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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
kormánynak a kép megvételével kapcsolatos tárgyalásokhoz.

Az Egyesült Államokban élô mûgyûjtô az MTI-nek elmondta: a Magyar 
Nemzeti Bankkal (MNB) a Golgota megvásárlásáról folytatott tárgyalások „a 
jelek szerint be vannak fagyasztva”. „Nem tárgyal velem senki, de még mindig 
reménykedem, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani” --- jegyezte meg, 
emlékeztetve arra, hogy május 28-án tárgyalt az MNB-ben a második és eddig 
utolsó alkalommal.

Pákh Imre felidézte, hogy Munkácsy Krisztus-trilógiájának egyetlen nem 
magyar állami tulajdonban lévô darabjáért 9 millió dollárt (mintegy 2,5 milliárd 
forintot) kért a Magyar Nemzeti Banktól. „Mikor a 9 millió dollárról tárgyaltam 
az MNB-vel, késôbb írásban is rögzített ajánlatot tettem arra, hogy ezért a 
vételárért cserébe az egész, ötvenkét képbôl álló Munkácsy-gyûjteményemet 
tizenkét éves letétbe adtam volna a magyar államnak. Ez az ár továbbá 
tartalmazta az elôvételi jogot is az egész gyûjteményre” --- hangsúlyozta.

A mûgyûjtô elmondása szerint erre az ajánlatra negatív választ kapott 
postán, miszerint az MNB-t csak a Golgota érdekli. „Nagyon elcsodálkoztam, 
hi-szen Munkácsyt bemutatni a maga teljességében az Ásító inas nélkül 
nehezen elképzelhetô” --- jegyezte meg. Pákh Imre kiemelte: a Golgotát elôzô 
tulajdonosa úgy hozta be, hogy a magyar állam garantálta a festmény szabad 
elszállítását az országból.„Julian Beck el is akarta vinni a képet, ezt én 
akadályoztam meg a vásárlással. Késôbb egyébként a Golgotát kivittem már az 
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Július 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Izabella és Dalma nevû kedves 

olvasóinkat.

Izabella: A spanyol Izabella névbôl. 

Ez az Elisabeth (magyarul: Erzsébet)  

név módosulása.

Dalma: Vörösmarty Mihály Zalán 

futása c. hôskölteményében  férfinév-

nek alkotta a dal szóból.

Július 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jenô nevû kedves olvasó-inkat.

Jenô: A hatodik honfoglaló törzs 

neve Bibornan született Konstanti-

nosz bizánci császárnak a birodalom 

kormányzásáról címû mûve szerint.

Köszönthetjük még: Herkules, Sá-
ra, Sarolta, Szílvia, Üdvöske nevû 

barátainkat.

Július 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Örs, Stella nevû kedves olvasóinkat.

Örs: Régi magyar személynévbôl 

származik, ami eredetileg a török 

férfi-hôs szóból ered.

Stella: A latin Stella Maris rövidülé-

se, jelentése:tenger csillaga.

 Köszönthetjük még Emanuel, 
Ferenc, Jusztin, Ladomér, Zalán 
nevû barátainkat.

Július 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Henrik és Roland nevû kedves ol-

vasóinkat.

Henrik: A Henrich germán névbôl. 

Jelentése: körülkerített, birtokán 

uralkodó.

Roland: a német Roland névbôl. 

Jelentése: vakmerô hôs.

Köszönthetjük még Antónia, Au-
rél, Baldvin, Egon, Leonóra, Ma-
nuéla, Örkény nevû barátainkat.

Július 16.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Valter nevû olvasóinkat.

Valter: A német Walter névbôl. 

Jelentése: uralkodó sereg. 

Köszönthetjük még: Barót, Eusz-
ták, Fausztusz, Karméla, Karmeli-
na, Kármen, Kont, Marléna, Raj-
nold, Ria nevû barátainkat.

Július 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Endre és Elek nevû kedves olvasóin-

kat.

Endre: Valószínûleg a német End-

res, Endris, Enders neveknek, az 

Andreas német változatának a rövi-

dülése.

Elek: Ismeretlen eredetû régi ma-

gyar név a Velekbôl ered, jelentése:

védô

Köszönthetjük még: Alexia, Bánk, 
Celina, Ciril, Leó, Marcella, Ond, 
Szabolcs nevû barátainkat.

István, a király ismét
a Királydombon

Óriási az érdeklôdés az István, a király királydombi elôadásaira: már az 
augusztus 19-ei idôpont mellett a 18-ai alkalomra is eladták az összes ülôjegyet. 
Jól fogynak az ôszi vidéki turné jegyei is, a színrevitelt ugyanis a nyár végi 
premier után a 2015–16-os évad során 14 vidéki város sportcsarnokába is 
elviszik.

Megkezdôdtek a Hungexpón a rockopera próbái. –- Az elôadás különlegessége 
nemcsak az, hogy 32 év után ismét a legendás helyszínen, a Királydombon lát-
hatjuk az István, a királyt, hanem az is, hogy az egykori énekesek közül többen 
is régi-új szerepükben lépnek színpadra.

Varga Miklós ráadásul elôször énekli élôben a címszerepet a Királydombon, 
az ôsbemutatóhoz ugyanis 1983-ban csak a hangját kölcsönözte, Nagy Feró 
ismét Laborc lesz, Deák Bill Gyula pedig a Táltost jeleníti meg. Keresztes 
Ildikó feleségbôl anyává vált –-- fogalmazott tréfásan Rosta Mária, az elôadás 
producere, az énekesnô az elsô elôadáson ugyanis Koppány egyik feleségét 
játszotta, most Sarolt, István édesanyja szerepét kapta. További érdekesség, 
hogy Feke Pál, akit az elmúlt években István királyként ismert meg a közönség, 
most Koppányt énekli, Réka szerepében Radics Gigit halljuk, Simon 
Bogárka Gizella, Homonnay Zsolt Asztrik, Kocsis Tibor pedig Vecelin 
lesz. Vikidál Gyulát felkérték ugyan Koppány szerepére, de nem vállalta a 
fellépést.

A királydombi újrajátszás apropója, hogy Szörényi Levente idén, Bródy 
János jövôre lesz 70 éves, az elôadás tisztelgés az alkotók elôtt, akik szintén 
fellépnek a darabban egykori szerepükben: Bródy gitárral a kezében a Króni-
kást énekli, Szörényi pedig a kezdô Te kit választanál? címû számot.

--- Harminckét év után úgy színpadra állítani, hogy a zene és a szöveg kapja 
a prioritást, különösen érdekes, mivel az egész életem a mozgásról és a táncról 
szól – fogalmazott Novák Péter az elsô olvasópróba elôtt a sajtónak. A darab 
rendezôje hozzátette: az oratorikus elôadást koncertszínháznak nevezték el, 
mivel olyan színrevitelt képzelt el, amelyben marad hely a rációknak, és be 
tudják mutatni, mirôl is szól a darab az ô olvasatukban. Utóbbiról elmondta: az 
identitásunkkal foglalkozik, a különbözô rendszerek és ideológiák befogadá-
sával.

Novák Péter arról is beszélt, hogy a díszlet az ókori színjátszást idézi meg, és 
kijelöl egy olyan játékteret, amelyet az ókori drámákhoz hasonlóan csak 
koporsóban lehet elhagyni. Számára ugyanis a darab üzenete, katarzisa hasonlít 
az ókori görög drámák jellemzôire, a szakrális együttlétre, ahol a moralitás, a 
társadalmi érdekek, a sorskérdések vannak megvitatva.

Éppen ezért a díszlet alapja egy ókori görög amfiteátrum, ami tulajdonképpen 
egy vasszerkezet lépcsôkkel és korláttal –-- így utalnak az 1983-as díszletre, 
amelynek egy-egy részlete fel is tûnik majd a háttérben, így tisztelegve elôtte.

A rendezô hangsúlyozta: nem lesz 300 táncos, mint egykor az ôsbemutatón 
vagy a késôbbi monumentális elôadásoknál, ugyanakkor hét fiatal képzômûvész 
háttérvetítésekkel segíti megvilágítani a darab szimbólumrendszerét --– részle-
tezte Novák, akinek erôs a kötôdése a rockoperához, hiszen édesapja koreog-
rafálta a legendás ôsbemutatót, amelyben gyermekszereplôként ô maga már 
akkor is részt vett, majd késôbb is több elôadásban szerepelt.

Varga Miklós, akinek a rockopera címszerepe indította el igazán a karrierjét, 
és akit a mai napig sokan szinte azonosítanak ikonikus szerepével, lapunknak 
elmondta: gyakorlatilag kiegészítik egymást a szereppel. --– Nagyon sokat kap-
tam ettôl a szereptôl, és úgy gondolom, hogy sokat is adtam hozzá ---fogalmazott 
az énekes, aki kérdésünkre kiemelte: igenis fontos számára, hogy a Királydom-
bon 32 év után elôször élôben énekelhet.

Feke Pál kifejtette: kevés nagyobb lehetôség adatik egy magyar elôadómû-
vésznek, mint hogy az István, a királyt a Királydombon énekelje olyan elôadók-
kal, mint Varga Miklós, Deák Bill Gyula vagy Nagy Feró. Úgy véli, a nézôk nem 
várják, hogy reprodukálják a három évtizeddel ezelôtti élményeket. -– Koppány 
szerepe új feladat, nagy kihívás, de az is nagy töltést ad az embernek, hogy Var-
ga Miklóssal énekelhet, hiszen tôle, az ô felvételérôl tanultam meg a szerepet --
– fogalmazott.

Nyár végéig marad 
Munkácsy Golgotája

A nyár végéig hagyja Munkácsy Mihály Golgota címû festményét a debre-
ceni Déri Múzeumban a tulajdonos. Pákh Imre ezzel haladékot akar adni a 



országból a Bécsben néhány éve rendezett nagy Munkácsy-kiállításra” --- 
emlékeztetett.

Pákh Imre hozzátette, a Golgota nemrég elindított magyarországi védetté 

nyilvánítását mint folyamatot pozitívnak is el tudja könyvelni, mert ez „azt 

mutatja, hogy a kormány végre komolyan kezd foglalkozni a képek sorsával”, 

de a „bunkósbot-módszert” furcsállja. „Hamarosan kapok egy jogi szakvéle-

ményt, de a Golgota védetté nyilvánítási folyamatáról valószínûleg az derül 

majd ki, hogy teljesen jogtalan. 

Biztosnak látszik, hogy perre tudnánk vinni az ügyet az Egyesült Államokban 

vagy Németországban, de akár Magyarországon is, szeretném azonban mel-

lôzni ezeket a pereket” --- mondta.

Pákh Imre elárulta: eredetileg úgy tervezte, hogy megállapodás hiányában 

már csütörtökön elszállíttatja a Golgotát külföldre, ahol a képre már vár egy 

vevô, egy orosz üzletember. A kölcsönszerzôdés már lejárt, a festmény bármi-

kor elszállítható a Déri Múzeumból --- jegyezte meg.

A tulajdonos most azonban úgy döntött, hogy a Golgotát a Déri Múzeumban 

hagyja nyár végéig, ezzel lehetôséget szeretne adni az MNB képviselôinek a 

tárgyalásra. Akkor azonban, ha a következô két és fél hónapban nem sikerül 

megállapodniuk, elszállíttatja a festményt, amire országhatáron belül még a 

védettség kimondása is lehetôséget ad, hiszen „erôszakkal szerzett képet ne 

állítsanak ki múzeumban” --- fogalmazott. „Elkötelezett vagyok az iránt, hogy 
Munkácsy képeit minél több magyar láthassa, a Golgotát sem azért vettem 
meg, hogy a lakásomban tartsam, de ha nem sikerül megegyezni, kénytelen 
leszek jogi útra terelni az ügyet” --- mondta Pákh Imre.

Korlátoznák 
a kaszinók nyitvatartását

Levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Szerencsejátékosok 

Országos Érdekvédelmi Egyesülete. Azt kérik, korlátozzák a kaszinók nyitva 

tartását a jelenlegi 0–24 óráról este tíz órától hajnali öt óráig, vasárnap pedig --

– a már bevezetett boltzár mintájára –- tartsanak zárva a „pénznyelô” helyek -– 

mondta Abházi József, az egyesület szóvivôje. Közölte, az adatok azt mutatják, 

míg 2000-ben harmincezer, 2010-ben százötvenezer, napjainkban már két-

százezer fôt tesz ki a játékfüggô szenvedélybetegek száma. Ôk egy idô után 

olyan spirálba kerülnek, amelynek vége gyakran az öngyilkosság vagy a börtön 

lesz, és családok százezrei mennek tönkre. Ráadásul évente 10–15 ezer újabb 

áldozata van a szerencsejáték-függôségnek.

Abházi kiemelte, ha a kormány elfogadná javaslatukat, az állami koncesz-

szióból folyó bevételek akkor sem csökkennének, ugyanis a másik javaslatuk 

az: a kaszinók pénztárgépeit is kössék be –-- a kereskedelemben már kötelezôvé 

tett –- online kasszarendszerbe, amelyet az adóhatóság felügyel. Sôt, az állam-

nak pluszbevétele is származna abból, ha nemcsak a játékbevételt, hanem a 

téteket és nyereményeket is megadóztatnák.

Méltatlan törvények sújtják 
a kisebbségi magyarokat

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete (Gene-

rális Konvent) a határon túli magyar közösségeket sújtó méltatlan törvényekre 

hívta fel a figyelmet.

„A Generális Konvent aggodalommal tekint Szlovákiában, Ukrajnában és 
Romániában azon köznevelést érintô törvények hatálybalépésére, amelyek a 
szülôföldjükön, anyanyelven folytatható oktatás terén méltatlanul sújtják a 
magyar közösségeket, és felhívja Magyarország kormányának figyelmét is a 
magyar nemzetrészeket ellehetetlenítô intézkedésekre” --- olvasható a Konvent 
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HÍREK
kétnapos budapesti ülésének zárónyilatkozatában.

A Generális Konvent továbbá tiltakozik „a világban sok helyen folyó 

keresztyénüldözés ellen”.

Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház 

Zsinatának lelkészi elnöke elmondta, a plenáris ülésen tárgyaltak Kárpátalja 

nehéz helyzetérôl, a romániai magyar reformátusok ügyeirôl, a diaszpóra 

reformátusságáról, egyházalkotmányi kérdésekrôl, a közös képviseletrôl, vala-

mint a reformáció ötszázadik évfordulója jubileumának megünneplésérôl.

Szólt arról, megtiszteltetés volt számukra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 

kedden részt a Kálvin téri templomban tartott istentiszteleten. „Úgy éreztük, 
hogy jelenlétével és szavaival Magyarország kormánya megerôsítette a ma-
gyar reformátusok törekvéseit” --- fogalmazott a püspök.

Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület fôgondnoka, a Ma-

gyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke a találkozó két napját 

összefoglalva azt mondta: „ismét erôsödött a magyar reformátusság összetar-

tozása”.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke az ukrajnai 

helyzetrôl szólva elmondta: a Kárpátalján élô magyarokat nagyon mélyen érinti 

a gazdasági krízis. „Az elszegényedés problémája, a kilátástalan helyzet 

mindenkire rátelepszik” --- fogalmazott. Közölte, ma még nem tudni, hogy elér-

tek-e a krízis mélypontjára, vagy ennél még mélyebb lesz. A megélhetés, a 

szociális háló egyre bizonytalanabb Ukrajnában --- mondta Zán Fábián Sán-dor. 

Kijelentette: arra törekednek, hogy a sokszínû közösségükben meg tudják 

ôrizni az egymás mellett élés lehetôségeit, a békét. Megjegyezte azt is, hogy „a 
nehézségeket a Kárpát-medencei összefogással tudjuk csak leküzdeni”.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke elmondta, hogy 
romániai jogerôs bírósági ítélet született a sepsiszentgyörgyi református 
Székely Mikó Kollégium újraállamosításáról. Közölte, az egyházkerület a 
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért. Kató 
Béla kijelentette: a helyzetet nem tudják elfogadni, a végsôkig küzdeni fognak. 
Ha nem járnak sikerrel, „akkor újat” építenek, mert nem veszíthetik el a 
fiataljaikat --- mondta, majd hozzátette: az egyház jövôje múlik azon, hogy 
létezik-e anyanyelvi oktatás.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta, 

2017-ben, a reformáció 500. évfordulója alkalmával szeretnének majd egy 

közös református-evangélikus zsinati ülést tartani. Megjegyezte azt is, hogy 

ugyancsak 2017-ben ünneplik a magyar református egyház kezdetét jelentô 

1567. évi debreceni zsinat négyszázötvenedik évfordulóját.

A Generális Konvent zárónyilatkozatában együttérzését fejezte ki „a súlyos 
körülmények között élô kárpátaljai református testvérei iránt”.  

A testület --- a dokumentum szerint - az egység kiteljesítése irányába tett 

lépésként szükségesnek látja, hogy az egyházalkotmányi bizottság vizsgálja 

meg a Nyugat-Európában és a tengerentúlon mûködô magyar protestáns 

gyülekezetek „közös egyháztestként való reintegrálásának lehetséges módo-

zatait”. A Generális Konvent a sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó 
Kollégium újraállamosításáról szóló bírósági döntést „jogszerûtlennek, igazság-

talannak és méltánytalannak” tekinti, és támogatja az Erdélyi Református 

Egyházkerület törekvéseit.

Az internet a befutó
Ötbôl négy felhasználó olvas híreket naponta a világhálón, a tévézôk aránya 

azonban visszaszorulóban van, elsôsorban a harminc évesnél fiatalabbak köré-

ben --- állítja egy tanulmány.

Az eNET Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület és a Hírközlési 

és Informatikai Tudományos Egyesület által készített, kilencszáz tagú, a hatvan 

évesnél fiatalabb hazai nethasználókat reprezentáló mintán áprilisban végzett 

kutatás összegzése szerint a harminc év alatti fiatalok leginkább a filmek, a 

zene és az ismeretterjesztô tartalmak iránt érdeklôdnek, míg a harminc és 
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Halhatatlanság
Nem hiszek abban, hogy a gép -– bár-

mennyire is egyeduralkodónak képzeli 
magát –-- lesöpörheti a kézírást.

Mióta felröppent a hír, hogy a kézírás 
háttérbe szorul az amerikai oktatásban, 
és a modern kor csak a tíz ujjal való 
gépelést követeli meg --– a fordulat 
folyamatos beszédtéma idehaza. Azok 
után különösképpen, hogy a finnek is 
úgy gondolják, nincs értelme papírral 
és ceruzával veszôdni. Sietek leszögez-
ni: én nem hiszek abban, hogy a gép – 
bármennyire is egyeduralkodónak 
képzeli magát -– lesöpörheti a kézírást. 
A ceruza és a toll ugyanis halhatatlan! 
A személyiség pótolhatatlan eszköze. 
A gondolkodásmód, a fizikai és lelkiál-
lapot, az érzések kifejezôje. Elmarad-
hatatlan társak, többrôl árulkodnak, 
mint a számítógép billentyûi.

Szívem szerint ódát írnék a ceruzáról 
és a tollról, mint Illyés Gyula „egy jól 
mûködô tanyai kályháról”. Aki a ceru-
zában és a tollban hisz, a végtelenben 
hisz, az álomban és a valóságban hisz. 
A gyerek örök vágya marad, hogy ír-
jon és rajzoljon, és kicsi ujjaival papír-
ra vésse, hogy „Szeretlek, mama”. Az 
írónak is nagy segítséget jelent a szá-
mítógép, de nem pótolja a mindennapos 
rezdüléseit, jegyzeteit, naplóit, ame-
lyek sorait a kezével jegyzi. A számos 
detektívregényt kiagyaló Georges 
Simenon ceruzával írta összes törté-
netét; egy tucat kihegyezett ceruza 
várt arra, hogy az író kézbe vegye. 
Ágh István költôtôl egyszer dedikáci-
ót kértem, és a feléje nyújtott tollra 
így reagált: „Majd az enyémmel!” --– és 
a belsô zsebe felé nyúlt. „Mindent, ami 
fontos számomra, tollal írok -– vallotta 
Márai Sándor. – Toll, ôseim fegyvere, 
magasra tartalak… Van valami emberi 
a tollban, mint egy érzékszervben; va-
lami ôsi, kezdetleges és tökéletes. 
Amit tollal írsz, azt a szíveddel és jel-
lemeddel írod. Amit géppel írsz [vagy 
számítógéppel – K. A. megj.], azt csak 
szándékoddal.” Benedek Elek kisba-
coni dolgozószobájának íróasztalán 
ma is ott van a tolla és a kalamárisa, 
amelybe a tollát mártotta. A gyere-
keitôl késôbb egy töltôtollat (még nem 
golyóstollat) kapott, amely felettébb 
boldoggá tette. Ekkor jelentette ki: 
„Ezzel a töltôtollal száz mesével többet 
tudtam volna írni!” De aligha a számí-
tógéppel! Meggyôzôdésem, hogy a toll 
–-- amiképpen Márai is titulálta --– 
fegyver marad a jövôben is, olyan 
fegyver, amelyet sosem lehet majd 
kicsavarni sem a kisgyerekek, sem a 
felnôttek kezébôl.

Kô András
(Magyar Hírlap)

negyven év közötti korosztályban a 

filmek állnak az élen, de ezt az 

egészség, az otthon és a gasztronómia 

hármasa követi.

Negyven év felett pedig beköszönt 

az „ínyencek kora”, amikor a gasztro-

nómia és az életmód, valamint az 

otthon szerepel a leggyakoribb témák 

között, amelyek sorában visszatér a 

tudományos, ismeretterjesztô tar-

talom fogyasztása is.  A kutatás szerint 

míg a negyven éves és idôsebb kor-

osztályban csak a netezôk valamivel 

több mint fele használ okostelefont, 

addig a harmincasoknak mintegy 80, a 

harminc évesnél fiatalabbaknak pedig 

87 százaléka.



(Folytatás az 1. oldalról)
„Éppen erre lenne szüksége Görög-

országnak is: ne a fiatalok fizessék 
meg ezeket az adósságokat még 100 
évig – véli a sztáríró. – Ha mindenkit 
elkezdünk kirugdosni az EU-ból, csak 
rosszabb lesz a bizalmi helyzet: a 
piacok a következŒ leggyengébb lánc-
szemre vetŒdnek. Ezzel feláldozzuk 
nem csak a demokráciát, de a kultú-
rát is a konzervatív és irracionális 
megszorítási politika oltárán” – mond-
ja a szakértŒ, aki szerint Németország 
nemhogy nagyvonalú nem volt, de 
egyenesen a legnagyobb haszonélve-
zŒje a görög válságnak.

Thomas Piketty szerint nem csak a 
görögök adósságának visszafizetését, 
de az egész Európai Unióét át kell 
ütemezni. A közgazdász szerint a ja-
vaslatcsomag, amely évente 1 száza-
lékos, majd a harmadik évben másfél 
százalékos költségvetési többletet vár 
el a görögöktŒl abszolút kivitelezhe-
tetlen. Piketty szerint Európának fel 
kell állítania egy szervezetet, ami 
megszabhatja a maximális költség-
vetési hiányszintet, ezzel megakadá-
lyozva az adósság újratermelŒdését.

A megszorítások a
kizsákmányolás eszköze
Pogátsa Zoltán közgazdász blogg-

jában olvassuk:
– A világ közgazdasági hírességei 

támogatták a Sziriza-kormány törek-
vését, ami szerint a megszorítások 
megbuktak, abba kell Œket hagyni, és 
azt, hogy magának az Európai Unió-
nak súlyos felelŒssége van a válság 
elmélyítésében is. Joseph Stiglitz, 
Paul Krugman és Amartya Sen 
Nobel-díjas közgazdászok, illetve 
Kenneth Rogoff, James Robinson, 
James Galbraith és Thomas 
Piketty sorban jelentettek meg ilyen 
tartalmú cikkeket. Meglepetést okoz-
tak a brit jegybank elnök, Mark 
Carney, illetve az eurózóna vezetŒ 
közgazdász szakértŒi, Charles 
Wyplos és Barry Eichengreen 
hasonló állásfoglalása. És természe-
tesen itt van magának az IMF-nek a 
vallomása, ami szerint fél éven ke-
resztül hazudtak, amikor úgy vettek 
részt a görög tárgyalásokon, hogy 
tudták: adósságelengedés nélkül nem 
fog menni a dolog. 

– Legújabban az eurózóna vezetŒ 
szakembere, a London School of Eco-
nomics professzora, Paul de Grau-
we állt be ugyanebbe a táborba, aki-
nek véleménye alapján kimondhatjuk: 
a görög állam szolvens [fizetŒképes]!

EbbŒl pedig életbevágóan fontos 
dol-gok következnek szerinte:

1.) A megszorítás egész biztosan 
nem a megfelelŒ válasz.

2.) Az Európai Központi Bank kárt 
okoz azzal, hogy a januárban meghir-
detett kötvényvásárlási programját 
nem terjeszti ki Görögországra, egye-
düliként az eurózónában. Ha meg-
tenné, a görög állam olcsó források-
hoz jutna.

3.) Az Európai Központi Bank szin-
tén kárt okoz azzal, hogy nem fogadja 
el a görög bankok által birtokolt gö-
rög állampapírokat likviditási fede-
zetként. Gyakorlatilag ezen hozzá-
állása miatt kellett bezárni a görög 
bankokat, ezért nem jutnak hozzá a 
görög polgárok a saját megtakarí-
tásaikhoz, és még az sem lehetetlen, 
hogy bennragadt pénzük jelentŒs rés-
zét elvesztik majd.

4. oldal MAGYAR ÉLET 2015. július 16.

– Mindenzt összefoglalva: az Euró-
pai Unió igen jelentŒs károkat okoz 
Görögországnak, gyakorlatilag csŒd-
be vitte azt, és egyben veszélyezteti 
az Eurozóna jövöjét is. Végezetül de 
Grauwe utolsó mondata intelmül: – 
fel kell hagyni azzal a vággyal, hogy 
komplett nemzeteket akarunk meg-
büntetni!

Szakértôi fejlegetések
A svájci Neue Zürcher Zeitung sze-

rint Görögország kilépése az euróöve-
zetbŒl nem kényszeríthetŒ ki, de logi-
kus következménye a nemek gyŒzel-
mének a vasárnapi népszavazáson. A 
Sziriza-csapatnak a „gazdag brüsszeli 
nagybácsi” nélkül kell megtalálnia a 
módját annak, hogy a bevételeket és 
kiadásokat egyensúlyba hozza. A gö-
rögöknek is elŒbb-utóbb tudomásul 
kell venniük, nem kerülhetŒ meg, 
hogy gazdaságuk versenyképesebb 
legyen. Ez inkább az euróövezetbŒl 
való kilépéssel teremthetŒ meg.

*
Suppan Gergely, a Takarékbank 

elemzŒje szerint a görög kormány po-
zíciója a népszavazás után kétségte-
lenül megerŒsödött. A kabinet nyil-
vánvalóan tovább keményít álláspont-
ján, és a tárgyalások azonnal folyta-
tását szeretné. Ez azonban a hitelezŒk 
részérŒl nehézségekbe ütközhet, akik 
elsŒ megszólalásaik alapján megosz-
tottnak tûnnek.

*
Fekete jövŒt fest fel a görögök elŒtt 

Zsiday Viktor befektetési szakem-
ber. A Plotinus igazgatótanácsának 
elnöke azt írja blogbejegyzésében, 
hogy a görög bankoknak gyakorlati-
lag egy petákjuk sem maradt.

Hacsak az EKB nem nyitja meg a 
pénzcsapokat – és ez a szavazás fé-
nyében szinte biztos, hogy nem követ-
kezik be –, akkor Görögországban 
továbbra sem lesz pénz. Ez azt jelenti, 
hogy nemhogy napi 60 vagy 20 eurót, 
de egy centet sem fognak kiadni az 
automaták. A XIX. század válságai-
ban ezt a helyzetet (akkor az arany 
volt, ami teljesen eltûnt, most az 
euró) alternatív devizával, különféle 
„scrip”-ekkel, fizetési ígérvényekkel 
kezelték (illetve amennyi hitelt lehe-
tett, azt visszahívták a bankok, ezzel 
is mélyítve a válságot). Kérdéses, 
hogy a görög kormányzat mit tesz 
majd, de az egyértelmû, hogy a ban-
kok egyelŒre megszûntek létezni, ma-
rad a készpénzalapú gazdaság. Ez 
nagyjából 2–3 hét alatt teljes élelmi-
szer- és üzemanyaghiányhoz fog ve-
zetni, egy hónap múlva pedig kitör-
nek az éhséglázadások.

A befektetési szakember szerint a 
görög bankrendszer van óriási krízis-
ben, ez a legfŒbb problémája Görög-
országnak. Nem tud több pénzt elŒ-
állítani az ország. A bankautomaták-
ból nem lehet kivenni pénzt. Aztán 
híre megy, hogy egyik bank csŒdben 
van. Aztán a másik. Aztán hogy a 
bankbetétek felét elveszíti mindenki. 
Aztán leállnak a gyárak, a termelés, 
nem lehet élelemhez jutni. Valahogy 
így néz ki ez a csöppet sem esélytelen 
forgatókönyv.

*
– Nemmel szavaztak a görögök az 

eurózónával való együttmûködésre – 
írja Fellegi Tamás a Privátbankár.hu 
oldalain. A görög nép választhatott, és 
közben eldönthette, hogy ámokfutó 
miniszterelnökének hisz, vagy az 
európai vezetŒknek. Közülük pedig 

elég sokan jelezték, hogy az elutasító 
szavazat akár az euróra kimondott 
nemet jelentheti. Persze joga van a 
görög népnek azt is gondolni, hogy a 
teljes csŒd állapotában bevezetett új 
fizetŒeszközzel jobb lesz. Ezt majd 
utólag megítélhetik, és ha úgy gondol-
ják, tévedtek, kezdhetik elölrŒl a 
maastrichti kritériumok teljesítésé-
vel. Most viszont feltehetŒen jön a 
nyomor, a nélkülözés, legalább is az 
eddigiekhez képest. Ha makacs a kor-
mányuk, akkor elŒször minden pénz-
forgalom megszûnik, így a kereske-
delem és az ipar is leáll, az ország 
teljesen összeomlik. Ha kevéssé ma-
kacs a kormányuk, akkor rádöbben, 
hogy gyorsan kell egy új valutát 
nyomtatnia, és azt adni fizetés és 
nyugdíj gyanánt.

Elôírt hadikiadások
„Akkor amikor Brüsszel, Berlin, 

Frankfurt, Luxemburg mondja meg 
az EU országainak, hogy hova 
költhetik a pénzt, és azt is, hogy mire 
adnak nekik kölcsönöket, akkor ne 
csodálkozzon, hogy eladósodtak. Már 
én említettem, hogy Merkelék és a 
franciak az EU-támogatást ahhoz kö-
tötték, hogy a görögök NATO szintre 
emelik a hadügyet és mindent a né-
met és a francia hadipartól fognak 
vásárolni!”– írja a Válasz közleményé-
hez egy hozzászóló. 

Valóban a franciák nagy enged-
ménnyel szerezték meg a görög 
megrendelést hadihajó készítésére 
2011-ben, elvonva az üzletet német 
hajóépítŒ vállalatoktól, ami akkor 
feszültséget okozott Francia- és Né-
metország között. Ilyen esetben nem 
aggódtak, mibŒl fizetik ki a számlát a 
görögök. HitelbŒl trmészetesen. Most 
más a hang. 

– A magas védelmi kiadások is hoz-
zájárulhattak ahhoz, hogy Görögor-
szág csŒdhelyzetbe került – állítja a 
német sajtó. Sok éve többet költ had-
seregére, mint mások, miközben Tö-
rökországot méregeti bizalmatlanul. 
Még a legnagyobb válság közepette 
is hol tankokat, hol légvédelmi raké-
tákat próbál beszerezni.

A Privátbankár blog foglalkozik a 
görögök hadi felszerelésvásárló szen-
vedélyével – ebbŒl idézzük az alábbi-
akat:

– A 2011-es év Œszén, amikor Gö-
rögország szintén éppen erŒsen be 
látszott dŒlni, hirtelen kiderült, hogy 
rendelt 400 használt amerikai harcko-
csit több százmillió dollárért. Volt 
ugyan némi morgolódás ekörül a 
német sajtóban, de nagyobb botrány 
nélkül lenyelték a békát.

– A német lapok szerint Görögor-
szágnak már több száz Leopard típu-
sú korszerû német páncélost szállí-
tottak, igaz, van aki megjegyzi, hogy 
a számla kiegyenlítésével szoktak ba-
jok lenni. Valamint a képhez hozzátar-
tozik, hogy Törökországnak is adtak 
el hasonlókat.

– Európa legnagyobb páncélos had-
seregét építik ki a görögök– írta pél-
dául a Die Welt – még 2010-ben. A 
dolognak komikus oldala is volt, két 
helyen is találtunk ugyanis utalást 
arra, hogy a méregdrága tankok be-
szerzése után a kassza kiürült és már 
nem tellett elegendŒ lŒszerre. Akkori-
ban 85 ezer gránát beszerzését ter-
vezték, darabja 9200 eurót ért, ez 
összesen 782 millió euró lett volna.

– Most, június közepén a német poli-
tikában is elŒkerült a görög védelmi 

A görögök nemet mondtak

kiadások kérdése, de csak az ellenzé-
ki Zöldek részérŒl. ElŒhozták, hogy a 
görögök milyen óriási összegeket 
költenek a hadseregükre, amibŒl a 
német cégek is szépen profitálnak.

– Görögország már 1952-ben belé-
pett a NATO-ba, és amíg csak talál-
tunk adatokat visszamenŒleg, egy-
folytában többet költött a hadügyre, 
mint az EU átlaga. Persze kis ország, 
így bár 2014-ben a GDP 2,2 százalékát 
költötte el, az csak négymilliárd eurót 
tett ki.

A Die Welt idén áprilisban írta: – A 
görögök Európa legnagyobb hadsere-
gét engedik meg maguknak. A lakos-
ság számához viszonyítva legalábbis. 
Áprilisban kiszivárgott ugyanis, hogy 
az ország a csŒdközeli helyzet ellené-
re orosz S-300-as légvédelmi rakéták 
beszerzésérŒl tárgyal Moszkvával. A 
hivatalos magyarázatok szerint a ko-
rábbi rendszer szavatossága lejárt, 
cserére, illetve felújításra szorul. Állí-
tólag egyetlen ilyen légvédelmi raké-
ta értéke egymillió dollár körül van. 
A finanszírozás lehetséges módjára 
nem derült fény. Több szupertankjuk 
van, mint Németországnak. A modern 

Leopard 2-es páncélosok száma a gö-
rög hadseregben a cikk szerint 353, 
ez több mint a német Bundeswehrnél. 
(Az összes görög harckocsi, a régebbi 
modellekkel együtt, 1600 darab.) Ta-
valy Œsszel 52 millió euróért 12 ezer 
darab 120 milliméretes gránátot is 
vásároltak a Leopard 2-esekhez.

A 130 ezer fŒs görög hadsereg lét-
száma 11 millió lakosra vetítve, lakos-
ságarányosan a legmagasabb Euró-
pában. Ha Németország is hasonló 
arányban akarna katonákat fegyver-
ben tartani, 1,4 millió fŒre lenne szük-
sége – ehelyett a valóságban csak 180 
ezer katonája van.

A Die Welt öt éve is, idén is megem-
lítette, hogy a görögök fŒleg a törö-
kök ellen fegyverkeznek, akikkel egy-
fajta hidegháborút folytatnak.

Szerintük a magas védelmi kiadások 
is hozzájárulhattak az ország csŒdkö-
zeli állapotának kialakulásához.

*
Amint láttuk, a nyugati országok 

mindent elkövetnek iparuk foglalkoz-
tatásáért, eladósítják a túlkölteke-
zésre hajlamos országokat. Az Euró-
pai Unió hitelezŒk és eladósodottak 
klubja.

Máté T. Gyula írása
Lusták a görögök? Dehogy lusták, 

kényelmesek. Ön, kedves olvasó, nem 
szeret(ne) kényelmesen élni? Ez egy 
életforma, alapvetŒen szórakoztató, 
és végül is, nem lehet mindenki né-
met- vagy svájci-féle. Görögországról 
ma divat azt mondani, hogy a mi pén-
zünkbŒl szórakoznak. Ez igaz, van 
egy görög elitréteg, amely valóban az 
általunk is Brüsszelbe küldött zsugá-
ból tartja el szeretŒjét, jachtját és 
veszteségesre menedzselt gyárát. 
Nem most, az elmúlt öt percben, 
hanem bŒven mért évtizedek óta. 
Már akkor kialakult ez a rendszer, 
amikor még egy kéjes álomszerûség 
volt az Európai Unió. Mérhetetlen 
pénz özönlött Görögországba, ez volt 
a multinacionális tŒke igazi last mi-
nute-je.

Mondhatjuk-e a szegény embernek, 
hogy miért buli hitelezni? De aligha-
nem a hazai devizahiteles átverésen 
megtanultuk, hogy kifosztani azt a 
legegyszerûbb, akinek alig van vala-
mije. Leleményes banki eljárás, hogy 
ezért kell sok szegény embert holly-
woodi álomba ringatni és értelmetlen 
költekezésre ösztönözni. De termé-
szetesen Œk így is fizetni fognak. Ha 
meg nem, hát fellendül az ingatlan-
piac. Görögországban a mûvelt Nyu-
gat irgalmatlan pénzeket keresett, és 
keres most is. A recept roppant egy-
szerû: adok hitelt, hogy megvedd az 
én árumat. Aztán a hitelt kamatostól 
add vissza. Ez ment is sokáig, a világ-
válság viszont átrendezte a képletet. 
A görögök már nem tudtak kamatot 
fizetni. Megtehette volna a nagyszerû 
Európai Unió, hogy a brüsszeli lob-
bisták haszonkulcsát csökkenti, és ad 
esélyt a görögöknek. Hitelt csak 
munkahelyteremtŒ beruházásra, és 
türelmet, hogy a görögök maguk 
hozzák rendbe magukat, és ne egy 
újabb eurókölcsönnel fokozzák az 
eddigi eladósodást? Hát hogyne… de 
ki keres már ilyen balgaságon? Ehe-
lyett tovább pumpálták a pénzt 
Athénba, hogy ha kamatot már nem 
szereznek, akkor vigyék, ami vihetŒ. 
KikötŒket, szigeteket, cégeket és úgy 
egészben, a teljes pénzügyi rend-
szert. Az Európai Unió javaslata 

Görögországnak nyílt zsarolás volt. 
Alekszisz Ciprasz miniszterelnök fel-
szólította népét, hogy mondjon „oxi”-t 
erre. Görögül az oxi nemet és nem 
jóváhagyást jelent. Nyert, mert ahhoz 
azért elvakult Bokros Lajos-fannak 
vagy liberálisan mazochista beválla-
lósnak kell lenni, hogy valaki a saját 
kárát szavazza meg. 

S akkor most mi lesz? Mi változik? 
Igazából semmi. Ciprasz nem akar 
változtatni az elmúlt évtizedek rend-
szerén, mindössze azt akarja, hogy 
neki és barátainak több és jobb jus-
son. Ha az unió rábólint az Œ tervére, 
akkor is lesz megszorítás és privati-
záció, csak lájtosabbra állítják a már 
korábban említett haszonkulcsot. 
Brüsszel mondhat persze nemet is, 
Görögországot kizárják az euró-öve-
zetbŒl – hogy miképp, az egyébként 
titok, hiszen erre nincs gyakorlat 
vagy terv és jogszabály, mert az 
Európai Unió a világ végezetéig szá-
mol az euróval –, és visszajön a 
drachma. Ki keres rajta? Hát ki más, 
mint a Görögországban lévŒ nyugati 
bankok. A régi-új pénz árfolyama 
papírforma szerint zuhanni fog az 
euróhoz vagy éppen a svájci frankhoz 
képest, ez sok zsák extrapénzt jelent 
a pénzintézeteknek a semmiért. 

Cinikusan hangzik mindez? Annak 
hát, mert ezt a játékot ilyen „elvek” 
alapján vezénylik. Végezetül egy 
talán megfontolandó gondolat: a 
brüsszeli bürokrata bölcsek most na-
gyon fel vannak háborodva a görögök 
balgaságán. Pedig azon kellene inkább 
elgondolkodni, hogy ebben a formá-
ban ez az unió nem válságokat old 
meg, hanem okozza azokat. 

Az Európai Unió egyre kevesebb 
problémát tud a jelenlegi szerkeze-
tében kezelni, viszont okoz bajt ele-
get. Tudom, hogy a következŒket leír-
va nem engednek be egy jobb rom-
kocsmába, de végül is fröccsöt ko-
nyakáron tud az ember otthon is 
keverni: ez a mostani Európai Unió 
nem egy jó szövetség, ha nem változ-
tatunk rajta, ez a nagy „közös ház” 
ránk omlik.

A görög népszavazás ezt erŒsítette 
meg..

Magyar Hírlap

Szeretne Ön Görögországban élni?



Május 30–31-én voltak az V. Magyar 
Világtalálkozó záróeseményei a SYMA 
Központban megtartott Világfalu 
rendezvények keretében. A rende-
zŒség 35 ezer résztvevŒrŒl számolt 
be. Mi feleségemmel fŒleg az Auszt-
rál pavilonban tevékenykedtünk se-
gítve Harmat Ilona és Bôsze Feri 
munkáját, akik már évek óta ellátják 
ezt az önzetlen, felelŒsségteljes tevé-
kenységet. Az ünnepséget Szili Ka-
talin a Nemzetpolitiai Államtitkárság 
miniszterelnöki megbízottja nyitotta 
meg, az összefogást, összetartozást és 
az önrendelkezést jelölve a magyar-
ság legfontosabb feladatául. A kétna-
pos esemény gazdag mûsorán fellé-
pett: a  Cirkalom Táncegyüttes, a Fo-
kos Zenekar a Vajdaságból, a Buda-
pesti Tárogató Együttes, a Quintia 
Zenekar és a Kisvárdai Mazsorett 
Együttes. A programon szerepelt: 
Ezer torokból…magyarnóták, SzellŒk 
szárnyán – Operettgála, Világtalalko-
zó szépe – döntŒje, Palóc lakodalom, 
Magyarok a nagyvilágban – bemutat-
koztak a Panorama Világklub vezetŒi: 
Öt kontinensen 80 országban 170 társ-
klub-hálózattal, Forum Afrikáról, a 
Vajdaságról és bemutatkozott Török-
szentmiklós a Világtalálkozó díszven-
dége, Túl az Óperencián – Ausztrália 
és Új-Zéland világa, Magyar értékek 
utcája, Jurta sátrak, Kiállítók tere – a 
standokon több mint 100 cég, intéz-
mény tevékenységével, Nívó világga-
léria mintegy 200 festmûvész alko-
tásával, Kézmûves bemutatók, Cen-
tenáriumi emlékkonferencia – ahol 
Raffay Ernô történész, Zétényi 
Zsolt jogász, Duray Miklós író, poli-
tikus, Ravasz István hadtörténész, 
Horkay Nándor igazgató és Szido-
ropulosz Archimédes fŒszerekesztŒ 
foglalkozott az elsŒ világháború tûzé-
ben elhamvadó ún. Történelmi Ma-
gyarországgal, Egészség Konferencia 
– amit mi is meghallgattunk Dr. 
Támoki Ádám és Dávid: Az ikerku-
tatás legújabb eredményeirŒl  szóló 
elŒadását, hiszen nekünk is van iker- 
unokánk Budapesten. Különösen mu-
tatósan szépnek találtuk a Palóc lako-
dalom résztvevŒit népviseletük szín-
pompás viseletében. – Találkoztunk 
régi és új barátainkkal pl. Stephen 
Spinder amerikai fotómûvésszel, aki 
dedikálta számunkra a Tíz esztendŒ 
Erdélyben címû fantasztikusan szép 
fotóalbumát, továbbá az aranyosapáti 
megnyitón megismertekkel. A régi 
barátok közül említhetem Ausztráli-
ából: Szeverényi Lászlót a Kisújság 
c. havilap szerkesztŒjét és Nagy Dé-
nes, egyetemi oktatót MelbournebŒl, 
Legárd Lászlót SydneybŒl és Buda-
pestrŒl: Prof. Siposné Kecskeméthy 
Klára ezredes-asszonyt a Zrinyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem rektor-
helyettesét.

Június 1. 
Magyarországi tartózkodásom szo-

morú emlékû napja. E napon vettem 
részt Sass Márton temetésén, aki 79 
éves korában halt meg. A múlt század 
90-es éveiben ismertem meg az Egye-
sült Államokban tett látogatásaim 
során. Az ottani Magyar Baráti Kö-
zösség oszlopos vezetŒségi tagja volt. 
1999-ben költözött vissza Magyaror-
szágra családjával, s azóta voltam ve-
le internetes kapcsolatban. Rendsze-
resen tájékoztatott a hazai politikai 
helyzetrŒl, fûszerezve az általa min-
dig képviselt humorával. Törökbálinti 
temetésén több mint száz otthoni és 

tengeren túli barátja vett részt. Ba-
kos István az MVSZ egykori fŒtitká-
ra búcsúztatta, felhasználva az el-
húnyt jó barátja Ludányi András 
által összeállított nekrológot. EbbŒl 
megtudtuk, hogy a Pollack Mihály 
ÉpítŒipari Technikumban 1955-ben 
építész-technikusként végzett. 1957-
ben a jugoszláv határon átszökve 
hagyta el Magyarországot, Kanadába 
emigrált, ahonnan1961-ben került át 
az Egyesült Államokba. 1967-ben az 
Illinois Állami Egyetemen építész-
mérnöki képesítést nyert, és Chicago-
ban tevékenykedett. Résztvett a vá-
ros magyar közéletében és a helyi 
Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat 
Fenntartó Testülete tevékenységében. 
Majd a Magyar Baráti Közösség 
(MBK) gondoka lett a Reménység 
tava melletti nyári táborok rendezése 
és a szervezet ITT-OTT címû folyó-
írat táborának építésében. Feleségé-
vel Rozállal látták el a Magyaror-
szágról és a Kárpát-medencébŒl meg-
hívottak vendéglátását, többek közt: 
Czine Mihály, Csoóri Sándor, Sá-
ra Sándor, Kósa Ferenc, Csurka 
István, Kányádi Sándor, Sütô And-
rás, Faragó Laura, Bakos István 
stb. A magyar–magyar kapcsolatok 
éltetŒi voltak Amerikában, s azok 
maradtak hazatértük után Magyar-
országon is. – Temetésén felesége, fia 
és leánya számára átadott részvétnyil-
vánításom kifejezése után elvegyülve 
a gyászolók közt több barátra és 
ismerŒsre akadtam. Találkoztam pl. 
az USA-ból Ludányi Andrással, 
Fülöp G. Lászlóval, aki szintén épí-
tészmérnök, s akik munkatársai vol-
tak az elhúnytnak a MBK-ban. A 
temetésrŒl Kósa Ferenc hozott visz-
sza a városba. TŒle tudtam meg, hogy 
japán felesége és fia, aki kultúrattasé, 
jelenleg mindkettŒ Japánban vannak. 
Fülöp Laci pedig tudomásomra hozta, 
hogy a könyvhéten jelenik meg 
legújabb könyve „Dunától a Missi-
sippihez”, amit Szentendrén is bemu-
tat június 10-én, hiszen innen, Európa 
legnagyobb folyójától, vette útját 
Amerika legnagyobb folyamához.

Június 2-án, 
éjjel, hálókocsival utaztunk felesé-

gemmel Brassóba, ahol másnap reg-
gel Zelenák József evangélikus espe-
res hitvese Éva és kislányuk Sára 
fogadott bennünket, hogy kb. egy 
órás utazással Sepsiszentgyörgyre 
vigyenek bennünket autóval az aznap 
délelŒtti evangélikus lelkészek érte-
kezletére, ahol Ausztráliáról tartot-
tam elŒadást. Zelenák esperes néhány 
évvel ezelŒtt járt Sydneyben Péterffy 
Kund református lelkész és családja 
meglátogatására – miután sepsiszent-
györgyi és családi kapcsolatok fûzték 
Œket egymáshoz –, s akit én is megis-
merhettem. Annyira megszerette 
Ausztráliát, hogy amikor jeleztem, 
hogy ismét Magyarországra látoga-
tok, felkért hogy tartsak e távoli kon-
tinensrŒl és az ott élŒ magyarokról 
elŒadást. Kérésének eleget téve az 
alábbi Néhány mondat Ausztráliáról 
és az ott élŒ magyarokról…” címû 
elŒadással szolgáltam a megjelent 
mintegy 29 evagélikus lelkész számá-
ra.

Kerek leírást adtam a háború utáni 
politikai helyzetrŒl, ami késztette 
Ausztráliát népessége gyarapítására 
Európából menekültek bevándorolta-
tásával. Részletesebben foglalkoztam 
az ausztráliai magyar hitélettel, ebbŒl 

idézek e beszámolóban. Vázoltam az 
ausztrál politikai életet, az ország ok-

tatási rendjét, azon belül a magyar 
nyelv elsajátításának lehetŒségét, ki-
térve a magyar nyelv érettségi tétel-
ként választhatására, közösségi éle-
tünk kiépítésének, mûködésének 
módjaira. Egyesületeket összefogó 
Szövetség felkészítésével ismertetŒ 
konferenciákat rendeztünk egyetemi, 

parlamenti színtéren, bemutatva, hogy 
a felsŒoktatásban, kutatómunkában, 
városfejlesztŒ építkezésben,  gazdasá-
gi és szociális életben, sportban, zené-
ben, képzŒ- és szépmûvészetben, va-
lamint a magunkkal hozott  kulturális 
javaink átadásával mennyiben járul-
tunk hozzá Ausztrália felemelkedésé-
hez.

Tehát a hitéletról szóló rész elŒadá-
somból: 

— Vörös-kínából kiszorultak a ke-
resztény missziónáriusok, akik fŒ-
ként Formózára, a Fülöp-szigetekre 
és Ausztráliába kerültek. Így jutott 
Ausztráliába néhány magyar jezsuita 
szerzetes, akik rögtön felvállalták a 
magyar emigránsok lelki szükségle-
teinek ellátását.

Az ausztráliai katolikus egyház nem 
engedélyezte etnikai egyházközségek, 
plébániák létrejöttét. Csatlakozni kel-
let valamelyik ausztráliai egyházköz-
séghez, és csak egyesületként ill. egy-
házi közösségként mûködhettek a 
püspökség jóváhagyásával. 

A jezsuiták rendi alapokon függet-
lenül tudtak mûködni az Ausztrál Ka-
tolikus Egyház hierarhiáját kikerülve, 
magyar katolikus egyházi közösséget 
és öregotthont alapítva pl. Sydneyben. 
Volt néhány tábori lelkészünk is, de 
miután Œket nem engedték kizárólag 
magyar vonalon mûködni, feladták 
egyházi kötödésüket. Vonatkozott ez 
a szigorú álláspont pl. a görögkato-
likus papokra is, akiknek családjuk is 
volt, és bár Œk egyházilag Rómához 
tartoznak, az Ausztrál Katolikus Egy-
ház nem fogadta be Œket. Azóta sok 
minden megváltozott az elmúlt 50–60 
évben, ugyanis súlyos paphiány állt 

elŒ. Jelenleg pl. az egyik sydneyi 
városrész katolikus plébánosa egy 

román származású, családos görögka-
tolikus pap. 

Manapság két, vagy három katoli-
kus pap mûködik Ausztráliában. Syd-
ney és Melbourne rendszerint kap 
Magyarországról lelkészeket három-
éves szerzŒdéssel, ami meghosszab-
bítható. Melbourneben van pl. egy 

kislétszámú ausztrál plébánia, ahova 
rendszerint a hazulról jövŒ angolul 
tudó magyar pap nyer plébánosi ki-
nevezést, így oda sokan járnak ma-
gyar misére. Kapott engedélyt, hogy 
esetenként a Magyar Központ kápo-
nájában is misézhet. Jelenleg, tudo-
másom szerint éppen váltás van a 
melbournei magyar lelkész kinevezé-
sében. 

Sydneyben Lédeczi Dénes atya mû-
ködik immár második turnusban. Ö a 
Blacktown-i ausztrál pébániához tar-
tozik, de ellátja a Szent Erzsébet 
Öregotthon lakóinak is a lelki gondo-
zását, és engedélyezte püspöke, hogy 
az ashfieldi Mindszenty Otthonban 
valamint Wollongongban és Canber-
rában is misézhet alkalmanként ma-
gyar híveknek. 

Adelaideban Horváth László fiatal 
ferences szerzetes szolgál, aki itt szü-
letet és Magyarországon végezte el a 
teológiát és szentelték pappá a Feren-
ces Rend kötelékében.

Látható, hogy az ausztrál katolikus 
egyház is feladta régebbi kemény 
álláspontját és manapság már sokkal 

engedékenyebb a magyar hívek javá-
ra.   

A református egyháznál nem volt 
soha semmi gond miután papjaik ön-
állóan tudnak mûködni, semmi sem 
köti meg kezüket. Jelenleg is négy 
fiatal papunk van ErdélybŒl: Péterffy 
Kund, Dézsi Csaba, Kovács Lôrinc 
és Szabó Attila, akik nemcsak egy-
házi de közösségi feladatokat is pél-
damutatóan látnak el négy állam fŒ-

városában, ahol a legtöbb magyar él: 
Sydneyben, Melbourneben, Brisbane-
ben és Adelaideben. Példa erre a mel-
bournei, az adelaidei, vagy akár a 
Sydneyi Magyar Református Egyház-
község, amely idén ünnepli fennállása 
65. évfordulóját.

Az evangélikus egyháznál a magyar 
lélekszám ugyan kevés, de azért min-
dig volt, aki gondoskodott lelki szük-
ségletükrŒl. Sydneyben a már Auszt-
ráliában végzett lelkész Bernhardt 
Béla mindaddig lelkiismeretesen lát-
ta el feladatát, amíg Amerikába nem 
távozott. Ô a magyar cserkészet irá-
nyításában is résztvett. Nyugat-auszt-
ráliai Perth városa egyetemére került 
egy kíváló evangélikus lelkész/pro-
fesszor Dr. Kemény Péter, aki az 
angol és német nyelvnek olyan kiváló 
mûvelŒje volt, hogy magyar létére, 
angol nyelvtant oktató könyveket állí-
tott elŒ. Jó állása és jövedelme biz-
tonságában, vasárnaponként mint 
misszós lelkész légi úton járta be, 
többezer kilométereket utazva, más 
államok fŒvárosait és tartott isten-
tiszteleteket. 

Sydneybe került a Vietnámot meg-
járt, ausztrál hadseregben katonaként 
szolgált szlovéniai magyar származá-
sú Breglec Árpád, aki a katonaság-
ból való leszerelése után végezte el a 
teológiát, és vállalt lelkészi szolgálatot 
a magyar gyülekezetben. Sajnos  Viet-
namban szerzett betegsége miatt nem-
régiben nyugalomba kellett vonulnia 
aktív szolgálatból. 

Kardos Béla magyarországi beszámolója (5)
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A Vigadó Duó tagjaival, Ernszt Katalinnal, Nemere Lászlóval

Palóc menyasszony vőlegény

Zelenák József esperes, felesége Éva és kislányuk Sára 

Evangélikus lelkészek társaságában



Az 1945 és 1948 között Moldovában 
meghalt magyar hadifoglyoknak és 
polgári áldozatoknak állítottak Chisi-
nauban emlékmûvet, amelyet Hende 
Csaba honvédelmi miniszter Viorel 
Cibotaruval, a moldovai védelmi tár-
ca vezetôjével együtt avatott fel pén-
teken.

„Ha békét akarsz, emlékezz a hábo-
rúra” –-- mondta Hende Csaba a kato-
nai tiszteletadással felavatott emlék-
mû elôtt, amely a moldovai hôsöknek 
szentelt Eternitatea (Örökkévalóság) 
emlékparkban kapott helyet több mint 
hatezer, hazájától távol meghalt ma-
gyar ember jelképes síremlékeként. A 
halottak sírjai a béke követeivé vál-

nak, amikor egykori ellenfelek és utó-
daik együtt tisztelegnek a háború 
áldozatai elôtt --– mutatott rá a honvé-
delmi miniszter.

Bejelentette, hogy a Magyarország 
területén elesett több ezer moldovai 
katonának Miskolcon állítanak emlék-
mûvet.

Hende Csaba chisinaui látogatása al-
kalomból a védelmi minisztériumot is 
felkereste, ahol a térség biztonságpo-
litikai helyzetérôl, az ukrajnai váláság-
gal kapcsolatos közös aggodalmakról 
tanácskozott moldovai kollégájával, 
Viorel Cibotaruval. A találkozón át-
tekintették, hogyan tudná a magyar 
fél segíteni a moldovai hadsereg kor-

szerûsítését, illetve képzését, és meg-
vitatták a haditechnikai együttmûkö-
dés lehetôségét, tekintettel arra, hogy 
Magyarországon sok olyan cég mûkö-
dik, amely értékes tapasztalatokat 
szerzett az orosz alapú fegyverek kor-
szerûsítésében.
Szilágyi Mátyás, Magyarország chi-

sinaui nagykövete a kiváló magyar–
moldovai hadisír-gondozási kapcsola-
tok megkoronázásának minôsítette a 
pénteki emlékmûavatást, amelyet --– a 
korábbiakhoz hasonlóan –-- a moldovai 
fél finanszírozott.

Hende Csaba chisinaui látogatásán 
ennek kapcsán két moldovai hadisírku-
tatót is kitüntetett: Vitali Ciobanu ez-
redest, a moldovai védelmi miniszté-
rium hadtörténeti központja vezetôjét, 
aki a Moldovában elhunyt magyar 
hadifoglyok és polgári áldozatok azo-
nosításában, nyughelyük felkutatásá-
ban játszott jelentôs szerepet, valamint 
Petru Costin hadirelikvia-gyûjtôt, a 
moldovai vámszolgálat ezredesét, aki 
anyagilag is támogatta a moldovai 
magyar mûemlékek felállítását.
Ciobanu ezredes az MTI-nek el-

mondta: három olyan hadifogolytábor 
mûködött a volt szovjet tagköztársaság 
területén, ahol –-- az embertelen fogva 
tartási körülmények, járványok és at-
rocitások miatt –-- sok magyar hadi-
fogoly, illetve „jóvátételi munkára”, 
azaz málenkij robotra elhurcolt ma-
gyar civil vesztette életét. Chisinauban, 
a fôvárostól északra lévô Balti-ban és 
a Dnyeszteren túli szakadár területen 
lévô Benderiben mûködött gyûjtô-el-
osztó tábor: az ezekben elhunyt ma-
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Megjósolta
a görög krízist

Egy angol közgazdász Wynne God-
ley, aki már 1992-ben megjósolta az 
euró kudarcát a „Maastricht and all 
that” címû dolgozatában (London Re-
view of Books, 1992 okt 8) nem érte 
meg a görög krízist, mert 2010 máju-
sában elhúnyt.

Godley elsô nagy bírálata az volt, 
hogy a Maastricht egyezmény rosszul 
értelmezte a közgazdaságot, --- szerin-
te ezt csak egy bankár tudta kitalálni. 
A második kritika az az illúzió volt, 
hogy az euró nem jelentett semmi vál-
tozást a tagállamok önállóságában. 
Annak ellenére, hogy Godley támogat-
ta „az európai egyesülés nemes célját”, 
világosan leszögezte:

„Nyomatékosan kell megmondani, 

hogy a közös valuta bevezetése véget 
vet az alkotó államok önállóságának és 
megfosztja azokat attól, hogy fontos 
ügyekben függetlenül cselekedjenek.”

Ez valóra vált 2008-ban az amerikai 
pénzügyi válság bankcsôdjei után az 
euró árfolyama megerôsödött a dollár-
ral szemben, Görögország nem volt 
képes leértékelni a drachmát, mert 
már áttért az euróra.

Matthew Del Santo dániai közgazdász 
szerint 2010-tôl kezdve a görög kor-
mány lényegében Athénbôl Brüsszel-
be, Washingtonba és Berlinbe költö-
zött. Ami Görögországban maradt az 
külföldön létrejött döntések és paran-
csok végrehajtása volt, ami az ország 
számára egy önkormányzat illetve 
gyarmat állapotát jelentette.

Mikor ezek a sorok megjelennek a 
Magyar Életben a görög népszavazás 
és annak elsô visszahatásai már ismer-
tek lesznek és ezek jóslatával itt nem 
foglalkozunk. Maradjunk a múltnál és 
nézzük meg, hogy kik bábáskodtak az 
euró születésénél és milyen érdekek-
nek kedvezett a közös pénz.

A szoci francia elnök F Mitterand 
akit nagyon bosszantott az erôs német 
deutchmark azzal zsarolta a némete-
ket, hogy ha nincs euró akkor német 
egyesülés sincs. Ez a viselkedés a „bé-
keteremtô” versailles ---- trianon- Cle-
menceau- Benes szellemével pontosan 
megegyezik. A hatalmas német ex-
portáló iparnak nagyon tetszett a 
gyenge euró mert a BMW-k, a Sie-
mens-ek, a Bayer-ek nemzetközi ver-
senyképességét növelte. (Itt zárójel-
ben hozzá tehetjük, hogy ezeknek a 
nagyvállatoknak ezen felül nagyon jól 
jött, hogy a szovjet birodalomtól felsza
badult országok olcsó munkaerejét 
felhasználhatták.) Meg kell említeni a 
központosítás más haszonélvezôit, a 

szoci ---- liberális -zöld ---- kommunista 
politikusokat, a bürokratákat, és a 
nemzeti érdekeket a közös Európa felé 
helyezô köröket is. Itt feltétlenül meg 
kell említeni a szoci görög politikus 
Papandreau örökségét, akinek a kez-
deményezései miatt a görög állama-
dósság 1979 és 1990 között a GDP 
28%-ról 120%-ra emelkedett. De ennél 
is több kárt okozott a közalkalmazottak 
számának ugrás szerû növekedése és 
a korrupció elterjedése.

Egy frankfurti német lap elemzése 
szerint Görögország euróövezeti hite-
lezôi 317 milliárd eurót veszíthetnek 
az államcsôdön. A legnagyobb hitelezô 
Németország 87.6 milliárd euróval, a 
második Franciaország 67 milliárddal. 
De NINI! A hitelezôk sorának végefelé 
ott látjuk a második Szlovák Köztár-
saságot 2.9 milliárd euró kötelezett-
séggel! Mi még emlékszünk arra a 
nagy melldöngetésre ami a „tátrai 
tigris” országából jött a szlovákiai 
euró bevezetése elôtt és utána is. Ak-
kor a tót szocik nem tudhatták, hogy 
mivel a szoci görög Papandreau nem-
csak kiterjessztette 1982-ben a teljes 
nyugdíjat azoknak a kommunista har-
cosoknak (400 ezer ember) akik a gö-
rög demokrácia ellen harcoltak a II 
világháború után, hanem elôjogokat 
adott leszármazottaiknak is, --- hogy  
ma e miatt kotorásszanak a tót adófi-
zetôk zsebében.
Végül figyelemre méltó, hogy 

Nagy-Britannia bölcsen távol ma-
radt az euró projekttôl, megtartotta 
a fontot és most Albionban azon 
gondolkodnak, hogy kilépjenek-e 
az Európai Unióból.

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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gyarok között több mint hatszáz nevet 
sikerült azonosítani, miután a Moldo-
vai Köztársaság feloldotta a szovjet 
levéltári anyagok titkosítását.
Petru Costin ezredes korábban a 

Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
resztet is megkapta a magyar hadisí-
rok felkutatásában és gondozásában 
végzett kitartó munkájáért. Arra a 
kérdésre, hogy mi készteti olyan kato-
nák emlékének ápolására, akik ellen-
séges hadseregek kötelékében szolgál-
tak, magyarázatképpen azt mondta: ô 
maga is egyenruhát hord. „Amikor vé-
gignéztem ezeket a névsorokat, tizen-
nyolc-tizenkilenc éves gyerekek neve-
it láttam, akik a hazájukért adták 
életüket. Úgy gondolom, megérdemlik, 
hogy áldozatuk elôtt tisztelegjünk és 
örök emléket állítsunk nekik. Nem 
számít, melyik hadseregben voltak: a 
halottak mind egymás bajtársai” -– 
mondta az ezredes.

* * *
A Hargita megyei törvényszék megt-

iltotta gyártójának az Igazi Csíki Sör 
forgalmazását, ezzel elsô fokon helyt 
adott a Heineken Romania kereseté-
nek.

A romániai sörgyártók perében ho-
zott ítéletét a törvényszék honlapján 
hozta nyilvánosságra. Az ügyben eljá-
ró bírák úgy ítélték meg, hogy az Igazi 
Csíki Sört gyártó és forgalmazó Lixid 
Project Kft. és tulajdonosa, Lánárd 
András megsértette a Heineken Ro-
mania szellemi tulajdonát, amelyet a 
Ciuc (Csík) és a Csíki Premium már-
kák levédése biztosított számára.

A törvényszék álláspontja szerint az 
Igazi Csíki Sör gyártója tisztességtelen, 
megtévesztô eszközt használt az üzleti 
versenyben. A sörgyártók perének 
nyelvi vonatkozásai is vannak. A bíró-
ságnak azt kellett mérlegelnie, hogy 
egy termék román megnevezésének 
jogi védelme kiterjed-e a termék köz-
nyelvben használt magyar megneve-
zésére is.

Korábban egyébként egy másik ro-
mán bíróság elmeszelte a Heineken 
keresetét.

A Csíki Sör közleményben jelezte: a 
döntés ellen fellebbez, hiszen az nem a 
romániai bíróságom hanem az Európai 
Közösségi Védjegy kompetenciája 
dönteni a kérdésben.„Lelkiismeretünk 
tiszta” –-- írják --– hiszen tudják, hogy 
senkinek, a Heinekennek sem volt so-
ha forgalomban Igazi Csíki Sör vagy 
Csíki sör nevû magyar márkája. „Az 
ipari söröket gyártó Heineken határo-
zottan és egyértelmûen el akarja lehe-

tetleníteni mûködésünket. be aklarja 
záratni a csíkszentsimoni gyárat, el 
akarja koboztatni az eszközeinket és 
meg akarja semmisíttetni a piacon lé-
vô termékeinket”Mint írják, végsôkig 
harcolnak az igazukért, mindenkinek 
köszönik a támogatást, a termelést 
pedig ugyanúgy folytatják tovább.

* * *
Pénztárcánk vagy laptopunk ôrizetle-

nül hagyása egy kávézóban a legtöbb 
esetben nem éppen a legjobb döntés, 
ám a világ legbiztonságosabb városa-
inak lakói gond nélkül megtehetik.

Hogy kiderítsék, milyen is az élet egy 
szuperbiztonságos helyen, a BBC új-
ságírói felkeresték a The Economist 
Intelligence Unit által készített rang-
sorban szereplô városok lakóit. A lista 
összeállításában olyan tényezôket vet-
tek figyelembe, mint a személyes biz-
tonság, az egészségügyi és az infra-
strukturális stabilitás, valamint a 
digitális védelmi technológia.

Helyiek meséltek arról, milyen az 
adott városban élni, miért is érzik nyu-
godtnak életüket, és hogy a biztonságos 
miért nem egyenlô az unalmassal.
Oszaka
Ez a város testesíti meg azt az elké-

pesztô nyugalmat, ami egyébként az 
egész országban érezhetô. „Japán 
alapvetôen egy olyan ország, amelyben 
hihetetlenül biztonságos az élet” --– 
magyarázta Daniel Lee, egy helyi, 
angol nyelvû magazin, a Kansai Scene 
alapítója, aki 17 évvel ezelôtt költözött 
az Egyesült Királyságból Oszakába. 
„Olyannyira, hogy az emberek hozzá 
vannak szokva ahhoz, hogy ôrizetlenül 
hagyják személyes tárgyaikat a kávé-
zókban, míg elugranak valahová, vagy 
leadják a rendelésüket. Ez bárhol más-
hol elképzelhetetlen lenne” --– tette 
hozzá.

Oszakát mindenki az üzleti életre 
összpontosító városként ismeri, ami a 
gyakorlatban azt is jelenti, hogy az em-
berek késô éjszakáig dolgoznak. Még 
az éjjeli órákban is annyi embert látni 
a vonatokon és a fôbb állomásokon, 
mint nappal -– mondta Josi Jamamo-
to, aki 25 éve lakik Oszakában, és a 
város legrégebbi színházát vezeti. 
„Egyáltalán nem probléma, ha egy nô 
egyedül utazik éjjel a metrón” --– fûzte 
hozzá.

Az üzletorientált kultúra azonban 
nem akadálya a baráti beszélgetések-
nek. „Oszaka olyan város, ahol a helyi-
ek és az eladók szeretnek beszélgetni” 
–-- mondta Lee, hozzátéve: még ha egy 

szót sem értünk abból, amit mondanak 
nekünk, a pozitív hangulattal elôbb 
vagy utóbb úgyis megnyernek.

Ahhoz, hogy beilleszkedjünk a helyi-
ek közé, Jamamoto a belváros olyan 
területeit ajánlja, mint például az Iku-
no Ward vagy az Abeno Ward, ahol 
még mindig gyakori jelenség a nagaja 
(egyfajta hagyományos, hosszúkás 
ház). Ezek a városrészek viszonylag 
könnyen megfizethetôk, és ha képesek 
vagyunk összebarátkozni a szomszé-
dokkal, megismerhetjük Oszaka igazi 
arcát, tele szeretettel, melegséggel és 
barátsággal –-- hangsúlyozta.
Amszterdam
Egymilliónál is kevesebb lakosával 

Amszterdam jóval kisebbnek számít, 
mint a listán szereplô többi város.

„Elképesztô, milyen biztonságban ér-
zem magam” --– mondta Toni Hin-
terstoisser, az Andaz Amsterdam 
Prinsengracht nevû általános iskola 
igazgatója, aki három évvel ezelôtt 
New Yorkból költözött a városba. „Az 
emberek szabad szelleme igazán nyu-
godttá teszi a mindennapjaikat. Senki 
sem válik egykönnyen zaklatottá” --– 
magyarázta.

Bár az összes városrész viszonylag 
biztonságosnak tekinthetô, a déli kerü-
letek –- mint a De Pijp és Oud-Zuid -– 
jóval elôkelôbbek. Azonban egy helyi 
lakos arra figyelmeztetett: mivel 
Amszterdam többnyire vízre épült, a 
házak nem teljesen egyenesek. „Ha 
teszel egy teniszlabdát a nappali egyik 
végébe, akkor elég gyorsan át fog gu-
rulni magától a másik oldalra” –-- tette 
hozzá Hinterstoisser.
Stockholm
Egy olyan messzi, északi területen, 

mint ahol Stockholm fekszik, olyan, 
mintha a nyári napok soha nem érné-
nek véget. A város természetes fényei, 
párosítva -– a sötétebb évszakokban -– 
a jól megvilágított központtal, nagyban 
hozzájárul a biztonság érzetéhez.

„Miután van két kisfiam, a biztonság 
egyre fontosabbá válik számomra, 
Stockholm pedig nagyszerû hely a 
gyermekek számára” --– mondta Kat 
T., aki eredetileg Londonból szárma-
zik. „Vannak játszóterek a parkokban, 
messze a forgalomtól, és sok a zöldte-
rület a város központjában” –-- tette 
hozzá.

Bár Stockholmra egyáltalán nem jel-
lemzô a nyüzsgés, Kat úgy véli, a 
lassabb ütemben zajló élet néha áldás. 
Viszonylag kis mérete ellenére a város 
„dinamikus és kifinomult” érzést kelt 

–-- magyarázta, hozzátéve: a svédek 
képesek gyorsan alkalmazkodni, fôleg 
a technológiai újításokhoz és az isme-
retlen irányzatokhoz.
Sydney
Annak ellenére, hogy Sydney Auszt-

rália legnagyobb városa, a helyi szoká-
sok elôsegítik a lakosság biztonságér-
zetét. „A közösség tagjai odafigyelnek 
egymásra” –-- mondta Richard Gra-
ham helyi lakos, a My Detour tulaj-
donosa.

A város nemrégiben elfogadott egy 
tervet, mely szerint évi 15 millió dol-
lárt fordítanak a gyalogutak és gya-
logátkelôhelyek javítására, hogy ezzel 
is ösztönözzék a sétálást. „Sydney ut-
cái mindig tele vannak olyan városi-
akkal, akik épp a barátaikkal kávéznak, 
kutyát sétáltatnak, vagy csak felfede-
zik a várost” –-- magyarázta Graham. 
„Sydney olyan város, ahol minél többet 
sétálsz az utcákon, annál inkább a 
közösség részének érzed magad” --– 
tette hozzá.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozzák ki a 
gyalogoskultúrából, az idegenek gyak-
ran úgy döntenek, hogy a Potts Point 
közelébe költöznek, 3 kilométerre a 
város azon részétôl, ahol az Art Deco 
lakóházak és a kávézók New York han-
gulatát idézik. Szintén kedvelt lehetô-
séget jelent a Surry Hills, ahol az 
egész város legjobb éttermei és kávé-
zói találhatók.

Természetesen az ausztrál strandok 
sem maradhatnak ki: ezek közelében 
leggyakrabban Waverleyt és a szörfö-
zéshez ideális Brontét szokták ajánla-
ni.
Szingapúr
A kelet-ázsiai városállam nagyon ko-

molyan veszi a bûnüldözést, miáltal 
igazán biztonságos környezet alakult 
ki. Rinita Vanjre Ravi, aki eredetileg 
Bangalore-ból származik, jól látja, 
mekkora különbséget jelenthet egy 
erôs alapokon nyugvó rendôrség. 
„Szingapúrban jól finanszírozott ható-
sági védelem mûködik, ez teremti meg 
a közösség biztonságát” –-- magyaráz-
ta.

Mindez elôsegíti a törvények betar-
tását is. „Ha valaki bármely étterem-
ben az asztalon hagyja a táskáját, míg 
rendel valamit, egészen biztos lehet 
abban, hogy a táska még mindig 
ugyanott lesz, amikor visszatér” --– 
mondta, hozzátéve: a lakosok tudják, 
milyen nagy esélye van annak, hogy 
elkapják és megbüntetik ôket.

A stabil politikai környezet és a vallá-
si vagy faji megkülönböztetésen ala-
puló viccek elítélése szintén hozzájárul 
a harmonikus városi hangulathoz. 
Ugyanakkor egy ilyen sûrûn lakott te-
rületnek is megvannak a maga kihí-
vásai. A közlekedési nehézségek miatt 
például –- a helyiek elmondása alapján 
–-- érdemes a munkahelyhez minél 
közelebbi lakóhelyet választani.

* * *
A Marosvásárhelyi Táblabíróság jog-

erôs ítéletben érvénytelenítette a csík-
szeredai önkormányzat autonómiapárti 
határozatát –-- közölte a Mediafax 
hírügynökség.

A táblabíróság az ítélet kedden kikéz-
besített indoklásában arra hivatkozott, 
hogy a csíkszeredai városi tanács túl-
lépte a hatáskörét, amikor olyan dön-
tést hozott, amely 153 település területi 
közigazgatási hovatartozására vonat-
kozik. A bíróság arra is hivatkozott, 
hogy az Európai Bizottság is elutasí-
totta két olyan európai polgári kezde-

ményezés bejegyzését, amelyek „etni-
kai alapú régiók létrehozására 
vonatkoztak”. A Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) kezdeményezésére eddig 
54 székelyföldi önkormányzat fogadta 
el azt a határozatot, amelyben ki-
nyilvánítják, hogy a Székelyföld nevû 
különálló közigazgatási egységbe 
akarnak tartozni, mely számára sarka-
latos törvény szavatolná az autonómiát, 
és területén az állam nyelve mellett 
hivatalos nyelv lenne a magyar is.
Jean-Adrian Andrei, Hargita me-

gye prefektusa arra figyelmeztetett, 
hogy a törvényesség ôreként ezentúl is 
meg fogja támadni a közigazgatási bí-
róságon az autonómiapárti határozato-
kat, és immár a joggyakorlat is azt 
igazolja, hogy „minden e tárgyban 
hozott határozat eleve el lesz utasítva”. 
A prefektus szerint Hargita megyében 
35 település önkormányzata fogadta el 
az SZNT által javasolt autonómiapárti 
határozatot. A kormány képviselôje 
valamennyi esetben a határozat ér-
vénytelenítését kérte a bíróságon. 
Harminc esetben alapfokon a határo-
zatok érvénytelenítésérôl döntött a bí-
róság, öt per még folyamatban van. Öt 
önkormányzat fellebbezett a döntés 
ellen, ezek egyike a csíkszeredai, 
amelynek ügyében a jogerôs táblabí-
rósági ítélet született.

A határozatokat az önkormányzatok 
az SZNT javaslatára több nemzetközi 
szervezetnek is eljuttatták. Az Európa 
Tanács (ET) Helyi és Regionális Ön-
kormányzatok Kongresszusának mo-
nitoringbizottsága nem találta illeté-
kesnek magát abban, hogy a 
székelyföldi önkormányzatok autonó-
miapárti határozatairól döntsön, ezért 
az ügyet visszautalta a kongresszus 
állandó bizottságának.

Az SZNT azt követôen kezdeményezte 
az autonómiapárti önkormányzati ha-
tározatok elfogadását, hogy a román 
kormány 2013-ban olyan régiósítási 
elképzelést mutatott be, amely Szé-
kelyföldet egy nagy román többségû 
régióba olvasztaná be.

* * *
2010-ben robbant fel a Mexikói-öböl-

ben a Deepwater Horizon nevû olaj-
fúró torony, és ezzel bekövetkezett az 
USA történetének eddigi legsúlyosabb 
környezetszennyezése. A BP olajválla-
latnak –-- az amerikai igazságügyi mi-
nisztériummal kötött megállapodás 
alapján –-- 18,7 milliárd dollár kárté-
rítést kell fizetnie a történtek miatt.

Ez az Egyesült Államok történetében 
a legnagyobb összeg, amit egy cégnek 
valaha is ki kellett fizetnie -– adta hírül 
a BBC.

2010-ben robbant fel a Mexikói-öböl-
ben a Deepwater Horizon nevû olajfú-
ró torony, a baleset miatt megindult 
olajszivárgás pedig az Egyesült Álla-
mok történetének legsúlyosabb kör-
nyezetszennyezése volt. Az évforduló 
napján benyújtott keresetében az olaj-
kút üzemeltetôje, a BP negyvenmilliárd 
dollárt követelt a fúróplatformot üze-
meltetô cégtôl az olajkatasztrófa miatt 
elszenvedett veszteségek ellentételezé-
sére.

Decemberben az amerikai legfelsôbb 
bíróság elutasította az olajipari óriás 
2012-ben elfogadott kompenzációs 
ajánlatát.

A robbanás 11 ember halálát okozta. 
A baleset miatt a mélytengeri olaj-
kútból 153 napon keresztül összesen 
651 millió liter olaj ömlött a Mexikói-
öböl vizébe.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au
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Újrakoronázták III. 
Károlyt Pozsonyban

A hétvégén tartották Pozsonyban a 
13. Koronázási ünnepségek nevet vise-
lô rendezvénysorozatot, amellyel a 
magyar királyok, királynôk és király-
nék egykoron itt zajlott koronázásaira 
emlékeznek a pozsonyiak. Az idén III. 
Károly magyar királyt, Mária Te-
rézia apját „koronázzák újra.”

A Koronázási ünnepségeket 2002 óta 
minden évben megrendezik, mindig 
június utolsó hétvégéjén, Mária Teré-
zia 1741. június 25-i koronázására em-
lékezve. Az ünnepségnek a Pozsonyban 
megkoronázott 18 magyar király, ki-
rálynô és királyné uralkodóvá emelése 

férfi sarja magyarországi uralkodását 
a Rákóczi-szabadságharcot lezáró 
szatmári béke aláírásával kezdte, s 
1740-ben bekövetkezett halála is Ma-
gyarországon történt, a Moson várme-

III. Károly magyarországi uralkodását a 
Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 

aláírásával kezdte, s 1740-ben bekövetkezett halála is 
Magyarországon történt, a Moson vármegyei Féltorony 

mellett tartott vadászaton, ahol megbetegedett és 
váratlanul elhunyt

III. Károly és felesége, Erzsébet Krisztina 
braunschweig–wolfenbütteli hercegnô három lányukkal: 

Mária Teréziával, Mária Annával és Mária Amáliával

ceremóniáját keltik életre, mintegy 
150 korhû ruhákba öltözött, többnyire 
amatôr színész segítségével.

A Habsburg-ház utolsó egyenes ági 

a központi eleme, csupán a koronás fô 
személye változik évrôl évre, az idén 
III. Károly, jövôre pedig lánya, Mária 
Terézia újrakoronázására kerül sor.

A Koronázási ünnepségek Pozsony 
legsikeresebb nyári kulturális rendez-
vényének számítanak, évente közel 
százezer látogatót vonzanak a város-
ba.
Korhû ruhákkal és színészekkel 

készültek
Az idén a szervezôk III. Károly ma-

gyar király, más nevén VI. Károly 
német-római császár 1712-es pozsonyi 

III. Károly lánya, Mária Terézia jövôre kerül sorra a 
pozsonyi koronázási ünnepségekben

gyei Féltorony mellett tartott vadásza-
ton, ahol megbetegedett és váratlanul 
elhunyt.
Kézmûvesek piaca és kuruc tábor 

kísérte a rendezvényt
Az ünnepségsorozat több kísérôren-

dezvénye már péntek délután meg-
kezdôdött. Ezek közé tartozik a kora-
beli kézmûvesek piaca, amely az 
egykori Kossuth, most Hviezdoslav 
téren lesz, valamint Mária Terézia 
udvari borának a récsei kénfrankosnak 
a fesztiválja, amelyet a Prímási palota 
elôtti téren tartanak.

Ugyancsak pénteken nyitotta meg 
kapuit a Szent Márton dóm, ismertebb 
nevén a koronázó templom mellett 
egy kuruc katonai tábor, ahol az érdek-
lôdôk egyebek mellett a korabeli ka-
tonai életvitellel és harcmodorral is-
merkedhettek meg.
A lovagok is jelenvoltak
Az „újrakoronázási” ceremóniára Po-

zsony óvárosának Fô terén kerüt sor 
szombaton délután négy órától. Ek-
korra ért oda a színészek által megtes-
tesített koronázási menet, amely egy 
órával korábban indult a pozsonyi vár-
ból s végighalad a koronázási menetek 
eredeti útvonalán, egyebek mellett 
érintve a Kapucinusok utcáját és Mi-
hály-kapu utcát is.

A koronázási ceremónia után az új-
donsült „király” lovaggá üti aranysar-
kantyús vitézeit, majd kíséretével --- 
több megállót tartva --- átvonul a 
Hviezdoslav térre, ahol leteszi az ün-
nepélyes esküjét.

Nôi történetek, melyek helyszíne a sokaknak elérhetetlen Sydney, és Sydney-bôl pedig sokszor 
vágyott Duna part.  

Az elsô regény fôszereplôje két nô, két külön habitussal, indokkal érkezik Ausztráliába. Az egyik 
rokonlátogatásra, a másik társnak, különös társnak. Mindkettôjük sorsa összefut egy szálon. 

Anna egyedülálló független, negyvenes évei végét taposó nô, aki egy rokoni meghívásnak eleget 
téve saját magányát és szürke hétköznapjait színesebbé tenni Ausztráliába utazik. Nagynénje a 
mindig vidám hetvenes éveiben járó fiatalos Júlia vendégszeretetét élvezi. A kis óceánparti 
üdülôhely egyfelôl újdonságokat, új életvitelt, a hely varázsát hozza számára, és a szomszéd házban 
lakó férfi személyében pedig a szerelmet.

Kata, a mindig kötelességtudó, szorgalmas, az elvárásoknak eleget tevô nyugodt, megbízható 
feleség, anya és gyerek. Miután a férje elhagyja egy fiatalabbért, Anna marad a családi házban, de 
tartozás miatt hitel kerül a házra, amelyben anyjával és lányával élnek.  Mikor munka nélkül marad, 
elkeseredetten keresi a megoldást és egy Ausztrál hirdetés révén ismeri meg a férfit, aki társat 
keres magának, pénzért. Fizetés jár a magánya megváltásáért. A férfi nyugalmat, de teljes odaadást 
és szolgálatot kíván, kivéve egyet. Mint férfi nem támaszt igényeket. Anna számára a hazájától, 
családjától való távolság, az immár férjévé lett férfi melletti élet is elôbb-utóbb megszokássá lesz.  

A könyvben szereplô második regény, nos, egy ismerôs élethelyzet lehet. Hallottunk hasonlóról. 
Férj, aki jól menô vállalkozó napbarnított kék szemû csodamén, aki a családja féltô szeretetben 
sütkérezve kissé mellétapicskol a szerelem tengerében. Van fô csapásirány, a család, van egy másik 
nô másik gyerekekkel, és vannak kisebb mellékutak. Aztán egy nap, huss, a sok munka, a sok gond a 
kettôs élet benyújtja a számlát. A temetésen pedig két özvegy néz farkasszemet egymással. 

Aztán lehet Sydney

Közös örökség, közös élet, közös menekülési útirány. 
A két „özvegy” kényszerûségbôl összeköltözik egy Duna parti 

panzióba. Hogyan alakul egyáltalán nem vágyott, de mégis 
szükséges összeköltözésük, megtudhatjuk a regénybôl. Egyikük 
rövid látogatást tesz … na igen, Sydney-ben.

A történetek könnyedek, bár ha mögé tekintünk, ott lapulnak 
a nagy „igazságok” is. 

A Könyv WEB oldalán többet is meg lehet tudni a 
történetekrôl. 

http://sydney.colorcom.hu

Megrendelni az alábbi online elérhetôségen lehet:
  http://sydney.colorcom.hu/info.php
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Magyarország Kormánya a 373/
2013. (X.25.) számú rendeletével 
létrehozta a VERITAS Történet-
kutató Intézetet.

Az Intézet legfontosabb 2014. évi fe-
ladata volt a szervezeti és személyi 
keretek kialakítása, illetve a tudomá-
nyos munka megkezdése. Emellett 
nagy hangsúlyt fektetünk a történel-
mi kutatóintézetekkel, a levéltárakkal, 
a könyvtárakkal és a múzeumokkal 
való együttmûködésre. Szakmai tevé-
kenységünkben a legfontosabb a dua-
lista állam (1867–1918), illetve a két 
világháború közötti, valamint az 1944-
tŒl 1994-ig tartó idŒszak politika-, 
társadalom- és eszmetörténetének a 
tárgyilagos bemutatása. Ennek ered-
ményes ellátásához az Intézeten belül 
három kutatócsoport alakult:
1. a Dualizmus-kori Kutatócso-

port (1867–1918);
2. a Horthy-kori Kutatócsoport 

(1918–1945);
3. az 1945 utáni Kutatócsoport 

(1945–1994).
Az Intézet létrejötte újszerûlehetŒ-

séget teremt a történész szakma és a 
média kapcsolatára. Értékrendjét 
ugyanis ez az eszközrendszer közve-
títheti a leghatékonyabban a közvé-
lemény számára. Ennek érdekében 
kutatóink készen kell hogy álljanak 
szakmai álláspontjuk érvelŒ, átütŒ 
erejû kifejtésére és megvédésére.

A VERITAS Történetkutató Inté-
zet elsô éve

Az elsŒ esztendŒ minden esetben 
fontos a számvetés szemszögébŒl --– 
ilyen a 2014. januárjában megalakult 
VERITAS Történetkutató Intézet ér-
demi munkájának elsŒ éve, 2014 ápri-
lisától 2015 áprilisáig. A megala-ku-
lást követŒ mûködéshez szükséges 
feltételek megteremtése után egyre 

JOGI KÉRDÉSEK 
ÉS VÁLASZOK
Dr Dancs Beáta magyar és ausztrál diplomával 
rendelkezô jogász a két ország jogrendszerének 

különbségeit ismerteti sorozatában.  
Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet 

Facebook oldalán, www.facebook.com/magyarelet.au,  
emailen admin@sydneyadvocacy.com.au , 
vagy a Sydney-i szerkesztôség postacímén.

VERITAS Történetkutató Intézet
erŒteljesebb formát öltött az érdemi 
munka az alapító oklevélben megfo-
galmazottak szerint. Vagyis: 

A nemzeti összetartozás erŒsítése 
érdekében, a magyar közjogi hagyo-
mányok méltó módon történŒ bemu-
tatása, valamint az elmúlt másfél év-
század sorsfordító politikai és társa-
dalmi eseményeinek hiteles, torzítás-
mentes, a mai kor elvárásainak meg-
felelŒ, multidiszciplináris szemléletû, 
kutató, elemzŒ, ismeretterjesztŒ igé-
nyûfeldolgozása. E fŒ célok között ha-
sonlóképpen fontos a közösségi em-
lékezet és a reális, jól megalapozott 
nemzeti történelmi tudat kialakulásá-
nak támogatása is. Minderre össz-
pontosítva megkezdŒdött a Szakály 
Sándor fŒigazgató által vezetett tör-
ténészi kutatómunka s ahhoz tartozó 
publikálás. 

A VERITAS Intézet a magyar törté-
nelem 1867–1994 közötti idŒszakának 
egzaktabb feltárását, eddig nem vagy 
kevéssé ismert tényeinek és össze-
függéseinek tudományos és ismeret-
terjesztŒ közzétételét tûzte ki fŒ cél-
jául. Ezt a munkát a fŒigazgató tu-do-
mányos helyettese, Marinovich 
Endre professzor irányítja.

A dualizmus korszakát kutató cso-
port Gergely András történész pro-
fesszor, egyetemi tanár vezetésével 
mûködik, különös tekintettel a kor 
közjogi, politikai szervezeteinek be-
mutatsára.

A két világháború közötti idŒszak 
kutatását Újváry Gábor történész, 
levéltáros irányításával végzi, amely-
ben a korabeli politikatörténet eddig 
nem ismert tényeit, és összefüggéseit 
tárják fel. 

Tudja-e, hogy milyen cégformák áll-
nak leendô üzletemberek rendelke-
zésére?

Sokan kezdenek saját vállalkozásba 
és keresnek meg engem ezzel kapcso-
latban, segítséget kérve cég alapítás-
hoz, cégbejegyzéshez, üzleti terv 
megírásához és még sok más kérdés-
ben. Megpróbálom röviden összefog-
lalni, az eddigi tapasztalataim alapján, 
a legfontosabb tudnivalókat.

A megfelelô cégforma (business 
structure) megválasztása nagyon fon-
tos, különösen egy új cég esetében. 
Szerencsére  a cégformák megváltoz-
tathatóak de azert jó ha a legmeg-
felelôbbel kezdjük.
Né gy alapvetô cégformáról érde-

mes beszélni: 
• egyéni vagy magán vállalkozó (sole 

trader), amikor az illetô maga van az 
üzletben egyedül;

• társaság (partnership), melyben két 
vagy több ember társul üzlet céljából; 

• é rdekszövetség (trust), ami mások 
érdekében futtatott üzlet; és 

• a cég (company), mely egy külön 
jogi személy.

Az, hogy melyik cégforma a legmefe-
lelôbb egy adott üzlet számára sok té-
nyezôtôl függ. Jó  megismerkedni 
mindegyik cégformával, hogy el tud-
juk dönteni nekünk mi a legmegfele-
lôbb.

N zzük elôször a magán vállalkozói 
lehetôséget. Ez a lehetô legegyszerûbb 
formája az üzletvitelnek, egyszerû 
elindítani, mert kevés jogi és adózási 
alakszerûségnek kell megfelelnie. A 
magánvállalkozó, mint azt az elneve-
zése is kifejezi, maga vezeti az üzletet 
egyszemélyben, tehát ô a felelôs 

mindenért így a veszteségért is nem 
csak a bevételért. A legtöbb esetben ez 
a legmegfelelôbb forma amikor üz-
letbe akarunk vágni.

Az egyéni vállalkozó saj t adószámát 
(tax file number [TFN]) használja az 
adóbevallás leadásához, viszont a kez-
déshez kell kérni egy vállakozói szá-
mot (Australian Business Number 
[ABN]) amit minden üzleti tranzakció-
nál használni kell. Ez rt nem kell fizetni 
és saját nevet lehet használni az üzlet 
neveként, pl. Kiss János. Azonban, ha 
nevet akarunk adni az üzletnek, akkor 
azt be kell jegyeztetni és azért már 
fizetni kell.

Az áruforgalmi adó (Magyarországon 
ÁFA, Ausztráliában GST) elszámolásá-
hoz szintén regisztrálni kell az üzletet. 
Ez nem kötelezô, amíg az éves for-
galom el nem éri a 75,000 dollárt vagy 
bizonyos üzletek esetén, pl. taxisofô-
röknek azonnali hatállyal jegyeztet-
niük kell a vállakozást a GST (Goods 
and Services Tax)-re.

Az adóbevallást nem az üzlet hanem 

Az 1945 utáni korszakot pedig 
Zinner Tibor jogtörténésszel, kuta-
tócsoport-vezetŒvel az élen vette gór-
csŒ alá, hogy ismeretlen tények fel-
tárása, feldolgozása nyomán telje-
sebb, árnyaltabb képet kapjunk ha-
zánknak az 1944–1990 közötti eszten-
dŒk –-- szuverenitásában erŒsen kor-
látozott --- politikai, társadalmi életé-
rŒl. E kutatócsoport nagy hangsúlyt 
helyez az 1945 utáni népbíráskodás 
ez-idáig nem kellŒen és fŒleg nem 
elfogulatlanul feltárt történetére, a 
Sztálin halála utáni látszólagos eny-
hülés –-- eleddig szintén feltáratlan --– 
politikai pereinek feldolgozására, 
1956 forradalma és szabadságharca 
történetének teljesebb megismerésé-
re, akárcsak a pártállami struktúrák 
1990 utáni lebontása, a parlamentáris 
demokrácia közjogi hagyományainak 
rehabilitációja, a szovjet típusú terv-
utasításos rendszerbŒl a piacgazda-
ságba irányuló átmenet történetének 
feldolgozására.

A minden eddiginél teljesebb körû s 
árnyaltabb történetkutatások érdeké-
ben a VERITAS Intézet együttmûkö-
dési megállapodásokat kötött s köt 
arra hivatott bel- és külhoni levéltári, 
könyvtári, oktatási, múzeumi és más 
intézményekkel, szervezetekkel. 

A rendezvények, események terén 
is eredményes az elsŒ egyéves zár-
számadás. 

Az intézet közfigyelmet keltŒ lépé-
sei között említhetjük –-- többek kö-
zött –-- az Ellenzéki Kerekasztal meg-
alakulásának 25. évfordulóján 2014. 
május 7-én megrendezett megemléke-
zést és emléktáblaavatást, illetve 
négy jeles történeti munka bemutatá-
sát a Duna Palotában, ahol Rétvári 

Bence, az EMMI államtitkára, illetve 
Szakály Sándor történész professzor 
elŒadást is tartott a történelem és 
emlékezet összefüggéseirŒl. 

Két jelentŒs tudományos tanácsko-
zást is szervezett 2014-ben a VERI-
TAS Intézet. A szeptember 29-én, a 
parlament felsŒházi nagytermében 
megrendezett Megszállástól megszál-
lásig elnevezésû konferencián a tör-
ténész szakma színe-java tartott elŒ-
adást. Osztatlan sikert aratott a má-
sik, szintúgy részben feltáratlan, 
kibeszéletlen témát napirendre tûzŒ 
tanácskozás is. A szintén neves elŒ-
adókkal lezajló Egy korszak és név-
adója, Horthy Miklós és Magyar-
ország a két világháború között címû 
eszmecserének december 5-én a Had-
történeti Intézet és Múzeum adott ott-
hont. 

A tavaly novemberben indult VE-
RITAS-esteken, a Budapesti Gazda-
sági FŒiskolán eddig Ferenc Ferdi-
nánd és kora, a numerus clausus 
törvények, az 1913-as képviselŒvá-
lasztási törvény, a magyarországi né-
metség két világháború közötti hely-
zete, az 1945 utáni internálások, illet-
ve népbíráskodás, valamint a régi 
Magyarország 1918-as összeomlásá-
nak témái kerültek terítékre. 

Az elismerést tükrözi, hogy a nagy-
közönség mellett az esten rendre 
részt vevŒ történészek is kedvezŒen 
ítélték meg a közérthetŒséget, az új-
szerûséget és az elfogulatlan meg-
közelítést.

Eredményesen szolgálta a VERI-
TAS Intézet határainkon túli tevé-
kenységének nemzetpolitikai és tör-
téneti céljait a VERITAS kolozsvári 

bemutatkozó estje, valamint Szakály 
Sándor elŒadásai a Vajdaságtól To-
rontón át Buenos Aires-ig, valamint a 
kutatócsoportok fiatal történészeinek 
németországi és ausztriai szereplései. 

Úgyszintén az intézet elismertségét 
jelzi, hogy Újváry Gábort szakértŒ-
nek kérte fel a Hóman Bálint reha-
bilitációját tárgyaló FŒvárosi Bíróság.

Ahogy szaporodtak a fentiekben 
számba vett rendezvények, publiká-
ciók, úgy jelent meg egyre több cikk 
a VERITAS tevékenységérŒl. Ezt ma 
már látványosan kiegészíti az intézet 
saját honlapjának, hírlevelének bein-
dítása. 

Ugyancsak a magyar történelem is-
meretének szélesítését szolgálja a 
Magyar Távirati Irodával, a Magyar 
Demokrata címû hetilappal, illetve a 
Magyar Napló c. folyóirattal kötött 
együttmûködési megállapodás. 

Végezetül: hamarosan napvilágot lát 
a VERITAS Intézet elsŒ évének ter-
méseként a VERITAS Évkönyv, va-
lamint a Bába Iván Rendszerváltozás 
Magyarországon, Tóth Eszter Zsó-
fia Antall József útja a miniszterel-
nökségig (1932–1989) és Sáringer 
János Iratok az Antall-kormány kül-
politikájához és diplomáciájához I. 
(1990 május –-- 1990 december) címû 
kötete.

Címünk: VERITAS Történetkuta-
tó Intézet (VERITAS Research 
Institute for History)
www.veritasintezet.hu
info@veritasintezet.hu
H-1363 Budapest, Pf. 52. 
Hungary, Europe.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Szeretnénk remélni, hogy a VERI-

TAS Törénetkutató Intézet érdeme 
szerint foglalkozik a nemzeti emigrá-
ció történetével és munkásságával.

a magánszemély adja le. Tehát miután 
az adóból levonható költségeket elszá-
moltuk, a vállakozó minden jövedelmét 
összeadja és azt vallja be. Ebbôl tehát 
az következik, hogy vállakozóként, 
azaz a vállalkozás mellett lehet dol-
gozni alkalmazásban más cégeknek és 
hétvégén, szabadság idején pedig a 
saját üzletet virágoztatni, de akkor a 
fizetést és az üzletbôl származó jöve-
delmet együtt kell bevallani.

Mint magánszemély, adót az évi 
18,200 dollár jövedelem küszöb felett 
kell fizetni, viszont az üzletbôl szár-
mazó bevétel nem jövedelemként szá-
molandó el hanem nyereségként. Tár-
sadalombiztosítást (superannuation) 
egyéni vállalkozók saját maguknak 
fizetik és ha alkalmazottaik is vannak, 
akkor az ô számukra is, a jelenlegi 
9.5% fizetendô.

Ezen üzletforma hátránya az, hogy a 
vállalkozó felelôssége egyetemes és 
kizárólagos, tehát az üzlet tulajdonosa 
mindért és mindenével felel.

A társaság (partnership), melyben 

két vagy több ember társul üzlet cél-
jából a második legegyszerûbb és leg-
népszerûbb  üzletforma. Szintén olcsó 
és egyszerû a létrehozása, melyhez 
t ársasági szerzôdés megírása nagyon 
ajánlott bár nem kötelezô. Ha nincs, 
akkor a megfelelô törvény (Partner-
ship Act 1892 (NSW)) lép hatályba.

Amennyiben van társasági szerzôdés, 
melyben meghatározottak a hányadok, 
pl. nyereség és veszteség elosztásának 
a hányada a befektetett anyagiakkal 
és munkával arányban, az megkönnyíti 
sôt sok esetben meg is elôzi a prob-
lémákat. Ellenkezô esetben a fentebb 
említett törvény alkalmazandó, mely 
szerint mindent egyforma, azaz a ta-
gok számának arányában kell megosz-
tani, a befektetett anyagiak és munka 

figyelmen kívûl hagyásával.
Azonban fontos megjegyezni, hogy a 

társasági szerzôdés ellenére, a tagok 
felelôssége egyetemes és kizárólagos, 
tehát például ha az egyik tulajdonos 
elhalálozik akkor a másik mindért és 
mindenével felel. Tehát a tagok fele-
lôssége egyetemes és kizárólagos.

A társaságnak saját, külön üzleti 
(ABN) és adószámot (TFN) kell kérni 
és ezzel kell az adóbevallást leadni.

A társaságot szinten regisztrálni kell 
az  áruforgalmi adó (GST) elszámolá-
sához, ha az éves forgalom el éri vagy 
meghaladja a 75,000 dollárt .

A következô számban az  érdekszö-
vetségrôl és a cégrôl számolok be.

Dr Dancs Beáta

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

gyakorlat nyomán.

Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 
valamint az eredeti magyar pogácsák.

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. július 19-én vasárnap de. 

11 órakor ISTENTISZTELET   
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. július 19-én vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

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

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

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

2015. július 19-én vasárnap de. 11 órakor  
  ISTENTISZTELET 

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

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

 BRISBANE (QLD) 
2015. július 19-én vasárnap de.11. órakor  

ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz   

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

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

 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Istentisztelet július 19-én és magyar nyelvû játszócsoport 

gyermekeinknek
 Közös ebéd,   Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 2015. július 12-én (minden hónap második 

vasárnapján) de. 11.30 órától  Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

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

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Megemlékezés
Július 19-én A North Fitzroyi Magyar Református 

Templomban — 121 St. Georges Rd.
Istentisztelet keretében

Emlékezünk meg gyülekezetünk,
Magyar Egyházunk, alapító lelkészérôl

Dr. Antal Ferencrôl
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl

Templomunk Emlékfalában és városunk 
temetôiben nyugvó Gyülekezeti tagjainkról

Kedves magyar testvérünk,
Templomunk elôcsarnoka elhunyt testvéreink hamvai számára épített emlékfallal rendelkezik, mely élôk és 

holtak számára hirdeti keresztyén reménységünket: Tudom az én megváltom él és utoljára porom felett megáll.
(Jób 19,25)

Az emlékfalban egy örökös helyet biztosító rekesz ára 800 dollár, két rekeszé pedig 1200 doll ár. Az emlékfal 
bevételei a gyülekezetet támogatják. 

Szeretettel kérjük a gyülekezet és a helyi magyar közösség tagjait, hogy aki óhajtja, biztosítson magának és 
szeretteinek végsô pihenôhelyet az Ausztráliai Magyar Református Egyház North Fitzroy-i templomának 
elôcsarnokában, ahol mindig lesz valaki, aki egy virágszálat elhelyez  s egy fohászt elmond hamvai felett. A 
mûemlék templom emlékfala biztosítja, hogy neve nem tûnik el nyomtalanul, emléke fennmarad.

Amennyiben igényelne helyet a templom emlékfalában szíveskedjék az alábbi nyomtatványt kitöltve vissza 
küldeni.
A North Fitzroy-i Magyar Református Templom Elôcsarnokában Elhelyezett EMLÉKFAL-ban 

egy/két helyet szeretnék igénybe venni, és 800/ 1200 dollár adományt befizetem. 

Név  ………………………………………………………………………………………………......................................…………

Lakcím ………………………………………………………………………………………………............................................…

Az Emlékfalban helyet nem igénylek, de a templom fenntartásra megajánlok. ….dollárt.
Befizetések:
Hungarian Reformed Church of Australia
BSB 033 195
Account 50 01 01

Csutoros István  9439 7067  Dézsi Csaba 0414 992-653

Istentisztelet után Gyülekezetünk elhelyezi a hála és köszönet koszorúit a 
templom falában lévô emléktáblánál...

Ez alkalommal is honfitársainkat szeretettel hívjuk!
Megemlékezés után Dísznótoros ebéd a templom melletti 

Bocskaiban, Watkins Street bejárat.
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Melbourne városa különleges reggelre virradt július hatodikán, amikor a Ma-
gyar Református Gyülekezethez tartozó Bocskai Vasárnapi Iskola kitárta kapu-
it az érdeklôdô családok elôtt.

Az iskolaszünetnek köszönhetôen egész napos rendezvény célja a gyerekek 
szórakoztatása, és egyben tanítása volt. A szervezôk -– Bartha Gyöngyi, 
Halmai Csongor, Hever-Szabó Beatrix, Kiss Csaba, Kiss Hajnalka, Lele 
Orsolya és Makkai Márta –-- már kora reggel a helyszín berendezésével fog-
lalatoskodtak, majd amikor mind a harminc résztvevô megérkezett, kezdetét 
vette a napközis tábor programja.

Detektívnövendékek a 
Bocskaiban

Játékkal, és egy kis bemelegítéssel indítottunk, majd a híres Pityke ôrmester 
kalandjain tanulmányoztuk a sikeres nyomozás lépéseit. Mindeközben felál-
lítódott a bûntény helyszíne: egy múzeum épülete, ahonnan egy aranymedál 
tûnt el nyomtalanul. Dézsi Csaba a játék megnyitásaként beavatott minket a 
lopás részleteibe, és felsorakoztatta a lehetséges gyanúsítottakat is. Rövid ki-
hallgatások után kezdôdött meg az igazi kihívás, amikor a gyerekek három 
csoportban oldottak meg feladatokat.

Elsô kihívásként egy bôrönd kulcszárját kellett megfejteniük, majd a táskába 
rejtett további rejtvények feltárása következett. Titkosírásos nyaklánc, betûrá-
csos titkosítás, lakattal lezárt emlékkönyv, valamint egy Orákulum üzenete is 
szerepelt a feladványok között.

A résztvevô gyerekek minden feladatot együttesen oldottak meg --– közösen 
színeztek, fejtették a titkosírást, vagy épp csöndben hallgatták a félelmetes 
hangú Orákulum üzenetét, aki egy titkos jelszót osztott meg velük.

A megfejtést követôen minden csoport egy tagja elmesélte a nyomozásuk 
részleteit, majd megnevezte a tolvajt.

Ám az élvezetes nap nem ért véget a rejtély megfejtésével: az ebéd után kez-
detét vette a számháború, mely újabb csapatmunkát igényelt a játékosok részé-
rôl. A sikeres szabadtéri foglalkozás után az élménydús tábor társas- és kártya-
játékokkal zárult.

A napközi tábor összességében egy vidám hangulatú, rejtélyekkel teli, csapat-
munkára sarkalló napként írta be magát a Bocskai Vasárnapi Iskola történelmé-
be, mely minden alkalommal újabb és újabb történetekkel ismerteti meg a 
gyerekek, ösztönözve ôket nemcsak a magyar nyelv ápolásra, hanem a magyar 
kultúra megismerésére is.

Lele Orsolya és Kiss Csaba, fényképek: Mariczky Balázs
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Hiába élnek nem kevesen havi 10 
ezer forintnyi hrivnyából, 1992-ben 
sokkal nehezebb helyzetbôl is felálltak. 
És hát az ott élôk –-- köztük a szûk 10 
százaléknyi magyar –-- a túlélés nagy 
mûvészei. Kárpátaljai hétköznapok 
egy técsôi születésû újságíró–blogger 
és egy exberegszászi pap szemével.

Barnamedve, huszti rezervátum 
megérinthetô pettyes szarvasokkal, 
faúsztató, borvíz, gyomorgyógyító sa-
jáni ásványvíz, 900 forrás, 56 hektáros 
megmagyarázhatatlan nárciszmezô --
– „S ilyen áldások dacára / Ez a nemzet 
mégis árva, / Mégis rongyos, mégis 
éhes, / Közel áll az elveszéshez.” 
Petôfié az idézet, honnan máshonnan, 
mint A magyar nemzet címû versébôl. 
(Késôbb még majd elôkerül irodal-
munk nagyja.) Ha arra gondolunk, az 
összmagyarság mely csoportja van 
ma a legnagyobb veszélyben, egybôl a 
kárpátaljaiakat említenénk, és igazunk 
is lenne: a történelmi Magyarország 
megszûnésekor 58 százalékos volt a 
magyarság aránya ott, ma az 1,3 millió 
lakosból 120 ezer tartozik a nemzet-
társaink közé, a városok közt pedig 
már csak egyetlen magyar többségût 
találunk, ez a pompás fekvésû Bereg-
szász... A Kárpátalja-romantika és ---
valóság zeg-zugait járta be kedd este 
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség erzsébetvárosi csoportjának 
hívására a Wesselényi utcai Contrast 
bárban Michels Antal –-- korábban 
Kárpátalján szolgált katolikus lelki-
pásztor –-- és Gazda Albert újságíró 
(Cink.hu).
Bármennyibôl meg tudnak élni
Nos igen, a könyörtelen valóság: 

2009-ben, „jóléti” idôben, amikor An-
tal atya megkezdte szolgálatát, még 
30 ezer forintnyi hrivnya volt a fizetés, 
ma 10 ezer. Hogy hogy lehet ebbôl 
megélni?

–-- Szolyvára jártam egy idôs asszony-
hoz, akinek 800 hrivnyája (egy hrivnya 
14 forint) volt egy hónapra, éppen 
annyi, amennyi a rezsire és a gyógy-
szerekre elég. Kérdeztem: akkor 
mibôl él? „Háztáji meg a gyerekek”, 
ezt válaszolta. Nagy túlélôk, ezt mûvé-
szi módon gyakorolják; a cipô el ne 
kopjon, a hûtô el ne romoljon, ez van 
nyáron, télen meg jön a fûtési sze-
zon...

És ezek nemzedékrôl nemzedékre 

szálló túlélési technikák, nem nyírják 
a füvet sem, hanem kaszálják, vannak 
veteményesek, hátsó udvarok --– veszi 
át a szót Gazda. –-- Elindulunk Tria-
nontól, ‘44-ben jönnek az oroszok, a 
hetvenes évekre sikerül magukat úgy-
ahogy összekapni, de a szovjet biroda-
lom összeomlásakor minden megtaka-
rítás odalett a hiperinflációban. Most 
eltelt 25 év, az újabb összeomlás vi-
szont azért még nem mérhetô a ‘91-
eshez.
Stadiont építenek, beszállnak a 

nagyszülôk
–-- Járnak az emberek dolgozni is, 

tudjuk, a 2004-es portugáliai foci-Eb 
stadionjait is nagy számban ukránok 
építették fel, de Cseh- és Magyaror-
szágra is járnak dolgozni –-- mutat rá, 
amihez Michels hozzáteszi: nem kevés 
olyan esettel találkozott, ahol míg a 
nagyszülôk nevelték a gyerekeket, a 
szülôk Spanyolországban és Csehor-
szágban keresték a kenyeret.
De hogy látják az általános viszo-

nyokat a Kárpátokon túli Ukraj-
nából?

–-- Kárpátalja kis Európa, kis Ma-
gyarország, szinte nem is Ukrajnaként 
tekintenek rá, a tengerpart mellett a 
második nyaralóhely. Úgy reklá-
mozzák: egy kis magyar konyha, ami-
hez nem kell útlevél --– érzékelteti 
Antal atya, majd Gazda bök közbe, a 
tengerparton, Krímben most nem ép-
pen nyaralnak.
Porosenko orosz csokoládéja
Gazda szerint, ami egész Ukrajnát 

tekintve még számunkra is elképzel-
hetetlen, azok a jövedelmi különbsé-
gek: egy olyan országban, ahol a fent 
említett fizetés az átlag, a leggazda-
gabbak vagyona kis túlzással szemé-
lyenként van akkora, mint nálunk a 
top 100 magyaré. Hogy tisztán lás-
sunk: Antal atya hangsúlyozza, hogy 
Petro Porosenko miniszterelnök az 
ország 17. leggazdagabb embere, a 
narancsos forradalom nagy nyertese 
–-- egyik érdekeltsége a Rosen csoko-
ládégyár, ami vezetéknevébôl szárma-

zik, ez ül a mi korábbi Tibi csokinkon. 
A helyiek mondják is, inkább Szvitocs 
csokoládéból tankoljunk, az az ukrán, 
a Rosen orosz.

Azzal kapcsolatban, hogy a kárpátal-
jai ukránok, ruszinok, a mostani vész-
terhes idôben miként gondolkodnak az 
országrész sorsáról, Gazda elmormog-
ja, hogy néha nem bánnák, ha vissza-
csatolnák az egészet „Csehszlovákiá-
hoz”, de komolyra fordítva a szót azt 
mondja, nehéz ebben állást foglalni. --
– Amennyiben a ruszinokra önálló 
népként tekintünk, kegyetlenebbül 
elbántak velük, mint a magyarokkal. 
Templomaikat elvették a pravoszlá-
vok, vallásukat betiltották, nem is so-
kan vannak már, akik ruszinoknak 
vallják magukat.

De ahhoz képest, hogy mekkora sok-
színûség, Antal atya szóhasználata 
szerint multikulturalizmus van Kár-
pátalján --– ukrán, román, lengyel, 
szlovák, magyar, vallásilag pedig kije-
vi ortodox, moszkvai ortodox, magyar 
református, ukrán református, görög 
katolikus, római katolikus, kijevi bap-
tista és moszkvai baptista, utóbbi kettô 
abból adódóan, hogy a KGB beépült az 
egyikbe... --–, alapvetôen békevágyók 
az emberek: ruszinok, magyarok, uk-
ránok egyöntetûen tartják, nem az 
övék a hivatalosan „antiterrorista mû-
veletnek” átcímkézett háború, az or-
szág túlsó szegletében zajlik, a sorozás 
sem túl sikeres, amibôl most tartják a 
hatodikat. Vannak, akik azt is kimond-
ják, csak vigyék Donbaszt (Luhanszk 
és Doneck megye), de maradjanak 
nyugton az oroszok, hagyjanak békes-
séget Ukrajnának. És igen, az autonó-
miakérdés is elô-elôkerül Kárpátalján, 
ugyanakkor érdemes figyelembe ven-
ni –-- Gazda szerint --– a már említett 
etnikai arányokat. S persze ki tudja, jó 
volna-e egy Donbasz, Odessza és Har-
kiv (oroszok) nélküli Ukrajna a ma-
gyar kisebbség szempontjából.

Hogy békét akar Kárpátalja, erre 
Michels Antal ezt hozza fel példaként: 
öt év alatt összesen két, nem is komoly 

atrocitással találkozott Beregszászon.
–-- A templom mellett van egy Mária-

szobor. Március 15-ei ünnepségre 
gyûltek össze a magyarok, és lehetett 
látni, hogy busszal odahoztak egy csa-
pat nacionalistát Lembergbôl. Ukránul 
beszéltek, hogy a magyarok menjenek 
haza, de látszott, hogy senki nem vevô 
a balhéra, így elvonultak. A másik 
ilyen a magyar fôiskolánál volt, ami-
kor már zajlottak a harci cselekmények 
az ország másik részén: volt egy tünte-
tés, amelyen bekiabáltak, hogy „ma-
gyarok, ti most hol vagytok?”.

Gazda Albert, visszatérve a hatodik 
behívási hullámra, Ukrajna kvázi 
mozgatórugójára mutat rá.

–-- Aki nem akarja, hogy elvigyék, és 
van rá pénze, nem viszik el. A korrup-
ció nem betegség ott, hanem ez a 
mûködtetô, minden erre épül. Ha van 
egy fél disznód vagy két korsó borod, 
ki fognak húzni a listáról. A válogatást 
viszont akár a munkahelyrôl is elvég-
zik. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség most kezdeményezte, hogy 
a tanárokat legalább ne vigyék el.

Ilyen zûrös egyébként minden, ami 
az országban van, mint Antal atya 
mondja.

–-- Beregszászon volt egy olyan kez-
deményezés, hogy a majdanosoknak 
emeljünk kápolnát, sok érintett aláírta, 
de én nem. Azért nem, mert a majdani 
történet is borzasztóan zavaros, 
ugyanolyan golyók végeztek rendô-
rökkel és diákokkal, most úgy tûnik, 
amerikai hátszele is volt az esemé-
nyeknek. Amíg ez nem tisztázódik, azt 
mondtam, nem támogatom.

Az „eggyel” korábbi, a narancsos for-
radalom, amiben Gazda Albert a maga 
részérôl akkor 100 százalékig hitt, 
szintén csak azzal járt, hogy a millio-
mosok felzárkóztak a milliárdosok 
mellé --– Porosenko történetérôl már 
szóltunk. De még a donecki tünte-
téshullám elsô pillanata is borzasztóan 
zavaros, folytatja Gazda Albert, hiszen 
az elsô demonstráció egy órán át 
tartott, aztán mindenki szépen haza-

ment. Hogy ki, mikor és kire lôtt, azt 
gyakorlatilag nem lehet megmondani, 
de akik helyzetbe kerülnek, sosem a 
semmibôl jönnek, Porosenko sem. –- 
Új elit nincs, amely le fogja vezényelni 
Ukrajna európaizálódását –- jelenti ki 
kategorikusan az újságíró, aki szerint 
elôször egy „rossz Románia” szintjét 
volna jó becélozni.
Még az is emléktáblát kap, aki 

szidja
Kárpátaljára visszatérve azért tény-

leg rengeteg a pozitívum, és a hétköz-
napjainkban felmerülô téma, hogy ho-
gyan tudnánk mi az anyaországból 
segíteni az e területen élôknek. Hisz 
bár a munkácsi vár turulmadara áll -– 
igaz, pár éve fölötte lengedez egy uk-
rán zászló --–, a sárospataki múze-
ummal együtt magas színvonalú 
Rákóczi-kiállítása van, és igaz ugyan, 
hogy az ukrán nacionalistákat zavarja 
a Vereckei-hágó és a Huszt fölötti 
magyar emlékmû --– mellettük az 
ukránok is felépítették a magukét --–, 
de azért csak hasznot húztak a turiz-
musból a legutóbbi idôkig, és bizony 
vannak falvak, például Beregújfalu, 
ahol a településnevet maguk az ukrá-
nok is visszamagyarosítják. Összessé-
gében Gazda szerint elmondható, hogy 
Kárpátalja az emlékmûvek földje, 
ahol még az a Petôfi is emléktáblát 
kap, aki leírta, hogy milyen „ronda”.
Valódi házigazdák
Szóval segíteni azzal tudunk, ha oda-

megyünk és élvezzük ennek a kárpát-
medencei ékszerdoboznak a kincseit, 
még ha a faluturizmusra igen rossz 
hatással is van a távoli háború, és a 
csinos Tourinform-filmek mögött las-
san húzzák lefelé az irodák rolóját. 
Ékszerdoboz: kis területen van meg-
annyi látnivaló és különlegesség --– 
Antal atya mesélt elôször például a 
helyi specialitásnak számító mangali-
capörcös csokoládéról. A vendégsze-
retetrôl Gazda pedig csak annyit 
mond: utolsó sonkájukat, jó pálinká-
jukat és rossz borukat is mind oda-
adják, panaszt pedig nem sokat fogunk 
hallani.

Ha hazajövünk, Michels és Gazda 
szerint is másként fogjuk értékelni a 
magunk viszonyait.

Bucsy Levente
(Magyar Nemzet)

Kárpátalja még most sem 
a panaszkodás földje

Léteznek-e olyan figurák, akik azt 

hiszik, ôk valók a világ vezetésére? 

Olyan küldetéstudatuk van – esetleg 

(de)generációk hosszú sora óta -, 

amely szerint ôket teremtették az em-

beriség irányítására.

És az összeesküvés-elméletben hisz-

nek.

Mármint a saját összeesküvésük 

elméletében – és gyakorlatában... 

Meggyôzôdésük, hogy az Isten arra 

rendelte ôket, hogy az emberfajtákat 

összekeverjék.

Egyfajta blaszfémiát vallanak.

Az Isten különbözô emberfajtákat 

alakított ki az évezredek során. Ôk 

ezzel az isteni akarattal szembemenve: 

összekevernék az emberfajtákat – 

mindezt nem másként „ Isten aka-

ratából...

Ôk azok, akik társalognak Istennel.

Nekik az Isten megmondja, mit kell 

tenniük. Vannak ilyen embertársaink 

– nagyrészt a pszichiátriai osztályokon, 

vagy azok közelségében. Orvosi ese-

tek, de magas pozícióba jutva ártal-

masak.

Magas pozíciót is betöltenek külde-

téstudatosok.

Szélsôség az embercsempészek pártján
Eszközeiket bevetik az alvilágban és 

a felvilágban is. Minden szálat meg-

mozgatnak, hogy rögeszméiket – és 

üzleti érdekeiket – valós gyakorlattá 

tegyék.

Gátlástalanságukat fifikával egé-

szítik ki.

Európa is az ô áldozatuk.

A kontinens nem rögeszméik szerint 

fejlôdött. De vannak – részben fizetett, 

részben elmeháborodott – híveik, akik 

lelkesen tapsolnak nekik propagan-

daszólamaikért.

A „befogadó Európa” hívei...

Az általános iskola negyedik osztá-

lyában – még a mai, magyarbálinti 

rombolás utáni oktatásban - is nevet-

séget kelt ez a jelszó. A megélheté-

siekért rajongó párt szólama.

Az ember a saját gyerekeiért dol-

gozik.

Afrikában, Ázsiában, Óceániában, 

Új-Zélandon és mindenütt. Termé-

szetes dolog, hogy az individuum erô-

feszítéseket saját családjáért tesz. 

Természetes önzés, amely – Arany 

János szavaival – „lejt a közjó felé.”

Senki nem mások gyerekeiért izzad.

Sok évmilliós törvényszerûség ez. 

„Akik itt élôsködnek, azok a plakátokat 

is megérdemlik” – fogalmazódott meg 

a közéletben a tétel. Azt várják, hogy 

az ô gyerekeikért más gyermekek 

szülei izzadjanak.

Számosan nem „csak” élôsködnek”, 

hanem bûnöznek is.

Innentôl kezdve elemi önvédelem 

kérdése az illegális migráció – és nem 

„bevándorlás” - megkontrázása. A bû-

nözôk beözönlésének gátat vetni mint 

feladat: határeset. Hatósági is, katonai 

is lehet.

A FRONTEX is, a NATO is feladatot 

kap.

Mint ahogy hatósági és honvédelmi 

tennivaló az is, hogy leleplezzék a 

nagyotmondókat. Azokat, akik – nem-

zetbiztonsági szóhasználattal – „befo-

lyásolási akciót” hajtanak végre.

Címkézik a társadalom védôit, mos-

sák a bûnözôket.

Az embercsempészet egyértelmûen 

bûncselekmény. Azok a szélsôségesek, 

akik az embercsempész bûnözôk érde-

keit védik, jogállami következmé-

nyekkel kell, hogy szembesüljenek.

Kettôs mérce nélkül.

Testület elé kell állítani azokat a 

szélsôséges „politikusokat” is, akik az 

embercsempész bûnözés bôszült 

védelmezôi.

Netán felbéreltjei.

Kovács G. Tibor
(Gondola)
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SPORTSokra vitték a magyar 
bevándorlók csapatai

Számtalan olyan futballklub van a 
világon, amelyet magyarok alapítottak. 
A Kubala László által életre hívott 
Hungária FC tönkrevert mindenkit, 
magyarokkal lett ausztrál bajnok a St. 
George Budapest, a New York Hunga-
ria Amerikában írt történelmet. De 
hogyan kerül a Fülöp-szigetekre egy 
Ferencváros?

A két világháború között, majd 1945 
és 1956 után rengeteg magyar, köztük 
sok sportoló is külföldön kereste a 
boldogulást. Akár önszántukból men-
tek, akár menekültek, a hazájukhoz 
való ragaszkodásukat sokan magyar 
sportklubok alapításával során pró-
bálták kifejezésre juttatni. Rengeteg 
olyan futballcsapat alakult világszerte, 
amelynek már a nevét látva is biztosak 
lehetünk abban, hogy magyar gyöke-
rû.
Kubaláék még a Realt is legyôzték
A legismertebb történet a Barcelona 

klasszisához, Kubala Lászlóhoz kap-
csolódik. Az 1927-ben Budapesten 
született futballista játszott a Ferenc-
városban, a Slovan Bratislavában és a 
Vasasban, miközben a magyar és a 
csehszlovák válogatott mezét is magá-
ra húzhatta. 1949-ben aztán disszidált, 
és elôbb Olaszországban, majd Spa-
nyolországban próbált magának csa-
patot találni, ami már csak azért sem 

1962-es US Open-kupával pedig ki-
harcolta a jogot, hogy indulhasson 
a CONCACAF Bajnokok Kupájá-
ban. 

Ekkor a legendás Fradi-kapus, a ké-
sôbbi amerikai szövetségi kapitány, 
Henni Géza volt az edzô, és a veze-
tésével a New York Hungaria az elsô 
olyan amerikai csapat lett, amely 
meccset tudott nyerni a sorozatban. A 
mexikói Deportivo Oro elleni idegen-
beli 3-2-es siker után otthon a 2-2-es 
döntetlen is elég volt --– érdekesség, 
hogy a csapat mind az öt gólját Máté 
András szerezte. A második forduló-
ban aztán a késôbbi döntôs Chivas 
Guadalajara erôsebbnek bizonyult (0-
0, 0-2).
Kanadai aranyat nyert a Hungaria 

Ferencváros
Kanadában is a Hungária név domi-

náns, a montreali HSC-t (Hungaria 
Social Club) 1928-ban alapították, a 
Hungaria Ferencváros 1949 óta mû-
ködik, 1973-ban a bajnokságot és a 
Nemzeti Kupát is megnyerte. A klub 
elnöke, Kontos (Köntös) Ferenc 
tavaly, nyolcvanévesen halt meg, neki 
meghatározó szerepe volt a fradista 
emigránsok által alapított egyesület 
mûködtetésében.

A windsori Hungária 1972-ben nyert 
bajnoki címet az Ontario Ligában, a 
calgaryi Hungária 1958-ban megnyer-
te az Edmonton-Calgary Interliga küz-
delmeit, Hamiltonban a United Hun-
garians 30 év alatt hatszor lett területi 
bajnok, Vancouverben pedig a Turul 
SC nyert egy-két kisebb nyári kupát. 
Észak-Amerikában ma is számos 
kisebb magyar egyesületben játszanak 
a helyi közösségek tagjai.
FTC-Hungría
1983-ban a Népsport adott hírt arról, 

hogy Peru fôvárosának egyik kerüle-
tében San Augustino ifjúsági csapata 
felvette az FTC-Hungría nevet. A li-
mai fradisták levelet írtak a Ferenc-
városnak, fényképeket kértek a zöld-
fehérek felnôtt és ifjúsági 
együttesérôl. Az Üllôi útról hamar 
elment a válaszlevél, a magyar klub 
fotókat, csapatzászlót, jelvényeket, sôt 
a Fradi-induló lemezét is elpostázta a 
dél-amerikai névrokonoknak.
Ausztráliában megkerülhetetlen 

klub a sydneyi St. George Budapest, 
amelyet a második világháború után 
alapítottak magyar emigránsok. 1950-
ben Ferencváros SC, egy évvel késôbb 
Európa, 1957-ben Budapest SC volt a 
neve, jelenlegi elnevezését 1963-ban 
kapta.
Árok Ferenc bajnoki aranya
A csapat háromszor megnyerte Új-

Dél-Wales állam bajnokságát (1972, 
1976, 1982), és legendás edzôje, a ké-
sôbbi ausztrál szövetségi kapitány, 
Árok Ferenc vezetésével 1983-ban 
országos bajnok lett –- a keretben még 
egy magyarral, az Egyetértés és az 
MTK egykori játékosával, Koritár 
Lajossal.

Ugyancsak magyar emigránsok ala-
pították 1957-ben a Melbourne Hunga-
ria SC-t, amely hamarosan az egyik 
legerôsebb lett Ausztráliában. 1967-
ben megnyerte Victoria állam bajnok-
ságát és az Ausztrál Kupát. A klub 
legnagyobb sztárja a 61-szeres válo-
gatott Abonyi Attila volt, aki 25 gól-
jával még mindig az ötödik helyen áll 
az ausztrál válogatott örökrangsorá-
ban. A klub 1987-ben szûnt meg.

Egy másik nagyváros, Adelaide ma-
gyar klubja a Budapest nevet kapta, 
1960-62 között sorozatban háromszor 
lett dél-ausztrál állami bajnok.
Fülöp-szigeteki aranyérem Fe-

rencváros néven
Még Ázsiában is mûködött magyar 

futballcsapat, 1923-ban például a Fe-
rencváros nyerte meg a Fülöp-szige-
tek bajnokságát. Igaz, ennek a nyomát 
csak a futball történetével és statisz-
tikáival foglalkozó szervezet, az 
RSSSF jóvoltából találtuk meg.

A Fradié a Szuperkupa
A Magyar Kupa-gyôztes Ferencváros 

3-0-ra legyôzte a bajnok Videotont a 
labdarúgó Szuperkupáért kiírt vasár-
nap esti összecsapáson a székesfe-
hérvári Sóstói Stadionban.

A találkozót a bajnok Videoton kezdte 
aktívabban, fölényben játszott a szé-
kesfehérvári csapat, ám a vezetést 
mégis a Ferencváros szerezte meg: a 
20. percben Busai Attila vitte el a 
labdát a rosszul helyezkedô Vinícus 
mellett, s bár lövésébe belekapott 
Branislav Danilovic, a berobbanó 
Roland Lamah közelrôl a kapuba 
kotorta a labdát. Hat perccel késôbb 
aztán egy újabb védelmi hibát használt 
ki a Ferencváros Varga Roland ré-
vén, s a folytatásban is a fôvárosiak 
játszottak veszélyesebben. A 37. perc-
ben azonban nagyot változott a meccs 
képe, miután Michal Nalepa kiállítá-
sával megfogyatkozott a Ferencváros.

Ezt követôen végig a Videoton táma-
dott, ám nem tudta bevenni a lelkesen 
védekezô Ferencváros kapuját, sôt, a 
hajrában egy gyors kontrából az FTC 
végképp eldöntötte a trófea sorsát.

A Ferencváros története során ötöd-
ször hódította el a Szuperkupát, ezzel 
beérte az örökranglistán az eddig 
egyedüliként vezetô Debrecent.

volt könnyû, mert az itthoni szövetség 
elérte a FIFA-nál, hogy Kubalát egy 
évre eltiltsák.

Így aztán Kubala több más, hasonló 
státusban lévô magyar, illetve kelet-
európai labdarúgóval együtt létrehozta 
a Hungária FC nevû csapatot, amellyel 
több gálamérkôzést játszott Spanyolor-
szágban.
Végigverték a világot.
Többek között legyôzték a Berna-

béuban a Real Madridot, az Espanyolt, 
illetve az 1950-es vb-re készülô spanyol 
válogatottat, amely végül negyedik 
lett a brazíliai világbajnokságon. A 
Hungária FC edzôje Kubala apósa, a 
szlovák Ferdinand Daucík volt. Lá-
nya, Anna Viola még 1947-ben ment 
férjhez Kubala Lászlóhoz.

Angliában az elsô világháború idején 
a magyar hadifoglyok alapítottak csa-
patot a Man-szigeten, és több mérkô-
zést is játszottak.
Párizsi futballmagyarok
Franciaországban mûködött a Paris 

Hungaria, amelynek leghíresebb játé-
kosa a 13-szoros jugoszláv és kétszeres 
magyar válogatott, egykori ferencvá-
rosi és bolognai csatár, Sipos Vilmos 
volt.

1923-ban ugyancsak Párizsban ala-
pították meg az Unite SC Hongrois de 
Paris nevû csapatot (röviden Unite 
vagy Les Hongrois de Paris), amely 
negyven éven át mûködött, volt úszó- 
és természetjáró-szakosztálya is. Itt 
kezdte pályafutását 12 évesen a ké-
sôbbi hatszoros francia válogatott 
csatár, Jean-Claude Bras, akit leg-
inkább onnan ismerhetünk, hogy a 
kilencvenes években megpróbálta 
megszerezni a Ferencváros futball-
csapatát, illetve a stadiont és az azt 
körülvevô területeket.
A bázeliek már asszimilálódtak
Svájcban több ilyen klub is mûködött, 

talán a bázeli volt a legsikeresebb. A 
csapatot 1956-ban a liestali menekült-
táborba kerülô magyar futballisták 
alapították, egyik elsô vezetôje az FTC 
egykori ifijátékosa, Kriván Dezsô 
volt.

Errôl a csapatról a Daniel Schaub és 
Florian Raz által írt, tavaly decem-
berben az Északnyugat-svájci Labda-
rúgó Szövetség megalakulásának 75. 
évfordulójára megjelent könyv (75 
Jahre Fussballverband Nordwest-
schweiz 1939-2014) is megemlékezett. 
A Hungária SC volt ugyanis az elsô 
olyan, csak külföldiekbôl álló klub, 
amelyet a szövetség 1958-ban a tagjai 
közé fogadott.
Az öregfiúk még bírják
Tavaly májusban a Tageswoche nevû 

svájci hetilap is írt a mai napig mûkö-
dô, de már csak az öregfiúk-bajnok-
ságban induló klubról. A cikket jegyzô 
Kerekes András, a csapat tagja éppen 
a fiatalok hiányára panaszkodott.

„A csapat 1958 ôszén a 4. ligában kez-
dett. Az elsô szezonban sikerült egy 
osztályt feljebb lépnünk, ahol 1974-ig 
maradtunk. Sajnos nagy probléma, 
hogy hiányoznak a fiatal játékosok.

A második generációs bevándorló 
magyarok már teljesen asszimilálód-
tak, és inkább a svájci barátokkal, 
helyi csapatokban futballoznak” -– 
olvasható a cikkben.

Ahogy az átlagéletkor 45 fölé emel-
kedett, a játékosok úgy döntöttek, már 
csak a veteránbajnokságban indulnak. 
„Nagy aggodalomra ad okot a jövôre 
nézve, hogy meddig bírunk még fut-
ballozni” --- írta Kerekes András.
New York Hungaria: a legenda
Az Egyesült Államok szinte minden 

magyarlakta városában alakultak klu-
bok. A Dénes Tamás, Peterdi Pál, 
Rochy Zoltán és Selmeci József által 
írt Kalandozó magyar labdarúgók cí-
mû könyv rengeteg nevet felsorol. 
Eszerint 1920 és 1930 között Ameri-
kában volt Balaton, Bányász, Botond, 
Budapest, Duna, Erdély, Fehér Sasok, 
Ferencváros, Fradi, Kossuth, Magyar 
Munkás, Munkásotthon, Piros-Fehér-
Zöld és Puszta elnevezésû csapat is.
A leghíresebb az 1920-ban alapí-

tott New York Hungaria lett.
A csapat csatlakozott a német-ame-

rikai futballszövetséghez (German-
American Soccer League), és hamaro-
san Magyarországra is eljutott a híre: 
1947. augusztus 21-én New Yorkban a 
mexikói túráról hazafelé tartó Ferenc-
város 12-1-es vereséget mért rá.

A New York Hungaria egészen addig 
nem ért el komoly sikereket, amíg 
1958-ban össze nem olvadt a Yorkville 
Hungariansszel. Akkor viszont elin-
dult a nagy sikersorozat, a csapat öt-
ször is megnyerte a bajnokságot, az 

A Loki gyôzelemmel, az MTK és a Fradi 
döntetlennel kezdett

A Debreceni VSC 3-0-ra legyôzte a montenegrói Sutjeska Niksic csapatát a 
labdarúgó Európa Liga-selejtezô elsô fordulójának elsô mérkôzésén. A Ferenc-
város 1-1-es döntetlent játszott a holland Go Ahead Eagles otthonában, az MTK-
VojVodina mérkôzésen pedig 0-0-ás eredmény született.

Három magyar csapat lépett pályára az Európa Liga elsô fordulójának, 
játéknapján. A Debrecen a Nagyerdei Stadionban kezdte meg párharcát.

A DVSC kezdeményezôen lépett fel a találkozó elején, és erôfeszítése hamar 
eredményre vezetett, mert Mihelic bô negyedóra elteltével bevette a monte-
negrói kaput. A középpályás a vendégek kapusának rövid felszabadítását 
emelte kapásból, jó 30 méterrôl az üres kapuba. A folytatásban kiegyenlített 
játék volt a pályán, sôt Verpecz kétszer is nagy bravúrral védett, így a hajdúsá-
giak megôrizték elônyüket a szünetig.

A folytatásban eleinte mezônyjátékkal telt az idô, majd a Debrecen fokozatosan 
egyre nagyobb fölénybe került, és ez helyzetekben is megmutatkozott. Kondás 
Elemér együttese aztán három perc alatt két gólt szerezve magabiztossá tette 
elônyét, és ezzel igen jó helyzetbôl várhatja a visszavágót.
Végeredmény:
Debreceni VSC-Sutjeska Niksic (montenegrói) 3-0 (1-0). Gólszerzôk: 

Mihelic (16.), Brkovic (71.), Sidibe (74.)
A Ferencváros Hollandiában, mfüves pályán kezdte meg kupaszereplését. 

Remekül indult a találkozó a zöld-fehér gárda számára, ugyanis Gera góljával 
már a negyedik percben vezetést szerzett. A holland élvonalból az elmúlt idény 
végén búcsúzott vendéglátó együttes --– amelybôl a kiesés után több megha-
tározó futballista is távozott –-- nem jelentett komoly veszélyt Dibusz kapujára, 
sôt, inkább a zöld-fehérek elôtt adódtak lehetôségek. Közvetlenül a szünet elôtt 
mégis egyenlített a holland csapat, Vriends egy szöglet után volt eredményes.

A fordulást követôen egy darabig a lendületben lévô hazaiak irányították az 
összecsapást, de nem tudtak komoly helyzetet kialakítani. A folytatásban ismét 
a Ferencváros került mezônyfölénybe, ám a helyzetek itt is elmaradtak. A 88. 
percben Busai dönthette volna el az összecsapást, de elképesztô ziccerben 
hibázott, az ellentámadásból pedig Dibusz mentette meg a döntetlent.
Végeredmény:
Go Ahead Eagles (holland) - Ferencváros 1-1 (1-1). Gólszerzôk: Vriends 

(45.) ill. Gera (4.)
Az MTK, a szerb Vojvodina csapatát fogadta. A magyar csapat aktívabb, 

néhány kisebb helyzete is akadt, ám igazán nagy veszélyt nem tudott kialakítani, 
elsôsorban a mezônyben folyt a játék. A 38. percben Torghelle Sándor passza 
után Marek Strestík lôtt a kapuba, ám lesrôl indult, így a játékvezetô nem adta 
meg a gólt. A szünet elôtt Torghelle jobb oldalról, háttal vágta középre a labdát, 
az érkezô Varga Szabolcs a kapuval szemben nyolc méterrôl lôhetett tisztán, ám 
rosszul találta el a labdát, amely így kapu mellé pattogott.

A fordulás után Vadnai Dániel centerezett tökéletesen Torghellének, aki hét 
méterrôl a kapus kezébe pöckölte a labdát. A 79. percben kis híján megszerezték 
a vezetést a vendégek, de Dragan Vukmir becsúszva mentett óriásit Mrda-
kovic lövésénél. Kisebb helyzetek még akadtak, ám gólt egyik csapat sem 
szerzett, a továbbjutás így teljesen nyitott a visszavágó elôtt.
Végeredmény:
MTK Budapest - Vojvodina (szerb) 0-0

Henni Géza a New York Hungaria játékosa és edzôje is volt
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Passuth László, 2. 1686-ban, 
3. Origónak, 4. Világpolgár, 5. 
Indiában, 6. 19., 7. Babits Mihályé 8. 
A hélium, Héliosz görög napistenrôl, 
9. Királyság (Alkotmányos monarchia), 
10. Enciklika.

E heti kérdéseink:

1. Mit jelent magyarul Oxford angol 

város neve?

2. Melyik napon van kiskarácsony 

ünnepe?

3. Ki a zeneszerzôje a Cár és ács 

címû  vígoperának?

4. Kinek a festménye a Balatoni 

halásztanya?

5. Mit nevezünk gloriettnek?

6. A hangszerek melyik családjába 

tartozik a bandura?

7. Melyik Thomas Mann-mû hôse 

Cipolla?

8. Melyik kihalóban lévô szárnyas 

vadból van a legtöbb hazánkban?

9. Ki volt Izrael miniszterelnöke 

1969 és 1974 között?

10.Kinek a fô mûve A fajok eredete?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy férfi egy egzotikus szigetre köl-

tözik és ott elvesz feleségül egy gyö-
nyörû nôt. Azonban ahogyan az idô 
telik, kiderül, hogy a férfinek nem le-
het gyereke.

Meghívja hát a férfi a testvérét lá-
togatóba, és ezt mondja neki:

--- Figyelj, ezen a szigeten van egy 
fontos szokás: amikor vendégül látunk 
valakit, akkor a feleségünkkel lefek-
het. Nagyon szép feleségem van, és 
már vár téged a hálószobában.

A testvér meglepôdik, de mikor belép 
egy valóban csodálatos nôt lát, így 
kedvére van a dolog.

Odakint a férj dörzsöli a tenyerét 
boldogságában, milyen ügyesen elin-
tézte a gyereket maguknak.

Kis idô elteltével kijön a testvér, de a 
férfi tovább bíztatja:

--- Ha akarod, újra visszamehetsz 
hozzá!

A testvér legalább háromszor még 
visszamegy, a férj pedig rendkívül 
boldogan várakozik odakint, hiszen 
most már biztosan lesz neki egy kisba-
bája. Végül vagy öt menet után újra 
kijön a testvér:

--- A feleséged nagyon bájos, egysze-
rûen tökéletes az ágyban!

--- De ha akarsz, akkor még mindig 
visszamehetsz hozzá...

--- Az jó lenne, de sajnos most fogyott 
el az utolsó óvszerem is.

* * *
--- Nôvérke! Hagy adjak egy csókot 

magának!-
 Nem lehet!-
 De nôvérke! Hagy adjak egy csókot!
--- Nem lehet! Már az is szabály-

ellenes, hogy meztelenül fekszünk 
egymáson az ágyban!

* * *
Fiatal lány az elsô randira készül. 

Elmegy a fiúval moziba, utána pedig a 
srác hazakíséri. 

Amikor a fiú egy búcsúcsókot akar 
neki adni, a lány kiugrik az autóból és 
beszalad a házukba. Este még ezt írja a 
naplójába:

„Józsival ma moziban voltunk, utána 
pedig meg akart csókolni. Ezt én nem 
engedtem és hazaszaladtam. Hiába, az 
ember legjobb barátai a lábai.”

A legközelebbi alkalommal a fiú a 
blúzába is be akar nyúlni, de a lány ezt 
sem hagyja, megint elszalad. Bekerül 
a naplóba a bejegyzés:

„Józsi ma be akart nyúlni a blúzomba, 
de én elszaladtam. Mint már azt koráb-
ban megállapítottam, egy lány legjobb 
barátai a lábai.

A harmadik találka után is beírás a 
naplóba:

„Hja, egyszer még a legjobb barátok 
is eltávolodnak egymástól..”

* * *
A kis Juliskától kérdezi a nôvére:
--- Miért mászol fel mindig a fára?
--- A fiúk azt mondják, hogy én sze-

dem legügyesebben a cseresznyét.
--- Egy frászt! Azért küldenek a fára, 

mert a bugyidat akarják látni!
--- A szemetek! Na megálljanak, leg-

közelebb majd nem veszek fel bugyit
* * *

Miért jobb a síelés mint a szex?
--- Nagy szûz területek várnak meg-

hódításra.
--- A domborzati adottságok kitûnô-

ek.
--- Naponta akár 20x is feljuthatsz a 

csúcsra.
--- A botod mindig kemény.
--- A pálya alattad mindvégig nedves 

és csúszós.
--- A menetek száma korlátlan.
--- Bérletet válthatsz az élvezethez.
--- Hosszasan gyönyörködhetsz a csú-

cson.
--- Választhatsz, hogy kezdô vagy ha-

ladó szinten próbálkozol.
--- Ha nem megy, vehetsz órákat.

* * *
A tanár magyaráz:
--- Az araboktól vannak a számaink, a 

kínaiaktól a porcelán, a naptár a róma-
iaktól. Valaki tud még ilyen példát 
mondani?

Pistike jelentkezik.
--- Tanár úr, nekünk a poharak a sarki 

kocsmából, a tányérok az étterembôl, 
ahol a mama dolgozik, a bor a szom-
széd pincéjébôl, paprika a hátsó szom-
széd kertjébôl, a kisöcsém pedig a 
postástól.

* * *
A plébános és párttitkár egymás 

mellett horgásznak, annak ellenére, 
hogy nem szeretik egymást. A plébá-
nos rengeteg halat fog, míg a párttitkár 
egyet sem.

Gondolkodik a párttitkár, hogy csak 
meg kellene szólítani a plébánost.

--- Te Plébános Úr! Hogy lehet az, 
hogy Te rengeteg halat fogsz én pedig 
egyet sem?

Nagyon örül a plébános, hogy a falu 
elsô embere szóba állt vele, és lelkesen 
elkezd mesélni. Tudod Pártitkár! Én a 
csali mellé egy punciszôrt teszek, és 
erre jönnek a halak.

Erre a párttitkár fut rögtön haza. Ott-
hon a felesége éppen felmos, mire be-
nyúl hátulról a szoknyája alá, és kitép 
egy csomó szôrt.

Mire az asszony:
--- Plébános Úr! Már megint hor-

gászni tetszik menni?
* * *

Arc bemegy a drogériába, és fekete 
színû óvszert kér. Eladó kislány kiszol-
gálja, de kíváncsi, és megkérdezi:

--- Miért éppen feketét?
--- Özvegyasszonyhoz megyek, rész-

vétlátogatásra.
* * *

Kedves Feleségem!
El kell ismerned, hogy 54 éves vagy, 

és vannak bizonyos igényeim, amit 
már nem tudsz kielégíteni.

Egyébiránt meg vagyok veled elé-
gedve, mint feleséggel, és ôszintén 
remélem, hogy nem fog megsérteni 
az, ha megtudod, hogy mire ezt a leve-
let megkapod én már a Grand Hotel-
ben leszek a 18 éves tanársegédemmel. 
Éjfél elôtt otthon vagyok.

Férjed.
Mire a hotelbe ér, a következô fax 

várja:
Kedves Férjem!
Te is 54 éves vagy, és mire ezt a 

levelet megkapod addigra én már a 
Breakwater Hotelben leszek a 18 éves 
úszómesterrel. 

Mivel kiváló matematikus vagy, így 
könnyen beláthatod, hogy a 18 az 54-
ben sokkal többször megvan mint az 
54 a 18-ban.

Feleséged.
* * *

Két kanász beszélget a gazdaságról:
--- Mit csinálna kend ha király lenne?
--- Hogy mit? Lóhátról ôrizném a 

disznókat.
* * *

Azt mondja a székely asszony az 
ebédnél a fiának:

--- Ne csak a húst edd, a káposztát is, 
az éppoly jó!

--- Nem hiszem azt, édesanyám... Ha 
éppoly jó volna, a kutyák már a   kert-
ben megették volna.

* * *

Bizonyára sok olyan magyar szokást 
föl lehetne sorolni, amelyre a külföl-
diek hüledezve fölhúzzák a szemöldö-
küket,  Matadornetwork hetet emelt ki 
ezek közül írásában.
A vezetéknév van elôl
A magyarok bemutatkozáskor vagy 

nevük leírásakor a vezetéknévvel kez-
denek, és csak utána jön a keresztne-
vük. Ez persze nem jelenti azt, hogy a 
magyarok vezetéknéven szólítják egy-
mást, egyszerûen ez náluk a családi és 
a keresztnevek hivatalos sorrendje. 
Bemutatkozáskor, formális kapcsola-
tokban használják csak a vezetéknevet. 
Ez nem csak a magyarokra jellemzô, 
néhány ázsiai országban is a vezeték-
névvel indítanak.

Tagadd meg atyád és dobd el neved
A neveknél maradva, különösen ala-

kul a házas asszonyok neve is a magya-
roknál: a teljes lánykori nevük odalesz. 
Ha például Kiss Éva hozzámegy Nagy 
Gáborhoz, attól kezdve, mint férjes 
asszonyt Nagy Gábornénak hívják. 
Barátai persze továbbra is szólíthatják 
a hölgyet Évának, de ha netalántán 
mondjuk a tévében nyilatkozna, akkor 
a nevét Nagy Gábornénak írnák. Ma-
napság már nem veszik olyan komo-
lyan ezt a hagyományt a magyarok: a 
férjes asszonyok a lánykori és a fér-
jezett nevük sokféle kombinációjából 
választhatnak.
Vigyázat, a magyarok nem szlá-

vok!
A környezô országok népei közül --- 

Ausztria és Románia kivételével --– 
mindegyik szláv gyökerû. Így aztán a 
külföldieknek meglepetésként hathat, 
hogy a magyarok mégsem szlávok. 
Eredetüket számos heves vita és fan-
tasztikumszámba menô feltételezés 
ötvözi. A legtöbb szakértô egyetért ab-
ban, hogy ôseik a jelenlegi Oroszország 
területén található Volga folyó és 
Ural-hegység vidékén élhettek. Más 
feltételezések szerint a magyaroknak 
iráni vagy sumér gyökereik vannak.

Megint mások biztosak abban, hogy a 
harcias hunok voltak az ôsôk, hiszen a 
magyarok híresen jó lovasok és íjá-
szok. Arra is akad bizonyíték, hogy 
mielôtt letelepedtek a Kárpát-meden-

A magyarok furák
 így látnak minket a külföldiek

cében, törökökkel és bolgárokkal ke-
veredtek, vagy legalábbis kereskedel-
mi kapcsolatban voltak velük.

Láthatóan sok az ellentmondás, és a 
magyarok közül nem kevesen véresen 
komolyan veszik az eredet kérdését. 
Egy dologban azonban biztosan egyet-
értenek: a magyar kétségkívül kivé-
teles nép.

Nem sör, hanem bor
Azt gondolhatnánk, hogy a magyar 

hagyományosan sörfogyasztó nép, 
akárcsak a németek és a csehek. Az 
sem volna légbôl kapott ötlet, hogy a 
magyarok felesszámra nyelik a vodkát 
északi szomszédaikhoz hasonlóan. A 
magyarok természetesen nem vetik 
meg sem a sört, sem a rövidet, de az 
ország inkább borzóna, a számos törté-
nelmi borvidék miatt.

Csupán három olyan európai nyelv 
van, amelyben a bor megnevezése 
nem latin eredetû: a görög, a török, és 
a magyar.

Összesen 22 borvidékkel büszkélked-
hetnek, és 8, csak náluk fellelhetô bor-
termô szôlôfajta van. Már az 5. szá-
zadban foglalkoztak szôlômûveléssel 
Magyarországon. A legismertebb az 
ország északkeleti részén található 
tokaji borvidék, amely édes aszújáról 
és száraz furmintjáról híres. Tokaj 
volt a világ elsô, hivatalosan borvi-
dékké nyilvánított területe egy 1737-
es rendelkezés nyomán. A francia 
Bordeaux majdnem 120 éves lemara-
dásban van e téren.

A második világháború után, a szov-
jet befolyás idején, mint minden más-
ban, a bortermelésben is fontosabb 
volt a mennyiség mint a minôség, így 
ebben az idôben a magyar borok nem-
zetközi megítélése visszaesett. Mégis, 
sok gazda életben tartotta a nemes 
tradíciókat, amelyekbôl újjászülethe-

tett a magyar bortermelés a rendszer-
váltás után.
Szeretnek forró vízben ázni
Sokan ismerik a híres Gellért és 

Széchenyi fürdôt Budapesten. Az vi-
szont már kevésbé köztudott, hogy 
Magyarországon rengeteg helyen fa-
kad termálvíz, legalább 1500 helyen 
lehet benne lubickolni.

Például Hévizen, amely a világ máso-
dik legnagyobb termálvizû tava. A 
miskolc-tapolcai barlangfürdôt is meg 
kell említeni, amely a világ két termé-
szetes termálvizes barlangfürdôjének 
egyike.
Ahhoz képest, hogy csak tízmillió-

an lakják az országot, a magyarok 
rengeteg tehetséget adtak a világ-
nak.

Számtalan találmány fûzödik a ne-
vükhöz: a helikopter, a golyóstoll, a 
Rubik-kocka.

Egyes vélekedések szerint a magyar 
nyelv felépítése olyan különleges, 
hogy teljesen újszerû gondolatfûzést 
tesz lehetôvé, ez magyarázhatja a kie-
melkedô teljesítményeket.

Nemcsak ôrült tudósokkal van tele az 
ország, bôven akadnak kiváló sporto-
lók is: már 476 olimpiai éremmel büsz-
kélkedhetnek a magyarok. Ha a né-
pesség arányában nézzük, csupán 
Finnország elôzi meg ôket az olimpiai 
aranyérmek tekintetében.

Külön engedély kell a névadáshoz
Végül ismét csak a nevekrôl: Ma-

gyarországon csak olyan nevet adhat-
nak a szülôk a gyermeküknek, amelyet 
egy listáról, az utónévkönyvbôl válasz-
tanak. Ez ugyan folyamatosan bôvül, 
mégis, ha olyan névbe szeret bele a 
szülô, amely nincs ezek között, külön 
engedélyt kell kérnie, amelyet a ható-
ságok vagy megadnak, vagy nem.

Inkább boroznak

A Széchenyi fürdôben is termálvízben ázhatunk



00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:25 Himnusz  
00:30 Balatoni Nyár  
02:15 Család-barát 
03:30 Székely vágta   
04:25 A varjú a toronyórán 
(1938)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Rodriguez 
Endre. Szereplők: Rajnay 
Gábor (Sivány László), Egry 
Mária (Lenke), Simor Erzsi 
(Mária), Benkő Gyula (La-
jos), Ungváry László (Sán-
dor), Vaszary Piri (Máli néni), 
Kosáry Emmy, Pethes Sán-
dor, Rózsahegyi Kálmán. 
Csathó Kálmán azonos cí-
mű novellájának filmváltoza-
ta két lánytestvér szerelmé-
nek fordulatait követi nyo-
mon. Egyikőjük, Lenke egy 
középkorú úrba, a bohém 
Siványba szerelmes, a másik 
lány, Mária pedig Sivány fiá-
ba. A bonyodalmat az okoz-
za, hogy Sivány valójában 
nős...
05:50 Kívánságkosár  
07:40 1 perc, 1 élet  
07:45 Balatoni Nyár 
09:30 Család-barát 
válogatás   
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:40 Világ   
11:05 Kárpát expressz  
11:25 Ízőrzők  Boldog 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat   
12:00 Déli harangszó   
12:00 Roma Magazin
12:30 Domovina Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár  
15:15 Evangélikus ripor-
tok  Győzelem mégis 
15:45 Virágzó Magyaror-
szág Fertőszentmiklós vá-
ros Győr-Moson-Sopron 
megyében, a Sopron–Fer-
tődi kistérségben található. 
Kedvező földrajzi környe-
zetének köszönhetően az 
emberiség legősibb idősza-
kában is lakott hely volt. A 
a környék erdői bőséges táp-
lálékot biztosítottak a letele-
pedő emberek számára. 
16:10 Az utolsó előtti út 
13/8.  Vlagyivosztok (A 
hadi parádé) Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
16:40 Isonzótól Rodostóig  
12/8. Emlékeink Délen 
(Bácsföld) Magyar isme-
retterjesztő soroza   
17:15 Határtalanul magyar 
Alap a hazáért - A Bethlen 
Gábor alap 
17:50 Hazajáró Alsó-Ipoly-
mente 1. 
18:20 Öt kontinens  
18:55 Hogy volt?!  Oszter 
Sándor felvételeiből 
19:50 Banán, pumpa, 
kurbli -  A L árt pour ĺ art 
társulat új műsora (2012)   
Hófehérke és a többiek
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/5.:  Csapat-
építő árvákkal  Tévéfilm  
22:00 Ridikül - Női talk-
show Élsportolók gyerek-
kel és anélkül 2013
22:55 Fapad 24/5.: A törölt 
járat. Magyar tévéfilm   
23:25 Kárpát expressz  
23:50 Világ  
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00:10 Himnusz  
00:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:20 Ridikül - Nőitalkshow  
04:05 Hazajáró. Pieninek - 
A Magurán túl, a Gorálok 
földjén 
04:30 Szerelmes földrajz 
(2011) Őrségi időszámítás 
(Rudolf Péterrel és Nagy-
Kálózy Eszter. Rudolf Pé-
terrel és feleségével, Nagy-
Kálózy Eszterrel barango-
lunk az „őrállók földjén”, 
amely a színészházaspár 
második otthona
05:05 Hagyaték Üzenet 
haza - Wass Albert 
hagyatéka.
05:30 Duna anzix Baran-
golás a Csallóköz és a Szi-
getköz vidékén – Moson-
magyaróvár Magyar 
ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:40 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás   
11:25 Ízőrzők (2010) 
Nagybörzsöny Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
12:00 Déli harangszó   
12:00 Srpski ekran  Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár  
15:05 Református 
magazin
15:35 Református ifjúsági 
műsor  
15:45 Unitárius ifjúsági 
műsor  
15:55 Baptista ifjúsági 
műsor  
16:05 Útravaló  
16:30 Az utolsó előtti út 
13/9.  Bikorbidzsan. 
Magyar ismeretterjesztő sorozat  
16:55 Isonzótól Rodostóig  
12/9. Emlékeink Délen 
Bácsföld, Bánság, Szerbia 
északi része. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
17:30 Herman Ottó, az 
utolsó magyar polihisztor 
(2014)  IV/2.  
18:25 Térkép 
19:00 Hogy volt?! Németh 
Sándor televíziós felvételeiből  
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
(2012) Rendezte: László 
Péter. Szereplők: Aradi Tibor  
Csöre Gábor ,  Csuja Imre , 
Éles István , Janklovics Péter 
Magyar Attila ,  Murányi 
Tünde.
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show (2011)  
24/6.: Sajtónyilvános nap 
2011 Magyar tévéfilm
22:00 Ridikül - Női 
talkshow Nyári időtöltések
22:50 Fapad 24/6.: A 
beugró Magyar tévéfilm  
23:20 Minden tudás   
23:50 Kék bolygó   

00:10 Himnusz  
00:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:30 Balatoni Nyár 
02:15 Család-barát 
válogatás  
03:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
03:25 Ridikül - Női talk-
show Segítség a gyermek-
vállalásban 2013
04:10 Hazajáró Hagymás-
hegység - A csíki alpok 
04:40 Szerelmes földrajz 
Egy balatoni ember a Mát-
rából - Kálomista Gábor 
05:10 Hagyaték Intő kéz: 
A Szent Jobb 
05:35 Duna anzix A hűtlen 
százszorszépek - Komá-
rom, Esztergom és 
Párkány 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár 
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:40 Iskolapad 
11:00 Élő egyház  
11:25 Ízőrzők. Szenna 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Rondó  
12:30 Kvartett. A Visegrádi 
Négyek országainak közös 
magazinműsorában len-
gyel, cseh, szlovák és ma-
gyar tájakra látogatunk, 
hogy feltérképezzük a 
hasonlóságokat és az elté-
réseket, s így a térségben 
élő embereket közelebb 
hozzuk egymáshoz.
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár   
15:05 A sokszínű vallás  
15:20 Biblia és irodalom  
15:35 Engedjétek hozzám 
15:45 Így szól az Úr!  
15:55 Az utolsó előtti út 
(2006)  113/11.  Alhanaj. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
16:15 Isonzótól Rodostóig 
12/11. Emlékeink Délen 
(Bánság, Szerémség, Szer-
bia) Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
16:50 Magyar elsők Az 
első magyar követek 2005 
Magyar ismeretterjesztő
17:15 Hazajáró (2013) 
Bélai-Tátra 
17:50 Erdélyi történetek
18:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
18:55 Hogy volt?! Kálmán 
György televíziós felvéte-
leiből 
 20:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
20:50 Ybl 200 Fővámház 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality Show 24/8.: A 
túszejtő ügyfél 2011. Ma-
gyar tévéfilm. Rendezte: 
Márton István. Szereplők: 
Elek Ferenc (Albert), 
Fodor Annamária (Timi), 
Kovács Lehel (Karesz), 
Lengyel Tamás (Tamás), 
Molnár Piroska (Elvira), 
Mucsi Zoltán (János), 
ű22:00 Ridikül - Női talk-
show Szerelmem a Balaton 
22:55 Fapad 24/8.: Áprilisi 
tréfák Magyar tévéfilm 
23:20 Élő egyház   
23:45 Iskolapad  

00:05 Himnusz 
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:15 Balatoni Nyá
02:10 Család-barát 
válogatás 
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:15 Ridikül - Női talk-
show Szerelmem a Bala-
ton 2013
04:00 Hazajáró Fagyalos-
hegység - A Tisza szülő-
földje 
04:35 Szerelmes földrajz 
Visszatérések - Vukán 
György. Magával ragadó, 
virtuóz zongoraművész, 
több száz zenemű és film-
zene szerzője, a crosscover 
műfajának egyik hazai 
megteremtője, akinek rög-
tönző képessége csak 
Cziffra Györgyéhez fogha-
tó, s aki ráadásul még fog-
orvosként is sikeres karriert 
tudhat maga mögött. Vu-
kán György először szülő-
városába, Kőszegre, majd 
Szombathelyre, iskoláinak 
színterére kalauzolja el a 
nézőt, ahol egyébként sze-
retett édesanyja nyugszik
05:05 Hagyaték Balról a 
Hold, és jobbról a Nap - 
ébredő székelyek 
05:30 Duna anzix. A szőke 
Duna hazájában - Baran-
golás a Dunakanyarban 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balato
09:30 Család-barát 
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:40 Unió28   
11:00 Profit7   
11:25 Ízőrzők (2010)Pánd 
12:00 Déli harangszó   
12:00 P ámende  
12:30 Hazajáró: Kis-Fátra 
- A harmadik halom 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Katolikus Krónika  
15:40 Önkéntesek  
16:10 Az utolsó előtti út 
13/12.  A Bajkál-tó és 
Olhon-sziget 
16:35 Isonzótól Rodostóig 
12/12.: Emlékeink Délen 
(Szerbia)  
17:05 MMA - portré soro-
zat (2015)  8/3.: Dal a Sü-
megvár utcából - Balassa 
Sándor zeneszerző portréja
 18:05 Hazajáró (2013) 
Csomád-hegység 
18:40 Hogy volt?! (2012 
Felföldi Anikó televíziós 
szerepeiből, Emlékeznek 
még a 60-as évek nagy slá-
gerére a "Nekem a Balaton 
a Riviera..." kezdeture dalra? 
Egy ország hallgatta reg-
geltol estig megunhatatlanul 
és az előadó, Felföldi Anikó 
egy ország kedvence lett 
szinte egy csapásra.  A fiatal 
színészno a Vidám Színpa-
don zenés vígjátékokban 
lépett fel, majd az Operett 
Színházhoz szerződött.   
19:40 FÁBRY (2012)  
21:00 HÍRADÓ   
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 24/9.: 
Uniós ellenőrzés 2011. 
22:00 Ridikül - Női 
talkshow Apák Napja 
22:55 Fapad (2014)  24/9.: 
A légitor. Magyar tévéfilm   
23:25 Profit7  
23:50 Unió28 

00:10 Himnusz  
00:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
00:30 Balatoni Nyár  
02:15 Család-barát 
válogatás  
03:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:25 Ridikül - Női talk-
show Apák Napja
04:10 Hazajáró. Kelemen-
havasok 1. - Wass Albert 
hagyatéka 
04:40 Szerelmes földrajz  
Cigánykerék - Szakcsi ott-
honai. Szakcsi Lakatos Béla
05:10 Hagyaték Isten aján-
déka - Vizek, források a 
magyar hagyományban 
05:40 Gyertek el a névna-
pomra (1983)  Magyar 
filmdráma  Rendezte: 
Fábri Zoltán. Szereplők: 
Piros Ildikó (Péteri Luca), 
Bujtor István (Egon), Kál-
lai Ferenc (Haudek Lász-
ló), Dózsa László (Dr. Má-
tyás József), Szilágyi Tibor 
(Fabriczki Tibor), Mádi 
Szabó Gábor (Biró Lász-
ló), Benkő Gyula (Gyulafi 
Tamás), Inke László (Dr. 
Hollán Menyhért), Hau-
mann Péter (Ringhoffer 
Lajos), György László, 
Herczeg Csilla (Biró And-
rea), Kálmán György, Sin-
kó László, Gobbi Hilda 
(Teri néni), Ábel Anita 
(Olga), Cseke Péter (Atti-
la), Mácsai Pál (Váradi 
Róbert)
07:40 Rejtélyes XX. szá-
ad - Kun Miklós műsora
08:10 Balatoni Nyár  
10:00 Család-ba
11:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:25 Ízőrzők Egerszalók 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Aranyfeszt  
14:15 Sok hűség semmiért 
(1966) Magyar filmvíg-
játék. Rendezte: Palásthy 
György. Szereplők: Tordai 
Teri (Éva), Ajtay Andor (A 
férje), Darvas Iván (A piló-
ta), Balázs Samu (Óbori 
igazgató), Garas Dezső 
(Gyulus, a futballcsillag), 
Latinovits Zoltán (A szob-
rászművész), Sulyok Má-
ria (Jolánka), Bessenyei 
Ferenc (Az orvos)
15:45 Novum  
16:15 Csodabogár  
16:50 Az utolsó előtti út 
13/13. Az út vége - hol 
lakik a csönd?  Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
17:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL 
Csillaghálóban - Emlékek 
Pilinszky János európai 
útjairól. 
18:15 Szabadság tér ́ 89  
19:00 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás
20:00 Mindenből egy van 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Sho 24/10.: 
Pletykák az átszervezésről 
2011 Magyar tévéfilm   
22:00 Ridikül - Női talk-
show 
22:55 Fapad 24/10.:Medve- 
frigy Magyar tévéfilm   
23:25 Itthon vagy!   
23:45 kult.hu

00:15 Tessék!  
00:40 Himnusz  
00:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:55 Balatoni Nyár  
02:40 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
02:50 Család-barát 
04:10 Sok hűség semmiért 
(1966)  Magyar filmvíg-
játék   
05:25 Duna anzix  30. 
epizód - Barangolás a 
Dunakanyarban 
05:55 Muzsikál a mozi. 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből 1984. 
Szereplők: Ádám Klári, 
Ádám Piri, Básti Lajos, 
Békássy István, Bordy 
Bella, Gervay Marica, 
Hajmássy Miklós, Kalmár 
Pál, Karády Katalin, Ka-
tyori Bandi, Kishonti Jó-
zsef, Kiss Ferenc, Mezey 
Mária, Mihályi Ernő, Paál 
Erzsi, Páger Antal, Perényi 
Sándor, Pethes Sándor, 
Rácz Vali, Raffai Erzsi, 
Rátkai Márton, Tasnádi 
Fekete Mária, Tolnay 
Klári, Turay Ida
06:35 Hagyaték 
MAGYAR TELEFÓNIA 
Puskás Tivadar öröksége 
2015. A telefonközpont 
feltalálójának, a magyar 
Puskás Tivadarnak az 
érdeme, hogy a távbeszélés 
lehetősége nagyon hamar 
elterjedt az egész világon. 
07:10 Építészkorzó 
07:40 Balatoni Nyár  
09:25 Család-barát 
10:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:00 Rúzs és selyem   
11:20 Ízőrzők Hegykő 
12:00 Déli harangszó  ' 
12:00 Nótacsokor (Pándy 
Piroska, Bokor János, Pu-
ka Károly és zenekara,)
13:00 HÍRADÓ   
13:20 Szabadság tér ́ 89  
14:10 Szenes Iván írta. 
Zenés filmsorozat   
14:55 Amire a világ tán-
colt. Örökzöld dallamok - 
A húszas évek 1980
15:50 Örökzöld dallamok. 
Randevú a Tico-Tico 
Bárban 1978
16:25 80 liter alatt a Föld 
körül 20/1. Magyar úti-
filmsorozat 
16:55 Lengyelország 
(2013) 19/1: Przemysl - 
Egy keresztény séta 
17:25  Térkép  
17:55 Öt kontinens  
18:25 Szerelmes földrajz 
"Az én kis falum..." ...és 
azon is túl 2015. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök 
19:00 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/16. 
Távolodó Magyarország 
20:00 Hazafelé - Balázs 
Fecó koncert a Papp 
László Sportarénában 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show Levél a 
minisztériumból az új 
főnökről 2011  Magyar 
tévéfilm  
22:00 Ridikül - Női talk-
show Megvalósult álmok
22:55 Fapad Az elkárhozás 
Magyar tévéfilm   
23:25 Rúzs és selyem   
23:50 HUNGARORING 
magazin  2015 

00:10 Himnusz  
00:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:25 Balatoni Nyár  
02:15 Család-barát 
válogatás 
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
03:20 Ridikül - Női 
talkshow Nyári időtöltések
04:05 Hazajáró Torockói-
hegység - Az ötödik szék 
titkai 
04:35 Szerelmes földrajz 
Ligeteim - Ragályi Elemér 
operatőr 
05:05 Hagyaték (2013)  Út 
a túlsó partra - Elmúlás a 
magyar hagyományban 
05:30 Duna anzix (2011)  
A folyók, a hidak és a 
fröccs városában - Győr  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 4kerék 
11:00 Magyar gazda
11:25 Ízőrzők  Siklós 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat
12:00 Déli harangszó   
12:00 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru 
Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
15:30 Isten kezében 
16:00 Virágzó Magyaror-
szág Diósd  
16:20 Az utolsó előtti út 
13/10. Csita Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
16:45 Isonzótól Rodostóig 
2/10. Emlékeink Délen 
(Bánság, Szerémség) .
17:20 Határtalanul magyar 
Az üzenetet küldte: Emil - 
Erdélyi Magyar Írók 
Ligája 
17:55 Hazajáró Alsó-Ipoly-
mente 2. 
18:20 Szeretettel Holly-
woodból  
18:55 Hogy volt?! Sala-
mon Bélára emlékezünk 
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán!Tóth Gabi 2011
21:00 HÍRADÓ   
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 
22:00 Ridikül - Női talk-
show Segítség a gyermek-
vállalásban 2013
22:55 Fapad (2014)  Slim 
fit. Magyar tévéfilm. Ren-
dezte: Fazakas Péter, Lász-
ló Péter, Zomborácz Virág. 
Szereplők: Járai Máté, And-
rásy Máté (Blahovits Iván), 
Anger Zsolt (Szemlő Ró-
bert), Csiby Gergely (hátizsá-
kos utas), Dobó Kata (Tartós 
Helga), Gados Béla (Halap-
czák Antal), Galló Ernő (Csi-
kós Károly), Gosztonyi Csa-
ba (Paczolányi Imre), Hau-
mann Máté (Fabók Kierán), 
Janklovics Péter (Spéter Gé-
za), Járai Márk (Rakonczay 
Rajmund), Kajtár Róbert 
(idős utas)
23:25 Magyar gazda   
23:50 4kerék   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

Cserkész

Anna

Bál

Július 18-án

a Magyar 

Központban

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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

MELBOURNEBEN ÉLÔ, 39 éves 

magyar, egyedülálló nô korban 

hozzáillô társat keres, komoly 

kapcsolat céljából. Válaszokat várom 

a következô email cimre:

indulgence0715@gmail.com
Tel.: +36 30 952 6568

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

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

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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




