogattak. A hideg estéken forralt bort is készítettem, ami 

nagyon izlett az oziknak. Four eyed boar-nak (négyszemû vadkannak hívták.) 

Ez a hely arról volt híres, hogy minden fûcsomó alatt giliszták éltek. Az ajtó 

elötti lábtörlôt felemelve egy szardiniás doboz tartalma volt látható, --- 

gilisztákból. Loch és környékén található a legnagyobb földigiliszta a világon, 

több méter hosszúra is megnôhet, 2 cm vastagságban.  Állítólag a környék 

tavaiban a Loch Ness Monsterhez hasonló „szörnyeteget” is láttak régebben....

Az angol nyelvben a CH írást lehet K-nak, de CS-nek is kiejteni. Helység-

nevünknél természetesen az utóbbit választom:  LOCS.

A következô állomás a FOSTER nevû városka melletti dombon épûlt. A jóizlés 

megtartása végett itt nem részletezek, de elképzelhetô, hogy itt is lehetett 

valami, a mai Európához hasonló „népvándorlás”. S mi történik napjainkban 

Szabadkán? A város tereit és parkjait a keresztûlutazó áradat össze-vissza 

rondítja. Az egészségügyi hatóságok nem gyôzík a bokrok alatt hagyott szeny-

nyet feltisztítani, fertôtleniteni!  Hasonló eset történhetett Fosternek a terein 

is?   
(Folytatjuk)



01:00  Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Hogy volt?!  
02:15 Az ember néha téved  
(1937)  Magyar film  Ren--
dezte: Gaál Béla. Szerep-
lők: Gózon Gyula (Illés 
bácsi), Tőkés Anna (Anna 
a lánya), Makláry Zoltán 
(Ilonka úr), Csortos Gyula 
(Pap István ügyvéd), 
Rátkai Márton (ügyvéd-
bojtár), Tőkés Anna (An-
na) Gyakran előfordul, 
hogy szegény lányok 
kénytelenek érdekházas-
ságot kötni. Szegény Anna 
is haj-landó hozzámenni  
Pap Ist-vánhoz, a rádiógyár 
öregedő ügyvédjéhez, 
csakhogy megmentse apja 
tönkrement rádióboltját. A 
gazdag vőlegénynek nincs 
ellenére a házasság, s ezt  
státuszának megfelelő 
eljegyzési ajándékkal is 
nyomatékosítja. A plati-
nabross azonban nyomta-
lanul eltűnik. Egy zsebtol-
vaj kaparintja meg, s ezzel 
elindul a "gyűrű vándor-
útra..."
03:40 Kék bolygó  
04:00 Sláger Tévé  
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/7.: Az Aranybul-
lától a tatárdúlásig 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz (2003)  4/1. 
Megérkezés. Magyar is-
meretterjesztő sorozat. 
08:Roma Magazin   
08:40 Domovina  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák  
09:40 Világ  
10:05 Kárpát expressz  
10:30 Magyarország törté-
nete  46/6.: I. Lászlótól III. 
Béláig: a két lovagkirály 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 A koronás sas (1992)  
3/1.: Lengyel történelmi 
dokumentumfilm-sorozat  
12:05 Itthon vagy!   
12:30 Mesélő cégtáblák A 
kékfestő Kluge család . A 
német származású meste-
rek több nemzedékéről, a- 
melynek egy pompás mú 
zeum állít emléket, 
Pápán.
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Világörökség Portu 
gáliában. 14/6.: A Belém-
torony. Portugál dokumen-
tumfilm-sorozat  
15:30 Vallási műsor 
16:30 Öt kontinens  
17:00 kult.hu 
17:35 A Hold válaszolt - 
Portréfilm Bay Zoltánról   
18:30 Hazajáró 
19:05 Hogy volt?!Az 
1983-as év tévéműsoraiból 
20:00 Budavári Palotakon-
cert. Operett gála a Budai 
Vár Oroszlános udvarában 
2013 augusztusában 2014
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát   
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01:00 Híradó 23:00   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:10 Magyar elsők Az 
első magyar pénzintézetek
02:30 A koronás sas 3/1.:  
Lengyel történelmi doku-
mentumfilm-sorozat  
03:20 Itthon vagy!  
03:40 Budavári Palotakon-
cert. Operett gála a Budai 
Vár Oroszlános udvarában 
2013 augusztusában 
04:25 Hagyaték Az új élet 
íze - A magyar bor üzenete 
05:00 Híradó
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország tör-
ténete Az Árpád-kor utolsó 
évtizedei 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Az élet fagyos szi-
gete - Antarktisz  4/2. Élet 
az oázisokban. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat. A 
Fagyos Oázis – Első Ma-
gyar Antarktiszi Expedíció 
2003 januárjában indult el 
3 hónapos útjára. Az expe-
díció célja, hogy a György-
király sziget jégmentes oá-
zisaiban terepi kutató mun-
kát végezzenek és megö-
rökítse filmen a fagyos 
kontinens életét. A szigeten 
található jégkupola szegé-
lye  a globális felmelege-
dés hatására gyors ütem-
ben zsugorodik, emiatt 
szokatlanul gyors dombor-
zati változásoknak lehe-
tünk tanúi. 
08:10 Srpski ekran  Szerb 
nemzetiségi magazin
08:40 Unser Bildschirm  
Német  magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Mády-
Zsengellér család 
09:40 4 Kerék  
10:05 Minden tudás  
10:25 Magyarország törté-
nete. Az Aranybullától a 
tatárdúlásig 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 A koronás sas 3/2.:  
Lengyel történelmi doku-
mentumfilm-sorozat  
12:10 Itthon vagy!   
12:35 Magyar elsők Az 
első magyar tévéadás 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Világörökség Portu-
gáliában 14/7.: Krisztus-
rendi kolostor, Tomar. 
Portugál dokumentumfilm
15:30 Vallási műsor 
16:25 Útravaló  
16:40 Térkép  
17:10 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Eötvös 
József (1813-1871)
Magyar ismeretterjesztő  
17:35 A Drakula dilemma 
Magyar dokumentumfilm  
18:30 Hazajáró  Nemere-
hegység - és az Úz-völgye 
hősei 
19:00 Hogy volt?! Az 
1984-es év tévéműsoraiból 
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát   

01:00 Híradó 23:00  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szabadság tér ́ 89  A 
műsor egy éven át hétről 
hétre arra vállalkozik, hogy 
újra kinyissa 1989, azaz a 
rendszerváltoztatás negyed 
századdal ezelőtti aktáit. 
Napilapokat, híradó részle-
teket, titkos dokumentumo-
kat kutatva Rákay Philip 
neves történészek, művé-
szek, politikusok bevonásá-
val segít megérteni a közel-
múlt történelmét. 
02:00 Magyar Elsők Az 
első magyar régésznő 
02:20 A koronás sas 3/3.: 
Harc, a rabigával szemben. 
Lengyel történelmi orozat  
03:10 Itthon vagy!  
03:35 Mesélő cégtáblák 
Vasmívesek az osztrák 
Alpokban 
04:00 POÉN PÉNTEK - 
Szálka, avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán! 
Fábry Sándor 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/10.: Nagy Lajos 
birodalma 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz 4/4. Megsze-
lídített vadon 
08:10 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvű magazin
08:40 Alpok-Duna-Adria  
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák. A 
Schulek dinasztia 
09:40 Tessék  
10:05 Élő Egyház  
10:25 Magyarország törté-
nete (46/9.: Anjou Károly - 
aki nem Róbert... 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Tudós nők (1975)  
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Vámos László. Szerep-
lők: Ráday Imre (Crysale), 
Ruttkai Éva (Philaminte), 
Egri Márta (Henriette), Mik-
lósy György (Ariste), Békés 
Rita (Beliza), Tahi Tóth Lász-
ló (Trissotin), Garas Dezső 
(Vadius), Kútvölgyi Erzsébet 
(Mari), Szalay Edit (Arman-
Moliére vígjátékából készült 
parádés szereposztású 
tévéjáték.
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:00 Világörökség Portu-
gáliában  14/9.: A batalhai 
kolostor. 
15:30 Vallási műsor 
16:25 Hazajáró  
16:55 Hagyaték  Az en-
gesztelés útján - Natália 
nővér hagyatéka 
17:25 Az életmentő - Sem-
melweis Ignác igaz történ-
ete. Magyar ismeretter-
jesztő film  
18:25 Hazajáró Bucses-
hegység
19:05 Hogy volt?! Az 
1986-os év tévéműsoraiból 
20:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát   

01:00 Híradó 23:00  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Életművész  Nagy 
Ervin, 2. rész 
02:15 Tudós nők (1975)  
Magyar tévéfilm  
03:45 Itthon vagy!   
04:10 Hagyaték Gyógyító 
hagyaték - a népi gyógyászat 
04:35 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/11.: Legendák és 
igaz történetek a XV. szá-
zad elején 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Kezedben a jövő! - 
A fiatal szakmunkások Eu-
rópa-bajnoksága
08:15 Életkerék   
08:40 Mesélő cégtáblák A 
fiumei kikötő 
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A Hasz-
mann-család hármas hűsé-
ge három  generáció álha-
tatos munkáját fémjelzi a 
Székelyföldi Csernáton. Ez 
volt az a település, ahol Er-
délyben1848 májusában 
kimondták a jobbágyfel-
szabadítást. A Haszman-
nok ezt követően érkeztek 
a Komandói fatelep 
vezetésére. 
09:40 Profit7  
10:05 Iskolapad  
10:25 Magyarország törté-
nete  46/10.: Nagy Lajos 
birodalma 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Tilos a szerelem 
(1965)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Rényi Ta-
másSzereplők: Avar István 
(Frank), Darvas Iván (a her-
ceg), Törőcsik Mari (Klári), 
Pécsi Sándor (Dani), Koncz 
Gábor (a néma), Gobbi Hil-
da (Klári mama), Balázs 
Péter (Bartos) Egy igazán  
jó baráti társaságra semmi 
sem lehet olyan veszélyes, 
mint egy nő és a szerelem. 
Legalábbis Frank, a brigád-
vezető szerint, aki nemcsak 
az összetartást, de a munka-
teljesítményt is óvja akkor, 
amikor tanácsot osztogat 
kollégáinak. 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Világörökség Portu-
gáliában 14/10.: Évora 
Portugál sorozat  
15:45 Vallási műsor 
16:45 Aranymetszés  
17:40 Kényszerű sorsfor-
dulók 9/3.: Drucker Tibor 
népművelő, nyugalmazott 
igazgató (87 éves) 
18:05 Kényszerű sorsfor-
dulók 9/4.: Bernáth László 
újságíró,  az Esti Hirlap 
volt főszerkesztője ( 85 
éves) 
18:30 Hazajáró Középső-
Ipoly-völgy - Balassagyar-
mattól Ipolyságig 1. 
19:05 Hogy volt?!  Az 
1987-es év tévéműsoraiból 
20:00 A L árt pour ĺ art tár-
sulat új műsora Zigóta és a 
többiek 2011
21:00  HÍRADÓ 
21:30  Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát  

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szálka   
02:15Tilos a szerelem 
(1965) Magyar filmvíg-
játék  
04:00  POÉN PÉNTEK - 
A L árt pour ĺ art társulat új 
műsora Zigóta és a többiek
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország tör-
ténete 46/12.: Zsigmond, 
magyar király és német-
római császár 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás   
06:40 A DAL slágerei 
07:05 Örökzöld dallamok 
Randevú a Georgia Bárban 
07:30 Gyöngyöt az ember-
nek.
08:20 Kosár ism.  
08:45 Unió 28 ism.  
09:10  Itthon vagy!  
'Kalocsa 2015
09:30 Szerelmes földrajz  
10:00 Mesélő cégtáblák  
Az Uránia 
10:30 Öt kontinens   
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Drága kisfiam! 
(1975)  Magyar film. Ren-
dezte: Makk Károly. Sze-
replők: Balázs Samu (Dé-
nes), Cec Linder (Mr.Ge-
orge), Cosette Lee (Mrs.
Fraser), Donnelly Rhodes 
(Miklós, Jancsi barátja), 
Gordon Pinsent (Jancsi), 
Humpreys Jack (Mr.Jami-
enson), Irena Mayeska 
(Jancsi felesége, Barbara), 
Jeff Lynas (Steve), Lado-
merszky Margit (Deutsch-
né), Marg Griffin (Mona), 
Mina E. Mina (Nick), Pá-
ger Antal (Béla), Petur Ilka 
(Kovalikné), Simor Erzsi 
(Zsámbokiné), Tábori Nó-
ra (Aranka), Tolnay Klári 
(Az anya), Törőcsik Mari 
(Jancsi elhagyott menyasz-
szonya, Klári)
12:35 Virágzó Magyaror-
szág  Kecskemét 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 DUNASZÍNHÁZ 
Sok hűhó semmiért (1981)  
Rendezte: Szirtes Tamás. 
Haumann Péter és Almási 
Éva jutalomjátéka Shake-
speare páratlan humorú 
vígjátékban. De nem csak 
Beatrice és Benedetto alak-
ja élvezi a legkiválóbb szí-
nész megformálást, hanem 
a  mellékszerepekben is 
Zenthe Ferenccel, Kör-
mendi Jánossal vagy Ju-
hász Jácinttal találkozunk.
15:40 Hogy volt?!  Karin-
thy Márton születésnapjára
16:35 Magyar Elsők Az 
első magyar játékgyár . 
Magyar ismeretterjesztő  
16:55 Novum  Ismeretter-
jesztő magazin  
17:25 Karácsonyi bárány 
Magyar dokumentumfilm  
18:20 Szabadság tér ́ 89  
19:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
19:55 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Szálka 
22:25 Legenda - válogatás 
2. rész 
22:55 kult.hu 
23:25 Család-barát  

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Gasztroangyal   
02:15 A koppányi aga tes-
tamentuma (1967)  Ma-
gyar tévéfilm  Rendezte: 
Zsurzs Éva. Szereplők: 
Benkő Péter (Babocsai 
László), Tolnay Klári (Ba-
bocsainé), Bessenyei Fe-
renc (Csomai kapitány), 
Iglódi István (Miklós diák), 
Várhegyi Teréz (Dusmáta/
Zsuzsika), Szirtes Ági (Aisa), 
Benkő Gyula (Babocsai 
Gáspár), Siménfalvy Sán-
dor (öreg Máté), Szirtes 
Ádám (Bogics Márkó), 
Bárdy György, Bodrogi 
Gyula (Jóska), Makláry 
János (öreg molnár), Pécsi 
Ildikó (Örzse), Ambrus 
András (paraszt), Balogh 
István (kis Máté)
03:40 Magyar elsők  Az 
első magyar követek 
04:00 Fölszállott a páva  
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/13.: A három 
Hunyadi 
05:50 Gasztroangyal  
06:45  Évszakok Balázs 
Fecóval 
07:40 A természetfilm 
magyar találmány? A film 
különleges időutazásra in-
dul. A magyar természetfil-
mezés néhány meghatározó 
alkotójának segítségével a 
magyar természetfilm nyo-
mába ered. Az alkotók arra 
kíváncsiak, miként ötvöző-
dik a magyar természetfilm 
múltja és jelene, létezik- e 
még mindaz a „magyaros” 
eredetiség, ötletesség és ta-
lálékonyság, amely mindig 
is jellemezte a magyar 
természetfilmek alkotóit.“
08:35 Minden tudás ism.  
08:55 Rúzs és selyem ism.  
09:20 Kárpát expressz ism.  
09:45 Magyar elsők Az 
első magyar számítógép 
10:00 Noé barátai - Min-
den, ami állat  
10:30 Térkép   
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Fölszállott a páva  
12:10 Összhang A Kárpát-
medence zenéje
12:40 Nótacsokor 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Hagyaték  Magyar 
Telefónia -  Puskás Tivadar 
öröksége
13:45 Szabadság tér ́ 89  
14:30 Életművész : Nagy 
Ervin 2
15:25 Önök kérték  
16:20 Túlélés vagy nép-
szolgálat? 2. rész Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:15 Bűvös vadászok 
Magyar dokumentumfilm  
18:25 Szeretettel Holly-
woodból 
19:05 Gasztroangyal  
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 
22:00 Bábel - Hesnával a 
világ  Ahogy azt a szülők 
elképzelik 
23:00 kult.hu  
23:25 Család-barát  

01:00 Híradó 23:00   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Önök kérték  
02:15 A koronás sas.  Len-
gyel történelmi dokumen-
tumfilm-sorozat  
03:10 Itthon vagy!   
03:35  Mesélő cégtáblák  
A Zsolnay 1995. A pécsi 
Zsolnay-gyár és a népes 
művész-iparos család törté-
nete legalább olyan színes 
mint az a sok-sok porcelán-
tárgy, amely az 1860-as é- 
vek óta kikerült az égető 
kemencékből. A világhírű 
gyárból nemcsak egyedi 
kézműipari remekművek 
indultak el, hanem azok a 
sokszínű kerámiacserepek 
is, amelyek az országban 
és a mai országhatárokon 
túl az un. magyar szecesszió 
épületeit koronázzák
04:00 POÉN PÉNTEK - 
Van képünk hozzá - Válo-
gatás a Rádiókabaré leg-
sikeresebb jelenetei 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete  46/9.: Anjou Károly - 
aki nem Róbert... 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az élet fagyos szige-
te - Antarktisz 4/3.:A jég-
világ titkai . Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
08:10 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
08:40 Ecranul Nostru  
Román nyelvű magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A 
Kuczka család apai ága 
09:40 Magyar Gazda  
10:05 Kékbolygó  
10:35 Magyarország törté-
nete  46/8.: Az Árpád-kor 
utolsó évtizedei 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 A koronás sas 3/3.: 
Harc, a rabigával szemben 
Lengyel történelmi doku-
mentumfilm-sorozat  
12:15 Itthon vagy!   
12:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Kanizsai 
Dorottya 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Világörökség Portu-
gáliában14/8.: Angra do 
Heroísmo Portugál doku-
mentumfilm-sorozat  
15:30 Vallási műsor 
ismétlés  
16:25 Zebra  Ismeretter-
jesztő magazin  
16:45 Rejtélyes XX. 
század 
17:15 Magyar elsők (Az 
első magyar opera 
17:35 Kivonulás a Paradi-
csomba Magyar doku-
mentumfilm  
18:30 Hazajáró Alsó-Garam- 
mente - Kenutúra a kurta-
szoknyás falvak között 
19:00 Hogy volt?Az 1985-
ös év tévéműsoraiból 
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Fábry Sándor 2011
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül. 
23:20 Család-barát

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.

KERESEK, egy kedves, jóravaló 

férfi társat, akivel szép csendben, 

boldogan tudnánk élni a nyugdíjas 

éveinket. 70 éves vagyok, minden 

szenvedélytôl mentes, kiegyensúlyo-

zott, rendezett életet élek. Egy prob-

lémám van, hogy egyedül vagyok. Ha 

te is egyedül vagy, hívjál fel, talán 

kettesben jobb és szebb lenne.

Tel.: (03) 9773-5239, 0402 844 971

Aztán 
lehet 

Sydney
 

http://sydney.colorcom.hu

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.

TAKARITÁST, FÔZÉST, gyerek 

vagy idôs/beteg gondozását vállalom. 

Megbizható magyar (angolul is 

beszélô) hölgy. Telefon: 0421 830-972 

(délutáni órákban várom hívását).

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

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

GOLD COASTON ÉLÔ házaspár 

szeretne leköltözni Mebourben és 

keres olyan személyt aki tud segíteni, 

aki eligazgatna minket, hogy hová-

hogyan lehet lakást bérelni, dolgozni, 

esetleg egy idôs házaspárt ellátnánk 

ottlakhatásért. Egy nagyobb családnál 

gyerekekre vigyázni. 

Telefon: 0402 565-553

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

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

BENTLAKÓ tapasztalt házvezetô-

nôt keresek. Referencia fontos. Hívjon 

a 9327-8339 számon.

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


