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UEËQ9LNWRUPÒJDNËUPHVWHU
KËUPDVW LV HOÒUKHW ÝQJÛORNEÛO
q ÖUMD D )LQDQFLDO 7LPHV V]HU
NHV]WÜVÒJL FLNNÒEHQ $ ORQGRQL ODS
V]HULQWD] ,0)ÒVD] (8QHPJ\HQJãO
KHW HO D PDJ\DU NRUPËQQ\DO V]HP
EHQ 2UEËQ MËWV]PË]ËVEÛO SHGLJ 0D
J\DURUV]ËJ NHUãOKHW NL YHV]WHVHQ $
QHP]HWNÝ]LODSRNV]HULQWD)LGHV]D]
ÝQNRUPËQ\]DWLYËODV]WËVRNXWËQPËU
EÒNãOÒNHQ\HEEOHV]DQHP]HWNÝ]LV]HU
YH]HWHNNHO$ )LQDQFLDO7LPHVV]HULQW
2UEËQ9LNWRUQHPDNDUMDKRJ\NRUPË
Q\ËUD D] HOÜG ËOWDO HOIRJDGRWW SURJ
UDPQHKH]HGMÒN(SURJUDPD]RQEDQ
PHJIHOHOÜ ÒV PÒOWËQ\RV 2UEËQ 9LN
WRUQDN SHGLJ PRVW QHNL NHOO ËOOQLD
YÒJUHKDMWËVËQDNÒVD],0)QHNLVNL
NHOOWDUWDQLDVDMËWËOOËVSRQWMDPHOOHWW
$'HU6WDQGDUGFÖPâRV]WUËNOLEHUË
OLVQDSLODSx0DJ\DUHUÜILWRJWDWËVyFÖP
PHO NÝ]ÝOWH NRPPHQWËUWMËW 2UEËQ
QDFLRQDOLVWD SROLWLNËMD DPHO\ HGGLJ
D] áM ËOODPSROJËUVËJL WÝUYÒQ\EHQ
WHWÜ]ÝWW D MHOHN V]HULQW D JD]GDVËJ
SROLWLNËEDQLVNH]GPHJMHOHQQL+RV]
V]áWËYRQVHPD] (8YDOVHPD] ,0)
IHO V]HPEHQ QHP WDUWKDWÛ IHQQ H] D
VWUDWÒJLDOHJNÒVÜEEÜVV]HOD]ÝQNRU
PËQ\]DWL YËODV]WËVRN XWËQ EÒNãOÒNH
Q\HEE KDQJRW IRJ PHJãWQL 2UEËQ $
NRUPËQ\ D]RQEDQ QHPFVDN D] ,0)
IHO]ÝUGãOWÝVV]HD] (XUÛSDL.Ý]SRQWL
%DQNRWLVIHOERVV]DQWRWWDPHUWDNãO
IÝOGÝQ HOLVPHUW QHP]HWL EDQNL HOQÝN
6LPRU$QGUËVDODWWIâUÒV]HOLDV]ÒNHW
qËOOWDFLNNEHQ
2UEËQ9LNWRUUDOIRJODONR]LND :DVK
LQJWRQ3RVWMáOLXVLV]HUNHV]WÜVÒJL
FLNNÒEHQDPHO\V]HULQWDPLNRUHOVÜ
DONDORPPDO YROW PLQLV]WHUHOQÝN 2U
EËQ QHPNÖYËQDWRV V]HPÒOO\Ò WHWWH
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y+E^HEWµKMW^EFEHWµKLEVGSXZÀZYROz
y%G¼PE^SVW^µKT¼R^ÍK]MJÍKKIXPIRW¼K¼RIOZMWW^EW^IV^¼WIz
PDJËW :DVKLQJWRQEDQ DQQDN HOOHQÒ
UH KRJ\ 0DJ\DURUV]ËJ D 1$72KR]
WDUWR]LN$ODSV]HUNHV]WÜVÒJLYÒOHPÒ
Q\HV]HULQWXJ\DQLVD%XVKNRUPËQ\
]DWWËPDGYDÒUH]WHPDJËWDWWÛOKRJ\
2UEËQ NLV]ROJËOMD D PDJ\DURUV]ËJL
V]ÒOVÜMREERW DPHO\UH PÒJ PLQGLJ
MHOOHP]Ü D] DV ÒYHN QDFLRQDOL]
PXVD ÒV D] DQWLV]HPLWL]PXV 6]LJRUá
EÖUËODWRWIRJDOPD]RWWPHJ2UEËQ9LN
WRUPLQLV]WHUHOQÝNUÜODPÒGLËWÒULQWÜ
WÝUYÒQ\MDYDVODWRNPLDWWDV]HUNHV]WÜ
VÒJLFLNNÒEHQH]DWHNLQWÒO\HVDPHUL
NDL ODS ÒV IHQ\HJHW LV KD 2UEËQ
J\HQJÖWL D GHPRNUDWLNXV LQWÒ]PÒ
Q\HNHWQHPNÖYËQDWRVV]HPÒOO\ÒYËO
KDWDQ\XJDWLQDJ\YËURVRNEDQ
$ :DOO 6WUHHW -RXUQDO NÝ]OL KRJ\
0DJ\DURUV]ËJVDMËWSËO\ËUDËOOQDÒV
H]HQFÒOHOÒUÒVÒKH]DNËUD] ,0)IHOÒV
D] (8YDO LV KDMODQGÛ V]HPEHV]ËOOQL
x2UEËQ9LNWRUPLQLV]WHUHOQÝNYLOËJRV
VË WHWWH KD D NÒW V]HUYH]HW QHP KDM
ODQGÛ WËPRJDWQL PXQNDKHO\WHUHPWÜ
ÒVJD]GDVËJÒOÒQNÖWÜSROLWLNËMËWD]RU
V]ËJ DNËU D V]DNÖWËVUD LV KDMODQGÛ
z*D]GDVËJLV]DEDGVËJKDUFRWYÖYXQNl
qPDJ\DUË]WDDNRUPËQ\HJ\LNYH]HWÜ
WLV]WYLVHOÜMH z$ FÒO D] RUV]ËJ SÒQ]
ãJ\L IãJJHWOHQVÒJÒQHN YLVV]DV]HU]Ò
VHl 0DJ\DURUV]ËJ OË]DGËVD Q\LOYËQ
YDOÛDQ QHP WHWV]LN D] (8 ÒV D] ,0)
YH]HWÜLQHN DNLN PËV RUV]ËJRNEDQ LV
WRYËEELPHJV]RUÖWËVRNDWV]HUHWQÒQHN
OËWQL q D PDJ\DU SÒOGD UDJDGÛVQDN
EL]RQ\XOKDWyqÖUMDDSÒQ]ãJ\LODSÒV
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'WETÅ)RHVIÀVµWE
PHJMHJ\]LKRJ\DV]DEDGVËJKDUFRNWÛO
KHP]VHJÜ WÝUWÒQHWÒUH RO\ EãV]NH RU
V]ËJËOODPSROJËUDLNÝQQ\HQD]RQRVXO
QDN D] 2UEËQNRUPËQ\ GDFRV ËOOËV
SRQWMËYDO x6HQNLVHGÝQWVHHOKHO\HW
WãQN PLW WHJ\ãQN D PDJ\DU JD]GD
VËJJDOy qLGÒ]LDODSHJ\PDJ\DUWD
QËUQÜ YÒOHPÒQ\ÒW x$] RUV]ËJQDN
IãJJHWOHQQHNNHOOPDUDGQLDy
:ERIK]IX¼VXÆZ¼PIQ¼R]MW
x$ PDJ\DU NRUPËQ\ KHO\HVHQ GÝQ
WÝWW DNNRU DPLNRU V]HPEHV]ËOOW D
1HP]HWNÝ]L 9DOXWDDODSSDOy q MHOHQ
WHWWHNL0DUN:HLVEURWD:DVKLQJ
WRQL *D]GDVËJLÒV3ROLWLNDWXGRPËQ\L
.XWDWÛLQWÒ]HW NÝ]SRQWMËQDN LJD]JD
WÛMD D KÖU79QHN DGRWW LQWHUMáMËEDQ
.LIHMWHWWH KRJ\ 0DJ\DURUV]ËJQDN
QHP NHOO DJJÛGQLD DPLDWW KRJ\ D]
,0) IHOIãJJHV]WHWWH D WËUJ\DOËVRNDW
ÄJ\ YÒOL D PDJ\DU NRUPËQ\ MREEDQ
NLKDV]QËOMDD]DONXSR]ÖFLÛMËWD] ,0)
IHO PLQW PËV NRUPËQ\RN V]ËPRV
PËV NRUPËQ\ FVDN D]W WHV]L DPLW D]
,0) DNDU $ NÝ]JD]GËV] NLHPHOWH D
PDJ\DU NDELQHW MÛ GÝQWÒVW KR]RWW
DPLNRUD] ,0)LJÒQ\HLQHNNLHOÒJÖWÒVH
KHO\HWWDJD]GDVËJLQÝYHNHGÒVWFÒOR]
WDPHJ
:HLVEURWV]HULQW0DJ\DURUV]ËJÒV
(XUÛSD JD]GDVËJL IHOOHQGãOÒVH YH
V]ÒO\EHQYDQDNÝOWVÒJYHWÒVLPHJV]R
UÖWËVRNÒVDQÝYHNYÜDGÛNPLDWW0LQW
IRJDOPD]RWWKDDJD]GDVËJLODJODVVDQ
QÝYHNYÜRUV]ËJRNDWqÖJ\0DJ\DURU
V]ËJRW ÒV 6SDQ\RORUV]ËJRW q D] ,0)
DUUD NÒQ\V]HUÖWL KRJ\ WRYËEE FVÝN
NHQWVÒNNLDGËVDLNDWD]D]HJÒV]HXUÛ
SDLJD]GDVËJUDYHV]ÒO\HVOHKHW
$NÝ]JD]GËV]NULWLNËYDOLOOHWWHD )L
QDQFLDO7LPHVJD]GDVËJLQDSLODSV]HU
NHV]WÜL FLNNÒW LV DPHO\ V]HULQW D]
,0)KHO\HVHQWHWWHKRJ\NHPÒQ\NÒ]
]HO EËQW 0DJ\DURUV]ËJJDO x(] HJ\
QDJ\RQURVV]PDIILDV]HUâKR]]ËËOOËV
DPHO\EHQPHJEãQWHWQHNHJ\RUV]ËJRW
D]ÒUW DPLÒUW D OHJMREEDW WHV]L VDMËW
JD]GDVËJDÒUGHNÒEHQÒVPHJEãQWHWLN
D]RNDW DNLN QHP NÝYHWLN D WÝEEL RU
V]ËJáWMËWyqIHMWHWWHNL
$ 1HP]HWNÝ]L 9DOXWDDODSSDO ,0) 
YDODPLQW D] (XUÛSDL 8QLÛYDO IRO\WD
WRWW PDJ\DU WËUJ\DOËVRNUÛO NÝ]ÝOW
FLNNHWD7KH7LPHVEULWNRQ]HUYDWÖY
QDSLODS MáOLXV L V]ËPD DPHO\EHQ
HPOÖWLKRJ\2UEËQ9LNWRUQHPHWPRQ
GRWWD] ,0)ÒVD] (8NÝOWVÒJYHWÒVLOH
IDUDJËVRNUD ÒV PHJV]RUÖWÛ LQWÒ]NH
GÒVHNUH IHOV]ÛOÖWÛ NÝYHWHOÒVHLUH ÒV
KRJ\ D NÒW V]HUYH]HW NÒSYLVHOÜL ÝV]
V]HRPOÛ IL]HWÜHV]NÝ]ÝNUÜO ÒV ILVNËOLV
IHOHOÜWOHQVÒJUÜOEHV]ÒOYHWËYR]WDN%X
GDSHVWUÜO x$ OHIDUDJËVRN KHO\HWW D
NRUPËQ\ DGÛFVÝNNHQWÒVVHO D JD]GD
VËJNLIHKÒUÖWÒVÒYHOYDODPLQWD]ã]OHWL
NÝUQ\H]HWHJ\V]HUâVÖWÒVÒYHODNDUQÝ
YHNHGÒVWHOÒUQL0DJ\DURUV]ËJRQD
SDUODPHQW HOIRJDGWD D EDQNDGÛUÛO
V]ÛOÛWÝUYÒQ\WyqNÝ]OLDV]HU]Ü$GDP
/H%RU DNL V]HULQW D] HXUÛSDL SÒQ]
ãJ\LNÝUÝNPRVWDWWÛOWDUWDQDNKRJ\

D V]RPV]ÒGRV RUV]ËJRN KDPDURVDQ
NÝYHWLNDPDJ\DUSÒOGËWx$EDQNDGÛ
PHJÒUGHPHOWÒOMHQ0DJ\DURUV]ËJ
DPLÒUW V]HPEH V]ËOOW D 1HP]HWNÝ]L
9DOXWDDODSSDOÒVD](XUÛSDL8QLÛYDO
 EDQ D PDJ\DURN IHONHOWHN D
V]RYMHWHOQ\RPËVHOOHQUHPÒOYHKRJ\
OËQFUHDNFLÛLQGXOEH(]QHPWÝUWÒQW
PHJGH0DJ\DURUV]ËJOË]DGËVDDND
SLWDOLVWDGHVSRWËNNDOV]HPEHQH]áWWDO
WDOËQV]LNUËWJ\áMWyqROYDVKDWÛDFLNN
YÒJÒQ
x$ NÒW KÛQDSSDO H]HOÜWWL HPOÒNH]H
WHV UHWRULNDL EDNOÝYÒVHN XWËQ D )L
GHV]NRUPËQ\ Q\LOYËQYDOÛYË WHWWH D
SÒQ]SLDFRNQDN LV NL D] áU D KË]QËO
LWWKRQ KD]DUGÖUR]YD D SLDF QHJDWÖY
UHDNFLÛMËW ®P D] RUV]ËJ HEEÜO DNËU
MÛO LV NLMÝKHW DPHQQ\LEHQ D QHP]HW
NÝ]LNRQVWHOOËFLÛV]ËPXQNUDNHGYH]Ü
HQDODNXOÒVDKLWHOH]ÜNHWVLNHUãOPHJ
J\Ü]QL QHP HJ\ SRSXOLVWD SROLWLND
UÝJWÝQ]ÒVHLUÜOYDQV]ÛKDQHP%XGD
SHVW ËWJRQGROW VWUDWÒJLD V]HULQW FVH
OHNV]LNyqYÒOL -HQHL $QGUiVD 0ÒO
WËQ\RVVËJ 3ROLWLNDHOHP]Ü .Ý]SRQW
HOHP]ÜMH
$PDJ\DUNRUPËQ\YDNPHUÜVÒJQHN
V]ËPÖWÛ ËOOËVIRJODOËVD QHP IRJDGMD
HO D 1HP]HWNÝ]L 9DOXWDDODS XWDVÖWË
VDLW PHJGÝEEHQWHWWHDYLOËJJD]GDVËJ
NÒ]LYH]ÒUOÜLW $ YLOËJPÒGLD KHWHNHQ
ËWIHOV]ÖQHQWDUWMDDPDJ\DUUHEHOOLÛW
(OÜIRUGXOKDWKRJ\WÝEEWÝUWÒQLNPLQW
D]DPLWHOÜUHYHWÖWHQHNqHJ\PHJJRQ
GRODWODQ NRUPËQ\ IHMMHO PHJ\ D IDO
QDN QDJ\RW NRSSDQ D]XWËQ HOKDOOJDW
qPHJWÝUWÒQKHWKRJ\SÒOGDÒUWÒNâD]
HVHW ÒV OHKXOO D OHSHO D 'LV]QÛIHMâ
1DJ\áUELURGDOPËQDNPHJLQJDWKDWDW
ODQVËJËUÛO
$ IHOKRUNDGÛ PÒGLDNDPSËQ\EDQ
WHOMHVHQ ÒUGHPWHOHQãO HOWáOR]]ËN ÒV
WRU]ÖWMËNDWÝUWÒQWHNHW1HNãQNWËYROL
V]HPOÒOÜNQHNPHJGÝEEHQWÜD]DUËQ\
WDODQVËJ PÒUWÒNH D 0DJ\DURUV]ËJRW
HOÖWÒOÜÒVDPHJÒUWÜPHJQ\LODWNR]ËVRN
NÝ]ÝWW $PL PRVW HOOHQVÒJHVHQ PHJ
Q\LODWNR]RWWIHOIHGLHJ\PËVLNKËERUá
OÒWH]ÒVÒW DPLEHQ D KLWHOPRQRSÛOLXP
V]ÛUDNR]LNRUV]ËJRNVRUVËYDO.H
PÒQ\YËGGHJRQGROMXNPHJKRJ\D
YLOËJ RUV]ËJDLQDN WÝEEVÒJH D] HODGÛ
VRGRWWVËJ PRFVDUËEDQ YHUJÜGLN (]
HJ\ RO\DQ LPPËU WÝUWÒQHOPL ËOODSRW
DPLIHOPXWDWMDHJ\RO\DQYLOËJPÒUHWâ
KDWDORPOÒWH]ÒVÒWDPHO\QHND]DV]H
UHSHKRJ\JD]GDVËJLODJWÝQNUHWHJ\H
D] ÝQËOOÛ ËOODPRN UHQGV]HUÒW $ JD]
GDVËJLODJWÝQNUHWHWWËOODPRNHOYHV]Ö
WLNIãJJHWOHQVÒJãNHWJD]GDVËJLPR]
JËVWHUãNHWPLQGHQQDSLGROJDLNIHOHW
WLKDWDOPXNDWLVPHUWD]RNDWLVYDOD
PLO\HQWHUãOHWHQIHOãOLNãOVÜKDWDORP
DNDUMDLUËQ\ÖWDQL,O\HQLUËQ\ÖWËVOÒWH
]ÒVÒWV]ËPRVMHOYDOÛV]ÖQâVÖWLDIÒOH
OHPQHPRNQÒONãOYDOÛ0LQGHQNãO
VÜ NÝ]SRQWL LUËQ\ÖWËV D] HPEHUL ÒOHW
DODSV]HUYHLQHN QHP]HWRUV]ËJËO
ODP V]ÖQHVHJ\HGLVÒJâÝVV]NÒSÒWURP
EROMD ÒV D WHUPÒV]HW UHQGMH V]HULQWL
IHMOÜGÒVÒWWËPDGMDPHJHJ\GLNWDWÛ
ULNXVUHQGOÒWUHKR]ËVDÒUGHNÒEHQ
$)ÝOGQÒSHVVÒJHJ\RUVV]DSRURGË
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VDDNÝ]OHNHGÒVD]LQIRUPËFLÛDNH
UHVNHGHOHP J\RUV IHMOÜGÒVH PHJNÝ
YHWHOL D QHP]HWNÝ]L HJ\ãWWPâNÝGÒVW
PLQGHQ WÒUHQ 'H RO\DQ QHP]HWNÝ]L
VÒJ DPL D] HJ\ãWWPâNÝGÒVL PHFKD
QL]PXVRNDW EHKHO\HWWHVÖWL NÝ]SRQWL
LUËQ\ÖWËVVDO D QHP]HWHN NÝ]ÝWWL NDS
FVRODWRW QHP]HWHN IÝOÝWWL XUDORPPË
WRU]ÖWMD WÝUWÒQHOPL PÒUHWâ YHV]ÒO\W
MHOHQW(]DYHV]ÒO\PXWDWNR]LNPHJ
DPLNRUHJ\IHMOHWWSÒQ]ãJ\LUHQGV]HU
PHJMHOHQLN IHMOÜGÒVãNEHQ DODFVR
Q\DEE WËUVDGDOPDN ÒOHWÒEHQ ÒV RWW
EHUHQGH]NHGYH WHOMHVÖWKHWHWOHQ NÝYH
WHOPÒQ\HNHWWËPDV]WDKROFVDNDSUR
ILWV]HPSRQWMDLWÒUYÒQ\HVÖWLÒVEHVR
UROMDD]RUV]ËJRNDWDPDJDJD]GDVËJL
UHQGMÒEH$IHMOÜGÒVÒEHQÖJ\PHJ]D
YDUWWËUVDGDORPUHQGMÒWLO\HQEHDYDW
NR]ËVWÝQNUHWHV]L
)PEHÅWÀXµW¼W
IPEHÅWSHµWMW^µRH¼O
x$PDJ\DUSROLWLNDLSËUWRNEHQ
ÒV EDQ LV OHJLQNËEE SRSXOLVWD
DQ\DJL ÖJÒUHWHNUH ÒSÖWHWWÒN NDPSË
Q\XNDWqÖUMD%RG3pWHUÈNRVq PDMG
KDWDOPRQLVD]ËOODPLNLDGËVRNQÝYH
OÒVÒYHOLJ\HNH]WHNWËPRJDWËVWQ\HUQL
q D NÝYHWNH]PÒQ\ D QDJ\DUËQ\á GH
ILFLW $ NÝOWVÒJYHWÒVL KLËQ\W D QHP
]HWNÝ]L WÜNHSLDF HOHLQWH ÝUÝPPHO IL
QDQV]ÖUR]WD D Q\XJDWHXUÛSDLQËO MÛ
YDO QDJ\REE NDPDWV]LQW PHOOHWW  $
WÜNHSLDFRN JOREËOLV MHOOHJH PRVW HOÜ
VHJÖWHWWH D GHILFLW IRO\DPDWRV ILQDQ
V]ÖUR]ËVËW$PDJ\DUPDNURJD]GDVËJL
PXWDWÛNURPOËVDHOOHQÒUHDKLWHOPLQÜ
VÖWÜN PHJOHKHWÜVHQ VRNËLJ MÛ V]XYH
UÒQ RUV]ËJ EHVRUROËVWDGWDNKD]ËQN
QDN $] (8WDJVËJ NÝ]HOVÒJH PËU D
HV ÒYHN OHJHOHMÒQ PHJNÝQQ\Ö
WHWWHDWÒUVÒJRUV]ËJDLQDNKLWHOKH]MX
WËVËWD]XQLÛVWDJVËJHOQ\HUÒVHNÝUãO
SHGLJ WRYËEE MDYXOW D WÒUVÒJ OHJWÝEE
RUV]ËJËQDN NRFNË]DWL UDWLQJ  EHVR
UROËVDy
0HJLVPÒWHOWÒN WHKËW D HV ÒYHN
HODGÛVÖWËVËW D] DNNRUL ÒV D PRVW OH
YËOWRWWNRPPXQLVWDKDWDORPHODGÛVR
GËVLNÒV]VÒJHNLKDV]QËOËVËYDO
x$ *\XUFVËQ\NRUPËQ\ OHJMREE OÒ
SÒVHYROWKRJ\LGÜEHQVHJÖWVÒJHWNÒUW
D 1HP]HWNÝ]L 9DOXWDDODSWÛOy q MHOHQ
WHWWHNL%pNHVL/iV]OyD1ÒPHWKÒV
+RUQNRUPËQ\ SÒQ]ãJ\PLQLV]WHUH q
$  PLOOLËUG HXUÛ NÒV]HQOÒWL KLWHO
DPHO\QHNIHOWÒWHOHYROWDÒYHVNRQ
V]ROLGËFLÛV SURJUDP ÒOHWPHQWÜ YROW
(EEÜO D SÒQ]EÜO ÒOW 0DJ\DURUV]ËJ
RNWÛEHUÒVPËMXVNÝ]ÝWWq
1HNãQNYROWV]ãNVÒJãQNDQHP]HWNÝ
]LV]HUYH]HWHNUHÒVQHPQHNLNUËQNq
PRQGWD %ÒNHVL $]W LV KR]]ËWHWWH
DNËUQÒJ\NÒ]OËEFVáV]YDNÝQ\ÝUÝJYH
LVGHKR]]ËNHOOHWWMXWQLDSÒQ]KH]$]
,0) QDJ\RQ QDJ\YRQDOáDQ YLVHONH
GHWW1DQHP*\XUFVËQ\)HUHQFV]ÒS
V]HPÒÒUW KDQHP D 0DJ\DURUV]ËJRQ
OHYÜQHP]HWNÝ]LWXODMGRQEDQOHYÜEDQ
NRNPLDWWDPHO\HNLWWHQLFVÜGMHDNËU
D]DQ\DFÒJHLNHWLVEHGÝQWKHWWHYROQD
DPL D] DGRWW RUV]ËJEDQ LV VáO\RV NÝ
YHWNH]PÒQ\HNNHOMËUWYROQDy
0DJ\DURUV]ËJPHJNDSWDDH]HU
PLOOLÛ HXUÛ NÝOFVÝQW DPLEÜO D]RQQDO
RGDDMËQGÒNR]RWWDEDQNRNQDNH]HU
PLOOLÛW
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal
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KÍVÁNUNK!
Augusztus 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Klára nevû olvasóinkat.
Klára: A latin clarus melléknév nônemû alakjából. Jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres, kitûnô, jeles.
Köszönthetjük még: Hilária, Hilda,
Letícia, Amália, Sugárka nevû barátainkat.
Augusztus 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ipoly nevû olvasóinkat.
Ipoly: A görög eredetû Hippolütosz
név rövidülése. Fejlôdési sora: Ipolit,
Ipol, Ipoly. Jelentése: a lovakat kifogó.
Köszönthetjük még: Belinda, Benedetta, Emôd, Gertrúd, Hanna,
Hippolit, Max nevû barátainkat.
Augusztus 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Marcell, Marcella nevû olvasóinkat.
Marcell: A latin Marcellus családnévbôl, ez pedig a Marcus továbbképzése.
Marcella: a Marcell nôi párja.
Köszönthetjük még: Anasztázia, Benô Menyhért, Özséb nevû barátainkat.
Augusztus 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Mária nevû olvasóinkat.
Mária: A héber Mirjam névnek a görög és a latin bibliafordításokban módosult alakja. Fejlôdési sora: Mirjam,
Mariam, Maria, Mária. Jelentése számos megfejtési kísérlet ellenére ismeretlen.
Köszönthetjük még: Ali, Asszunta,
Masa, Maja, Napóleon, Vladimír
nevû barátainkat.
Augusztus 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ábrahám nevû olvasóinkat.
Ábrahám: Héber eredetû név. Jelentése a biblia szerint: a tömeg, a sokaság
atyja. A modern nyelvtudomány szerint az elôtag jelentése valóban apa, az
utótag jelentése azonban ismeretlen.
Köszönthetjük még: Ábris, Amelita,
Joakim, Rókus, Szeréna, Teodor
nevû barátainkat.
Augusztus 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Jácint nevû olvasóinkat.
Jácint: latin eredetibôl alakult férfinév. Nôi megfelelôje a Jácinta.
Köszönthetjük még: Anasztáz, Arika, Anasztázia, Emilia, Jácinta nevû barátainkat.
Augusztus 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Ilona nevû olvasóinkat.
Ilona: A Heléna régi magyarosodott
alakváltozata.
Köszönthetjük még: Agenor, Ilma,
Heléna, Helén, Lenke, Rajmund nevû barátainkat.
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kor-mányzati ciklusban a munkaügyi szabályozást is korszerûbbé lehet tenni,
azaz: szükség lenne egy új munkatörvénykönyvre” –– hangsúlyozta Dávid Ferenc. Az 1992-es szabályozás ugyanis még a nagyüzemi Magyarország képét
fedi le, az elôírások szinte teljesen megbénítják a kis- és középvállalkozói szektort. Rugalmas szabályozásra van szükség, természetesen a munkavállalói jogok megtartásával.

Augusztusban jön Lakmusz,
a dunai vízilimuzin
Nagyszabású partin mutatták be a velencei vízitaxikhoz hasonló, tízszemé-

Sok diák 2025-ben
külföldön szeretne élni
Nyelveket beszélô, a környezetvédelemre fogékony embereknek látják magukat 2025-ben a mai középiskolások és egyetemisták, akik közül sokan külföldön szeretnének élni –– derül ki egy akadémiai kutatásból, amelynek eredményeit a Népszabadság ismerteti. A napilap cikke szerint az egyetemisták
nem szeretnék, ha Magyarország kedvelt bevándorlási célpont lenne, viszont
mindenki valószínûnek tartja, hogy a hazai lélekszám nyolcmillió körül lesz
2025-re. A középiskolások 79 százaléka szeretne családot, 18 százalék bizonytalan volt ebben a kérdésben, és mindössze 3 százalék utasította el teljes mértékben a családalapítás gondolatát.
A legtöbben két gyereket szeretnének, de népszerû a három gyerek gondolata is –– a családalapításra legkésôbb tíz év múlva kerülne sor.
A középiskolások nagyon fontosnak tartják a nyelvtanulást. A többség az
angolt favorizálja, de a németet is sokan választják.
Nem túl jó képet fest, hogy a középiskolások alig 39 százaléka szeretne Magyarországon élni, 31 százaléka még nem döntött, de 30 százaléka inkább külföldön telepedne le. Az elvágyódók kétharmada az EU-n belül képzeli el a
jövôjét, míg hatoduk az unión kívül élne. Az egyetemisták körében végzett hasonló felmérés szerint a hallgatók 61 százaléka szeretne Magyarországon élni,
19 százalék még nem döntött, 20 százalék gondolja úgy, hogy külföldön akar
letelepedni.
A középiskolások úgy vélik, hogy 2025-ben az elfogadás és a megértés jellemzi hazánk társadalmát. Sok külföldi él majd itt, akit befogad a többség. A
diákok szerint megszokott és megengedett lesz az azonos nemûek házassága,
illetve számukra az örökbefogadás –– olvasható a Népszabadságban.

lyes, mahagóni felépítményû, 260 lóerôs Volvo Penta motorral felszerelt vízilimuzint, amelyet megálmodója a Lakmusz névre keresztelt. A Lakmusz azért
merészkedett a vízre, hogy nevéhez méltón megmérje a vizet, és a tapasztalatok
alapján a jövô szezonban akár egy flotta gördüljön le a hazai gyártósorról. Eôry
Botond, aki 2007-ben Az év személyszállítója címet kapta, merészet álmodott:
életet lehelni a Dunába, s a velencei hangulatot idézô vízilimuzinokkal stílust és
eleganciát teremteni. Az utasokat egy kapitány és egy matróz klasszikus hajósuniformisban, azaz kék–fehér csíkos felsôben és fehér nadrágban szolgálja
majd a zenés hajón. A hazánkban elsôként megjelenô szolgáltatást –– amely
augusztus közepétôl lesz elérhetô –– az Eurama Kft., valamint az MB Travel új
üzletágaként vezetik be. Az MB Travel ügyvezetôje, Eôry Botond a Magyar
Hírlapnak elmondta: a Dunarama névre keresztelt szolgáltatás a Duna budapesti szakaszán és a Dunakanyar területén lesz elérhetô november közepéig,
majd március közepétôl ismét. Mint mondta, a több tízmillió forintos beruházás
eredményeként felépített három méter széles és kilenc méter hosszú Lakmusz
számos igényt szeretne kielégíteni, amelyeknek közös pontja a magas minôség,
megfizethetô áron. A szolgáltatást –– mint a szárazföldi limuzinokat is ––
elôrendeléssel lehet igénybe venni. Eôry Botond elmondta: meg szeretnék
hódítani a Dunát, amelynek utazási és élménylehetôségeit ma még egyáltalán
nem aknázzuk ki. Szerinte a budapesti és a dunakanyari hajózásban komoly
gazdasági potenciál rejlik. Ezt felismerve vállalta az MB Travel és az Eurama
–– az utak értékesítôjeként –– azt az invesztíciót, amelynek megtérülése csak
hosszú távon várható. Az elôzetes számítások szerint a Lakmusz harminc–
negyvenezer forintos rezsióradíjjal mûködik majd, ami a teljes, azaz tíz utassal
való üzemelés estén három–négyezer forintos óradíjat jelent. A Dunarama
bázisa Újpesten, a Marina-partnál lesz. A nyolc–tíz bérelt kikötô a Duna partján
A lengyel kormány is támogatja a magyar földmoratórium meghosszabbítását
–– a fôváros és Esztergom között –– több helyen található majd meg. Az egyik a –– közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium pénteken az MTI-vel. Fazekas SánBatthyány térnél lesz.
dor vidékfejlesztési miniszter Varsóban tárgyalt a lengyel mezôgazdasági és
vidékfejlesztési miniszterrel, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárával. A magyar kormány idén áprilisban kérte az Európai Uniótól a
külföldiekre vonatkozó földvásárlási tilalom 3 évvel történô meghosszabbítását.
Az eredeti határidô szerint a moratórium 2011. április 30-án jár le. A találkoA tízszázalékos társasági adó kiterjesztésével javul a hazai üzleti környezet, zókon szó esett a 2011-es magyar EU-elnökségi felkészülésrôl, és a felek megígy az sem kizárt, hogy fordul a kocka: nem a magyar cégek választják Szlo- egyeztek abban is, hogy a szoros egyeztetések a jövôben is folytadnak a két
vákiát, hanem az ottani vállalkozások bennünket. Dávid Ferenc, a VOSZ ország között.
fôtitkára szerint a jövôben a munkaügyi szabályozást is rendbe kellene tenni,
Fazekas Sándor Lengyelország segítségét kérte a magyar termôföld moazaz: szükség van egy új munkatörvénykönyvre.
ratórium meghosszabbítása ügyében, és Marek Sawicki lengyel miniszter
A kormány huszonkilenc pontos gazdasági akcióterve javítja a hazai üzleti támogatásáról biztosította Magyarországot –– olvasható a közleményben. A lenkörnyezetet, s ez segíti a növekedés beindulását –– mondta lapunknak Dávid gyel és a magyar miniszter áttekintette az Európai Unió Közös AgrárpoliFerenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) fôtitkára. A tízszázalékos társasági adó kiterjesztése (ötszázmillió forintos nyereségig) erôsíti a cégek versenyképességét. Ez a mérték kedvezôbb, mint a 16
százalékos szlovák adókulcs. Így vélhetôen azoknak a magyar cégeknek is érdemes visszatelepülniük, amelyek korábban a nagy hazai elvonás miatt északi
szomszédunkat választották. Dávid Ferenc azt sem tartja elképzelhetetlennek,
Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
hogy külföldi, például szlovák vállalkozások is nálunk telepednek le. A
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika
tízszázalékos társaságiadó-kulcs kiterjesztésétôl nem mindenki vár jelentôs
Fôszerkesztô: Csapó Endre
elôrelépést. Többen azzal a kritikával éltek, hogy a hazai cégek kétharmada
veszteséges, így nem tudják kihasználni a kedvezô mértéket. Tény azonban,
Irodák:
hogy a vállalkozások egy része szándékosan nem mutat ki nyereséget, hogy ne
kelljen társasági adót fizetnie. A VOSZ fôtitkára szerint ez most változhat: ha 19
Melbourne
Sydney
százalék helyett tíz százalékot kell fizetni, akkor nem érdemes eltitkolni a
15 Roselyn Crescent.
22 Marinella Street
nyereséget. Fôként úgy, hogy egy veszteséges cég más kedvezményekkel sem
East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Manly Vale, NSW. 2093
élhet, és a Széchenyi-kártyával sem kaphat hitelt. Ez utóbbi lehetôségeit pedig
Fax: (03) 9563-9101
most még inkább érdemes igénybe venni.A 2002 óta mûködô Széchenyi-kártyaE-mail:
program három hitelkonstrukcióval bôvül. Várhatóan augusztus elsejétôl indul
Telefon: (02) 9907-6151
amarffy@netspace.net.au
a Széchenyi-forgóeszközhitel, a felvehetô összeg plafonja huszonötmillió forint,
E-mail:
Levélcím: P.O. Box 210,
legfeljebb hároméves futamidô mellett. Szeptembertôl indul a Széchenyihungarianlifesydney@gmail.com
Caulfield, Vic. 3162
beruházási hitel, maximum ötvenmillió forintig, s legfeljebb tízéves futamidô
mellett. Januártól elérhetô lesz a Széchenyi-önerôhitel is. Ez támogatást nyújt a
Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
pályázatokhoz elôírt önerô biztosításához és a források nagyobb arányú kihasz(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
nálásához. Tízéves futamidôvel, legfeljebb ötvenmillió forinthoz lehet hozzáElôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 160.jutni. Az új hitelkonstrukciókhoz a kormány két százalék kamattámogatást és
Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
ötven százalék garanciadíj-támogatást biztosít.A VOSZ korábban –– a Fideszhez
hasonlóan –– szorgalmazta az élômunka terheinek csökkentését is. Dávid FeHalf page: $ 300.— Full page: $ 550.—
renc szerint azonban mára egyértelmûvé vált, hogy erre most nincs lehetôség,
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nem szabad kiüríteni az egészségügyi kasszát.„Bízunk abban is, hogy ebben a

A lengyel kormány is támogatja
a magyar földmoratórium
meghosszabbítását

Az új jelszó:
Tessék, haza lehet jönni!
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Egy mai Sobri Jóska

Becslések szerint legalább harminc százalékos lesz a termeléskiesés. A gondot
fokozza az is, hogy kevesebb lesz az aszú is a borvidéken, holott aszúban már Jobban tette volna Stadler József, ha
most is hiány van.
annak idején megmarad számadó juhásznak, s nem bonyolódik bele a katikájának 2013 utáni jövôjével kapcsolatos kérdéseit is.
cifántos üzleti világba. Ám erôs készA környezetvédelmi minisztérium államtitkárával folytatott találkozón az
tetést érzett a vállalkozói életre, majd
uniós elnökségi prioritásokról és aktuális környezetvédelmi kérdésekrôl egyezAz elsô félévben az európai autópiacok közül a magyar szenvedte el a legna- néhány sikeres év után adó- és áfatettek. Lengyel részrôl ígéretet tettek arra, hogy segíteni fogják a magyar elcsalásért, valamint jogosulatlan áfanökségi program megvalósítását, különös tekintettel a kiemelt területekre, így gyobb visszaesést –– derül ki az Európai Autógyártók Szövetségének legfris- visszaigénylésért börtönben kötött ki,
a vízpolitikára, a biológiai sokféleség védelmére, és az erôforrás-hatékonyság- sebb adataiból.
Júniusban 1,341 millió személyautó került forgalomba Európában, ami 7 négy és fél évet kapott, öt éve szabara.
százalékos csökkenést jelent éves összevetésben, az év elsô hat hónapjában dult.
eladott 7,825 millió darabos eladás azonban minimális, 0,2 százalékos bôvülést Stadler nem mondható klasszikus bûjelent –– derült ki az Európai Autógyártók Szövetségének felmérésébôl.
nözônek, inkább afféle tájjellegû beA legjobb mutatókkal Izland büszkélkedhet, a szigetország autópiaca 58,2 tyárnak, a mai világ Sobri Jóskájának,
százalékkal bôvült, majd Portugália és Norvégia következik 57,7, illetve 48,4
Legalább harminc százalékkal kevesebb szôlô terem az idén a Tokaj-hegyal- százalékos fejlôdéssel. Európa legnagyobb autópiacai közül Németországban akit valamifajta népi áhítat vesz körül, csak a törvénnyel áll hadilábon. A
jai történelmi borvidéken, mint tavaly –– írta az Észak-Magyarország.
29 százalékkal estek vissza az eladások az elsô félévben, míg Olaszországban
A tartós esôzés és a kánikula egyaránt kárt okozott, illetve okoz a szôlôben, 2,9, Franciaországban 5,4, Spanyolországban pedig közel 40 százalékos volt a hajdani bojtár baloldali érzelmû, laamelyet megtámadott két legjelentôsebb betegsége, a peronoszpóra és a liszt- növekedés.
punknak adott interjújában elmondta,
harmat is –– olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei napilapban.
A hat hónapos adatok szerint a magyar autópiac járt a legrosszabbul, az AC- annyi pénzzel támogatta a szocialisMarcinkó Ferenc, a Tokaj Hegyközségi Tanács elnöke a lapnak nyilatkozva EA adatai szerint Magyarországon 43,8 százalékos volt a hanyatlás.
tákat, hogy abból több kampányt is le
azt mondta: a korábbi kedvezôtlen idôjárás miatt már elkéstek a védekezéssel.
lehetne vezényelni.
A kalandos életû népi hôs megint belebotlott
a paragrafusokba. A Bács$)2%#4Ò&2/-Ò(5.'!29
Kiskun Megyei Fôügyészség feltételezése szerint éveken át számla nélkül
szerezte be solti áruházába a kínálatot,
és nagy értékû fiktív számlákat fogadott be, hogy így bújjon ki az áfafizetés alól. Ha bebizonyosodik az
ügyészség feltételezése, kettôtôl tizenkét évig szüneteltetheti a vállalkoÒ
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zásait, ha úgy tetszik, fújhatja a hû
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vösön furulyáját. Kiesésével tovább

3(
szûkülhet az MSZP-szponzorok köre –
– bár nekik már mindegy, ôk tavasz
óta fújhatják…

Magyarországon veszik a
legkevesebb új autót Európában

Harmadával kevesebb
a szôlô Tokaj-Hegyalján
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Ebben a kíméletlen kánikulában sem
hagyta el az embert a vele született
lelemény. Az enyhülést keresô városi
bennszülött fényes nappal belemászik
a köztéri díszmedencébe, falikút alá
dugja a fejét, jeges fagylaltgombóccal
kenegeti tarkóját, feltöltött hûtôakkumulátort nyalogat, hideg zacskós tejeket helyez el az öltözékében. A közhivatalokban a hölgyek harisnya
nélkül is dolgozhatnak, engedélyezik
a kurta szoknya viselését, a férfiak
otthon hagyhatják a zakót és a nyakkendôt. A légkondicionált helyiségekbe, plázákba, csarnokokba be kell engedni a kánikulától szédelgô embe
reket, nekik ez most oázis, remény a
túlélésre.
A nagy meleg kulturális hozománya,
hogy váratlanul megugrik a múzeumok, közgyûjtemények látogatottsága,
a templomokat is többen keresik fel
ilyenkor –– itt kellemes a hômérséklet,
az emberbe visszatér a biológiai
egyensúly, tágul a humán érdeklôdése,
nyitottabbá válik az egyház felé. Minden rosszban van valami jó.
Szûk pátriámat mindenesetre megviseli a kíméletlen hôség. Az árnyékos
tornácon harminckét fokot mutat a
hômérô, a két kutya beásta magát a
bokrok alá, a macskákat napok óta
nem látom, a papagájok beszüntették
a rikácsolást. Ezt a cikket egy szál
fürdônadrágban írom az elsötétített
dolgozószobában, lábam alatt hideg
vizes lavór. Amint befejezem az írást,
beállok a kerti locsoló elé, ha az sem
elég, bemászom a hûtôládába. Ha maradt még bennem gondolat, ott tartósítom az utókornak. Most kirakom a
pontot, és megyek a kerti locsolóhoz,
pfû.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

4. oldal
„Közel Önhöz” –– ez az MSZP kampányjelszava. Kicsit félelmetes, mert
a magyar polgárok túlnyomó többsége
inkább azt szeretné, ha nagyon messze
lenne. Szanyi kapitány, a kampány rettenthetetlen fônöke derûlátó, mert sze
rinte Budapest még sohasem volt
jobboldali, vagyis a fôváros lesz a
Fidesz Sztálingrádja. A metaforát
kibontva Szanyi maga Sztálin elvtárs,
aki megállítja a nácikat, hogy aztán
felszabadítsa Európának legalább a
felét. A kapitány most széles összefogásban reménykedik a Fidesszel
szemben, bár az LMP-re nem számít,
mert az „a Fidesz csatlósa”, vissza
akarja adni a szocialisták becsületét
(nem lesz könnyû), bár elismeri, „a
kriminalizálásra és horrorizálásra
nem volt adekvát válaszunk”. A magyar nyelvvel is hadilábon álló politikus még kijelentette: „Másokat is be
tudok húzni lelkesítô világképbe”. A
mondat elsô részénél meghökkentem,
hogy most Szanyi kibontja az igazság
minden részletét, nevezetesen, hogy
másokat is be tud húzni, de nem, a lelkesítô világkép nyilván a sztálingrádi
gyôzelemmel lesz teljes. Szegény Szanyi szerint az emberek mindennapos
gondjaikban számíthatnak a szocialistákra, az elmúlt nyolc év ezt ékesen
bizonyította, ott voltak minden kilométerkônél, ahol valamit el lehetett lopni.
Azt persze még az MSZP vezetôi is
elismerik, hogy nekik Budapesten önkormányzati választást nyerni körülbelül annyira valószínû, mint az, hogy
Kovács Lászlót szépségkirálynônek
választják az Anna-bálon, de egy kommunista nem ismeri a lehetetlent, csak
a kevés pénzt. Persze más volna a
helyzet, ha Demszky, a nagy városépítô meggondolná magát, és dicsô csa-
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Sarkosan fogalmazva
patával (már aki még szabadlábon
van), Szanyi kapitány mellé állna. Akkor ez a büszke és sokszínû, szabad
fôváros egyetlen lakója sem szavazna
Tarlós Istvánra, mert Budapest
undorodik a rendtôl és tisztaságtól, és
imádja az útfelbontásokat. Szanyi horrorizál, ha ugyan érti is, amit mond.
***
Sokszor eltûnôdtem már, hol rontottam el az életemet. Most Csillag
István példáján megvilágosodtam.
Talán akkor tévedtem nagyot, amikor
nyomorult bölcsész, majd tanár lettem, nem pedig jogász vagy legalább
közgazdász. Csillag István (1951)
mindkét szakmában jeleskedett, az
SZDSZ emlékezetesen kiváló gazdasági és közlekedési minisztere (2002–
2004) már 1976 és 1986 között a Pénzügyminisztérium osztályvezetôje volt,
aztán egyebek között pénzügykutató,
vállalati privatizációs tanácsadó, és
már 1987-ben társszerzôje volt a Fordulat és reform címû korszakalkotó
munkának. A nyomorult halandó nem
is sejtette, hogy Csillag minisztersége
óta az Eximbank igazgatósági elnökeként tengette életét, havonta több mint
4 millió forintért, full extrás Audi A6os városi luxusterepjáróval, 400 ezer
forintos ruhapénzzel, 250 ezer forintos
cafeteriával, 144 ezer forintot érô étkezési jeggyel, közben beutazva egész
Európát, mint a Magyar Nemzet cikkébôl kiderül. Mindezt kapta ez a zseni
havonta átlagosan egyetlen nap (!) kötelezô munkavégzés fejében. Ez a ne-

Gazdasági szabadságharcot...
(Folytatás az 1. oldalról)
Bajnaiék az IMF-hitel utolsó részletét nem hívták le, sôt meghosszabbíttatták a felhasználás lehetôségét.
„A bankoknak adott pénz azonban
semmilyen formában nem segítette a
magyar gazdaság válságból való kilábalását – írja Csath Magdolna közgazdász – hiszen egyes nemzetközi
elemzések szerint ennek egy részét
az itteni leányvállalatok haza utalták
anyabankukba, más részét pedig, a
Magyar Nemzeti Bankban fialtatták,
kamatot szedve azért a pénzért, amiért a magyar állam kamatot fizet külföldre. Éppen emiatt is nagyon álságos az IMF viselkedése. Most ugyanis
azt mondják, hogy a bankadó diszkriminatív. És a bankok támogatása nem
volt az más cégekkel és szektorokkal
szemben? Kilóg a lóláb! Ezek után
nagyonis logikus az Orbán-kormány
döntése.”
„A globalizáció azt jelenti, hogy 1.
ott szerzünk tôkét, ahol a legolcsóbb,
2. ott termelünk ahol a legalacsonyabbak a költségek és 3. ott adunk el,
ahol a legnagyobb a haszon.” (N. R.
Narayana Murthy)
Ez természetesen csak a globális
terjeszkedésre alkalmas nagy gazdasági egységek mûködésére alkalmazható filozófia. Magyarország 1.
nem ott szerezhet tôkét, ahol legolcsóbb, mert már a kádári hitelfelvétellel „belépett” az IMF nevû monopól szervezetbe, 2. Magyarország
mások termelési vállalkozásához kell
versenyezzen termelési költségek olcsóságával, és 3. ami a hasznot illeti, az
a vállalkozóé, Magyarországnak más

kizsákmányoltakkal versenyezve kell
olcsónak lenni. Erre hangol az alábbi
idézet:
„A tevékenységüket optimalizáló
transz- és multinacionális vállalatok
a világgazdaság kulcsszereplôivé
váltak. Ôk használták ki leginkább a
nemzetközi kereskedelem és a tôkeáramlás lehetôségeit, hoztak létre
leányvállalatokat a világ különbözô
pontjain, alakítottak ki globális termelési és szolgáltatási rendszereket. A
nemzetgazdaságok számára az egyedüli út a globális rendszerekbe való
integráció. A felzárkózási pályát az
az ország tudja sikeresebben bejárni,
amelynek a kiindulási feltételei jobbak. Azon államok, amelyek rendkívül rossz gazdasági, társadalmi
állapotban vannak a fejlôdés és modernizáció beindítása különösen nagy
erôfeszítést igényel.” (Halmos Kornél, közgazdász professzor))
Tehát a világszisztémából nem lehet
kilépni, csak a tönkremenés veszélyével. Erre illik az orbáni mondás:
Hajrá Magyarország!
Úgy is mondhatjuk: munkára fel. A
magyar globalizáció azt jelenti, hogy
1. megszabadulni az adósságterhektôl,
2. Magyarország válogathasson az országban letelepedni kívánó vállalkozók között. 3. Saját termékeivel,
szolgáltatásaival, tudásával biztosítsa
gyarapodását.
Ez hosszú idô munkája lesz, aminek
legfôbb feltétele egy nemzeti kormány tartós berendezkedése, amivel
a gazdasági életet össznemzeti vállalkozássá teszi.

véhez méltó szép és okos ember akkor
volt pályája csúcsán, amikor a D–209es egy ôszinte pillanatában ki merte
jelenteni, hogy az SZDSZ tele van
korrupciós ügyekkel –– távoznia is kellett, hogy az ôszödi rém vezesse az országot a még boldogabb jövô felé.
Tusnádfürdôi beszédében Orbán
Viktor egyebek közt utalt arra, hogy
különbséget kell tennünk humor és cinizmus között –– nos, Csillagnak és
társainak karrierje egyaránt alkalmas
arra, hogy keserû humorral vagy akár
cinizmussal elismerjük, ezek az emberek nem született vesztesek, az élet
napos oldalán tudtak maradni mindig,
más kasztból valók, „fejükön másképp
tapad a haj”, a vaj pedig direkt jól áll
nekik. Mondhatnám, legyenek önök is
milliomosok, de már késô, tetszettek
volna forradalmat csinálni. Válasszatok magatoknak Csillagot.
***
Érdekes új fejezet nyílt a nemzeti és
a kozmopolita-internacionalista nyelvi
háború történetében. A magyar nép
ráunt a nacionalizmussal, irredentizmussal, fasizmussal, nácizmussal,
antiszemitizmussal és rasszizmussal
való fenyegetésekre, és a „mértékadó”
nyugati sajtó hasonló jellegû hazugságai is egyre inkább visszaütnek a
koholt vádak kitalálóira. A vérkomcsivérliberális megmondóemberek botor
módon ellôtték összes muníciójukat,
kiürült a szótáruk is, a „lábbal tiporja”,
„fittyet hány”, az „egész pályás letámadás”, a „hazugsággyár” vagy a „gôzhenger” kifújt, már csak az útszéli káromkodás marad az internet zárványaiba szorulva. A „történészek”, „filozófusok” és abszolúte független politikai elemzôk kedves Hitler–Horthy–
Mussolini–Putyin-féle párhuzamai sem
rendítik meg az olvasókat, és az is
nyájas bohóságnak tûnik, ha a Népszavában (!) rendszeresen a Rákosikorszakhoz hasonlítják az új, sötét és
félelmetes Orbán-kort, amelyben (jut
eszembe Kovács László a kôkorból)
elôbb könyveket, majd embereket is
égetnek, a kommunista boszorkányokra pedig máglyahalál vár. A debileknek kijáró együtt érzô mosollyal
olvasom az egyre gyakoribb felismerést, hogy a sokat gúnyolt „fülkeforradalom” valójában ellenforradalom
volt, mert az igazi forradalom csakis
baloldali lehet, a válasz pedig a jobboldali fehérterror, a régi rend visszaállítására szövetkezô gonosz és retrográd ellenforradalom. A Mozgó Világ
júliusi számában Ripp Zoltán (történész) „rendszervisszaváltó ellenforradalomról” zagyvál, a stílusra jellemzô:
„A Fidesz vezére mint született politikai ragadozó megérezte a vér szagát,
és könyörtelenül bánt sebzett áldozatával.” Emberek, ha ezek visszajönnek,
akkor mind elôbb népbíróság elé, majd
börtönbe kerülünk, és visszaállítják a
halálbüntetést is. Ellenforradalmárok
számára nincs kegyelem.
***
Komolyan mondom, szinte csodálom
a szocialistákat abbéli képességükért,
hogy bármilyen témában és helyzetben képesek folyékonyan hazudni,
méghozzá ártatlanul mosolyogva, a
legkisebb szégyenérzet nélkül. Több
évtizedes, kiváló iskolájuk volt, ez kétségtelen, legfôbb vezetôik mesterei
voltak a tömény hazugságnak, mégis
figyelemre méltó, hogy az általuk de-
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mokráciának csúfolt közegben ennyire lenézik saját táborukat is. Az egyik
fôhazug azt nyilatkozta, hogy az Orbán-kormány két hónap alatt tönkretette a sínre került, már dübörgésnek
indult magyar gazdaságot és 700 (hétszáz!) milliárdot pazarolt el, amit B.
Gordon nagylelkûen a kasszában hagyott. Most tegyük félre az ôszödi rém
és G. Zsolt megszokott, dühtôl és gyûlölettôl fröcsögô zagyvaságait, mert
ezek a baloldali fekete humor kategóriájába tartoznak. Feltûnô azonban,
hogy egyre több MSZP-s pártember
adja írásra buksi fejét, blogolnak veszettül, vagy igénybe veszik a nyomtatott sajtó szolgálatait. Már pusztán
stilisztikai szempontból érdekes olvasmány volt Szanyi kapitány cikke a
Népszavában (Tarlós nem tarol!),
ugyanis Szanyi büszke szocialista,

nyilván nem engedte, hogy belejavítsanak a cikkébe, a szerkesztôk pedig
nem mertek szólni, hogy „fônök, legalább a nagyobb hülyeségeket hadd javítsuk!”. Az októberi önkormányzati
választások baloldali sikerét ígéri ez
az egyszerû ember. „Addig pedig beérik, konkrétabban megrohad a narancs. Az adott penészgombától ugyan
nem ér fülig a szám, minthogy magam
is a devizahitelesek táborában nézegetem dülledt szemekkel a törlesztôrészletrôl szóló tájékoztató levelet. Közgazdászként meg az a sejtésem, hogy a
szemgolyóim augusztusban és szeptemberben még fognak elôredülledni
egy-egy centit”. Vannak a cikkben
még jobb sorok is, tegyük el, és olvassunk fel néhányat húsz év múlva,
mirôl is volt szó 2010-ben.
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NÒQWMHJ\]HWW)LGHV]
1RKDDKËODQHPSROLWLNDLNDWHJÛULD
D] áMUDYËODV]WËVËÒUW WDYDO\ 7XVQËG
IãUGÜQ LV NDPSËQ\ROÛ D 3'/ LUËQ\
YRQDOËUD EHIRO\ËVW J\DNRUOÛ 7UDLDQ
%DVHVFX URPËQ HOQÝNQHN DNDGW NÝ
V]ÝQQLYDOÛMD HJ\HV PÒUÒVHN V]HULQW
D]HUGÒO\LPDJ\DURNV]Ë]DOÒNDUË
V]DYD]RWW D] ËOODPIÜYËODV]WËV GÝQWÜ
IRUGXOÛMËEDQ %ËOYËQ\RV ËOODQGÛ xWË
ERULSãVSÝNÒWyYLV]RQW%DVHVFXOHNÝ
WHOH]HWWMHL QHP KDJ\WËN FVHUEHQ q
7{NpV /iV]Oy QHPUÒJ ÒSS D 3'/
WËPRJDWËVËYDOYËOWKDWWD6FKPLWW3iOW
D] (XUÛSDL3DUODPHQWDOHOQÝNLSRV]W
MËQ
$URPËQGHPRNUDWDOLEHUËOLVRNÒVD
)LGHV] SROLWLNDL V]ÝYHWVÒJÒW V]RNËV
DQWLNRPPXQLVWD DQWLXWÛGSËUWL IURQW
NÒQWLVHPOHJHWQLVKDH]LJD]PËUD
V]DEDGHJ\HWHP HV KHO\V]ÖQYË
ODV]WËVDWHOLWDOËODWQDNEL]RQ\XOW$KHW
YHQHVQ\ROFYDQDV ÒYHNEHQ UHQGH]HWW
Q\ËUL EËOYËQ\RVIãUGÜL EáFVáN XJ\D
QLV D NRPPXQLVWD %XNDUHVWWHO V]HP
EHQLURPËQLDLPDJ\DUHOOHQËOOËVWGH
PRQVWUËOWËN $ PËEÛO YLVV]DQÒ]YH
VRUVV]HUâQHNWâQLNWHKËWKRJ\EËUD
UHQGH]YÒQ\EHQqKHO\V]âNHPL
DWWqËWNÝOWÝ]ÝWWDWXVQËGIãUGÜLNHP
SLQJEH PËLJ EËOYËQ\RVL GLËNWËERU
LOOHWYH 7XVYËQ\RVQÒYHQIXW
+IW^XYWTSPMXMOE
$QQDN KRJ\ 7UDLDQ %DVHVFX ÒV D
PDJ\DU PLQLV]WHUHOQÝN NÝ]ÝWW q 2U
EiQ9LNWRUV]DYDLYDO qxNLIHMH]HWWHQ
V]ÖYÒO\HV D SROLWLNËEDQ EDUËWLQDN
PRQGKDWÛ V]HPÒO\HV NDSFVRODW ËOO
IÝQQy D KD]DL NRUPËQ\YËOWËV XWËQ
J\DNRUODWLKDV]QDLVOHWW$EXGDSHVWL
SDUODPHQW SÒOGËXO PËMXVEDQ áJ\
WXGWD HOIRJDGQL D KDWËURQ WáOLDN NHW
WÜVËOODPSROJËUVËJËUÛOV]ÛOÛWÝUYÒQ\W
KRJ\ QHP ËOOW ÝVV]H HOOHQH D xNLV
DQWDQWy DV]ORYËNHOLWVHP5RPËQLËW
VHP 6]HUELËW QHP WXGWD ULDGÛ]WDWQL 
0LWÝEED)LGHV]DPROGRYDLDV]HU
ELDL 7LPRNYÝOJ\L  ÒV D] XNUDMQDL
URPËQRNNHGYH]PÒQ\HVKRQRVÖWËVËUÛO
V]ÛOÛEXNDUHVWLMRJV]DEËO\WKDV]QËOWD
PLQWDNÒQW D] áM ËOODPSROJËUVËJL WÝU
YÒQ\PHJDONRWËVËKR]
9LV]RQ]ËVNÒSSHQ7{NpV/iV]Oy7XV

%YXSRÅQMEIW¼P]^¼VÅ
$ URPËQqPDJ\DU EHOPDJ\DUqNãO
PDJ\DU NDSFVRODWUHQGV]HU ÖJ\ 
UH D QRUPDOL]ËOÛGËV MHOHLW PXWDWMD q
OHJDOËEELVDIHOV]ÖQHQ2UEiQ9LNWRU
EËOYËQ\RVLHOÜDGËVËEDQPÒJÜV]LQWÒ
QHN LV QHYH]WH H]W D YLV]RQ\W PHUW
KRJ\ q PLQW PRQGWD q xÒUGHNHNEÜO
WËSOËONR]LNy(J\QDSSDONRUËEEDQYL
V]RQW&DWDOLQ$YUDPHVFXURPËQËO
ODPHOQÝNL IÜWDQËFVRV D]RQ WâQÜGÝWW
QHP WÝUÒNHQ\H H] D V]ÝYHWVÒJ KD
FVDN ÒUGHNHNHQ DODSXO $ YËODV] NLV
YËUWDWYDPHJÒUNH]HWW
(OÒJ YROW KRJ\ 7{NpV /iV]Oy D]
HJ\LN IÛUXPRQ XJ\DQáJ\ UHËOLVQDN
ÖWÒOWH PHJ D V]ÒNHO\IÝOGL WHUãOHWL DX
WRQÛPLËW PLQW D NRV]RYÛL IãJJHWOHQ
VÒJHWDURPËQSROLWLNDLHUÜND]RQQDO
NÝ]OHPÒQ\HNHWIRJDOPD]WDNPHO\EHQ
xV]HSDUDWL]PXVVDOy YËGROWËN PHJ D]
(XUÛSDL 3DUODPHQW DOHOQÝNÒW 6ÜW D

-4&VEXMERY

%ãV]NÒQ YDOORP PDJDPDW URPËQ
QDNGHPÒJEãV]NÒEEYDJ\RNHUGÒO\L
URPËQ YROWRPUD ÂVHLP ROËKRN YRO
WDN DPL DQQ\LW MHOHQW xSËV]WRURNy
DNLN WÝEE PLQW H]HU ÒYYHO H]HOßWW HO
LQGXOWDN ÒV]DNUD YDODKRQQDQ D PDL
$OEËQLDNÝ]HOÒEßOQ\ËMDLNDWOHJHOWHWYH
ÒVPDJXNQDNEÒNÒVEL]WRQVËJRVÒOH
WHWNHUHVYH
+HO\WHOHQÒVWÝUWÒQHOPLOHJPHJDOD
SR]DWODQKRJ\URPËQWXGÛVDLQNSROL
WLNDL RNRNEÛO RO\DQ V]ËUPD]ËVL HO
PÒOHWHW WDOËOWDN NL PHO\ V]HULQW (U
GÒO\ IÝOGMÒQ ßVKRQRVRN YROQËQN 0L
FVDNNÝUãOEHOãOKDWÒYV]Ë]DGDÒOãQNH
IÝOGÝQÒVEãV]NÒNYDJ\XQNUËKRJ\
D PËU UÒJHEEHQ LWW ÒOW PDJ\DURNNDO
QÒPHWHNNHOHJ\ãWWËWYHWWãNDQ\XJDWL
NXOWáUËWÒVD]HXUÛSDLQÒSHNNÝ]ÝVVÒ
JÒQHNWDJMDLOHWWãQNÖJ\DODNXOWNLD]
DVDMËWRVHUGÒO\LNXOWáUDPHO\HJ\H
GãOËOOÛDYLOËJRQ$]LWWÒOßQÒSHNDG
WËNHEEHDNXOWáUNÝ]ÝVVÒJEHDPDJXN
VDMËWRV ÒUWÒNHLW V ÖJ\ MÝWW OÒWUH D]
HUGÒO\LNXOWáUD
0LQGLJD]WUHPÒOWHPKRJ\HJ\V]HU
D KËURP QÒS YÒJOHJHVHQ HJ\PËVUD
WDOËOËVËEÛO PHJYDOÛVXO D] ËORP (U
GÒO\PLQWDNHOHWL6YËMF6DMQRVH]D
UHPÒQ\HGGLJQHPWHOMHVãOWEH$,,
YLOËJKËERUá HOßWW D KLWOHUL 1ÒPHWRU
V]ËJ Wã]HOWH HJ\PËV HOOHQ D] HUGÒO\L
$UDQ\RVJHUHQG;,,,V]Ê]DGLUHIRUPÊWXVWHPSORPDPHOOHWW QHP]HWLVÒJHNHWKRJ\D]XWËQÖJ\PHJ
RV]WYDßNHWNLKDV]QËOKDVVDDQHP]HWL
àMRUWRGR[ÑSâOHW)RWÚN.RURPSD\(QLNÛ
D KËURP V]ÒNHO\ PHJ\ÒW +DUJLWËW 36' HOÝOMËUÛMD D]]DO YËGROWD 7ÜNÒVW
.RYËV]QËW ÒV 0DURVW DPLW D NH]GH KRJ\LQWHUHWQLNXVNRQIOLNWXVRNDWV]ÖW :MPµKTSPMXMOEMX¼X#
PÒQ\H]ÜN q HUÜV WáO]ËVVDO q PËU D] H]ÒUW IHOMHOHQWHWWH D PDJ\DU SROLWL $ V]ÒNHO\IÝOGL WHUãOHWL DXWRQÛPLD
DXWRQÛPLD HOÜV]REËMËQDN PRQGDQDN NXVW$WHUãOHWLÝQUHQGHONH]ÒVPHJD URPËQHOXWDVÖWËVDÒVD]RUWRGR[WHUã
$URPËQSROLWLNDHJ\HOÜUHD]WLVWâUL GËVËQDN ãJ\ÒEHQ %DVHVFX LV KDMWKD OHWIRJODOËV ËOODPL EËWRUÖWËVD VRNDNDW
KRJ\D]HPOÖWHWWPHJ\ÒNxV]ÒNHO\IÝO WDWODQQDN PXWDWNR]RWW D EËOYËQ\RVL NÒV]WHW NÝYHWNH]WHWQL DUUD KRJ\ D]
GLy PËUNDQÒYYHO NHOOHVVÒN PDMG D WËERUEDQqYËOWR]DWODQXOÒUYÒQ\HVWH 2UEËQq%DVHVFXV]ÝYHWVÒJUH ÒSãOÜ
KËW D ERQPRW x$] DXWRQÛPLD HVÒO\H xWXVYËQ\RVL EÒNHy FVDN DNNRU OHKHW
WÒUVÒJOHJHUHGHWLEEWHUPÒNHLW
J\DNRUODWLODJ
]ÒUÛ KD RSWLPLVWËEEDN WDUWÛV KD DNNRUËUD QÜQHN D NÝ]ÝV
6ÜWDEËOYËQ\RVLWËERUWÛONLORPÒ
ÒUGHNHN KRJ\ QHP PDUDG LGÜ ÒV
WHUUH OÒYÜ +DUJLWDIãUGÜQ RO\DQ PD YDJ\XQNDNNRUQXOODy
SÒQ] DQDFLRQDOLVWDJËQFVRVNRGËVUD
$OLJKD FVRGD KRJ\ 2UEiQ 9LNWRU
7XVQËGIãUGÜQ YLOËJSROLWLNDLYË LJ\H
NH]HWWHPHOQLDWÒWHW
0LQW PRQGWD .ÖQD ÒV ,QGLD V]ËU
Q\DOËVDOËWWËQ(XUÛSËQDNV]HPEHNHOO
QÒ]QLH D WÒQQ\HO KRJ\ D 1\XJDW
YLVV]D IRJ NHUãOQL D YLOËJ JD]GDVËJL
WÒUNÒSÒQDUUDDKHO\UHDKROÒYH
YROW x$UUDNHOONÒV]ãOQãQNKRJ\DPL
NHUHV]WÒQ\ J\ÝNHUâ FLYLOL]ËFLÛQN D
YLOËJÝVV]WHUPÒNÒQHNNHYHVHEEPLQW
D IHOÒW IRJMD HOÜËOOÖWDQL D NÝYHWNH]Ü
HJ\NÒW ÒYWL]HGEHQy $ PDJ\DU PL
QLV]WHUHOQÝNV]HULQWDGUDV]WLNXVVãO\
JËQVRURPSÛWLVWDOËOWXQNDPHO\HQD] 5RPËQLDHJ\NRULILQQRUV]ËJLQDJ\ O\HGÒVHONHUãOÒVHÒUGHNÒEHQ(XUÛSË
x$SRVWROL0DJ\DU.LUËO\VËJqEHOÒSÒV NÝYHWHD 3UR(XURSD/LJDWËUVHOQÝNH QDNNLNHOOHJ\H]QLHDV]LQWÒQNHUHV]
FVDNáWOHYÒOOHOyIHOLUDWV]HUHSHO$KH 6PDUDQGD(QDFKHHQQÒOLVNHVHUâEE WÒQ\ LQGÖWWDWËVá GH (XUÛSËKR] FVDN
O\LHNDPHJPRQGKDWÛLKRJ\D]HIIÒOH NLMHOHQWÒVHNNHO ERPEË]WD D WXVQËGL OD]ËQNÝWÜGÜ2URV]RUV]ËJJDO
x(OÒJ D PDJ\DU WÝUWÒQHOPL WDSDV]
GÖV]OHWHNHW PÒJ NÒWKËURP ÒYH VHP ÒWHUW%ËUÜYROWDWËERUHJ\LNOHJQÒS WDODWRNUD KLYDWNR]QRP KRJ\ EHOËV
WâUWÒNYROQDDURPËQKLYDWDORVVËJRN V]HUâEE HOÜDGÛMD DPD PHJOËWËVD VXNH]UHQGNÖYãOYHV]ÒO\HVNÒQ\V]HUy
0LQGD]RQËOWDO (UGÒO\UH ÒV D EËOYË
KRJ\RUV]ËJDPLQGLQNËEEDWHRNUDWL qMHOH]WH2UEiQ$KKR]KRJ\.Ý]ÒS
Q\RVLGLËNWËERUUDHJ\UHNHYÒVEÒMHO
NXVRUWRGR[QHP]HWËOODPMHJ\HLWPX (XUÛSD QH YËOMRQ D] RURV]RNNDO YDOÛ
OHP]Ü D WáOKDMWRWW PáOWEDUÒYHGÒV
NÒQ\V]HUEDUËWVËJ ËOGR]DWËYË D WÒU
0ÖJ UÒJHEEHQ D 6]ÒNHO\IÝOGUH NHYH WDWMD V]LQWH YLVV]KDQJWDODQ PDUDGW VÒJËOODPDLQDNHJ\ãWWNHOOPâNÝGQLãN
UHGÜ PDJ\DURUV]ËJL ]HQHNDURN QÒ 3HGLJDHVqWHKËWPËUDJD]GD SÒOGËXO D] HQHUJLDEL]WRQVËJ YDJ\ D
PHO\LNHD xQHPWLOÒSWÒWHNËWDKDWËUW VËJL YLOËJYËOVËJ NLUREEDQËVD XWËQL q NÝ]OHNHGÒVIHMOHV]WÒV WHUãOHWÒQ ÒV D
D]OÒSHWWËWWLWHNHWyWÖSXVáIRUGXODWRN KÖUDGËVRN V]HULQW 5RPËQLDV]HUWH NRUPËQ\IÜV]HULQWDQDJ\NÝ]ÝVãJ\
NDOUË]WDIHODNÝ]ÝQVÒJHWPDDNNRU Q\ROFV]Ë] áM RUWRGR[ WHPSORP ÒSãO OHWHNHW HJ\ NÝ]ÒSHXUÛSDL IHMOHV]WÒVL
V]ËPÖWKDWQDN QDJ\REE VLNHUUH KD MÛUÒV]W ËOODPL WDUWDOÒNDODSRNEÛO  $ EDQNRQ NHUHV]WãO OHQQH ÒUGHPHV IL
XJ\DQRO\DQ WHUPÒV]HWHVVÒJJHO PR WHUMHV]NHGÒV ÒULQWL D 0DJ\DURUV]ËJ QDQV]ÖUR]QL
]RJQDN D &VÖNLPHGHQFÒEHQ PLQW JDOV]RPV]ÒGRVSDUWLXPLUÒV]WLOOHWYH 7XVQËGIãUGÜQ %DVHVFX PÒJ QHP
6RSURQEDQYDJ\3ÒFVHWW$]LGHL7XV (UGÒO\WLV$OHJH[WUÒPHEENÖVÒUOHWD LJHQWXGRWWPLWNH]GHQLD]RUEËQLxHOÜ
YËQ\RVRQSÒOGËXO)|OGHV/iV]Oy +R 0DURVPHJ\HL1\ËUËGV]HUHGDKDUPD UHPHQHNãOÒVVHOy 9LVV]DIRJRWWVËJËW
LQGRNROKDWWDKRJ\D1HP]HWNÝ]L9D
ER qV]RNËVËKR]KÖYHQqDKDOOJDWÛVËJ GLNRUWRGR[WHPSORPËQDNqHJ\HOÜUH OXWDDODS LJD]JDWÛWDQËFVD D]RNEDQ D
NÝ]ÝWW PDVÖUR]YD DGWD HOÜ $ KHWHGLN FVDNWHUYHNEHQV]HUHSOÜqIHOKá]ËVD SLOODQDWRNEDQ NÒV]ãOW GÝQWHQL D 5R
FÖPâ-Û]VHI$WWLODYHUVHWDWÝEEV]ÝUL KLV]HQ D QÒJ\H]UHV YËURVEDQ OHJIHO PËQLËQDNV]ËQWPLOOLÛHXUÛVKLWHO
YLVV]DWDSV D]RQEDQ LJD]ROWD H] LWW MHEE  V]Ë]DOÒNQ\L D URPËQRN DUË UÒV]OHWNLXWDOËVËUÛO
WÝEEYROWPLQWVKRZHOHP
Q\D
&ÅHMW%RHVµW+HWL9ËODV]

J\âOÝOHWHW$KËERUáXWËQqKDEËUD]
áQxV]RFLDOLVWDDONRWPËQ\yDQHP]HWL
VÒJHNQHN D OHJV]ÒOHVHEE HJ\HQMRJá
VËJRWEL]WRVÖWRWWDqDUHQGV]HUIRNR]D
WRVDQUËWÒUWDOHJNHJ\HWOHQHEEHOQ\R
PËVL SROLWLNËUD (] NãOÝQÝVHQ 
XWËQ NH]GßGÝWW HO (UGÒO\EHQ D OHJ
GUDV]WLNXVDEEHV]NÝ]ÝNNHODPLNRUD]
HUGÒO\L PDJ\DUVËJRW D] RV PD
J\DUIRUUDGDORPPDOYDOÛV]LPSDWL]Ë
OËVVDO YËGROWËN (] YROW D] ãUãJ\
PHO\QHN OHSOH DODWW PHJLQGXOW D] HU
GÒO\LPDJ\DUVËJHOQ\RPËVLIRO\DPD
WD
$] HOVß OÒSÒV D NROR]VYËUL ÝQËOOÛ
%RO\DL (J\HWHP PHJV]ãQWHWÒVH YROW
PHO\HWEHROYDV]WRWWDNDURPËQ%DEHV
(J\HWHPEH$EHROYDV]WËVQËOÒQLVRWW
YROWDPÒVHJ\ãWWV]HQYHGWHPPDJ\DU
HJ\HWHPLNROOHJËLPPDODPLNRU&HDX
VHVFX EUXWËOLVDQ HOYËJRWW PLQGHQ YL
WËWPHO\D%RO\DL(J\HWHPÝQËOOÛVË
JËW SUÛEËOWD PHJYÒGHQL $NNRU OHWW
NROOHJËPÒVMÛEDUËWRP6]DEÒGL/ËV]
OÛ NÝOWß ÝQJ\LONRV PHUW QHP EÖUWD
OHONLOHJD]WDPHJKXUFROWDWËVWDPLYHO
D]ÒUW VáMWRWWËN PHUW YÒGWH D %RO\DL
(J\HWHPÝQËOOÛVËJËW$]ÛWDVRNV]Ë]
PDJ\DU WDQËUW ÒV GLËNRW MXWWDWRWW
&HDXVHVFXEÝUWÝQEHNHUJHWHWWÝQJ\LO
NRVVËJEDRO\DQRNDWDNLNIHOPHUWÒN
HPHOQLV]DYXNDWDNHJ\HWOHQQHP]HWL
VÒJLHOQ\RPËVHOOHQ
q NÝ]ÝWW WÝEE PLQW 
PDJ\DULVNROËWROYDV]WRWWDNEHURPËQ
LVNROËNEDPLQWD]RNWDJR]DWDLW
EHQD;SËUWNRQJUHVV]XVRQPËUQ\LO
WDQ NLPRQGWD x5RPËQLD QHP]HWL ËO
ODPDPHO\QHNHJÒV]WHUãOHWÒWD]HJ\
VÒJHVURPËQQHP]HWIRJODOMDHOy(]
]HOD]áQxV]RFLDOLVWDy5RPËQLDQ\LO
WDQ QDFLRQËOV]RFLDOLVWD ËOODPPË YËOW
&HDXVHVFXGLNWËWRUUDOD]ÒOÒQ
$VRYLQLV]WDGLNWDWáUDPÛGV]HUHLLV
KDVRQOÛDN D KLWOHUL]PXVÒKR] $ OÒJ
EßONDSRWW GËNRURPËQHOPÒOHWDODSMËQ
FVDN URPËQRNQDN xD] XUDONRGÛ IDM
QDNyYDQMRJDHKKH]DIÝOGKÝ]DWÝEEL
QHP]HWLVÒJ WÝEEPLQWPLOOLÛ FVDN
MÝYHYÒQ\HNEHWRODNRGÛNDNLNÝUãOKHW
QHNKRJ\HJ\ËOWDOËQPHJWâULNßNHW
+RJ\ D] HUGÒO\L PDJ\DUVËJ H]HU
ÒYHV WÝUWÒQHOPÒQHN ÒV NXOWáUËMËQDN
Q\RPDVHPDUDGMRQ&HDXVHVFXUHQG
V]HUHHOUHQGHOWHD]ÝVV]HVHJ\KË]LÒV
PDJËQNÒ]EHQ OÒYß LUDWWËU ËOODPRVÖ
WËVËW$SÛWROKDWDWODQWÝUWÒQHOPLÒUWÒ
Nâ OHYÒOWËUL DQ\DJRW ÝVV]HV]HGWÒN ÒV
LVPHUHWOHQKHO\UHV]ËOOÖWRWWËN$VRYL
QLV]WD GãK NLWHUMHGW D PDJ\DU WHPH
WßNUH LV PHO\HNHW IHOV]ËPROWDN QH
KRJ\NRSMDIËNÒVVÖUNÝYHNKLUGHVVÒN
(UGÒO\PáOWMËW
0LQGH]W PLQW KXPDQLVWD URPËQ
ÖURP OH DNLQHN IËM D PDL URPËQ
UHQGV]HUQÒSJ\LONRVVËJRWVáUROÛPD
JDWDUWËVD 0LQW RO\DQ HUGÒO\L URPËQ
ÖURP D IHQWLHNHW DNLW PÒO\HQ PHJ
UHQGÖWHWW6]LNV]DL-HQßÒV.XWKL/DMRV
EUDVVÛL WDQËURN WUDJÒGLËMD DNLNHW
PHJJ\LONROWDNDWLWNRVUHQGßUVÒJSLQ
FÒLEHQ PHUW YÒGWÒN D] HUGÒO\L PD
J\DUVËJ MRJDLW 0LQGHQ WLV]WHOHWHP
.LUËO\ .ËURO\Ò DNL YËOODOYD PLQGHQ
ËOGR]DWRWNLËOOWD]HUGÒO\LPDJ\DUVËJ
YÒGHOPÒUHÒVVHJÒO\NLËOWËVËWHOMXWWDW
WDQ\XJDWUD
9ÒJãOKLV]HN(UGÒO\MÝYßMÒEHQKL
V]HPKRJ\HJ\V]HUDKËURPQHP]HW
D PDJ\DU D URPËQ ÒV QÒPHW PHJWD
OËOMDHJ\PËVNH]ÒWÒVYËOOYHWYHPHJ
WHUHPWLND]|QiOOy(UGpO\WDPHO\D
QDJ\HXUÛSDLUHQGH]ÒVXWËQD .Ý]ÒS
HXUÛSDL(J\HVãOW®OODPRNPÒOWÛWDJMD
OHV]
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Az 1956-ban érkezô magyar menekülthullám miatt befogadóbbak lettek
a kanadaiak, és a képzett fiatalok hozzájárultak az ország fejlôdéséhez,
ezért Kanada a történelmi örökség részének nyilvánította érkezésüket.
A kanadai kormány a nemzeti történelmi örökség részének nyilvánította
az 1956-os forradalom magyar menekültjeinek Kanadába érkezését, jelentette be Kanada budapesti nagykövetsége.
A magyarok ezreinek Kanadába érkezése elôsegítette a menekültek befogadására irányuló kanadai modell
kialakítását, hozzájárult ahhoz, hogy a
kanadaiak befogadóbbak legyenek a
bevándorlókkal, valamint ez az esemény nyitotta meg a kapukat a más
országokból érkezô menekültek letelepedése elôtt, idézi a közlemény Jim
Prentice környezetvédelmi minisztert, aki a bejelentést tette.
A tájékoztatás szerint a kormány
döntése tükrözi az esemény kanadai
történelemben játszott szerepének fon
tosságát, valamint jelentôségét az északamerikai állam bevándorlási politikájának alakulásában.
Kanada több mint 37 500 magyar menekültet fogadott be akkor, népességszámához viszonyítva egyetlen másik
ország sem adott otthont ilyen nagy
létszámú magyar menekültcsoportnak.
A dokumentum arra is kitért, hogy a
magyar menekültek többsége fiatalon,
magas képesítéssel érkezett Kanadába. Képzettségüket kamatoztatva hozzájárultak az ország gazdasági fejlôdéséhez, illetve a kanadai társadalom
sokszínûségéhez.
A kanadai állam több ízben megemlékezett már az 1956-os forradalom

után az országba érkezô magyar menekültek szerepérôl, így 2008-as budapesti látogatásakor Kanada fôkormányzója felavatta a Városligetben
elhelyezett kanadai-magyar emlékkövet, amely a magyar bevándorlóknak
állít emléket.
***
Analizálják Ötzi, az 5300 éves tiroli
jégember örökítôanyagát német és
olasz kutatók. A tudósok mintát vettek
a múmia medencecsontjából és kivonták belôle a DNS-t, amelyet szekvenciavizsgálatnak vetettek alá. A genetikai adatok kiértékelése azonban egye
lôre várat magára.
Az elsô eredményeket és következtetéseket a múmia felfedezésének 20.
évfordulója alkalmából, 2011-ben fogják nyilvánosságra hozni. A kutatók
olyan kérdésekre keresik a választ,
mint hogy élnek-e még valahol Ötzi
leszármazottai.
„Az adatok a lehetôségek univerzumát
rejtik magukban” –– mondta el Albert
Zink, a bolzanói Európai Kutatási
Akadémia (EURAC) Múmia és Jégember Kutató Intézetének vezetôje. Hozzátette, különösen izgalmas Ötzi kórtörténetének vizsgálata: amennyiben
a múmiában ma is elôforduló betegségek –– Alzheimer, diabétesz, rák ––
nyomaira bukkannak, akkor talán meg
találhatják az ezekért esetleg felelôs
génmódosulásokat is. „Kis szerencsével hozzájárulhatunk ezeknek a betegségeknek a legyôzéséhez. Számomra
ez a múlt és a jelen kutatása közti híd
megépítését jelentené” –– fejtette ki
Zink.
A projektben részt vesz Carsten
Pusch, a tübingeni egyetem humángenetikai intézetének munkatársa és
Andreas Keller, a heidelbergi Febit

Szmirna 1922
(Második rész)
Amikor a sévres-i béke megmentésére összehívott
londoni conferencia (1921 feb) sikertelenül zárult mivel
sem a görög sem a török fél nem volt megelégedve a
feltételekkel, a görög hadsereg egy új támadást kezdeményezett ami a második inonui csatában elszenvedett
görög vereséggel záródott. Közben a törökök nemzetközi
poziciója fellendült, a franciákkal és olaszokkal külön
egyezményt kötöttek és még a Szovjetúnióval is sikerült
jó viszonyt teremteniük. Ezzel szemben a görögök nem
kaptak sem katonai sem financiális támogatást illetve
hitelt Nagybritanniától.
Több havi csatározás után egy állóháború alakult ki
1921 szeptember és 1922 augusztus között. Végül a nagy
török ellentámadás (1922 augusztus) szétzúzta a görög
frontot, a görög hadsereg fele elesett vagy fogságba került, és az összes hadianyag is elveszett. Két görög tábornokot is elfogtak, –– Trikoupis tábornok csak a hadifogságban tudta meg, hogy röviddel a döntô Dumiupinar
csata elôtt elôléptették az összes görög haderôk fôparancsnokává. Mustafa Kemal (Atatürk) kiadta a parancsot: A Földközi tengerig katonák! Két héten belül a
görög hadsereget kiszoritották Anatoliából. A megvert
görög hadak zömét a szmirnai kikötôbôl szállították el
görög hadihajókkal. A visszavonuló hellén csapatok találtak idôt arra, hogy török falvakat és városokat felgyújtsanak és a háborús bûnök katalógusának minden
bûntettjét elkövessék a védtelen polgári lakóssággal
szemben.
Amikor a török csapatok bevonultak Szmirnába a közrend felbomlott, a görög polgármester elillant, a kikötô
partot már elborították a menekültek, –– a földönfutók
száma meghaladta a félmilliót. A kikötôben horgonyzó
brit, amerikai, olasz és francia hadihajókra egy darabig
,–– a semlegességre hivatkozva –– nem engedték fel a
menekülteket. A szmirnai rakparton a matrózok szemeláttára török brigantik raboltak, fiatal lányokat ragadtak
el és tetszés szerint késeltek, öldököltek. De az igazi pokol akkor kezdôdött amikor a városban több helyen tûz

biotechnológiai cég bioinformatikusa.
Carsten Pusch szerint a DNS 95 százalékát kielemezték, a maradék öt
százalék pedig nem tartalmaz géneket,
ezért ezek a rendelkezésre álló technikával nagyon nehezen analizálhatók.
A probléma egyébként általánosan jellemzô az emberi DNS-re.
A kora rézkori gleccsermúmiára,
amely a világ legrégibb, teljesen épségben megmaradt emberi holtteste,
1991. szeptember 19-én bukkantak
Olaszország és Ausztria határán, az
Ötz-völgyi Alpokban, Hauslaubjoch
közelében. Halálakor, amikor egy nyíllal megsebesítették, majd egy tompa
tárggyal leütötték, Ötzi körülbelül 46
éves lehetett.
A jégember 1998 óta az olaszországi
Bolzanóban, a Dél-Tiroli Régészeti
Múzeumban látható. A nála talált tárgyak, ruházata és tetoválásai bepillantást engednek a több mint ötezer
éve élt emberek életébe.
***
Jobban megéri ma Nagy-Britanniában munkanélkülinek lenni, mint alacsony bérért dolgozni –– írja a The
Guardian. A jóléti rendszer a munkaés nyugdíjügyi miniszter szerint már
az összeomlás szélén áll –– sürgôs reformra van szükség.
Ötmillió ember kap rendszeresen
munkanélküli segélyt –– közülük 1,4
milliónak 9 éve vagy régebben nem
volt munkája. Hatból egy gyermek
olyan háztartásban nô fel, ahol valaki
nem dolgozik –– ez európai szinten az
egyik legmagasabb arány.
Duncan Smith szerint a „megdöbbentô” számokat némileg magyarázza,
hogy a kevésbé tehetôsek számára
nem mindig vonzó a munka. Nem
azért, mert lusták, magyarázza a

ütött ki, –– hogy ezért kik voltak a felelôsek, még a mai napig
sincs tisztázva. A parton ragadt menekültek a tûzek okozta
alig kibirható hôségben víz élelem orvosi kezelés hiányában
már már reményt vesztettek mikor végre a hadihajók parancsnokai megegyeztek a török katonasággal, hogy a nôk,
gyerekek és öregek elmehetnek, de a katonai szolgálatra
képes férfiakat elviszik török „hadifogságba”. (Az ehhez
hasonló „hadifogságot” Magyarország is tapasztalhatta 1945ben a szovjet „felszabadulás” után). A hadihajók a menekülteknek csak tíz százalékát tudták elvinni és amig az athéni
politikusoktól kezdve mindenki félt újjat húzni a gyöztes
török nacionalistákkal egy hatalmas emberi tragédia kibontakozását egy amerikai metodista pap Asa Jennings vakmerô mentô akciója akadályozta meg. Jennings egy fiktív amerikai segédszervezet nevében biztosította a görög kormányt,
hogy az amerikai hadiflotta meg fogja védeni a görög segély
hajókat a törököktöl. Közben a törökök is felismerték, hogy a
menekültek eltávozása az ô etnikailag „tiszta” török nemzetállam stratégiájával egybevág s így a menekülteket sikerült
Görögországba szállítani.
Athénban a hazaárulás vádját a felsôbíróság bebizonyítva
találta, s halálra itélték a miniszterelnököt és négy minisztert
akikkel együtt lett eltemetve a Nagy-Görörország álma is.
1923-ban a lausanne-i béke a területi változásokon kívül a
jövöre nézve is igen fontos cikkelyt tartalmazott: lakosság
cserét, 1,2 millió fôleg görög keresztény és 400000 muzulmán
kénytelen volt elhagyni szülôföldjét, –– voltak olyan települések Anatoliában ahol 3000 év óta görögök éltek. A szultán
birodalmában nem volt etnikai tisztogatás, nem volt lakosság
csere.
A lausanne-i békeszerzôdés egy precedenset teremtett amit
a Benes vezette cseh „mintakép demokraták” egy szélesebb,
kibôvített formában (gondoljunk a „reszlovákizációra”) kihasználtak. Azt a hazúgság tömeget amit Tomas Masaryk
inditott el 1915-ben betetôzték a Benes dekrétumokkal 1945ben. Hihetetlennek hangzik, de ezeket a törvényeket
néhány éve bevitték az Európai Unióba is!

Kroyherr Frigyes
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miniszter, hanem mert a fizetési skála
alsó részén állást elfogadni gyakran
valódi veszélyt jelent. „Ha az ember
csak heti néhány órát tud dolgozni,
meg kell gondolnia, érdemes-e ––
fogalmazott Duncan Smith. –– Minden
megkeresett tíz fonton 8-9-et elbukik,
hiszen a munkával jön a támogatás
megvonása. Tegyék fel maguknak a
kérdést, maguk dolgoznának így?” A
miniszter szerint az „intézményesített
tétlenség” hatására kialakultak a munkanélküliség „bástyái”.
A jóléti költségek lassan kezelhetetlenné válnak, a tizenhárom évvel ezelôtti 63 milliárd fontos tétel mára
megkettôzôdött. Duncan Smith arról is
beszélt, amikor elfoglalta miniszteri
pozícióját, beosztottai elsôként a sürgôs reform szükségességére hívták fel
a figyelmét, mert a rendszer már „az
összeomlás szélén áll”. „Meg kell törnünk a függôség körét, hogy a munka
–– akármennyit fizet is –– megérje” ––
fogalmazott a miniszter. Duncan
Smith szerint egyszerûsítésre van
szükség –– egyik munkatársa, képzett
minisztériumi szakember nemrégiben
majdnem egy órát töltött el csak azzal,
hogy megállapítsa, megéri-e munkába
állnia a segítségét kérô egyedülálló
szülônek. „Egyszerû, mindenre kiterjedô, közérthetô rendszerre van szükség” –– nyilatkozta. Duncan Smith
szerint a Gordon Brown miniszterelnöksége alatt bevezetett adójóváírási
szabályok felelôsek a leginkább a kialakult helyzetért, ezt megváltoztatni
pedig nehéz lesz, de elkerülhetetlen.
A Munkáspárt azonban úgy gondolja, a konzervatív munkaügyi reform
valójában újabb megszorítás, csak
másként csomagolva. „Az elôzô kormányzat munkapárti jóléti intézkedései több ezer családnak segítettek ––

nyilatkozta Yvette Cooper, az
árnyék-munkaügyi miniszter. –– Mi
úgy véljük, érdemes lenne tovább haladni ezen az úton, de a jelenlegi költségvetés sajnos nem erre mutat. A
reform vagy milliárdokba kerül majd,
vagy a leginkább rászorulókat fogja
sújtani –– Duncan Smith-nek be kell
vallania, melyikrôl van szó”.
***
A beregszászi városi tanács (közgyûlés) az 1990-es helyi népszavazás
eredményére hivatkozva megszavazta
Beregszász történelmi magyar nevének hivatalos visszaállítását, de a döntést Ungvárnak és Kijevnek is jóvá
kell hagynia –– írta az ungvári Kárpáti
Igaz Szó címû lap.
A kárpátaljai tömbmagyarság közigazgatási és kulturális központjának számító város történelmi nevének viszszaállítása kapcsán Gajdos István,
Beregszász polgármestere az újságnak
elmondta, hogy az ukrán elnökválasztásig szó sem eshetett arról, hogy újra
napirendre vegyék Beregszász történelmi neve visszaállításának kérdését,
de „kedvezô fordulat jött, így alkalom
nyílt újra felvetnünk a számunkra oly
fontos kérdést”. A városi tanács jelen
lévô képviselôi egyhangú igennel szavazták meg azt –– tette hozzá.
Gajdos azt is elmondta, hogy az elfogadott határozatot a Kárpátalja megyei tanácshoz nyújtják be, s ha a megyei képviselôk is megszavazzák, akkor az ukrán parlament elé viszik a
kérdést. A polgármester reményét fejezte ki, hogy legfelsôbb szinten is
jóváhagyják a város által benyújtott
kezdeményezést, és végre hivatalosan
is Beregszász lesz Beregszász.
A lap emlékeztetett arra, hogy a Bereg-vidék központját 1247 óta nevezik
Beregszásznak, amit 1920-ig meg is
ôrzött a város. A trianoni békeszerzô-

dés után is megmaradt néhány hónapig a név, mígnem a vidéket akkor
irányító csehszlovák hatalom mindennemû történelmi, etnikai vagy egyéb
ok nélkül átnevezte a várost Berehovóra. 1945-ben ezt a nevet újra megerôsítették. Így viselte a szovjet érában
egészen 1990-ig.
Ám 1990-ben a város lakossága megszavazta Beregszász történelmi nevének visszaállítását, a referendumon
részt vett közel 14 ezer szavazópolgár
közül mintegy 12,5 ezren igennel voksoltak. Az eredményt 1990. december
7-én a városi tanács 5. ülése elfogadta
és megerôsítette. Azóta eltelt húsz éve,
és a kormányváltás után újra terítékre
került ez a fontos, és egyben fájó kérdés –– olvasható az ungvári magyar
lapban.
***
Die Presse (diepresse.com) a konzervatív bécsi napilap Fekter: „Nincs
szükségünk képzetlenekre a hegyi falvakból” címû cikkében ismerteti az
osztrák belügyminiszter bevándorlással kapcsolatos álláspontját. Maria
Fekter (ÖVP) belügyminiszter szerint
jól haladnak a menekültügyi törvénymódosítás tárgyalásai a szociáldemokratákkal. Még a stájerországi és bécsi
tartományi választások elôtt szeretné
a javaslatot a nemzetgyûlés elé terjeszteni. Jelenleg már csak a jogszabálysértés esetén érvényes szankciókról, a bírálatok szerint internálásnak
nevezett intézkedésrôl kell egyeztetni.
Szintén a törvényben lefektetett Szövetségi Migrációs Hivatalról már
megállapodtak az SPÖ-vel –– állította
Fekter.A munkaügyi kérdéseken kívül

minden, a bevándorlókkal kapcsolatos
kérdés összefoglalására egy önálló
hivatal felállítása lenne az értelmes
megoldás, ami természetesen a belügyi tárcánál kerülne elhelyezésre.
Jelenleg a koalíciós partnerek a menekültügyi hivatalról és a migránsok
tartózkodási kötelezettségérôl egyeztetnek. Az SPÖ hivatalos álláspontja
szerint a tárgyalási eredményt egyelôre nem tudják megjósolni. Az SPÖ
javaslatai szerint a menekültügyi hivatalt német és svájci példák alapján
kellene felállítani, melynek minden
tartományban lenne egy fiókintézménye. Jelenleg a tartózkodási, menekültügyi és idegenrendészeti kérdésekkel
közel száz hivatal foglalkozik. A mostanában felvetett tartózkodási és munkavállalási engedélyt jelentô vörösfehér-vörös kártya részleteit Fekter
ôszig kívánja kidolgozni. A kormánynak meg kell vizsgálnia, hogy ki kaphat ilyen kártyát. Fekter ezzel kapcsolatban világosan kijelentette, szabályo
zott bevándorlásra van szükség ––
Ausztria ki kell, hogy választhassa a
bevándorlókat.Az osztrák közszolgálati
rádióban a miniszter úgy fogalmazott:
„Szükségünk van magasan képzett,
diplomás mérnökökre, és nem mûveletlen analfabétákra valamilyen hegyi
faluból… a szegénységbe vagy a szociális ellátórendszerbe történô bevándorlást tudjuk nélkülözni.” Az elsô félévi menekültkérelmek alacsony szá
mát a belügyminiszter a legfrissebb
idegenrendészeti jogszabály-módosításból vezeti le, mely hatékonyabbá
teszi a visszaélések elleni küzdelmet
és az embercsempészeti piac felszá-

molását. „Pontos elôrejelzést készíteni
errôl a kérdésrôl nehéz. Érdemes kivárni, hogy a kirgizisztáni válság hoz-e
menekülteket az országba” –– zárta az
interjút miniszterasszony.
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SZENT ISTVÁN
ÜNNEPÉLYRE
a Magyar Központ Ifjúsági Termében
760. Boronia Road Wantirna

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
ÜNNEPI SZENTMISÉJE
A St. Colman templomban (Balaclava),
augusztus 22-én, vasárnap déli 12 órakor.

A szentmise után ebéd.
Jelentkezni lehet
Fazekas Jolánka telefonján: (03) 9707 3645
A szentmisén résztvevô szervezetek elhozhatják
zászlóikat, akik tehetik, azokat pedig megkérjük, hogy
öltözzenek nemzeti ruhába.

Magyaros ételek, lángos,
házi sütemények állandóan
kaphatók.
Nyitva keddtôl szombatig
déli 12-tôl 3-ig ebéd,
vacsora este 6-tól késôig.
Vasárnap ebéd
déli 12-tôl este 3-ig.
Rendezvényekre
bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street

Leichhardt

Tel: 9569-2111
Freecall Plumbing
Services Pty Ltd.
www.freecallplumbing.com.au
Lic.No;218676C
Víz-Gáz-LPG GázCsatornarendszerek
teljeskörû építése, szervízelése
és karbantartása.
Fürdôszoba, konyha és egyéb
ipari létesítmények, víz / gáz
csatorna építése és
karbantartása.
Melegvíz tartályok cserélése és
javítása.
Beszélünk magyarul és angolul.

Hívja Nagy Stevent
a 0417-388-347 számon.
Email: r@snagy.biz
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Magyarország kifosztásáról
Mravik László
mûvészettörténészt kérdezi
Horváth Júlia Borbála
(Nagyítás)
A második világháborút követôen
Magyarországról elhurcolt mûkincsekrôl hosszú évtizedekig semmit
sem lehetett hallani. Negyvenötben a
szovjet hadsereg a bankokat is alaposan fölszabadította, olyannyira,
hogy a páncéltermekben ôrzött mûtárgyakat sem hagyta martalékul az új
eszme követôinek, hanem hadizsákmányként magával vitte.
Több ezer festmény, szobor, porcelán, ötvösmunka, a teljes Hatvany-, az
Andrássy-, a Herzog-, a Kornfeldgyûjtemény –– és még sok más –– ládákba csomagolva rövidesen megérkezett Moszkvába. Mravik László
mûvészettörténész eleinte kedvtelésbôl kutatott, 1992 óta viszont aktívan
foglalkozik a témával, s angol nyelven
megjelentette Sacco di Budapest címû
könyvét, mely soha nem került bolti
forgalomba.
Ön szerint koncepciózus terv volt,
hogy egy vesztes országot a kultúrájánál fogva is megsemmisítsenek?
Nem hiszem. Inkább profi kifosztásnak gondolom. Elsôsorban a pénzre és
más olyan értékre mentek, aminek
eredetét nem lehet igazolni, és éppenséggel ott voltak a mûkincsek is. Egy
kis robbanószer a megfelelô helyre…
De ne higgye, hogy a széf zárján kívül
bármi megsérült volna; nagyon pontosan dolgoztak, majd válogatás nélkül
pakolták tele a vagonokat. Mivel akkor
már a gördülô állományt is a szovjetek
birtokolták, nyugodtak lehettek afelôl,
hogy a szállítmány megérkezik a címhelyre. Persze útközben egy-egy üveg
pálinka vagy némi élelmiszer fejében
lekerült néhány darab a vonatról, de
elenyészô mennyiség a teljes zsákmányhoz képest. Így lehetett fillérekért hozzájutni az 1490-bôl származó
Kálvária-csoport két szobrához –– a
kilencbôl ––, a Kornfeld-gyûjtemény
jeles darabjaihoz. Miskolcon, mielôtt a
szállítmány átlépte volna a határt, ki
tudja, hogy, de megmenekült még néhány Munkácsy, Ferenczy.
Semmiképpen sem lehetett megakadályozni a rablást?
Szálasiék minden ládát fölnyittattak,
de csak a történeti értékeket mentették, a vagyon- és mûtárgyakat nem. Az
utolsó pillanatig hittek a fordulatban.

De ha egy ország elismeri, hogy veszített, utána már nem kutatják, bûnös
volt-e vagy sem. Esélyeink tehát végleg elszálltak.
Ilyen kevésen múlt?
Persze! Erôt kell mutatni a legnehezebb helyzetben is. Közben pedig
menteni a menthetôt. A hivatalos verzió két vonatot említ, amelyeken a
magyar hadurak próbálták elszállítani
a vagyont. Mindkettô nyugat felé indult arannyal és mûtárgyakkal megpakolva. Céljuk a bombázások kikerülése volt, s hogy a szovjetek elôl
valahogy eljussanak az angol–amerikai arcvonalig. A Csánky-vonat ––
Csánky Dénes zsidó származású kulturális kormánybiztos vezetésével –– a
múzeumok anyagát vitte. Szentgotthárdon megállt, hogy ne ütközzön a
frontvonalba, ugyanakkor a határt se
lépje át, mert az a biztos megsemmisülést jelentette volna. Templomokban,
plébániákon akarta elrejteni a kincseket. Valószínûleg létezett egy harmadik vonat is, de ez vita tárgya. Az
arisztokraták, Jankovich gróf, a Pallavicinik, Szapáry, a gyönge ellenzéki
mozgalom tagjai vagyonukat nem
mozgathatták, ezért mind odaveszett,
és a családok tönkrementek. Ôket alig
említik a történészek, mert leginkább
Horthyval és Szálasival vannak elfoglalva. Vagyis a politikával, miközben az egyes ember történetét elnagyolják.
Késôbb a magyar állam miért nem
tiltakozott az eljárás ellen?
Elôször is alig lehetett valamit hallani arról, mi történt. Leginkább azt
mondogatták, hogy a fasiszták fosztogattak, meg hogy a kincsek egy része Amerikába került –– ahogyan a
Szépmûvészeti Múzeum anyagai ––,
de a kutatás alatt egyértelmûen kiderült, hogy a németek jelentôsebb állományt nem vittek magukkal. A miskolci vonat például északnak fordult,
és Varsó felé vette az irányt. Ezzel
megdôl az az állítás, hogy a zsákmányt
Németországból szállították a Szovjetunióba. A környékbeli múzeumok
azonnal lebuktak volna, ha kiállítanak
közülük egy Gauguint vagy egy Monet-t. A Puskin Múzeum viszont
messze van; egyébként a mai napig
rendszeresen kitesznek ötöt-hatot a
magyar gyûjteménybôl. És a szocialista kormány? Annak soha nem állt érdekében a magántulajdonért harcolni.
Mindössze annyi történt, hogy negy-

A Herzog-per felújításának jogi alapja (ha jól értem) az, hogy az egykor a
család tulajdonában lévô festményeket nem államosították, csupán letétbe
helyezték. Más, szerencsésebb országokban, például Angliában vagy az USAban, ahol a két világháború alatt és után nem járkáltak megszálló csapatok,
bizonyára könnyebb eljárni az ilyen jogvitákban. Nálunk a megszállások egybeestek az ország feldarabolásával és teljes kifosztásával. Feltételezem, hogy a
trianoni utódállamok közgyûjteményeinek magyar anyaga nem jótékonykodás
eredményeként került állami tulajdonba, és a magyar közgyûjtemények ékes
darabjai sem mind zsidó mûgyûjtôktôl származnak, vannak ott bôven magyar
arisztokratáktól elkobzott festmények, szobrok, bútorok is –– nem tudom,
azokat államosították-e vagy csak „letétbe helyezték”. Azt sem tudom, a német
vagy a szovjet „hadizsákmányból” mennyi került vissza, még kevésbé, hogy az
amerikaiak mit vittek el az úgynevezett aranyvonatok kincseibôl. A magyar
állam néhányszor már erején felül is megpróbálta kárpótolni a zsidó vagyonok
örököseit, de ez az újabb, százmillió dolláros követelés csak a MÁV ellen nemrég indított per abszurditására emlékeztet, hiszen a német, majd a szovjet megszállástól kezdve 1990-ig Magyarországon nem volt jogállam, vagyis a magánés a köztulajdon szétválaszthatatlanul összekeveredett. 1990-ben elvileg
lehetett volna törekedni a teljes restitúcióra, csakhogy a többszörös tulajdonosváltás folytán ez alighanem lehetetlen lett volna. A szövetségeseknek fizetett háborús jóvátételekrôl most ne is beszéljünk, a lényeg az, hogy valamikor
(most) abba kellene már hagyni a történelmi pereskedést, különben mi is nekilátunk, visszapereljük Nagy-Magyarország összes mûkincsét, továbbá pert indítunk a szövetségesek ellen a földig lerombolt ország javainak szándékos és
oktalan elpusztítása miatt.

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

vennyolc-negyvenkilencben megjelent
a négy füzetbôl álló Jeszenszky-följegyzés, melyben közölték, mit vittek
el, és mi került vissza. A negyedik kötetben olvasható a magángyûjte-mények listája, de azt nem nagyon reklámozták, mert tartalmazta azokat a
számon kérô leveleket is, melyekben a
tulajdonosok érdeklôdtek, hová tûntek a széfekben elhelyezett értékeik.
Mire a bankosok széttárták a karjukat, és vis maiorra hivatkoztak…
Valahogy úgy, és közölték, ilyen váratlan eseményre nem fizetnek. Néhányuk ugyan megôrizte a trezorje-gyeket, amibôl kiderülhetett a tarta lom.
Már akkor lehetett volna perelni, mivel az államosításnál megmaradtak a
bankcsonkok, a Levéltár viszont késôbb azokat a bizonyítékokat is kidobta. Az utódokhoz nem került több
egy-két igazoló iratnál.Volt olyan mûtárgy, amelyik megúszta az elhurcolást?Nagyon kevés, csakhogy a szocialista kormány azok listáját sem hozta
nyilvánosságra, inkább ült rajta, és
várt. Ugye nem kérdéses, hogy például Fekete János, Kádár bankelnökhelyettese, amikor lyuk keletkezett a
költségvetésben, nem abból a vagyonból gazdálkodott? Gyorsan eladott
valamit, inkább a drágakövekbôl, vagy
olyasmit, ami nem azonosítható, aminek nincs szaga.Ezek szerint az államosítás csak súlyosbította a veszteséget.Nem kis mértékben! A szovjet
hadizsákmány hatalmas rést ütött a
magyar kultúrán, de itthon, a maradék
széthurcolásával bevégeztetett. Persze óriási becsapás volt ez is, mivel az
államosítási törvény csak termelôeszközök, vagyis gyárak, földbirtokok,
bérházak köztulajdonba vételét tette
lehetôvé, mûtárgyakét tiltotta, vagy
legföljebb kártalanítás fejében engedélyezte.Ehhez képest a Sigray-vagyon csaknem háromezer-ötszáz darabját legkevesebb hat helyszínen
láthatták viszont a leszármazottak,
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Lopás a javából
kivétel nélkül állami múzeumokban.Ne
szépítsük, ez is lopás volt, mégpedig a
legrondább fajtából: a sajátból. Az
állam letéteket tett el, holott azok sérthetetlenek, és a tulajdonjog egyetemessége révén soha nem évül el. Ha
nem jelentkeznek értük, akár múzeum
is kiállíthatja, de ha megjelenik az
örökös, egy hónapon belül oda kell neki adni. Általában nem szokták viszszakérni, hiszen ki sem vihetik az országból, az ôrzésük pedig problémás.
A hetvenes években néhány festmény az Andrássy-gyûjteménybôl hazakerült. Ennek mi a története?
A szovjet kulturális minisztérium
egyszer csak bejelentette, hogy tizenöt
olyan festmény van náluk, amit Németországban találtak. Szakértôt kértek Magyarországról, mire kiutazott
egy delegáció, és megállapította, hogy
eredeti mûvekrôl van szó, majd rövidesen hazahozták a képeket. Eltervezték, hogy tárlatot nyitnak a fasisztáktól visszaszerzett zsákmányból.
Már minden készen állt, de az oroszok
hirtelen meggondolták magukat, és
nem engedélyezték a kiállítást. Közöttük volt két reneszánsz oltárszárny,
melyet Marco d’Oggiono, Leonardo
tanítványa készített, a Mednyánszkysorozat több darabja, jó néhány Munkácsy… Késôbb, a restitúció idején
párat visszakaptak a tulajdonosok, a
többi –– örökös híján –– szabad prédává vált, és aukción értékesítették.
Az egyiket Virág Judit galériás vásárolta meg, és a Nemzeti Galériának
ajándékozta.
Annak idején hogyan kerültek a
gyûjtôkhöz az alkotások?
A magyar történelmi arisztokráciát,
mely a XVIII–XIX. századtól épülgetett, tehetôs emberek alkották, akik a

kultúra, azon keresztül a köz gyarapodását tûzték ki célul. Például
Pulszky Ferenc, az Országos Képtár
alapítója több külföldi gyûjtemény
megvételét kezdeményezte, és fia, Károly követte a hagyományt. Késôbb
Apponyi gróf kifejezetten hungarikumok vásárlására buzdított, s mindegyikük arra ösztönözte a népet, hogy
gyûjtsön. A XX. század elejétôl pedig
a zsidó értelmiség saját legitimálása
eszközének tekintette a nemzeti kultúra ápolását. Igazán jó hazafiak voltak, elsôsorban magyarok, csak azután
zsidók; Wertheimer Adolf, Dirsztay
Andor, a Rotschildok… sorolhatnám.
Sokan gyûjteményüket haláluk után
az államra akarták hagyni, de még
életükben is annyira féltették, hogy
családjukat csak évente egyszer engedték a termekbe. Herzog például
kiejezetten szûkkeblû volt vendégeivel, Thomas Mannt mindössze egy
teával kínálta, amikor meglátogatta a
képtárban.
Honnan ismer ilyen apró részleteket?
Visszaemlékezésekbôl, és fôleg magánlevelekbôl. Amikor elkezdtem foglalkozni a témával, ezen a nyomvonalon
indultam. Rövidesen ismeretlenek kerestek fel, akik elhozták régóta ôrizgetett papírjaikat, a korábban selejtezésre
ítélt
jegyzôkönyveket.
Roppant hasznosnak bizonyultak ––
mondom, hogy semmit sem szabad
kidobni! Az igazi áttörés nyolcvankilenc után kezdôdött. Föloldották a
zsidók kifosztását rögzítô iratok titkosságát, de a kutatáshoz jellemzôen a
Pénzügyminisztériumtól kellett engedélyt kérni, mert az ügyet pénzügyi
kérdésként kezelték.
Akkor úgy érezte, az ön számára is

Példátlan fordulat a Herzog-perben
Új fejezet kezdôdhet a sok vihart
megért Herzog-gyûjtemény történetében. A hányatott sorsú magánkollekció örökösei, akik immár több mint
egy évtizede próbálják visszaszerezni
jogos tulajdonukat Magyarországon,
pert indítottak az Egyesült Államok
washingtoni bíróságán, azt remélve,
így talán visszakaphatják mûkincseiket, amelyeket a magyar állam illegálisan tart vissza több mint hatvan
éve. Az állam nem csak ezt a gyûjteményt „tette magáévá”, jogos tulajdonukért küzdenek többek között Sigray
Antal örökösei is, csaknem húsz éve.
Keresetet nyújtottak be Herzog Mór
Lipót örökösei Washingtonban a magyar állam és több, a felügyelete alatt
álló múzeum ellen, hogy visszakaphassák a néhai bankár 1944-ben ellopott mûgyûjteményének Magyarországon található darabjait –– írta a
The New York Times címû napilap. A
kereset példátlan fordulat a Herzoggyûjtemény ügyében, a felperesek
ugyanis nemcsak azt a negyven mûtárgyat követelik vissza, amelyet kifejezetten sajátjukként azonosítanak, és
amelyeknek összértéke szakértôk szerint több mint százmillió dollár, hanem
ügyvédjeik azt is kérik a magyar kormánytól, hogy adjon leltárt a birtokában lévô összes Herzog-mûkincsrôl.
Két évtizedes jogi huzavona és több
amerikai szenátor fellépése ellenére
2008 januárjában a Fôvárosi Ítélôtábla

–– az 1973-as magyar–amerikai vagyonjogi szerzôdésre hivatkozva ––
jogerôsen elutasította az örökösök kérését. Herzog Mór Lipót dédunokája a
mostani keresettel kapcsolatban a lapnak azt mondta, igazságot akarnak annak a mûgyûjtônek, aki Európa egyik
legnagyobbja volt. A washingtoni per
a Magyarországgal szembeni frusztrációnkat tükrözi –– tette hozzá a 12 örökös nevében megszólaló, Los Angelesben élô férfi. A gyûjtemény a második
világháborúban és utána került Magyarországra, gerincét a megôrzésre
itt hagyott és a náciktól visszaszerzett
alkotások képezik. Az Andrássy-, a
Wolfner- és a Hatvany- mellett a Herzog-gyûjtemény az egyik legnagyobb
és legismertebb magángyûjtemény
volt a 20. század eleji Magyarországon.
A Herczog-per ügyében a fejlemény
fordulópontot jelenthet egyéb restitúciós ügyek, így a szintén hányatott
sorsú Sigray-gyûjtemény kérdésében
is. Utóbbi esetben a tulajdonos kiléte
nem vitás, a hagyaték visszaszolgáltatásának ügye mégis lassan húsz éve
húzódik. A rendszerváltozás után gróf
Sigray Antal örökösei bejelentették
igényüket azokra a mûkincsekre és
használati tárgyakra, amelyeket ôsük
két részletben –– az 1940-es, ’50-es
években –– több magyarországi múzeumban helyezett letétbe. Ezek egy részét három közgyûjtemény már a ki-

lencvenes években visszaadta az örökösöknek.
A másik három intézménnyel –– a
Nemzeti Múzeummal, az Iparmûvészeti Múzeummal és a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeummal –– is jól haladtak
a tárgyalások egészen 2002-ig, az öröklési jogot egyikük sem vonta kétségbe.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.
jogelôdje –– a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság –– is áldását adta az ügyletre, kimondva, hogy a hagyaték nem
a magyar állam tulajdona, a kérdéses
tárgyakat így vissza kell származtatni
az örökösöknek. A múzeumok ekkor
mégis azzal álltak elô, hogy a visszaadáshoz miniszteri engedély kell. Ebben az idôben kezdôdtek a próbaperek
a három közgyûjtemény ellen egy-egy
tárgy visszaszerzéséért, mindhárom
eljárás jogerôsen a Sigray-utódok sikerével zárult. Két múzeum visszaadta
a kiválasztott mûtárgyat, a Nemzeti
Múzeumba pedig végrehajtó ment.
Mivel az ítéletek hatására lényegében
semmi sem változott, a leszármazottak
újabb pert indítottak 14 kép kiadását
követelve a Nemzeti Múzeumtól, amelyet szintén jogerôsen megnyertek. Az
örökösök 2008-ban még egyezséget is
ajánlották a múzeumoknak, hogy a hagyatékból az általuk kiválasztott tárgyakat megtarthatják a többi mûtárgyért cserébe, erre azonban a mai napig nem érkezett válasz.

Ottlik Judit

2010. augusztus 12.

eljött az idô?
Már a hetvenes években úgy éreztem. Kedvtelésbôl érdeklôdtem, mert
feltûnt: van valami, ami eddig itt volt,
és most már nincs itt. A Magyar Nemzeti Galériánál dolgoztam, napközben
tettem a dolgom, délután pedig ezzel
foglalkoztam. A kollégák persze mindent tudtak, lelkesedtek, végül már a
fônököm hamarabb elengedett a munkából, hogy folytathassam. Én mindig
is amolyan osztályidegen osztályharcos
voltam, baloldali érzelmû plebejus;
gyûlöltem a diktatúrát, de a hatvanhármas amnesztiáért megbocsátottam
Kádárnak, kutattam a kutathatatlant,
de nem bírtam, hogy közpénzbôl fizetnek, és amikor megtiltották a családi
vonalak piszkálását, végleg kiszálltam.
Éppen a csúcson, amikor megjelent a
Sacco di Budapest. De miért csak
angol nyelven?
A kulturális tárca megrendelésére
készítettük, s végül az MNG adta ki
kilencvennyolcban. Amolyan feljegyzésnek készült, amit szerettünk volna
kiegészíteni, de végül nem lett folytatása. Gondoltam, maradjon ilyen,
nemzetközi.
Titokzatosan hangzik…
Tényleg elment a kedvem. A magyar
kapitalizmus nem olyan, amilyennek
lennie kéne, azt, ami eddig történt,
leginkább
nemzeti
árulásnak
nevezném. A mûvészetet és szinte
mindent politikai oldalról közelítenek
meg, holott annak segítése maga mellé
emelné a többit is. A politika állandóan
tompít, és a pénz hajszolásának
rendszerint árulás a vége. Gyurcsány
örökké arról beszélt, hogy ez is csak
egy üzlet. Persze értem én, hogy nem
kell az oroszt idegesíteni, de azért
léteznek finomabb megoldások is.
Mire gondol?
Például az orosz államadósság
kiegyenlítésének fejében fölajánlott
metróépítés helyett vissza a Munkácsykat?
Akár. Antall Józseffel kifejezetten
jóban voltunk, rendszeresen küldtem
neki régi orvosi képeket, gyûjtötte
ôket. Kilencvenkettôben összeállítottam neki egy kétszáz oldalas listát
az elhurcolt mûkincsekrôl. Megdöbbent. Azonnal lett pénz, paripa,
fegyver, de csak ideig-óráig, mert az
irdatlan munka, ami a nyakába szakadt, elvitte. Sajnos végig azt láttam,
Göncz Árpádtól Lendvai Ildikóig,
hogy fogalmuk sincs az egészrôl.
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Egyszerûen azt sem tudják, mi történt,
és mekkora az anyagin túl az eszmei
veszteség. Például kimentek tárgyalni
Oroszországba, és még Jelcin hozta
szóba, hogy: véletlenül nincs nálunk
néhány mûalkotásotok? Mire a nagy
csodálkozás, azután hazajöttek, és
megint nem történt semmi. Talán még
Magyar Bálint… Ô legalább kiharcolta, amikor a Grabar Múzeumban
jártunk, hogy megmutassanak harmincat az elhurcolt mûtárgyakból. De
ô is leállt.
Amikor viszontláthatta a tárgyakat,
érzett valamiféle eufóriát, hogy: na
most megvagytok?
Hát, nem is tudom… Szép pillanatok
voltak, de inkább csak kutatói
szempontból, mert végül mégiscsak
üres kézzel jöttünk haza. A mûtárgyak
sorsa ötven évvel ezelôtt megpecsételôdött, amikor törvény született
arról, hogy minden, ami a Szovjetunió
területén található, állami tulajdon.
Kissé gyerekes gondolkodásmód. A
Szovjetunió pedig már nem létezik.
Akkoriban a szovjet alkotmánybíróság is azonnal felülbírálta a
döntést. De különösebben nem érdekelte ôket, taktikájuk a mai napig a kifárasztás, még ha ilyen kishalról is van
szó, mint az ô szemükben Magyarország. Közvetlenül a tulajdonosokkal
tárgyalnának; ha mondjuk valaki hét
alkotást követelne, abból ôk kettôt szépen visszaadnának, a többi maradna.
Sajnos van rá esély, hogy az örökösök
megelégszenek ennyivel, és akkor vége. Ráadásul a rakományt több városban helyezték el, szétválasztva a
sorozatokat, miáltal még nehezebb az
azonosítás. Annyi reményünk maradt,
hogy mindez államközi kérdés, nem
pedig magánjellegû.A sárospataki
könyvek mégiscsak elôkerültek az
Országgyûlés határozatának köszönhetôen, miszerint Magyarország soron
kívül visszaszolgáltat Oroszországnak
minden olyan magyar területrôl elôkerülô kulturális értéket, amely a
második világháború következtében
jutott oda, és az orosz kulturális
örökség része.
Azért az nem egészen úgy volt!
A magyar állam hatszázezer eurót
fizetett, holott ingyen kellett volna
visszakapnunk a könyveket. Ezt annak
idején elmondtam egy interjúban, de
nem nagyon tetszett a döntnököknek,
és jelentôsen ritkult a médianyilvánosságom. Zárójelben megjegyzem,
hogy a Pataki téka legértékesebb

darabja, a Lengyel Biblia, amely fölér
a teljes gyûjtemény értékével, nem
került vissza.
A Hatvany-per viszont sikertörténet
önnek is, hiszen fölkérték két kép
azonosítására.
Messzirôl kezdem: negyvenöt ôszén
egy szerelvény futott be a kassai pályaudvarra. Rövid idôre feltartóztatták,
és a vonatparancsnok, kihasználván a
holtidôt, úgy döntött, hogy nemi betegségét kikezelteti, és fölkeresi a helyi
orvost. Mivel pénze nem volt, a rakományból származó két festménnyel
fizetett. Késôbb a képek szlovákokhoz
kerültek, de éppen abban az idôben,
amikor megjelent a Sacco, ezért értékük rohamosan zuhanni kezdett. Már
csak a maffia következhetett. Valahogy fölvették a kapcsolatot a Szépmûvészetivel, döntés elôtt az igazgató
kiutazott, hogy megnézze, miféle képeket ajánlgatnak. Igazi alvilági
körülmények fogadták, ennek ellenére
megállapította, hogy a festmények
eredetiek. Háromszázezer dollárt kértek értük. De megint ugyanaz történt,
mint korábban: a hazajövetel után
nagy csend, és az igazgató kérdésre
válaszolva letagadta a történteket. Én
viszont tudomást szereztem róla, és
akcióba léptem.
Bejelentette volna a múzeumnak,
hogy megtalálta ôket?
Nem, annál tovább mentem. A Hatvany család annak idején egy amerikai
képviseleti irodán keresztül vásárolt,
ôk hívtak föl, és a nálam lévô fotók
alapján elôször azonosítottam a képeket. Utána kiutaztam Pozsonyba, s
láttam, hogy valóban Courbet: A fehérruhás nô és Ferenczy: Balerina
cipôvel címû festményérôl van szó.
Akkor fölhívtam Lendvai Ildikót, és
kértem, juttasson be Gyurcsányhoz.
Elôre megmondtam, hogy pénzbe fog
kerülni, nagyjából hat-hétmillió euróba, de a valódi érték legkevesebb a
duplája. Mondjam, mi lett a vége? A
kontaktszemély beszélt Lendvaival,
aki azt üzente, ô soha nem hallott ezekrôl. Pedig ha pusztán gesztusértékû az
ajánlat, és mégsem sikerül megvenni
a képeket, akkor is minden esetben föl
kell lépni! Sajnos ha Júdások veszik
körül az embert, nem tud mit csinálni.
Mi legyen a következô lépés?
Világossá vált, hogy azt nem mondhatjuk: volt kérem nyolc láda porcelán.
Erre azt válaszolná az orosz: tételesen
kérjük! Ezért elsô sorban amerikai levéltárakban kellene kutatni, hónapokat
tölteni a családi magánlevelek feldolgozásával, és az eredményekre hivatkozva sorozatos pereket indítani.
Lehet perdöntô egy mûvészettörténész állítása?
Sajnos a hazai bíráskodás sajátja,
hogy sokszor a körülményeket fontosabbnak ítéli a tényeknél. Az amerikai
bíróság a hasát fogja, amikor lefordítják a magyar törvényeket. A Hatvany-ügyrôl kétezerben megjelent
egy könyv. Szinte kivétel nélkül szelektív forrásokra támaszkodik, és azt
erôsíti, hogy a németek hurcolták el a
gyûjteményt. Az erre utaló tényeket
fölnagyítja, a többit elhallgatja, vagyis
erôsen szubjektív megítélést közvetít,
és ily módon befolyásolja az ítéletet.
Holott vannak bizonyítékok az ellenkezôjére, hiszen annak idején kihallgattak olyan embereket, akik részt
vettek a fosztogatásban. Köztük németeket is, de a vallomások nagy része
hamisnak bizonyult. Például azt állította az egyik német tiszt, aki gyakran
megfordult Hatvanyéknál, hogy igen,
ô látta azt a bizonyos perzsaszônyeget
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a parkettán. Csakhogy valójában az a
falon függött bekeretezve, hihetetlen
mestermunka, óriási érték, amire a
világért sem léptek volna rá. Ráadásul
azért sem láthatta ott, mert már negyvenháromban elhelyezték a bankban.
Mi érdeke fûzôdött ahhoz, hogy
hazudjon?
A Budai Várban, az Erdôdy-Hatvany
palotában lakott –– ma Zenetudományi
Intézet ––, juttatásokat kapott, ezerféle
apróságot, anyagi segítséget, és valószínûleg a tulajdonosnak ez a verzió
jobban megfelelt; szóval magánjellegû
dolgok miatt. De egyszer végre ki kell
mondani az igazságot: hetvenkettôben
harmincötmillió márkát szavaztak
meg a Hatvany családnak, amit két
részletben akartak kifizetni. Az elsôt
fölvették, viszont a másodikat már
nem kaphatták meg, mert a bíróság
birtokába jutott egy irat, mely azt bizonyította, hogy mégsem a németek
vitték el a tárgyakat. Magyarország
akkoriban a kereskedelem miatt jó
kapcsolatokra törekedett az NSZKval, és a megküldött banki feljegyzések
ugyan tartalmazták, hogy a vagyon a
szovjetek birtokába jutott, de a
tárgyak fellelhetôségeként ismeretlen
helyet jelöltek meg. Valójában harminc láda kincset vittek el, amit rögtön
Budapestre szállítottak, majd kisebb
nyugati kerülôvel visszajuttattak a
családhoz. Ezt maga Hatvany Endre
közölte. Késôbb a család feje, Hatvany
Ferenc Svájcba menekült, és soha
nem indított kárpótlási pert. Léteztek
más hivatalos magyarázatok is: a
szovjet-orosz vélemény a háború
elvesztésére hivatkozik, és a hajdani
Szovjetunióra mutogat, a zsidó gyûjtôk
a német rablás verziót használják,
mert pontosan tudják, hogy az
oroszokkal nem lehet megegyezni, de
leginkább legyintenek: hadd veszszen.
Személyesen találkozott valakivel az
örökösök közül?
Hogyne, az egyik Bethlen lánnyal. A
közvetlen tanúk nagy része már
meghalt, de akik élnek, azokról is kiderült egy s más; például éppen a
Hatvany lányok közül ketten eladtak
egy éppenséggel Krétán készült
Grecót, majd vissza akarták perelni,
mert egy múzeum többet kínált érte.
Mérhetetlen emberi hajlékonyságot
láttam ez elmúlt negyven évben.
Persze tartást is. Andrássy gróf le-menôi, Andrássy Katinka, Cziráky
grófné, Odescalchi herceg utódai kitûnô emberek. A herceg Magyarország
azonnali kilépését követelte a háborúból, zsidókat mentett, és amikor látta, hogy az államosítást nem lehet

megúszni, odaadta birtokait a téesznek. Mivel jó gazda volt, értett a földhöz, a tanulatlan parasztok tisztelték
és követték, de amikor hasznot akart
termelni, üzentek neki fentrôl, hogy itt
azt nem lehet, mert ez kolhoz. Ô közölte, hogy akkor bizony nem fog mûködni, mire lecsukták. Ötvenhatban
persze ô is elhagyta az országot. No,
hát így fejezôdött le Trianon után másodszor az értelmiség.
Hogyan épülhetne föl egy új, egészséges történelmi arisztokrácia Magyarországon?
Az arisztokrácia erôsen polgárosodik,
aminek én személy szerint örülök, de
mint társadalmi osztály a háború óta
rossz felhanggal bír. Holott azon a három családon kívül, akik kiszolgálták a
nyilasokat, a többiek becsületesen és
fôleg: emberien éltek. Soha nem szabad általánosítani. Elôször is azt szeretném, ha az egykori nemesi családok
leszármazottai nem Romániában, hanem Magyarországon telepednének le.
Erdélyre gondol?
Igen.Hiszen onnan ered a családfájuk, ott vannak a régi birtokaik, és nem
utolsósorban él bennük a törekvés,
hogy erdélyi magyarok maradjanak.
Persze, de ideát is voltak értékeik.
Például a tiszadobi Andrássy-kastély,
amely jelenleg öregek otthona, sem
került vissza a család tulajdonába,
mert az örökösök két parasztházat vettek a kárpótlási jegyért. Az egyiket
használják, a másikat kiadják.
Huszonegyedik századi történet…
A megoldás mindenkor jó viszonyt
kialakítani a gyûjtôkkel, s noha a
múzeumok érdekei jelenleg felülírják
a tulajdonosokét, a közös cél mégiscsak
a mûvek bemutatása. Számos nyugati
múzeum állít ki magángyûjteménybôl,
aláírják a tulajdonos nevét, és
mindenki boldog.
Álláspontja ebben is különbözik a
szakma véleményétôl. Hogy viseli?
Ó, egyfelôl már rég hidegre tettek, a
másik részrôl pedig támogatnak. Igazi
társam soha nem volt, a szakmai csôlátással és az örökre titkosított iratokkal mindig egyedül hadakoztam. A
további kutatás önerôbôl nem megy,
de ha az állam segítené, én már akkor
sem vállalnám. Régebben oroszlánosabb voltam, most úgy érzem, megtettem, amit tudtam. Inkább kutyázom,
sétálok, kimegyek a Pilisbe, a kertbe.
Nézze a Hatvany-kastélyt, megkezdték
a felújítást. Az innensô fogadószoba
falán volt az a csodálatos perzsaszônyeg. Talán még ki sem csomagolták,
s ott lapul valamelyik láda mélyén. Én
nem tudom, hányszor lehet ezt az országot kifosztani…

Suite 1, 128 Acland St. St.Kilda VIC 3128

Tel.: 9534-0901
Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni

akkor forduljon hozzánk bizalommal!
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fizetett melléklete és kiadása
Felelôs szerkesztôk. C. és J. Csutoros
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 — (03) 9481-0771

Zenés, táncos disznótoros est a Bocskaiban

Az Ausztráliai Magyar
Református Egyház
121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068

szolgálatai

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

Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com
E-mail: dezsi@tpg.com.au
Telefon: (03) 9481-0771
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)
9439-8300 (Csutoros Csaba fôgondnok)
MELBOURNE (VIC)
2010. augusztus 15-én vasárnap d.e. 11 órakor
ISTENTISZTELET
a Magyar Templomban
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy.
(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)
11 órától vasárnapi iskola
12 órakor ebéd a Bocskai nagyteremben
12.30-tól presbiteri és nôszövetségi gyûlés
2 órától klubélet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban
SPRINGVALE (VIC) 2010.augusztus 15-én, vasárnap du. 3 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Incze Dezsô
a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave)
KEW (VIC) 2010. augusztus 15-én, vasárnap de 11.30 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Keresztesi Flórián László
Rathmines Rd. és Station St. sarok, East Hawthorn
SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010.augusztus 15-én, vasárnap de. 11.30 órakor
ISTENTISZTELET, Úrvacsora közösség, Új kenyér ünnepe
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.
CANBERRA (ACT)
2010 augusztus 15-én, vasárnap du, 16 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Péterffy Kund
Uniting Church, Brigelow St. és Mouat St. sarok
ADELAIDE (SA) 2010. augusztus 15-én vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet Nt. Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán du. 2.30-kor BIBLIAÓRA
Mindenkit szeretettel hívunk
BRISBANE (QLD)2010. minden vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
.Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor
ISTENTISZTELET
a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane
Igét hirdet Nt. Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBINA

2010. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet Nt.Kovács Lôrinc
Cottesloe Drive és University Dr. sarok. Robina

Kényelmes idô, munka és anyagi elônyök mellett rendezze születésnapi, névnapi, családi, baráti összejöveteleit a vasárnapi ebédidôk
alatt 12-órától 3-óráig a Bocskai Nagyteremben. Bôvebb felvílágosításért, hívja Dézsi Csaba lelkipásztort 0414 992-653, vagy
Csutoros Csaba fôgondnokot 9439-8300 telefon számokon.
Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North
Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet története, a MEGVALÓSULT
ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc igehirdetéseinek tükrében.
A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a Bocskai
nagyteremben (123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), vagy megrendelhetô
postán. Küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church, P.
O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra.

A július utolsó szombat estjén meleg családi milliôben
zajlott le a disznótoros est, errôl beszéljenek a képek.
E sorokbeni feladatom, hogy köszönetet mondjak barátainknak, vendégeinknek rendezvényünk, kis magyar
végvárunk, jelenlétükkel való támogatásáért. Testvérek,
barátok és támogatók nélkül nincs közösség... köszönjük
szépen.
Az ízletes hurka, kolbász és az Új Hullám zenekar kedvelt nóta és tánc számai kellemes hangulatot varázsolva,
szórakoztatták a Bocskai nagy- és kistemét megtöltô vendégeinket.
A jövôbe való látvány volt az esténken résztvevô sok kis
gyerekkel a kisteremben helyet foglaló vasárnapi iskolánk „baráti köre” és az, hogy a picikék ott zavartalanul
érezve magukat, otthonossan beilleszkedtek a már úgynevezett „öregek” közé.
Köszönetet kell, hogy mondjak Lakatos Bandi barátunknak aki ez alkalommal is példaképpen nagy családi és

baráti társasága körével segítette esténk sikerét.
A minden rendezvény mögôtt álló dolgozóknak is szeretném ez úton köszönetünket tolmácsolni, kezdve finom
vacsorát elkészítô szakácsokkal, hálás köszönet a rengeteg
önkéntes munkáért Zsákai Jóskának, feleségének Anikónak, Tanka Erikának és férjének Attilának.
Köszönet továbbá az ital és sütemény asztalunkat ellátó
Fodor Lídiának és Majának... A tombola díjakat adományozó Budaházy Zsuzsinak, Szabó Ilonának és Szatmári Jucinak. A tombola jegyeket áruló Gergely Klárinak és Majának a tombolát levezetô Csutoros
Júliának. A tortákér Martonhelyi Margitnak és Szatmári Júliának, az asztalok virággal díszítéséért Sipos Ôri
Évinek és az est befejezése után az asztalokat elrendezô
önkénteseknek.
Isten gazdag áldását kérve barátaink, támogatóink életére, a viszontlátásig legközelebbi rendezvényünkön...

Csutoros Csaba
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11. oldal

Disznótoros vacsora a Bocskaiban

12. oldal
Felemelô az ünnepség. Sándor Csikart a barátok, a játszótársak veszik
körül. Szorongatják a kezét, ölelgetik.
Érezhetô Csikar öröme. Ez egy jó nap,
gondolhatja, mert vannak rossz napjai
is. A magas kor s a betegség teszi. De
hát most díszpolgár lett Budapesten, a
XII. kerületben. Az ünnep legizgalmasabb része a protokoll után a mese.
Amikor emlékezik.
–– Akárhová érkeztünk, már a
repülôtéren azzal fogadtak bennünket:
„Hol van Puskas?” –– mondja széles
gesztusokkal. –– Egyre azt hajtogatták:
„Puskas? Puskas?” Ôt akarták látni,
csak vele akartak találkozni. Mondtam
a Svábnak: te, mi a fenének vagyunk
mi, többiek itt?! Ezért a Puskasért
nem kellett volna repülôgépre szállni.”
„Puskas? Puskas?” Annyira csak ôt…
Röhögött.
Kreisz László, az Aranycsapat orvosa írta 1956 elején a török–szíriai–libanoni túráról: „Uralkodók, színészek,
politikusok vagy sportolók népszerûsége meg sem közelíti Puskás népszerûségét, Puskás nagyságát. Óriási tömegek várták, mindenki csak ôt akarta
látni, autogramjáért közelharcot folytattak, és elnökök, politikai vezetôk
boldogok voltak, ha vele kezet foghattak.”
A mai napig ô az egyetlen magyar
sportember, akirôl leírták ezeket a
szavakat!
Elmondtak róla mindent? Megírtunk
róla mindent? Mindegyik kortársunknak van vele kapcsolatban egy története. Akár szerette a futballt, akár
nem. Ha gurul a labda, az ô neve tüzes
golyóbisként gördül elénk. Idézik alakját a dél-afrikai futballünnepen is. Hej,
jabulani! Mit mondana Puskás a labdára, amely állítólag nem elég tökéletlen, ezért aztán érzékenyebb is,
mint az elôdei? „Hülyeség a labdára
fogni bármit” –– mondhatná ô, aki teniszlabdát vezetett a homokban (ó,
Kispest!, ó, városi házak!), vagy a mamák selyemharisnyájából csinált labdát (és nem játékszert, drága riporterek!).
(Anekdota avagy historia arcana ––
titkos történet, kiadatlan. Avatják
Moszkvában a Lenin-stadiont. 1956.
szeptember 23. A nagy testvér vendége a kis testvér nagy csapata. Százötezer nézô látja, hogy a magyar válogatott kapitánya, Puskás Ferenc
megragadja a francia bíró karját a
játékoskijáróban, és nem engedi, hogy
a küzdôtérre indulhassanak. Mi történt? Tanakodnak. Így mesélik: a szovjetek labdái szarok voltak, nehezek,
furcsán repültek a levegôben. Puskás
azt kérte, hogy magyar labdával játszszák le a meccset. A szovjetek beleegyeztek. A magyar csapat kivitt
Moszkvába nyolc sárga lasztit. (Ó,
Bécs, labdákba bevarrt órák hazafelé,
Öcsi ötlete volt, hej, csempészet, hej,
boldog idôk! –– Moszkvába is vittek ki
órákat Budapestrôl, igaz, mások, és fél

Puskás utca
Madridban
A spanyol fôváros önkormányzata
határozatban rendelte el, hogy
Madrid Vicálvaro nevû negyedében a Gran Vía del Sureste
su-gárutat és a Casa de Tilly utcát összekötô útszakaszt ezentúl
Puskás Ferenc utcának hívják
„Madrid briliáns futballistájának
emléke elôtt tisztelegve”. Az utca
hivatalos neve spanyolul calle de
Ferenc Puskás.

MAGYAR ÉLET
Kô András emlékidézése

Stefíííí, rohanj!
évszázaddal elôbb.) A mérkôzés elôtt a
magyar öltözôben Öcsi kiválasztott a
nyolc labdából egyet, közben belépett
az egyik orosz játékos, és kölcsönkérte.
Futna ki a két csapat a pályára, amikor
Puskás észreveszi, hogy a francia bíró
kezében nem az a labda van, amelyiket
ô kiválasztott, hanem a hazaiak nagydarab bôrlabdája… „Nem oda Buda! –
– kiáltja, és elkapja a bíró karját. ––
Egy tapodtat sem addig, amíg nem
kerül elô a magyar labda!” És elkezdik
keresgélni. A szovjetek öltözôjében, a
pad alatt találják meg. Kezdôdhet a
játék!)
Puskásnak –– ellentétben például
Bozsikkal –– nonstop járt a pályán a
szája. „Anyád…” –– ez volt a szavajárása.
A helsinki olimpia elôtt két mérkôzést játszott a magyar válogatott
Moszkvában. Szikrázó két meccs volt,
csoda, hogy játékosaink élve megúszták… A szovjetek bizonyítani akarták,
hogy ôk sem akárkik. A mérleg egy
döntetlen volt (1-1) és egy vereség (21). Az elsô meccset egy bizonyos
Latisev nevû bíró vezette, akit Puskás
nemegyszer világosan és egyértelmûen melegebb éghajlatra küldött.
Latisev kiborult a banketten. Ô szovjet
állampolgár, mondta, és nem tûrheti
az ilyen fegyelmezetlenségeket. „A
magyar játékosok részérôl történtek
hibák, de figyelembe vesszük, hogy
harcos elvtársakról van szó…” ––állapították meg a vendéglátók. Hogy mit
értettek ezen, nem tudjuk. Mindenesetre Latisevet nem lehetett megbékíteni,
és egy életre megjegyezte Puskás szavait, arcfintorait, gesztusait.
Mit ad Isten, ô vezette a helsinki
olimpián a románok elleni elsô mecscsünket, és megpróbálta elvezetni. Kiállította például Kocsis Sanyit. Aztán
1962-ben, a chilei világbajnokságon, a
négy közé jutásért vívott ütközetben
csalássorozattal folytatta. Egy tízméteres lesgólt megadott, Tichy szabályos gólját viszont nem! A mérkôzés
után Mészöly neki akart menni, s ha
nem fogják le, talán eltiltják örökre.
(Historia arcana. Népstadion, Honvéd–MTK/Vörös Lobogó meccs. Hetvenezer nézô. Puskás egy alkalommal
éles szögbôl lô a Stefánia úti kapura ––
bocsánat, akkor még Vorosilovról kapott nevét viselte ––, Gellér állja a
szöget; pattog a labda, a kapus mármár azt hiszi, hogy a kezében van,
amikor kap a labda egy olyan kurflit –
és nemcsak Dél-Afrikában ––, olyan
ívet, hogy másfél méterre formálisan
új röppályát kezd leírni, és a kapus háta mögött bemegy a kapuba. Hernádi
bíró fütyül, és mutatja, hogy les volt.
Puskás csípôre teszi a kezét, és azt
mondja: „Hernádikám, nem volt les!”
„Lefújtam, mert les volt!” –– ismétli
meg nyomatékkal a bíró. Puskás odavágja neki: „Kapd be a…” –- és

Számok

Magyar és spanyol válogatott,
olimpiai bajnok, világbajnoki
ezüstérmes, Európa Kupa-gyôztes, háromszoros Bajnokok Ligája-gyôztes, Világkupa-gyôztes,
négyszeres magyar és négyszeres
spanyol gólkirály, ötszörös magyar és hatszoros spanyol bajnok.
Klubjainak száma kettô: Budapesti Honvéd, Real Madrid.

kimondja. Mire Hernádi: „Nem kapom
be…” És nem állítja ki a csatárt.)
Megint egy szovjetek elleni mérkôzés: 1955 szeptembere, csakhogy ezúttal Budapesten, százhárom-ezer nézô
elôtt. A vége: 1-1, de Puskás csak a 87.
percben egyenlít. Tizenegyesbôl! Ha
akkor azt a tizenegyest nem lövi be,
soha az életben nem mosták volna le a
csapatról, hogy lefeküdtek a szovjeteknek vagy hogy nem volt szabad
megverni ôket. Puskás magyarázhatott
volna bármit… De Öcsire ilyen árnyék
sem nehezedett. Nem is érdemelte
volna meg. Úgy járt volna ezzel a tizenegyessel, mint azok, akik a mai
napig állítják, hogy a Parlament elôtti
1956-os vérengzés áldozatai a Földmûvelésügyi Minisztérium tetejérôl leadott lövésektôl haltak meg. Kádár
hagyta, hogy így vésôdjön be a fejekbe, és ne a szovjet tankokra terelôdjön
a figyelem.
(Anekdota. Puskás páratlan bal lábáról, bombaként robbanó beköpéseirôl,
aranyszívérôl, de szabadszájúságáról
is köteteket írtak már össze. A világ
leghíresebb ôrnagya –– még barátságos eszmecsere közben is –– olyan
magától értetôdô természetességgel
használta a szódáskocsis-szleng bizonyos kitételeit, mint más közönséges
halandó a kötôszavakat vagy a névelôket. A magyar válogatott Mátrai
(Magna) Sándor nevû újonca szégyenkezve, megalázva tûrte Puskás
korbácscsapással felérô nyelvelését.
Igaz, a jugoszlávok gólját a zöldfülû
jobbhátvéd lámpalázassága készítette
elô, de azért mégiscsak botránynak
tetszett, hogy a Sváb percenként felemlegesse Mátrai „paraszt k…a nénikéjét”. Mátrai végül Bozsikhoz fordult
segedelemért. Cucu leegyszerûsítette

A hatalom
igézetében
„…Puskás vezetôtípus volt, a hatalom mûvészetének, a hierarchiákban való mozgásnak legalább
olyan mûvésze, mint a futballlabdának. Hallatlan ösztönös intelligenciája rugalmassággal, a változás, újrakezdés képességével
párosult. És humorérzékkel. Pontosan felmérte a közeget, amelyben mozgott — és felismerte,
hogy az ötvenes évek Rákosi-Magyarországán a szemtelenül követelôzô prolifiú figurája az,
amellyel célt lehet érni… Puskás
mindig pontosan felfogja a vezéregyéniségek mozgatórugóit, érti
stílusukat, és ahol nem ô a fônök,
ott kiválóan alkalmazkodik, anélkül hogy büszkeségét feladná…
Puskás szemlátomást pontosan
teszi helyére Horthy vagy Farkas
Mihály alakját és minôségét…
Bravúros Borsi-Kálmán Béla
elemzése arról a fotóról, amelyen
a realos hôs Puskás Ferenc Franco
tábornokkal, a spanyol diktátorállamfôvel paroláz egy fogadáson.
Puskás a fejét lehajtja, feszült és
fegyelmezett arckifejezéssel — de
nyaka és gerince egyenes marad.
Megadni a császárnak, ami a
császáré — valóban ezt sugallja a
kép.”
(Kodolányi Gyula)
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a dolgot: „Szidjad te is a nénikéjét…” A
Puskásra félistenként felnézô pályakezdô hosszú perceken át gyûjtötte
magában a bátorságot, s amikor Puskás fölé lôtt, odaüvöltötte: „Öcsi, a
rosseb a sváb k…a nénikédbe…” És
várta a világvégét, de legalábbis azt,
hogy Puskás beletapossa a fûbe. Öcsi
arca azonban felderült, és elégedetten
mutatott Mátraira: „Ebbôl a hosszú
marhából még lesz futballista…”)
A régmúlt. 1948. november 14. A Kispest 4-0-ra kikapott Gyôrben. Kemény
összecsapások jellemezték a meccset.
Guttmann Béla, a Kispest edzôje
attól félt, hogy Patyi megsérül, esetleg
kiállítják, márpedig a következô héten
a Ferencváros volt az ellenfelük, éppen ezért bekiabált játékosának: „Miska, jöjjön le!” Puskás rárivallt Patyira:
„Miska, itt maradsz!” És Patyi nem
ment le a pályáról. A 40. percben Puskás és Hiba II. csapott össze, Puskás
megrúgta a védôt. Hiba fekve maradt,
levitték. Három percig állt a játék,
közben több helyütt dulakodás támadt.
Guttmann beszólt Puskásnak: „Öcsi,
jöjjön le!” És Puskás elengedte a füle
mellett az edzô utasítását.
A meccs után Guttmann az öltözôben
azt mondta: „A vén, öreg Zsengellérnek
(a 39-szeres válogatottnak) tudtam parancsolni, itt nem tudok. Vegyék tudomásul, lemondok.”

Késôbbi dialógus.
Puskás: „Én sosem mondtam, hogy
kit állítsanak be a csapatba.”
Czibor: „De azt mondtad, hogy ki ne
játsszon!”
(Historia arcana. Az Aranycsapat
játékosai az 1954-es vb egyik szünnapján –– jobb híján –– egy svájci ifjúsági
meccset néztek meg. Nagy bomba
szállt a kapu fölé, s a labda jóval a pályán túl pottyant a földre. A gyerkôcök
álldogáltak, nézelôdtek, senki sem törte magát, hogy labdaszedésre vállalkozzon. Puskás kifakadt: „Látjátok,
ezért nincs igazi foci Svájcban. (Ma
már egy kicsit jobb a helyzet.) Gyerekkoromban Kispesten mi összeverekedtünk egy-egy elkószált labdáért.
(Kocsis Sanyi eldobott csikkére tízen
vetettük rá magunkat a Balatonparton.) A nagyok minden edzésén ott
hasaltunk a kapu mögött, és ha mellé
vagy fölé lôtték a labdát, már vágtattunk is utána. Nagy sokára az egyik
svájci játékos elballagott a labdáért.
Kézbe vette a bôrgolyót, és odahajította a kapusnak. Puskás magánkívül
jajveszékelt: „Láttátok? Nagy ég!
Kézzel nyúlt a labdához. Nem rúgta,
dobta. Az ember sírni szeretne…”)
A nemrégiben elhunyt Barcs Sándor így mesélte: –– Testvéri viszonyban voltam Öcsivel. Még megvan a
levele, amit a disszidálása után Bécsbôl írt nekem: az Isten áldjon meg,

valahogy intézzem el, hogy kiadják a
Real Madridnak. Amikor aztán már
gyökeret vert Spanyolhonban, és egy
alkalommal a Real elnökének, Santiago Bernabéunak a vendége voltam,
meglepetés várt rám. „Most találkozni
fog valakivel” –– mondta az elnök. S a
következô pillanatban Öcsi állt elôttem. A nyakamba borult, és hangosan
bôgött. Kis idô múltával meghívott a
klub vendéglôjébe ebédelni. „Mit
eszel?” –– kérdezte. „Én lasagnét fogok
ebédelni” –– jelentettem ki. Ô
valamiféle tengeri szöcskét rendelt.
Öcsi, aki néhány évvel korábban még
a következô szertartás szerint evett a
legdrágább Hiltonokban: megette a
levest, majd Sándor Csikarral felvonult a szobájába szalonnázni, szalámizni. Azonkívül a jobb zsebe, a bal
zsebe tele volt mogyoróval. És hízott.
Nos, ez az ember ott Madridban tengeri herkentyûket evett. „Öcsi ––
mondtam neki ––, mitôl fogsz te
jóllakni?” Halkra fogta: „Nem lehet
jóllakni.” „Hogyhogy? Nincs már
zsebed? Máskor, ha belenyúltam a
zsebedbe, mindig volt benne valami.”
„Hol van már az az idô? Most profi
vagyok” –– mondta a világ legtermészetesebb hangján. Különben ma is
bôg, ha találkozunk.
(Anekdota. Második karrierjének
elsô mérkôzésére, a madridi bemutatkozásra készült Puskás Ferenc. Odaállt Di Stéfano elé, és ismert közvetlenségével „instruálni” kezdte a Real
Madrid összeférhetetlenségérôl és kegyetlen „fúrásairól” is közismert csillagát. „Figyelj ide! –– mondta. –– Ha
elordítom magam, hogy Stefíííí, rohanj
ész nélkül a kapu felé.” Alfredo di Stéfano gúnyos mosollyal a szája szegletében bólogatott. Nyilván olyasmi járt
a fejében, hogy ez a dundi magyar
még nem ismeri. Tény, hogy Di Stéfano olyan klasszisokat utált ki a Bernabéu-stadionból, mint a brazil Didi
vagy a svéd Simonsson. No, megy a
játék, felvijjog Puskás éles, magas
hangja: „Stefíííí…” Alfredo di Stéfano
persze oda se bagózott. Aztán bánta,
hogy nem futott, mert látta, hogy ha
rárajtolt volna a labdára, a hálóig futhatott volna vele. A második „Stefíííí…
” elhangzásakor már loholt elôre. Érkezett is a cipôjére, milliméteres pontossággal a könnyen lekezelhetô átadás. S ha már így alakult, berúgta.
Még háromszor ismételték meg a
mulatságot. Di Stéfano mesternégyest
ért el, és kegyesen befogadta Puskást
a Real Madrid törzsgárdájába. Az idôközben megkopaszodott Szôke Nyíl
még a visszavonulás gondolatáról is
letett: „Amíg ilyen partnerrel játszhatom, eszem ágában sincs abbahagyni.”)

(Magyar Nemzet)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999
Fax 9505-4899
E-mail: marina@bellalawyers.com.au

2010. augusztus 12.
„Rosszabb a helyzet, mint

Trianon után” — interjú
a MOB elnöki posztjára
pályázó Kovács Istvánnal
Kovács Istvánt sokan már elkönyvelték mint a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) következô elnökét,
pedig még el sem jött a jelölés ideje.
Kovács ettôl függetlenül felvállalja,
hogy a magyar sport irányítója akar
lenni, már a tévézéstôl is búcsúzni készül emiatt, de csak akkor pályázik a
posztra, ha ô lesz az egyetlen olimpiai
bajnok a jelöltek között. Elnökként
megszabadulna a magyar sportot
bénító dilettánsoktól, és bár szerinte
a kormány nem kommunikálta
megfelelôen a sportot érintô új adótörvényeket, azokat a felvirágzás zálogának tartja.
— Tekinthetjük a MOB elnökjelöltjének?
— Én abban az esetben jelöltetem
magam, ha ezzel nem osztom meg a
tagságot. Ha bármely olimpiai bajnoktársam jelölteti magát, akkor
visszalépek. Ha nem, akkor viszont
boldogan vállalom a jelölést. A magyar
olimpiai mozgalomnak megújulásra
van szüksége, de azt semmiképp sem
akarom, hogy két olimpiai bajnok között elforgácsolódjon az erô.
— Ahhoz képest, hogy sokan túlságosan is becsvágyónak tartják, ez dicséretes önmérsékletre vall.
— Én a MOB irányítását nem személyes
ügynek tekintem, miközben tudom,
hogy hatalmas megtiszteltetés lenne
a száztíz éves szervezet elnökének
lenni. A személyes ambíciómnál azonban sokkal fontosabb a magyar sport
megmentése, a magyar sport talpra
állítása.
— Ön szerint a magyar sport arra
szorul, hogy megmentsék?
— Ha csak Pekingre gondolunk, vagy
a nemzet egészségi állapotára — mind
mentális, mind fizikális értelemben
—, akkor azt kell mondanom, hogy az
1900-as évek elsô évtizedeit, a Trianon
utáni idôszakot látjuk a szemünk
elôtt. Sôt, picivel rosszabb a helyzet,
hiszen akkor mindenki nyitott volt a
jobbításra, mindenki tenni akart. Ma
ez nem ennyire egyértelmû, hiszen
sem sportvezetôi, sem sportolói vonalon, sem létesítmények szintjén nem
állunk jól.
— Mi lehet a megoldás?
— Az anyagi feltételeket mindig az
aktuális kormány, a politika teremti
meg, ha a gazdaság nem képes rá.
Márpedig most éppen olyan idôszakot
élünk, amikor a gazdaság nem ké-pes
erre. Ráadásul számos olyan sport-
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águnk van, amely még prosperáló
gazdaság körülményei között sem
teremthetné meg önfenntartásának
alapjait. Magyarán ezek a sportágak
értékesíthetetlenek, legalábbis piaci
körülmények között.
— Értékesíthetetlenek vagy értéktelenek?
— Ez a két fogalom távol áll egymástól, de sajnos a tradicionális
magyar sportágak a televízió számára értéktelenek, még azt is el
tudom képzelni, hogy a közönség
nem rajong értük, nem rágja tövig a
körmét egy kajak-kenu- vagy éppen
vívóeseményen. Ugyanakkor, ha
ezeknek a sportágaknak a képviselôi
olimpiát nyernek, és eljátsszák tiszteletükre a himnuszt, mérhetetlenül
büszkék vagyunk. Vagyis ezekre a
sportágakra is ugyanúgy szükség
van, mint az úgynevezett prémium
kategóriás sportágakra, azokra a
bizonyos látvány-csapatsportokra —,
amelyek akár meg is tudják teremteni
önmaguk eltartásának feltételeit.
— Szóval minden az anyagiakon áll
vagy bukik?
— Nem. Mondjuk ki bátran, hogy
sokszor sportvezetôink sem álltak
vagy állnak az elmúlt húsz-harminc
évben feladatuk magaslatán. Még
most is sokféle olyan területen tevékenykednek, ahol az élet egészen
másfajta vezetési stílust, másfajta
szemléletet kíván meg.
— Akkor az új MOB-elnök megválasztása egyfajta generációváltás
igényét is jelzi?
— Nem, ez nem generációs probléma. Rengeteg olyan idôsebb, nagy
tudású szakember dolgozik a magyar
sportban, akire óriási szükség van, és
a teljesítménye a fiataloknak is becsületére válna. A teljesítmény nem
korfüggô, van, aki még hetvenévesen
is kiváló, és vannak olyanok, akik
már harmincévesen sem voltak
alkalmasak annak a posztnak a betöltésére, amit még évtizedekkel
késôbb is betöltenek. Sajnálatos
módon egyesek az alkalmatlanságuk
miatti rettegésüket igyekeznek generációs köntösbe burkolni, de ez téves
megközelítés. Roppant egyszerû
lenne a megoldás, ha egyszerû nemzedékváltással orvosolni lehetne a
bajokat. A radikális változások úgy
érhetôk el, ha megszabadulunk azoktól
a vezetôktôl, a sportban idézôjelben
„dolgozó” uraktól és hölgyektôl, akik
nem lendítenek a magyar sport

Schmitt Pált, a megválasztott köztársasági elnököt augusztus 6-án iktatták be
hivatalába. Ekkor kellett bejelentenie, hogy lemond valamennyi addig viselt
tisztségérôl, így a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztérôl is. Hogy de facto ô
marad-e a MOB elnöke, az egyelôre kérdéses — az mindenesetre tény, hogy a
szingapúri elsô ifjúsági olimpiára kiutazó magyar csapatnak (52 sportoló, plusz
a kísérôk) ô lesz a küldöttségvezetôje. A delegáció augusztus 10-én repült el a
városállamba, azaz már Schmitt államfôi beiktatását követôen.
A MOB szeptember 10-én tart elnökségi ülést, ezen az ülésen tûzik ki az
elnökválasztó közgyûlés idôpontját. A MOB alapszabálya értelmében legalább
30 napnak kell eltelnie a kitûzéstôl a közgyûlésig, azaz október 10. elôtt
semmiképpen sem lesz új elnöke a MOB-nak.
A szeptember 10-i elnökségin a testület kijelöl egy személyt, aki a közgyûlésig
hátralévô idôben vezeti a MOB-ot, aláírási és képviseleti joggal. Ez a személy
lehet a fôtitkár (Molnár Zoltán) vagy a négy alelnök (Borkai Zsolt, Gyárfás
Tamás, Gyulay Zsolt és Szabó Tamás) közül valaki.
Elnöknek bárki jelöltetheti magát a MOB 171 tagja közül, feltéve, ha bírja két
további MOB-tag támogatását. Jelölését legkésôbb a közgyûlés elôtt tíz nappal
kell eljuttatnia a jelölôbizottságnak. A jelöltek nevét ugyanekkor, tíz nappal a
közgyûlés elôtt hozzák nyilvánosságra. Kampányra — ha egyáltalán lesz ilyen
— csak ebben a tíznapos idôszakban van lehetôségük a jelölteknek.
Az elnökválasztás titkos szavazással történik, a MOB-tagoknak személyesen
kell leadniuk a szavazatukat. Jelöltek a fentiekbôl következôen még nincsenek,
sajtóhírek szerint Kovács István, Borkai Zsolt, Vaskuti István, Gyulay
Zsolt és Kamuti Jenô aspirálhat a posztra.

szekerén, hanem visszahúzzák azt
dilettantizmusukkal.
— Mondana neveket?
— Felesleges. Bárki, aki körbenéz
a saját sportágában, látja ezeket az
embereket. Könnyen elválasztható
a búza az ocsútól, látszik, hogy ki
az, aki nem kért részt a közös feladatokból. De az biztos, bárki lesz is a
következô MOB-elnök, amennyiben
a testület visszakapja régi erejét és
hatalmát, akkor szakítania kell a hagyományokkal. Nem tiszteletbôl kell
valakit megválasztani, hanem annak
alapján, hogy alkalmas-e a munka elvégzésére.
— Mint egykori ökölvívóbajnok,
illetve a Magyar Ökölvívó Szakszövetség tiszteletbeli elnöke, nem tart attól,
hogy a parlament által elfogadott
adótörvény-módosítások elterelik a
szponzori pénzeket adott esetben a
boksztól is a látvány-csapatsportok
felé?
— Ellenkezôleg. Nagyon örülök,
mert ezeknek a sportágaknak a
versenyszféra által történô kedvezményes támogatása reményeim
szerint azt jelenti, hogy az összes
többi területre, az úgynevezett tradicionális magyar sportágakra — így
az ökölvívásra is — sokkal több állami
és önkormányzati forrás jut majd,
mint eddig. Sajnálatos módon a törvénymódosítások kommunikációja nem
volt egybehangzó a kormány részérôl,
talán nem teljesen világos mindenki
számára, mirôl is van szó.
— Igazítson el!
— Szó sincs arról, hogy a szóban
forgó öt csapatsport — a futball, a
kézi-, a kosár-, a vízilabda, valamint a
jégkorong - preferálása azt jelentené, a
többiek oldják meg gondjaikat, ahogy
tudják. Persze volt egy olyan kormány
nem is olyan régen, amely azt üzente,
tartsa el minden sportág önmagát, de
a jelenlegi kormány egészen biztos,
hogy nem ezt az üzenetet küldi.
Mindössze az történt, amire már
sokan régóta várunk, hogy a gazdaságnak lehetôséget biztosítanak
azon sportágak felkarolására, amelyek a televíziós jelenléttel, a nagy
tömegek által kedvelt és nézett versenyrendszerükkel meg tudják oldani
önmaguk mûködtetését. Egyértelmû:
hiába kapná meg ezt a lehetôséget a
tollaslabda, az asztalitenisz vagy akár

Két góllal nem volt jobb
a Basel, de 0-2 lett
Játéka miatt nem feltétlen szégyenkezhet a magyar bajnok Debrecen, az
eredmény miatt már igen, mert 2-0-ra
kapott ki a svájci Baseltôl Bajnokok
Ligája selejtezôn. A rivális nem volt
félelmetes, egy pontos és gyors támadást sem vezetett, de egy szerencsésen megpattanó labdával és egy
pontos távoli bombával lényegében
eldöntötte a továbbjutást.
A Basel legutóbbi magyarországi
szereplésekor legyôzte az UEFA-kupában a Ferencvárost, és az sem volt
jó elôjel a Debrecen Bajnokok Ligája
selejtezôje elôtt, hogy két éve kettôs
vereséggel esett ki a Young Boys ellen
a Loki.
A továbbjutásról mostantól nem is
érdemes beszélni, és most látszik
igazán, milyen remek sorsolást kapott
tavaly a Debrecen.

Jegyzôkönyv:
Debrecen Basel (svájci) 0-2 (0-1)
Szusza Ferenc Stadion, 7000 nézô.
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az öttusa, ettôl még nem ömlene a
szponzori pénz ezekbe a sportágakba
a privát szférából, a gazdaságból. Így
viszont az állam bátran mondhatja
ennek az öt sportágnak, hogy nektek
egy olyan lehetôséget nyitottunk
az adórendszerben, amelynek segítségével kutya kötelességetek megszüntetni a forráshiányotokat.
— És mi lesz a többiekkel?
— Azok a sportágak, amelyek
továbbra sem képesek megoldást
találni a túlélésre, valószínûleg
nagyobb szeletet kapnak majd a
sportfinanszírozásra rendelkezésre
álló közpénzekbôl. Remélem, minden
sportág szép lassan megérti majd
— még ha most nem érti is —, hogy
ez a rendszer az egész magyar sport
érdekét szolgálja, és nem csak a látványsportágakét. És még valami:
nagyon remélem, hogy az elmúlt,
csaknem húsz év pénztelensége által
kiprovokált állapot — miszerint az
adott sportág szakmai irányítását is
az tartja a kezében, akinél a kassza
kulcsa van - megszûnik végre. Ez a
gyakorlat hihetetlen károkat okozott a
magyar sportban. Ha az állam át tudná
venni a szponzorok helyét bizonyos
sportágakban, akkor a szakma végre
érvényesülni tudna, s az edzôk nem
félnének kiállni a szakmai véleményük
mellett. A pénzek elosztásánál jutna az
utánpótlásra, azokra a feladatokra,
amelyek a sportág tömegbázisának
növelését célozzák, nem pedig a pillanatnyi talmi sikereket.
— Mit gondol, a pekingi olimpiai
szereplés, a három aranyérem a magyar sport állapotának hû tükre volt,
vagy csupán kisiklás? Ennyit tudunk,
vagy vannak még tartalékaink?
— Peking óriási tragédia volt. Pedig
egy kis szerencsével hat-hét arany
is lehetett volna abból a háromból,
gondoljunk csak az eltékozolt kajakos,
vívó- és birkózóaranyakra. Akkor
most elégedetten veregetnénk a saját vállunkat, hogy milyen klasszul
mûködik a magyar sport. Csakhogy
már az athéni olimpia elôtt kongatták,
kongattuk a vészharangokat, a pekingi szereplés pedig rávilágított
ezekre a problémákra. Sajnálatos
módon az olimpia óta elmúlt két
évben mindenrôl szólt a politika és
a sport kapcsolata, csak arról nem,
hogy a rohamos hanyatlást akár csak
megállítsuk, nemhogy megfordítsuk
a folyamatot. Így aztán Peking óta
tovább folytatódott a magyar sport
zuhanórepülése.
— Mik voltak a hanyatlás okai?
— A sportegészségügy, a sporttu-

dományok helyzete, edzôink megbe
csülésének hiánya, a szakmai mûhe
lyek, a szakosztályok tengôdése, a
sportlétesítmények tragikus állapota
— ezeket, ha csak egyenként vesszük,
már külön-külön magyarázhatnák
a gyenge olimpiai szereplést.
Egyetlenegy értéket nem tudnak
tôlünk elvenni, egyvalamit nem tudunk elveszíteni, bármilyen rossz
legyen is a struktúra, bármekkora
is a pénztelenség, és ez a hatalmas
tehetség, illetve az egyre fogyatkozó
régi mesterekben meglévô szakmai
tudás, szellemi tôke, amely még
mindig a felszínen tartja a magyar
sportot, legalábbis egy szûk
szegmensét. Bar celonában még
mintegy kétszázan alkották a magyar
olimpiai csapatot, s ez a szám olyannyira
sorvad, hogy Londonra lehet, hogy
csak százhúszan tudják kvalifikálni
magukat. Hogy a saját sportágamnál
maradjak, a barcelonai olimpiára
súlycsoportonként még tizenöt-húsz
erôs bokszoló közül került ki a magyar
induló, ma legfeljebb négy-öt vagy
még ennél is kevesebb jelölt látható
kategóriánként. Tehát még a belsô
verseny is jelentôsen meggyengült,
miközben a nemzetközi konkurencia
nagymértékben erôsödött.
—- Az elemzésekben gyakran emlegetik a bajok forrásaként, hogy kevesen sportolnak az országban, legyen
szó akár tömeg-, akár élsportról.
— Így van, ezért kell az új adminisztrációnak az élsport támogatása
mellett a szabadidôsporttal, a diáksporttal, az iskolai sporttal rengeteget
foglalkoznia, meg kell teremteni azt a
rendszert, amely nemcsak visszahozza
régi dicsôségünket az élsportban, hanem a népesség egészségi állapotát is
elfogadható szintre juttatja.
— Végül itt van egy szóbeszéd, amit
talán már ön is hallott: állítólag annyira
készül a MOB-elnöki tisztségre, hogy
az RTL Klubnál már fel is mondott.
— Ez nem is teljesen alaptalan szóbeszéd. Életem jelentôs részét eddig
is a sportdiplomácia tette ki, hiszen
a MOB elnökségi tagja vagyok, az
ökölvívó-szövetség tiszteletbeli elnöke és a Boksz Világszervezet, a
WBO európai elnöke. Való igaz, hogy
jelenlegi munkahelyeimen, az RTL
Klubnál, a Sport Klubnál és a Lánchíd
Rádiónál nem tervezek túlságosan
hosszú távra. Én a magyar sportot
akarom szolgálni, szinte mindegy
is, hogy milyen minôségben, legyek
bár szertáros, vagy akár a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke. Ez az
életem célja.

Ch. Gáll András

Elképesztôen nagy góllal
verték a Gyôrt
Tovább romlott a magyar csapatok
mérlege a nemzetközi kupában a franciákkal szemben: a Montpellier gyôzött Gyôrben Európa Liga-meccsen. A
Debrecenhez hasonlóan a Gyôr sem
tudott gólt lôni.
Az Európa Liga harmadik körében a
Gyôr az egyik legkellemetlenebb riválist kapta, hiszen a francia Montpellier nemcsak elérheti a csoportkört,
tovább is juthat onnan.
Magyar csapat az elmúlt 21 évben 1
gyôzelem mellett 15 vereséget szenvedett, ha francia ellenfelet kapott, ez
elôrevetítette, hogy a Gyôrnek még a
döntetlenért is iszonyatosan meg kellett volna szenvednie.

Jegyzôkönyv:
Európa Liga, selejtezô 3. forduló, 1.
mérkôzés:
Gyôr FC-Montpellier 0-1 (0-1)
Gyôr, 7250 nézô,

Az NB I. nyitánya
A Ferencváros–Paks mérkôzéssel
kezdetét vette a magyar labdarúgó
NB I. 2010–2011-es szezonja. A nyitó
találkozón az FTC hátrányból fordítva,
Szabó János öngóljának köszönhetôen
2-1-re gyôzött Tolna megyei riválisával
szemben.
Egyedül a Kaposvár volt képes
pontot, jobban mondva pontokat
szerezni idegenben az NB I elsô
fordulójának szombati játéknapján, a
Rákóczi gólgazdag összecsapáson 5-3ra nyert Zalaegerszegen. Otthonában
gyôzött a címvédô Debrecen a Pápa
ellen, az MTK a Kecskemétet, a Vasas
pedig a Budapest Honvédot verte
meg.
DEBRECEN–PÁPA 2-0 (2-0)
E'SZEG–KAPOSVÁR 3-5 (1-4)
MTK–KECSKEMÉT 4-2 (2-2)
VASAS–HONVÉD 3-2 (2-1).
FTC–PAKS 2-1 (2-1)
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Helyzetjelentés
Magyarországról
külföldiek szemével

Yvette Fernández (41) Santiago de
Chile, szerkesztô-fordító, több mint
húsz éve él Magyarországon
Amikor idekerültem, épp a tinédzseréveimben jártam, talán ez lehetett az
oka annak, hogy számomra a legszembetûnôbb különbözôség a nagymértékû
szexuális nyíltság volt. Ittlétem elsô
évében egyetemi kollégiumba kerültem, ahol rengeteg fiatallal találkoztam, és látnom kellett, hogy Magyarországon mennyire más ilyen téren a
szemléletmód. Nem mintha Chilében
nem lett volna szexuális szabadság,
felvilágosultság, vagy hogy a dél-amerikaiak köztudottan mély vallási hagyományai miatt a fiatalok mindenképpen az esküvôig vártak volna az
ilyesmivel, mégis, nálunk valahogy
diszkrétebben kezelték ezt a kérdést.
Nyíltan sosem esett szó arról, vajon
egy adott pár él-e szexuális életet,
ilyen dolgokat nem osztottuk meg egymással, még a nagyon jó barátnôk is
csak igen ritkán beszélgettek errôl a
témáról, a szülôk pedig végképp nem
tudtak semmirôl. Ezért is volt megdöbbentô például, amikor elôször meghallottam, hogy valaki átmegy éjszakára
a barátnôjéhez vagy barátjához aludni
egy kollégiumi szobába, vagy hogy
párok egymásnál töltötték az éjszakát,
miközben még a szüleiknél laktak, így
ôk is otthon tartózkodtak, és áldásukat
adták erre. Ilyesmi Chilében teljességgel elképzelhetetlen volt.
A másik, ami szintén meglepett a
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Tükör
Tükör
magyarországi szokások között, az a
karácsony és a szilveszter megünneplése. Az itt megszokott, csak a családban ünnepelt szenteste teljesen idegennek tûnt, ráadásul az utcák is
kihaltak olyankor, és még tömegközlekedés sincs! Ez igazán szokatlan
volt, mivel Chilében karácsonykor az
ismerôs családok összejönnek, hogy
együtt vacsorázzanak, ünnepeljenek,
aztán éjfél után –– az ajándékok átadását követôen –– legtöbben kimennek az utcára, a gyerekek rögtön kipróbálhatják az új biciklit, rollert,
gördeszkát, a felnôttek pedig beszélgetnek, nevetgélnek a barátokkal,
szomszédokkal. Igaz, decemberben
Chilében nyár van, mégis furcsa volt,
hogy itt ennyire csendesen, meghitten
ünnepelnek. A szilveszter is másképp
zajlott nálunk: a fiatalok általában a
szüleik társaságában várták meg az
éjfélt, majd csak azután indultak el
külön bulizni a barátaikkal.
Persze azóta már nem érzem különösnek az itteni szokásokat, és ha egészen ôszinte akarok lenni, elég sokat
kellett az emlékeimben kutatnom ahhoz, hogy fel tudjam idézni, mi is volt
érdekes vagy idegen számomra annak
idején, hiszen ma már Magyarország

Nagyi! Okosan szavazz!
A külföldieknek még mindig újdonság az, ami nekünk már megszokott: a
Google News-on vezetô híranyagként szerepel a budapesti romkocsmákról szóló cikk. Rick Stevens blogjában méltatja a terek és a régi bútorok újrahasznosítását, de némi társadalomkritikával is illett minket kezdve a dohányzási
szokásainktól a választásokig.
A fôvárosi Szimpla kert ad teret (Kazinczy utca 14.) Stevens riportjának,
amiben méltatja a hely kopottas atmoszféráját: „Nagyon bejön ez a „gyere úgy,
ahogy szeretnél” hozzáállás. Ezek a klubok azoknak készültek, akik nem a divat
rabszolgái. A berendezés is errôl tanúskodik: a tegnapi szemét ma bájos
kiegészítô, a kiselejtezett bútorok itt új funkciót kapnak. És az utazóknak is
nagyon könnyû ismerkedni egy romkocsmában, én is találtam három nyitott
fiatalt, akivel lehetett beszélgetni. A romkocsmák a kommunista giccsre építenek. A huszonévesek, akik imádják az ilyen helyeket, túl fiatalok ahhoz, hogy
átérezzék ennek az idôszaknak a mélységét. Ôk csak a kedves, nosztalgikus
emlékeket ôrizgetik, amikor az élet még lassabban folyt, a családok pedig
szorosabban kötôdtek egymáshoz. A romkocsmákban az italok is igazodnak a
békebeli idôkhöz: van málnafröccs, macikávé, traubi. Ezek a helyek az underground kultúra lelkei, egyfajta anti-klubok: bútorok a bolhapiacról, egymástól
különbözô székek, ôrült színkombinációk. Eklektikusság jellemzi ôket: úgy
tervezték, hogy ne tûnjön tervezettnek. Olyan érzést keltenek az emberben,
mintha egy tetô nélküli nappaliban ülnénk a csillagok alatt.” Ráadásul úgy tûnik, itt mindenki dohányzik. –– teszi hozzá a külföldi utazó, akinek alkalmi
ismerôsei ha kell különbözô cigarettázó karaktereket is eljatszanak, mint például a munkás ember, a csinilány vagy éppen a „keresztapa”.
A cikkbôl az is kiderül, hogyan kaphat egy külföldi rendkívül széles, ám néhol
mégis félrevezetô képet fröccsözgetés közben az országról, a generációk közti
különbségekrôl és a gazdasági helyzetrôl. „A magyarok nem keresnek jól, de az
állam állja bizonyos költségeiket. Az emberek borzasztó sok hitelt vesznek fel
és elvárják a kormánytól, hogy fedezze a szükséges ellátásokat, amit az meg is
tesz, de mégis szükség van a kiegészítésre. Az egészségügyi ellátás a legjobb
példa erre, hiszen elvileg ingyenes, mégis mindenki tudja, hogy hálapénz nélkül
nincs jó idôpont és körültekintô kezelés. Ez is a kommunista idôk öröksége, ami
a mai napig megmaradt. A fiatalokban azonban van még spiritusz. Eredményeket akarnak, nem pedig a régi idôk populista propagandáját. Látják, hogy a
környezô posztkommunista országok gazdaságilag jobb helyzetben vannak, és
tudják, hogy a változásokhoz szigorításokra lesz szükség. Az idôsebbek nagy
része azonban megrögzötten szavaz a korábbi rendszer képviselôire –– hivatkozik értesüléseire az amerikai blogger, majd egy szórakoztató és jellemzô
történettel folytatja: Az elôzô választások alatt sokan viccelôdtek azzal, hogyan
tarthatnák távol a nagymamákat az urnáktól. Még videók is készültek azzal
kapcsolatban, hogyan zárd be a hálószobába a nagyit, küldd el vakációzni, kérd
meg, hogy vigyázzon a gyerekekre pár napig, vagy egyszerûen magyarázd el
neki, hogy az unokája jövôje a tét.”
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az otthonom, és minden termé- Markus Austvik (30) norvég, és idôsek is nagyon kellemesen viselszetesnek tûnik.
Oslo, orvostanhallgató, tíz éve él kedtek, visszafogott hangon beszélgettek, úgy, hogy ne zavarják utastársai(Gyûjtötte: Molnár Gabriella)
nálunk
Édesanyám magyar, tehát fontos kat. Ezt igazán nagyra értékeltem.
„Morgós öreg angol úr” (60)
elmondani, hogy igaz: bár Oslóban, de Amikor néhány év múltán visszaKözép-Anglia,
egy magyar otthonban nôttem fel, és a tértem, láttam, hogy a dolgok alaposan
dokumentumfilmeket készít, nyarakat a magyar nagyszüleimnél megváltoztak, és nem éppen jó iránytöltöttem –– ez mindig is fontos volt ba. Most egyre gyakrabban látok or3 éve él nálunk
„Beszél angolul?” Habozva igent nálunk, akkor is, ha a világ körülöttünk dibáló fiatalokat, akik vég nélkül kámondok. „Hotelt keresek.” A város te- norvég volt. A két ország közötti kü- romkodnak, és mindenütt azt hallani:
le hotelekkel, mondom, Hilton, Four lönbségekhez tartozik, hogy Norvégi- menjünk cigizni, menjünk bulizni. SzeSeasons, válasszon. „Nem, nem. Olcsó ában jó dolgozni, mert sok pénzt lehet rintem ez szomorú, mert mindig is úgy
hotel.” Miért mindig én? Akárhová keresni, csak az élet nem jó, ponto- gondoltam, hogy a magyarok igazából
megyek, mindig ugyanaz a kérdés: sabban a hangulata. Itt a munka rossz, nem ilyenek, hanem épp olyanok, mint
beszélni angol? A legnehezebb esetek de az életet lehet jobban élvezni –– így a barátaim otthon: nyíltszívûek, barátjutnak. Nem ám az ártatlan „hol a leg- lehetne leegyszerûsíteni. Az itteni kul- ságosak, érzik, ismerik az élet apró
közelebbi metróállomás?”, hanem a túra, a barátok, az emberek közötti dolgainak jelentôségét is. Ez olyasmi,
japán nô az ABC-ben: nem érti, hogy- szociális „kapcsok” nagyon jók, és itt ami mára szinte eltûnt az országból,
hogy nem tudom, mi a különbség a ti- mindig találsz programot. Lehetne így kiváltképp a Dunától nyugatra.
tokzatos nyelvû feliratokat viselô lisz- élni Norvégiában is, mivel az anyagi Ahhoz, hogy megismerd az igazi matek között. Szívesen mondanám, hogy lehetôség megvan rá, de nincs akarat, gyar életet, vidékre kell utaznod, kisangol vagyok, de csendben otthagyom szándék –– legtöbben inkább otthon városokba, falvakba, mert ott még
más a helyzet. Budapest semmiben
–– méltatlankodó arckifejezéssel áll a ülnek.
lisztespolc elôtt. Máskor Tokajiban A mentalitás nagyon más. Azért va- sem különbözik az európai fôvárosokkell segítenem. Hat puttony nem sokat gyok itt tizedik éve, mert ezt ott hiá- tól: mindenki rohan, stresszel, sosem
mond egy belgának. A magyar néni- nyolom. Nem szeretnék visszamenni, mosolyog, és túl gyakran gondol a
kék is mindig engem szemelnek ki, de sajnos a fiatal orvosok helyzetét pénzre és a munkára. Már csak az örehogy a legfelsô polcról lehalásszak va- elnézve Magyarországon, valószínûleg gek állnak ellen, és próbálnak fenntarlamit. Mosolyognak, megköszönik a rákényszerülök, hogy Norvégiát vá- tani egy mélyebb értelmû, nyugalmakedvességem. Persze az is lehet, hogy lasszam vagy egy másik országot, mi- sabb életet. Elfigyelgetem ôket
a boltot átkozzák –– honnan tudhat- vel itt úgy fizetik meg a rezidens orvo- néhanap. Eddig azt hittem, a magyarok
nám? Visszamosolygok, mintha érte- sokat, mint egy gyorséttermi dolgozót. nyugodtak, békések, kedvesek, de lasném a szavukat. Csalok? Lehet, de en- Norvég állami ösztöndíjam van, illetve san kiábrándulok.
gem úgy neveltek, legyek kedves az kölcsönöm, vissza kell fizetnem, és ez Mivel itt élek, és szeretném megéröreg hölgyekhez. Na de hogy egy ro- gyakorlatilag lehetetlen, ha itt mara- teni az országot, gyakran teszek fel
magamban kérdéseket: Miért van az,
mán fickó vár tôlem olcsó hoteltippet? dok, bármennyire szeretném is.
Megérkezik a család az autóban, és Az elmúlt tíz évben sokat változott hogy ma a fiatalok szinte mindannyian
nem tudják, hol fognak aludni? Sóhaj- Magyarország, általánosságban is, és gazdaságtant, pénzügyeket tanulnak,
tok, és két lehetséges szállodához is az én szememben is. Szórványban élô és csak nagyon kevesen választják a
útbaigazítást adok. Nos, hány magyar magyarként nagyon romantikus képe mûvészeteket? Miért van annyi elvált
van róla mindenkinek, azt gondolják, ember? Miért nô ki szinte naponta egy
csinálná ezt utánam?
Leves! Micsoda egyszerû szó, mégis jópofa hely: mindenki bort iszik, nép- ronda, modern épület a régi, patinás
hányféle jelentés! Elsô ebédemre ké- táncol és bajszos. Ma már reálisabban házak mellett? Miért van, hogy az emszülök a Családdal. A konyhában áll- látom a dolgokat, nem rózsaszín az it- berek pillanatok alatt változtatják meg
dogálva megtudom: leves az elsô fo- teni világ, de az ember megtalálja a a véleményüket, és nincs tartásuk,
gás. A fazék alatt már jó húsz perce helyét, és jól érzi magát. Megvannak a erôs egyéniségük? És a válasz, amit
elzárták a lángot. Ezen fennakadok. barátok, a helyek –– az itteni kultúra találok ezekre a kérdésekre az az,
Asztalhoz ülünk. A gyerekek furcsán nagyot dob az egészen, mindig van mit hogy az országból hiányzik egyfajta
kémlelnek, mivel egy kukkot sem ér- csinálni. Norvégiában például nem lé- egyensúly.
tek abból, amit mondanak. „Ki ez a tezô fogalom a spontaneitás. Ott ha Nem éltem a kommunizmusban, de
bácsi? Hülye?” Nem, nem hülye, valaki felhív, hogy igyunk meg egy sokszor megpróbáltam elképzelni, mit
kávét, azt hetekre elôre tervezni kell. jelent nektek ez a múlt: szerintem
csak angol.
Feleségem készségesen magyarázza Itt csak úgy elhívnak, mondván: lesz olyan lehet, mint amikor negyvenévnyi
mindenkinek, aki csak betér hozzánk: egy kiállítás-megnyitó, vagy mozipre- mély álom után arra ébred az ország,
vízvezeték-szerelônek, kéményseprô- mier, vagy csak igyunk meg egy sört hogy nincs többé identitása, és minden
nek (bár kéményünk már rég nincs, –– és ez minden további nélkül megy. hagyománya, öröksége odaveszett.
mégis minden évben betoppannak el- Ott biztonság van, kiszámíthatóság, Szerintem ezt tette veletek a kommulenôrizni), fûtésszerelônek, postásnak, hogy nyugodt életet élj, de nincs „fû- nizmus. Most aztán igazán nehéz elakik elôször persze hozzám fordulnak. szer” hozzá. Itt ez a biztonság kevésbé dönteni, melyik is a helyes, követendô
Amikor aztán a feleségem kiejti a sze- van meg –– mondjuk a családtervezés út. Sokan azt képzelik itt nálatok, hogy
rencsétlen mondatot: „a férjem angol”, szempontjából ––, de fiatalon nem fel- a nyugati mintát, a globalizációt kell
megszûnök létezni. Na jó, igaz, ami tétlenül a biztonság a legfontosabb, követni. Szerintem pedig Magyarorigaz, a magyar nyelvtudásom kivéte- annak ellenére persze, hogy könnyû szág igenis tartsa meg a karakterét, ne
les. Kivételesen gyatra. Sört tudok diákként idealizálni Budapestet. Van- majmoljon másokat, nem szabad! Virendelni. Ez az elsô, amit megtanulsz nak dolgok, amik hiányozni fognak. Az gyázzatok a hagyományaitokra, mert
egy idegen országban. Levest is szám- emberek mindenképp, az öreg nénik ez az igazi kincs. Csak ez lehet a ti fejtalanszor rendeltem már. Bablevest, például, akik megszidnak a villamoson, lôdésetek útja.
(Gyûjtötte: Grabant Anita)
gulyást, húslevest, tárkonyos sertésra- ha túl közel állok, és nem csak hümgut. Ezeket mindig tûzforrón hozzák mögnek: hozzám szólnak, ez vicces.
ki. Nem úgy a családi húsleves! Az Lehet, hogy sztereotípia, de ahogy meA MELBOURNEI
úgy érkezik meg az asztalra, hogy gyünk délebbre, egyre nyíltabbak az
elôtte húsz percet pihen a tûzhelyen. emberek; amikor én idejöttem, elég
MAGYAR
Aztán elmondják, hogy az asztal köze- furcsa volt, hogy nem tudtam magyapére helyezett hideg fôtt zöldséget rul káromkodni. Aztán ezt is óhatatKONZULÁTUS
bele kell pakolni a tányérba szedett le- lanul megszokja, megtanulja, átveszi
irodája
vesbe, csakúgy, mint a dermedt csir- az ember –– ez is csak egy a sok „fûkehúst. Persze maga a tányér is hideg. szer” közül.
június 22-tôl
(Gyûjtötte: Zalka Szilvia)
Mire kanalazni kezdem, a leves… nos,
augusztus 24-ig
teljesen kihûlt. Ez rendszeresen elôfordul, amikor rokonoknál eszünk. Francesco Pitarresi (30) olasz,
SZÜNETEL
Mindig ugyanaz a forgatókönyv. Fura. Reggio di Calabria, tanár, egy
És a Család pontosan ezt gondolja róéve él nálunk
lam is: fura. Szürcsölök egy kanálnyi Egy éve élek Budapesten, de általáSürgôs esetben
hideg, ízesített vizet, és beletörôdöm nosságban nem szívesen fogalmazok
sorsomba. Bocs, angol vagyok.
hivja a Canberrai
meg véleményt a magyarokról. CsuÉs ami a sztrapacskát illeti: Jaj!
pán a saját tapasztalataimról számolFôkonzulátust
(Gyûjtötte: Grabant Anita) hatok be. 2003-ban jártam itt elôször,
az elsô dolog, ami feltûnt, hogy a töTel. (02) 6282-3226
megközlekedési jármûveken fiatalok
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Melbourne Melbourne Melbourne
HÁZTETÔFESTÔ, magyarul
beszélô háztetô
restaurátor Melbourneben. Reg.
tetôrestaurátor.
1979 óta bizalommal fordultak 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 (dudacserepeit)
átcementezem, a törött cserepeket mind
kicserélem vagy leragasztom. A terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést gátló vegyszerrel bevonom, a
betoncserép tetôjét szükség esetén az ön
által választott színnel befestem és
glazúrozom is. Ha a tetô közötti pléh völgy
rozsdás és a kémény körül is a pléh rozsdás és már folyik, ezt is mind kicserélem.
Szélvihar okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és nyugtát adok a biztosító részére.
Amennyiben garázs, veranda, carport
vagy ehhez hasonló épületen tetôproblémája 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 vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást
is végzek (szükséges ez tûz esetén). Padlás
forgó levegôzôt is berakok a tetôbe.
Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. 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 0422-770957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzenetetrögzítôn az ön telefonszámát és
visszahívom.

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *
227A Barkly St., St. Kilda.
Telefon/Fax: 9534-2715.

Válogatott minöségû borjú,
disznó, marha és bárány hús.
Eredeti csabai, debreceni, kenômájas, hurka, sütnivaló
kolbász, disznósajt, töpörtyû
stb.
GRÜNER HENTESÜZLET

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
ELADÓ. Pillangó mintás 74 daGardenvale-i rendelôjében fogad ügyfeleket, de kérésre — elôzetes meg- rabból álló Zsolnay Porcelán étkészlet,
beszélés szerint — saját otthonában is érdeklôdni lehet a (08) 8337-0376 tefelkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel- lefonon.
bourne). Kérje Izabellát.
PAPLANT, dunyhát, párnát.
HÁZAK, hozzáépítések, beázott te- ágyhuzatot legolcsóbban a készítônél
tôk, stancok javítását, bejárati ajtók szerezheti be. Régi paplanját, párnáját
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy
átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a választék importált selyembrokát,
9547-2453 (Melbourne) telefonszámon. damaszt, argin, polieszter, és cotton
anyagokban. Abroszok, törülközôk
HÁZVEZETÔNÔT keres heti 3 raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458
napra egyedülálló, lakásban élô nô. Glenhuntly Rd., Elsternwick. Telefon:
Kiváló körülmények, jó fizetés, ru- 9523-6616 (Melbourne). Elôzetes
galmas idôbeosztás. Csak komoly sze- megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.
mély jelentkezzen. Telefon 9509 2216 ,
GYAKORLATTAL
rendelkezô
vagy 9866-2169 (Melbourne)
gondozónô idôs emberek gondozását
vállalja. Telefon: 0409 259-579

Sydney

Sydney

S&C HOME RENOVATION
SOLUTION
Vállalok Sydney-ben, és környékén,
lakás, ház teljeskörû felújítását, átalakítását. Külsô-belsô festést, csempézést,
vakolást. Fürdôszoba, konyha átalakitást, felújítást. 23 éves gyakorlat.
Korrekt ár, és garanciális minöségi
munka!
Hivja Sándort, mobil: 0401 004-890;
ph: (02) 9314-3448

EGYEDÜL érzi magát? Hölgy
hozzáillô (60-70 éves) társat keres.
Lakás lehetôség. Hívja Annát a 029586-0536 számon.

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és

akkreditált fordító
(NAATI No: 22224):

Hajdu Gábor,
email:

GONDOZÓNÔT keres idôsebb,
egészséges hölgy vasárnap estétôl
péntek reggelig. Hívja Mancit a 029371-5252 számon.
ANGOL és MAGYAR nyelvoktatást vállalok (beszélgetés, írás,
olvasás, segítség vizsgákhoz és
iratok kitöltésében). Felsôfokú
képesítéssel, internetes, egyéni és
csoportos oktatási gyakorlattal rendelkezem. Személyes megbeszélés a
0408-966-403 telefonszámon. (Sydney
Z 27)

gh@netspeed.com.au,

LÁSZLÓ
MAGÁNNYOMOZÓ

telefon:

Alarm-system,
security camera, intercom, digitalis antenna

Személyes ügyek vizsgálása,
diszkrét bizonyíték kezelések,
ügyfélképviselet.
P.O. Box 4021
GEELONG 3220 Victoria

és a Duna TV
telepitése.

mob: 0451 146-665
vagy mob: 0415 147-864

Nagy Gábor
Telefon / Fax:
(03) 95236630
Mob: 0411812320

web cím: www.laszlopi.net/contact

Email: info@laszlopi.net

0423-893-206

Munkalehetôség
Housekeeping
házaspár részére felnôtt
családnál Eastern Suburb-ben.
Különálló egyszobás lakás
(sajnos gyermek számára nem
alkalmas).
A férfinek kevés karbantartási
munka mellett lehet saját állása.
Csak állandó ausztráliai
tartózkodási engedéllyel
bíróknak.

Referencia szükséges.
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Figyelem!

Telefon [8 és 10 között]

9337-4696 [Sydney]

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN
magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.
Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!
Olcsó. modern szobák,
úszómedence, BBQ., játszótér festôi környezetben.
Az étteremben magyar ételek is kaphatók!

Tóth Éva és Zoltán szeretettel várja önöket.
Telefon: (02) 6928-7294 Fax: (02) 6928-7128
Email: halfwaymotel@bigpond.com

Hume Highway, Tarcutta

Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au
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A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem

Új vezetés alatt!

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.-

EREDETI MAGYAR
ÉTELEK
levesek, édességek,
egészséges magyar ételek
itteni fogyasztásra vagy
elvitelre.
Speciális rendelések
48 órás elôrendeléssel
Nyitva hétfôtôl szombatig
délelôtt 11.30-tól este 8 óráig

Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST.
ST. KILDA
ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok
új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________
Cím _______________________________________________
30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175
Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

______________________________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.

