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*ÝUÝJRUV]ËJFVHKãOËOO9DODNLYDOD
PLNRUNLPRQGWDH]WDPRQGËVWDPHO\
YDODPLRNEÛOHOWHUMHGWIHQQPDUDGWD
PDLQDSLJLVPDPËUPLQGHQUHOHJ
NHYÒVEÒ D FVHKHNUH XWDOYD $KKR]
KRJ\DPRQGËVQDNMHOHQYDOÛÒUWHOPH
OHJ\HQáJ\NHOOPRQGDQLKRJ\DJÝ
UÝJÝN JÝUÝJãO ËOOQDN $UDQ\ -ËQRV
PHJ ÒSSHQ D JÝUÝJ V]ÛEÛO NÒSH]HWW
LJÒW PÒJVHP OHWW EHOOH V]ÛOËVPRQ
GËV 0LQWKD OËED NHOQH YDODPHQQ\L
UÝJQHN ORPKD IÝOGL EÒNËN V]DQDV]ÒW
JÝUÝJQHN WDOËQFVDNDUÖPNHGYÒÒUW
DONRWWDGHPLQGHQNLD]RQQDOÒUWLPLW
LVPâYHOQHNDEÒNËN
$KXPRUWIÒOUHWÒYHDJÝUÝJÝNYDOÛ
EDQQHPËOOQDNMÛOSÒQ]ãJ\LOHJ$KL
WHOH]N V]RURQJDWMËN NHW -HOHQOHJL
DGÛVVËJËOORPËQ\XNPLOOLËUGHXUÛ
MáOLXV ËQ WÝUOHV]WHQLãN NHOOHQH 
PLOOLËUGHXUÛW$JÝUÝJËOODPLNLQFV
WËUHUUHPRVWNÒSWHOHQ
+RJ\OHKHWáJ\HODGÛVRGQLKDQLQFV
NLOËWËV D YLVV]DIL]HWÒVUH 6]HPÒO\HV
YLVV]DHPOÒNH]V DPLNRU $XV]WUËOLËED
PHJÒUNH]WãQN D]W OËWWXN KRJ\ D] ËW
ODJ DXV]WUËOQDN PHJYROW D KË]D ÒV
YROW V]ÒS EDQNEHWÒWMH $ EDQNRNEDQ
NH]HOW SÒQ] D EHWÒWHVHN SÒQ]H YROW
$]ÛWDQDJ\RWYËOWR]RWWDYLOËJDEDQN
QDNYDQSÒQ]HGHPDJËQV]HPÒO\HNWO
DQDJ\YËOODONR]ËVRNLJDIRUJDORPEDQ
OÒYSÒQ]EDQNLWXODMGRQDPLWNDPDW
HOOHQÒEHQKLWHOH]$KLWHOH]QHNSHGLJ
EHWHNLQWÒVLHOOHQU]ÒVLMRJDYDQDKL
WHOWIHOYHYNDYËOODODWRNJD]GËONRGË
VËED $ NÝYHWNH] OÒSFVYHO D] ËOOD
PRN UÒV]ÒUH IRO\ÛVÖWRWW KLWHO UÒYÒQ
EHWHNLQWÒVL HOOHQU]ÒVL MRJRW V]HUH]
WHNDEDQNRND]ËOODPRNJD]GËONRGË
VËED$] ËOODPRNSÒQ]HUHQGV]HUEOD
SÒQ]LQWÒ]HWHNËOODPDLUHQGV]HUOHWWD
OHJPDJ\REEDNDW LV EHOHÒUWYH $]

2015. július 16.

%KÇVÇKÇORIQIXQSRHXEO
$PHULNDL(J\HVãOW®OODPRNEDQ
DGWDËWDSÒQ]YHUÒVMRJËWDEDQNKËOÛ
]DWQDN.ÒWKËERUáXWËQ(XUÛSDPLQ
GHQËOODPDD]ÛWDLVËOOLJHODGÛVRGRWWDQ
IL]HWLDNDPDWRWDPLËOWDOIRO\DPDWR
VDQHUVÖWLDJOREËOLVSÒQ]KDWDOPDW
1DJ\RQÒUWHOPHVHOJRQGROËVYROWD]
HXUÛSDL RUV]ËJRN V]ÝYHWVÒJH DPL
NL]ËUQË D] HJ\PËV NÝ]ÝWWL KËERUáW
DPHO\ PHJ WXGQË YÒGHQL (XUÛSËW
DGRWWHVHWEHQ$]DIHOÒSÖWPÒQ\DPL
(XUÛSDL8QLÛQÒYHQOÒWUHMÝWWPLQGHQ
PHJIRJDOPD]RWW DODSHOY HOOHQÒEHQ
J\DNRUODWLODJ HJ\ NÒQ\V]HUSËO\ËQ
PâNÝG LJD]JDWËVL WHUãOHW DPLW KË
URP NãOÝQOHJHV PHJKDWDOPD]ËVW DO
NDOPD]ÛLQWÒ]PÒQ\LJD]JDWD] ,QWHU
QDWLRQDO 0RQHWDU\ )XQG D] (XUÛSDL
.Ý]SRQWL %DQN ÒV D] (XUÛSDL %L]RWW
VËJ$]LJD]JDWËVDODSMDDKLWHOIãJJÒV
*ÝUÝJRUV]ËJDEEDQDKHO\]HWEHQYDQ
KRJ\ KD H]HN D] LQWÒ]PÒQ\HN QHP
DGQËQDN WRYËEEL KLWHOW DUUD D FÒOUD
KRJ\IL]HWÒVLNÝWHOH]HWWVÒJÒQHNHOHJHW
WHJ\HQ ÝVV]HRPROQD D JÝUÝJ EDQN
UHQGV]HUD]ËOODPQHPWXGQËIL]HWQL
DONDOPD]RWWDLWDSROJËURNQHPMXWQË
QDNKR]]ËVDMËWSÒQ]ãNKÝ]
(] ÖJ\ NHJ\HWOHQ NHOHSFH HEEO
DNDUW NLWÝUQL D JÝUÝJ NRUPËQ\ DPL
NRU QÒSV]DYD]ËVW UHQGH]HWW $ MáOLXV
ÒQPHJWDUWRWWQÒSV]DYD]ËVWÒWMHHO
NHOOH IRJDGQL D]W D NÝ]ÝV WHUYHW
DPHO\HWD](XUÛSDL%L]RWWVËJD](X
UÛSDL.Ý]SRQWL%DQNÒVD1HP]HWNÝ]L
9DOXWDDODS ,0) MáQLXVÒQD]HXUÛ
FVRSRUW HOÒ WHUMHV]WHWW (UUH NHOOHWW
LJHQQHO YDJ\ QHPPHO YËODV]ROQLD D
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'WETÅ)RHVI
JÝUÝJÝNQHNDQÒSV]DYD]ËVRQ
$UHIHUHQGXPRQWÒQ\OHJHVHQDMáQL
XVÒQHOWHUMHV]WHWWPHJËOODSRGËV
WHUYH]HWUOV]ÛOWH]D]RQEDQMáOLXV
ÒUHNÒWRNEÛOLVPHJKDODGRWWËYËOWD
QHP]HWNÝ]L KLWHOH]N NÝ]EHQ  áMDEE
MDYDVODWWDO ËOOWDN HO UËDGËVXO D WËU
J\DOËVRNDODSMËWNÒSH]HXUÛSDLKLWHO
SURJUDP LGHMH MáQLXV ËQ OHMËUW $
V]DYD]ËV OÒQ\HJÒEHQ D] ,0) YËOVËJ
NH]HOÒVLXWDVÖWËVDLQDNYLVV]DXWDVÖWËVË
UÛOV]ÛOWDPLQLV]WHUHOQÝNDQÒSWËPR
JDWËVËW NÒUWH KRJ\ HOXWDVÖWKDVVD D
PHJV]RUÖWÛ LQWÒ]NHGÒVHNUH DODSR]RWW
NÝYHWHOÒVW
$] HODGÛVRGËVRN RNR]WD YËOVËJRN
NH]HOÒVÒUHFVDNHJ\PHJROGËVWLVPHU
D] ,0) D NDPDWIL]HWÒVUH QLQFV HQ
JHGPÒQ\ D]W D ODNRVVËJUD NHOO WHU
KHOQL ËOODPL DONDOPD]RWWDN HOERFVË
WËVDQ\XJGÖMDNFVÝNNHQWÒVHV]RFLËOLV
NLDGËVRN ULWNÖWËVD VWE $ JÝUÝJ NRU
PËQ\W PRVW PHJHUVÖWHWWH WÝEEVÒJL
GÝQWÒVVHODQÒS1(0V]DYD]DWD
,O\HQV]HPEHQËOOËVPÒJQHPYROW$
PDJ\DURN NLIL]HWWÒN D MËUDQGÛVËJRW
UHQGEHWHWWÒN D JD]GDVËJRW ÒV IHONÒU
WÒND],0)HWWËYR]ËVUD0RVWDV]D
YD]ËVWNÝYHWPËVRGLNQDSRQQDJ\D
WDOËOJDWËVqPLOHV]PRVW"$OHKHWVÒ
JHNNÝ]WRWWYDQDIL]HWÒVNÒSWHOHQVÒJ
LVDPLQHNEHOËWKDWDWODQNÝYHWNH]PÒ
Q\HL OHKHWQHN 0LUH H] D] ÖUËV ROYDV
KDWÛOHV]DKÖUV]ROJËODWEÛOWÝEEHWWX
GXQN
%TSPMXMOEJSKHÇRXIRM
q$]LJD]LGÝQWÒVD],0)D](XUÛSDL
.Ý]SRQWL %DQN (.%  ÒV D] (XUSDL
%L]RWWVËJNH]ÒEHQYDQDSROLWLNDIRJ
GÝQWHQL D JÝUÝJ QÒSV]DYD]ËV XWËQL
NÒUGÒVEHQqPRQGWD0DJDV,VWYiQD
%XGDSHVWL&RUYLQXV(J\HWHP NÝ]JD]
GËV] SURIHVV]RUD D] 0 DNWXËOLV FVD
WRUQDPâVRUËEDQ.LHPHOWHqD]OHV]
DQDJ\NÒUGÒVKRJ\D]HXUÛ]ÛQËQEH
OãOD]HUVHNxDKÒMËNyD]D]1ÒPHW
RUV]ËJ+ROODQGLDYDJ\x*ÝUÝJRUV]ËJ
EDUËWDLy D]D] 2ODV]RUV]ËJ LOOHWYH
)UDQFLDRUV]ËJ NHUHNHGQHNH IHOãO D
GÝQWÒVKR]DWDOEDQ DEEDQ KRJ\ PLW
FVLQËOMDQDNHEEHQDQHKÒ]KHO\]HWEHQ
DJÝUÝJQÒSV]DYD]ËVWNÝYHWHQ
(OPRQGWD q HUV MHO]ÒV D] D WÒQ\
KRJ\*ÝUÝJRUV]ËJPLQGHQNÒSSHQWËU
J\DOQL DNDU D] HUHGPÒQ\W D]RQEDQ
QHP OHKHW PHJMÛVROQL 5ËPXWDWRWW q
KD *ÝUÝJRUV]ËJ PHJHJ\H]ÒVW DNDU
PLQGHQNÒSSHQ UHIRUPRNDW NHOO YÒJ
UHKDMWDQLDNÒUGÒVD]RQEDQPHQQ\LUH
HUVHQYËJMËNPHJD]ËOODPKË]WDUWËV
NLDGËVDLWLOOHWYHPHQQ\LOHV]DSULYD
WL]ËFLÛV EHYÒWHO +D D JÝUÝJÝN D]
HXUÛ]ÛQËEDQ EHQQ DNDUQDN PDUDGQL
DNNRU H]HNHW D NÒUGÒVHNHW PHJ IRJ
MËN ROGDQL ÒV D] (8 VHP ]ËUMD EH D
NDSXNDW *ÝUÝJRUV]ËJ HOWW q PRQGWD
D %XGDSHVWL &RUYLQXV (J\HWHP SUR
IHVV]RUD
0DJDV ,VWYËQ NLHPHOWH xUHWWHQHWH
VHQy VáO\RV ÒV D]RQQDOL NÝYHWNH]PÒ

Q\HLOHQQÒQHNDQQDNKD*ÝUÝJRUV]ËJ
NLOÒSQHD]HXUÛ]ÛQËEÛOÒVYLVV]DWÒUQH
DGUDFKPËKR]5ËPXWDWRWWqD]HXUÛ
]ÛQËEÛOYDOÛNLOÒSÒVDPXQNDQÒONãOL
VÒJ D]RQQDOL PHJXJUËVËKR] D *'3
D]RQQDOL FVÝNNHQÒVÒKH] YH]HWQH WR
YËEEË D] HXUÛEDQ IHOKDOPR]RWW YD
J\RQRN ÒUWÒNH LV MHOHQWVHQ HVQH
DNËU PDJËQYDJ\RQUÛO YËOODODWL YD
J\RQUÛO YDJ\ HVHWOHJ IÝOGUO OHJ\HQ
V]Û PLQGHQNÒSSHQ YDJ\RQYHV]WÒVW
NHOOHQHHONÝQ\YHOQLãNDWXODMGRQRVRN
QDN
8WDOW DUUD q D JÝUÝJ EDQNRN PÒJ
HJ\ LGHLJ LJ\HNH]QHN IHQQWDUWDQL D
OLNYLGLWËVXNDW IOHJ KD HQ\KãO D
KHO\]HW*ÝUÝJRUV]ËJÒVD](8LOOHWYH
D WURMND D] ,0) D] (.% ÒV D] (X
UÛSDL%L]RWWVËJ NÝ]ÝWWKRJ\HONHUãO
MÒND]RUV]ËJEDQDSËQLNRW
0DJDV ,VWYËQ UËPXWDWRWW D] HVÒO\
PHJQWW DUUD KRJ\ *ÝUÝJRUV]ËJ NL
OÒSMHQD]HXUÛ]ÛQËEÛOGHD]LVOËWV]LN
KRJ\DJÝUÝJNRUPËQ\UÒV]ÒUOPHJ
YDQDNÝ]HOHGÒVLV]ËQGÒN8WDOWDUUD
q D NLVHEE SÒQ]ãJ\L NÒUGÒVHNEHQ OH
KHW HQJHGQL GH D] LV YLOËJRV KRJ\
QDJ\REE ãJ\HNEHQ QHP 0LYHO *Ý
UÝJRUV]ËJ OÒQ\HJÒEHQ D WÝEEL HXUÛ
]ÛQDWDJËOODPDGÛIL]HWLWONDSRWWVH
JÖWVÒJHWWDUWÛVDQQHPOHKHWD]WPRQ
GDQL D JÝUÝJÝNQHN KRJ\ D WDUWR]ËVW
QHP IL]HWLN YLVV]D q PRQGWD D SUR
IHVV]RU

9DUXIËNLV] QHP DNËUNL DNLW FVDN
áJ\ PHOO]QL OHKHW 9ÒOHPÒQ\H V]DN
PDL NÝUÝNEHQ QDJ\RQLV PÒUYDGÛ $
NÒNLQJHVPRWRURV -DQLV] 9DUXIDNLV]
D] (VVH[EHQ ÒV &DPEULGJHEHQ WD
QXOW$WKÒQEDQ6\GQH\EHQÒV7H[DV
EDQWDQÖWRWWÒV-DPHV.*DOEUDLWKHO
HJ\ãWW ÖUWDN MDYDVODWRW D JÝUÝJ SURE
OÒPD PHJROGËVËUD 9DUXIËNLV] HJ\
LJD]L áU DNL IÒOUHËOO KD]ËMD ÒUGHNÒ
EHQDPLNRUD]WOËWMDKRJ\D]X]VRUË
VRN V]HPÒO\H PLDWW NÒSHVHN ËUWDQL
KD]ËMËQDN $ QÒSV]DYD]ËV PHJWDUWË
VËUD LUËQ\XOÛ GÝQWÒVEHQ EL]RQ\ËUD
YROW V]HUHSH V]DNÒUWHOPÒUH XWÛGD LV
V]ËPÖWKDW
$]XWÛGDNRUPËQ\JD]GDVËJLV]ÛYL
YMH (XNOLG &DNDORWRV] D] $WKÒQL
HJ\HWHP SURIHVV]RUD $ 6]ÖUL]D NRU
PËQ\YDOÛMËEDQDNÝ]JD]GËV]SURIHV]
V]RURN NRUPËQ\D -RUJRV] 6]WDWD
NLV]JD]GDVËJLPLQLV]WHU1HZFDVWOH
EHQ WDQXOW ÒV D &LW\ 8QLYHUVLW\ RI
1HZ <RUNRQ ÒV D +DUYDUGRQ YROW
YHQGÒJSURIHVV]RU 6]LQWÒQ D 6]ÖUL]D
SDUODPHQWLNÒSYLVHOMHOHWW.RV]WDV]
/DSDYLFDV] SURIHVV]RU D 8QLYHUVLW\
&ROOHJH/RQGRQUÛODNLD /RQGRQ6FKRRO
RI(FRPLQFVRQÒVD %LUNEHFN&ROOHJH
EDQWDQXOWDQQDNLGHMÒQ$ILQDQFLDOL
]ËOÛGËVYH]HWV]DNÒUWMH
'H D] RX]ÛIRUUDGDORP QHP FVDN D
JÝUÝJSURIRNDWPR]JDWWDPHJKDQHP
V]HUWH D YLOËJEDQ D WXGRPËQ\ OHJQH
YHVHEEMHLW DPHULNDLDNDW DQJRORNDW
EHOJËNDWIUDQFLËNDWqROYDVVXNOHQW
HEE 3RJiWVD =ROWiQ NÝ]JD]GËV] D
1\XJDWPDJ\DURUV]ËJ (J\HWHP GR
FHQVHEORJMËEDQ

0IQSRHSXXE
T¼R^ÍK]QMRMW^XIV
9ËUDWODQXO EHMHOHQWHWWH OHPRQGËVËW
-iQLV] 9DUXIiNLV] JÝUÝJ SÒQ]ãJ\
PLQLV]WHUDQQDNHOOHQÒUHKRJ\DNRU
PËQ\J\]HOPÒWKR]WDDNãOIÝOGLKLWH
OH]NËOWDOHOYËUWWDNDUÒNRVVËJLLQWÒ]
NHGÒVHNUOHO]QDSUHQGH]HWWJÝUÝJ
RUV]ËJLQÒSV]DYD]ËV
$ WËUFDYH]HW D 7ZLWWHU NÝ]ÝVVÒJL
ROGDORQ MHOHQWHWWH EH KRJ\ OHPRQG
0LQW ÒU]ÒNHOWHWWH WËYR]ËVËUD D]ÒUW
YROW V]ãNVÒJ KRJ\ D JÝUÝJ NRUPËQ\
NÝQQ\HEEHQ PHJËOODSRGMRQ D KLWHOH
]NNHO
0LXWËQ OHPRQGRWW D NÝYHWNH]NHW
ÖUWDDEORJMËQx1HPVRNNDODUHIHUHQ
GXPHUHGPÒQ\ÒQHNEHMHOHQWÒVHXWËQ
WXGRPËVRPUD MXWRWW KRJ\ D] HXUÛ
FVRSRUWEÛO D] HXUÛÝYH]HWL SQ]ãJ\
PLQLV]WHUHN NÝ]ãO  QÒKËQ\DQ ÒV PËV
zSDUWQHUHNl D]W V]HUHWQÒN KD QHP
YHQQÒN UÒV]W D WHVWãOHW ãOÒVHLQ ÒV D
PLQLV]WHUHOQÝN $OH[LV]&LSUDV] áJ\
ÖWÒOWH PHJ KRJ\ H] KDV]QRV OHKHW D
PHJËOODSRGËVHOÒUÒVHV]HPSRQWMËEÛOy
+R]]ËWHWWHKRJ\H]ÒUWKÒWILKDWËOO\DO
WËYR]LN D SÒQ]ãJ\PLQLV]WÒULXP ÒOÒ
UO
9DUXIËNLV] HOLGHJHQÖWHWWH PDJËWÛO
HXUÛÝYH]HWL NROOÒJËLW D]]DO KRJ\
UHQGV]HUHVHQ GXUYD NLIHMH]ÒVHNNHO
LOOHWWH*ÝUÝJRUV]ËJKLWHOH]LW7RYËEE
URQWRWWD D PËU DPáJ\ LV IDJ\RV YL
V]RQ\WD]]DOKRJ\DxWHUURUL]PXVKR]y
KDVRQOÖWRWWD DKRJ\ D KLWHOH]N  SUÛ
EËOMËNPHJIÒOHPOÖWHQLDJÝUÝJQÒSHW
KRJ\IRJDGMDQDNHOPÒJWÝEEPHJV]R
UÖWËVW

)K]VIRHLEK]Å
R¼QIXZ¼PIQ¼R]
7KRPDV3LNHWW\V]WËUNÝ]JD]GËV]D
'LH =HLWQDN DGRWW LQWHUMáW DPHO\EHQ
PÒO\HQ HOÖWÒOWH D QÒPHW PDJDWDUWËVW
DJÝUÝJDGÛVVËJNH]HOÒVVHONDSFVRODW
EDQ
3LNHWW\V]HULQWDQÒPHWHNÒVDIUDQ
FLËNLVYROWDNRO\DQKHO\]HWEHQPLQW
PRVW D JÝUÝJÝN q VW PÒJ VRNNDO
QDJ\REEDGÛVVËJRNDWLVKDOPR]WDNIHO
D WÝUWÒQHOHP VRUËQ DPHO\HNHW D]ÛWD
VHP IL]HWWHN PHJ x$ WNH D ;;,
V]Ë]DGEDQyFÖPâNÝQ\YV]HU]MHV]H
ULQWQHYHWVÒJHVKRJ\ÒSSHQDQÒPH
WHN DNDUMËN NLRNWDWQL D JÝUÝJÝNHW D]
DGÛVVËJPHJIL]HWÒVUO PLNÝ]EHQ ÒS
SHQ N D]RN DNLN PLQG D PDL QDSLJ
QHP IL]HWWÒN YLVV]D D WDUWR]ËVDLNDW q
ROYDVKDWÛD'LH=HLWQÒPHWODSLQWHU
MáMËEDQ x$PLNRU D]W KDOORP KRJ\ D
QÒPHWHN QDJ\RQ V]LOËUG ËOOËVSRQWRW
NÒSYLVHOQHN D] DGÛVVËJJDO NDSFVR
ODWEDQÒVHUVHQKLV]QHNDEEDQKRJ\
D WDUWR]ËVW PHJ NHOO DGQL QHYHWQHP
NHOO 1ÒPHWRUV]ËJ D] D] RUV]ËJ
DPHO\ QHP IL]HWWH YLVV]D D] DGÛVVË
JDLW1LQFVMRJDNLRNWDWQLVHQNLWVHPy
qËOOÖWMD3LNHWW\$NÝ]JD]GËV]V]HULQW
*ÝUÝJRUV]ËJWÛOPRVWSRQWD]WD]DGÛV
VËJOHGROJR]Û PÛGV]HUW WDJDGMD PHJ
1ÒPHWRUV]ËJ DPHO\HW D] RUV]ËJ LV
KDV]QËOW D ;; V]Ë]DGEDQ LQIOËFLÛ
NãOÝQDGÛNNLYHWÒVHDPDJËQYDJ\RQUD
ÒV D WDUWR]ËV HJ\ UÒV]ÒQHN HOHQJH
GÒVH6]HULQWHDPËVRGLNYLOËJKËERUá
XWËQ D NÝ]JD]GËV]RN HJ\ UDFLRQËOLV
GÝQWÒVW KR]WDN H]]HO HOUH D MÝYEH
WHNLQWYH  )RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Július 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Izabella és Dalma nevû kedves
olvasóinkat.
Izabella: A spanyol Izabella névbôl.
Ez az Elisabeth (magyarul: Erzsébet)
név módosulása.
Dalma: Vörösmarty Mihály Zalán
futása c. hôskölteményében férfinévnek alkotta a dal szóból.
Július 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Jenô nevû kedves olvasó-inkat.
Jenô: A hatodik honfoglaló törzs
neve Bibornan született Konstantinosz bizánci császárnak a birodalom
kormányzásáról címû mûve szerint.
Köszönthetjük még: Herkules, Sára, Sarolta, Szílvia, Üdvöske nevû
barátainkat.
Július 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Örs, Stella nevû kedves olvasóinkat.
Örs: Régi magyar személynévbôl
származik, ami eredetileg a török
férfi-hôs szóból ered.
Stella: A latin Stella Maris rövidülése, jelentése:tenger csillaga.
Köszönthetjük még Emanuel,
Ferenc, Jusztin, Ladomér, Zalán
nevû barátainkat.
Július 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Henrik és Roland nevû kedves olvasóinkat.
Henrik: A Henrich germán névbôl.
Jelentése: körülkerített, birtokán
uralkodó.
Roland: a német Roland névbôl.
Jelentése: vakmerô hôs.
Köszönthetjük még Antónia, Aurél, Baldvin, Egon, Leonóra, Manuéla, Örkény nevû barátainkat.
Július 16.
Szeretettel köszönthetjük névnapjukon Valter nevû olvasóinkat.
Valter: A német Walter névbôl.
Jelentése: uralkodó sereg.
Köszönthetjük még: Barót, Euszták, Fausztusz, Karméla, Karmelina, Kármen, Kont, Marléna, Rajnold, Ria nevû barátainkat.
Július 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon
Endre és Elek nevû kedves olvasóinkat.
Endre: Valószínûleg a német Endres, Endris, Enders neveknek, az
Andreas német változatának a rövidülése.
Elek: Ismeretlen eredetû régi magyar név a Velekbôl ered, jelentése:
védô
Köszönthetjük még: Alexia, Bánk,
Celina, Ciril, Leó, Marcella, Ond,
Szabolcs nevû barátainkat.
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MAGYAR
kormánynak a kép megvételével kapcsolatos tárgyalásokhoz.
Az Egyesült Államokban élô mûgyûjtô az MTI-nek elmondta: a Magyar
Nemzeti Bankkal (MNB) a Golgota megvásárlásáról folytatott tárgyalások „a
jelek szerint be vannak fagyasztva”. „Nem tárgyal velem senki, de még mindig
reménykedem, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani” --- jegyezte meg,
emlékeztetve arra, hogy május 28-án tárgyalt az MNB-ben a második és eddig
utolsó alkalommal.
Pákh Imre felidézte, hogy Munkácsy Krisztus-trilógiájának egyetlen nem
magyar állami tulajdonban lévô darabjáért 9 millió dollárt (mintegy 2,5 milliárd
forintot) kért a Magyar Nemzeti Banktól. „Mikor a 9 millió dollárról tárgyaltam
az MNB-vel, késôbb írásban is rögzített ajánlatot tettem arra, hogy ezért a
vételárért cserébe az egész, ötvenkét képbôl álló Munkácsy-gyûjteményemet
tizenkét éves letétbe adtam volna a magyar államnak. Ez az ár továbbá
tartalmazta az elôvételi jogot is az egész gyûjteményre” --- hangsúlyozta.
A mûgyûjtô elmondása szerint erre az ajánlatra negatív választ kapott
postán, miszerint az MNB-t csak a Golgota érdekli. „Nagyon elcsodálkoztam,
hi-szen Munkácsyt bemutatni a maga teljességében az Ásító inas nélkül
nehezen elképzelhetô” --- jegyezte meg. Pákh Imre kiemelte: a Golgotát elôzô
Óriási az érdeklôdés az István, a király királydombi elôadásaira: már az tulajdonosa úgy hozta be, hogy a magyar állam garantálta a festmény szabad
augusztus 19-ei idôpont mellett a 18-ai alkalomra is eladták az összes ülôjegyet. elszállítását az országból.„Julian Beck el is akarta vinni a képet, ezt én
Jól fogynak az ôszi vidéki turné jegyei is, a színrevitelt ugyanis a nyár végi akadályoztam meg a vásárlással. Késôbb egyébként a Golgotát kivittem már az
premier után a 2015–16-os évad során 14 vidéki város sportcsarnokába is
elviszik.
Megkezdôdtek a Hungexpón a rockopera próbái. –- Az elôadás különlegessége
nemcsak az, hogy 32 év után ismét a legendás helyszínen, a Királydombon láthatjuk az István, a királyt, hanem az is, hogy az egykori énekesek közül többen
is régi-új szerepükben lépnek színpadra.
Varga Miklós ráadásul elôször énekli élôben a címszerepet a Királydombon,
az ôsbemutatóhoz ugyanis 1983-ban csak a hangját kölcsönözte, Nagy Feró
ismét Laborc lesz, Deák Bill Gyula pedig a Táltost jeleníti meg. Keresztes
Ildikó feleségbôl anyává vált –-- fogalmazott tréfásan Rosta Mária, az elôadás
producere, az énekesnô az elsô elôadáson ugyanis Koppány egyik feleségét
játszotta, most Sarolt, István édesanyja szerepét kapta. További érdekesség,
hogy Feke Pál, akit az elmúlt években István királyként ismert meg a közönség,
most Koppányt énekli, Réka szerepében Radics Gigit halljuk, Simon
Bogárka Gizella, Homonnay Zsolt Asztrik, Kocsis Tibor pedig Vecelin
lesz. Vikidál Gyulát felkérték ugyan Koppány szerepére, de nem vállalta a
fellépést.
A királydombi újrajátszás apropója, hogy Szörényi Levente idén, Bródy
János jövôre lesz 70 éves, az elôadás tisztelgés az alkotók elôtt, akik szintén
)5GM_GX;`KRRKS
fellépnek a darabban egykori szerepükben: Bródy gitárral a kezében a Króni4jZNGZGZRGT5`K[SjHGT
kást énekli, Szörényi pedig a kezdô Te kit választanál? címû számot.
G+YGVz-TJXKY`KXQKY`
--- Harminckét év után úgy színpadra állítani, hogy a zene és a szöveg kapja
ZKZZK5GM_GXfRKZIuS
a prioritást, különösen érdekes, mivel az egész életem a mozgásról és a táncról
NKZORGVLqRq\Y`j`GJUY
szól – fogalmazott Novák Péter az elsô olvasópróba elôtt a sajtónak. A darab
TKS`KZOY`URMjRGZG
rendezôje hozzátette: az oratorikus elôadást koncertszínháznak nevezték el,
5)/A):h:h3;f/
mivel olyan színrevitelt képzelt el, amelyben marad hely a rációknak, és be
)5GM_GXUXY`jMqXZ
tudják mutatni, mirôl is szól a darab az ô olvasatukban. Utóbbiról elmondta: az
)RGVuZ\jT_K`KT
identitásunkkal foglalkozik, a különbözô rendszerek és ideológiák befogadáNGZjXU`GZjZG`
sával.
)XGT_Q}T_\|X`O
Novák Péter arról is beszélt, hogy a díszlet az ókori színjátszást idézi meg, és
kijelöl egy olyan játékteret, amelyet az ókori drámákhoz hasonlóan csak
koporsóban lehet elhagyni. Számára ugyanis a darab üzenete, katarzisa hasonlít
az ókori görög drámák jellemzôire, a szakrális együttlétre, ahol a moralitás, a
társadalmi érdekek, a sorskérdések vannak megvitatva.
Éppen ezért a díszlet alapja egy ókori görög amfiteátrum, ami tulajdonképpen
egy vasszerkezet lépcsôkkel és korláttal –-- így utalnak az 1983-as díszletre,
amelynek egy-egy részlete fel is tûnik majd a háttérben, így tisztelegve elôtte.
Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
A rendezô hangsúlyozta: nem lesz 300 táncos, mint egykor az ôsbemutatón
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika
vagy a késôbbi monumentális elôadásoknál, ugyanakkor hét fiatal képzômûvész
Fôszerkesztô: Csapó Endre
háttérvetítésekkel segíti megvilágítani a darab szimbólumrendszerét --– részletezte Novák, akinek erôs a kötôdése a rockoperához, hiszen édesapja koreografálta a legendás ôsbemutatót, amelyben gyermekszereplôként ô maga már
akkor is részt vett, majd késôbb is több elôadásban szerepelt.
15 Roselyn Crescent.
Varga Miklós, akinek a rockopera címszerepe indította el igazán a karrierjét,
22 Marinella Street
East Bentleigh, Vic. 3165
és akit a mai napig sokan szinte azonosítanak ikonikus szerepével, lapunknak
Manly
Vale, NSW. 2093
Tel. : (03) 9557-2422
elmondta: gyakorlatilag kiegészítik egymást a szereppel. --– Nagyon sokat kapFax: (03) 9563-9101
Telefon: (02) 9907-6151
tam ettôl a szereptôl, és úgy gondolom, hogy sokat is adtam hozzá ---fogalmazott
E-mail:
E-mail:
az énekes, aki kérdésünkre kiemelte: igenis fontos számára, hogy a Királydomamarffy@netspace.net.au
bon 32 év után elôször élôben énekelhet.
hungarianlifesydney@gmail.com
Levélcím: P.O. Box 210,
Feke Pál kifejtette: kevés nagyobb lehetôség adatik egy magyar elôadómûmecsapo@bigpond.com
Caulfield, Vic. 3162
vésznek, mint hogy az István, a királyt a Királydombon énekelje olyan elôadókkal, mint Varga Miklós, Deák Bill Gyula vagy Nagy Feró. Úgy véli, a nézôk nem
Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
várják, hogy reprodukálják a három évtizeddel ezelôtti élményeket. -– Koppány
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
szerepe új feladat, nagy kihívás, de az is nagy töltést ad az embernek, hogy VarElôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 160.—
ga Miklóssal énekelhet, hiszen tôle, az ô felvételérôl tanultam meg a szerepet -– fogalmazott.
Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
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Nyár végéig marad
Munkácsy Golgotája
A nyár végéig hagyja Munkácsy Mihály Golgota címû festményét a debre-

ceni Déri Múzeumban a tulajdonos. Pákh Imre ezzel haladékot akar adni a
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országból a Bécsben néhány éve rendezett nagy Munkácsy-kiállításra” --emlékeztetett.
Pákh Imre hozzátette, a Golgota nemrég elindított magyarországi védetté
nyilvánítását mint folyamatot pozitívnak is el tudja könyvelni, mert ez „azt
mutatja, hogy a kormány végre komolyan kezd foglalkozni a képek sorsával”,
de a „bunkósbot-módszert” furcsállja. „Hamarosan kapok egy jogi szakvéleményt, de a Golgota védetté nyilvánítási folyamatáról valószínûleg az derül
majd ki, hogy teljesen jogtalan.
Biztosnak látszik, hogy perre tudnánk vinni az ügyet az Egyesült Államokban
vagy Németországban, de akár Magyarországon is, szeretném azonban mellôzni ezeket a pereket” --- mondta.
Pákh Imre elárulta: eredetileg úgy tervezte, hogy megállapodás hiányában
már csütörtökön elszállíttatja a Golgotát külföldre, ahol a képre már vár egy
vevô, egy orosz üzletember. A kölcsönszerzôdés már lejárt, a festmény bármikor elszállítható a Déri Múzeumból --- jegyezte meg.
A tulajdonos most azonban úgy döntött, hogy a Golgotát a Déri Múzeumban
hagyja nyár végéig, ezzel lehetôséget szeretne adni az MNB képviselôinek a
tárgyalásra. Akkor azonban, ha a következô két és fél hónapban nem sikerül
megállapodniuk, elszállíttatja a festményt, amire országhatáron belül még a
védettség kimondása is lehetôséget ad, hiszen „erôszakkal szerzett képet ne
állítsanak ki múzeumban” --- fogalmazott. „Elkötelezett vagyok az iránt, hogy
Munkácsy képeit minél több magyar láthassa, a Golgotát sem azért vettem
meg, hogy a lakásomban tartsam, de ha nem sikerül megegyezni, kénytelen
leszek jogi útra terelni az ügyet” --- mondta Pákh Imre.

Korlátoznák
a kaszinók nyitvatartását
Levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Szerencsejátékosok
Országos Érdekvédelmi Egyesülete. Azt kérik, korlátozzák a kaszinók nyitva
tartását a jelenlegi 0–24 óráról este tíz órától hajnali öt óráig, vasárnap pedig -– a már bevezetett boltzár mintájára –- tartsanak zárva a „pénznyelô” helyek -–
mondta Abházi József, az egyesület szóvivôje. Közölte, az adatok azt mutatják,
míg 2000-ben harmincezer, 2010-ben százötvenezer, napjainkban már kétszázezer fôt tesz ki a játékfüggô szenvedélybetegek száma. Ôk egy idô után
olyan spirálba kerülnek, amelynek vége gyakran az öngyilkosság vagy a börtön
lesz, és családok százezrei mennek tönkre. Ráadásul évente 10–15 ezer újabb
áldozata van a szerencsejáték-függôségnek.
Abházi kiemelte, ha a kormány elfogadná javaslatukat, az állami konceszszióból folyó bevételek akkor sem csökkennének, ugyanis a másik javaslatuk
az: a kaszinók pénztárgépeit is kössék be –-- a kereskedelemben már kötelezôvé
tett –- online kasszarendszerbe, amelyet az adóhatóság felügyel. Sôt, az államnak pluszbevétele is származna abból, ha nemcsak a játékbevételt, hanem a
téteket és nyereményeket is megadóztatnák.

Méltatlan törvények sújtják
a kisebbségi magyarokat
A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete (Generális Konvent) a határon túli magyar közösségeket sújtó méltatlan törvényekre
hívta fel a figyelmet.
„A Generális Konvent aggodalommal tekint Szlovákiában, Ukrajnában és
Romániában azon köznevelést érintô törvények hatálybalépésére, amelyek a
szülôföldjükön, anyanyelven folytatható oktatás terén méltatlanul sújtják a
magyar közösségeket, és felhívja Magyarország kormányának figyelmét is a
magyar nemzetrészeket ellehetetlenítô intézkedésekre” --- olvasható a Konvent
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kétnapos budapesti ülésének zárónyilatkozatában.
A Generális Konvent továbbá tiltakozik „a világban sok helyen folyó
keresztyénüldözés ellen”.
Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke elmondta, a plenáris ülésen tárgyaltak Kárpátalja
nehéz helyzetérôl, a romániai magyar reformátusok ügyeirôl, a diaszpóra
reformátusságáról, egyházalkotmányi kérdésekrôl, a közös képviseletrôl, valamint a reformáció ötszázadik évfordulója jubileumának megünneplésérôl.
Szólt arról, megtiszteltetés volt számukra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök
kedden részt a Kálvin téri templomban tartott istentiszteleten. „Úgy éreztük,
hogy jelenlétével és szavaival Magyarország kormánya megerôsítette a magyar reformátusok törekvéseit” --- fogalmazott a püspök.
Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület fôgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke a találkozó két napját
összefoglalva azt mondta: „ismét erôsödött a magyar reformátusság összetartozása”.
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke az ukrajnai
helyzetrôl szólva elmondta: a Kárpátalján élô magyarokat nagyon mélyen érinti
a gazdasági krízis. „Az elszegényedés problémája, a kilátástalan helyzet
mindenkire rátelepszik” --- fogalmazott. Közölte, ma még nem tudni, hogy elértek-e a krízis mélypontjára, vagy ennél még mélyebb lesz. A megélhetés, a
szociális háló egyre bizonytalanabb Ukrajnában --- mondta Zán Fábián Sán-dor.
Kijelentette: arra törekednek, hogy a sokszínû közösségükben meg tudják
ôrizni az egymás mellett élés lehetôségeit, a békét. Megjegyezte azt is, hogy „a
nehézségeket a Kárpát-medencei összefogással tudjuk csak leküzdeni”.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke elmondta, hogy
romániai jogerôs bírósági ítélet született a sepsiszentgyörgyi református
Székely Mikó Kollégium újraállamosításáról. Közölte, az egyházkerület a
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért. Kató
Béla kijelentette: a helyzetet nem tudják elfogadni, a végsôkig küzdeni fognak.
Ha nem járnak sikerrel, „akkor újat” építenek, mert nem veszíthetik el a
fiataljaikat --- mondta, majd hozzátette: az egyház jövôje múlik azon, hogy
létezik-e anyanyelvi oktatás.
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta,
2017-ben, a reformáció 500. évfordulója alkalmával szeretnének majd egy
közös református-evangélikus zsinati ülést tartani. Megjegyezte azt is, hogy
ugyancsak 2017-ben ünneplik a magyar református egyház kezdetét jelentô
1567. évi debreceni zsinat négyszázötvenedik évfordulóját.
A Generális Konvent zárónyilatkozatában együttérzését fejezte ki „a súlyos
körülmények között élô kárpátaljai református testvérei iránt”.
A testület --- a dokumentum szerint - az egység kiteljesítése irányába tett
lépésként szükségesnek látja, hogy az egyházalkotmányi bizottság vizsgálja
meg a Nyugat-Európában és a tengerentúlon mûködô magyar protestáns
gyülekezetek „közös egyháztestként való reintegrálásának lehetséges módozatait”. A Generális Konvent a sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó
Kollégium újraállamosításáról szóló bírósági döntést „jogszerûtlennek, igazságtalannak és méltánytalannak” tekinti, és támogatja az Erdélyi Református
Egyházkerület törekvéseit.

Az internet a befutó

Ötbôl négy felhasználó olvas híreket naponta a világhálón, a tévézôk aránya
azonban visszaszorulóban van, elsôsorban a harminc évesnél fiatalabbak körében --- állítja egy tanulmány.
Az eNET Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület és a Hírközlési
és Informatikai Tudományos Egyesület által készített, kilencszáz tagú, a hatvan
évesnél fiatalabb hazai nethasználókat reprezentáló mintán áprilisban végzett
kutatás összegzése szerint a harminc év alatti fiatalok leginkább a filmek, a
zene és az ismeretterjesztô tartalmak iránt érdeklôdnek, míg a harminc és

3. oldal
negyven év közötti korosztályban a
filmek állnak az élen, de ezt az
egészség, az otthon és a gasztronómia
hármasa követi.
Negyven év felett pedig beköszönt
az „ínyencek kora”, amikor a gasztronómia és az életmód, valamint az
otthon szerepel a leggyakoribb témák
között, amelyek sorában visszatér a
tudományos, ismeretterjesztô tartalom fogyasztása is. A kutatás szerint
míg a negyven éves és idôsebb korosztályban csak a netezôk valamivel
több mint fele használ okostelefont,
addig a harmincasoknak mintegy 80, a
harminc évesnél fiatalabbaknak pedig
87 százaléka.

Halhatatlanság
Nem hiszek abban, hogy a gép -– bármennyire is egyeduralkodónak képzeli
magát –-- lesöpörheti a kézírást.
Mióta felröppent a hír, hogy a kézírás
háttérbe szorul az amerikai oktatásban,
és a modern kor csak a tíz ujjal való
gépelést követeli meg --– a fordulat
folyamatos beszédtéma idehaza. Azok
után különösképpen, hogy a finnek is
úgy gondolják, nincs értelme papírral
és ceruzával veszôdni. Sietek leszögezni: én nem hiszek abban, hogy a gép –
bármennyire is egyeduralkodónak
képzeli magát -– lesöpörheti a kézírást.
A ceruza és a toll ugyanis halhatatlan!
A személyiség pótolhatatlan eszköze.
A gondolkodásmód, a fizikai és lelkiállapot, az érzések kifejezôje. Elmaradhatatlan társak, többrôl árulkodnak,
mint a számítógép billentyûi.
Szívem szerint ódát írnék a ceruzáról
és a tollról, mint Illyés Gyula „egy jól
mûködô tanyai kályháról”. Aki a ceruzában és a tollban hisz, a végtelenben
hisz, az álomban és a valóságban hisz.
A gyerek örök vágya marad, hogy írjon és rajzoljon, és kicsi ujjaival papírra vésse, hogy „Szeretlek, mama”. Az
írónak is nagy segítséget jelent a számítógép, de nem pótolja a mindennapos
rezdüléseit, jegyzeteit, naplóit, amelyek sorait a kezével jegyzi. A számos
detektívregényt kiagyaló Georges
Simenon ceruzával írta összes történetét; egy tucat kihegyezett ceruza
várt arra, hogy az író kézbe vegye.
Ágh István költôtôl egyszer dedikációt kértem, és a feléje nyújtott tollra
így reagált: „Majd az enyémmel!” --– és
a belsô zsebe felé nyúlt. „Mindent, ami
fontos számomra, tollal írok -– vallotta
Márai Sándor. – Toll, ôseim fegyvere,
magasra tartalak… Van valami emberi
a tollban, mint egy érzékszervben; valami ôsi, kezdetleges és tökéletes.
Amit tollal írsz, azt a szíveddel és jellemeddel írod. Amit géppel írsz [vagy
számítógéppel – K. A. megj.], azt csak
szándékoddal.” Benedek Elek kisbaconi dolgozószobájának íróasztalán
ma is ott van a tolla és a kalamárisa,
amelybe a tollát mártotta. A gyerekeitôl késôbb egy töltôtollat (még nem
golyóstollat) kapott, amely felettébb
boldoggá tette. Ekkor jelentette ki:
„Ezzel a töltôtollal száz mesével többet
tudtam volna írni!” De aligha a számítógéppel! Meggyôzôdésem, hogy a toll
–-- amiképpen Márai is titulálta --–
fegyver marad a jövôben is, olyan
fegyver, amelyet sosem lehet majd
kicsavarni sem a kisgyerekek, sem a
felnôttek kezébôl.

Kô András
(Magyar Hírlap)

4. oldal

A görögök nemet mondtak
(Folytatás az 1. oldalról)
„Éppen erre lenne szüksége Görögországnak is: ne a fiatalok fizessék
meg ezeket az adósságokat még 100
évig – véli a sztáríró. – Ha mindenkit
elkezdünk kirugdosni az EU-ból, csak
rosszabb lesz a bizalmi helyzet: a
piacok a következŒ leggyengébb láncszemre vetŒdnek. Ezzel feláldozzuk
nem csak a demokráciát, de a kultúrát is a konzervatív és irracionális
megszorítási politika oltárán” – mondja a szakértŒ, aki szerint Németország
nemhogy nagyvonalú nem volt, de
egyenesen a legnagyobb haszonélvezŒje a görög válságnak.
Thomas Piketty szerint nem csak a
görögök adósságának visszafizetését,
de az egész Európai Unióét át kell
ütemezni. A közgazdász szerint a javaslatcsomag, amely évente 1 százalékos, majd a harmadik évben másfél
százalékos költségvetési többletet vár
el a görögöktŒl abszolút kivitelezhetetlen. Piketty szerint Európának fel
kell állítania egy szervezetet, ami
megszabhatja a maximális költségvetési hiányszintet, ezzel megakadályozva az adósság újratermelŒdését.
A megszorítások a
kizsákmányolás eszköze
Pogátsa Zoltán közgazdász bloggjában olvassuk:
– A világ közgazdasági hírességei
támogatták a Sziriza-kormány törekvését, ami szerint a megszorítások
megbuktak, abba kell Œket hagyni, és
azt, hogy magának az Európai Uniónak súlyos felelŒssége van a válság
elmélyítésében is. Joseph Stiglitz,
Paul Krugman és Amartya Sen
Nobel-díjas közgazdászok, illetve
Kenneth Rogoff, James Robinson,
James Galbraith és Thomas
Piketty sorban jelentettek meg ilyen
tartalmú cikkeket. Meglepetést okoztak a brit jegybank elnök, Mark
Carney, illetve az eurózóna vezetŒ
közgazdász szakértŒi, Charles
Wyplos és Barry Eichengreen
hasonló állásfoglalása. És természetesen itt van magának az IMF-nek a
vallomása, ami szerint fél éven keresztül hazudtak, amikor úgy vettek
részt a görög tárgyalásokon, hogy
tudták: adósságelengedés nélkül nem
fog menni a dolog.
– Legújabban az eurózóna vezetŒ
szakembere, a London School of Economics professzora, Paul de Grauwe állt be ugyanebbe a táborba, akinek véleménye alapján kimondhatjuk:
a görög állam szolvens [fizetŒképes]!
EbbŒl pedig életbevágóan fontos
dol-gok következnek szerinte:
1.) A megszorítás egész biztosan
nem a megfelelŒ válasz.
2.) Az Európai Központi Bank kárt
okoz azzal, hogy a januárban meghirdetett kötvényvásárlási programját
nem terjeszti ki Görögországra, egyedüliként az eurózónában. Ha megtenné, a görög állam olcsó forrásokhoz jutna.
3.) Az Európai Központi Bank szintén kárt okoz azzal, hogy nem fogadja
el a görög bankok által birtokolt görög állampapírokat likviditási fedezetként. Gyakorlatilag ezen hozzáállása miatt kellett bezárni a görög
bankokat, ezért nem jutnak hozzá a
görög polgárok a saját megtakarításaikhoz, és még az sem lehetetlen,
hogy bennragadt pénzük jelentŒs részét elvesztik majd.
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– Mindenzt összefoglalva: az Európai Unió igen jelentŒs károkat okoz
Görögországnak, gyakorlatilag csŒdbe vitte azt, és egyben veszélyezteti
az Eurozóna jövöjét is. Végezetül de
Grauwe utolsó mondata intelmül: –
fel kell hagyni azzal a vággyal, hogy
komplett nemzeteket akarunk megbüntetni!

Szakértôi fejlegetések

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

A svájci Neue Zürcher Zeitung szerint Görögország kilépése az euróövezetbŒl nem kényszeríthetŒ ki, de logikus következménye a nemek gyŒzelmének a vasárnapi népszavazáson. A
Sziriza-csapatnak a „gazdag brüsszeli
nagybácsi” nélkül kell megtalálnia a
módját annak, hogy a bevételeket és
kiadásokat egyensúlyba hozza. A görögöknek is elŒbb-utóbb tudomásul
kell venniük, nem kerülhetŒ meg, Elôírt hadikiadások
hogy gazdaságuk versenyképesebb „Akkor amikor Brüsszel, Berlin,
legyen. Ez inkább az euróövezetbŒl Frankfurt, Luxemburg mondja meg
való kilépéssel teremthetŒ meg.
az EU országainak, hogy hova
költhetik a pénzt, és azt is, hogy mire
*
Suppan Gergely, a Takarékbank adnak nekik kölcsönöket, akkor ne
elemzŒje szerint a görög kormány po- csodálkozzon, hogy eladósodtak. Már
zíciója a népszavazás után kétségte- én említettem, hogy Merkelék és a
lenül megerŒsödött. A kabinet nyil- franciak az EU-támogatást ahhoz kövánvalóan tovább keményít álláspont- tötték, hogy a görögök NATO szintre
ján, és a tárgyalások azonnal folyta- emelik a hadügyet és mindent a nétását szeretné. Ez azonban a hitelezŒk met és a francia hadipartól fognak
részérŒl nehézségekbe ütközhet, akik vásárolni!”– írja a Válasz közleményéelsŒ megszólalásaik alapján megosz- hez egy hozzászóló.
tottnak tûnnek.
Valóban a franciák nagy engedménnyel
szerezték meg a görög
*
Fekete jövŒt fest fel a görögök elŒtt megrendelést hadihajó készítésére
Zsiday Viktor befektetési szakem- 2011-ben, elvonva az üzletet német
ber. A Plotinus igazgatótanácsának hajóépítŒ vállalatoktól, ami akkor
elnöke azt írja blogbejegyzésében, feszültséget okozott Francia- és Néhogy a görög bankoknak gyakorlati- metország között. Ilyen esetben nem
lag egy petákjuk sem maradt.
aggódtak, mibŒl fizetik ki a számlát a
Hacsak az EKB nem nyitja meg a görögök. HitelbŒl trmészetesen. Most
pénzcsapokat – és ez a szavazás fé- más a hang.
nyében szinte biztos, hogy nem követ- – A magas védelmi kiadások is hozkezik be –, akkor Görögországban zájárulhattak ahhoz, hogy Görögortovábbra sem lesz pénz. Ez azt jelenti, szág csŒdhelyzetbe került – állítja a
hogy nemhogy napi 60 vagy 20 eurót, német sajtó. Sok éve többet költ hadde egy centet sem fognak kiadni az seregére, mint mások, miközben Töautomaták. A XIX. század válságai- rökországot méregeti bizalmatlanul.
ban ezt a helyzetet (akkor az arany Még a legnagyobb válság közepette
volt, ami teljesen eltûnt, most az is hol tankokat, hol légvédelmi rakéeuró) alternatív devizával, különféle tákat próbál beszerezni.
„scrip”-ekkel, fizetési ígérvényekkel A Privátbankár blog foglalkozik a
kezelték (illetve amennyi hitelt lehe- görögök hadi felszerelésvásárló szentett, azt visszahívták a bankok, ezzel vedélyével – ebbŒl idézzük az alábbiis mélyítve a válságot). Kérdéses, akat:
hogy a görög kormányzat mit tesz – A 2011-es év Œszén, amikor Gömajd, de az egyértelmû, hogy a ban- rögország szintén éppen erŒsen be
kok egyelŒre megszûntek létezni, ma- látszott dŒlni, hirtelen kiderült, hogy
rad a készpénzalapú gazdaság. Ez rendelt 400 használt amerikai harckonagyjából 2–3 hét alatt teljes élelmi- csit több százmillió dollárért. Volt
szer- és üzemanyaghiányhoz fog ve- ugyan némi morgolódás ekörül a
zetni, egy hónap múlva pedig kitör- német sajtóban, de nagyobb botrány
nek az éhséglázadások.
nélkül lenyelték a békát.
A befektetési szakember szerint a – A német lapok szerint Görögorgörög bankrendszer van óriási krízis- szágnak már több száz Leopard típuben, ez a legfŒbb problémája Görög- sú korszerû német páncélost szállíországnak. Nem tud több pénzt elŒ- tottak, igaz, van aki megjegyzi, hogy
állítani az ország. A bankautomaták- a számla kiegyenlítésével szoktak baból nem lehet kivenni pénzt. Aztán jok lenni. Valamint a képhez hozzátarhíre megy, hogy egyik bank csŒdben tozik, hogy Törökországnak is adtak
van. Aztán a másik. Aztán hogy a el hasonlókat.
bankbetétek felét elveszíti mindenki. – Európa legnagyobb páncélos hadAztán leállnak a gyárak, a termelés, seregét építik ki a görögök– írta pélnem lehet élelemhez jutni. Valahogy dául a Die Welt – még 2010-ben. A
így néz ki ez a csöppet sem esélytelen dolognak komikus oldala is volt, két
forgatókönyv.
helyen is találtunk ugyanis utalást
arra, hogy a méregdrága tankok be*
– Nemmel szavaztak a görögök az szerzése után a kassza kiürült és már
eurózónával való együttmûködésre – nem tellett elegendŒ lŒszerre. Akkoriírja Fellegi Tamás a Privátbankár.hu ban 85 ezer gránát beszerzését teroldalain. A görög nép választhatott, és vezték, darabja 9200 eurót ért, ez
közben eldönthette, hogy ámokfutó összesen 782 millió euró lett volna.
miniszterelnökének hisz, vagy az – Most, június közepén a német polieurópai vezetŒknek. Közülük pedig tikában is elŒkerült a görög védelmi

Szeretne Ön Görögországban élni?
Máté T. Gyula írása
Lusták a görögök? Dehogy lusták,
kényelmesek. Ön, kedves olvasó, nem
szeret(ne) kényelmesen élni? Ez egy
életforma, alapvetŒen szórakoztató,
és végül is, nem lehet mindenki német- vagy svájci-féle. Görögországról
ma divat azt mondani, hogy a mi pénzünkbŒl szórakoznak. Ez igaz, van
egy görög elitréteg, amely valóban az
általunk is Brüsszelbe küldött zsugából tartja el szeretŒjét, jachtját és
veszteségesre menedzselt gyárát.
Nem most, az elmúlt öt percben,
hanem bŒven mért évtizedek óta.
Már akkor kialakult ez a rendszer,
amikor még egy kéjes álomszerûség
volt az Európai Unió. Mérhetetlen
pénz özönlött Görögországba, ez volt
a multinacionális tŒke igazi last minute-je.
Mondhatjuk-e a szegény embernek,
hogy miért buli hitelezni? De alighanem a hazai devizahiteles átverésen
megtanultuk, hogy kifosztani azt a
legegyszerûbb, akinek alig van valamije. Leleményes banki eljárás, hogy
ezért kell sok szegény embert hollywoodi álomba ringatni és értelmetlen
költekezésre ösztönözni. De természetesen Œk így is fizetni fognak. Ha
meg nem, hát fellendül az ingatlanpiac. Görögországban a mûvelt Nyugat irgalmatlan pénzeket keresett, és
keres most is. A recept roppant egyszerû: adok hitelt, hogy megvedd az
én árumat. Aztán a hitelt kamatostól
add vissza. Ez ment is sokáig, a világválság viszont átrendezte a képletet.
A görögök már nem tudtak kamatot
fizetni. Megtehette volna a nagyszerû
Európai Unió, hogy a brüsszeli lobbisták haszonkulcsát csökkenti, és ad
esélyt a görögöknek. Hitelt csak
munkahelyteremtŒ beruházásra, és
türelmet, hogy a görögök maguk
hozzák rendbe magukat, és ne egy
újabb eurókölcsönnel fokozzák az
eddigi eladósodást? Hát hogyne… de
ki keres már ilyen balgaságon? Ehelyett tovább pumpálták a pénzt
Athénba, hogy ha kamatot már nem
szereznek, akkor vigyék, ami vihetŒ.
KikötŒket, szigeteket, cégeket és úgy
egészben, a teljes pénzügyi rendszert. Az Európai Unió javaslata

Görögországnak nyílt zsarolás volt.
Alekszisz Ciprasz miniszterelnök felszólította népét, hogy mondjon „oxi”-t
erre. Görögül az oxi nemet és nem
jóváhagyást jelent. Nyert, mert ahhoz
azért elvakult Bokros Lajos-fannak
vagy liberálisan mazochista bevállalósnak kell lenni, hogy valaki a saját
kárát szavazza meg.
S akkor most mi lesz? Mi változik?
Igazából semmi. Ciprasz nem akar
változtatni az elmúlt évtizedek rendszerén, mindössze azt akarja, hogy
neki és barátainak több és jobb jusson. Ha az unió rábólint az Œ tervére,
akkor is lesz megszorítás és privatizáció, csak lájtosabbra állítják a már
korábban említett haszonkulcsot.
Brüsszel mondhat persze nemet is,
Görögországot kizárják az euró-övezetbŒl – hogy miképp, az egyébként
titok, hiszen erre nincs gyakorlat
vagy terv és jogszabály, mert az
Európai Unió a világ végezetéig számol az euróval –, és visszajön a
drachma. Ki keres rajta? Hát ki más,
mint a Görögországban lévŒ nyugati
bankok. A régi-új pénz árfolyama
papírforma szerint zuhanni fog az
euróhoz vagy éppen a svájci frankhoz
képest, ez sok zsák extrapénzt jelent
a pénzintézeteknek a semmiért.
Cinikusan hangzik mindez? Annak
hát, mert ezt a játékot ilyen „elvek”
alapján vezénylik. Végezetül egy
talán megfontolandó gondolat: a
brüsszeli bürokrata bölcsek most nagyon fel vannak háborodva a görögök
balgaságán. Pedig azon kellene inkább
elgondolkodni, hogy ebben a formában ez az unió nem válságokat old
meg, hanem okozza azokat.
Az Európai Unió egyre kevesebb
problémát tud a jelenlegi szerkezetében kezelni, viszont okoz bajt eleget. Tudom, hogy a következŒket leírva nem engednek be egy jobb romkocsmába, de végül is fröccsöt konyakáron tud az ember otthon is
keverni: ez a mostani Európai Unió
nem egy jó szövetség, ha nem változtatunk rajta, ez a nagy „közös ház”
ránk omlik.
A görög népszavazás ezt erŒsítette
meg..
Magyar Hírlap

kiadások kérdése, de csak az ellenzéki Zöldek részérŒl. ElŒhozták, hogy a
görögök milyen óriási összegeket
költenek a hadseregükre, amibŒl a
német cégek is szépen profitálnak.
– Görögország már 1952-ben belépett a NATO-ba, és amíg csak találtunk adatokat visszamenŒleg, egyfolytában többet költött a hadügyre,
mint az EU átlaga. Persze kis ország,
így bár 2014-ben a GDP 2,2 százalékát
költötte el, az csak négymilliárd eurót
tett ki.
A Die Welt idén áprilisban írta: – A
görögök Európa legnagyobb hadseregét engedik meg maguknak. A lakosság számához viszonyítva legalábbis.
Áprilisban kiszivárgott ugyanis, hogy
az ország a csŒdközeli helyzet ellenére orosz S-300-as légvédelmi rakéták
beszerzésérŒl tárgyal Moszkvával. A
hivatalos magyarázatok szerint a korábbi rendszer szavatossága lejárt,
cserére, illetve felújításra szorul. Állítólag egyetlen ilyen légvédelmi rakéta értéke egymillió dollár körül van.
A finanszírozás lehetséges módjára
nem derült fény. Több szupertankjuk
van, mint Németországnak. A modern

Leopard 2-es páncélosok száma a görög hadseregben a cikk szerint 353,
ez több mint a német Bundeswehrnél.
(Az összes görög harckocsi, a régebbi
modellekkel együtt, 1600 darab.) Tavaly Œsszel 52 millió euróért 12 ezer
darab 120 milliméretes gránátot is
vásároltak a Leopard 2-esekhez.
A 130 ezer fŒs görög hadsereg létszáma 11 millió lakosra vetítve, lakosságarányosan a legmagasabb Európában. Ha Németország is hasonló
arányban akarna katonákat fegyverben tartani, 1,4 millió fŒre lenne szüksége – ehelyett a valóságban csak 180
ezer katonája van.
A Die Welt öt éve is, idén is megemlítette, hogy a görögök fŒleg a törökök ellen fegyverkeznek, akikkel egyfajta hidegháborút folytatnak.
Szerintük a magas védelmi kiadások
is hozzájárulhattak az ország csŒdközeli állapotának kialakulásához.

*

Amint láttuk, a nyugati országok
mindent elkövetnek iparuk foglalkoztatásáért, eladósítják a túlköltekezésre hajlamos országokat. Az Európai Unió hitelezŒk és eladósodottak
klubja.
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Kardos Béla magyarországi beszámolója (5)
Május 30–31-én voltak az V. Magyar
Világtalálkozó záróeseményei a SYMA
Központban megtartott Világfalu
rendezvények keretében. A rendezŒség 35 ezer résztvevŒrŒl számolt
be. Mi feleségemmel fŒleg az Ausztrál pavilonban tevékenykedtünk segítve Harmat Ilona és Bôsze Feri
munkáját, akik már évek óta ellátják
ezt az önzetlen, felelŒsségteljes tevékenységet. Az ünnepséget Szili Katalin a Nemzetpolitiai Államtitkárság
miniszterelnöki megbízottja nyitotta
meg, az összefogást, összetartozást és
az önrendelkezést jelölve a magyarság legfontosabb feladatául. A kétnapos esemény gazdag mûsorán fellépett: a Cirkalom Táncegyüttes, a Fokos Zenekar a Vajdaságból, a Budapesti Tárogató Együttes, a Quintia
Zenekar és a Kisvárdai Mazsorett
Együttes. A programon szerepelt:
Ezer torokból…magyarnóták, SzellŒk
szárnyán – Operettgála, Világtalalkozó szépe – döntŒje, Palóc lakodalom,
Magyarok a nagyvilágban – bemutatkoztak a Panorama Világklub vezetŒi:
Öt kontinensen 80 országban 170 társklub-hálózattal, Forum Afrikáról, a
Vajdaságról és bemutatkozott Törökszentmiklós a Világtalálkozó díszvendége, Túl az Óperencián – Ausztrália
és Új-Zéland világa, Magyar értékek
utcája, Jurta sátrak, Kiállítók tere – a
standokon több mint 100 cég, intézmény tevékenységével, Nívó világgaléria mintegy 200 festmûvész alkotásával, Kézmûves bemutatók, Centenáriumi emlékkonferencia – ahol
Raffay Ernô történész, Zétényi
Zsolt jogász, Duray Miklós író, politikus, Ravasz István hadtörténész,
Horkay Nándor igazgató és Szidoropulosz Archimédes fŒszerekesztŒ
foglalkozott az elsŒ világháború tûzében elhamvadó ún. Történelmi Magyarországgal, Egészség Konferencia
– amit mi is meghallgattunk Dr.
Támoki Ádám és Dávid: Az ikerkutatás legújabb eredményeirŒl szóló
elŒadását, hiszen nekünk is van ikerunokánk Budapesten. Különösen mutatósan szépnek találtuk a Palóc lakodalom résztvevŒit népviseletük színpompás viseletében. – Találkoztunk
régi és új barátainkkal pl. Stephen
Spinder amerikai fotómûvésszel, aki
dedikálta számunkra a Tíz esztendŒ
Erdélyben címû fantasztikusan szép
fotóalbumát, továbbá az aranyosapáti
megnyitón megismertekkel. A régi
barátok közül említhetem Ausztráliából: Szeverényi Lászlót a Kisújság
c. havilap szerkesztŒjét és Nagy Dénes, egyetemi oktatót MelbournebŒl,
Legárd Lászlót SydneybŒl és BudapestrŒl: Prof. Siposné Kecskeméthy
Klára ezredes-asszonyt a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorhelyettesét.
Június 1.
Magyarországi tartózkodásom szomorú emlékû napja. E napon vettem
részt Sass Márton temetésén, aki 79
éves korában halt meg. A múlt század
90-es éveiben ismertem meg az Egyesült Államokban tett látogatásaim
során. Az ottani Magyar Baráti Közösség oszlopos vezetŒségi tagja volt.
1999-ben költözött vissza Magyarországra családjával, s azóta voltam vele internetes kapcsolatban. Rendszeresen tájékoztatott a hazai politikai
helyzetrŒl, fûszerezve az általa mindig képviselt humorával. Törökbálinti
temetésén több mint száz otthoni és

tengeren túli barátja vett részt. Bakos István az MVSZ egykori fŒtitkára búcsúztatta, felhasználva az elhúnyt jó barátja Ludányi András
által összeállított nekrológot. EbbŒl
megtudtuk, hogy a Pollack Mihály
ÉpítŒipari Technikumban 1955-ben
építész-technikusként végzett. 1957ben a jugoszláv határon átszökve
hagyta el Magyarországot, Kanadába
emigrált, ahonnan1961-ben került át
az Egyesült Államokba. 1967-ben az
Illinois Állami Egyetemen építészmérnöki képesítést nyert, és Chicagoban tevékenykedett. Résztvett a város magyar közéletében és a helyi
Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat
Fenntartó Testülete tevékenységében.
Majd a Magyar Baráti Közösség
(MBK) gondoka lett a Reménység
tava melletti nyári táborok rendezése
és a szervezet ITT-OTT címû folyóírat táborának építésében. Feleségével Rozállal látták el a Magyarországról és a Kárpát-medencébŒl meghívottak vendéglátását, többek közt:
Czine Mihály, Csoóri Sándor, Sára Sándor, Kósa Ferenc, Csurka
István, Kányádi Sándor, Sütô András, Faragó Laura, Bakos István
stb. A magyar–magyar kapcsolatok
éltetŒi voltak Amerikában, s azok
maradtak hazatértük után Magyarországon is. – Temetésén felesége, fia
és leánya számára átadott részvétnyilvánításom kifejezése után elvegyülve
a gyászolók közt több barátra és
ismerŒsre akadtam. Találkoztam pl.
az USA-ból Ludányi Andrással,
Fülöp G. Lászlóval, aki szintén építészmérnök, s akik munkatársai voltak az elhúnytnak a MBK-ban. A
temetésrŒl Kósa Ferenc hozott viszsza a városba. TŒle tudtam meg, hogy
japán felesége és fia, aki kultúrattasé,
jelenleg mindkettŒ Japánban vannak.
Fülöp Laci pedig tudomásomra hozta,
hogy a könyvhéten jelenik meg
legújabb könyve „Dunától a Missisippihez”, amit Szentendrén is bemutat június 10-én, hiszen innen, Európa
legnagyobb folyójától, vette útját
Amerika legnagyobb folyamához.
Június 2-án,
éjjel, hálókocsival utaztunk feleségemmel Brassóba, ahol másnap reggel Zelenák József evangélikus esperes hitvese Éva és kislányuk Sára
fogadott bennünket, hogy kb. egy
órás utazással Sepsiszentgyörgyre
vigyenek bennünket autóval az aznap
délelŒtti evangélikus lelkészek értekezletére, ahol Ausztráliáról tartottam elŒadást. Zelenák esperes néhány
évvel ezelŒtt járt Sydneyben Péterffy
Kund református lelkész és családja
meglátogatására – miután sepsiszentgyörgyi és családi kapcsolatok fûzték
Œket egymáshoz –, s akit én is megismerhettem. Annyira megszerette
Ausztráliát, hogy amikor jeleztem,
hogy ismét Magyarországra látogatok, felkért hogy tartsak e távoli kontinensrŒl és az ott élŒ magyarokról
elŒadást. Kérésének eleget téve az
alábbi Néhány mondat Ausztráliáról
és az ott élŒ magyarokról…” címû
elŒadással szolgáltam a megjelent
mintegy 29 evagélikus lelkész számára.
Kerek leírást adtam a háború utáni
politikai helyzetrŒl, ami késztette
Ausztráliát népessége gyarapítására
Európából menekültek bevándoroltatásával. Részletesebben foglalkoztam
az ausztráliai magyar hitélettel, ebbŒl

idézek e beszámolóban. Vázoltam az elŒ. Jelenleg pl. az egyik sydneyi engedékenyebb a magyar hívek javáausztrál politikai életet, az ország ok- városrész katolikus plébánosa egy ra.
A református egyháznál nem volt
soha semmi gond miután papjaik önállóan tudnak mûködni, semmi sem
köti meg kezüket. Jelenleg is négy
fiatal papunk van ErdélybŒl: Péterffy
Kund, Dézsi Csaba, Kovács Lôrinc
és Szabó Attila, akik nemcsak egyházi de közösségi feladatokat is példamutatóan látnak el négy állam fŒ-

A Vigadó Duó tagjaival, Ernszt Katalinnal, Nemere Lászlóval
tatási rendjét, azon belül a magyar
nyelv elsajátításának lehetŒségét, kitérve a magyar nyelv érettségi tételként választhatására, közösségi életünk kiépítésének, mûködésének
módjaira. Egyesületeket összefogó
Szövetség felkészítésével ismertetŒ
konferenciákat rendeztünk egyetemi,

román származású, családos görögkatolikus pap.
Manapság két, vagy három katolikus pap mûködik Ausztráliában. Sydney és Melbourne rendszerint kap
Magyarországról lelkészeket hároméves szerzŒdéssel, ami meghosszabbítható. Melbourneben van pl. egy

Zelenák József esperes, felesége Éva és kislányuk Sára
parlamenti színtéren, bemutatva, hogy
a felsŒoktatásban, kutatómunkában,
városfejlesztŒ építkezésben, gazdasági és szociális életben, sportban, zenében, képzŒ- és szépmûvészetben, valamint a magunkkal hozott kulturális
javaink átadásával mennyiben járultunk hozzá Ausztrália felemelkedéséhez.
Tehát a hitéletról szóló rész elŒadásomból:
— Vörös-kínából kiszorultak a keresztény missziónáriusok, akik fŒként Formózára, a Fülöp-szigetekre
és Ausztráliába kerültek. Így jutott
Ausztráliába néhány magyar jezsuita
szerzetes, akik rögtön felvállalták a
magyar emigránsok lelki szükségleteinek ellátását.
Az ausztráliai katolikus egyház nem
engedélyezte etnikai egyházközségek,
plébániák létrejöttét. Csatlakozni kellet valamelyik ausztráliai egyházközséghez, és csak egyesületként ill. egyházi közösségként mûködhettek a
püspökség jóváhagyásával.
A jezsuiták rendi alapokon függetlenül tudtak mûködni az Ausztrál Katolikus Egyház hierarhiáját kikerülve,
magyar katolikus egyházi közösséget
és öregotthont alapítva pl. Sydneyben.
Volt néhány tábori lelkészünk is, de
miután Œket nem engedték kizárólag
magyar vonalon mûködni, feladták
egyházi kötödésüket. Vonatkozott ez
a szigorú álláspont pl. a görögkatolikus papokra is, akiknek családjuk is
volt, és bár Œk egyházilag Rómához
tartoznak, az Ausztrál Katolikus Egyház nem fogadta be Œket. Azóta sok
minden megváltozott az elmúlt 50–60
évben, ugyanis súlyos paphiány állt

kislétszámú ausztrál plébánia, ahova
rendszerint a hazulról jövŒ angolul
tudó magyar pap nyer plébánosi kinevezést, így oda sokan járnak magyar misére. Kapott engedélyt, hogy
esetenként a Magyar Központ káponájában is misézhet. Jelenleg, tudomásom szerint éppen váltás van a
melbournei magyar lelkész kinevezésében.
Sydneyben Lédeczi Dénes atya mûködik immár második turnusban. Ö a
Blacktown-i ausztrál pébániához tartozik, de ellátja a Szent Erzsébet
Öregotthon lakóinak is a lelki gondozását, és engedélyezte püspöke, hogy
az ashfieldi Mindszenty Otthonban
valamint Wollongongban és Canberrában is misézhet alkalmanként magyar híveknek.
Adelaideban Horváth László fiatal
ferences szerzetes szolgál, aki itt születet és Magyarországon végezte el a
teológiát és szentelték pappá a Ferences Rend kötelékében.
Látható, hogy az ausztrál katolikus
egyház is feladta régebbi kemény
álláspontját és manapság már sokkal

Palóc menyasszony vőlegény
városában, ahol a legtöbb magyar él:
Sydneyben, Melbourneben, Brisbaneben és Adelaideben. Példa erre a melbournei, az adelaidei, vagy akár a
Sydneyi Magyar Református Egyházközség, amely idén ünnepli fennállása
65. évfordulóját.
Az evangélikus egyháznál a magyar
lélekszám ugyan kevés, de azért mindig volt, aki gondoskodott lelki szükségletükrŒl. Sydneyben a már Ausztráliában végzett lelkész Bernhardt
Béla mindaddig lelkiismeretesen látta el feladatát, amíg Amerikába nem
távozott. Ô a magyar cserkészet irányításában is résztvett. Nyugat-ausztráliai Perth városa egyetemére került
egy kíváló evangélikus lelkész/professzor Dr. Kemény Péter, aki az
angol és német nyelvnek olyan kiváló
mûvelŒje volt, hogy magyar létére,
angol nyelvtant oktató könyveket állított elŒ. Jó állása és jövedelme biztonságában, vasárnaponként mint
misszós lelkész légi úton járta be,
többezer kilométereket utazva, más
államok fŒvárosait és tartott istentiszteleteket.
Sydneybe került a Vietnámot megjárt, ausztrál hadseregben katonaként
szolgált szlovéniai magyar származású Breglec Árpád, aki a katonaságból való leszerelése után végezte el a
teológiát, és vállalt lelkészi szolgálatot
a magyar gyülekezetben. Sajnos Vietnamban szerzett betegsége miatt nemrégiben nyugalomba kellett vonulnia
aktív szolgálatból.

Evangélikus lelkészek társaságában
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Az 1945 és 1948 között Moldovában
meghalt magyar hadifoglyoknak és
polgári áldozatoknak állítottak Chisinauban emlékmûvet, amelyet Hende
Csaba honvédelmi miniszter Viorel
Cibotaruval, a moldovai védelmi tárca vezetôjével együtt avatott fel pénteken.
„Ha békét akarsz, emlékezz a háborúra” –-- mondta Hende Csaba a katonai tiszteletadással felavatott emlékmû elôtt, amely a moldovai hôsöknek
szentelt Eternitatea (Örökkévalóság)
emlékparkban kapott helyet több mint
hatezer, hazájától távol meghalt magyar ember jelképes síremlékeként. A
halottak sírjai a béke követeivé vál-

nak, amikor egykori ellenfelek és utódaik együtt tisztelegnek a háború
áldozatai elôtt --– mutatott rá a honvédelmi miniszter.
Bejelentette, hogy a Magyarország
területén elesett több ezer moldovai
katonának Miskolcon állítanak emlékmûvet.
Hende Csaba chisinaui látogatása alkalomból a védelmi minisztériumot is
felkereste, ahol a térség biztonságpolitikai helyzetérôl, az ukrajnai válásággal kapcsolatos közös aggodalmakról
tanácskozott moldovai kollégájával,
Viorel Cibotaruval. A találkozón áttekintették, hogyan tudná a magyar
fél segíteni a moldovai hadsereg kor-

Megjósolta
a görög krízist
Egy angol közgazdász Wynne God-

hogy a közös valuta bevezetése véget
vet az alkotó államok önállóságának és
megfosztja azokat attól, hogy fontos
ügyekben függetlenül cselekedjenek.”
Ez valóra vált 2008-ban az amerikai
pénzügyi válság bankcsôdjei után az
euró árfolyama megerôsödött a dollárral szemben, Görögország nem volt
képes leértékelni a drachmát, mert
már áttért az euróra.
Matthew Del Santo dániai közgazdász
szerint 2010-tôl kezdve a görög kormány lényegében Athénbôl Brüsszelbe, Washingtonba és Berlinbe költözött. Ami Görögországban maradt az
külföldön létrejött döntések és parancsok végrehajtása volt, ami az ország
számára egy önkormányzat illetve
gyarmat állapotát jelentette.
Mikor ezek a sorok megjelennek a
Magyar Életben a görög népszavazás
és annak elsô visszahatásai már ismertek lesznek és ezek jóslatával itt nem
foglalkozunk. Maradjunk a múltnál és
nézzük meg, hogy kik bábáskodtak az
euró születésénél és milyen érdekeknek kedvezett a közös pénz.
A szoci francia elnök F Mitterand
akit nagyon bosszantott az erôs német
deutchmark azzal zsarolta a németeket, hogy ha nincs euró akkor német
egyesülés sincs. Ez a viselkedés a „béketeremtô” versailles ---- trianon- Clemenceau- Benes szellemével pontosan
megegyezik. A hatalmas német exportáló iparnak nagyon tetszett a
gyenge euró mert a BMW-k, a Siemens-ek, a Bayer-ek nemzetközi versenyképességét növelte. (Itt zárójelben hozzá tehetjük, hogy ezeknek a
nagyvállatoknak ezen felül nagyon jól
jött, hogy a szovjet birodalomtól felsza
badult országok olcsó munkaerejét
felhasználhatták.) Meg kell említeni a
központosítás más haszonélvezôit, a

ley, aki már 1992-ben megjósolta az
euró kudarcát a „Maastricht and all
that” címû dolgozatában (London Review of Books, 1992 okt 8) nem érte
meg a görög krízist, mert 2010 májusában elhúnyt.
Godley elsô nagy bírálata az volt,
hogy a Maastricht egyezmény rosszul
értelmezte a közgazdaságot, --- szerinte ezt csak egy bankár tudta kitalálni.
A második kritika az az illúzió volt,
hogy az euró nem jelentett semmi változást a tagállamok önállóságában.
Annak ellenére, hogy Godley támogatta „az európai egyesülés nemes célját”,
világosan leszögezte:
„Nyomatékosan kell megmondani,
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szerûsítését, illetve képzését, és megvitatták a haditechnikai együttmûködés lehetôségét, tekintettel arra, hogy
Magyarországon sok olyan cég mûködik, amely értékes tapasztalatokat
szerzett az orosz alapú fegyverek korszerûsítésében.
Szilágyi Mátyás, Magyarország chisinaui nagykövete a kiváló magyar–
moldovai hadisír-gondozási kapcsolatok megkoronázásának minôsítette a
pénteki emlékmûavatást, amelyet --– a
korábbiakhoz hasonlóan –-- a moldovai
fél finanszírozott.
Hende Csaba chisinaui látogatásán
ennek kapcsán két moldovai hadisírkutatót is kitüntetett: Vitali Ciobanu ezredest, a moldovai védelmi minisztérium hadtörténeti központja vezetôjét,
aki a Moldovában elhunyt magyar
hadifoglyok és polgári áldozatok azonosításában, nyughelyük felkutatásában játszott jelentôs szerepet, valamint
Petru Costin hadirelikvia-gyûjtôt, a
moldovai vámszolgálat ezredesét, aki
anyagilag is támogatta a moldovai
magyar mûemlékek felállítását.
Ciobanu ezredes az MTI-nek elmondta: három olyan hadifogolytábor
mûködött a volt szovjet tagköztársaság
területén, ahol –-- az embertelen fogva
tartási körülmények, járványok és atrocitások miatt –-- sok magyar hadifogoly, illetve „jóvátételi munkára”,
azaz málenkij robotra elhurcolt magyar civil vesztette életét. Chisinauban,
a fôvárostól északra lévô Balti-ban és
a Dnyeszteren túli szakadár területen
lévô Benderiben mûködött gyûjtô-elosztó tábor: az ezekben elhunyt maszoci ---- liberális -zöld ---- kommunista
politikusokat, a bürokratákat, és a
nemzeti érdekeket a közös Európa felé
helyezô köröket is. Itt feltétlenül meg
kell említeni a szoci görög politikus
Papandreau örökségét, akinek a kezdeményezései miatt a görög államadósság 1979 és 1990 között a GDP
28%-ról 120%-ra emelkedett. De ennél
is több kárt okozott a közalkalmazottak
számának ugrás szerû növekedése és
a korrupció elterjedése.
Egy frankfurti német lap elemzése
szerint Görögország euróövezeti hitelezôi 317 milliárd eurót veszíthetnek
az államcsôdön. A legnagyobb hitelezô
Németország 87.6 milliárd euróval, a
második Franciaország 67 milliárddal.
De NINI! A hitelezôk sorának végefelé
ott látjuk a második Szlovák Köztársaságot 2.9 milliárd euró kötelezettséggel! Mi még emlékszünk arra a
nagy melldöngetésre ami a „tátrai
tigris” országából jött a szlovákiai
euró bevezetése elôtt és utána is. Akkor a tót szocik nem tudhatták, hogy
mivel a szoci görög Papandreau nemcsak kiterjessztette 1982-ben a teljes
nyugdíjat azoknak a kommunista harcosoknak (400 ezer ember) akik a görög demokrácia ellen harcoltak a II
világháború után, hanem elôjogokat
adott leszármazottaiknak is, --- hogy
ma e miatt kotorásszanak a tót adófizetôk zsebében.
Végül figyelemre méltó, hogy
Nagy-Britannia bölcsen távol maradt az euró projekttôl, megtartotta
a fontot és most Albionban azon
gondolkodnak, hogy kilépjenek-e
az Európai Unióból.

Kroyherr Frigyes
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HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK gyarok között több mint hatszáz nevet
sikerült azonosítani, miután a Moldovai Köztársaság feloldotta a szovjet
levéltári anyagok titkosítását.
Petru Costin ezredes korábban a
Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet is megkapta a magyar hadisírok felkutatásában és gondozásában
végzett kitartó munkájáért. Arra a
kérdésre, hogy mi készteti olyan katonák emlékének ápolására, akik ellenséges hadseregek kötelékében szolgáltak, magyarázatképpen azt mondta: ô
maga is egyenruhát hord. „Amikor végignéztem ezeket a névsorokat, tizennyolc-tizenkilenc éves gyerekek neveit láttam, akik a hazájukért adták
életüket. Úgy gondolom, megérdemlik,
hogy áldozatuk elôtt tisztelegjünk és
örök emléket állítsunk nekik. Nem
számít, melyik hadseregben voltak: a
halottak mind egymás bajtársai” -–
mondta az ezredes.
***
A Hargita megyei törvényszék megtiltotta gyártójának az Igazi Csíki Sör
forgalmazását, ezzel elsô fokon helyt
adott a Heineken Romania keresetének.
A romániai sörgyártók perében hozott ítéletét a törvényszék honlapján
hozta nyilvánosságra. Az ügyben eljáró bírák úgy ítélték meg, hogy az Igazi
Csíki Sört gyártó és forgalmazó Lixid
Project Kft. és tulajdonosa, Lánárd
András megsértette a Heineken Romania szellemi tulajdonát, amelyet a
Ciuc (Csík) és a Csíki Premium márkák levédése biztosított számára.
A törvényszék álláspontja szerint az
Igazi Csíki Sör gyártója tisztességtelen,
megtévesztô eszközt használt az üzleti
versenyben. A sörgyártók perének
nyelvi vonatkozásai is vannak. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy
egy termék román megnevezésének
jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar megnevezésére is.
Korábban egyébként egy másik román bíróság elmeszelte a Heineken
keresetét.
A Csíki Sör közleményben jelezte: a
döntés ellen fellebbez, hiszen az nem a
romániai bíróságom hanem az Európai
Közösségi Védjegy kompetenciája
dönteni a kérdésben.„Lelkiismeretünk
tiszta” –-- írják --– hiszen tudják, hogy
senkinek, a Heinekennek sem volt soha forgalomban Igazi Csíki Sör vagy
Csíki sör nevû magyar márkája. „Az
ipari söröket gyártó Heineken határozottan és egyértelmûen el akarja lehe-

tetleníteni mûködésünket. be aklarja
záratni a csíkszentsimoni gyárat, el
akarja koboztatni az eszközeinket és
meg akarja semmisíttetni a piacon lévô termékeinket”Mint írják, végsôkig
harcolnak az igazukért, mindenkinek
köszönik a támogatást, a termelést
pedig ugyanúgy folytatják tovább.
***
Pénztárcánk vagy laptopunk ôrizetlenül hagyása egy kávézóban a legtöbb
esetben nem éppen a legjobb döntés,
ám a világ legbiztonságosabb városainak lakói gond nélkül megtehetik.
Hogy kiderítsék, milyen is az élet egy
szuperbiztonságos helyen, a BBC újságírói felkeresték a The Economist
Intelligence Unit által készített rangsorban szereplô városok lakóit. A lista
összeállításában olyan tényezôket vettek figyelembe, mint a személyes biztonság, az egészségügyi és az infrastrukturális stabilitás, valamint a
digitális védelmi technológia.
Helyiek meséltek arról, milyen az
adott városban élni, miért is érzik nyugodtnak életüket, és hogy a biztonságos
miért nem egyenlô az unalmassal.
Oszaka
Ez a város testesíti meg azt az elképesztô nyugalmat, ami egyébként az
egész országban érezhetô. „Japán
alapvetôen egy olyan ország, amelyben
hihetetlenül biztonságos az élet” --–
magyarázta Daniel Lee, egy helyi,
angol nyelvû magazin, a Kansai Scene
alapítója, aki 17 évvel ezelôtt költözött
az Egyesült Királyságból Oszakába.
„Olyannyira, hogy az emberek hozzá
vannak szokva ahhoz, hogy ôrizetlenül
hagyják személyes tárgyaikat a kávézókban, míg elugranak valahová, vagy
leadják a rendelésüket. Ez bárhol máshol elképzelhetetlen lenne” --– tette
hozzá.
Oszakát mindenki az üzleti életre
összpontosító városként ismeri, ami a
gyakorlatban azt is jelenti, hogy az emberek késô éjszakáig dolgoznak. Még
az éjjeli órákban is annyi embert látni
a vonatokon és a fôbb állomásokon,
mint nappal -– mondta Josi Jamamoto, aki 25 éve lakik Oszakában, és a
város legrégebbi színházát vezeti.
„Egyáltalán nem probléma, ha egy nô
egyedül utazik éjjel a metrón” --– fûzte
hozzá.
Az üzletorientált kultúra azonban
nem akadálya a baráti beszélgetéseknek. „Oszaka olyan város, ahol a helyiek és az eladók szeretnek beszélgetni”
–-- mondta Lee, hozzátéve: még ha egy

szót sem értünk abból, amit mondanak
nekünk, a pozitív hangulattal elôbb
vagy utóbb úgyis megnyernek.
Ahhoz, hogy beilleszkedjünk a helyiek közé, Jamamoto a belváros olyan
területeit ajánlja, mint például az Ikuno Ward vagy az Abeno Ward, ahol
még mindig gyakori jelenség a nagaja
(egyfajta hagyományos, hosszúkás
ház). Ezek a városrészek viszonylag
könnyen megfizethetôk, és ha képesek
vagyunk összebarátkozni a szomszédokkal, megismerhetjük Oszaka igazi
arcát, tele szeretettel, melegséggel és
barátsággal –-- hangsúlyozta.
Amszterdam
Egymilliónál is kevesebb lakosával
Amszterdam jóval kisebbnek számít,
mint a listán szereplô többi város.
„Elképesztô, milyen biztonságban érzem magam” --– mondta Toni Hinterstoisser, az Andaz Amsterdam
Prinsengracht nevû általános iskola
igazgatója, aki három évvel ezelôtt
New Yorkból költözött a városba. „Az
emberek szabad szelleme igazán nyugodttá teszi a mindennapjaikat. Senki
sem válik egykönnyen zaklatottá” --–
magyarázta.
Bár az összes városrész viszonylag
biztonságosnak tekinthetô, a déli kerületek –- mint a De Pijp és Oud-Zuid -–
jóval elôkelôbbek. Azonban egy helyi
lakos arra figyelmeztetett: mivel
Amszterdam többnyire vízre épült, a
házak nem teljesen egyenesek. „Ha
teszel egy teniszlabdát a nappali egyik
végébe, akkor elég gyorsan át fog gurulni magától a másik oldalra” –-- tette
hozzá Hinterstoisser.
Stockholm
Egy olyan messzi, északi területen,
mint ahol Stockholm fekszik, olyan,
mintha a nyári napok soha nem érnének véget. A város természetes fényei,
párosítva -– a sötétebb évszakokban -–
a jól megvilágított központtal, nagyban
hozzájárul a biztonság érzetéhez.
„Miután van két kisfiam, a biztonság
egyre fontosabbá válik számomra,
Stockholm pedig nagyszerû hely a
gyermekek számára” --– mondta Kat
T., aki eredetileg Londonból származik. „Vannak játszóterek a parkokban,
messze a forgalomtól, és sok a zöldterület a város központjában” –-- tette
hozzá.
Bár Stockholmra egyáltalán nem jellemzô a nyüzsgés, Kat úgy véli, a
lassabb ütemben zajló élet néha áldás.
Viszonylag kis mérete ellenére a város
„dinamikus és kifinomult” érzést kelt
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–-- magyarázta, hozzátéve: a svédek
képesek gyorsan alkalmazkodni, fôleg
a technológiai újításokhoz és az ismeretlen irányzatokhoz.
Sydney
Annak ellenére, hogy Sydney Ausztrália legnagyobb városa, a helyi szokások elôsegítik a lakosság biztonságérzetét. „A közösség tagjai odafigyelnek
egymásra” –-- mondta Richard Graham helyi lakos, a My Detour tulajdonosa.
A város nemrégiben elfogadott egy
tervet, mely szerint évi 15 millió dollárt fordítanak a gyalogutak és gyalogátkelôhelyek javítására, hogy ezzel
is ösztönözzék a sétálást. „Sydney utcái mindig tele vannak olyan városiakkal, akik épp a barátaikkal kávéznak,
kutyát sétáltatnak, vagy csak felfedezik a várost” –-- magyarázta Graham.
„Sydney olyan város, ahol minél többet
sétálsz az utcákon, annál inkább a
közösség részének érzed magad” --–
tette hozzá.
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozzák ki a
gyalogoskultúrából, az idegenek gyakran úgy döntenek, hogy a Potts Point
közelébe költöznek, 3 kilométerre a
város azon részétôl, ahol az Art Deco
lakóházak és a kávézók New York hangulatát idézik. Szintén kedvelt lehetôséget jelent a Surry Hills, ahol az
egész város legjobb éttermei és kávézói találhatók.
Természetesen az ausztrál strandok
sem maradhatnak ki: ezek közelében
leggyakrabban Waverleyt és a szörfözéshez ideális Brontét szokták ajánlani.
Szingapúr
A kelet-ázsiai városállam nagyon komolyan veszi a bûnüldözést, miáltal
igazán biztonságos környezet alakult
ki. Rinita Vanjre Ravi, aki eredetileg
Bangalore-ból származik, jól látja,
mekkora különbséget jelenthet egy
erôs alapokon nyugvó rendôrség.
„Szingapúrban jól finanszírozott hatósági védelem mûködik, ez teremti meg
a közösség biztonságát” –-- magyarázta.
Mindez elôsegíti a törvények betartását is. „Ha valaki bármely étteremben az asztalon hagyja a táskáját, míg
rendel valamit, egészen biztos lehet
abban, hogy a táska még mindig
ugyanott lesz, amikor visszatér” --–
mondta, hozzátéve: a lakosok tudják,
milyen nagy esélye van annak, hogy
elkapják és megbüntetik ôket.
A stabil politikai környezet és a vallási vagy faji megkülönböztetésen alapuló viccek elítélése szintén hozzájárul
a harmonikus városi hangulathoz.
Ugyanakkor egy ilyen sûrûn lakott területnek is megvannak a maga kihívásai. A közlekedési nehézségek miatt
például –- a helyiek elmondása alapján
–-- érdemes a munkahelyhez minél
közelebbi lakóhelyet választani.
***
A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerôs ítéletben érvénytelenítette a csíkszeredai önkormányzat autonómiapárti
határozatát –-- közölte a Mediafax
hírügynökség.
A táblabíróság az ítélet kedden kikézbesített indoklásában arra hivatkozott,
hogy a csíkszeredai városi tanács túllépte a hatáskörét, amikor olyan döntést hozott, amely 153 település területi
közigazgatási hovatartozására vonatkozik. A bíróság arra is hivatkozott,
hogy az Európai Bizottság is elutasította két olyan európai polgári kezde-

ményezés bejegyzését, amelyek „etnikai alapú régiók létrehozására
vonatkoztak”. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezésére eddig
54 székelyföldi önkormányzat fogadta
el azt a határozatot, amelyben kinyilvánítják, hogy a Székelyföld nevû
különálló közigazgatási egységbe
akarnak tartozni, mely számára sarkalatos törvény szavatolná az autonómiát,
és területén az állam nyelve mellett
hivatalos nyelv lenne a magyar is.
Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa arra figyelmeztetett,
hogy a törvényesség ôreként ezentúl is
meg fogja támadni a közigazgatási bíróságon az autonómiapárti határozatokat, és immár a joggyakorlat is azt
igazolja, hogy „minden e tárgyban
hozott határozat eleve el lesz utasítva”.
A prefektus szerint Hargita megyében
35 település önkormányzata fogadta el
az SZNT által javasolt autonómiapárti
határozatot. A kormány képviselôje
valamennyi esetben a határozat érvénytelenítését kérte a bíróságon.
Harminc esetben alapfokon a határozatok érvénytelenítésérôl döntött a bíróság, öt per még folyamatban van. Öt
önkormányzat fellebbezett a döntés
ellen, ezek egyike a csíkszeredai,
amelynek ügyében a jogerôs táblabírósági ítélet született.
A határozatokat az önkormányzatok
az SZNT javaslatára több nemzetközi
szervezetnek is eljuttatták. Az Európa
Tanács (ET) Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának monitoringbizottsága nem találta illetékesnek magát abban, hogy a
székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatairól döntsön, ezért
az ügyet visszautalta a kongresszus
állandó bizottságának.
Az SZNT azt követôen kezdeményezte
az autonómiapárti önkormányzati határozatok elfogadását, hogy a román
kormány 2013-ban olyan régiósítási
elképzelést mutatott be, amely Székelyföldet egy nagy román többségû
régióba olvasztaná be.
***
2010-ben robbant fel a Mexikói-öbölben a Deepwater Horizon nevû olajfúró torony, és ezzel bekövetkezett az
USA történetének eddigi legsúlyosabb
környezetszennyezése. A BP olajvállalatnak –-- az amerikai igazságügyi minisztériummal kötött megállapodás
alapján –-- 18,7 milliárd dollár kártérítést kell fizetnie a történtek miatt.
Ez az Egyesült Államok történetében
a legnagyobb összeg, amit egy cégnek
valaha is ki kellett fizetnie -– adta hírül
a BBC.
2010-ben robbant fel a Mexikói-öbölben a Deepwater Horizon nevû olajfúró torony, a baleset miatt megindult
olajszivárgás pedig az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb környezetszennyezése volt. Az évforduló
napján benyújtott keresetében az olajkút üzemeltetôje, a BP negyvenmilliárd
dollárt követelt a fúróplatformot üzemeltetô cégtôl az olajkatasztrófa miatt
elszenvedett veszteségek ellentételezésére.
Decemberben az amerikai legfelsôbb
bíróság elutasította az olajipari óriás
2012-ben elfogadott kompenzációs
ajánlatát.
A robbanás 11 ember halálát okozta.
A baleset miatt a mélytengeri olajkútból 153 napon keresztül összesen
651 millió liter olaj ömlött a Mexikóiöböl vizébe.
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Újrakoronázták III.
Károlyt Pozsonyban

III. Károly és felesége, Erzsébet Krisztina
braunschweig–wolfenbütteli hercegnô három lányukkal:
Mária Teréziával, Mária Annával és Mária Amáliával
A hétvégén tartották Pozsonyban a
13. Koronázási ünnepségek nevet viselô rendezvénysorozatot, amellyel a
magyar királyok, királynôk és királynék egykoron itt zajlott koronázásaira
emlékeznek a pozsonyiak. Az idén III.
Károly magyar királyt, Mária Terézia apját „koronázzák újra.”
A Koronázási ünnepségeket 2002 óta
minden évben megrendezik, mindig
június utolsó hétvégéjén, Mária Terézia 1741. június 25-i koronázására emlékezve. Az ünnepségnek a Pozsonyban
megkoronázott 18 magyar király, királynô és királyné uralkodóvá emelése

a központi eleme, csupán a koronás fô
személye változik évrôl évre, az idén
III. Károly lánya, Mária Terézia jövôre kerül sorra a
III. Károly, jövôre pedig lánya, Mária
pozsonyi koronázási ünnepségekben
Terézia újrakoronázására kerül sor.
A Koronázási ünnepségek Pozsony
férfi sarja magyarországi uralkodását
legsikeresebb nyári kulturális rendez- ceremóniáját keltik életre, mintegy a Rákóczi-szabadságharcot lezáró
vényének számítanak, évente közel 150 korhû ruhákba öltözött, többnyire szatmári béke aláírásával kezdte, s
százezer látogatót vonzanak a város- amatôr színész segítségével.
A Habsburg-ház utolsó egyenes ági 1740-ben bekövetkezett halála is Maba.
gyarországon történt, a Moson vármeKorhû ruhákkal és színészekkel
készültek
Az idén a szervezôk III. Károly magyar király, más nevén VI. Károly
német-római császár 1712-es pozsonyi

gyei Féltorony mellett tartott vadászaton, ahol megbetegedett és váratlanul
elhunyt.
Kézmûvesek piaca és kuruc tábor
kísérte a rendezvényt
Az ünnepségsorozat több kísérôrendezvénye már péntek délután megkezdôdött. Ezek közé tartozik a korabeli kézmûvesek piaca, amely az
egykori Kossuth, most Hviezdoslav
téren lesz, valamint Mária Terézia
udvari borának a récsei kénfrankosnak
a fesztiválja, amelyet a Prímási palota
elôtti téren tartanak.
Ugyancsak pénteken nyitotta meg
kapuit a Szent Márton dóm, ismertebb
nevén a koronázó templom mellett
egy kuruc katonai tábor, ahol az érdeklôdôk egyebek mellett a korabeli katonai életvitellel és harcmodorral ismerkedhettek meg.
A lovagok is jelenvoltak
Az „újrakoronázási” ceremóniára Pozsony óvárosának Fô terén kerüt sor
szombaton délután négy órától. Ekkorra ért oda a színészek által megtestesített koronázási menet, amely egy
órával korábban indult a pozsonyi várból s végighalad a koronázási menetek
eredeti útvonalán, egyebek mellett
érintve a Kapucinusok utcáját és Mihály-kapu utcát is.
A koronázási ceremónia után az újdonsült „király” lovaggá üti aranysarkantyús vitézeit, majd kíséretével --több megállót tartva --- átvonul a
Hviezdoslav térre, ahol leteszi az ünnepélyes esküjét.

Aztán lehet Sydney

Nôi történetek, melyek helyszíne a sokaknak elérhetetlen Sydney, és Sydney-bôl pedig sokszor
vágyott Duna part.
Az elsô regény fôszereplôje két nô, két külön habitussal, indokkal érkezik Ausztráliába. Az egyik
rokonlátogatásra, a másik társnak, különös társnak. Mindkettôjük sorsa összefut egy szálon.
Anna egyedülálló független, negyvenes évei végét taposó nô, aki egy rokoni meghívásnak eleget
téve saját magányát és szürke hétköznapjait színesebbé tenni Ausztráliába utazik. Nagynénje a
mindig vidám hetvenes éveiben járó fiatalos Júlia vendégszeretetét élvezi. A kis óceánparti
üdülôhely egyfelôl újdonságokat, új életvitelt, a hely varázsát hozza számára, és a szomszéd házban
lakó férfi személyében pedig a szerelmet.
Kata, a mindig kötelességtudó, szorgalmas, az elvárásoknak eleget tevô nyugodt, megbízható
feleség, anya és gyerek. Miután a férje elhagyja egy fiatalabbért, Anna marad a családi házban, de
tartozás miatt hitel kerül a házra, amelyben anyjával és lányával élnek. Mikor munka nélkül marad,
elkeseredetten keresi a megoldást és egy Ausztrál hirdetés révén ismeri meg a férfit, aki társat
keres magának, pénzért. Fizetés jár a magánya megváltásáért. A férfi nyugalmat, de teljes odaadást
és szolgálatot kíván, kivéve egyet. Mint férfi nem támaszt igényeket. Anna számára a hazájától,
családjától való távolság, az immár férjévé lett férfi melletti élet is elôbb-utóbb megszokássá lesz.
A könyvben szereplô második regény, nos, egy ismerôs élethelyzet lehet. Hallottunk hasonlóról.
Férj, aki jól menô vállalkozó napbarnított kék szemû csodamén, aki a családja féltô szeretetben
sütkérezve kissé mellétapicskol a szerelem tengerében. Van fô csapásirány, a család, van egy másik
nô másik gyerekekkel, és vannak kisebb mellékutak. Aztán egy nap, huss, a sok munka, a sok gond a
kettôs élet benyújtja a számlát. A temetésen pedig két özvegy néz farkasszemet egymással.
Közös örökség, közös élet, közös menekülési útirány.
A két „özvegy” kényszerûségbôl összeköltözik egy Duna parti
panzióba. Hogyan alakul egyáltalán nem vágyott, de mégis
szükséges összeköltözésük, megtudhatjuk a regénybôl. Egyikük
rövid látogatást tesz … na igen, Sydney-ben.
A történetek könnyedek, bár ha mögé tekintünk, ott lapulnak
a nagy „igazságok” is.

III. Károly magyarországi uralkodását a
Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke
aláírásával kezdte, s 1740-ben bekövetkezett halála is
Magyarországon történt, a Moson vármegyei Féltorony
mellett tartott vadászaton, ahol megbetegedett és
váratlanul elhunyt
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A Könyv WEB oldalán többet is meg lehet tudni a
történetekrôl.
http://sydney.colorcom.hu
Megrendelni az alábbi online elérhetôségen lehet:
http://sydney.colorcom.hu/info.php
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Magyarország Kormánya a 373/
2013. (X.25.) számú rendeletével
létrehozta a VERITAS Történetkutató Intézetet.
Az Intézet legfontosabb 2014. évi feladata volt a szervezeti és személyi
keretek kialakítása, illetve a tudományos munka megkezdése. Emellett
nagy hangsúlyt fektetünk a történelmi kutatóintézetekkel, a levéltárakkal,
a könyvtárakkal és a múzeumokkal
való együttmûködésre. Szakmai tevékenységünkben a legfontosabb a dualista állam (1867–1918), illetve a két
világháború közötti, valamint az 1944tŒl 1994-ig tartó idŒszak politika-,
társadalom- és eszmetörténetének a
tárgyilagos bemutatása. Ennek eredményes ellátásához az Intézeten belül
három kutatócsoport alakult:
1. a Dualizmus-kori Kutatócsoport (1867–1918);
2. a Horthy-kori Kutatócsoport
(1918–1945);
3. az 1945 utáni Kutatócsoport
(1945–1994).
Az Intézet létrejötte újszerûlehetŒséget teremt a történész szakma és a
média kapcsolatára. Értékrendjét
ugyanis ez az eszközrendszer közvetítheti a leghatékonyabban a közvélemény számára. Ennek érdekében
kutatóink készen kell hogy álljanak
szakmai álláspontjuk érvelŒ, átütŒ
erejû kifejtésére és megvédésére.
A VERITAS Történetkutató Intézet elsô éve
Az elsŒ esztendŒ minden esetben
fontos a számvetés szemszögébŒl --–
ilyen a 2014. januárjában megalakult
VERITAS Történetkutató Intézet érdemi munkájának elsŒ éve, 2014 áprilisától 2015 áprilisáig. A megala-kulást követŒ mûködéshez szükséges
feltételek megteremtése után egyre

Tudja-e, hogy milyen cégformák állnak leendô üzletemberek rendelkezésére?
Sokan kezdenek saját vállalkozásba
és keresnek meg engem ezzel kapcsolatban, segítséget kérve cég alapításhoz, cégbejegyzéshez, üzleti terv
megírásához és még sok más kérdésben. Megpróbálom röviden összefoglalni, az eddigi tapasztalataim alapján,
a legfontosabb tudnivalókat.
A megfelelô cégforma (business
structure) megválasztása nagyon fontos, különösen egy új cég esetében.
Szerencsére a cégformák megváltoztathatóak de azert jó ha a legmegfelelôbbel kezdjük.
Négy alapvetô cégformáról érdemes beszélni:
• egyéni vagy magán vállalkozó (sole
trader), amikor az illetô maga van az
üzletben egyedül;
• társaság (partnership), melyben két
vagy több ember társul üzlet céljából;
• érdekszövetség (trust), ami mások
érdekében futtatott üzlet; és
• a cég (company), mely egy külön
jogi személy.
Az, hogy melyik cégforma a legmefelelôbb egy adott üzlet számára sok tényezôtôl függ. Jó megismerkedni
mindegyik cégformával, hogy el tudjuk dönteni nekünk mi a legmegfelelôbb.
Nzzük elôször a magán vállalkozói
lehetôséget. Ez a lehetô legegyszerûbb
formája az üzletvitelnek, egyszerû
elindítani, mert kevés jogi és adózási
alakszerûségnek kell megfelelnie. A
magánvállalkozó, mint azt az elnevezése is kifejezi, maga vezeti az üzletet
egyszemélyben, tehát ô a felelôs
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VERITAS Történetkutató Intézet
erŒteljesebb formát öltött az érdemi
munka az alapító oklevélben megfogalmazottak szerint. Vagyis:
A nemzeti összetartozás erŒsítése
érdekében, a magyar közjogi hagyományok méltó módon történŒ bemutatása, valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelŒ, multidiszciplináris szemléletû,
kutató, elemzŒ, ismeretterjesztŒ igényûfeldolgozása. E fŒ célok között hasonlóképpen fontos a közösségi emlékezet és a reális, jól megalapozott
nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása is. Minderre összpontosítva megkezdŒdött a Szakály
Sándor fŒigazgató által vezetett történészi kutatómunka s ahhoz tartozó
publikálás.
A VERITAS Intézet a magyar történelem 1867–1994 közötti idŒszakának
egzaktabb feltárását, eddig nem vagy
kevéssé ismert tényeinek és összefüggéseinek tudományos és ismeretterjesztŒ közzétételét tûzte ki fŒ céljául. Ezt a munkát a fŒigazgató tu-dományos helyettese, Marinovich
Endre professzor irányítja.
A dualizmus korszakát kutató csoport Gergely András történész professzor, egyetemi tanár vezetésével
mûködik, különös tekintettel a kor
közjogi, politikai szervezeteinek bemutatsára.
A két világháború közötti idŒszak
kutatását Újváry Gábor történész,
levéltáros irányításával végzi, amelyben a korabeli politikatörténet eddig
nem ismert tényeit, és összefüggéseit
tárják fel.

Az 1945 utáni korszakot pedig
Zinner Tibor jogtörténésszel, kutatócsoport-vezetŒvel az élen vette górcsŒ alá, hogy ismeretlen tények feltárása, feldolgozása nyomán teljesebb, árnyaltabb képet kapjunk hazánknak az 1944–1990 közötti esztendŒk –-- szuverenitásában erŒsen korlátozott --- politikai, társadalmi életérŒl. E kutatócsoport nagy hangsúlyt
helyez az 1945 utáni népbíráskodás
ez-idáig nem kellŒen és fŒleg nem
elfogulatlanul feltárt történetére, a
Sztálin halála utáni látszólagos enyhülés –-- eleddig szintén feltáratlan --–
politikai pereinek feldolgozására,
1956 forradalma és szabadságharca
történetének teljesebb megismerésére, akárcsak a pártállami struktúrák
1990 utáni lebontása, a parlamentáris
demokrácia közjogi hagyományainak
rehabilitációja, a szovjet típusú tervutasításos rendszerbŒl a piacgazdaságba irányuló átmenet történetének
feldolgozására.
A minden eddiginél teljesebb körû s
árnyaltabb történetkutatások érdekében a VERITAS Intézet együttmûködési megállapodásokat kötött s köt
arra hivatott bel- és külhoni levéltári,
könyvtári, oktatási, múzeumi és más
intézményekkel, szervezetekkel.
A rendezvények, események terén
is eredményes az elsŒ egyéves zárszámadás.
Az intézet közfigyelmet keltŒ lépései között említhetjük –-- többek között –-- az Ellenzéki Kerekasztal megalakulásának 25. évfordulóján 2014.
május 7-én megrendezett megemlékezést és emléktáblaavatást, illetve
négy jeles történeti munka bemutatását a Duna Palotában, ahol Rétvári

Bence, az EMMI államtitkára, illetve
Szakály Sándor történész professzor
elŒadást is tartott a történelem és
emlékezet összefüggéseirŒl.
Két jelentŒs tudományos tanácskozást is szervezett 2014-ben a VERITAS Intézet. A szeptember 29-én, a
parlament felsŒházi nagytermében
megrendezett Megszállástól megszállásig elnevezésû konferencián a történész szakma színe-java tartott elŒadást. Osztatlan sikert aratott a másik, szintúgy részben feltáratlan,
kibeszéletlen témát napirendre tûzŒ
tanácskozás is. A szintén neves elŒadókkal lezajló Egy korszak és névadója, Horthy Miklós és Magyarország a két világháború között címû
eszmecserének december 5-én a Hadtörténeti Intézet és Múzeum adott otthont.
A tavaly novemberben indult VERITAS-esteken, a Budapesti Gazdasági FŒiskolán eddig Ferenc Ferdinánd és kora, a numerus clausus
törvények, az 1913-as képviselŒválasztási törvény, a magyarországi németség két világháború közötti helyzete, az 1945 utáni internálások, illetve népbíráskodás, valamint a régi
Magyarország 1918-as összeomlásának témái kerültek terítékre.
Az elismerést tükrözi, hogy a nagyközönség mellett az esten rendre
részt vevŒ történészek is kedvezŒen
ítélték meg a közérthetŒséget, az újszerûséget és az elfogulatlan megközelítést.
Eredményesen szolgálta a VERITAS Intézet határainkon túli tevékenységének nemzetpolitikai és történeti céljait a VERITAS kolozsvári

bemutatkozó estje, valamint Szakály
Sándor elŒadásai a Vajdaságtól Torontón át Buenos Aires-ig, valamint a
kutatócsoportok fiatal történészeinek
németországi és ausztriai szereplései.
Úgyszintén az intézet elismertségét
jelzi, hogy Újváry Gábort szakértŒnek kérte fel a Hóman Bálint rehabilitációját tárgyaló FŒvárosi Bíróság.
Ahogy szaporodtak a fentiekben
számba vett rendezvények, publikációk, úgy jelent meg egyre több cikk
a VERITAS tevékenységérŒl. Ezt ma
már látványosan kiegészíti az intézet
saját honlapjának, hírlevelének beindítása.
Ugyancsak a magyar történelem ismeretének szélesítését szolgálja a
Magyar Távirati Irodával, a Magyar
Demokrata címû hetilappal, illetve a
Magyar Napló c. folyóirattal kötött
együttmûködési megállapodás.
Végezetül: hamarosan napvilágot lát
a VERITAS Intézet elsŒ évének terméseként a VERITAS Évkönyv, valamint a Bába Iván Rendszerváltozás
Magyarországon, Tóth Eszter Zsófia Antall József útja a miniszterelnökségig (1932–1989) és Sáringer
János Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához I.
(1990 május –-- 1990 december) címû
kötete.
Címünk: VERITAS Történetkutató Intézet (VERITAS Research
Institute for History)
www.veritasintezet.hu
info@veritasintezet.hu
H-1363 Budapest, Pf. 52.
Hungary, Europe.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Szeretnénk remélni, hogy a VERITAS Törénetkutató Intézet érdeme
szerint foglalkozik a nemzeti emigráció történetével és munkásságával.

JOGI KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK

két vagy több ember társul üzlet cél- figyelmen kívûl hagyásával.
jából a második legegyszerûbb és leg- Azonban fontos megjegyezni, hogy a
népszerûbb üzletforma. Szintén olcsó társasági szerzôdés ellenére, a tagok
és egyszerû a létrehozása, melyhez felelôssége egyetemes és kizárólagos,
társasági szerzôdés megírása nagyon tehát például ha az egyik tulajdonos
ajánlott bár nem kötelezô. Ha nincs, elhalálozik akkor a másik mindért és
akkor a megfelelô törvény (Partner- mindenével felel. Tehát a tagok feleDr Dancs Beáta magyar és ausztrál diplomával
ship Act 1892 (NSW)) lép hatályba.
lôssége egyetemes és kizárólagos.
rendelkezô jogász a két ország jogrendszerének
Amennyiben van társasági szerzôdés, A társaságnak saját, külön üzleti
különbségeit ismerteti sorozatában.
melyben meghatározottak a hányadok, (ABN) és adószámot (TFN) kell kérni
Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet
pl. nyereség és veszteség elosztásának és ezzel kell az adóbevallást leadni.
a hányada a befektetett anyagiakkal A társaságot szinten regisztrálni kell
Facebook oldalán, www.facebook.com/magyarelet.au,
és munkával arányban, az megkönnyíti az áruforgalmi adó (GST) elszámoláemailen admin@sydneyadvocacy.com.au ,
sôt sok esetben meg is elôzi a prob- sához, ha az éves forgalom el éri vagy
vagy a Sydney-i szerkesztôség postacímén.
lémákat. Ellenkezô esetben a fentebb meghaladja a 75,000 dollárt .
említett törvény alkalmazandó, mely A következô számban az érdekszömindenért így a veszteségért is nem a magánszemély adja le. Tehát miután szerint mindent egyforma, azaz a ta- vetségrôl és a cégrôl számolok be.
csak a bevételért. A legtöbb esetben ez az adóból levonható költségeket elszá- gok számának arányában kell megosza legmegfelelôbb forma amikor üz- moltuk, a vállakozó minden jövedelmét tani, a befektetett anyagiak és munka
Dr Dancs Beáta
összeadja és azt vallja be. Ebbôl tehát
letbe akarunk vágni.
Az egyéni vállalkozó sajt adószámát az következik, hogy vállakozóként,
(tax file number [TFN]) használja az azaz a vállalkozás mellett lehet doladóbevallás leadásához, viszont a kez- gozni alkalmazásban más cégeknek és
déshez kell kérni egy vállakozói szá- hétvégén, szabadság idején pedig a
Hazai ízek, hazai bô választék, hazai tudás és
mot (Australian Business Number saját üzletet virágoztatni, de akkor a
gyakorlat nyomán.
[ABN]) amit minden üzleti tranzakció- fizetést és az üzletbôl származó jövenál használni kell. Ezrt nem kell fizetni delmet együtt kell bevallani.
Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.
és saját nevet lehet használni az üzlet Mint magánszemély, adót az évi
Specialitásunk a fonott kalács
neveként, pl. Kiss János. Azonban, ha 18,200 dollár jövedelem küszöb felett
valamint az eredeti magyar pogácsák.
nevet akarunk adni az üzletnek, akkor kell fizetni, viszont az üzletbôl szárazt be kell jegyeztetni és azért már mazó bevétel nem jövedelemként számolandó el hanem nyereségként. Tárfizetni kell.
Az áruforgalmi adó (Magyarországon sadalombiztosítást (superannuation)
ÁFA, Ausztráliában GST) elszámolásá- egyéni vállalkozók saját maguknak
hoz szintén regisztrálni kell az üzletet. fizetik és ha alkalmazottaik is vannak,
Ez nem kötelezô, amíg az éves for- akkor az ô számukra is, a jelenlegi
galom el nem éri a 75,000 dollárt vagy 9.5% fizetendô.
bizonyos üzletek esetén, pl. taxisofô- Ezen üzletforma hátránya az, hogy a
126 Main St. Croydon VIC 3136
röknek azonnali hatállyal jegyeztet- vállalkozó felelôssége egyetemes és
niük kell a vállakozást a GST (Goods kizárólagos, tehát az üzlet tulajdonosa
Tel.: (03) 9723-1807
mindért és mindenével felel.
and Services Tax)-re.
E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
Az adóbevallást nem az üzlet hanem A társaság (partnership), melyben

Magyar pékség
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fizetett melléklete és kiadása
Felelôs szerkesztô Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Megemlékezés
Július 19-én A North Fitzroyi Magyar Református
Templomban — 121 St. Georges Rd.

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.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com
Telefon: (03) 9481-0771
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)
Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002

Istentisztelet keretében
Emlékezünk meg gyülekezetünk,
Magyar Egyházunk, alapító lelkészérôl
Dr. Antal Ferencrôl
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl
Templomunk Emlékfalában és városunk
temetôiben nyugvó Gyülekezeti tagjainkról
Istentisztelet után Gyülekezetünk elhelyezi a hála és köszönet koszorúit a
templom falában lévô emléktáblánál...
Ez alkalommal is honfitársainkat szeretettel hívjuk!
Megemlékezés után Dísznótoros ebéd a templom melletti
Bocskaiban, Watkins Street bejárat.

MELBOURNE (VIC)
2015. július 19-én vasárnap de.
11 órakor ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban
(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló
az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
Vasárnapi iskolai oktatás a szokott idôben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben
Mindenkit szeretettel várunk!
NSW. SYDNEY 2015. július 19-én vasárnap de. 11.30 órakor
Istentisztelet,
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is
Istentiszteletet tartunk, szeretettel késrjük a szülôket, nagyszülôket
hogy hozzák al a kicsiket
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
ADELAIDE (SA)
2015. július 19-én vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 6 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD)
2015. július 19-én vasárnap de.11. órakor
ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra
Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától
Istentisztelet július 19-én és magyar nyelvû játszócsoport
gyermekeinknek
Közös ebéd, Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 2015. július 12-én (minden hónap második
vasárnapján) de. 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai
Nagyteremben keressék
Csutoros István gondnokot (pénztárost).

Kedves magyar testvérünk,

Templomunk elôcsarnoka elhunyt testvéreink hamvai számára épített emlékfallal rendelkezik, mely élôk és
holtak számára hirdeti keresztyén reménységünket: Tudom az én megváltom él és utoljára porom felett megáll.
(Jób 19,25)
Az emlékfalban egy örökös helyet biztosító rekesz ára 800 dollár, két rekeszé pedig 1200 dollár. Az emlékfal
bevételei a gyülekezetet támogatják.
Szeretettel kérjük a gyülekezet és a helyi magyar közösség tagjait, hogy aki óhajtja, biztosítson magának és
szeretteinek végsô pihenôhelyet az Ausztráliai Magyar Református Egyház North Fitzroy-i templomának
elôcsarnokában, ahol mindig lesz valaki, aki egy virágszálat elhelyez s egy fohászt elmond hamvai felett. A
mûemlék templom emlékfala biztosítja, hogy neve nem tûnik el nyomtalanul, emléke fennmarad.
Amennyiben igényelne helyet a templom emlékfalában szíveskedjék az alábbi nyomtatványt kitöltve vissza
küldeni.

A North Fitzroy-i Magyar Református Templom Elôcsarnokában Elhelyezett EMLÉKFAL-ban
egy/két helyet szeretnék igénybe venni, és 800/ 1200 dollár adományt befizetem.
Név ………………………………………………………………………………………………......................................…………
Lakcím ………………………………………………………………………………………………............................................…

Az Emlékfalban helyet nem igénylek, de a templom fenntartásra megajánlok. ….dollárt.

Befizetések:
Hungarian Reformed Church of Australia
BSB 033 195
Account 50 01 01

Csutoros István 9439 7067 Dézsi Csaba 0414 992-653
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$0DJ\DU,VNRODÒYHDPLÛWDËWKH
O\H]WãN D] RNWDWËVW VLNHUHVHQ P£NÝ
GLN D] 8QOH\ 5HIRUPËWXV WHPSORP
EDQ SDUWQHUVÒJEHQ D] HV V]ËPá
0XQNËFV\ 0LKËO\ 0DJ\DU &VHUNÒV]
FVRSRUWWDO D .DOËULV PDJ\DU WËQF
FVRSRUWWDO YDODPLQW DONDOPDQNÒQW
NRQNUÒWDQ D NÝ]ÝV $Q\ËN QDSMD
$SËN QDSMD  µY]ËUÛ  D 0DJ\DU
5HIRUPËWXV(J\KË]]DO$]LVNRODV]H
UHWQH NÝV]ÝQHWHW PRQGDQL PáOWEÒOL
MHOHQOHJLÒVMÝYEHQLWËPRJDWÛLQDN
$ ÝV LVNRODÒY NH]GHWÒQ D EÒU
OHWLGÖMDNMHOHQWVHQPHJHPHONHGWHN
DPHO\ D YH]HWVÒJHW HJ\ LJHQ QHKÒ]
GÝQWÒVHOÒËOOÖWRWWD$]DGRPËQ\J\âM
WÒVDPáOWEDQQHPEL]RQ\XOWWáOVLNH
UHVQHNGHNH]HOKHWYROWDEÒUOHWLGÖM
IHOHPHOÒVHHOWW(J\QDJ\RQQDJ\OHO
NâIHODMËQOËVKR]]ËMËUXOWDKKR]KRJ\
HQ\KÖWHQL WXGWXN YROQD D EÒUOHWL GÖM
ËOWDOUËQNKËUXOWWÝEEOHWHWPHO\ËOWDO
D]LVNRODHJ\áMDEEFLNOXVUDPDUDGQL
WXGRWW YROQD $]RQEDQ H] FVDN HJ\
UÝYLGWËYáPHJROGËVWMHOHQWKHWHWWYRO
QD áMDEE DGRPËQ\J\âMWÒVUH QLQFV
LGÒVDPáOWWDSDV]WDODWDLLVD]WPX
WDWMËN KRJ\ D] DGRPËQ\J\âMWÒV QD
J\RQLGLJÒQ\HV$]DGRPËQ\J\âMWÒV
IHODGDWDËOWDOËEDQD]RNUDD]HPEHUHN
UH KËUXO DNLN PËU ÖJ\ LV LJHQ VRNDW
ËOGR]WDN WDQÖWËVUD ÒV D] LVNROD YH]H
WVÒJÒQHN VHJÖWÒVÒUH D VDMËW ÒUWÒNHV
LGHMãNEO 7ÝEE IHODGDWRW PËU QHP
OHKHWUËMXNKËUÖWDQL
$ 0DJ\DU ,GVHN ÒV 5RNNDQWDN
(J\HVãOHWHPHJNHUHVWHDYH]HWVÒJHW
HJ\ UHQGNÖYãO QDJ\OHONâ DMËQODWWDO
IHODMËQORWWËNDNOXEKË]DWD]LVNROËQDN
WHOMHVHQ LQJ\HQHVHQ DQQDN IHMÒEHQ
KRJ\D]LVNRODWDJMDLVHJÖWVÒJHWQ\áM
WDQDN D UHQGH]YÒQ\HLNHQ -áQLXV 
ËQ D] ,VNROD ÆJ\YH]HW %L]RWWVËJD
V]DYD]ËVUDERFVËMWRWWDDNÒUGÒVWÒVD
WÝEEVÒJáJ\GÝQWÝWWKRJ\HOIRJDGMXN
D] (J\HVãOHW DMËQODWËW ÒV ËWWHV]ãN D
PâNÝGÒVWD3RUW5RDGUD
$ GÝQWÒV QHP YROW HJ\V]HUâ .RQ
]XOWËOWXQN D EL]RWWVËJ PLQGHQ WDJMË
YDO PLYHO UHQJHWHJ NÒUGÒVUH NHOOHWW
YËODV]W WDOËOQL V]HP HOWW WDUWYD D
J\HUHNHNMÛOÒWÒW$]HJ\LNIRO\DPDWR
VDQ IHQQËOOÛ SUREOÒPD DPLYHO D]
LVNROD Nã]GÝWW KRJ\ WÒOHQ D IâWÒV
Q\ËURQDKâWÒVQHPPHJROGRWW$]ÒY

HOHMÒQWÝEEWDQÖWËVLQDSRWWÝUÝOQLNHO
OHWDQDJ\PHOHJPLDWWÒVMHOHQWVHQ
FVÝNNHQ D UÒV]WYHYN V]ËPD D WÒOL
LGV]DNEDQ PLYHO QLQFV PHJIHOHO
IâWÒVDWHPSORPEDQ
$J\HUHNHNQDJ\RQMÛOÒU]LNPDJX
NDWDWHPSORPEDQQDJ\WHUPHNYDQ
QDNVRNKHO\LVÒJKDV]QËOKDWÛWDQÖWËV
UD ÒV D WHPSORPRW D] RWWKRQXQNQDN
ÒUH]]ãN 6]RPRUá KRJ\ HJ\ LO\HQ
EDUËWVËJRV KHO\HW HO NHOO KDJ\QXQN
ÒV D EL]RWWVËJ QHKÒ] V]ÖYYHO KR]WD
PHJ H]W D GÝQWÒVW GH XJ\DQDNNRU
EL]WRVDN YDJ\XQN DEEDQ KRJ\ D]
,VNROËWXJ\DQRO\DQEDUËWVËJRVDQIRJ
MËNIRJDGQLD]áMKHO\HQ
$]]DO KRJ\ QHP QHKH]HGLN SÒQ]
ãJ\LQ\RPËVDYËOOXQNUDÝVV]SRQWRVÖ
WDQLWXGXQNWRYËEELIHMOHV]WÒVHNUHÒV
D]LVNRODEYÖWÒVÒUH,GÒQYH]HWWãNEH
D] LQWHUQHWHV RNWDWËVW D 6$&( RV]WË
O\XQNEDQ DPL OHKHWYÒ WHWWH V]ËPRV
EHOIÝOGL GLËNQDN KRJ\ D] LVNROËQNED
WËYRNWDWËV NHUHWÒEHQ EHLUDWNR]]RQ
ÖJ\ VHJWHQL WXGXQN QHNLN D PDJ\DU
Q\HOY 6$&( V]LQWâ WDQXOËVËEDQ (]
EL]WRVÖWDQL WXGMD V]ËPXNUD D EÛQXV]
SRQWRWÒVÖJ\QDJ\REEHVÒOO\HOQ\HU
QHNIHOYÒWHOWDIHOVRNWDWËVED$YH]H
WVÒJ LJHQ IRQWRVQDN WDUWMD H]W D]
áMÖWËVWPLYHOOHJMREEWXGRPËVRPV]H
ULQW VHPHO\LN HWQLNDL LVNROD QHP
KDV]QËOMD H]W D OHKHWVÒJHW H]HQ D
V]LQWHQ $ 6$&( RNDWDWÛQN 6]DEy
ÈJQHVDNLQHNDPDJ\DUQ\HOYWDQÖWË
VËEDQYDOÛHONÝWHOH]HWWVÒJÒWWDYDO\D]
(WKQLF6FKRRO$VVRFLDWLRQKLYDWDORVDQ
LV HOLVPHUWH DPLNRU LV PHJNDSWD D]
(WQLNDL 6FKRRO $VVRFLDWLRQ C$] µY
.Ý]ÒSLVNRODL7DQËUD GÖMËW
7HKËWD]$GHODLGHL0DJ\DU.Ý]ÝV
VÒJL,VNRODDQHJ\HGÒYWONH]GYHD
3RUW 5GRQ IRO\WDWMD PâNÝGÒVÒW $Q
QDNÒUGHNÒEHQKRJ\DQ\HOYÛUËMXNUD
D]RN D WDQXOÛN LV LGEHQ ËW WXGMDQDN
ÒUQL D 3RUW 5GUD DNLNQHN D] 8QOH\
5GRQ WËQFSUÛEËMXN YDQ D] LVNROD
YH]HWVÒJHáJ\GÝQWÝWWKRJ\V]RPED
WRQNÒQWD]LVNRODNÒVÝEED]D]ÛUD
NRUIRJNH]GGQLÒVÛUDNRUIRJEH
IHMH]GQL5HPÒOMãNKRJ\ÖJ\HOHJHQ
GLGOHV]D]RNV]ËPËUDDNLNPLQGD
WËQFRQ PLQG D Q\HOYÛUËQ UÒV]W V]H
UHWQÒQHN YHQQL $ J\HUHNHNQHN D]
ÛUËMXNGÒOXWËQÒVÛUDNÝ]ÝWWOHV]

EHOHÒUWYHDV]RNËVRVX]VRQQDV]ãQHWHW
LV D IHOQWWHN Q\HOYÛUËMD SHGLJ GÒO
XWËQÒVÛUDNÝ]ÝWWOHV]PHJWDUWYD
$WDQPHQHWDQQ\LEDQYËOWR]LNKRJ\
DWËQFÛUËNKHO\HWWPËVÛUËNOHV]QHN
ÖJ\  QHJ\HGÒYWO PDJ\DU Q\HOYÛUD
ÒVFVHUNÒV]ÛUDOHV]DPLPHJIHOHOD]
D] LVNROD ËOODPLODJ EHMHJ\]HWW PâNÝ
GÒVÒUHIHOËOOÖWRWW(WKQLF6FKRRO%RDUG
HOÖUËVDLQDN0LYHOVRNáMRQQDQÒUNH
]HWWFVDOËGYDQDKRODJ\HUHNHNPËU
EHV]ÒOQHNÒVÖUQDNPDJ\DUXOGHV]H
UHWQÒN  DQJRO WXGËVXNDW MDYÖWDQL D]
LVNRODSUÛEDNÒSSHQLQGÖWHJ\DQJROq
PDJ\DU FVRSRUWRW LV (PHOOHWW D] LV
NRODWHUYHLNÝ]ÝWWV]HUHSHOD]LVKRJ\
D]RN V]ËPËUD DNLN PËU WXGQDN PD
J\DUXO EHV]ÒOQL ÒV LQNËEE D Q\HOYHW
V]HUHWQÒN D WDQXOËV NÝ]ÒSSRQWMËED
ËOOÖWDQL HJ\ LURGDORP ÛUËW IRJXQN
V]HUYH]QL DKRO HJ\HJ\ QRYHOOD HORO
YDVËVD XWËQ D QRYHOOËUÛO FVRSRUWRV
EHV]ÒOJHWÒVHNOHV]QHN
$KRJ\DIHQWLHNEHQPËUHPOÖWHWWHP
D] $GHODLGHL 0DJ\DU ,VNROD RO\DQ
IHOQWWHN V]ËPËUD LV NÖQËO RNWDWËVW
DNLN ÒUGHOGQHN q NãOÝQIÒOH RNRNEÛO
NLIRO\ÛODJ q D PDJ\DU Q\HOY LUËQW
9DQQDN GLËNMDLQN DNLN PHJ V]HUHW
QÒNWDQXOQLVHLNQ\HOYÒWGHYDQQDN
RO\DQRN LV DNLN V]HUHWQÒQHN PHJWD
QXOQL QÒKËQ\ NLIHMH]ÒVW HJ\ NÝ]HOJ
HXUÛSDL XWD]ËV HOWW )ãJJHWOHQãO DW
WÛO KRJ\ PL D] RN EËUNLW V]ÖYHVHQ
OËWXQN HJÒV] ÒYEHQ 1LQFV V]ãNVÒJ
PHJYËUQLDNÝYHWNH]FLNOXVWYDJ\D]
ÒYHOHMÒWEËUPLNRUOHKHWFVDWODNR]QL
$PHQQ\LEHQ V]HUHWQH WÝEEHW PHJ
WXGQLLVNROËQNUÛOHVHWOHJEHV]HUHWQH
LUDWNR]QL RV]WËO\DLQNED NÒUMãN NH
UHVVHIHOKRQODSXQNDW
KWWSKXQJDULDQVFKRRODGHODLGHRUJDX

$]LVNRODHOÒUKHWVÒJLDGDWDLH]HQD
KRQODSRQPHJWDOËOKDWÛDN
$] LVNROD QDJ\RQ ÒUGHNHV LGV]DN
HOWWËOO9H]HWVÒJHV]LQWÒQUHPÒOL
KRJ\DPDJ\DUNÝ]ÝVVÒJPLQGD]HO
VPLQGDPËVRGLNPLQGDKDUPDGLN
JHQHUËFLÛMËQDN LJÒQ\HLW D PDJ\DU
Q\HOY RNWDWËVËYDO NDSFVRODWEDQ NL
IRJMXNWXGQLHOÒJÖWHQL
7LV]WHOHWWHO
7IFÆO1ÅRMOE
HOQÝN0DJ\DU.Ý]ÝVVÒJL,VNROD
$GHODLGH,QF
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Detektívnövendékek a
Bocskaiban

Melbourne városa különleges reggelre virradt július hatodikán, amikor a Magyar Református Gyülekezethez tartozó Bocskai Vasárnapi Iskola kitárta kapuit az érdeklôdô családok elôtt.
Az iskolaszünetnek köszönhetôen egész napos rendezvény célja a gyerekek
szórakoztatása, és egyben tanítása volt. A szervezôk -– Bartha Gyöngyi,
Halmai Csongor, Hever-Szabó Beatrix, Kiss Csaba, Kiss Hajnalka, Lele
Orsolya és Makkai Márta –-- már kora reggel a helyszín berendezésével foglalatoskodtak, majd amikor mind a harminc résztvevô megérkezett, kezdetét
vette a napközis tábor programja.

Játékkal, és egy kis bemelegítéssel indítottunk, majd a híres Pityke ôrmester
kalandjain tanulmányoztuk a sikeres nyomozás lépéseit. Mindeközben felállítódott a bûntény helyszíne: egy múzeum épülete, ahonnan egy aranymedál
tûnt el nyomtalanul. Dézsi Csaba a játék megnyitásaként beavatott minket a
lopás részleteibe, és felsorakoztatta a lehetséges gyanúsítottakat is. Rövid kihallgatások után kezdôdött meg az igazi kihívás, amikor a gyerekek három
csoportban oldottak meg feladatokat.
Elsô kihívásként egy bôrönd kulcszárját kellett megfejteniük, majd a táskába
rejtett további rejtvények feltárása következett. Titkosírásos nyaklánc, betûrácsos titkosítás, lakattal lezárt emlékkönyv, valamint egy Orákulum üzenete is
szerepelt a feladványok között.
A résztvevô gyerekek minden feladatot együttesen oldottak meg --– közösen
színeztek, fejtették a titkosírást, vagy épp csöndben hallgatták a félelmetes
hangú Orákulum üzenetét, aki egy titkos jelszót osztott meg velük.
A megfejtést követôen minden csoport egy tagja elmesélte a nyomozásuk
részleteit, majd megnevezte a tolvajt.
Ám az élvezetes nap nem ért véget a rejtély megfejtésével: az ebéd után kezdetét vette a számháború, mely újabb csapatmunkát igényelt a játékosok részérôl. A sikeres szabadtéri foglalkozás után az élménydús tábor társas- és kártyajátékokkal zárult.
A napközi tábor összességében egy vidám hangulatú, rejtélyekkel teli, csapatmunkára sarkalló napként írta be magát a Bocskai Vasárnapi Iskola történelmébe, mely minden alkalommal újabb és újabb történetekkel ismerteti meg a
gyerekek, ösztönözve ôket nemcsak a magyar nyelv ápolásra, hanem a magyar
kultúra megismerésére is.

Lele Orsolya és Kiss Csaba, fényképek: Mariczky Balázs
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Hiába élnek nem kevesen havi 10
ezer forintnyi hrivnyából, 1992-ben
sokkal nehezebb helyzetbôl is felálltak.
És hát az ott élôk –-- köztük a szûk 10
százaléknyi magyar –-- a túlélés nagy
mûvészei. Kárpátaljai hétköznapok
egy técsôi születésû újságíró–blogger
és egy exberegszászi pap szemével.
Barnamedve, huszti rezervátum
megérinthetô pettyes szarvasokkal,
faúsztató, borvíz, gyomorgyógyító sajáni ásványvíz, 900 forrás, 56 hektáros
megmagyarázhatatlan nárciszmezô -– „S ilyen áldások dacára / Ez a nemzet
mégis árva, / Mégis rongyos, mégis
éhes, / Közel áll az elveszéshez.”
Petôfié az idézet, honnan máshonnan,
mint A magyar nemzet címû versébôl.
(Késôbb még majd elôkerül irodalmunk nagyja.) Ha arra gondolunk, az
összmagyarság mely csoportja van
ma a legnagyobb veszélyben, egybôl a
kárpátaljaiakat említenénk, és igazunk
is lenne: a történelmi Magyarország
megszûnésekor 58 százalékos volt a
magyarság aránya ott, ma az 1,3 millió
lakosból 120 ezer tartozik a nemzettársaink közé, a városok közt pedig
már csak egyetlen magyar többségût
találunk, ez a pompás fekvésû Beregszász... A Kárpátalja-romantika és --valóság zeg-zugait járta be kedd este
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség erzsébetvárosi csoportjának
hívására a Wesselényi utcai Contrast
bárban Michels Antal –-- korábban
Kárpátalján szolgált katolikus lelkipásztor –-- és Gazda Albert újságíró
(Cink.hu).
Bármennyibôl meg tudnak élni
Nos igen, a könyörtelen valóság:
2009-ben, „jóléti” idôben, amikor Antal atya megkezdte szolgálatát, még
30 ezer forintnyi hrivnya volt a fizetés,
ma 10 ezer. Hogy hogy lehet ebbôl
megélni?
–-- Szolyvára jártam egy idôs asszonyhoz, akinek 800 hrivnyája (egy hrivnya
14 forint) volt egy hónapra, éppen
annyi, amennyi a rezsire és a gyógyszerekre elég. Kérdeztem: akkor
mibôl él? „Háztáji meg a gyerekek”,
ezt válaszolta. Nagy túlélôk, ezt mûvészi módon gyakorolják; a cipô el ne
kopjon, a hûtô el ne romoljon, ez van
nyáron, télen meg jön a fûtési szezon...
És ezek nemzedékrôl nemzedékre
Léteznek-e olyan figurák, akik azt
hiszik, ôk valók a világ vezetésére?
Olyan küldetéstudatuk van – esetleg
(de)generációk hosszú sora óta -,
amely szerint ôket teremtették az emberiség irányítására.
És az összeesküvés-elméletben hisznek.
Mármint a saját összeesküvésük
elméletében – és gyakorlatában...
Meggyôzôdésük, hogy az Isten arra
rendelte ôket, hogy az emberfajtákat
összekeverjék.
Egyfajta blaszfémiát vallanak.
Az Isten különbözô emberfajtákat
alakított ki az évezredek során. Ôk
ezzel az isteni akarattal szembemenve:
összekevernék az emberfajtákat –
mindezt nem másként „ Isten akaratából...
Ôk azok, akik társalognak Istennel.
Nekik az Isten megmondja, mit kell
tenniük. Vannak ilyen embertársaink
– nagyrészt a pszichiátriai osztályokon,
vagy azok közelségében. Orvosi esetek, de magas pozícióba jutva ártalmasak.
Magas pozíciót is betöltenek küldetéstudatosok.
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Kárpátalja még most sem
a panaszkodás földje
szálló túlélési technikák, nem nyírják
a füvet sem, hanem kaszálják, vannak
veteményesek, hátsó udvarok --– veszi
át a szót Gazda. –-- Elindulunk Trianontól, ‘44-ben jönnek az oroszok, a
hetvenes évekre sikerül magukat úgyahogy összekapni, de a szovjet birodalom összeomlásakor minden megtakarítás odalett a hiperinflációban. Most
eltelt 25 év, az újabb összeomlás viszont azért még nem mérhetô a ‘91eshez.
Stadiont építenek, beszállnak a
nagyszülôk
–-- Járnak az emberek dolgozni is,
tudjuk, a 2004-es portugáliai foci-Eb
stadionjait is nagy számban ukránok
építették fel, de Cseh- és Magyarországra is járnak dolgozni –-- mutat rá,
amihez Michels hozzáteszi: nem kevés
olyan esettel találkozott, ahol míg a
nagyszülôk nevelték a gyerekeket, a
szülôk Spanyolországban és Csehországban keresték a kenyeret.
De hogy látják az általános viszonyokat a Kárpátokon túli Ukrajnából?
–-- Kárpátalja kis Európa, kis Magyarország, szinte nem is Ukrajnaként
tekintenek rá, a tengerpart mellett a
második nyaralóhely. Úgy reklámozzák: egy kis magyar konyha, amihez nem kell útlevél --– érzékelteti
Antal atya, majd Gazda bök közbe, a
tengerparton, Krímben most nem éppen nyaralnak.
Porosenko orosz csokoládéja
Gazda szerint, ami egész Ukrajnát
tekintve még számunkra is elképzelhetetlen, azok a jövedelmi különbségek: egy olyan országban, ahol a fent
említett fizetés az átlag, a leggazdagabbak vagyona kis túlzással személyenként van akkora, mint nálunk a
top 100 magyaré. Hogy tisztán lássunk: Antal atya hangsúlyozza, hogy
Petro Porosenko miniszterelnök az
ország 17. leggazdagabb embere, a
narancsos forradalom nagy nyertese
–-- egyik érdekeltsége a Rosen csokoládégyár, ami vezetéknevébôl szárma-

zik, ez ül a mi korábbi Tibi csokinkon.
A helyiek mondják is, inkább Szvitocs
csokoládéból tankoljunk, az az ukrán,
a Rosen orosz.
Azzal kapcsolatban, hogy a kárpátaljai ukránok, ruszinok, a mostani vészterhes idôben miként gondolkodnak az
országrész sorsáról, Gazda elmormogja, hogy néha nem bánnák, ha visszacsatolnák az egészet „Csehszlovákiához”, de komolyra fordítva a szót azt
mondja, nehéz ebben állást foglalni. -– Amennyiben a ruszinokra önálló
népként tekintünk, kegyetlenebbül
elbántak velük, mint a magyarokkal.
Templomaikat elvették a pravoszlávok, vallásukat betiltották, nem is sokan vannak már, akik ruszinoknak
vallják magukat.
De ahhoz képest, hogy mekkora sokszínûség, Antal atya szóhasználata
szerint multikulturalizmus van Kárpátalján --– ukrán, román, lengyel,
szlovák, magyar, vallásilag pedig kijevi ortodox, moszkvai ortodox, magyar
református, ukrán református, görög
katolikus, római katolikus, kijevi baptista és moszkvai baptista, utóbbi kettô
abból adódóan, hogy a KGB beépült az
egyikbe... --–, alapvetôen békevágyók
az emberek: ruszinok, magyarok, ukránok egyöntetûen tartják, nem az
övék a hivatalosan „antiterrorista mûveletnek” átcímkézett háború, az ország túlsó szegletében zajlik, a sorozás
sem túl sikeres, amibôl most tartják a
hatodikat. Vannak, akik azt is kimondják, csak vigyék Donbaszt (Luhanszk
és Doneck megye), de maradjanak
nyugton az oroszok, hagyjanak békességet Ukrajnának. És igen, az autonómiakérdés is elô-elôkerül Kárpátalján,
ugyanakkor érdemes figyelembe venni –-- Gazda szerint --– a már említett
etnikai arányokat. S persze ki tudja, jó
volna-e egy Donbasz, Odessza és Harkiv (oroszok) nélküli Ukrajna a magyar kisebbség szempontjából.
Hogy békét akar Kárpátalja, erre
Michels Antal ezt hozza fel példaként:
öt év alatt összesen két, nem is komoly

atrocitással találkozott Beregszászon.
–-- A templom mellett van egy Máriaszobor. Március 15-ei ünnepségre
gyûltek össze a magyarok, és lehetett
látni, hogy busszal odahoztak egy csapat nacionalistát Lembergbôl. Ukránul
beszéltek, hogy a magyarok menjenek
haza, de látszott, hogy senki nem vevô
a balhéra, így elvonultak. A másik
ilyen a magyar fôiskolánál volt, amikor már zajlottak a harci cselekmények
az ország másik részén: volt egy tüntetés, amelyen bekiabáltak, hogy „magyarok, ti most hol vagytok?”.
Gazda Albert, visszatérve a hatodik
behívási hullámra, Ukrajna kvázi
mozgatórugójára mutat rá.
–-- Aki nem akarja, hogy elvigyék, és
van rá pénze, nem viszik el. A korrupció nem betegség ott, hanem ez a
mûködtetô, minden erre épül. Ha van
egy fél disznód vagy két korsó borod,
ki fognak húzni a listáról. A válogatást
viszont akár a munkahelyrôl is elvégzik. A Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség most kezdeményezte, hogy
a tanárokat legalább ne vigyék el.
Ilyen zûrös egyébként minden, ami
az országban van, mint Antal atya
mondja.
–-- Beregszászon volt egy olyan kezdeményezés, hogy a majdanosoknak
emeljünk kápolnát, sok érintett aláírta,
de én nem. Azért nem, mert a majdani
történet is borzasztóan zavaros,
ugyanolyan golyók végeztek rendôrökkel és diákokkal, most úgy tûnik,
amerikai hátszele is volt az eseményeknek. Amíg ez nem tisztázódik, azt
mondtam, nem támogatom.
Az „eggyel” korábbi, a narancsos forradalom, amiben Gazda Albert a maga
részérôl akkor 100 százalékig hitt,
szintén csak azzal járt, hogy a milliomosok felzárkóztak a milliárdosok
mellé --– Porosenko történetérôl már
szóltunk. De még a donecki tüntetéshullám elsô pillanata is borzasztóan
zavaros, folytatja Gazda Albert, hiszen
az elsô demonstráció egy órán át
tartott, aztán mindenki szépen haza-

ment. Hogy ki, mikor és kire lôtt, azt
gyakorlatilag nem lehet megmondani,
de akik helyzetbe kerülnek, sosem a
semmibôl jönnek, Porosenko sem. –Új elit nincs, amely le fogja vezényelni
Ukrajna európaizálódását –- jelenti ki
kategorikusan az újságíró, aki szerint
elôször egy „rossz Románia” szintjét
volna jó becélozni.
Még az is emléktáblát kap, aki
szidja
Kárpátaljára visszatérve azért tényleg rengeteg a pozitívum, és a hétköznapjainkban felmerülô téma, hogy hogyan tudnánk mi az anyaországból
segíteni az e területen élôknek. Hisz
bár a munkácsi vár turulmadara áll -–
igaz, pár éve fölötte lengedez egy ukrán zászló --–, a sárospataki múzeummal együtt magas színvonalú
Rákóczi-kiállítása van, és igaz ugyan,
hogy az ukrán nacionalistákat zavarja
a Vereckei-hágó és a Huszt fölötti
magyar emlékmû --– mellettük az
ukránok is felépítették a magukét --–,
de azért csak hasznot húztak a turizmusból a legutóbbi idôkig, és bizony
vannak falvak, például Beregújfalu,
ahol a településnevet maguk az ukránok is visszamagyarosítják. Összességében Gazda szerint elmondható, hogy
Kárpátalja az emlékmûvek földje,
ahol még az a Petôfi is emléktáblát
kap, aki leírta, hogy milyen „ronda”.
Valódi házigazdák
Szóval segíteni azzal tudunk, ha odamegyünk és élvezzük ennek a kárpátmedencei ékszerdoboznak a kincseit,
még ha a faluturizmusra igen rossz
hatással is van a távoli háború, és a
csinos Tourinform-filmek mögött lassan húzzák lefelé az irodák rolóját.
Ékszerdoboz: kis területen van megannyi látnivaló és különlegesség --–
Antal atya mesélt elôször például a
helyi specialitásnak számító mangalicapörcös csokoládéról. A vendégszeretetrôl Gazda pedig csak annyit
mond: utolsó sonkájukat, jó pálinkájukat és rossz borukat is mind odaadják, panaszt pedig nem sokat fogunk
hallani.
Ha hazajövünk, Michels és Gazda
szerint is másként fogjuk értékelni a
magunk viszonyait.

Bucsy Levente
(Magyar Nemzet)

Szélsôség az embercsempészek pártján
Eszközeiket bevetik az alvilágban és
a felvilágban is. Minden szálat megmozgatnak, hogy rögeszméiket – és
üzleti érdekeiket – valós gyakorlattá
tegyék.
Gátlástalanságukat fifikával egészítik ki.
Európa is az ô áldozatuk.
A kontinens nem rögeszméik szerint
fejlôdött. De vannak – részben fizetett,
részben elmeháborodott – híveik, akik
lelkesen tapsolnak nekik propagandaszólamaikért.
A „befogadó Európa” hívei...
Az általános iskola negyedik osztályában – még a mai, magyarbálinti
rombolás utáni oktatásban - is nevetséget kelt ez a jelszó. A megélhetésiekért rajongó párt szólama.
Az ember a saját gyerekeiért dolgozik.
Afrikában, Ázsiában, Óceániában,
Új-Zélandon és mindenütt. Természetes dolog, hogy az individuum erôfeszítéseket saját családjáért tesz.
Természetes önzés, amely – Arany

Testület elé kell állítani azokat a
szélsôséges „politikusokat” is, akik az
János szavaival – „lejt a közjó felé.”
bûncselekmény. Azok a szélsôségesek, embercsempész bûnözés bôszült
Senki nem mások gyerekeiért izzad. akik az embercsempész bûnözôk érde- védelmezôi.
Sok évmilliós törvényszerûség ez. keit védik, jogállami következmé- Netán felbéreltjei.
Kovács G. Tibor
„Akik itt élôsködnek, azok a plakátokat nyekkel kell, hogy szembesüljenek.
(Gondola)
is megérdemlik” – fogalmazódott meg Kettôs mérce nélkül.
a közéletben a tétel. Azt várják, hogy
az ô gyerekeikért más gyermekek
szülei izzadjanak.
Számosan nem „csak” élôsködnek”,
hanem bûnöznek is.
Innentôl kezdve elemi önvédelem
kérdése az illegális migráció – és nem
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
„bevándorlás” - megkontrázása. A bûIngatlan adás-vétele és bérlése
nözôk beözönlésének gátat vetni mint
Ingatlan vétel finanszírozása
feladat: határeset. Hatósági is, katonai
is lehet.
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
A FRONTEX is, a NATO is feladatot
Örökség ügyek
kap.
Válóperek és családi ügyek
Mint ahogy hatósági és honvédelmi
Követségi hitelesítés
tennivaló az is, hogy leleplezzék a
Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
nagyotmondókat. Azokat, akik – nemCAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
zetbiztonsági szóhasználattal – „befolyásolási akciót” hajtanak végre.
Telefon 9505-4999
Fax 9505-4899
Címkézik a társadalom védôit, mosE-mail: marina@bellalawyers.com.au
sák a bûnözôket.
Az embercsempészet egyértelmûen

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
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Sokra vitték a magyar
bevándorlók csapatai
Számtalan olyan futballklub van a
világon, amelyet magyarok alapítottak.
A Kubala László által életre hívott
Hungária FC tönkrevert mindenkit,
magyarokkal lett ausztrál bajnok a St.
George Budapest, a New York Hungaria Amerikában írt történelmet. De
hogyan kerül a Fülöp-szigetekre egy
Ferencváros?
A két világháború között, majd 1945
és 1956 után rengeteg magyar, köztük
sok sportoló is külföldön kereste a
boldogulást. Akár önszántukból mentek, akár menekültek, a hazájukhoz
való ragaszkodásukat sokan magyar
sportklubok alapításával során próbálták kifejezésre juttatni. Rengeteg
olyan futballcsapat alakult világszerte,
amelynek már a nevét látva is biztosak
lehetünk abban, hogy magyar gyökerû.
Kubaláék még a Realt is legyôzték
A legismertebb történet a Barcelona
klasszisához, Kubala Lászlóhoz kapcsolódik. Az 1927-ben Budapesten
született futballista játszott a Ferencvárosban, a Slovan Bratislavában és a
Vasasban, miközben a magyar és a
csehszlovák válogatott mezét is magára húzhatta. 1949-ben aztán disszidált,
és elôbb Olaszországban, majd Spanyolországban próbált magának csapatot találni, ami már csak azért sem
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volt könnyû, mert az itthoni szövetség
elérte a FIFA-nál, hogy Kubalát egy
évre eltiltsák.
Így aztán Kubala több más, hasonló
státusban lévô magyar, illetve keleteurópai labdarúgóval együtt létrehozta
a Hungária FC nevû csapatot, amellyel
több gálamérkôzést játszott Spanyolországban.
Végigverték a világot.
Többek között legyôzték a Bernabéuban a Real Madridot, az Espanyolt,
illetve az 1950-es vb-re készülô spanyol
válogatottat, amely végül negyedik
lett a brazíliai világbajnokságon. A
Hungária FC edzôje Kubala apósa, a
szlovák Ferdinand Daucík volt. Lánya, Anna Viola még 1947-ben ment
férjhez Kubala Lászlóhoz.
Angliában az elsô világháború idején
a magyar hadifoglyok alapítottak csapatot a Man-szigeten, és több mérkôzést is játszottak.
Párizsi futballmagyarok
Franciaországban mûködött a Paris
Hungaria, amelynek leghíresebb játékosa a 13-szoros jugoszláv és kétszeres
magyar válogatott, egykori ferencvárosi és bolognai csatár, Sipos Vilmos
volt.

A Loki gyôzelemmel, az MTK és a Fradi
döntetlennel kezdett

A Debreceni VSC 3-0-ra legyôzte a montenegrói Sutjeska Niksic csapatát a
labdarúgó Európa Liga-selejtezô elsô fordulójának elsô mérkôzésén. A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a holland Go Ahead Eagles otthonában, az MTKVojVodina mérkôzésen pedig 0-0-ás eredmény született.
Három magyar csapat lépett pályára az Európa Liga elsô fordulójának,
játéknapján. A Debrecen a Nagyerdei Stadionban kezdte meg párharcát.
A DVSC kezdeményezôen lépett fel a találkozó elején, és erôfeszítése hamar
eredményre vezetett, mert Mihelic bô negyedóra elteltével bevette a montenegrói kaput. A középpályás a vendégek kapusának rövid felszabadítását
emelte kapásból, jó 30 méterrôl az üres kapuba. A folytatásban kiegyenlített
játék volt a pályán, sôt Verpecz kétszer is nagy bravúrral védett, így a hajdúságiak megôrizték elônyüket a szünetig.
A folytatásban eleinte mezônyjátékkal telt az idô, majd a Debrecen fokozatosan
egyre nagyobb fölénybe került, és ez helyzetekben is megmutatkozott. Kondás
Elemér együttese aztán három perc alatt két gólt szerezve magabiztossá tette
elônyét, és ezzel igen jó helyzetbôl várhatja a visszavágót.
Végeredmény:
Debreceni VSC-Sutjeska Niksic (montenegrói) 3-0 (1-0). Gólszerzôk:
Mihelic (16.), Brkovic (71.), Sidibe (74.)
A Ferencváros Hollandiában, mfüves pályán kezdte meg kupaszereplését.
Remekül indult a találkozó a zöld-fehér gárda számára, ugyanis Gera góljával
már a negyedik percben vezetést szerzett. A holland élvonalból az elmúlt idény
végén búcsúzott vendéglátó együttes --– amelybôl a kiesés után több meghatározó futballista is távozott –-- nem jelentett komoly veszélyt Dibusz kapujára,
sôt, inkább a zöld-fehérek elôtt adódtak lehetôségek. Közvetlenül a szünet elôtt
mégis egyenlített a holland csapat, Vriends egy szöglet után volt eredményes.
A fordulást követôen egy darabig a lendületben lévô hazaiak irányították az
összecsapást, de nem tudtak komoly helyzetet kialakítani. A folytatásban ismét
a Ferencváros került mezônyfölénybe, ám a helyzetek itt is elmaradtak. A 88.
percben Busai dönthette volna el az összecsapást, de elképesztô ziccerben
hibázott, az ellentámadásból pedig Dibusz mentette meg a döntetlent.
Végeredmény:
Go Ahead Eagles (holland) - Ferencváros 1-1 (1-1). Gólszerzôk: Vriends
(45.) ill. Gera (4.)
Az MTK, a szerb Vojvodina csapatát fogadta. A magyar csapat aktívabb,
néhány kisebb helyzete is akadt, ám igazán nagy veszélyt nem tudott kialakítani,
elsôsorban a mezônyben folyt a játék. A 38. percben Torghelle Sándor passza
után Marek Strestík lôtt a kapuba, ám lesrôl indult, így a játékvezetô nem adta
meg a gólt. A szünet elôtt Torghelle jobb oldalról, háttal vágta középre a labdát,
az érkezô Varga Szabolcs a kapuval szemben nyolc méterrôl lôhetett tisztán, ám
rosszul találta el a labdát, amely így kapu mellé pattogott.
A fordulás után Vadnai Dániel centerezett tökéletesen Torghellének, aki hét
méterrôl a kapus kezébe pöckölte a labdát. A 79. percben kis híján megszerezték
a vezetést a vendégek, de Dragan Vukmir becsúszva mentett óriásit Mrdakovic lövésénél. Kisebb helyzetek még akadtak, ám gólt egyik csapat sem
szerzett, a továbbjutás így teljesen nyitott a visszavágó elôtt.
Végeredmény:
MTK Budapest - Vojvodina (szerb) 0-0

1923-ban ugyancsak Párizsban alapították meg az Unite SC Hongrois de
Paris nevû csapatot (röviden Unite
vagy Les Hongrois de Paris), amely
negyven éven át mûködött, volt úszóés természetjáró-szakosztálya is. Itt
kezdte pályafutását 12 évesen a késôbbi hatszoros francia válogatott
csatár, Jean-Claude Bras, akit leginkább onnan ismerhetünk, hogy a
kilencvenes években megpróbálta
megszerezni a Ferencváros futballcsapatát, illetve a stadiont és az azt
körülvevô területeket.
A bázeliek már asszimilálódtak
Svájcban több ilyen klub is mûködött,
talán a bázeli volt a legsikeresebb. A
csapatot 1956-ban a liestali menekülttáborba kerülô magyar futballisták
alapították, egyik elsô vezetôje az FTC
egykori ifijátékosa, Kriván Dezsô
volt.
Errôl a csapatról a Daniel Schaub és
Florian Raz által írt, tavaly decemberben az Északnyugat-svájci Labdarúgó Szövetség megalakulásának 75.
évfordulójára megjelent könyv (75
Jahre Fussballverband Nordwestschweiz 1939-2014) is megemlékezett.
A Hungária SC volt ugyanis az elsô
olyan, csak külföldiekbôl álló klub,
amelyet a szövetség 1958-ban a tagjai
közé fogadott.
Az öregfiúk még bírják
Tavaly májusban a Tageswoche nevû
svájci hetilap is írt a mai napig mûködô, de már csak az öregfiúk-bajnokságban induló klubról. A cikket jegyzô
Kerekes András, a csapat tagja éppen
a fiatalok hiányára panaszkodott.
„A csapat 1958 ôszén a 4. ligában kezdett. Az elsô szezonban sikerült egy
osztályt feljebb lépnünk, ahol 1974-ig
maradtunk. Sajnos nagy probléma,
hogy hiányoznak a fiatal játékosok.
A második generációs bevándorló
magyarok már teljesen asszimilálódtak, és inkább a svájci barátokkal,
helyi csapatokban futballoznak” -–
olvasható a cikkben.
Ahogy az átlagéletkor 45 fölé emelkedett, a játékosok úgy döntöttek, már
csak a veteránbajnokságban indulnak.
„Nagy aggodalomra ad okot a jövôre
nézve, hogy meddig bírunk még futballozni” --- írta Kerekes András.
New York Hungaria: a legenda
Az Egyesült Államok szinte minden
magyarlakta városában alakultak klubok. A Dénes Tamás, Peterdi Pál,
Rochy Zoltán és Selmeci József által
írt Kalandozó magyar labdarúgók címû könyv rengeteg nevet felsorol.
Eszerint 1920 és 1930 között Amerikában volt Balaton, Bányász, Botond,
Budapest, Duna, Erdély, Fehér Sasok,
Ferencváros, Fradi, Kossuth, Magyar
Munkás, Munkásotthon, Piros-FehérZöld és Puszta elnevezésû csapat is.
A leghíresebb az 1920-ban alapított New York Hungaria lett.
A csapat csatlakozott a német-amerikai futballszövetséghez (GermanAmerican Soccer League), és hamarosan Magyarországra is eljutott a híre:
1947. augusztus 21-én New Yorkban a
mexikói túráról hazafelé tartó Ferencváros 12-1-es vereséget mért rá.
A New York Hungaria egészen addig
nem ért el komoly sikereket, amíg
1958-ban össze nem olvadt a Yorkville
Hungariansszel. Akkor viszont elindult a nagy sikersorozat, a csapat ötször is megnyerte a bajnokságot, az

Henni Géza a New York Hungaria játékosa és edzôje is volt
1962-es US Open-kupával pedig kiharcolta a jogot, hogy indulhasson
a CONCACAF Bajnokok Kupájában.
Ekkor a legendás Fradi-kapus, a késôbbi amerikai szövetségi kapitány,
Henni Géza volt az edzô, és a vezetésével a New York Hungaria az elsô
olyan amerikai csapat lett, amely
meccset tudott nyerni a sorozatban. A
mexikói Deportivo Oro elleni idegenbeli 3-2-es siker után otthon a 2-2-es
döntetlen is elég volt --– érdekesség,
hogy a csapat mind az öt gólját Máté
András szerezte. A második fordulóban aztán a késôbbi döntôs Chivas
Guadalajara erôsebbnek bizonyult (00, 0-2).
Kanadai aranyat nyert a Hungaria
Ferencváros
Kanadában is a Hungária név domináns, a montreali HSC-t (Hungaria
Social Club) 1928-ban alapították, a
Hungaria Ferencváros 1949 óta mûködik, 1973-ban a bajnokságot és a
Nemzeti Kupát is megnyerte. A klub
elnöke, Kontos (Köntös) Ferenc
tavaly, nyolcvanévesen halt meg, neki
meghatározó szerepe volt a fradista
emigránsok által alapított egyesület
mûködtetésében.
A windsori Hungária 1972-ben nyert
bajnoki címet az Ontario Ligában, a
calgaryi Hungária 1958-ban megnyerte az Edmonton-Calgary Interliga küzdelmeit, Hamiltonban a United Hungarians 30 év alatt hatszor lett területi
bajnok, Vancouverben pedig a Turul
SC nyert egy-két kisebb nyári kupát.
Észak-Amerikában ma is számos
kisebb magyar egyesületben játszanak
a helyi közösségek tagjai.
FTC-Hungría
1983-ban a Népsport adott hírt arról,
hogy Peru fôvárosának egyik kerületében San Augustino ifjúsági csapata
felvette az FTC-Hungría nevet. A limai fradisták levelet írtak a Ferencvárosnak, fényképeket kértek a zöldfehérek
felnôtt
és
ifjúsági
együttesérôl. Az Üllôi útról hamar
elment a válaszlevél, a magyar klub
fotókat, csapatzászlót, jelvényeket, sôt
a Fradi-induló lemezét is elpostázta a
dél-amerikai névrokonoknak.
Ausztráliában megkerülhetetlen
klub a sydneyi St. George Budapest,
amelyet a második világháború után
alapítottak magyar emigránsok. 1950ben Ferencváros SC, egy évvel késôbb
Európa, 1957-ben Budapest SC volt a
neve, jelenlegi elnevezését 1963-ban
kapta.
Árok Ferenc bajnoki aranya
A csapat háromszor megnyerte Új-

Dél-Wales állam bajnokságát (1972,
1976, 1982), és legendás edzôje, a késôbbi ausztrál szövetségi kapitány,
Árok Ferenc vezetésével 1983-ban
országos bajnok lett –- a keretben még
egy magyarral, az Egyetértés és az
MTK egykori játékosával, Koritár
Lajossal.
Ugyancsak magyar emigránsok alapították 1957-ben a Melbourne Hungaria SC-t, amely hamarosan az egyik
legerôsebb lett Ausztráliában. 1967ben megnyerte Victoria állam bajnokságát és az Ausztrál Kupát. A klub
legnagyobb sztárja a 61-szeres válogatott Abonyi Attila volt, aki 25 góljával még mindig az ötödik helyen áll
az ausztrál válogatott örökrangsorában. A klub 1987-ben szûnt meg.
Egy másik nagyváros, Adelaide magyar klubja a Budapest nevet kapta,
1960-62 között sorozatban háromszor
lett dél-ausztrál állami bajnok.
Fülöp-szigeteki aranyérem Ferencváros néven
Még Ázsiában is mûködött magyar
futballcsapat, 1923-ban például a Ferencváros nyerte meg a Fülöp-szigetek bajnokságát. Igaz, ennek a nyomát
csak a futball történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet, az
RSSSF jóvoltából találtuk meg.

A Fradié a Szuperkupa
A Magyar Kupa-gyôztes Ferencváros
3-0-ra legyôzte a bajnok Videotont a
labdarúgó Szuperkupáért kiírt vasárnap esti összecsapáson a székesfehérvári Sóstói Stadionban.
A találkozót a bajnok Videoton kezdte
aktívabban, fölényben játszott a székesfehérvári csapat, ám a vezetést
mégis a Ferencváros szerezte meg: a
20. percben Busai Attila vitte el a
labdát a rosszul helyezkedô Vinícus
mellett, s bár lövésébe belekapott
Branislav Danilovic, a berobbanó
Roland Lamah közelrôl a kapuba
kotorta a labdát. Hat perccel késôbb
aztán egy újabb védelmi hibát használt
ki a Ferencváros Varga Roland révén, s a folytatásban is a fôvárosiak
játszottak veszélyesebben. A 37. percben azonban nagyot változott a meccs
képe, miután Michal Nalepa kiállításával megfogyatkozott a Ferencváros.
Ezt követôen végig a Videoton támadott, ám nem tudta bevenni a lelkesen
védekezô Ferencváros kapuját, sôt, a
hajrában egy gyors kontrából az FTC
végképp eldöntötte a trófea sorsát.
A Ferencváros története során ötödször hódította el a Szuperkupát, ezzel
beérte az örökranglistán az eddig
egyedüliként vezetô Debrecent.

14. oldal
Bizonyára sok olyan magyar szokást
föl lehetne sorolni, amelyre a külföldiek hüledezve fölhúzzák a szemöldöküket, Matadornetwork hetet emelt ki
ezek közül írásában.
A vezetéknév van elôl
A magyarok bemutatkozáskor vagy
nevük leírásakor a vezetéknévvel kezdenek, és csak utána jön a keresztnevük. Ez persze nem jelenti azt, hogy a
magyarok vezetéknéven szólítják egymást, egyszerûen ez náluk a családi és
a keresztnevek hivatalos sorrendje.
Bemutatkozáskor, formális kapcsolatokban használják csak a vezetéknevet.
Ez nem csak a magyarokra jellemzô,
néhány ázsiai országban is a vezetéknévvel indítanak.
Tagadd meg atyád és dobd el neved
A neveknél maradva, különösen alakul a házas asszonyok neve is a magyaroknál: a teljes lánykori nevük odalesz.
Ha például Kiss Éva hozzámegy Nagy
Gáborhoz, attól kezdve, mint férjes
asszonyt Nagy Gábornénak hívják.
Barátai persze továbbra is szólíthatják
a hölgyet Évának, de ha netalántán
mondjuk a tévében nyilatkozna, akkor
a nevét Nagy Gábornénak írnák. Manapság már nem veszik olyan komolyan ezt a hagyományt a magyarok: a
férjes asszonyok a lánykori és a férjezett nevük sokféle kombinációjából
választhatnak.
Vigyázat, a magyarok nem szlávok!
A környezô országok népei közül --Ausztria és Románia kivételével --–
mindegyik szláv gyökerû. Így aztán a
külföldieknek meglepetésként hathat,
hogy a magyarok mégsem szlávok.
Eredetüket számos heves vita és fantasztikumszámba menô feltételezés
ötvözi. A legtöbb szakértô egyetért abban, hogy ôseik a jelenlegi Oroszország
területén található Volga folyó és
Ural-hegység vidékén élhettek. Más
feltételezések szerint a magyaroknak
iráni vagy sumér gyökereik vannak.
Megint mások biztosak abban, hogy a
harcias hunok voltak az ôsôk, hiszen a
magyarok híresen jó lovasok és íjászok. Arra is akad bizonyíték, hogy
mielôtt letelepedtek a Kárpát-meden-

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre: 1.Passuth László, 2. 1686-ban,
3. Origónak, 4. Világpolgár, 5.
Indiában, 6. 19., 7. Babits Mihályé 8.
A hélium, Héliosz görög napistenrôl,
9. Királyság (Alkotmányos monarchia),
10. Enciklika.
E heti kérdéseink:
1. Mit jelent magyarul Oxford angol
város neve?
2. Melyik napon van kiskarácsony
ünnepe?
3. Ki a zeneszerzôje a Cár és ács
címû vígoperának?
4. Kinek a festménye a Balatoni
halásztanya?
5. Mit nevezünk gloriettnek?
6. A hangszerek melyik családjába
tartozik a bandura?
7. Melyik Thomas Mann-mû hôse
Cipolla?
8. Melyik kihalóban lévô szárnyas
vadból van a legtöbb hazánkban?
9. Ki volt Izrael miniszterelnöke
1969 és 1974 között?
10.Kinek a fô mûve A fajok eredete?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

MAGYAR ÉLET

A magyarok furák

így látnak minket a külföldiek

Inkább boroznak
cében, törökökkel és bolgárokkal keveredtek, vagy legalábbis kereskedelmi kapcsolatban voltak velük.
Láthatóan sok az ellentmondás, és a
magyarok közül nem kevesen véresen
komolyan veszik az eredet kérdését.
Egy dologban azonban biztosan egyetértenek: a magyar kétségkívül kivételes nép.
Nem sör, hanem bor
Azt gondolhatnánk, hogy a magyar
hagyományosan sörfogyasztó nép,
akárcsak a németek és a csehek. Az
sem volna légbôl kapott ötlet, hogy a
magyarok felesszámra nyelik a vodkát
északi szomszédaikhoz hasonlóan. A
magyarok természetesen nem vetik
meg sem a sört, sem a rövidet, de az
ország inkább borzóna, a számos történelmi borvidék miatt.
Csupán három olyan európai nyelv
van, amelyben a bor megnevezése
nem latin eredetû: a görög, a török, és
a magyar.
Összesen 22 borvidékkel büszkélkedhetnek, és 8, csak náluk fellelhetô bortermô szôlôfajta van. Már az 5. században foglalkoztak szôlômûveléssel
Magyarországon. A legismertebb az
ország északkeleti részén található
tokaji borvidék, amely édes aszújáról
és száraz furmintjáról híres. Tokaj
volt a világ elsô, hivatalosan borvidékké nyilvánított területe egy 1737es rendelkezés nyomán. A francia
Bordeaux majdnem 120 éves lemaradásban van e téren.
A második világháború után, a szovjet befolyás idején, mint minden másban, a bortermelésben is fontosabb
volt a mennyiség mint a minôség, így
ebben az idôben a magyar borok nemzetközi megítélése visszaesett. Mégis,
sok gazda életben tartotta a nemes
tradíciókat, amelyekbôl újjászülethe-

tett a magyar bortermelés a rendszerváltás után.
Szeretnek forró vízben ázni
Sokan ismerik a híres Gellért és
Széchenyi fürdôt Budapesten. Az viszont már kevésbé köztudott, hogy
Magyarországon rengeteg helyen fakad termálvíz, legalább 1500 helyen
lehet benne lubickolni.
Például Hévizen, amely a világ második legnagyobb termálvizû tava. A
miskolc-tapolcai barlangfürdôt is meg
kell említeni, amely a világ két természetes termálvizes barlangfürdôjének
egyike.
Ahhoz képest, hogy csak tízmillióan lakják az országot, a magyarok
rengeteg tehetséget adtak a világnak.
Számtalan találmány fûzödik a nevükhöz: a helikopter, a golyóstoll, a
Rubik-kocka.
Egyes vélekedések szerint a magyar
nyelv felépítése olyan különleges,
hogy teljesen újszerû gondolatfûzést
tesz lehetôvé, ez magyarázhatja a kiemelkedô teljesítményeket.
Nemcsak ôrült tudósokkal van tele az
ország, bôven akadnak kiváló sportolók is: már 476 olimpiai éremmel büszkélkedhetnek a magyarok. Ha a népesség arányában nézzük, csupán
Finnország elôzi meg ôket az olimpiai
aranyérmek tekintetében.
Külön engedély kell a névadáshoz
Végül ismét csak a nevekrôl: Magyarországon csak olyan nevet adhatnak a szülôk a gyermeküknek, amelyet
egy listáról, az utónévkönyvbôl választanak. Ez ugyan folyamatosan bôvül,
mégis, ha olyan névbe szeret bele a
szülô, amely nincs ezek között, külön
engedélyt kell kérnie, amelyet a hatóságok vagy megadnak, vagy nem.

Összeböngézte: B. L.

A Széchenyi fürdôben is termálvízben ázhatunk

2015. július 16.
Egy férfi egy egzotikus szigetre költözik és ott elvesz feleségül egy gyönyörû nôt. Azonban ahogyan az idô
telik, kiderül, hogy a férfinek nem lehet gyereke.
Meghívja hát a férfi a testvérét látogatóba, és ezt mondja neki:
--- Figyelj, ezen a szigeten van egy
fontos szokás: amikor vendégül látunk
valakit, akkor a feleségünkkel lefekhet. Nagyon szép feleségem van, és
már vár téged a hálószobában.
A testvér meglepôdik, de mikor belép
egy valóban csodálatos nôt lát, így
kedvére van a dolog.
Odakint a férj dörzsöli a tenyerét
boldogságában, milyen ügyesen elintézte a gyereket maguknak.
Kis idô elteltével kijön a testvér, de a
férfi tovább bíztatja:
--- Ha akarod, újra visszamehetsz
hozzá!
A testvér legalább háromszor még
visszamegy, a férj pedig rendkívül
boldogan várakozik odakint, hiszen
most már biztosan lesz neki egy kisbabája. Végül vagy öt menet után újra
kijön a testvér:
--- A feleséged nagyon bájos, egyszerûen tökéletes az ágyban!
--- De ha akarsz, akkor még mindig
visszamehetsz hozzá...
--- Az jó lenne, de sajnos most fogyott
el az utolsó óvszerem is.
***
--- Nôvérke! Hagy adjak egy csókot
magának!Nem lehet!De nôvérke! Hagy adjak egy csókot!
--- Nem lehet! Már az is szabályellenes, hogy meztelenül fekszünk
egymáson az ágyban!
***
Fiatal lány az elsô randira készül.
Elmegy a fiúval moziba, utána pedig a
srác hazakíséri.
Amikor a fiú egy búcsúcsókot akar
neki adni, a lány kiugrik az autóból és
beszalad a házukba. Este még ezt írja a
naplójába:
„Józsival ma moziban voltunk, utána
pedig meg akart csókolni. Ezt én nem
engedtem és hazaszaladtam. Hiába, az
ember legjobb barátai a lábai.”
A legközelebbi alkalommal a fiú a
blúzába is be akar nyúlni, de a lány ezt
sem hagyja, megint elszalad. Bekerül
a naplóba a bejegyzés:
„Józsi ma be akart nyúlni a blúzomba,
de én elszaladtam. Mint már azt korábban megállapítottam, egy lány legjobb
barátai a lábai.
A harmadik találka után is beírás a
naplóba:
„Hja, egyszer még a legjobb barátok
is eltávolodnak egymástól..”
***
A kis Juliskától kérdezi a nôvére:
--- Miért mászol fel mindig a fára?
--- A fiúk azt mondják, hogy én szedem legügyesebben a cseresznyét.
--- Egy frászt! Azért küldenek a fára,
mert a bugyidat akarják látni!
--- A szemetek! Na megálljanak, legközelebb majd nem veszek fel bugyit
***
Miért jobb a síelés mint a szex?
--- Nagy szûz területek várnak meghódításra.
--- A domborzati adottságok kitûnôek.
--- Naponta akár 20x is feljuthatsz a
csúcsra.
--- A botod mindig kemény.
--- A pálya alattad mindvégig nedves
és csúszós.
--- A menetek száma korlátlan.
--- Bérletet válthatsz az élvezethez.
--- Hosszasan gyönyörködhetsz a csú-

NA NE...
cson.
--- Választhatsz, hogy kezdô vagy haladó szinten próbálkozol.
--- Ha nem megy, vehetsz órákat.
***
A tanár magyaráz:
--- Az araboktól vannak a számaink, a
kínaiaktól a porcelán, a naptár a rómaiaktól. Valaki tud még ilyen példát
mondani?
Pistike jelentkezik.
--- Tanár úr, nekünk a poharak a sarki
kocsmából, a tányérok az étterembôl,
ahol a mama dolgozik, a bor a szomszéd pincéjébôl, paprika a hátsó szomszéd kertjébôl, a kisöcsém pedig a
postástól.
***
A plébános és párttitkár egymás
mellett horgásznak, annak ellenére,
hogy nem szeretik egymást. A plébános rengeteg halat fog, míg a párttitkár
egyet sem.
Gondolkodik a párttitkár, hogy csak
meg kellene szólítani a plébánost.
--- Te Plébános Úr! Hogy lehet az,
hogy Te rengeteg halat fogsz én pedig
egyet sem?
Nagyon örül a plébános, hogy a falu
elsô embere szóba állt vele, és lelkesen
elkezd mesélni. Tudod Pártitkár! Én a
csali mellé egy punciszôrt teszek, és
erre jönnek a halak.
Erre a párttitkár fut rögtön haza. Otthon a felesége éppen felmos, mire benyúl hátulról a szoknyája alá, és kitép
egy csomó szôrt.
Mire az asszony:
--- Plébános Úr! Már megint horgászni tetszik menni?
***
Arc bemegy a drogériába, és fekete
színû óvszert kér. Eladó kislány kiszolgálja, de kíváncsi, és megkérdezi:
--- Miért éppen feketét?
--- Özvegyasszonyhoz megyek, részvétlátogatásra.
***
Kedves Feleségem!
El kell ismerned, hogy 54 éves vagy,
és vannak bizonyos igényeim, amit
már nem tudsz kielégíteni.
Egyébiránt meg vagyok veled elégedve, mint feleséggel, és ôszintén
remélem, hogy nem fog megsérteni
az, ha megtudod, hogy mire ezt a levelet megkapod én már a Grand Hotelben leszek a 18 éves tanársegédemmel.
Éjfél elôtt otthon vagyok.
Férjed.
Mire a hotelbe ér, a következô fax
várja:
Kedves Férjem!
Te is 54 éves vagy, és mire ezt a
levelet megkapod addigra én már a
Breakwater Hotelben leszek a 18 éves
úszómesterrel.
Mivel kiváló matematikus vagy, így
könnyen beláthatod, hogy a 18 az 54ben sokkal többször megvan mint az
54 a 18-ban.
Feleséged.
***
Két kanász beszélget a gazdaságról:
--- Mit csinálna kend ha király lenne?
--- Hogy mit? Lóhátról ôrizném a
disznókat.
***
Azt mondja a székely asszony az
ebédnél a fiának:
--- Ne csak a húst edd, a káposztát is,
az éppoly jó!
--- Nem hiszem azt, édesanyám... Ha
éppoly jó volna, a kutyák már a kertben megették volna.
***

2015. július 16.
Július 20. hétfő

MAGYAR ÉLET
Július 21. kedd

Július 22. szerda

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk
00:10 Himnusz
00:10 ANGOL NYELVŰ 00:10 Himnusz
HÍREK
00:15 ANGOL NYELVŰ 00:15 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
00:25 Himnusz
HÍREK
00:25 Balatoni Nyár
00:30 Balatoni Nyár
00:25 Balatoni Nyár
02:15 Család-barát
02:15 Család-barát
02:10 Család-barát
válogatás
03:30 Székely vágta
válogatás
04:25 A varjú a toronyórán 03:05 ANGOL NYELVŰ 03:05 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
(1938) Magyar filmvígjá- HÍREK
ték Rendezte: Rodriguez 03:20 Ridikül - Nőitalkshow 03:20 Ridikül - Női
Endre. Szereplők: Rajnay 04:05 Hazajáró. Pieninek - talkshow Nyári időtöltések
Gábor (Sivány László), Egry A Magurán túl, a Gorálok 04:05 Hazajáró Torockóihegység - Az ötödik szék
Mária (Lenke), Simor Erzsi földjén
titkai
(Mária), Benkő Gyula (La- 04:30 Szerelmes földrajz
jos), Ungváry László (Sán- (2011) Őrségi időszámítás 04:35 Szerelmes földrajz
dor),Vaszary Piri (Máli néni), (Rudolf Péterrel és Nagy- Ligeteim - Ragályi Elemér
Kosáry Emmy, Pethes Sán- Kálózy Eszter. Rudolf Pé- operatőr
dor, Rózsahegyi Kálmán.
terrel és feleségével, Nagy- 05:05 Hagyaték (2013) Út
Csathó Kálmán azonos cíKálózy Eszterrel barango- a túlsó partra - Elmúlás a
műnovellájánakfilmváltoza- lunk az „őrállók földjén”, magyar hagyományban
05:30 Duna anzix (2011)
ta két lánytestvér szerelméamely a színészházaspár
A folyók, a hidak és a
nek fordulatait követi nyomásodik otthona
fröccs városában - Győr
mon. Egyikőjük, Lenke egy 05:05 Hagyaték Üzenet
05:50 Kívánságkosár
középkorú úrba, a bohém
haza - Wass Albert
07:40 Balatoni Nyár
Siványba szerelmes, a másik hagyatéka.
lány, Mária pedig Sivány fiá- 05:30 Duna anzix Baran- 09:30 Család-barát
ba.Abonyodalmat az okoz- golás a Csallóköz és a Szi- válogatás
za, hogy Sivány valójában
getköz vidékén – Moson- 10:25 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
nős...
magyaróvár Magyar
10:40 4kerék
05:50 Kívánságkosár
ismeretterjesztő
11:00 Magyar gazda
07:40 1 perc, 1 élet
05:50 Kívánságkosár
11:25 Ízőrzők Siklós
07:45 Balatoni Nyár
07:40 Balatoni Nyár
Magyar ismeretterjesztő
09:30 Család-barát
09:30 Család-barát
sorozat
válogatás
válogatás
10:25 ANGOL NYELVŰ 10:25 ANGOL NYELVŰ 12:00 Déli harangszó
12:00 Hrvatska Kronika
HÍREK
HÍREK
Horvát nyelvű nemzetiségi
10:40 Világ
10:40 Kék bolygó
magazin
11:05 Kárpát expressz
11:00 Minden tudás
12:30 Ecranul Nostru
11:25 Ízőrzők Boldog
11:25 Ízőrzők (2010)
Román nyelvű nemzetiMagyar ismeretterjesztő
Nagybörzsöny Magyar
ségi magazin
sorozat
ismeretterjesztő sorozat
13:00 HÍRADÓ
12:00 Déli harangszó
12:00 Déli harangszó
12:00 Roma Magazin
12:00 Srpski ekran Szerb 13:15 Kívánságkosár
15:05 Rome Reports 12:30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi
Vatikáni híradó
nyelvű nemzetiségi
magazin
15:30 Isten kezében
magazin
12:30 Unser Bildschirm
13:00 HÍRADÓ
Német nyelvű nemzetiségi 16:00 Virágzó Magyarország Diósd
13:15 Kívánságkosár
magazin
16:20 Az utolsó előtti út
15:15 Evangélikus ripor13:00 HÍRADÓ
13/10. Csita Magyar
tok Győzelem mégis
13:15 Kívánságkosár
ismeretterjesztő sorozat
15:45 Virágzó Magyaror- 15:05 Református
16:45 Isonzótól Rodostóig
szág Fertőszentmiklós vá- magazin
ros Győr-Moson-Sopron 15:35 Református ifjúsági 2/10. Emlékeink Délen
(Bánság, Szerémség) .
megyében, a Sopron–Fer- műsor
17:20 Határtalanul magyar
tődi kistérségben található. 15:45 Unitárius ifjúsági
Az üzenetet küldte: Emil Kedvező földrajzi környe- műsor
Erdélyi Magyar Írók
zetének köszönhetően az
15:55 Baptista ifjúsági
Ligája
emberiség legősibb idősza- műsor
17:55 HazajáróAlsó-Ipolykában is lakott hely volt. A 16:05 Útravaló
mente 2.
a környék erdői bőséges táp- 16:30 Az utolsó előtti út
18:20 Szeretettel Hollylálékot biztosítottak a letele- 13/9. Bikorbidzsan.
pedő emberek számára.
Magyarismeretterjesztősorozat woodból
16:10 Az utolsó előtti út
16:55 Isonzótól Rodostóig 18:55 Hogy volt?! Salamon Bélára emlékezünk
13/8. Vlagyivosztok (A
12/9. Emlékeink Délen
hadi parádé) Magyar
Bácsföld, Bánság, Szerbia 20:00 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a
ismeretterjesztő sorozat
északi része. Magyar
torkán!Tóth Gabi 2011
16:40 Isonzótól Rodostóig ismeretterjesztő sorozat
21:00 HÍRADÓ
12/8. Emlékeink Délen
17:30 Herman Ottó, az
(Bácsföld) Magyar isme- utolsó magyar polihisztor 21:30 Munkaügyek IrReality Show
retterjesztő soroza
(2014) IV/2.
22:00 Ridikül - Női talk17:15 Határtalanul magyar 18:25 Térkép
Alap a hazáért - A Bethlen 19:00 Hogy volt?! Németh show Segítség a gyermekGábor alap
Sándor televíziós felvételeiből vállalásban 2013
17:50 HazajáróAlsó-Ipoly- 20:00 Van képünk hozzá - 22:55 Fapad (2014) Slim
mente 1.
Válogatás a Rádiókabaré fit. Magyar tévéfilm. Rendezte: Fazakas Péter, Lász18:20 Öt kontinens
legsikeresebb jelenetei
ló Péter, Zomborácz Virág.
18:55 Hogy volt?! Oszter (2012) Rendezte:László
Sándor felvételeiből
Péter.Szereplők:AradiTibor Szereplők: Járai Máté,Andrásy Máté (Blahovits Iván),
19:50 Banán, pumpa,
CsöreGábor, CsujaImre,
Anger Zsolt (Szemlő Rókurbli - A L´art pour l´art ÉlesIstván,JanklovicsPéter
bert), Csiby Gergely (hátizsátársulat új műsora (2012)
MagyarAttila, Murányi
kos utas), Dobó Kata (Tartós
Hófehérke és a többiek
Tünde.
Helga), Gados Béla (Halap21:00 HÍRADÓ
21:00 HÍRADÓ
czákAntal), Galló Ernő (Csi21:30 Munkaügyek - IrRe- 21:30 Munkaügyek kós Károly), Gosztonyi Csaality Show 24/5.: Csapat- IrReality Show (2011)
építő árvákkal Tévéfilm
24/6.: Sajtónyilvános nap ba (Paczolányi Imre), Haumann Máté (Fabók Kierán),
22:00 Ridikül - Női talk2011 Magyar tévéfilm
Janklovics Péter (Spéter Géshow Élsportolók gyerek- 22:00 Ridikül - Női
kel és anélkül 2013
talkshow Nyári időtöltések za), Járai Márk (Rakonczay
Rajmund), Kajtár Róbert
22:55 Fapad 24/5.: A törölt 22:50 Fapad 24/6.: A
(idős utas)
járat. Magyar tévéfilm
beugró Magyar tévéfilm
23:25 Magyar gazda
23:25 Kárpát expressz
23:20 Minden tudás
23:50 4kerék
23:50 Világ
23:50 Kék bolygó

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

15. oldal
Július 24. péntek

Július 25. szombat

Július 26. vasárnap

00:05 Himnusz
00:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
00:15 Balatoni Nyá
02:10 Család-barát
válogatás
03:00 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
03:15 Ridikül - Női talkshow Szerelmem a Balaton 2013
04:00 Hazajáró Fagyaloshegység - ATisza szülőföldje
04:35 Szerelmes földrajz
Visszatérések - Vukán
György. Magával ragadó,
virtuóz zongoraművész,
több száz zenemű és filmzene szerzője, a crosscover
műfajának egyik hazai
megteremtője, akinek rögtönző képessége csak
Cziffra Györgyéhez fogható, s aki ráadásul még fogorvosként is sikeres karriert
tudhat maga mögött. Vukán György először szülővárosába, Kőszegre, majd
Szombathelyre, iskoláinak
színterére kalauzolja el a
nézőt, ahol egyébként szeretett édesanyja nyugszik
05:05 Hagyaték Balról a
Hold, és jobbról a Nap ébredő székelyek
05:30 Duna anzix. A szőke
Duna hazájában - Barangolás a Dunakanyarban
05:50 Kívánságkosár
07:40 Balato
09:30 Család-barát
10:25 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
10:40 Unió28
11:00 Profit7
11:25 Ízőrzők (2010)Pánd
12:00 Déli harangszó
12:00 P´amende
12:30 Hazajáró: Kis-Fátra
- A harmadik halom
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár
15:10 Katolikus Krónika
15:40 Önkéntesek
16:10 Az utolsó előtti út
13/12. A Bajkál-tó és
Olhon-sziget
16:35 Isonzótól Rodostóig
12/12.: Emlékeink Délen
(Szerbia)
17:05 MMA - portré sorozat (2015) 8/3.: Dal a Sümegvár utcából - Balassa
Sándor zeneszerző portréja
18:05 Hazajáró (2013)
Csomád-hegység
18:40 Hogy volt?! (2012
Felföldi Anikó televíziós
szerepeiből, Emlékeznek
még a 60-as évek nagy slágerére a "Nekem a Balaton
a Riviera..." kezdeture dalra?
Egy ország hallgatta reggeltol estig megunhatatlanul
és az előadó, FelföldiAnikó
egy ország kedvence lett
szinte egy csapásra. Afiatal
színészno a Vidám Színpadon zenés vígjátékokban
lépett fel, majd az Operett
Színházhoz szerződött.
19:40 FÁBRY (2012)
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek IrReality Show 24/9.:
Uniós ellenőrzés 2011.
22:00 Ridikül - Női
talkshow Apák Napja
22:55 Fapad (2014) 24/9.:
A légitor. Magyar tévéfilm
23:25 Profit7
23:50 Unió28

00:10 Himnusz
00:15 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
00:30 Balatoni Nyár
02:15 Család-barát
válogatás
03:10 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
03:25 Ridikül - Női talkshow Apák Napja
04:10 Hazajáró. Kelemenhavasok 1. - Wass Albert
hagyatéka
04:40 Szerelmes földrajz
Cigánykerék - Szakcsi otthonai. Szakcsi Lakatos Béla
05:10 Hagyaték Isten ajándéka - Vizek, források a
magyar hagyományban
05:40 Gyertek el a névnapomra (1983) Magyar
filmdráma Rendezte:
Fábri Zoltán. Szereplők:
Piros Ildikó (Péteri Luca),
Bujtor István (Egon), Kállai Ferenc (Haudek László), Dózsa László (Dr. Mátyás József), Szilágyi Tibor
(Fabriczki Tibor), Mádi
Szabó Gábor (Biró László), Benkő Gyula (Gyulafi
Tamás), Inke László (Dr.
Hollán Menyhért), Haumann Péter (Ringhoffer
Lajos), György László,
Herczeg Csilla (Biró Andrea), Kálmán György, Sinkó László, Gobbi Hilda
(Teri néni), Ábel Anita
(Olga), Cseke Péter (Attila), Mácsai Pál (Váradi
Róbert)
07:40 Rejtélyes XX. száad - Kun Miklós műsora
08:10 Balatoni Nyár
10:00 Család-ba
11:15 ANGOL NYELVŰ
HÍREK
11:25 Ízőrzők Egerszalók
12:00 Déli harangszó
12:00 Nótacsokor
13:00 HÍRADÓ
13:15 Aranyfeszt
14:15 Sok hűség semmiért
(1966) Magyar filmvígjáték. Rendezte: Palásthy
György. Szereplők: Tordai
Teri (Éva), Ajtay Andor (A
férje), Darvas Iván (A pilóta), Balázs Samu (Óbori
igazgató), Garas Dezső
(Gyulus, a futballcsillag),
Latinovits Zoltán (A szobrászművész), Sulyok Mária (Jolánka), Bessenyei
Ferenc (Az orvos)
15:45 Novum
16:15 Csodabogár
16:50 Az utolsó előtti út
13/13. Az út vége - hol
lakik a csönd? Magyar
ismeretterjesztő sorozat
17:15 A MAGYAR MÉDIA MECENATÚRA
TÁMOGATÁSÁVAL
Csillaghálóban - Emlékek
Pilinszky János európai
útjairól.
18:15 Szabadság tér ´89
19:00 Csináljuk a fesztivált! - Válogatás
20:00 Mindenből egy van
21:00 HÍRADÓ
21:30 Munkaügyek IrReality Sho 24/10.:
Pletykák az átszervezésről
2011 Magyar tévéfilm
22:00 Ridikül - Női talkshow
22:55 Fapad 24/10.:Medvefrigy Magyar tévéfilm
23:25 Itthon vagy!
23:45 kult.hu

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

16. oldal

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 bíztosító részére.
Amennyiben garázs, verenda, 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 a tûz
veszély 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 0422-770-957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön
telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR ÉLET

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban
hazai „Házias Ízek”
konzerv.

2015. július 16.

URADARY KATLINA kérem hívja
a 0408 956 536 telefonszámot a volt
férjével kapcsolatban.

TAKARITÁST, FÔZÉST, gyerek
vagy idôs/beteg gondozását vállalom.
Megbizható magyar (angolul is
beszélô) hölgy. Telefon: 0421 830-972
(délutáni órákban várom hívását).

SYDNEYBEN ÉLÕ magyar hölgy
keres idõsgondozási vagy háztartási,
vasalási elfoglaltságot, és bármilyen
éjszakai felügyeletet. Tel. 0457-307314

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed

Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.
(Zöldséges aprópecsenye,
Wettenhall Plumbing Lic. No.
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás,
Mobile: 0400 059-290
102602
Sólet –– csípôs kolbásszal ––,
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.
LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek nyomozása
Házasságtörés titkos megfigyelése
0451 146-665 (Melbourne)

MELBOURNEBEN ÉLÔ, 39 éves
magyar, egyedülálló nô korban
hozzáillô társat keres, komoly
kapcsolat céljából. Válaszokat várom
a következô email cimre:
indulgence0715@gmail.com
Tel.: +36 30 952 6568

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)
www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN
nagy gyakorlattal és
szakértelemmel,
mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal:

Dr. Horváth Anna
e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
HÁZAK, hozzáépítések, beázott
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák átalakítását vállaljuk. Hívja
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.

Cserkész
Anna
Bál
Július 18-án
a Magyar
Központban

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem

A Magyar Életet ____ évre Mellékelek $ _______-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80
Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220
A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok
új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________
Cím _______________________________________________
_________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.
MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a
postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.
A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

