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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
pénteken --– közölte a megyei rendôr-fôkapitányság szóvivôje szombaton. A 
rendôrök elfogtak egy szerb embercsempészt is. A régi 5-ös úton haladó kiste-
herautó sofôrje a járôröket meglátva leállította jármûvét, és gyalog próbált 
elmenekülni, de utolérték. A 45 éves belgrádi férfi 37 szír állampolgárt –- köztük 
13 gyermeket –-- zsúfolt a jármû légmentesen zárt rakterébe, a határsértôk 
közül útközben többen rosszul lettek, de a sofôr nem törôdött velük, végül a 
rendôrök szabadították ki ôket –-- tudatta az ôrnagy.

Országszerte tiltott határátlépés miatt pénteken összesen 1424 embert fog-
tak el a rendôrök, két gyanúsított ellen embercsempészet miatt indult büntetôel-
járás –-- tudatta az Országos Rendôr-fôkapitányság kommunikációs szolgálata.

Schiff András 
a világ legjobbjai között

A nagy presztízsû brit klasszikus zenei lap, a Gramophone a tíz legjobb közé 
válogatta be Schiff András legújabb Schubert-lemezét.

A lista összeállítói szerint ez a tíz tökéletes felvétel a legjobb kiindulópont 
Schubert zenéjének felfedezéséhez. Schiff András olyan szintén nagy nevekkel 
osztozik a dicsôségen, mint Jonas Kaufmann, Ian Bostridge, Wilhelm 
Kempff, Mathias Goerne, Alfred Brendel.
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Július 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kristóf és Jakab nevû kedves 
olvasóinkat.

Kristóf: A görög krisztophoros név 
rövidülése. Jelentése: Krisztust hor-
dozó.

Jakab: Ôszövetségi név. Eredete és 
jelentése bizonytalan.

Köszönhetjük még: Debora, Jákob, 
Jakobina, Valér, Valéria nevû 
barátainkat.

Július 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Anna és Anikó nevû kedves olvasóin-
kat.

Anna: A héber Hanna névbôl. 
Jelentése: Isten  kegyelme, kellem, 
báj, kecsesség.

Anikó: Az Anna erdélyi becézôjé-
bôl.

Köszönthetjük még: Anielle, Anita, 
Nanette, Ninon, Panna nevû baráta-
inkat.

Július 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Olga és Liliana nevû kedves 
olvasóinkat.

Olga: A Helga orosz formája.
Liliana: A több nyelvben meglévô 

Lilián nôi név latinos alakja. Erede-
tileg angolból ered ott az Elisabeth 
becézôje.

 Köszönthetjük még Ajtony, Aurél, 
Benjamin, Bertold, Celesztin, Hu-
gó, Kamilla, Natalia nevû barátainkat.

Július 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szabolcs nevû kedves olvasóinkat.
Szabolcs: Ismeretlen eredetû régi 

magyar személynévbôl Vörösmarty 
újította fel. Béla király jegyzôje sze-
rint a honfoglaló magyar vezérek 
egyike volt.

Köszönthetjük még Ada, Adelina, 
Alina, Botond, Gyôzô, Ince, Viktor 
nevû barátainkat.

Július 29.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Márta és Flóra nevû olvasóin-
kat.

Márta: Héber eredetû, jelentése: 
úrnô.

Flóra: A virágok és a tavasz latin 
istennôjének Flora nevébôl 

Köszönthetjük még: Bea, Beatrix, 
Farkas, Félix, Fiorella, Virág nevû 
barátainkat.

Július 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Judit nevû kedves olvasóinkat.
Judit:Héber eredetû. Jelentése: 

Judeából származó nô.
Köszönthetjük még: János, Jutta, 

Polixéna, Xénia, Rovéna, Szénia 
nevû barátainkat.

Július 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Oszkár nevû kedves olvasóinkat. 
Oszkár: Eredete vitás, lehet északi 
germán eredetû, vagy ír-kelta.

Köszönthetjük még: Heléna, Ignác, 
Ignácia, Kázmér nevû barátainkat.

Elkészült a határzár 
mórahalmi mintaszakasza

Elkészült az ideiglenes biztonsági határzár 175 méteres mórahalmi mintasza-
kasza, ahol négy az építésnél alkalmazható technológiát próbáltak ki.

A kivitelezési munkálatokat a Magyar Honvédség hódmezôvásárhelyi, szen-
tesi és szolnoki egységeitôl érkezett katonák, összesen 43 fô részvételével vég-
zik. A munkálatok elsô lépéseként az aljnövényzetet irtották ki a katonák, és a 
terepet rendezték, a pontos nyomvonal kitûzését pedig katonai térképészek vé-
gezték el. A lehetô legmodernebb technikai eszközökkel, például hôkamerákkal 
is védi a rendôrség a magyar-szerb határszakaszt --- mondta Balázs László 
rendôr ezredes az M1 aktuális csatorna szombat esti mûsorában.Az Országos 
Rendôr-fôkapitányság határrendészeti fôosztályának helyettes vezetôje el-
mondta: összesen tíz úgynevezett stabil, vagyis telepített hôkamerából áll az a 
rendszer, amely --- szinte teljes körûen --- ellenôrzi az említett határszakaszt.A 
rendôrök ugyanakkor rendelkeznek mobil, vagyis gépjármûveken szállítható 
kamerákkal is, amelyekkel már teljesen lefedhetô a határ. Egyetlen ilyen hô-
kamera egyébként 10 kilométeres sugarú körben képes ellenôrizni a körötte 
lévô területet --- tette hozzá. Balázs László szólt arról is, hogy a határszakaszon 
folyamatosan járôröznek a kollégái, így nagyon gyorsan képesek reagálni, „ha 
egy migránscsoport megjelenik”.

A mintaszakasznál négyféle technológiát próbáltak ki. A leghosszabb mint-
egy százméteres részen a négyméteres acél kerítésoszlopokat beton alapba 
állították, erre feszítették a dróthálót, a kerítés tetejére, a vajdasági oldal felé 
dôlô hattyúnyakak kerültek, melyek tetejére NATO-drótot erôsítettek. Ugyan-
ilyen pengés drót került a kerítés tövéhez is. A kerítésoszlopok közé a szakasz 
egy részén, kétméteres magasságba merevítô keresztgerendákat helyeztek el. 
A második résznél is acél kerítésoszlopokat használtak, ezeket azonban cölöp-
verô gépekkel sajtolták a tömörített talajba. Ezek az oszlopok egy méterrel 
hosszabbak voltak, mint a betonalapnál használtak. A harmadik szakasznál hán-
tolt, a tövüknél 35, csúcsuknál 25 centiméteres akácfaoszlopok tartják a dróthá-
lót. Az utolsó részen három szinten, gúla alakban egymásra pakolt NATO-drótot 
használtak a határzárhoz.

Magyarországnak meg kell védenie a schengeni külsô határt --- mondta a 
német szövetségi belügyminiszter az ideiglenes mûszaki határzárral kapcsolat-
ban a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) címû lapban megjelent interjúban. 
Thomas de Maiziere az elsôsorban a német menekültügyi helyzetrôl szóló inter-
júban a magyarországi ideiglenes mûszaki határzár építésével kapcsolatban 
feltett kérdésre, miszerint erôdként képzeli-e el Európát, azt mondta, hogy 
„természetesen nem”, és német politikusként alapvetôen erôs fenntartásai van-
nak a kerítésekkel kapcsolatban. Magyarország azonban olyan állam, amelynek 
schengeni külsô határa van, „és mi azt igényeljük, hogy az ilyen országok 
biztosítsák külsô határukat” --- mondta a német belügyminiszter.„Ezenfelül 
Magyarországra súlyos teher nehezedik, az utóbbi hónapokban ott tízezrével 
vettek fel és regisztráltak menedékkérôket” --- mondta Thomas de Maiziere.

A német menekültügyi helyzettel kapcsolatban Thomas de Maiziere hangsú-
lyozta, hogy „elfogadhatatlan és Európára nézve szégyen”, hogy a Németország-
ba érkezô menedékkérôk több mint 40 százaléka a Balkánról származik. Ezt az 
arányt „drasztikusan csökkenteni kell”, és ha már sikerült volna, akkor „egészen 
más hangulat” lenne az országban --- mondta a miniszter a FAZ-nak.

Hangsúlyozta: „teljesen érthetô”, hogy Németországban az emberek „kriti-
kus kérdéseket” tesznek fel, hiszen azt hallják, hogy válságövezetekbôl érkezô 
menekültekrôl van szó, és közben szinte minden második Szerbiából, Koszovó-
ból vagy Albániából jön. Ez a jelenség „értetlenséget” vált ki --- mondta Thomas 
de Maiziere a konzervatív lapnak.

* * *
Pintér Sándor közölte, a büntetés-végrehajtás fogvatartottai készítik az 

alapanyagot, a határzár építése pedig állami keretek között történik. A munka 
mûszaki irányítója és szervezôje a Honvédelmi Minisztérium, de amennyiben 
szükséges a belügyi tárca közfoglalkoztatottakkal segítheti a kivitelezést. A 
kivitelezés pontos költsége a technológia függvénye, a kormány az alapanya-
gokra és a közvetlen munkaköltségre 6,5 milliárd forintot különített el --- tette 
hozzá.

* * *
Minden eddiginél több, 1296 határsértôt (köztük 238 gyermeket) tartóztattak 

fel a rendôrök a polgárôrökkel együttmûködve Csongrád megye déli részén 

Ahogy azt már korábban is megfi-
gyeltem, mostanában a legizgalmasabb 
magyar vonatkozású lemezek az ECM 
Records kiadásában jelennek meg. A 
legutóbbin Schiff András Ludwig van 
Beethoven kései zongoradarabjait 
prezentálta.

Schiff régóta kacérkodik a histori-
kus játékmóddal. Ezt bizonyítandó a 
Diabelli-variációkat egy korhû, Franz 
Brodmann-fortepianón is rögzítette. 
Ugyanezt tette most is, csak Schubert-
tel. A mester legjobb darabjait játszot-
ta lemezre a korabeli hangszeren.

Az 1820 körül épített fortepianót 
1965-ben restaurálták, Schiff 2010-ben 



szerezte meg és a bonni Beethoven-házban helyezte el, ahol ezt a korongot 
rögzítette. Valahányszor Schubertet játszik rajta abban a kis teremben, bájos-
szelíd hangszíne ott marad a lelke mélyén, mondta Schiff a hangszerrôl.
A Gramophone kolumnistája azt írja, Schiffnek szuverén, senki máséval 
össze nem téveszthetô Schubert-értelmezése a zeneszerzô világának olyan 
eddig nem ismert területeit tárja fel, amire más nem képes.

Ebben óriási szerepe van az említett hangszernek. Schiff játékának köszön-
hetôen átélhetjük, hogy valójában milyen drámaiak Schubert szonátái. A pia-
nista bebizonyította, hogy alábecsüljük Schubertet, ha csak nagy lírikusként 
tekintünk rá.

Egyik párt sincs felkészülve 
a választók új generációjára

Szinte kizárólag az interneten, és azon belül is a Facebook által fémjelzett 
közösségi médián keresztül lehet megcélozni azokat a tizenéves magyar fiata-
lokat, akik 2-3 éven belül elôször szavazhatnak a választásokon, erre azonban 
ma egyik magyarországi párt sincsen felkészülve --– állítja egy kutatásra 
hivatkozva Szabó Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Politika-
tudományi Intézetének munkatársa. A mai 15–17 éves korosztályt egyébként 
hidegen hagyja a hazai pártpolitika, inkább közéleti ügyek iránt érdeklôdnek.

Szabó Andrea, az Antalóczy Tímea által vezetett A Facebook-generáció 
politikai szocializációja címû kutatására hivatkozva elmondta: nemzetközi 
jelenségrôl van szó, Obama elôzô elnöksége, illetve az akkori kampány óta tud-
juk, hogy a fiatalokhoz már csak az interneten lehet eljutni. Az úgynevezett 
Facebook-generáció tagjainál –-- vagyis a mostani 14–17 éveseknél --– a szocia-
lizáció központi eleme a közösségi média, minden nap ott vannak, ott szervezik 
életüket, például a késôbbi személyes találkozóikat is. A szülôi háttér mellett 
elsôdleges tájékozódási forrásként az internetet, és azon belül is az említett 
website-ot használják, vagyis azokat a híreket fogyasztják, amelyek a legna-
gyobb nyilvánosságot kapják a közösségi médiában, amelyeket mások megosz-
tanak.

„Ha egy pártnál azt szeretnék, hogy ezek a fiatalok az ô értékrendjük felé 
mozduljanak el, akkor szinte kizárólag a Facebookon keresztül lehet velük 
kommunikálni” –-- közölte Szabó Andrea. Kutatásuk során arra jutottak, hogy a 
fiatalokat a közélet érdekli, a pártpolitika viszont nem, a kettô között pedig hatá-
rozott különbséget is tesznek. Ebbôl következôen elmondható, hogy a szavazók 
új nemzedékét a magyarországi politizálás totálisan hidegen hagyja. „Mikor 
azonban tényleges, közéleti, társadalmi jellegû problémákról van szó, akkor 
meglepô nyitottságot talál az ember: az oktatáspolitika ugyanúgy érdekli ôket, 
mint a környezetvédelem. Ezekkel a témákkal meg lehet ôket szólítani. A politi-
kai kérdésekkel viszont nem lehet” –-- közölte Szabó Andrea.

Nagyon fontos változás, hogy a nemzetközi hatások rendkívül erôsek tudnak 
lenni, az interneten nincsenek határok, az információ ma már hihetetlen gyor-
san el tud jutni bárhonnan bárhová. Amikor az Egyesült Államok Legfelsôbb 
Bírósága nemrég engedélyezte az egynemûek házasságkötését, a hír villámse-
bességgel terjedt a Facebookon, ráadásul hamar elindult a szimpátiakampány 
is: felhasználók ezrei színezték szivárványszínûre profilképüket, utalva ezzel a 
nemzetközi melegmozgalom zászlajára. Ezzel szemben a politikusok részérôl 
Kovács Zoltán és Kocsis Máté csak némileg késôbb foglalt állást azzal, hogy 
a magyar nemzeti színekkel csinálta meg ugyanezt.

Pedig ha a hazai pártok nem akarnak lemaradni, és az adott témákra a fiata-
lokhoz is eljutva kívánnak reagálni, akkor az eddiginél lényegesen gyorsabb 
gondolkodásmódra van szükség: az interneten egy adott eseményt nagyon 
hamar felkapnak, majd 48 óra múlva el is tûnik. „Ha valami történik 14 órakor 
USA-ban, az alig 10 perc múlva már Magyarországon van. Soha ilyen gyorsan 
nem terjedt még az információ. Ez megváltoztatja a logikát és a gondolkodást 
is, erre pedig egyik hazai párt sincsen felkészülve” –-- fejtegette Szabó Andrea.
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HÍREK
Szerinte a pártoknak ki kell találniuk, hogy az általuk képviselt témákat 

hogyan tudnák 48 óra után is a köztudatban tartani, ehhez pedig kiemelkedôen 
kreatív megoldásokra van szükség. Nagyon ismerniük kellene a fiatalok gon-
dolkodásmódját, de ilyen párt –-- fôleg az ismertebb, parlamentben is szereplôk 
között –-- nem nagyon található.

A vizsgált fiatalokat társadalmi problémák lefordításával, tematizálásával 
lehet megszólítani, például ha egy párt elmondja a saját véleményét az oktatás-
politikával kapcsolatban, de nem régi hagyományos pártkommunikációval, ha-
nem világossá, egyszerûvé, képszerûvé téve az üzenetét, majd ebbôl kiindulva 
próbálják üzenetüket eljuttatni a fiatalokhoz.

Szabó Andrea elmondta, hogy a legtöbb magyarországi párt ugyanakkor 
nem a fiatalokra koncentrál, hiszen ôket a legnehezebb mozgósítani, az idô-
sebbeknél sokkal kisebb befektetéssel tudnak sokkal nagyobb elônyöket elérni. 
A mostani legifjabb szavazók között a legnagyobb az apátia, ôket lehet a legne-
hezebben a szavazófülkékhez csábítani. Ez pedig nemcsak a mostani egyetemis-
ta korúakra igaz, hanem a mérések alapján a náluk fiatalabb Facebook-gene-
rációra is.

A közösségi média --– lévén elsôdleges forrás a fiataloknál --– szocializációs 
hatása ráadásul olyan erôs, hogy nem valószínû annak bármilyen szintû kiváltá-
sa. Vagyis a Facebook szerepe, amennyiben nem szûnik meg, ugyanolyan erôs 
lesz évek múlva is ennél a korosztálynál, legfeljebb más hasonló szocializációs 
forrás is megjelenik mellette.

1,6 milliárdot ad 
a kormány a Béresnek

Egyedi kormánydöntés alapján 1,6 milliárd forint támogatást ad a kormány 
a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki, 3,2 milliárd értékû beruházásához --– 
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden sajtótá-
jékoztatón Budapesten. Ez a cég gyártja a Béres-cseppet, amelynek egyik ösz-
szetevôje szerepel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) téli 
tiltólistáján.

A Béres Gyógyszergyár Zrt. bôvíti kapacitását, 1600 négyzetméterrel növeli 
gyártóterületét és 400 négyzetméterrel logisztikai raktárát, új technológiát 
telepít, fejleszti az infrastruktúrát és 60 új munkahelyet hoz létre. Béres József, 
a társaság elnöke elmondta, hogy a szolnoki termelôüzemben 215-en dolgoznak, 
ezzel Jász-Nagykun-Szolnok megyében a tizedek legnagyobb magánfoglalkoz-
tatók. A vállalat Magyarországon az egészségmegôrzési és betegségmegelôzési 
piacon 35 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A Béres Gyógyszergyárat 25 évvel ezelôtt alapították 10 fôs családi vállal-
kozásként, mára a cég vállalatcsoporttá nôtte ki magát, 70 versenyképes termé-
ket állít elô a gyógyszerpiacon, a Béres-csepp pedig megkapta a hungarikum 
minôsítést –-- mondta Szijjártó Péter. A Béres Gyógyszergyár Zrt. jelentôs 
összeget fordít kutatás-fejlesztésre, termékeikben az innováció, a tudományos 
kutatás, a magas minôség jelenik meg –- fûzte hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter kifejtette azt is, a Béres Gyógyszergyár Zrt. jó kapcsolatot 
ápol a magyar felsôfokú intézményekkel, részt vesz a duális szakképzésben, 
beszállítójuk 72 százaléka magyar vállalkozás, a kapacitásbôvítés a gyógyszeri-
parhoz kapcsolódóan a beszállító kis- és középvállalkozások számára is piaci 
lehetôséget jelent.

Béres József beszámolt arról, hogy a Béres Gyógyszergyár Zrt. folyamatosan 
fejleszti az 1995-ben megvásárolt szolnoki gyártóüzemét, eddig 3,3 milliárd 
forintot ruháztak be. Fejlesztéseiket nagyrészt önerôbôl valósították meg, pá-
lyázat útján a társaság 296 millió forint támogatás kapott. A Béres Gyógyszer-
gyár Zrt. elnöke elmondta, nagyvállalati kategóriába tartoznak, így uniós fej-
lesztési támogatásokra nem jogosultak, ezért fontosnak nevezte a mostani 
támogatás odaítélését a versenyképesség megôrzése szempontjából.

(A Béres-csepp és a Béres-csepp Extra egyik összetevôje, a kobalt (kobalt-
klorid-hexahidrát) miatt a WADA legújabb –-- februári --– tiltólistájára került. A 
cég ezt követôen jelezte: szerintük nem doppingszer a Béres-csepp, hiszen azzal 
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Partizánok
Kicsit, igaz most pianóban, de ismét 

lángra kapott egy iskolaelnevezési tü-
zecske

Bár most nem a fellegvárnak számító 
Szegeden, hanem kicsit északabbra, a 
baloldal által állandóan vizslatott, és 
több szempontból is érdekesebb Mis-
kolcon. És nem is Ságvári Endrérôl 
van szó, hanem bizonyos Földes Fe-
rencrôl, akinek bizony soha, de soha 
nem hallottam a nevét, emiatt azonban 
szemernyi hiányérzetem sincs. Most 
is csak azért citálom ide, mert azt írja 
a Népszabadság, hogy Földes Ferenc-
rôl, aki fiatalon halt meg munkaszol-
gálatosként, és emiatt a kommunista 
rendszer a szentjei közé emelte, sza-
bad intézményt elnevezni. Csakhogy 
Miskolcon a szóban forgó intézményt 
már régen, még Rákosi pajtás alatt 
elnevezték az elhunytról, tehát most a 
név megtartásáról van szó, meg jelen-
tôs mértékû kekeckedésrôl is, nem 
pedig elnevezésrôl. Az új névadó 
egyébként valami Széchenyi lenne, aki 
bizonyíthatóan nem volt munkaszolgá-
latos soha, de sok évvel késôbb élt 
„vetélytársánál” mintha többet tett 
volna le az asztalra, sôt, ha úgy tetszik, 
márpedig nekem most úgy tetszik, a 
nemzet asztalára.

Azért vagyok ilyen pikírt, mert min-
den alapom megvan rá, általános isko-
lai éveimet ugyanis a Kilián Györgyrôl 
elnevezett egykori tanítóképzôben 
morzsolgattam. Most csak emlékezet-
bôl írom, hogy szegény Kilián a front 
mögé, természetesen német–szovjet 
viszonylatban kell mindezt érteni, le-
dobott partizánként esett el, szintén 
nagyon fiatalon. A folyosó végén meg-
tekinthettük bizonyítványa másolatát, 
jó tanuló volt, és még néhány hozzá 
kapcsolódó tárgyat, de sajnos azokra 
sem emlékszem már. Szobrot, ponto-
sabban mellszobrot, 1986. április 4-én 
kapott a régi mellett épült új iskola ud-
varán. Koszorúzására engem is kijelöl-
tek, és osztálytársnômmel annak rend-
je és módja szerint el is helyeztük a 
koszorút a talapzat tövébe, majd sza-
bályos balra áttal levonultunk a hely-
színrôl. Így nem láthattam, hogy a ko-
szorú nem maradt a helyén, elfújta 
ugyanis, mint valami ördögszekeret, a 
bolondos áprilisi szél, ami talán már 
egy merész, kicsit játékos és új sze-
lecske volt. Talán ezért nevezték el az 
iskolát késôbb Weöres Sándorról.

Középiskolámat egyszerûen mezô-
gazdasági szakközépiskolának nevez-
ték, semmilyen híres vagy hírhedt 
ember nevét nem biggyesztették a tel-
jes, hivatalos titulus elé. Amikor azon-
ban ennek is eljött az ideje, akkor, 
feltételezhetôen feledhetetlen emlékû 
történelemtanárunk, Balla Imre józan 
és egyben zseniális javaslatára, gróf 
Batthyány Lajos, az elsô magyar mi-
niszterelnök nevét vette fel.

Azét az emberét, akinek Széchenyi 
István, a legnagyobb magyar, minden 
tekintetben méltó párja.

Nagy Ottó
(Magyar Hírlap)

annyi kobaltot visz az ember a szer-
vezetébe, amennyit normál étkezéssel 
is bevinne. A Magyar Antidopping 
Csoport (Mancs) ennek ellenére sem 
ajánlja a sportolók számára a 
készítmények fogyasztását, honlapján 
máig a tiltott szerek között szerepelnek 
a termékek. 

2013 ôsze óta mindkét szer hunga-
rikum.)



Lesz-e háború? 
A második világháború óta a nem-

zetközi politikai élet nem az állami 
individuumok cselekedeteinek összes-
sége, hanem az államok felett álló 
nemzetközi, helyesebben államközi 
szervezet, az UNO politikai kereteiben 
élik az államok, önállóságuk részleges 
feladásával, külpolitikai életüket. 

Az UNO-ban részvevô államok egyéni 
politikai érdekeikbôl annyit áldoznak 
fel az UNO oltárán, amennyit az 1947-
es állapot megkíván. Az UNO nem áll-
hat Kelet-Európa felszabadítása gondo-
lata mellé, mert összeütközésbe kerül-
ne alapítási szándékával, és a keleti 
blokk érdekeinek megsértésével letér-
ne a nemzetközi kérdések békés elinté-
zésének útjáról. Az UNO úgy egész, ha 
abban Nyugat és Kelet is benne van, 
sôt ezen az alapon Vörös Kína is. Az 
UNO biztosítja a 45-ös állapotot, vele 
együtt Szovjetoroszország egységét és 
biztonságát is, sôt többet köszönhet 
neki, mint a nyugati államok, holott 
csak utóbbiak áldoztak fel politikai 
érdekeket érte. 

Amerika külpolitikájának, UNO-stá-
tusának és propagandájának szívhang-
jai nem mutatnak olyan háborúra, 
amely megszünteti a népek börtönét, a 
szovjet kolosszust. Ilyen háború egye-
lôre nem lesz.

(Magyar Szó, 1961. augusztus 24.)

Újévi gondolatok (1968)
A magyar szabadságharc számított a 

Nyugat politikai támogatására, sôt 
Amerika katonai segítségére. Az 1933 
óta fennálló orosz—amerikai megértés 
és együttmûködés (a szócsatákra most 
nem tekintünk) ilyen hirtelen széttöré-
sére a magyar függetlenségi törekvés 
nem volt elegendô. Az utóbbi négy 
évben a szócsaták drámai játékai is 
megszûntek, s helyükbe a közeledés 
propagandája lépett. Felszabadítás te-
hát nem lesz.

Érdekes visszatekinteni az elmúlt 10 
évre: a szovjet tiprás UNO-megbélyeg-
zése óta mint húzódtak vissza a kö-
zönybe (vagy aktív szovjetbarátságba) 
a nyugati sajtó és kormányok. Ilyen 
egyöntetûség már több, mint véletlen:

Nem régen még azt hangoztatták: 
„vagy kommunista lesz a világ, vagy 
belepusztul”. Ma már egyengetik lép-
teiket „új mechanizmus”-ra.

Az éket a gazdasági követelmények 
miatt kellett elfogadniok és eljön az 
idô, amikor a politikai keretek is 
tarthatatlanná válnak. Visszaút nincs 
már, miként a cápa fogai, magukba 
húzzák a polgári élet intézményeit. 
Minden személyi igény, egyéni érvé-
nyesülési vágy, áruéhség és tudás-
szomj növeli a folyamatot, és a jövô 
nemzedék már nem érti a zagyva 
pártzsargont. Még ragaszkodnak a 
hatalomhoz, még sokáig el kell viselni 
a megszállás pribékjeit, de most már 
bizonyos, hogy túlélik ôket a nemze-
tek. 

A történelem parancsa most a türe-
lem, a bizakodás. Egy a fontos az or-
szág számára: túlélni, megmaradni.  A 
magyar nép sokszor felemelte már fe-
jét történelme viharos századaiban. A 
világ nem egyszer elámult rajta. A 
felkelés 12 évvel ezelôtt elbukott. 
Most egy másik, ugyanannyiszor ki-
próbált viselkedési forma ideje jött el. 
A határok most nem a Kárpátokon 
vannak, hanem a családi házak küszö-
bén. A harc most nem a tankok ellen 
folyik, hanem az emberi gonoszság és 
ostobaság páncéljainak felfeszítéséért.

Ma „ismét harcol a magyar”.  Fegy-
ver helyett más eszközökkel és ha 
igaz, még nagyobb reményekkel. Ta-
lán ez a harcmodor, ez az igazi 

magyar küzdelem, amely meghozza 
egy napon a magyar nép szabadságát. 
És ami a legfontosabb: ebben a harc-
ban mi is résztvehetünk.

(Ausztráliai Magyarság, 1968. január.)

Lesz-e béke Vietnamban?
Tegyük félre emberi érzelmeinket 

és politikai beállítottságunkat, és vizs-
gáljuk meg a kérdést kizárólag hadá-
szati szempontból.

Két világ érintkezési határán nehéz 
a nemzetek sorsa. A középkort a val-
lás mozgatta, ma a nacionalizmus  
munkál. Kínával szemben nem az a 
kifogás, hogy kommunista, mert ha 
engedelmes UNO-tag lenne, a Formo-
za szigetére szorult Nemzeti Kínát 
régen ejtették volna. Kína kormányát 
(bár amerikai segítséggel jutott 1949-
ben hatalomra) gyakran emlegetik 
újabban mint „fascist-communist go-
ernment”-et, jelezve a szörnyû szóval, 
hogy a nemzetközi irányítást elutasít-
va, önálló utakon jár. (Jellemzô, hogy 
Titó ugyanezért a sokkal szimpatiku-
sabb „nemzeti-kommunista” jelzôt 
kapta, bár az is igaz, hogy csak „vakulj 
magyar, ne láss tót” alapon állott ez a 
külön út).

Így lészen a szavak játéka szerint 
látható a következô háború szemben 
álló két táborának pontos határvonala: 
a „fascista utakra tévedt” Kínát szem-
mel tartják a világ nyugalmára ôrködô 
nagyhatalmak. A kínai veszély növe-
kedésével még megérhetjük, hogy 
Moszkva is beleliberalizálódik a Sza-
bad Világba, hogy egy táborban véde-
kezzen a kapitalista világgal a pekingi 
kommunista veszély ellen. 

 A világ amerikai—orosz ellenôrzé-
sét zavarja a kínaiak külön útja. Ez 
határozza meg, melyik országok vagy 
területek képezik a harcászati perem-
vidéket.  Kína déli határán, Indiától 
Koreáig tart a harcászati övezet, me-
lyet a franciák, hollandok és a közel-
jövôben az angolok kivonulása után az 
amerikai haderô tart ellenôrzés alatt. 
Kína északi határait az oroszok vigyáz-
zák.

A címben feltett kérdésre: lesz-e bé-
ke Vietnamban — bár jósolni nem tu-
dunk, találgatni nem érdemes —, az a 
válasz, hogy (miután itt élünk Ausztrá-
liában, a kérdést errôl a kontinensrôl 
megközelítve) Ausztrália, mint az ame-
rikai vezetésû politikai és gazdasági 
hálózat egy része, továbbra is részt 
vesz ennek a világhatalmi szövetség-
nek a harcászati mûködésében. Ezt a 

szerepet a földrajzi helyzet jelöli ki, 
mégpedig teljesen függetlenül például 
attól, hogy melyik párt van éppen 
kormányon.

(Ausztráliai Magyarság, 1968. június.)

„Zsarnokság árad a föld felett”
Vastag sugárban zuhognak ránk a 

történelmi események hírei. Elég ki-
nyitni az újságokat, bármelyiket, bár-
melyik nap, a földnek úgyszólván 
minden sarkából felcsap a nyugtalan-
ság lángja, majdnem minden esetben 
erôszakos formában. Olyan esemé-
nyek sorozatát éljük, amelyekben a 
közös nevezô mindig, mindenütt a 
politikai erôszak. Mintha visszatér-
tünk volna valami távoli ôskorba, a 
nemrég még csak a nemzetközi diplo-
máciában élô ököljog benyomult az 
országok belsejébe, városi sikátorok 
ijesztô sötétjébôl az egyetemekre, 
nagyvárosok fôutcáira.

Íme, Európát is kikezdte az ameri-
canitis. Szomorú, hogy épp ilyenkor 
Európában a gátak elszakadnak és az 
amerikai fekete nacionalizmus polgár-
háborúval fenyegetô garázdálkodá-
saival együtt úgy néz ki a nyugati tér, 
mintha valóban a társadalom a szét-
esés állapotában lenne.

De talán nem is most kezdôdött ez a 
folyamat. „Vérengzô pártok rémural-
mában élünk”,— kiáltott fel Koszto-
lányi, akinek politikától iszonyodó 
lelke Széchenyiért rajongott, akitôl 
éppen hasonlót idézhetünk: „Erôvel 
pártembert akarnak belôlem csinálni”. 

Hol is kezdôdött? Talán a francia 
forradalomban. Azóta oda jutott a vi-
lág, hogy mindenkibôl pártembert 
akarnak csinálni. Megszüntették az 
osztályokat, és adtak helyette pártokat, 
melyekben a becsületes embernek se 
helye, se gusztusa, melyen kívül se 
anyagi, se társadalmi elômenetele 
nincs. A pártok kasztrendszere ter-
peszkedik a XX. század emberiségén, 
és önmagát frissíti a hitványak ki-
fogyhatatlan rezervoárjából. Önzés és 
taposás a stílus, és a másik ember 
érdeke, nézete és szempontja iránt 
nincs türelem. 

A politikai párt az a társadalmi koty-
valék, aminek kell hogy legyen jó 
szándékú idealistája és bôrkabátos 
brigantija, és a kettô között minden-
féle kincse-szemete a társadalomnak. 
Hogy most már a saját párt szemlélé-
sekor a kincse, az ellenpárt szemlélé-
sekor a szemete látszik, az természe-
tes. Nagy keveredésekkel fel is jön az 

alja, és az adja meg az uralkodó színt, 
az is bizonyos. 

(Ausztráliai Magyarság, 1968. július.)

Prága is tudja már
Csehszlovákia  orosz megszállása két-

ségtelenül a legmeglepôbb eseménye 
ennek a történelmi levegôjû esztendô-
nek. A csehek államát a legmegbízha-
tóbb szovjet csatlósnak ismertük, és 
egyetlen állama a világnak, ahol a 
kommunisták szavazás útján, relatív 
többséggel kerültek hatalomra. A 
nagy szláv testvér  elsô ízben fordított 
fegyvert egy másik szláv nép ellen. 
Cseh-szlovákiában 1945 óta nem tar-
tózkodtak orosz csapatok. Az orosz 
hadsereg az általa törvényesnek elis-
mert kommunista kormány ellen lé-
pett fel. Elsô ízben történt, hogy a 
csatlós elleni katonai akcióban más 
csatlós államok hadseregei is résztvet-
tek. Oroszország olyan politikai fejle-
mények ellen lépett most fel, amely-
nek az útjára maga is rálépett már, 
amelynek elindítására segítséget és 
utasítást adott.

A „prágai tavasz” nem hasonlítható 
össze az 1956-os budapesti események-
kel, de az elindulásnak voltak hasonló 
mozzanatai, és mindkettô orosz meg-
szállásba torkollott. Az úgynevezett 
liberalizmus,  amely ma a kommunista 
világban hol itt, hol ott hallat magáról, 
valójában intézményes törekvés a vad, 
brutális, embertelen rendszer  jövôjé-
nek a biztosítására. A technikai fej-
lôdéssel magában Oroszországban is, 
minden marxista blöffölés ellenére is, 
rohamosan halad a társadalom a pol-
gáriasodás útján. Az is biztos, hogy az 
elfoglalt kelet-európai népek nem tart-
hatók a primitívség állapotában még-
egy generáció idejére. Ez az oka, hogy 
itt kezdik a „reformokat” — és a féke-
zés az oroszok dolga. 

A külföldi tôke behozatalának égetô 
szüksége és a sajtó zabolátlansága 
idézhették elô elôször a burkolt meg-
szállást, késôbb a nyílt bevonulást. Az 
új gazdasági mechanizmust  a csehek 
korábban kezdték és belebuktak. A 
gazdasági csôd teljes és tagadhatalan. 
A sajtószabadság pedig még a külföldi 
tôkénél is ijesztôbb valami a kommu-
nista országokban. 

Kádár  Dubcsek mellett állt kezdetben, 
csak június végi hosszabb moszkvai 
látogatása után lépett fel Dubcsek 
ellen. Ettôl kezdve pontosan az ellen-
kezôjét  írják a magyar lapok a fejle-
ményekrŒl:

A varsói ultimátum lényege, hogy 
elsô ízben lép nyilvánosságra az új 
nemzetközi jogelv, amely szerint a 
varsói paktum államai közösen beavat-
kozhatnak az egyik szerzôdô tagállam 
belsô ügyeibe. Ilyen pedig még nem 
volt és ezt a népeket egymásra uszító 
taktikát követte az ultimátum aláírói-
nak közös akciója, amelynek során az 
orosz, a lengyel, a kelet-német és a 
bolgár csapatok mellett a magyar csa-
patok is bevonulnak Csehszlovákiába, 
ami által súlyos helyzet elé állítják a 
felvidéki magyar lakosságot. Kádár, 
Moszkva hû cselédjeként, az ellen 
fordult, akivel elôzôleg szerzôdött. 

A felvidéki magyarság sem volt tét-
len ezekben a sorsdöntô hónapokban. 
Mindent elkövettek, hogy végre egyen-
lô állampolgári jogokhoz jussanak, 
legalább azzal kapcsolatban, hogy a 
szlovákok párhuzamosan részt kaptak 
a kormányzásban és federatív tervei-
ket komolyan tárgyalták. Sajnos a ma-
gyarok követeléseit elsôsorban a szlo-
vákok gáncsolták mindenütt, megvá-
dolva ôket az állam iránti hûtlenséggel 
is. Most, habár világos, hogy mit sem 
tehetnek róla, a kádári harciaskodás 
jó ürügyet fog szolgáltatni a soviniz-
mustól elvakult szlovákoknak esetleg 
az újabb magyarüldözésre. Mert ne 
áltassa senki magát abban, hogy „or-
szággyarapító” szándékkal járult hoz-
zá Kádár a katonai kalandhoz.

(Ausztráliai Magyarság,
1968. szeptember.)

Ôszirózsák halálos emléke
Magyarország népe 50 évvel ezelôtt, 

ezekben a napokban csak a halottak-
napja virágát, a sápadt ôszirózsát tûz-
hette ki. Jobban is illik a kivérzett or-
szág sápadt színéhez. Minden a meg-
elôzô évtizedek alatt lassan felgyülem-
lett társadalmi baj, a nyers liberál-
kapitalizmus által felidézett szociális 
feszültségek, a pán-szláv mogalmaktól 
és a nyugati titkos, monarchia-ellenes 
társaságoktól felzaklatott nemzetisé-
gek, és fôleg a háborús veszteségek és 
reménytelenség egyszerre bénították 
meg a magyar nép összetartó erejét.

A 19-es kommün megfelelô szérum-
oltás volt a magyar nép számára. A 
bolsevizmus társadalmi elutasítása 
teljes volt, és az maradt a mai napig 
is. A kommunista szó megbélyegzô 
volt nemcsak a független magyar 
bíróság ítéleteiben, de a társadalom 
minden rétegében, parasztok, munká-
sok, szegény emberek között is. És a 
második világháború utolsó szakaszá-
ban az ország határain át dübörgô 
orosz tankhadosztályok is általános 
szorongást idéztek elô. A magyar hon-
védség végsôkig kitartó szívós kitartá-
sa mögött az ország védelmének ön-
feláldozó elszántsága dolgozott, nem 
pedig ilyen vagy olyan politikai rend-
szer megmentése. Az országvédô har-
cot igazolja a történelmi elismerés 
számára az országnak azóta is tartó 
ellenséges megszállása.

Nem véletlen, hogy a kisantant álla-
mok egyikében sem állomásoznak 
orosz csapatok.

Emlékezetes, hogy a Trianont reánk 
mérô nyugati ellenségeink a Magyar-
ország feletti közvetlen katonai ellen-
ôrzés lejártával létrehozták az utód-
államok, Csehszlovákia, Románia és 
Jugoszlávia katonai szövetségét, kife-
jezetten és kizárólag Magyarország 
ellen. (Jellemzô a szláv nacionalizmus 
túlzásaira, hogy 1934-ben, Sándor ju-
goszláv király megyilkolása ürügyén 
fel akarták osztani véglegesen csonka-
Magyarországot is!)

 (Ausztráliai Magyarság,
1968. november.)

(Folytatjuk)

Ilyen a világ! (2) 
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Kedves Olvasóim!
Emigrációs életünk korai szakaszában 

nagy igényünk volt érdeklôdésünket 
kielégítô információra. Ezt nem kaptuk 
meg az itteni sajtóból, nem is szólva 
nyelvismereti hiányosságunkról. Európa 
romjaiból már emelkedett, míg Magyar-
ország népe idegen világképbe nyomo-
rítottan, a forradalom után már csak a 
fizikai magmaradást célozhatta meg. 

A kommunizmus tovább terjedt a 
világban, Amerika csak látszólag elle-
nezte, sok minden érthetetlen volt a 
nagypolitikában. Az információözön-
ben nehéz volt eligazodni. Ebben az 
idôben hoztuk meg néhányan a ma-
gunk áldozatát azért, hogy legyen 
Ausztráliában magyar nyelvû, magyar 
szellemiségû tájékoztatás.

Elkötelezettség nélküli újságírás 
nincs, nekünk a magyarság sorsa és 
érdeke lett az irányelv. Olyan világban, 
amelyben felszabadulásnak nevezik a 
katonai és politika megszállást nyuga-
ton–keleten egyaránt, minden politikai 
megnyilatkozást meg kell vizsgálni a 
következmények tüktében.

Ebben a rovatban félévszázaddal ez-
elôtti írásaimban foglalt megállapítá-
saimat sorolom fel. Ezek abban az idô-
ben sokak számára túlzottnak és vala-
miféle borúlátó nacionalizmussal telí-
tettnek tûnhettek. Mai felidézésükkel 
azonban igazolást nyerhetnek a jelen-
leg már átláthatóbb  politikai helyzet-
ben, amikor Európa-szerte a nemzeti 
szuverenitások tervszerû lebontása tör-
ténik.         Csapó Endre



Június 15-én héfŒ délután, a Magyar 
Tudományos Akadémia „A Fény Éve” 
programsorozata keretében „A femto-
lézerek szerepe a szem sebészeti be-
avatkozásaiban” címen tudományos 
ülést tartott az Akadémia Nagytermé-
ben. Az eseményre meghívást kaptunk 
mivel az egyik elŒadó feleségem uno-
katestvérének leánya Dr. Rátkay 
Imola volt, aki a magyar lézeres ref-
raktív sebészet úttörŒje a múlt század 
90-es évei óta. Most „Az elsŒ femto-
lézeres szaruhártya mûtétek hosszú 
távú tapaszatalatai”-ról tartott elŒ-
adást, négy professzor társaságában: 
Juhász Tibor (USA), Bor Zsolt (Sze-
ged-MTA), Nagy Zoltán (Semmel-
weis) és Módis László (Debrecen), 
akik mind a szem sebészeti beavat-
kozás különféle variációiról értekez-
tek, de mindegyik kiemelte Imola 
úttörŒ szerepét, aki még az Egyesült 
Államokban is többször tartott ezekrŒl 
a sebészeti mûtétekrŒl elŒadást. – 
Megjegyzem, hogy engem különösen 
érdekelt a téma, hiszen mindkét sze-
memrŒl lézeres mûtéttel távolították 
el a szürkehályogot. Büszkék vagyunk 
Imolára és férjére Dr. Traub Alfréd-
re, aki plasztikai sebészmûtéteket 
végez, mert Szentendrén Œk ketten 
hozták létre a Dunakanyar Medical 
Centert. 

Június 17-én reggel indultunk fele-
ségemmel a 2. Nyelvésztáborba, 
amit az Anyanyelvápolók Szövetsége, 
a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócso-
port, az Inter Kultúra-, Nyelv- és Mé-
diakutató Központ, a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, a Magyar Szemi-
otikai Társaság, a Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társaság és a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
rendezett Sátoraljaújhelyen a Ka-
zinczy Múzeumban és Széphalmon a 
Magyar Nyelv Múzeumában. A nyel-
vésztábor célja, az egyik rendezŒ Ba-
lázs Géza professzor véleménye sze-
rint, a következö : „általános célja, 
hogy jöjjenek össze azok, akiket érde-
kelnek nyelvi kérdések, és kötetlenül 
beszélgethessenek, a másik, hogy szí-
nes, élvezetes, tudományos elŒadások 
hangozzanak el a széles közönségnek, 
a harmadik, hogy a nyelvészek is be-
szélgethessenek egy kicsit egymással, 
s talán rájönnek, hogy több közös 
témájuk is van mint gondolták volna.” 
– Ezúttal Dr. Fûzfa Balázs a Szom-
bathelyi Egyetem docense vitt minket 
autóján Sároraljaújhelyre, ahol a Csil-
lagfény Panzióban nyertünk elhelye-
zést. Étkezésünk egy közeli vendéglŒ-
ben volt, ahol ha a napi menüt vá-
lasztottuk, ami ízletes és elfogadható 
volt, akkor méltányos árat számítot-
tak. 

Az elsŒ napon Keszler Borbála 
emeritus professzornak (ELTE) elŒ-
adása – a készülŒ magyar helyesírás 
12. szabályzatának ismertetésére – 
elmaradt, ugyanis az MTA zár alá 
vette a szeptemberben nyilvánosságra 
kerülŒ szabályzati anyagot. Nem kí-
vántak errŒl elŒzetes vitát generálni. 
Helyette Balázs Géza nyelvészpro-
fesszor (ELTE) szólalt fel s bejelentet-
te, hogy akiket érdekelnek a szabály-
zattal kapcsolatos vélemények, kriti-
kák, azok már olvashatók honlapjukon. 
Szólt ehelyett a manapság elterjedŒ 
digitális SMS levelezések helyesírá-
sának fordulatairól. Ezután Fûzfa Ba-
lázs elŒadása következett, aki Arany 
Jánosról a „nyelvrontóról” értekezet, 
aki szimbolikus, átszemantizált balla-

dáival pl. a Szondi két apródja, Az egri 
leány, vagy a Vörös Rébék-kel új 
nyelvezetet alkotott, mást mint az 
azidŒben megszokottat. Este Pusztay 
János Prima Primissima-díjas egyete-
mi tanár kitûnŒ elŒadását hallgathat-
tuk „A 12 legszebb magyar vers”-et, 
Fûzfa Balázs válogatását: József Atti-
la: Eszmélet; Nagy László: Ki viszi át a 
szerelmet; PetŒfi Sándor: Szeptember 
végén; Radnóti Miklós: Levél a hit-
veshez; Arany János: Szondi két ap-
ródja; Vörösmarty Mihály: A vén ci-
gány; Pilinszky János: Apokrif; Ber-
zsenyi Dániel: A közelítŒ tél; Ady 
Endre: Kocsi-út az északában; Weöres 
Sándor: Valse triste; Babits Mihály: 
Esti kérdés; Kosztolányi DezsŒ: Hajna-
li részegség. – A költészet remekeivel, 
méltó befejezést nyert az elsŒ nap.

A második napon Ladányi Mária 
egyetemi tanár (ELTE BTK Alkalma-
zott Nyelvészeti Tanszék) a Modern 
nyelvészeti irányzatokról tartott ér-
dekfeszítŒ elŒadást. Különösen megra-
gadott a funkcionális kognitív nyelvé-
szet-tel kapcslatos pontokba szedett 
álláspontja, miszerint: • az egyén és az 
emberi közösségek összetett jellemzŒit 
veszi tekintetbe • biológiai, pszicho-
lógiai, társadalmi és kulturális vonat-
kozásokra is tekintettel van • általáno-
sít, de nem szakad el az ember valósá-
gától • a hétköznapi emberi kogníció 
mûködését modellálja a társas folya-
matokban (kommunikáció). Az elŒ-
adást követŒen megtekintettük a Ka-
zinczy-múzeum földszinti és emeleti 
termeit, amik bemutaták Kazinczy 
életútját gyerekkorától haláláig: bör-
tönéveit és alkotó munkásságát a 
nyelvújításban. Ebéd után átugrottunk 

Szlovákiába, megnézni Borsi-ban Rá-
kóczi Ferenc szülŒházát és az ott 
kiállított memorábiliákat. Visszatérve 
Sátoraljaújhelyre könyvbemutatóban 
volt részünk. Ismertetésre kerültek 
többek között: Pusztay János, Rácz 
János, Balázs Géza és Kiss Róbert 
Richard mûvei. Este megismétlésre 
került a nagyváradi Anyanyelvi Kon-
ferencián pár héttel ezelŒtt bemuta-
ttott Búcsú Váradtól címû Janus Pan-
nonius elŒadás Pölcz Ádám és barátai 
elŒadásában.

A harmadik nap délelŒttjén nyelvtan-
oktatás és a mai magyar nyelvi kör-
kép keretében sok tanulságos mód-
szerrel, példával ismerkedtünk meg. 
Baranyai Katalin (OFI): Tankönyfej-
lesztési programokat ismertetett; 
Magyari Sára (PKE, Nagyvárad): A 
romániai magyar sajtónyelvrŒl, dife-
renciált változatairól: az újságbeli, a 
rádiós és televíziós információközve-
títés maghatározó mûfajairól, ezek 
nyelvi kifejezési formáiról, hatáskeltŒ 
eszközeinek azonos és különbözŒ sa-
játosságairól tartott érdekfeszítŒ elŒ-
adást. Kitért a kisebbségi sajtónyelv 
szerepére, ami a szakmaiság rovására 
mehet, mert feladata nemcsak a hír-
szolgálatot, de identitásŒrzést, nyelv-
megtartást, identitásközvetítést is el 
kell lásson a közösség érdekeit szem 
elŒtt tarva, azaz késleltetnie kell a 
többségi kultúrába való beolvadást. A 
romániai magyar média a magyar 
nyelv megtartása érdekében: a szép 
szabatos magyaros fogalmazásba ve-
tett hitüket igyekszenek nem föladni a 
gyorsuló világ hírözöne ellenére sem. 
Példának az aradi „Nyugati Jelen” 
címû napilapot említette. (Vélemé-
nyem szerint hasonló magatartás 
tapasztaltam Sepsiszentgyörgyön a 
„Háromszék” címû napilapnál is.) A 
következŒ elŒadó Dénes Ágota (Álta-
lános Iskola, Csögle) bemutatta, ho-
gyan tanítja a nyelvtant hátrányos 
helyzetben lévŒ gyerekeknek. Már az 
elsŒ osztályban is van nyelvtan, állí-
totta Ágota. Példának felemlítette 
hangtanból: magánhangzók, mással-
hangzók és idŒtartamuk; az ábécé és a 
betûrend; szótagolás és az elválasztás. 
Szófajtanból: ige (az ige ragozása, az 
igeidŒk, az igekötŒs igék, az igemó-
dok); melléknév (fokozás, a tulajdon-
névbŒl képzett melléknevek; számnév; 
néhány névmásfajta (személyes, mu-
tató, kérdŒ); viszonyszók (névelŒ, név-
utó, igekötŒ). A nyelvtani fogalomalko-
tásnál fontos a múlt idŒ, jelen idŒ és a 
jövŒ idŒ ismertetése. Példákkal ismer-
tette milyen jó eredményt ért el a 
hátrányos helyzetû gyerekeknél, hi-
szen már titkosírást is meg tudnak 
fejteni. Fel is adta a leckét hallgatósá-

gának, és bizony, a nyelvmûvelŒ szak-
embereknek fejtörést okozott a gyors 
és helyes megfejtés, de végül csak 
sikerült. Minya Károly fŒiskolai ta-
nár (NYF, Nyíregyháza) fejezte be a 
délelŒtti elŒadások sorát, aki az új 
magyar nyelvezetet – neologizmusokat 
– ismertetett. Ezek elfogadása vagy 

elutasítása elég nagy vitát gerjesztet, 
amit a felhozott példák mutatnak: be-
támad, besértŒdik, beájul; kinek rossz 
a felesége, igya be! – Nos, mit is 
mondtak az ógörögök? A grammatika 
a helyes beszéd és a helyes írás tudo-
mánya!

Délután a nyelvésztábor, a Magyar 
Nyelv Múzeumában, Széphalmon foly-
tatódott. 

Mi Pomogáts Bélával és Fejérdy 
Zillével a Csillagfény Panzióban száll-
tunk meg, és esténként, amikor vissza-
tértünk a nap eseményei után szállá-
sunkra, rendszerint még elbeszélget-
tünk, és közösen elfogyasztott, altató-
nak szánt egy-két kupica pálinka után 
tértünk szobáinkba nyugovóra. Egy 
ilyen alkalommal határoztuk el, hogy 
ma délután még Széphalom elŒtt egy 
külön túrát ejtünk és ellátogatunk 
Füzérradványra a Károlyi-kastélyba 
és megtekintjük Füzér várát ami 
nincs túl messze Széphalomtól. Így is 
történt azzal a módosítással, hogy a 
vár helyett, amit most éppen restau-
rálnak, Füzéren a vármúzeumba tér-
tünk be, ami csodálatos szép, modern  
környezetben mutatta be régi okmá-
nyok, rajzok, ruházatok és metszetek 
által a vár és környéke történetét. 
Pont idejében érkeztünk meg Szépha-
lomra Pomozi Péter komoly kutató 
munkával összeállított elŒadására a 
magyar nyelvközösséget fenyegetŒ 
asszimiláció és disszimilációs straté-
giák ismertetésére. Statisztikai adatok-

kal, grafikonokkal ábrázol-
ta a Felvidék és Vajdaság 
Œshonos magyarságának 
az elmúlt évtizedekben 
végbement létszámcsök-
kenését. Vizionálta, hogy 
2020 és 2060 között teljes 
egészében kifogyhat a ma-
gyarul beszélŒk létszáma, 
s ezzel kihalhatnak a ma-
gyar etniumhoz tartozók 
ezekben a régiókban. 

Véleményem szerint en-
nek a folyamatnak a meg-
állítására több lehetŒség is 
kínálkozik: a magyar nyelv-
nek intenzívebb oktatása 
az iskolákban és az egye-
temeken, használatának 

elfogadtatása a mindennapi életben, 
az Egyesült Nemzetek Szövetsége, az 
Európai Biztonsági és Együttmûködési 
Szervezet, az Európa Tanács és az 
Európai Bizottság által megfogalma-
zott és elfogadott ajánlások és határo-
zatok betartásának követelésével; va-
lamint az önrendelkezést nyújtó kultu-
rális és területi autonómiák megvaló-
sításával. Ezekért az alapvetŒ emberi 
jogokért meg kell harcolni mind a 
politikai arénákban, mind a civil szfé-
rák miliŒjében. Ehhez viszont elköte-
lezett hazafiakra lenne szükség, akik 
nemcsak beszélnek, de cselekszenek 
is az Œshonos magyarság túlélése/
megmaradása érdekében. – E súlyos 
gondokkal megterhelt gondolataink 
feloldására jól jött az aznap esti va-
csora után rendezett borkostoló, ami-
kor sikerült kissé más irányba terelni 
agyunk tekervényeit, pl. népdalokba.

Július 20-án szombaton, a negyedik 
napon, de. emlékezés történt Lôrincze 
Lajosra, a XX. század legendás nyelv-
mûvelŒjére, születése 100. évfordu-
lóján a Magyar Nyelv Múzeumának 
elŒadótermében. Felsorakoztak a Ba-
lázs Géza által vezetett intrejúra: 
Pölcz Ádám, aki LŒrincze Lajoshoz 
írt verseket ismertetett, többek közt 
egyet Kányádi Sándortól; Lôrincze 
Péter színes emlékeit tárta fel apjá-
ról, kettŒjük és a barátok viszonyáról; 
Grétsy László írásban fejtette ki, 
hogy „Nemzeti intézménnyé vált” az 
évek során; Kemény Gábor az írói 
nyelvhelyességérŒl értekezett; Pomo-
gáts Béla az Anyanyelvi Konferenciá-
kon betöltött szerepét ismertette; H. 
Varga György a rádióban kifejtett 
nyelmûvelési tevékenységérŒl szólt; 
Balázs Géza a magyar  nyelvtudo-
mányban végzett szerepét és öröksé-
gét fejtegette, és befejezŒül Nyiri 
Péter az „Emberközpontú nyelvmû-
velŒdés a Magyar Nyelv Múzeumá-
ban” címen tartott fejtágító elŒadást. 

 
Számunkra ezzel végetért a nyel-

vésztábor, mert vissza kellett térjünk 
egy másnapi családi elfoglaltságra 
Budapestre. A búcsúzgatások során 
számomra még egy interjúra is sor 
került, az Európa Rádió munkatársa 
Jászter Beáta érdeklŒdött, hogyan és 
miért kerültem feleségemmel együtt 
a messzi Ausztráliából e rangos nyelv-
mûvelŒ táborba, Széphalomra? Kifej-
tettem, hogy megmaradásunk záloga a 
magyar nyelv és hagyományaink 
megtartása, és erre törekszünk Auszt-
ráliában is intézményeink, szerveze-
teink és magyar–magyar kapcsolatain-
kon keresztül. Röviden ismertettem az 
ausztráliai magyar nemzeti emig-ráció 
szerepét e nemzeti feladatok 
ellátásában. 

Útunkat vissza Budapestre egy ked-
ves fiatal ügyvédpáros Ágnes és Ba-
lázs autójával tettük meg kellemesen 
elbeszélgetve – Œk voltak azok, akik az 
elŒzŒ napi borkostolóhoz szállították a 
hozzávalót.

Sok élménnyel és sok könyvvel 
gazdagodva tértünk haza. Pomogáts 
Béla például az elmúlt évek során 
publikált három dedikált könyvével 
ajándékozott meg: 2013 Dunántúli 
tükör – Portrévázlatok és kritikák, 
2014 A lélek térképe – Tanulmányok 
és elŒadások, 2015 Történelmi sors-
fordulók – Az elsŒ világháború a ma-
gyar irodalomban.

Kardos Béla magyarországi beszámolója (7)
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Ladányi Mária egyetemi tanár

Magyari Sára egyetemi tanár



A Régiók Bizottságának brüsszeli 
székhelyén július 14-én került sor arra 
a találkozóra, melyet Tôkés László, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 
Tanács elnöke és Szilágyi Zsolt, az 
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke kez-
deményezett Markku Markkulával, 
a Régiók Bizottságának elnökével. A 
találkozó annak nyomán jött létre, 
hogy az EMNT és az SZNT, stratégiai 
partnerségk keretében, legutóbbi 
együttes ülésükön közös levélben ke-
resték meg a Rgiók Bizottságát. A 
megbeszélés kiemelt témái voltak: az 
SZNT európai polgári kezdeményezése 
a régiók esélyegyenlôsége ügyében, 
valamint a székelyföldi önkormányza-
tok határozatai az önálló és egységes 
székelyföldi közigazgatási régió kiala-

kítása tárgyában.
Bevezetôjében Izsák Balázs azt hang-

súlyozta, hogy Székelyföld egy olyan 
uniós szabályozásban érdekelt, amely 
nem teszi lehetôvé a tagállamok szá-
mára a demokratikus elvek megkerü-
lését, s nem sérti a régiók esélyegyen-
lôségét. Székelyföld autonómiája 
egész Románia érdeke, kár, hogy ezt 
Bukarest még nem ismerte fel. Felhív-
ta az elnök figyelmét arra, hogy Romá-
nia EU-csatlakozása óta Székelyföld-
nek a román többségû megyékhez vi-
szonyított gazdasági lemaradása meg-
növekedett, s lényegében egy, az unió 
kohéziós politikájával ellentétes folya-
matnak lehetünk tanúi. Hangsúlyozta, 
hogy a régiók gazdasági esélyegyen-
lôsége az európai uni egyik alapérté-
két, éspedig a kulturális sokszínûséget 

óvná meg, amennyiben ezt a közösségi 
jog szavatolná. Ebben nagy szerepe 
lehetne a Régiók Bizottságának, noha 
tisztában vagyunk azzal, hogy a testü-
letnek csupán véleményezési, konzul-
tatív hatásköre van az EU viszonylatá-
ban –- mondotta az SZNT elnöke.

Tôkés László EP-képviselô a romániai 
közigazgatási tervekre vonatkozóan 
sajnálattal mutatott rá, hogy a jelek 
szerint még az egykori kommunista 
rezsim is nagyvonalúbb volt Székely-
földdel szemben, mint a jelenlegi hata-
lom, mely a székely megyék közigaz-
gatási önállóságát szándékozik meg-
szüntetni. Elôzôleg már a fejlesztési 
régiók kialakításánál sem tartották 
tiszteletben Székelyföld történelmi 
összetartozását, a mostani tervek pe-
dig annál is rosszabbak. Nem csoda, 
hogy Elzász lakossága is erélyesen til-
takozik a franciaországi közigazgatási 
tôszervezés ellen, mely eme fejlett 
történelmi régiót kívánja összeolvasz-
tani más elmaradottabb, történelmileg-
földrajzilag nem hozzá illô tartomá-
nyokkal –-- mondotta erdélyi képvise-
lônk, majd Izsák Balázzsal együtt azt 
kérte, hogy a Régiók Bizottsága mind 
az európai polgári kezdeményezés, 
mind pedig az önkormányzati határo-
zatok ügyében foglaljon állást.

Szilágyi Zsolt a tavaly novemberi ál-
lamelnöki kampányban bemutatott 
programjra utalva azt húzta alá, hogy 
Romániának egy erôsen központosított 
államigazgatási rendszere van --– ezt 
kellene átalakítani a föderalizmus és 
az európai önkormányzatiság elvei 
alapján. A történelmi régiók, ezenkép-
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Versailles -- 
megint?

Az egész világsajtót bejárta Yannis 
Varoufakisz volt görög pénzügymi-
niszter összefoglalója a legújabb gö-
rög „mentôcsomagról” így angolúl: 
„This is a new Versailles treaty that is 
haunting Europe again” azaz „Ez egy 
új Versailles szerzôdés, ami ismét ki-
sérti Európát”.

Mi magyarok hálásak vagyunk a gö-
rög politikusnak már csak azért is 
mert, ha mi a trianoni békeparancsról 
merünk beszélni, akkor azonnal ránk 
csapnak a külföldi „haladók” és a bel-
földi --- Petôfit idézve --- „cudar, áru-
ló testvérek” is. Mi örülhetünk ha 
ezek csak le-irredentáznak, és nem 
ragasztják ránk a fasiszta cimkét is.

Igen, Varoufakis úr, minket már 95 

éve kisért a versaillesi-trianoni szel-
lem, és annak ellenére, hogy a zseniális 
John Keynes rámutatott a szerzôdés 
negativ gazdasági következményeire, 
és Harold Nicolson brit diplomata az 
új határok megrajzolásánál történt 
nagy hibákról és mulasztásokról szá-
molt be, a trianoni rabló-béke a gúny-
határok esetében még mindig változat-
lan.

Kicsit meglepô, hogy egy magasran-
gú görög politikus megbélyegzi a ver-
saillesi szerzôdést, mivel mint gyôztes 
állam, a Görög Királyság nemcsak a 
németekkel kötött szerzôdést írta alá, 
hanem minden más párizs-környéki 
békeszerzôdést is.

A Németországgal kötött Versaillesi 
Szerzôdést (1919 junius 28) a hellén 
állam nevében Venizélosz miniszterel-
nök és Politis külügyminiszter írták 
alá. Ezután következett az Ausztriával 
kötött szerzôdés (St.Germain-en-Laye 
1919 szeptember 10), ahol Politis kül-
ügyminiszter és Athos Románosz 
párizsi görög nagykövet képviselték 
hazájukat. A Görögországgal szomszé-
dos Bulgáriával (Neully-sur-Seine, 
1919 november 27) kötött békeszerzô-
dést Venizélosz és Politis írták alá. A 
Magyarországra (Trianon 1920. június 
4.) rákényszerített békeparancsnak 
görög részrôl csak egy aláírója volt: 
Athos Románosz. Legutoljára Törökor-
szág következett (Sevres 1920 augusz-
tus 10, itt a görög államot Venizélosz és 
Románosz képvíselték.

Itt két dolgot kell leszögezni. Elôször, 
hogy azért a rosszért ami Versailles 
számlájára irható azért felelôsek 
mindazon államok amiknek delegátu-
sai ezeket aláírták, --- így Görögország-
nak is rész-felelôsséget kell vállalnia. 
A másik szempont az, hogy a hellén 
állam jól jött ki Versaillessel, s ezért 

nem látszik elegendônek a párizsi bé-
keparancsok megbélyegzése, ha csak 
ezzel együtt a béke diktátumok revízi-
ója is megjelenik a tárgyaló asztalokon. 
A Bulgáriával és Törökországgal kö-
tött békeszerzôdések új határokat je-
löltek ki e két ország és Görögország 
között. Bulgária a békeparancsot „Má-
sodik Nemzeti Katasztrófaként” élte 
meg. Görögország Bulgáriától meg-
kapta Nyugat Tráciát és bár a béke-
szerzôdés értelmében Bulgária hasz-
nálhatta volna Alexandropoli kikötôjét 
ezt a görög fél elszabotálta.

A trianoninál is szigorúbb feltételeket 
írtak alá a törökök Sevres-ben. Ha 
ezek a határok nem változnak, akkor a 
mai Törökországnak csak egy negyede 
maradt volna török kézben. Sevres-
ben a görögök nagy területeket kaptak 
Törökországtól. De a békediktátumot 
a török nemzetgyûlés Mustafa Ka-
mal vezetésével elutasította, és Török-
ország 1920-1923 között háborúval 
vívta ki annak felülvizsgálását, amit a 
Laussannei Békeszerzôdés érvényesí-
tett.

Összefoglalva, mint a párizs-környéki 
békeszerzôdések aláírója, Görögor-
szág felelôs ezekért a békékért, és --- 
Varuofakisz úrat idézve --- „azért a 
szellemért ami ma Európát kisérti”.

Elefteriosz Venizéloszt mint kitûnô 
diplomatát és államférfit ismerjük, 
életrajzában olvashatjuk, hogy az elsô 
világháború után jelentôs területekhez 
juttatta Görögországot Bulgária és Tö-
rökország rovására. Ôt a „modern Gö-
rögország megteremtôjének” tartják 
számon és a 20 század elejének legna-
gyobb görög politikusának illetve 
államférfiújának tartják.
Az ô szelleme is kisérti Európát?

Kroyherr Frigyes 

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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pen Székelyföld is képes volna saját 
önkormnyzását ellátni, sôt az egész or-
szág jobban járna, hogyha a történelmi 
régiók, az európai haladó gyakorlatnak 
megfelelôen, önálló pénzügyi és dön-
téshozási illetékességgel rendelkezné-
nek. Bár most mindenki a katalán és a 
skót helyzetre figyel, az erdélyi ma-
gyar autonómiatörekvések valójában 
megerôsítenék térségnk stabilitását, 
ellenkezô esetben viszont csak a meg-
lévô feszültségek növekednének meg.

Markku Markkula megköszönte a 
tájékoztatást, majd arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az általa vezetett testü-
let több olyan dokumentumot fogadott 
el, amely összhangban van az elmon-
dottakkal. Azoknak a korábbi ajánlá-
soknak a fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet, melyek hasonló helyzetekre 
vonatkoznak, és amelyeket intézkedé-
seik meghozatalakor a tagállamok 
szem elôtt tarthatnak. A jelentéstévôk 
munkájának a fontosságára is kitért, 
hiszen az általuk elkészített dokumen-
tumok referenciaként szolgálnak más, 
hasonló témájú dokumentumok elké-
szítésekor. A Régiók Bizottsága nem 
mondhatja meg egyik vagy másik tag-
állam kormányának, hogy milyen in-
tézkedéseket hozzanak, az általános 
érvényû szabályokat viszont minden 
tagállamnak tiszteletben kell tartania. 
Az általa vezetett testület szakértôi 
már a 2020 utáni közösségi kohéziós 
politika tervein dolgoznak. A történel-
mi régióknak és a helyi önkormányza-
toknak a jövôben mindenképpen na-
gyobb szerep fog jutni ennek kialakí-
tásában –--- hangsúlyozta a Régiók 
Bizottságában elnöke.

* * *
Elutasította a szlovák oktatásügyi mi-

nisztérium abban a petícióban foglalt 
követeléseket, amelynek megfogalma-
zói a magyar anyanyelvi írás- és olva-
sásórák számának növelését és a ma-
gyar történelem oktatásának 
erôsítését kérték a magyar tannyelvû 
általános iskolákban --- közölte a petíci-
ós bizottság.

Az anyanyelvi írás- és olvasásórák, a 
szabadon választható órák növelését, 
valamint a magyar történelem oktatá-
sát követelô petíciót három magyar 
civil kezdeményezte április végén. A 
kezdeményezést az tette indokolttá, 
hogy a szlovák oktatásügyi tárca idén 
szeptembertôl hatályos kerettanterve 
a magyar nyelvû általános iskolák alsó 
tagozatain jelentôsen kisebb óraszá-
mot irányoz elô az anyanyelv oktatásá-
ra, mint a szlovák intézményekben.

A petícióban ennek az aránytalanság-
nak a kiküszöbölését kérték, valamint 

síkra szálltak azért is, hogy az érintett 
intézményekben a jelenlegi egy óráról 
növeljék kettôre a történelemórák szá-
mát, hogy az iskolások így megismer-
kedhetnek a magyar történelemmel 
is.

A petícióhoz csatlakozott a felvidéki 
magyarság több civil és politikai ér-
dekképviseleti szervezete is. A kezde-
ményezést támogató petíciós íveket --- 
amelyekre közel 26 és félezer aláírást 
sikerült összegyûjteni --- május végén 
adták át a szaktárca iktatójában. Egy 
héttel késôbb, ugyanezekkel a követe-
lésekkel összefüggésben, valamint a 
kisiskolákat veszélyeztetô minimális 
osztálylétszám tervezett bevezetésével 
kapcsolatban a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének (SZMPSZ) 
küldöttsége tárgyalt Juraj Draxler 
szlovák oktatásügyi miniszterrel, aki a 
találkozón a petíciót politikai indítta-
tásúnak nevezte és elutasította az ab-
ban foglaltak teljesítését.

Késôbb a kisiskolákat veszélyeztetô 
intézkedést --- a közoktatási törvény 
módosítása során --- a pozsonyi tör-
vényhozás nem vonta vissza, de annak 
hatályba lépését egy évvel kitolta.

Az egyebek mellett az anyanyelvi 
órák növelését szorgalmazó petícióra 
pénteken érkezett meg a szaktárca vá-
lasza, amely indokolatlannak minôsí-
tette és elutasította a petícióban fog-
laltakat --- tudatta sajtóközleményében 
a petíciós bizottság. Az anyanyelvi 
órák alacsony számát kifogásoló pon-
tot a minisztérium úgy kommentálta, 
hogy a magyar oktatási nyelvû általá-
nos iskolákban az anyanyelv és az ál-
lamnyelv elsajátításához szükséges 
teljes óraszám 42 az alsó tagozaton, és 
48 a felsô tagozaton, miközben a szlo-
vák oktatási nyelvû iskolák kerettan-
terve az anyanyelv és egyben állam-
nyelv elsajátítására ennél kevesebbet 
biztosít.

Elutasította az oktatási tárca a petíció 
nem hagyják annyiban, „A minisztéri-
um válasza megtévesztô, ugyanis a 
magyar iskolák esetében mindenütt 
összemossa az anyanyelvi és a szlovák 
órákat, amelyek így nagyobb számot 
adnak, mint a szlovák iskolák eseté-
ben.

Közben a magyar alapiskolák elsô 
osztályában nincs szlovák írás- és olva-
sásoktatás, csak szlovák kommuniká-
ció, tehát az írásra, olvasásra min-
denképp kevesebb órájuk van a 
magyar gyerekeknek. Ugyanilyen ma-
nipulatív módon összemosták a köte-
lezô és választható órák számát is” --- 
mondta a szaktárca indoklására 
reagálva Vojtek Katalin, a petíciós 

bizottság elnöke. Hozzátette: a szaktár-
ca döntését semmiképpen sem hagy-
ják annyiban, de a következô lépésük-
rôl csak a lehetôségek megfontolása 
után döntenek és tájékoztatnak majd.

* * *
A francia parlament elfogadta a me-

nekültjog reformjáról szóló törvényja-
vaslatot a menekültkérelmek elbírálá-
si idejének lerövidítése és a 
menedékkérôk elhelyezési körülmé-
nyeinek javítása érdekében.

A törvény értelmében az eljárás egy-
szerûsítésével és az illetékes szervek 
megerôsítésével a jelenlegi két évrôl 
kilenc hónapra rövidül 2017-ben a ké-
relmek elbírálási ideje. Gyorsított el-
járásban akár három hónapra is csök-
kenhet az átfutási idô.

A javaslat másik célja a befogadó-
helyek további bôvítése volt, ugyanis 
ezek kapacitása hiába növekedett 2001 
óta ötezerrôl a jelenlegi 25 ezerre, ez 
nem elégséges a menedékkérôk elhe-
lyezésére.

Franciaország nem számít célország-
nak a Szíriából vagy Afrikából érkezô 
migránsoknak, akik általában Nagy-
Britanniába vagy valamelyik skandi-
náv országba utaznak tovább, de a to-
vábbindulásra várakozás közben 
sokan elfogadhatatlan körülmények 
között élnek.

A menekültkérôknek csak a fele tar-
tózkodik megfelelô szálláshelyen, a 
migránsok egy része a szükségszál-
lások túlterheltsége miatt párizsi par-
kokban, metrómegállókban, az utak 
mentén vagy a La Manche-csatorna 
körüli erdôkben kialakított illegális 
sátortáborokban húzza meg magát.

A francia kormány ezért június köze-
pén bejelentette, hogy újabb négyezer 
szálláshelyet hoz létre a migránsok 
fogadására 2016-ban.

Már korábban azt is bejelentették, 
hogy még az idén 4200 új helyet hoz-
nak létre, és a francia menekült- és 
hontalanügyi hivatalban (OFPRA) új 
munkahelyeket hirdetnek a kérelmek 
elbírálásának felgyorsítására.

A menedékkérôk száma Franciaor-
szágban a duplájára nôtt az elmúlt tíz 
évben, és 2013-ban rekordot döntött 66 
ezer kérelemmel. Tavaly 65 ezren 
nyújtottak be kérelmet. Franciaország 
a negyedik legtöbb menekültet befo-
gadó ország Európában Németország, 
Svédország és Olaszország után.

* * *
A tehénkolompok betiltásáért kezdett 

kampányba Svájcban egy holland nô, 
szerinte ugyanis azok túl hangosak és 
zavarják az állatokat.

Az évek óta Svájcban élô, amúgy 
négygyermekes és magát állatbarát-
nak valló nô a dpa német hírügynök-
ségnek azt mondta, hogy törvényt sze-
retne a kolompok betiltásáról.

Véleménye szerint a hatalmas és az 
alpesi hegyoldalakon messzirôl is jól 
hallható kolompok olyan hangosak a 
tehenek számára, mintha az emberek 
egy légkalapács mellé állnának.

A holland nô a média és a Facebook 
segítségével próbál támogatókat sze-
rezni a kolomptilalom elérése érdeké-
ben. Az El a kolompokkal (Kuhglocken 
out) elnevezésû csoportnak már több 
mint 2000 támogatója van, igaz, a ko-
lomppártolók (Pro Kuhglocken) tábora 
nyolcszor ekkora.

* * *
Andorrában él a legtöbb migráns az 

ENSZ 2013-as adatai szerint, míg 
Bosznia-Hercegovinában a legkeve-

sebb. A nemzetközi szervezet ábráiból 
kiderül, hogy Franciaországban az al-
gériaiak, míg Nagy-Britanniában az 
indiaiak a legnépesebb kisebbségi cso-
port.

Legutóbb 2013-ban ENSZ mérte föl, 
hogy az európai országok lakosainak 
hány százaléka nem az adott államban 
született.

A migránsok aránya Andorrában a 
legnagyobb 56,9 százalékkal, míg a 
legkisebb Bosznia-Hercegovinában 
0,6 százalékkal. Az ENSZ azt is meg-
nézte, hogy az adott államban melyik 
ország kisebbségének a tagjai a legné-
pesebbek.

Magyarországon, Olaszországban és 
Spanyolországban a Romániából érke-
zettek számítanak a legnagyobb ki-
sebbségnek, míg Németországban, 
Hollandiában és Macedóniában a 
Törökországból jöttek.

Németországban tavaly éves össze-
vetésben több mint 75 százalékkal nôtt 
és az újraegyesítés óta a legmaga-
sabbra emelkedett az országba enge-
dély nélkül belépô személyek száma, 
az idén pedig már az elsô fél évben 
több illegális bevándorlót regisztráltak, 
mint a tavalyi csúcsévben.

Közben Mórahalom külterületén elke
zdôdött az ideiglenes mûszaki határzár 
építése. Szijjártó Péter az M1-en azt 
mondta, nem látszik, hogy csökkenne 
a Magyarországra nehezedô illegális 
bevándorlási nyomás.

* * *
Ausztria is beállt azoknak az orszá-

goknak a sorába, amelyek hazahozat-
nák külföldön található aranytartaléka-
ikat, csökkentve ezáltal a kockázatokat. 
Mintha egyre inkább csökkenne a bi-
zalom a szereplôk között.

Az osztrák jegybanknak jelenleg 280 
tonna arany szerepel a devizatartalékai 
között, amely a mai árakon számolva 
kb. 10 milliárd dollárt tesz ki. Az 
aranytömbök 17 százaléka van csak 
Ausztriában, a többi mind külföldön 
található, ráadásul elég meglepô 
arányban: 3 százalék Svájcban, a ma-
radék 80 százalék pedig Nagy-Britan-
niában.

Ebbôl lett elegük az osztrákoknak, és 
hasonlóan a németekhez, illetve a hol-
landokhoz, hazaszállíttatnák a nemes-

fémek nagyobb részét, hogy saját 
ellenôrzésük alatt tartsák.

Ausztria 2020-ra azt szeretné elérni, 
hogy az aranyban kifejezett deviza-
tartalékok fele otthon legyen, Svájcban 
20 százalékot tartanának megôrzésre, 
míg a briteknél lévô mennyiséget le-
csökkentenék 30 százalékra az eddigi 
80 százalékról. Azaz kb. 5 milliárd dol-
lár értékû aranyat kellene elköltöztetni 
a Bank of England trezorjaiból --- 
tudósít errôl a CNBC.

Az angol jegybank széftermeiben kb. 
4600 tonna aranyat tartanak, aminek 
értéke mai árfolyamokon számolva 
kb. 180 milliárd dollárt tesz ki.

Az osztrák állami számvevôszék feb-
ruári jelentése szerint túl sok aranyat 
tartanak egy helyen, ami jelentôs koc-
kázatot rejt magában. Bár nyilván az 
átszállítás sem veszélytelen üzem.

Egy tipikus 20 tonnás csomag össze-
állítása két napba telik, amíg az erre 
kijelölt ember összeszedegeti a szállí-
tásra kerülô tömböket --- nyilatkozta 
Adrian Ash, a Bullion Vault elemzôje a 
CNBC-nek a Bank of England egy 
korábbi tájékoztatására hivatkozva.

A repülôvel történô szállítás pedig 
biztosítási kockázatokkal jár, hason-
lóan nagyobb mennyiségek egy helyen 
történô tárolásához.

Természetesen egybôl beindult a spe-
kuláció, hogy mi lehet sokkal komo-
lyabb érv az arany átszállítása mellett. 
Nem kellett sokat várni rá, egyesek 
egyenesen azt állítják, hogy Nagy-
Britannia EU-ból való kilépésével kap-
csolatos aggodalmak is közrejátszanak 
a döntésben.
Ewald Nowotny, az osztrák jegy-

bank elnöke ezt határozottan cáfolta.
Az európai jegybankok között egyre 

nagyobb teret nyer az a trend, hogy a 
külföldön lévô aranyukat sokkal in-
kább szeretnék a saját trezorjaikban 
tartani --- érvelt Nowotny.

2013 januárjában a német központi 
banknak az a terve indította be a folya-
matot, hogy szeretné hazaszállíttatni a 
New York Federal Reserve-nél és a 
francia jegybanknál tárolt arany egy 
részét. A Bundesbank célja egyér-
telmû: 2020-ra az aranyban tárolt devi-
zatartalék felét szeretné a frankfurti 
trezorokban tárolni. 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
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Önkéntes Határôrség
Nem szabad növelnie az ideiglenes 

határzár felépítésének költségeit annak, 

hogy azt gyorsan kell megépíteni --- 

mondta Kovács Zoltán kormányszóvivô. 

Azt jelezte: „már tartanak az elôkészítô 

munkálatok.”

Lassadalmas.
Közölte: nem biztos, hogy a közfoglal-

koztatás a legmegfelelôbb forma a ha-

tárzár megépítéséhez, de ha a helyi ke-

retek között kivitelezési lehetôség mu-

tatkozik, ez is szóba jöhet.

Nagyszerû alkalom a közmunkára.
A migránsok ellátásával összefüggés-

ben a kormányszóvivô azt mondta: 

üdvözlik, hogy civil, karitatív szerveze-

tek is bekapcsolódnak a befogadó-állo-

másokon élôk ellátásába.

Ennek költségeit naponta nyilvánosság-
ra kell hozni.

Nemzetközi és civil szervezetek aggód-

nak a menekültügyi jogszabályok módo-

sításai miatt, azt mondta: úgy készültek 

el az új törvényjavaslatok, hogy az 

Európai Unió szabályozásával összhang-

ban legyenek.

Csak idézôjelben szabad a „civil” szót 
leírni.

Egyértelmû, hogy kétes forrásokból 

fizetett megélhetési „civilekrôl” van szó, 

akik profi központok által megtervezett 

és szervezett –-- felügyelt –- befolyásolási 

akciót hajtanak végre.

Tényleges kilétüket föl kell tárni.
A kormány napi kapcsolatban van az 

ENSZ-szel és civil szervezetekkel –- az 

idézôjel itt is indokolt ---, de Kovács 

Zoltán szavai szerint „nem arra van 

szükség, hogy beszélgessünk, hanem 

arra, hogy cselekedjünk”. 

A lakosság megvédése cselekvést 
igényel.

Hozzátette: a meglévô jogszabályok 

szigorításával kell fellépni az illegális 

határátlépéssel szemben. Svájci példára 

hivatkozva rámutatott: nagyon gyorsan 

kell lefolytatni ezeket az eljárásokat.

Igen, a Déli Védvonalnak már most 
állnia kellene.

Zavarkeltô, megtévesztô „civil” kom-

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

különbségeit ismerteti sorozatában.  
Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet 

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

Migránsok
munikáció zajlik, mely szerint a Déli 

Védvonal –-- mûszaki zár --– hatástalan 

lenne. Meg kell vizsgálni, kik sulykolják 

ezt, s föl kell tárni háttérkapcsolataikat. 

Jövedelemforrásaikat.
Új szervezetet is föl kell állítani: a máig 

ismeretlen okból megszüntetett Határ-

ôrség helyett az Önkéntes Határôrséget. 

Korunkban ugyanis a honvédelem tar-

talma megváltozott.

Nem nehézfegyvereket kell telepíteni 
Európában.

A földrész fenyegetése „humán harc-

eszközökkel” történik. Szinte másodla-

gos, hogy a tömegben képzett terroristák 

is megbújnak. Maga a tömeg, amely 

munkavégzésre évekig alkalmatlan, 

szétzilálja a kontinenst.

Az integráció ekkora méretekben non-
szensz.

Más nyelv, más kultúra, más vallás – 

népvándorlásnyi terjedelemben immár 

kezelhetetlen. Európa összeomlását je-

lenti, és ezt azok a fizetett propagandisták 

is tudják, akik alattomos céllal filantró-

pok.

Most éppen humanisták.
Korábban másfajta izmus megszállott-

jai voltak. Ma az embercsempész bûnö-

zôk védelmezôi, azaz ebben az értelem-

ben bûnpártolók. Ellenük is védeni kell a 

törvénytisztelô társadalmat.

Jogállammal és demokráciával.

Idegen érdekképviselet 
a nyilvánosságban

A szélsôség a magyar etnikum meg-
semmisítését sietteti. Az adócsalótól a 
közokirat-hamisítóig ezért izzadnak, eb-
ben mesterkednek, evégbôl robotolnak 
mániákusan.

Látni ezt évtizedek óta.
Extrémjeik már a pártállamban meg-

kezdték a magyar etnikum tönkretételét, 
noha dolgozóként –- ahogy ôk nevezték: 
proliként --- még alapoztak a tömegre. A 
migránsáradat most a napnál világosab-

Tudja-e, hogy milyen cégformák 
állnak leendô üzletemberek rendel-
kezésére?

(Folytatás)
Az elôzô számban írtam az egyéni vagy 

magánvállalkozó (sole trader),  s a tár-

saság (partnership) cégformákról, így 

most kerül sor az érdekszövetségre 

(trust) és a cégre (company).

Az érdekszövetség (trust) kedvelt és 

hasznos formája a vállalkozásoknak. 

Ezen belül azonban többféle választásra 

van lehetôség, melyek részletezésére 

helyhiány miatt nem tudok kitérni. Any-

nyit azonban érdemes megjegyezni, 

hogy az érdekszövetség mint û zletforma 

megkívánja, hogy azt üzletként beje-

gyezzük és így saját vállakozái számra 

(ABN) valamint adószámra (TFN) tesz 

szert. Amennyiben ezt az vállakozói 

formát választjuk, ki kell nevezni egy 

vagyonkezelô t (trustee), aki mi magunk 

is lehetünk, ez a személy lesz felelôs az 

üzlet û zembentartásáért, mûködéséért 

és tevékenységéért. Ez a személy nem 

csak természetes, hanem jogi személy is 

lehet, tehát egy céget (company) is 

megbízhatunk vagyonkezelôként, mely 

egyfajta és bizonyos mértékû vagyon-

védelmet is biztosít. Ennek van egy má-

sik elônye is, m gpedig az, hogy a cég 

igazgatói egy ûtt, közösen dönthetnek a 

jövedelemnek és/vagy vagyonnak a 

haszonélvezôk közötti elosztásáról.

A vagyonkezelô pedig a haszonélvezôk 

(beneficiaries) javára és  érdekében 

kezeli a vagyont, mely lehet, ingó, ingat-

lan vagy akár üzlet is. A vagyonkezelô is 

lehet haszonélvezô de nem lehet az 

egyetlen haszonélvezô.

Az  áruforgalmi adó ( FA azaz GST) 

miatt regisztrálni kell az érdekszövet-

séget ha a annak az éves forgalma eléri 

vagy meghaladja a 75,000 dollárt. 

Az, hogy az érdekszövetség fizet-e adót 

vagy sem, attol függ, hogy milyen típusú 

maga az érdekszövetség. Mint azt emlí-

tettem fentebb, többféle érdekszövetség 

l tezik. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az 

érdekszövetség maga nem jogi személy 

hanem jogi kapcsolat a vagyonkezelô és 

a haszonélvezô(k) között. Az érdekszö-

vetséget egy harmadik, kívülalló sze-

mély (settlor) hozza létre, aki nem lehet 

sem vagyonkezelô sem haszonélvezô. 

 ûgyvéd  által a legerdemesebb létrehozni 

akár üzleti akár más célra létesítik azt. A 

bá tette tervüket.
Immár napi ezer föli ugrott a migrán-

sok száma.
Ha így folytatódik, év végére egy 

Debrecen nagyságú városnyira duzzad 
a segélykérô tömeg. Ez nyilvánvalóan 
kezelhetetlen, ám a médiahazudozás 
zavartalanul folyik.

Nincs is olyan nagy baj...
Mondják ezt azok, akiknek van hová 

menekülni. Akiknek pénzforrása kia-
padhatatlan. Egy hisztérika „büszkén” 
vállalja migránsszeretetét! Gyereke 
nincs. Az adófizetök tartják el, luxus-
ban.

Bénítják a társadalom önvédelmét.
Butítják, altatják az embereket. Jegelik 

a cselekvést. Címkézik azt, aki az igazat 
mondja. Fenyegetik, aki önszervezôdést 
szorgalmaz. Eltitkolják a migránsok ál-
tal elkövetett bûnöket.

Torpedózzák a közszolgálatot.
A cselekedni akaró politikusokra kül-

földi rágalomáradatot zúdítanak. Milyen 
nagy kárt okozunk Nyugaton... Mekkora 
feszültséget keltünk Délen... Ezt sulykol-
ják, miközben saját bajainkról hallgat-
nak.

Kész helyzetet akarnak kialakítani.
Olyat, amilyenben már nincsen mód a 

védekezésre. Amikor az idegen tömeg 
már többségbe kerül, és szabadon -– 
„szabadon...” --– garázdálkodhat. Az 
állam fölszámolása már megkezdôdött.

„A legrosszabb tulajdonos az állam.”
Ezt szajkózták a külfölrdôl megfizetett 

fôkurruptak. Már akkor elkezdték az 
ország megrogyasztását. Jutalmazták 
ôket. Most ülnek összehörcsögölt vagyo-
-nukon, de bármikor odébb állhatnak.

Bankszámlájuk multinacionális.
Nagyvárosnyi migráns a jogállamisá-

got is ellehetetleníti. Ezért sürgôsen 
cselekedni kell. Törvényességre kész-
tetni a hazudozókat. Demokráciával 
védeni az értékeket.

Az önvédelemre természetjog bátorít.

Kovács G. Tibor
(Gondola)

A Népszabadság 
pimpós pezsgôje

Állítólag a nagy Churchill mondta, 

hogy a helyzet komoly, de nem remény-

telen. Volt rá oka, mert a helyzet akkor 

komoly volt. Aztán jóval késôbb Ester-

házy írta, hogy a helyzet reménytelen, 

de nem komoly. Volt rá oka, mert a 

helyzet akkor komolytalan volt.

Most is helyzet van, nagyon komoly és 

a legborzasztóbb, hogy még nem látjuk 

a végét. Meddig tart a menekültek ára-

dása, megállítja-e valamilyen hatásos 

erô és hogyan a migránsok végelátha-

tatlan tömegeit, talál-e a világpolitika 

valamilyen értelmes és megnyugtató 

megoldást --- napjaink legnagyobb kér-

dései ezek.

Mivel az utóbbi három-négy hétben 

eszkalálódott a helyzet - Magyarországon 

is ---, az Unió vezetése lassan kezd 

ébredezni. De néhány ország kormánya 

már döntött. Ausztria, Franciaország és 

Svájc lezárta, illetve szigorította hatá-

rait, Dánia pedig pedig visszaállítaná a 

szárazföldi határellenôrzést a német-

dán határon. Mindenki lép valamit. És 

ezt az ott lakók --- akik hasonlóképpen 

félelmet éreznek --- tudomásul veszik.

Köztudott, hogy hazánk fekvésénél 

fogva a leginkább érintett a migrációs 

problémában, így a magyar kormány is 

hozott egy döntést, kerítést épít a mene-

kültáradat ellen.

Hangos is a sajtó két hete, mindenki 

vasfüggönyözik, rasszistázik, nagy 

brüsszeli barátaink is orrolnak, miköz-

ben anno segédkeztek a bolgár-török 

határon a drótkerítés felépítéséhez.

Az ellenzéki pártok sem fejezték be a 

huhogást, de a héten a Népszabadság 

nyújtott valami elképesztôt. Ennél alja-

sabb és rohadtabb, hazug paranoiás 

gyûlöletkeltô írás már régen született. 

Ráadásul ún. szerkesztôségi cikk, ami 

azt jelenti, nem valamelyik hibbant 

újságíró agyából kipattant pszichés torz-

szülemény, hanem az egész újság, az 

egész Népszabadság szerkesztôségének 

közös véleménye és állásfoglalása. A 

Szikra címmel ellátott förmedvény így 

kezdôdik:

Orbán Viktor talán még pezsgôt is 

bontott tegnap este örömében, amikor 

szûkebb stábjával a debreceni befogadó-

állomáson kitört balhé képeit nézegette. 

Erre van szüksége, semmi másra: a bot-

rányra. A kormányfônek és embertelen 

propagandájának csakis az a fontos, 

hogy a rájuk szavazóknak bebizonyítsa, 

a menekültek veszélyes garázdák, gya-

nús elemek, akiknek ebben az országban 

semmi keresnivalójuk.

Olyan életszerû, hogy a magyar minisz-

terelnök pezsgôspohárral a kezében 

tapsikol örömében, amikor a balhé (sic!) 

képeit nézi. Ez tényleg csak egy apró 

balhé volt, mint Lampedusán, Calais-

ban, mindenütt Európában. Lehet nem 

szeretni, lehet bírálni egy kormányt, 

lehet(ne) értelmes ellenzékiként valami 

érdemlegeset mondani. De ezt? És egy 

egész szerkesztôség? Ezzel az elmebeteg 

logikával azt is leírhatták volna, hogy 

Orbán tapsikolt örömében (pezsgôspo-

hárral), amikor a nagy dunai árvíz ké-

peit nézegette.

Aztán persze rögtön jobbikosoznak is 

egy kicsit, hogy arcuk ragyogott és a 

randalírozás láttán nem tudták titkolni 

boldogságukat.

Szó, mi szó, a Népszabadság szerkesztô-

sége sem tudja titkolni boldogtalanságát, 

gyûlölködô sötét lelkét. Aztán végszóra 

levonják a bölcs konklúziót: az idegenel-

lenes, uszító politika, amit a kormány a 

szélsôjobbal versenyt futva folytat, 

semmi másba nem torkollhat, csakis 

emberi tragédiába. Elegendô hozzá 

egyetlen szikra.

Ahogy a helyzet áll, sajnos tényleg ele-

gendô. És abból még tragikus dolgok is 

következhetnek. De ezek elvakult idióta-

ként csak azt szajkózzák, hogy uszító 

politika, versenyfutás a szélsôjobbal. No 

meg a káröröm, pezsgôvel.

A Szikra egyébként egy újság volt, ma-

ga Lenin alapította. De ez sötét politika.

Amit viszont a Népszabadság csinált, 

az a legsötétebb mélypszichológia.

(szék)
(Gondola)

haszonélvezôk nem felelôsek az érdek-

szövetség tartozásaiért tehát a vagyonuk 

védve van.

Egyenlôre ennyit az érdekszövetségrôl, 

térjünk át a cégre mint üzletformára.

A cég (company) szintén egy kedvelt 

és hasznos forma amikor üzleti vállal-

kozásba akarunk kezdeni. A tévhitek 

ellenére egy személy is létrehozhatja. A 

lényeg, hogy legyen legálabb egy igaz-

gató (director), aki ausztrál állampolgár 

(citizen) vagy állandó lakos (permanent 

resident, rôviden PR). Titkár (secretary) 

nem feltetlenül szükséges ebben az 

esetben, ha mégis, egy elegendô és az 

igazgató lehet egyben titkár is. Ha két 

külön személy tölti be ezt a két pozíciót, 

a titkárra is ugyanaz vonatkozik mint az 

igazgatóra, tehát ausztrál állampolgár 

vagy állandó lakos kell hogy legyen. Ez a 

cégforma kell, ill. használandó letelepe-

déshez, bevándorláshoz, tehát aki sze-

retne itt maradni az létrehoz egy céget 

és szponzorálja magát. A fentieket 

azonban nem szabad elfelejteni, ti. hogy 

kell egy helyi lakos aki az igazgató 

szerepét tölti be.

A cég, mint olyan, jogi személynek mi-

nôsül. Ez azt jelenti, hogy rendelkezhet 

vagyonnal, legyen az ingó vagy ingatlan, 

perelhetô és perelhet is. Az elônye az 

egyéni/magán vállalkozóval (sole tra-

der) és a társasággal (partnership) 

szemben, hogy az igazgató(k) nem fe-

lelnek saját vagyonukkal a cég tartozá-

saiért. Persze ez alól is vannak kivetelek! 

Az igazgató vehet értékpapírokat (sha-

re) és  így lehet cégtulajdonos (a megvá-

sárolt értékpapírok értékének arányá-

ban), de nem lehet az egyetlen  érték-

papír tulajdonos (shareholder), kell még 

legálabb egy személy és az bárki lehet, 

pl. családtag is vagy más cég(ek) is.

A cégekre a társasági jog vonatkozik 

(Corporations Act 2001), mely részele-

tesen taglalja az igazgató(k) és a titkár 

kötelezettségeit. Ezekkel nagyon aján-

lott megismerkedni még mielôtt úgy 

döntünk, hogy ezt az üzletformát vá-

lasztjuk vállalkozásunk futtatásához. 

Ugyanez vonatkozik a cég elnevezésére 

is, jó tudni az ezzel járó kötelezettségeket 

is, pl. kötelezô feltüntetni, hogy a cég az 

egy magán vállalkozás (proprietary rö-

viden Pty). Amennyiben a cég korlátolt 

felelôségû társaság, akkor ezt is fel kell 

tünteni a cég nevében (limited röviden 

Ltd). Ez azt fejezi ki, hogy a tagok 

(members) felelôssége meddig terjed.

A cég nevét is regisztrálni kell és ez 

nem ugyanaz mint a cég regisztrálása, 

tehát két különbözô eljárásról van szó. A 

név bejegyzésével például nem jön létre 

jogi személy és í gy az ezzel járó 

elôjogokra sem teszünk szert. Ezek csak 

a vállalkozás cégjegyz kbe való felvé-

telekor kerülhet sor. Ekkor kapunk 

külön számot is (Australian Company 

Number azaz ACN), ami mellé kell az 

ABN és TFN is (ezekrôl a múltheti 

számban számoltam be). Az ACN és 

ABN is kell hogy szerepeljen nemcsak 

hivatalos dokumentumokon, de még a 

cég weboldalán is.

Cég letrehozása nem egyszerû így 

jogász segítsége feltétlenül szükséges 

(itt kihangsúlyoznám, hogy például 

könyvelôk stb. nem adhatnak jogi táná-

csot és vállalkozások létrehozása eseté-

ben sok jogi tanácsra is szükség van, 

cégek bejegyezésénél pedig különösen, 

amirôl a többi nem jogász ‘szakertô’ 

mélyen hallgat (akár szándékosan akár 

nem) félrevezetve ezzel az ügyfelet). 

A fentebb írtak csak iránymutató 

jellegûek és nem elég részletesek, hogy 

ez alapján bárki cég létrehozásába fog-

jon bele. A letelepedéshez a cégnek az 

üzleti tervet is be kell nyújtani a beván-

dorlási hivatalhoz, ami egy nagyon fon-

tos irat minden szempotból.

Az üzleti tervrôl és annak részle-
teirôl a következô számban olvashat-
nak.

Dr Dancs Beáta



Zuhog az esô. Nem. Ömlik. De már 
elhatároztuk hogy megyünk, így az-
után még ha az ijesztegetô villámok is 
cikáznának, akkor is mennénk a piac-
ra. Ügyetlenkedünk az esernyôinkkel, 
majd a jól gallérok alá húzott nya-
kainkkal irányba vesszük az autót.  
Mire az esernyôinket is bementjük az 
egyik hátsó ülés elé, megérett a kocsi 
egy belsô takarításra.

Tehát a piacra. No, nem is akármilyen 
piacra, de az „Abbotsford Convent 
Slow Food Farmer’s Market”-ra. Min-
den hónap negyedik szombatján tart-
ják a vásárt nem messze a város szívé-
tôl, viruló zöldelô kertben, komor bás-
tyás falak alatt. Régi idôk rég történt-
jeit sugallják az öreg zárda falai. Sok 
elfeledve, sokra még nemzedékek 
múltán is siralmasan emlékezve. Ma 
itt, nem gondol azokra senki. Piaci 
hangulat van.

Szívem ügye a jó konyha. Ott nyug-
szik a család nyugalma, békéje, várva 
az asztal körûl az aromáktól illatozó 
ételre, már az ízeket is elôre érezve a 
szájban. A szemek kísérik minden 
mozdulatodat míg tálalsz. És ez így 
olyan jó. 

A jó konyhához érteni is kell. Ismer-
tünk egy házaspárt, családot, akiknek 
gyönyörû, hatalmas organikus kertjük 
volt melegházakkal együtt. Minden 
benne. Festményre illô zöldségek, 
gyümölcsök, mindenféle szárnyasok, 
még halak is a tóból. De a sok értékes 
finomságot a konyhán megölték, ehe-
tetlenné tették. A fôznivaló úgy lobo-
gott, hogy már jobban nem is forr-
hatott volna, a sütéshez, fôzéshez az 
egészségtelen, autóba való motorolajat 
használták (cannolla), de még jól meg 
is égették benne az ételt, a többi jó-
ságot pedig bevágták a microwaveba 
kivégezni belôle az összes értékes éle-
tet. No, nesze neked, egyél!

Igen, a jó ételek elkészítése a kitünô 
alapanyagokkal kezdôdik, de éppen 
olyan fontos a fôzés módja is. Ma 
nagyon divatba jött a „Slow Food Mo-
vement”. Vagyis az egyik értelembe 
vétele, a lassú fôzés fontossága. Persze 
ez nem olyan új dolog. A jó konyhákon 
idáig is szokásban volt. Én még az 
Édesanyámtól tanultam.  Ô pedig az ô 
anyujától. Olyan jó volt az iskola után 
hazamenni és asztalhoz ülni az igen 
fínom, ízletes ebédhez, vacsorához. 
Láttam, amint fôzött, a fedô alatt az 
étel alig-alig buggyant. Minden jó 
aroma, érték az ételben maradt. 

Az ég már nem haragszik annyira, 
esernyôinket összecsukhatjuk. Me-
gyünk sátortól sátorig, nézegetve a 
sok friss tegnap szedett zöldséget, 
gyümölcsöt. Kóstolgatjuk a kínált fi-
nomságokat is. Miután végigjártunk 
mindent, kezdjük elôrôl, mivel már 
tudjuk mit akarunk venni és kitôl. Egy 
idôs házaspár vagy száz kilométerrôl 
hozza a salátáknak valóakat és még az 
általam ismeretlen zöldségfélét is. A 
néni türelmesen,  hangjában szeretet-
tel magyarázza el, hogyan kell elké-
szíteni, mivel illik kombinálni. Agyon-
dolgozott, öreges kezeivel az asztal 
alól elôveszi saláta ebédjét, kínálja 
kóstoljam, abba is tett abból a fur-
csaságból. Nagyon finom. Szeretnék 
kezetcsókolni néki kedvességéért, de  
visszatartom magam, nehogy zavarba-
hozzam. Vásárolunk vagy két három 
napra való zöldet.

A sültgesztenyét nem lehet kihagyni, 
még úgy sem, hogy az esernyôinket 
újra táncoltatnunk kell. Közben a ko-
sarak már másodszorra  is megtelnek, 
jó hogy elég közel van az autó parkoló. 

Még otthon elhatároztuk, hogy a pia-
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HÁROM HIPPI MEG EGY
Nem lehetett ellenállni megsimogatni a szép arcocskát

con fogunk reggelizni, hiszen ott olyan 
sok finom ínycsiklandozóval lepik 
meg az embert. A görög húsos pala-
csinta mellett döntünk. Nem csaló-
dunk, nagyon ízletes, talán már azért 
is, mert igen megéheztünk. Az épület 
mellé húzodunk, asztalt, padot találva, 
ponyva felette, így nem kell az er-
nyôkkel bajlódni. Majszoljuk a le-
pényt, nézegetjük az embereket, azt 
mindig is nagy élvezettel tesszük, ez 
egy olyan érdekes szórakozás. Közben 
látjuk, nem messze innen kávét is le-
het kapni, igaz, papír pohárban amit 
nem szeretünk. Kukucskálunk az épü-
let felé, talán ott van más kávé is. 
Hopsz! Itt van egy kis ajtó is, be lehet 
menni, kicsi folyosó, majd egy nagy 
terem, hosszú tiz-tizenkét személyes 
durván faragott asztalokkal, mind-
egyik oldalukon hosszú padokkal... az 
emberek olyan mindenfélék, akik elég 
szépen megtöltötték a termet. Kiván-
csiságunk nagyobb mint hogy vissza-
húzodjunk. Baloldalra lesve egy nagy 
konyha tárulkozik hatalmas, több mint 
féltucat üsttel, sok hangyaszorgalmú 
személyzettel. Az asztalokon étlapok 
is vannak. Furcsáljuk, hogy árak nél-
kül. A tálak amit a felszolgálok hor-
danak ki, eléggé kívánatosak. A kávé 
is pohárban kerül az asztalra és jónak 
néz ki. Na, itt letelepedünk egy kávéra, 
miközben jobban szemügyre vehetjük 
ezt az érdekes helyet.

Leülünk mi hárman az egyik hosszú 
asztal végére, ahonnan jól be lehet 
látni az egész termet. Pillanatok alatt 
egy kis fiatal felszolgálónô jön a meg-
rendelésünket felvenni, hangjában 
franciás kiejtéssel és olyan tökéletes 
modorral, mintha az egyik világhírû 
Mitchelin csillagos étteremben vizs-
gázott volna vendéglátásból. Nem va-
gyok képes megállni, így megkér-
dezem. 

– Francia vagy?
– Igen, Párizsból.
– Tessék? És itt?
– Igen, hat hónapra jöttem Mel-

bournebe önkéntes munkát végezni. 
Itt majdnem mindenki csak köszöne-
tért dolgozik.

Majd kedves bájossággal megkí-
vántatja velünk a hajdina-palacsintát 
körtekompóttal, maple sziruppal és 
vaniliás krémmel. Mivel igen szívet-
facsaró jónak néz ki a másik asztalnál 
ülô elött ez a határozottan diétás étel, 
mi is megrendeljük. Így ám! A húsos 
palacsintára, édes palacsintát! Ah, 
holnap reggel nem igen fogom a mér-
leget elôhúzni. 

Míg várunk az édességre, kávéra, 
nem feltûnôen ugyan, de legeltetjük 
szemeinket e szokatlan és érdekes ét-
termen és vendégein. Egy kicsit ar-
rébb, de nem messze leányunktól egy 
olyan harmincas éveit szenvedô hippi 
csücsül le a padra. Aggódva mére-
getem a távolságot közte és leányunk 
között, míg diszkréten jobban szem-
ügyre veszem a hippi urat. Olyan 
öntudatos, jogait tudónak néz ki. Ko-
moly tekintettel bámul magába, szinte 
mozdulatlanul várva a felszolgálóra. A 
jól kicifrázott, mindenhol lógó ruhája 
elég tisztának látszik, de még az 
asztalon összecsukott kezei is. Még 
egy-két pillanat és a kis francia hölgy 
penderûl eléje kedves udvariassággal 
felvenni tôle is a megrendelést. A 
hippi úr, jobbnapokat látott modorban, 
természetes eleganciával mondja el 
kívánságát. Hm.

Nézegetjük a falakon kiállított több 
tucatnyi  portrét. Egy kitünô mûvész 
alkotásai, aki jól a lelkekbe tud látni, 
jellemet kihangsúlyozva papirra tudja 
vetni az egyén egyéniségét. Mint 
megtudjuk, az idôs mûvész sokszor 
étkezik itt, figyelve az embereket és 
amikor kedve tartja, egy-egy arcot 
megörökít. A változatosság és igazság 
kedvéért több mûvész is kap itt helyet. 
Minden hónapban lecserélik az alko-
tásokat és így minden hónapban egy 
másik mûvész hírdetheti, tárhatja a 
világ elé képességét. 

Asztalunkra került a nyalánkság. 
Hátha ez olyan finom is lesz, mint 
amilyen izgatóan orralávalónak lát-
szik, akkor még máskor is vissza fo-
gunk ide jönni. Nem csalódunk, pedig 
mi elég finnyásak vagyunk a poci-
kánkra. Még a leányunk sem ké-
szíthette volna el jobban, pedig Ô az-
tán igazán érti a különlegességek el-
készítésének csínját-binját. 

Míg falatonként értékeljük a  tányé-
runkon fogyót, az asztalunk másik 
végére egy másik három  helyezkedik 
el. Három hippi. Egy kisleány és kettô 
fiú. Olyan majdnem huszasok, vagy 
egy kicsit feljebb. Karika itt, karika 
ott, karika mindenhol. Csendesen be-
szélô, jó modorú, boldog arcu fiatalok. 
Már azt gondolnám, azokat a nevet-
séges,  talán valami bábszínházi elô-
adásra való rongyokat viccbôl húzták 
magukra. Nem értem mirôl folyik a 
szó köztük, de annyit megértek kelle-
mes magatartásukból, nem silány lo-
tyogással töltik idejüket. Ha, ha, ha, 
talán a San Franciskó-i nagymamáról, 
nagypapáról emlékeznek? 

Már majdnem minden asztalhely 
foglalt. A vendégek?  Gyalogosoktól, 
BMW-sokig, fiataloktól öregekig. A 

mellettünk való asztalnál igen szoros-
kodnak. Ott mindenki jól öltözött. Na 
jó, hát kihez hasonlítva? A maga mód-
ján, mindenki jól öltözött. Talán ahhoz 
az egyhez hasonlítva, aki az asztaluk 
végén ül? Egy öregebb ember, a kis 
rongyai mellette a földön, ô is meg-
rendelte a kis napi ételét, amit mint 
egy királynak szolgálnak fel neki, mi-
elött újra útját veszi a nagy semmibe. 

A kávé is asztalra került. Mi szeretjük 
a kávét étkezes után inni, melegen. 
Nem elötte, vagy az étellel. Az asztalok 
vendégei változnak, hagyják el a ter-
met de nem látjuk a pénztárat, hol le-
het fizetni? A kis francia a terem má-
sik oldalára mutatva tanít bennünket 
hogyan történik a fizetés. 

– A perselybe teszel annyit, amennyit 
tudsz, ha tudsz. Rád van bízva. Négy 
vegetáriánus éttermet üzemeltetünk 
ilyen alapon Melbourneben és egyet 
Sydneyben. 

– Ilyen elsôosztályú ételekkel, ilyen 
elsôosztályú felszolgálással?

Megdöbbenünk. Mennyi jólöltözött 
hagyta el a termet minden fizetés nél-
kül! 

A mellettünk ülô komótos hippi is 
befejezi a napiját, ujját törölgeti vala-
mibe, mert ô néha-néha azokat is 
segítségül vette az étkezés mûvele-
tében. Ô jogosnak véli azonnal az 
ajtónak vetni útját. Most már csak a 
három hippi meg mi maradtunk az 
asztalnál, néha egymásfelé pislantva, 
olyan félérdeklödôen.  A kisleánynak 
nemcsak szép, de gyönyörû arcocskája 
van és a kettô fiút is szeretheti.

A Magasságos, megáldotta ôket is jó 
kinézéssel, de ami vonzóvá teszi ôket, 
az a szép modorú beszlgetésük. Gon-
dolatban átöltöztetem ôket az egyik 

magasan elismert középiskola egyen-
ruhájába, leszedve róluk a sok csil-
lingelôket is. Milyen kár, hogy ôk nem 
látják, amit én látok. 

Finom volt a kávé is.  Szedelôdsz-
ködünk, ideje lesz hazamenni és elren-
dezni a sok zöldfélét, gyümölcsöt a 
hûtôben. Kifele botorkálva belebotlunk 
Alexba, aki a bevezetôje és vezetôje 
ennek az értékes, humánus elkép-
zelésnek, mondva néki dícséretet a 
finom ételért, jó kávéért és igérve 
még sokszor visszajövünk. 

Lassan lépdelünk kifele a terembôl, 
még körülnézegetve, így a másik ol-
dalról is átpásztázni a még asztalnál 
ülôket, a falon a szép képeket, a jó-
szívû, szorgalmas, segitôkezû embe-
reket, majd elsétálunk a három hippi 
elôtt is, mielött a folyosóra érve az 
esôverte kertbe keverednénk. Nem 
hagy nyugton a szép kis hippileány  
meg a két hippifiú. Visszamegyek. 
Már régen befejezték ebédjüket, csak 
beszélgetnek. Csodálkozva néznek 
rám, amikor megállok mellettük.

– Te  egy gyönyörû kisleány vagy, kí-
vánok nagyon sok boldogságot éle-
tedben. És ti fiatalemberek, mindíg 
vigyázzatok rá, nehogy bántódás érje.

Arcocskáját megsimítva nézek mind-
hármukra. A kisleány pirulósra hajtva, 
nagy szép szemeiben szerény hálával 
néz rám, és a fiúk dagadó mellekkel 
nôlnek magasabbra ültükben. A  tiszta, 
egyenes szempárak büszkeséggel 
nyugtázzák a dícséretet. Az egyik meg 
is szólal tiszteletes köszönettel hang-
jában:

– Természetesen úgy lesz.
Kilépve a kertbe, ijedt képek kér-

dezik, hová tüntél? Valamit elveszí-
tettél? 

Nem. Megtaláltam. Még három em-
ber szeretetét ebben a ridegedô világ-
ban.

Lucia Boling
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015.augusztus 2-án 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),

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

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

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

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

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

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

SPRINGVALE (VIC.) 2015. augusztus 2-én vasárnap du. 3 órakor 
 Istentisztelet Igét hírdet: Incze Dezsô

Springvale Lutheran Church.  (3. Albert Ave Springvale.)
NSW. SYDNEY 2015. augusztus 2-án vasárnap de. 11.30 órakor  

Istentisztelet,
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

hozzák al a kicsiket. Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 

2015. augusztus 2-án 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. augusztus 2-án vasárnap de.11. órakor  

ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz   

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

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

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

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

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

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

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

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). Gyülekezeti tagok a templom udvarán

A Bocskai terem átalakítása miatt költöztetnünk kellett az irattárat. 
Az irodám most tele van régi iratokkal. Találomra lapozok bele a meg-

sárgult levelekbe: ismeretlen sorsok, arcok elevenednek meg. Levelek 
Budapestrôl, Münchenbôl, Bécsbôl, Kolozsvárról, Szabadkáról, Komá-
romból.. Megannyi segélykérés a lelkipásztor fele: segítsen kijutni Auszt-
ráliába, a lehetôségek földjére! És minden levél mellett egy fogalmazvány 
az illetékes menekültügyi hatósághoz, a Bevándorlási Minisztériumhoz, 
vagy éppen a Bírósághoz. (Annál az íróasztalnál írom e sorokat ahol ezek e 
levelek születtek. Hozzám nôtt a régi kopott íróasztal és ôrzöm, mert sok 
titoknak tudója.)

Antal Ferenc jótáll, garantál mindenkiért. Ha kell, kimegy a repülôtérre 
a legendás öreg Fordjával és várja az újonnan érkezôket. Szállást ad, 
munkát szerez, fordít, vigasztal, bátorít, tolmácsol.

Mindezek mellett gyülekezetet szervez, templomot és közösségi házat 
vásárol, öregotthont épít, magyar jövendôt álmodik az ötödik földrészen. 
És prédikál hétrôl-hétre magyarul, akkor is ha beteg, ha fáradt, ha úgy érzi, 
hogy nincs már mondanivalója. Teszi mindezt egyedül, kollégák, szolga-
társak, barátok nélkül. Mert a pap a legmagányosabb ember. Minden titkok 
tudója, mindent értô és mindent megértô, mindent magába temetô.

Mostanában sokszor beülôk este a sötét templomba és beszélgetek velük, 
akik nincsenek, de mégis nagyon vannak. Vele is. És elmondom nekik azt 
is, amit másnak nem mondhatok. Ha elmegyek az urnafal mellett, mindig 
biccentek és mormolok valamit, amolyan köszöntésfélét.

Antal Ferencre, a gyülekezet alapító 
lelkipásztorára emlékeztünk

Rakosgatom vissza a találomra kiragadott segélykérô leveleket és arra gondolok, vajon hányan emlékeznek rá, 
hányan jönnek el vasárnap emlékezni, koszorúzni? Tudom a választ. De ettôl függetlenül vasárnap rá emlékeztünk. 
Nemcsak a papra, hanem az emberre.

Ôrzöm a palástját, melyet csak különleges alkalmakkor veszek fel. Most vasárnap ilyen alkalom volt. Antal 
Ferenc nagy ember volt, a palástja nagy nekem, de nincs ezzel semmi bajom. Így van jól

Dézsi Csaba

Az Antal család nevében, szeretném megköszöni Dézsi Csabának a kedves, megható sorait. Nagyon jól esik 
tudni, hogy apánk élete célja nem lesz elfelejtve, és hogy a legelsô Magyar Templom Ausztráliában, a North 
Fitzroy-i Magyar Református Egyház továbbra is él, fejlôdik és bízva néz a jövôbe.

Csutoros (Antal) Júlia

Nt. Dézsi Csaba és Csutoros István készülnek a koszorúzáshoz



Lakitelek hungarikum. Szelle-
mi Ópusztaszer. A kommunizmus 
utáni korszak nemzeti lelkiismerete, 
oroszlánrészt vállalt az idegen elnyo-
más marta lelki sérülések gyógyítá-
sából. Akit arra érdemesnek találnak, 
annak szobrot állítanak, a magyarság 
különleges kortárs értékének, annak, 
akire oda kell és oda kellett figyelni. 

Most Szíj Rezsô protestáns lelkész 
szobrát avatták föl, születésének szá-
zadik esztendejében. A protestáns 
jelzŒ minŒsítés is. Egész életében til-
takozott, protestált sunyanc alakon-
cok nemzetet bomlasztó titkos féreg-
rágcsálásai ellen. 

Polihisztor volt, történelemtŒl iroda-
lomig, sport-szociográfiától a hely-
történetig, és a képzŒmûvészettŒl a 
könyvmûvészetig, az értékmentŒ mû-
gyüjtésig a valóságban is realizálta 
nemzetmentŒ elméleteit, megvalósí-
totta elvont eszméit. És ne szégyell-
jük megvallani, a lakiteleki nemzeti 
értékmentŒ szellemiség az Œ példájá-
ból táplálkozik még ma is. 

Szíj RezsŒ széles körû gondolataiból 
most csak hármat emelek ki. Minde-
nekelŒtt a „hasznos hazafisg” lényegét 
tekintve nemzetmentŒ alaptézisét. 
Ôszerinte hazafi az, aki ténylegesen, 

tettlegesen használ népének. Aki 
nemcsak száját pengetve prünnyög, 
pesszimistán óbégat, kilátástalanko-
dik, reménytelenkedik Trianont kö-
rülkoslatva, hanem cselekszik. Meg-
teremti a határokon átívelŒ össz-
nemzetet. És ezt hirdette és csele-
kedte már a lakiteleki sátor fölállítása 
elŒtt, a bágyadozó szocializmus ural-
ma idején. Szóban is ezt tanította kör-
nyezetének, tettekben pedig járta az 
elszakított területek szórványmagyar-
ságát, személyesen vitte az elfeledett, 
de üldözött magyaroknak a „jó hírt”, 
a reményt és a nemzeti önbecsülést. 
Annak ellenére merészelte ezt csele-
kedni, hogy 1956-os szabadságharcos 
múltjáért meghurcolták és megfi-
gyelték. A gyávincák pedig nem mer-
tek melléállni hatalomtól való félel-
mükben. Hazafiságának másik sarok-
tétele: a magyarnak nincs veszély-
érzete, az Œt sújtó balsors ellenére 
sem. E könnyelmû magatartással 
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A száz évvel ezelŒtt született Szíj 
Rezsô mellszobrát avatták fel a Nép-
fŒiskolán, amit Lantos Györgyi szob-
rászmûvész készített. 

A NépfŒiskolán azok kapnak szob-
rot, akiknek kötŒdése van Lakitelek-
hez, a NépfŒiskolához, az alapítvány-
hoz, mondta Lezsák Sándor az or-
szággyûlés alelnöke. KöszöntŒjében 
beszélt a református lelkész, mûfor-
dító, könyvkiadó Szíj RezsŒrŒl, több 
évtizedes kapcsolatukról.

Az avatáson jelen volt Szíj RezsŒ 
két lánya és két fiúunokája is (képün-
kön láthatók) akik a Tabulatúra 
együttes tagjaként játszottak el né-
hány dalt.

Beszédében Szalay Károly író em-
lékezett Szíj RezsŒre. A szobrot meg-
áldotta Szabó Gábor nyugalmazott 
református esperes, Kókai Géza 
lakiteleki református lelkész, és meg-
szentelte Bagi Ferenc lakiteleki plé-
bános.

ellentétként párosul hamis alapokra 
épített pesszimizmusa. 

Szíj RezsŒ nem hitt a magyar bal-
sorsban. Nem volt pesszimista. Azt 
vallotta: a nemzeti pesszimizmus ki-
szolgáltatottá nyomorítja a magyart a 
máskülönben minden népet fenyegetŒ 
sátánnak. Holott a görög származású 
antiochiai Lukács evangelista közve-
títette Jézus Krisztus üzenetét: „Én 
pedig könyörögtem éretted, hogy el 
ne FOGYATKOZZÉK A TE hited.” 

A magyarságra vonatkoztatva az 
evangéliumi üzenetet mindig szorgal-
mazta, hogy el ne fogyatkozzék a ma-
gyarság önmagába vetett hite, önbi-
zalma, önbecsülése. Mert Œszerinte 
nemzetünk ellenségei elsŒsorban lé-
lekben igyekeznek megtörni bennün-
ket, meghamisítva történelmünket, 
nivellálva nemzeti értékeinket. 

Szíj RezsŒ egész életében népbeteg-
séggé vált kishitûségünk ellen küz-
dött. És ezt örökölte tŒle Lakitelek 
szellemisége is. Nemzeti optimizmu-
sát történelmünk helytálló értelmezé-
sével erŒsítette meg. MindenekelŒtt 
azzal, hogy évezredek alatt egyedül 
mi maradtunk meg a Kárpát-meden-
cében. Avarok, gótok, frankok és más 
nációk elenyésztek. A másik ok az 

optimizmusra, hogy szörnyû csapások 
ellenére is mindig talpra álltunk. A 
tatárjárás után Európa meghatározó 
nemzetévé váltunk, az elképesztŒ 
oszmán túlerŒ elmúltán, a harcokban 
és a genocídiumokban félig kiirtott 
nemzet talpra állt, két pogány között 
is megmaradt, sŒt vesztes csatákból 
is gyŒztesen került ki. A nagymaj-
tényi sík után gyŒztes szatmári béke, 
a világosi fegyverletétel után 1867 és 
óriási fölvirágzás következett. Csak a 
vakított magyar nem veszi ezt észre. 
És Trianon szinte biztos nemzethalá-
lából végtag nélküli csonk teljes élet-
re támad és az 1945 utáni külsŒ és 
belsŒ ellenség összefogása ellenére is 
életképesek maradtunk. Tudtunk 
1956-ot csinálni és túléltük az 1989 
utáni neoliberális kútmérgezést. Bizo-
nyítva Szíj RezsŒ nemzetbe vetett hit
ét.                                Demokrata.hu

Szíj Rezsô 
emlékezete

Mi, akik negyed századon át tisz-
teltük és szerettük, nehezen tudunk 
belenyugodni, hogy 90. életéve betöl-
tése után, örökre magunkra hagyott 
bennünket.

 Hihetetlen, hogy nem kereshetjük 
föl többé a budapesti Pannónia utcá-
ban, könyvekkel, képekkel, szobrok-
kal (na és kéziratokkal!) telezsúfolt 
lakásában, s nem beszélgethetünk el 
vele a világ aktuális problémáiról, 
politikáról, mûvészetrŒl.

*
Rendkívüli ember volt. Nemcsak 

nagy tudással, széles látókörrel, sok-
oldalúsággal és ritka szervezŒkész-
séggel élt, de azt is fölmérte, hogy a 
történelmi földrengések következté-
ben szétszakadt nemzetrészeknek 
egymásra kell találniuk, össze kell 
fogniuk ahhoz, hogy népünk újra 
megtalálhassa önmagát.

1981. tavaszán hallottam róla elŒ-
ször, midŒn föltûnŒ bátorsággal, a 
kommunista kultúrpolitika megkerü-
lésével, a Mûbarátok Társasága elnö-
keként és tudtomon kívül, bemutatta 
Budapesten a Svájci Magyar Irodalmi 
és KépzŒmûvészeti Kör  munkásságát 
és indexen lévŒ könyveit.

 Természetesen, megköszöntem ezt 
neki. Eleinte leveleket váltottunk, 
majd többször meghívtam elŒadónak, 
részint a Lugánói Tanulmányi Na-
pokra, részint a Ticinói Magyar Egye-
sületbe. Gondosan összeállított refe-
rátumain kívül, mások beszámolóit is 
kiegészítette. Bámulatos emlékezŒte-
hetséggel mindenhez hozzá tudott 
szólni.

 Svájci tartózkodásai alkalmával 
mindig nálam lakott, s így alkalmunk 
adódott sok mindenrŒl eszmét cserél-
ni.

 Pápán református teológiát végzett, 
és lelkészként kezdte pályafutását a 
dunántúli Sárváron. Kíméletlen igaz-
mondása miatt azonban nem egyszer 
nehézségei támadtak, s így végül 
búcsút mondott a szószéknek (noha a 
kapcsolat egyházával mindvégig 
megmaradt).

 A háború után, parasztpárti politi-
kusként se járt jobban. Hamar belát-
ta, hogy igazi mûködési területe az 
irodalom, a mûvészet.

Lezsák Sándor, avató beszéd

 Kiadóvállalatot alapított (nagyon 
értette a mesterség minden csínját-
bínját), majd sorozatosan több fontos 
egyesület szervezŒje, ügyvezetŒ elnö-
ke lett.

 Élete utolsó éveiben a Hermann 
Ottó Társaság volt a szívügye. Min-
den hétfŒ este összejöveteleket, elŒa-
dásokat rendezett a Magyarok Házá-
ban.

A könyvkiadást azonban – Szenci 
Molnár néven – sohasem hagyta 
abba. A rendszerváltás óta több mint 
100 kötetet jelentetett meg – bámu-
latos ügyességgel elŒteremtve a kia-
dásukhoz szükséges anyagiakat is.

SzerzŒiben a pártatlan igazság ki-
mondásának bátorságát méltányolta 
és kereste, nem egyszer tiltott vagy 
járatlan utakra merészkedve. Egye-
dül könyvei terjesztését nem tudta 
megoldani kielégítŒen, de így is több 
terhet vett magára, mint amit egy 
ember, normális körülmények között 
elbírhatott.

*
Élete, életmûve adatszerû földolgo-

zására én nem vállalkozhatom. Azt 
bizonyára megteszik helyettem má-
sok. Én itt, ebben az írásomban az 
Embernek szeretnék emléket állítani, 
ahogyan az évek folyamán megismer-
tem.

 Optimizmus és pozitív gondolkodás 
jellemezte. Harcolt a magyarság és a 
magyar történelem borúlátó bemuta-
tása ellen. Mindig az eredményeket 
emelte ki, s az ezeréves fönnmaradás 
szinte hihetetlen tényét hangsúlyozta.

Lehettek persze neki is nagy csaló-
dásai, nagy lehangolódásai, de ezeket 
kifelé sohasem mutatta. Nem pana-
szolta bajait, nem sajnálkozott a múl-
ton. Csak a jövŒ érdekelte. Még utol-
só találkozásunk alkalmával is, midŒn 
már erŒtlen, gyönge volt – csupán a 
„terveirŒl” beszélt.

 Nagy szenvedélye volt az értékek 
összegyûjtése és megŒrzése, akár-
mikrŒl lett légyen is szó. Utolsó 
idejében kínzó gondja volt a nála föl-
halmozott, jelentŒs anyag tovább-
adása, megfelelŒ helyekre juttatása. 
Ezt a munkát valószínûleg nem tudta 
befejezni; nagy része a lányaira 
(EnikŒ, Rózsa) marad.

 Ha testileg el is távozott közülünk, 
igyekszünk a munkáját folytatni, és 
szellemét, tanításait megŒrizni.

Saáry Éva megemlékezése (2005)

Szobrot avattak Lakiteleken Egy magyar polihisztor
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KRÓNIKA
Jótékonysági elôadás 

Marsden-i Magyar házban. 
(Aki gyorsan segít, az kétszeresen 

segít.) 
 Herczeg Anita Máltai Szeretet-

szolgálat vezetôjének felhívására a 
Queensland Kulturális Egyesület elnö-
ke Sipos Ika és lelkes csoportja szer-
vezésében Jótékonysági Mûsoros Es-
tet rendeztek Június 28-án a Kárpát-
alja-i magyarok megsegítésére. A 
Mûsoros Est teljes bevételét a kárpát-
aljai rászoruló magyarok megsegítésé-
re, fogják eljutattni. 

Szomorúan értesültünk a Tv-bôl, 
újságokból, milyen nehéz helyzet van 
most Kárpátalján és egyszerûen az ott 
élô magyarok nagy része a mindennapi 
megélhetésért  küzd, akadozik az élel-
miszer ellátás, nincs gyógyszer és 
hiányos az orvosi felszerelés. A világ 
magyarsága megmozdúlt és mi is 
csatlakozunk  a segítôk táborához .    

Ezen a mûsoros esten mindenki aki 
jelen volt, kizökkenhetett a hétközna-
pokból és teret, idôt elfeledve részesei 
lehettek valami nagyszerûnek, ami a 
mellett, hogy szórakoztató volt, de iga-
zából az összefogásról a tenni akarás-
ról a segítésrôl szólt. Nem igaz, hogy 
ebben a világban nincs helye már a 
szeretetnek az egymásra való odafi-
gyelésnek. Ez a szombat este példa 
volt, erre, hogy legyünk bár akár mi-
lyen messze hazánktól, a jó szándék 
nem ismer határokat.

 Nagyon jó érzés egy ilyen eseményen 
részt venni, fôleg ha nemcsak nézô-
ként, de szereplôként is, mint jómagam 
a színjátszó csoport tagjajaként két 
humoros jelenetben megnevethettem 
a közönséget. A mûsor színes, válto-
zatós, szívetmelengetô volt. Humoros 
jeleneteken kívül, hallhattunk hegedû-
játékot, népdal válogatást, bluest sôt 
még a János Vitézbôl részleteket is. A 
mûsort követte a tombola sorlás, ami 
kétszeresen is jó volt, mert szinte 
minden szereplô hozott kisorsolásra 
való tárgyat.  Így mindenki adakozott 
és örült, hogy segíthetett!

 A sikeres est szerepl ôi:  Sipos Ika, 
Jaros György, Horváth Gyöngyi, 
Kuchárné Balázs Éva, Kerekes 
Samú, Kovács Boglárka, Bolla 

Attila, Vincze Zsolt, és Jurth Attila, 
Iski Anita, Hunter Demecs Echo és 
Mirage.

 Boldog  vagyok és köszönöm a szer-
vezôknek, hogy részese lehettem en-
nek a fantasztikus estnek, mert nem 
csak kikapcsolódhattunk, de segíthet-
tünk az elôadás bevételével a rászoruló 
kárpátaljai magyar honfitársainkon.

Iski Anita
Gold Coast Qld.

Melbourne-i cserkészleány 
útnak indul..

Nagyon büszkék vagyunk Kocsis 
Esztire, aki megkapta a Balassi inté-
zet ösztöndíjpályázatát és szeptem-
berben indul a tanfolyamra.

A Balassi intézet, a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetségen (KMCsSZ) ke-
resztül, magyarnyelvi és magyarságis-
mereti kiképzést biztosít a külföldön 
élô magyar származású fiataloknak, 
akik a követelményeknek megfelel-
nek. A program a magyarságismereti 
tanulmányok keretében történelem, 
irodalom, földrajz, néprajz és társada-
lomismereti tantárgyakat tartalmaz.  
A tanfolyam egy záróvizsgával vég-
zôdik, mely a magyarországi egyete-
meken kredit pontokat jelent.

Eszti mint fiatal leány került be Mel-
bourne-i Tormay Cecil leánycsapatba 
és éveken keresztül, mint egy lelkes 
cserkész vett részt a cserkészmun-
kában. Miután elvégezte az ôrsvezetô 
tábort vállalta az egyik kiscserkész 
ôrs vezetését és a Kerületi Regôs 
tábor elôkészítését.
Kívánunk Esztinek további sike-

reket és sok örömöt  Magyarorszá-
gon.

Jó munkát!
Kovássy Marianne cscst

Körzeti pk.

Turistaként a Himaláján, 
avagy Kôrösi Csoma 
Sándor nyomában

Pünkösd szombaton felkerekedtek a 
svájci körzeti csapatok és elindultak 

az ország legnyugatibb csücskébe. 
Satignyi mellett, egy cserkészparkban 
találtunk helyet. Mivel a tábori keret-
mesénk Kôrösi Csoma Sándor mun-
kássága köré épült, nem csodálkoz-
tunk, hogy a zászlófelvonásnál egy 
csoport „tibeti” érdeklôdött ittlétünk 
iránt. Kiderült, hogy ôk is a messzi 
országból érkezô tudóst várják. Egy-
szer csak megelégeltük a várakozást, 
ôrsökre osztottuk a körülbelül 50 fôs 
csoportot és elküldtük a keresésére.

Ú tközben a bennszülöttektôl külön-
bözô é rdekességeket tudtak meg, fela-
datokat kaptak, olyanokat, mint evô-
pálcika díszítés, imazászlók készítése 
vagy a tibeti szokások elsajátítása. 
Már esteledett, amikor feladták a to-
vábbi keresést. Katonai ponyvalapok-
ból kunyhókat készítettek, hogy a va-
donban töltsék az éjszakát, de a helyi 
lakók nem voltak olyan vendégsze-
retôk. Így a ponyvasátrakkal és a többi 
felszereléssel együtt visszautaztak 
„Zanglába”, ahonnan indultak. Mire 
felverték ponyvasátraikat és megva-
csoráztak, már kezdett is sötétedni. A 
tábortûznél egy magyar turista mász-
kált érdekes öltözékkel… strandpa-
pucsban. Így akarta meghódítani a 
Himaláját. Jót szórakoztunk, ahogyan 
egy tibeti lámával igyekezett elbeszél-
getni és az ôrsök egy-egy jelenetben 
bemutatták a helyi szokásokat. 

Zászlólevonás után a cserkészkorúak 
a közeli erdô egyik kis tisztásán fák-
lyafény mellett hét új cserkészt vettek 
be a zöld nyakkendôs nagy családba…

Vasárnap reggel --- mivel nem foly-
tattuk Kôrösi Csoma Sándor keresését 
--- a táborhely környékén pontgyûjtô 
vadászatra indultunk. Egy-egy állo-
másnál becsléssel, tájékozódással, 
csomózással és tibeti bölcs mondá-
sokkal foglalkoztak. Ezt követôen egy 
fára kötött kötélen kellett végig mász-
ni, a bölcs mondatokat összeilleszteni, 
a tudást egy kvíz keretében bemutatni, 
majd lent a sáros vö lgy oldalában to-
vábbi mászásra, rohampályára került 
sor. 

Délben --- helyi szokás szerint --- 
evôpálcikákkal elfogyasztottuk egy 
nagy adag túros csuszát. A csoport-
képek elkészítése után megint sporto-
sabb mûsor következett: csoportos és 
ôrsi játékok, majd kulacsgyûjtô futós-
terepjáték és végül egy nagy keresô-
akció keretében segítettünk két tibeti 
szerzetesnek visszaszerezni az ellopott 
„piros anyagot”. A közé beiktatott fél-
órás éneklés „Szív küldi szívnek” és az 
uzsonna, pihenésképpen épp jól jöt-
tek.

Este hatra vendégek érkeztek, hiszen 
a genfi Sík Sándor cserkészcsapat 
idén ünnepli megalakulásának 30. év-
fordulóját. Cserkészszülôk, korábban 
még aktív cserkészek, vezetôk és a 
fenntartó testület tagjai jöttek el a ju-
bileumi mûsorra, így csaknem százan 
vettünk részt a gitáros misén. Ma-
gyarországról érkezett Kótai Róbert 
Atya, százados, honvédségi tábori lel-
kész, aki majdnem az egész táborun-
kon is részt vett. Vacsorára megven-
dégeltük a látogatóinkat. Ezt követôen 
a zürichi cserkészcsapatok felköszön-
tötték a genfi csapatot. Kerek szüle-
tésnapra kell egy torta! Mi ezt cser-
készmódon oldottuk meg: kereszt-
kötéssel ágakból készített fatortát ad-
tunk át, mellette saját költeményû, 
gitárral kísért éneket adtunk elô, 
melyhez az egész csapat harsogta a 
refrént. Ajándék sem hiányozhat: az 
elmúlt 30 év pünkösdi táborából gyûj-
töttünk össze egy-egy csoportképet és 
nagy színes papírokra illesztve átad-
tuk, mint közös emléket. Mindez mellé 
egy képeslap is járt jókívánságokkal 
és sok-sok aláírással. 

A mûsort ezután a tábortûz mellett 
folytattuk. A genfi vezetôk irányítása 
alatt további izgalmas dolgokat tud-
tunk meg a tibetiek szokásairól, ha-
gyományairól. Még aznap este, a már 
csak pislákoló tûz mellett hat kiscser-
kész tett ígéretet és megkapta a kék 
nyakkendôt.

Miután elbúcsúztunk a vendégektôl 
és a kiscserkészek nyugovóra tértek, a 
nagyobbak éjszakai kalandra indultak: 
erdôsakk! Idôvel annyira belejöttek, 
hogy jóval éjfél után tértek csak vissza 
tele izgalmas élménnyel.

Hétfô reggel, a megszokottól késôbbi 

ébresztô ellen senkinek sem volt kifo-
gása. Reggeli után a személyes hol-
minkat már össze is csomagoltuk, 
kezdôdhetett a nagy cserkészház taka-
rítása. Kint idôközben beindult a métá-
zás. Egy-egy csoport mindig kihagyott 
egy fordulót és segített a ponyvasátrak 
szétszedésében, ponyvák összehajt sá-
ban, késôbb pedig a ház kitartásában. 
Közösen jól haladtunk, így minden-
kinek maradt alkalma a játékon is 
részt venni.

Kôrösi Csoma Sándor végül ugyan 
személyesen nem jutott el hozzánk, de 
tibeti útjával és mûveivel megismer-
kedhettünk. Megtudtuk, hogy ô a tibe-
ti-angol szótár megalkotója, a tibetoló-
gia alapítója, 23 évig volt úton és 17 
nyelven írt és olvasott. Rendkívüli 
ember lehetett, semmi kétség. Kár, 
hogy nem volt lehetôségünk találkozni 
vele!

Az utolsó pálcikákkal fogyasztott 
ebéd után, igyekeztünk befejezni a 
takarítást, csomagolást, hogy idôben 
elkészüljünk a zászlólevonásra.

A táborzárásnál nemcsak a tibeti 
lakóktól, szerzetesektôl és a táborhely-
tôl búcsúztunk, hanem egymástól is. A 
következô hónapokban aligha látjuk 
egymást, de a kapcsolatot prób ljuk 
fenntartani. Reméljük, az ôszi cser-
készhétvégén ismét találkozunk!

Pilinszky Katalin, 
Zürich, Svájc

A KMCSSZ Sajtószolgálata 
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SPORTWimbledon: a lány 
párosoknál Gálfi és Stollár 

a bajnok!
A harmadik helyen kiemelt Gálfi 

Dalma, Stollár Fanny kettôs sikeré-
vel ért véget az Angol nemzetközi te-
niszbajnokság junior lány páros küz-
delme. Gálfiék a döntôben a Tereza 
Mihalíková, Vera Lapko szlovák, 
fehérorosz kettôst gyôzték le 1 óra 6 
perc alatt, két szettben.

Gálfi a 2014-es finálé után másodszor 
jutott el a wimbledoni páros döntôig, 
akkor a szlovák Marie Bouzková ol-
dalán alulmaradt. Stollár az elsô GS-
döntôjére készült, az ellenfél ebbôl a 
szempontból rutinosabbnak számított, 
hiszen a 2014-es US Openen már dön-
tôzött –-- igaz, Gálfihoz hasonlóan si-
kertelenül --–, sôt, Mihalíková egyes-
ben megnyerte idén az Australian 
Opent.

Mindkét páros kiváló adogatójáté-
kokkal kezdett, 2:2-ig egyik fogadóket-
tôs sem tudott egynél több labdamene-

szer pedig Leandro négy méterrôl lôtt 
a kapu fölé.

A folytatásra rendezte sorait a bos-
nyák együttes, azaz korántsem volt 
akkora nyomás rajta, mint az elsô já-
tékrész végén. A Ferencvárosnál volt 
többet a labda, de mezônyfölénye ek-
kor meddônek bizonyult, nem találta a 
rést a vendégek védelmén. Az utolsó 
negyedórára ismét fokozódott a nyo-
más a vendégeken, megint veszélye-
sebben játszott a zöld-fehér gárda, de 
csak nem sikerült bevennie a bosnyá-
kok kapuját, sôt, az utolsó percben a 
vendégek váratlanul a gyôzelmet is 
megszerezték.

A DVSC döntetlent harcolt ki
A Debrecen kezdeményezôbben lé-

pett fel a találkozó elején és erôfeszí-
tése hamar eredményre vezetett: a 9. 
percben Balogh Norbert ívelte be 
jobbról a labdát, a középen érkezô 
Tisza Tibor pedig közelrôl, kapásból 
bevette a hazaiak kapuját. A lett csa-
pat teljesen váratlanul, szinte elsô tá-
madásából még az elsô félórában vá-
laszolt: egy kontra végén Arturs 
Karasausks cselezte ki Mészáros 
Norbertet, majd 17 méterrôl, laposan 
a jobb alsó sarokba lôtt. A bekapott gól 
nem vetette vissza a hajdúsági együt-
test, továbbra is fölényben játszott, a 
félidô végén újra vezetést szerezhetett 
volna, ám a kapufa megmentette az 
ellenfelet.

A szünet után szinte azonnal vezetést 
szerzett a lett csapat: Karasausks 
gyorsított fel egy jó passz után a védôk 
között, a támadó pedig magabiztosan 
emelt Verpecz István kapujába. A 
Debrecen ezt követôen nagyobb se-
bességi fokozatba kapcsolt, melynek 
köszönhetôen több lehetôsége volt az 
egyenlítésre, végül a 72. percben a 
frissen beállt Geoffrey Castillion 
közelrôl lôtt a kapuba.

Bajnokveréssel indult 
az NB1

A Budapest Honvéd hazai pályán 1-0-
ra nyert a címvédô Videoton ellen a 
labdarúgó OTP Bank Liga nyitófordu-
lójának szombati játéknapján. A kis-
pestiek közel négy év után tudták újra 
hazai pályán legyôzni a fehérvári 
együttest.

Izgalmas elsô félidôt láthatott a kö-
zönség, a Videoton birtokolta többet a 
labdát, míg a Honvéd gyors ellencsa-
pásokkal próbálkozott. A legközelebb 
a hazaiak jártak a gólhoz, de Youla 
fejese nem sokkal mellé ment.

A játék képe a fordulást követôen 
sem változott, a kispestiek továbbra is 
Youla gyorsaságára építettek, a gui-
neai csatár egyetlen alkalommal le is 
rázta magáról ôrzôit, de ziccerét Dani-
lovic óriási bravúrral hárította.

A hajrára Lang kiállítása miatt em-
berelônybe került a Honvéd, amely 
egy perccel késôbb pedig Youla révén 
meg is szerezte a vezetést, s meg is 
ôrizte azt a lefújásig.
OTP Bank Liga, 1. forduló: 
Honvéd-Videoton  1-0 
Újpest –Paks 0–0 
DVTK–Vasas 2–1 
MTK–Puskás 1–0
Haladás-FTC 0-2
Békéscsaba-DVSC 2-3

Imre Géza 40 évesen 
végigverte a világot 

párbajtôrben
Imre Géza egész napos nagyszerû 

vívással egyéni világbajnok lett pár-
bajtôrben. A moszkvai döntôben izgal-
mas végjátékban, 15-14-re verte a vi-

lágranglistát vezetô francia Gauthier 
Grumier-t.

A 40 éves párbajtôrözô már a nyolc 
közé jutásért is nagyon kiélezett asszót 
vívott az ukrán Bohdan Nyikisinnel 
szemben.

Az elsô három percben 2-1-re veze-
tett, a második részben csuklóra he-
lyezett tusokkal 6-3-re elhúzott. Nyi-
kisin egyenlített, majd 14-13-ra is 
vezetett. Már csak szûk nyolc másod-
perc volt hátra, amikor Imre megin-
dult, a pást szélére szorította ellenfelét, 
az utolsó pillanatig kivárt és --- a 
nemzetközi szövetség közvetítése sze-
rint --- 0.81 másodperccel a vívóidô 
lejárta elôtt egyenlített. A ráadásban ô 
volt a kedvezményezett, de nem kivá-
rásra vívott. Elôbb egy együttes találat 
esett, majd Imre megint a pást végébe 
szorította Nyikisint, és megint meg-
szúrta ôt, írta az MTI. 

A négy közé már könnyebben ment, a 
kínai Li Csen ellen bátran és határo-
zottan vívott, már a második három 
percben legyôzte. 15-8-ra nyerte az 
asszót a magyar vívó.

A döntôbe kerülésért a dél-koreai 
Jung Hszeung Hvával vívott. Imre 
ellene is nagyon jó ritmust talált az 
asszó második harmadától. Jó tem-
pójú, gyors szúrásokkal vitte be a ta-
lálatokat, és a koreai képtelen volt 
váltani. 
Grumier-val azonban már nagyot 

kellett küzdenie. Még ha nem is ment 
végig a vívóidô. Hiába vezezett Imre 
13-11-re, a francia visszajött, de 14-14-
nél is higgadt maradt a magyar pár-
bajtôrôzö és tisztán bevitte a gyôztes 
tust.

Imre már több mint húsz éve indul a 
világbajnokságokon, három aranyat 
már nyert korábban, de 1998-ban, 
2001-ben és 2013-ban a csapattal sike-
rült neki a gyôzelem. Vb-ken egyéni-
ben még sosem nyert korábban érmet, 
noha az atlantai olimpiáról van neki 
egy bronza. Csapatban két világbajnoki 
ezüstje és négy bronza is van.

Most, így visszagondolva a mai vívá-
somra, elégedett vagyok vele. Néha 
szerencsém is volt, máskor kicsit 
szemtelen is voltam, de ami fontos: 
összességében élveztem a vívást.

Hozzátette, hogy a júniusi Európa-
bajnokságon, amelyen még a fôtáblára 
sem került fel, „fásultan és görcsösen” 
vívott, talán azért, mert bizonyítani 
akarta, hogy negyvenévesen sem vé-
letlenül került a válogatottba. „Úgy 
voltam vele, hogy most leveszek ma-
gamról mindenféle terhet, és megpró-
bálok könnyedén vívni. Voltam már a 
nyolc között, igaz az sem gyakran 
fordult elô, de tény, érmet eddig még 
nem nyertem egyéniben. Nem tudom, 
mi ennek az oka. Ha visszavonulok, 
talán majd végiggondolom, miért ala-
kult így. Az biztos, hogy a csapat sze-
replése nekem valahogy mindig fon-
tosabb volt.” 
Imre Géza, mivel csapatversenyt 

nem rendeztek, az egyetlen magyar 
férfi párbajtôrôzôként volt kint a 
londoni olimpián, amelyrôl akkor azt 
tartotta, hogy az utolsó lesz neki. A 
világbajnoki gyôzelemmel azonban 
komoly lépést tett afelé, hogy kva-
lifikálja magát Rióra. „Nem gondolok 
az egyéni olimpiai kvótaszerzésre, a 
csapatnak kell ezt kiharcolnia” - 
mondta az MTI-nek.

Párbajtôrben utoljára 2007-ben volt 
egyéni világbajnoka Magyaror-
szágnak, Kulcsár Krisztián szintén 
Oroszországban, Szentpéterváron -
szerzett aranyat.

tet megnyerni. Ezt követôen változni 
látszott a tendencia, és bár Stollárék 
szorosan még hozták a saját játékukat, 
Mihalíkováék már elvesztették, ez pe-
dig bréklavinát indított el, sorozatban 
háromszor is a fogadók nyerték a gé-
met (5:3). Ekkor szerencsére megsza-
kadt a széria, és Gálfiék a második 
szettlabdát értékesítve, 37 perc alatt 
megnyerték az elsô felvonást (6:3).

A második szett nem indult fényesen 
a mieink szempontjából, hiszen két si-
ma játék után 2:0-s vezetésre tett szert 
a szlovák, fehérorosz duó, de ezt kö-
vetôen alaposan belelendültek Stollá-
rék,  sorozatban nyertek hat gémet, 
megszerezve elsô junior GS-gyôzelmü-
ket (6:2).
A junior párosok között Kapros 

Anikó (2000 –-- Australian Open), 
Szávay Ágnes (2005 –-- Roland 

Garros, 2005 –-- Wimbledon) és 
Babos Tímea (2010 –-- Roland Gar-
ros, 2010 --– Wimbledon, 2010 –-- 
US Open) révén született korábban 
magyar siker.

Közülük Kapros (2000 --– Australian 
Open) és Szávay (2005 --– Roland 
Garros) egyesben is gyôzött, míg a fi-
úk részérôl Fucsovics Mártonnak 
van egyéni GS-gyôzelme, a 2010-es 
Wimbledonról. Ez az elsô alkalom, 
hogy egy magyar junior páros nyert 
meg Grand Slam-tornát.

Szûkös kerettel 
szûkösen nyert a Videoton
Egyetlen gól döntött Walesben a The 

New Saints–Videoton Bajnokok Ligá-
ja-selejtezôn. A magyar bajnok végig 
jobban játszott a walesinél, de ennél 
átütôbb játékra lesz szükség, ha sokáig 
akar menetelni Bernard Casoni csa-
pata.

18 fôs kerettel vágott neki a walesi 
kiruccanásnak a magyar bajnok, 
amely a Bajnokok Ligája-selejtezôk 
második körében a The New Saints 
otthonába látogatott. Sérülés miatt 
Feczesin Róbert és Rémi Mareval 
nem tarthatott társaival, Branislav 
Danilovic, Filip Pajovic és Mirko 
Ivanovski pedig adminisztrációs 
problémák miatt nem utazhatott. Így 
Bernard Casoni újonc kapussal és 
épkézláb csatár nélkül küzdött.

A meccs nem volt szép, nem volt jó, 
de a 77. perc meghozta az áttörést és a 
három pontot. Oliveira szerzett labdát 
a walesiek tizenhatosa elôtt, Gyurcsó 
Ádámhoz passzolt, aki a legaktívabb 
székesfehérváriként távolról megsze-
rezte a gyôztes találatot. Így a vissza-
vágót jóval elônyösebb helyzetbôl 
várhatja, jó eséllyel bôvebb és jobb 
kerettel.
Juhász Roland csapatkapitány a 

Duna TV-nek nyilatkozva elmondta: 
megérdemelt volt a gyôzelmük, önbi-
zalmat adott nekik a folytatásra. El-
mondta: egyelôre ezzel a párharccal 
foglalkoznak, óriási hiba lenne távo-
labbra tekinteni. Azzal kapcsolatban, 
hogy hétvégén a magyar bajnokság is 
elkezdôdik, kijelentette: erôs a Vide-
oton kerete és megbirkóznak azzal, 
hogy heti két meccset kell játszani.

Kikapott a Fradi, döntetlent 
játszott a Debrecen

A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra 
kikapott bosnyák vendégétôl, a Zeljez-
nicartól a labdarúgó Európa Liga-se-
lejtezô második fordulójának elsô, 
csütörtöki felvonásán, így egy hét 
múlva nehéz visszavágóra számíthat 
idegenben. A Debreceni VSC 2-2-es 
döntetlent ért el a lett Skonto vendé-
geként, így kedvezô helyzetbôl várhat-
ja az egy hét múlva esedékes hazai 
visszavágót.

Kissé álmosan kezdett a Ferencváros, 
míg a bosnyák csapat bátran futballo-
zott és távoli lövésekkel veszélyezte-
tett, azonban a próbálkozások elkerül-
ték a magyar kaput.

A félidô derekán aztán magához ra-
gadta a kezdeményezést a magyar 
kupagyôztes és nemcsak mezônyfö-
lényt harcolt ki, hanem sorra dolgozta 
ki a helyzeteket. A szünetig akár több-
gólos elônyre is szert tehetett volna az 
FTC, de valamennyi lehetôség kima-
radt: egy ízben a kapufa mentett, egy-

Ausztráliában a válogatott középpályás 
Videotontól távozó Sándor György kétéves szerzôdést írt alá az ausztrál A-

League-ben szereplô Perth Gloryhoz.
A kilencszeres válogatott középpályás szerzôdése a szezon végén lejárt a 

Videotonnál, amelynél az elmúlt években csapatkapitány volt. A héten érkezett 
meg a nyugat-ausztráliai városba, átment az orvosi vizsgálaton, és aláírta szer-
zôdését.

„Izgalmas, hogy Nyugat-Ausztráliában futballozhatok, és tagja lehetek az újjá-
alakuló Perth Glorynak. Amikor a feleségemmel a nyaralásainkról beszéltünk, 
mindig téma volt Ausztrália, kíváncsi vagyok, milyen város Perth. Persze elsô-
sorban a csapat és a futball foglalkoztat –-- idézte Sándor Györgyöt a perth-
glory.com.au. –-- Az A-League egyre színvonalasabb, Európában is nagyobb 
tiszteletnek örvend, mint néhány évvel ezelôtt.”

Az Ungváron született Sándor György –-- aki az elmúlt néhány évben Vernes 
Richárd után a második magyar légiós az A-League-ben --– korábban az angol 
Plymouth Argyle-nál, a bolgár Liteksz Lovecsnél és a szaúdi Al-Ittihadnál 
légióskodott.

A Perth vezetôedzôje az angol Kenny Lowe, a keretben szerb, szlovén, német 
és brazil játékos is van. Az A-League alapszakasza október közepén kezdôdik, 
de már elôtte is játszhat tétmérkôzést Sándor György, az Ausztrál Kupában 
ugyanis augusztus 11-én a Newcastle Jetsszel vív meg a Glory a legjobb 16 közé 
jutásért.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.A Vörös Rébék c. balladában, 
2. Kaposvárott, 3. Mihail Solohov, 4. 
Karotin, 5. Mikisz Theodorakisz, 6. Az 
Arab-félsziget, 7. Bacsó Péter, 8. A 
paratölgy kérge, 9. Hajdú Mihály 10. 
Az afrikai elefánt jóval nagyobb.

E heti kérdéseink:

1. Hogyan nevezik az elsôéves 

egyetemisták mulatságát?

2. Melyik sportág egyik legsikere-

sebb edzôje volt Adler Zsigmond?

3. Hogy nevezzük a vulkáni porból 

keletkezett laza, lyukacsos kôzetet?

4. Melyik ismert amerikai énekesnô 

eredeti neve Anne Mae Bullock?

5. Ki írta a Cserhalom c. költeményt?

6. Melyik a Nagy-Attilák legnagyobb 

szigete?

7. Ki rendezte a Harangok Rómába 

mentek c. filmet?

8. Hány hektár egy négyzetkilométer?

9. Mi a fôvárosa Gabonnak?

10. Milyen magyas a Kheopsz-

piramis?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A szíriai menekült bemegy a kocs-

mába.
--- Jó napot! Kérek egy deci pálinkát!
--- Melyikbôl?
--- A kerítésszaggatóból!

* * *
Egy szomáliai érkezik Berlinbe, mint 

bevándorló.
Megállítja az elsô személyt aki sétál 

az utcán és mondja:
--- Köszönjük Mr. Németország, 

hagytad engem ebben az ország, hogy 
nekem a lakás, pénz, enni minden, 
ingyen orvosi ellátás, ingyen oktatás 
és nem adót!

Az ember azt mondja: 
--- Én nem német, iraki lenni!
Az új érkezô mászkál tovább, és a 

következô személyt megállítja, meg-
rázza a kezét, és azt mondja:

--- Köszönöm a csodálatos Németor-
szág!

Az illetô felemeli a kezét, és azt 
mondja: 

--- Tévedés, én lenni afgán.
A férfi megy, és találkozik egy másik 

járókelôvel. Már éppen meg akarja 
szólítani, amikor a másik felemeli a 
kezét és így szól:

--- Sajnos nem biztos, hogy megértem 
amit mond, mivel jönni Pakisztánból, 
nem vagyok a német!

Végül lát egy kedves hölgyet, és kér-
di:

--- Ön német?
--- No, I am from India!
--- És hol vannak a németek? --- 

kérdezi emberünk.
Az indiai hölgy ellenôrzi az óráját és 

azt mondja:
--- Valószínûleg munkában.

* * *
Te haver, mit jelent az a szó, hogy 

bigámia?
--- Az azt jelenti, hogy a kelleténél 

eggyel több feleséged van.
--- Akkor ugyanaz, mint a mono-

gámia.
* * *

Mit csinál ott az istállóban, szomszéd 
úr?

--- Hányom a ganét.
--- Hát mit zabált reggel?

* * *
Drága férjecském! Kitôl származik 

ez a harapásnyom a válladon?
--- Mikor nem voltál itthon, játékból 

birkóztam a kutyánkkal és véletlenül 
beleharapott a vállamba.

--- Így jártam én is! Nézd meg a 
melleimet, hogy összeharapdálta!

* * *
Haver, tegnap láttam egy nagy repü-

lô nyulat a magasban!
--- Ugyan már, hogy tudna a nyúl 

repülni!
--- Pedig repült és sas volt a hátán!

* * *
Az ifjú feleség kissé meghízott. A 

férje dicsérgeti: 
--- Akkora a segged, mint egy 

betonkeverô.
Az asszonyka bánatosan hallgat. Este, 

amikor lefekszenek az ágyba, a férj a 
megszokott módon átnyúl a másik 
oldalra.

Mire a feleség: 
--- Mit képzelsz Te! Hogy két 

nyamvadt kavicsért beindítom a 
betonkeverôt!

...és boldogan éltek, míg meg nem 
haltak.

* * *
A feleségem és én 20 évig boldogan 

éltünk. Aztán találkoztunk...Gyönyörû 
gyerekeim vannak. Hál’istennek a fe-
leségem megcsalt... 

* * *
 A feleségem a nászéjszakáig félt a 

sötétben. Aztán meglátott engem ruha 
nélkül. Azóta világosban is fél.

* * *
 A feleségem a legrosszabb szakács. 

Mi mindig a vacsora végén imádko-
zunk...   

* * *
Egyszer valaki ellopta az autónkat. 

Kérdeztem a feleségem, látta-e, hogy 
néztek ki a rablók? Erre azt mondja:

 ---  Nem láttam ôket, de a rendszámot 
felírtam! 

 * * *
Egyik nap azt mondja a feleségem, 

vigyem le a szemetet. Mondtam neki:  
--- Te fôzted, hát te is tüntesd el!   

* * *
Egyik nap felhívtam a feleségem. Azt 

mondtam neki: 
--- Drágám, eszembe jutottál és egé-

szen begerjedtem. 
Azt kérdezte erre: Ki beszél?   

* * *
Mondtam a fogorvosnak, hogy sár-

gák a fogaim. Azt tanácsolta, viseljek 
barna nyakkendôt.  

* * *
Ez egy szerencsétlen nap... Felkeltem 

reggel, fogtam az inget, leszakadt róla 
egy gomb. Fogtam a táskámat, lesza-
kadt a füle. Félek kimenni a wc-re...   

* * *
Nagyon csúnya vagyok. Az apám azt 

a gyerekfényképet mutogatta minden-
kinek, amit a pénztárcájával együtt 
adtak.  

* * *
Mondtam az orvosnak, hogy engem 

mindenki utál. Azt mondta, ne legyek 
nevetséges, még nem is találkoztam 
mindenkivel.   

*  * *
Amikor gyerek voltam, a szüleim 

sokszor költöztek. De én mindig meg-
találtam ôket.   

* * *
Tegnap megmentettem egy lányt a 

nemi erôszaktól. Uralkodtam maga-
mon.   

* * *
Elmentem az orvoshoz, és elpana-

szoltam neki: 
Doktor úr, minden reggel, amikor 

felkelek, és a tükörbe nézek, hirtelen 
elfog a hányinger. Ön szerint mi ba-
jom?

Azt mondta: Azt nem tudom, de a 
látása tökéletes.

* * *
Egy elképesztôen csúnya asszony 

egyszer megkérdezi a férjét:
--- Mit tennél drágám, ha munkából 

hazajövet egy idegen férfival találnál 
az ágyban?

A férj hosszas gondolkodás után:
--- Hát, agyonverném a férfit a fehér 

botjával.
* * *

Egy férfi a halálos ágyán odaszólítja 
magához a feleségét: 

--- Az utolsó kívánságom az, hogy ha 
meghalok, Kovács Pistához menj 
feleségül.

 --- Hogy-hogy? Hisz mindig utáltad a 
Kovács Pistát!

 --- Most is utálom.
* * *

Egy lány elmegy a paphoz gyónni:
--- Vétkeztem, atyám, mégpedig a 

hiúság bûnébe estem. Naponta több-
ször is megbámulom magam a tü-
körben, és azt mondom magamnak, 
hogy milyen gyönyörû vagyok.

A pap erre felnéz, majd azt mondja:
--- Lányom, ez nem bûn, hanem 

inkább tévedés.   

Gyakorlatilag minden börtönbôl meg 

lehet szökni -– persze kell hozzá pénz, 

motiváció s néhány jó kapcsolat. A Köp-

cös becenéven ismert mexikói drogbáró 

minapi távozása a Mexikóváros melletti 

fegyintézetbôl korántsem a legelképesz-

tôbb szökés a történelemben.

Joaquín Guzmán mexikói drogbáró 

szökése az egyik (tévesen) szuperbizton-

ságosnak tartott börtönbôl a kalandfil-

meket idézi. A Köpcös gúnynevû geng-

szter azért éhségsztrájkolt (valójában 

fogyókúrázott), hogy lefogyjon, és be-

férjen a börtönbeli zuhanyzó padlójába 

vájt félméteres lyukba. A nyílás másfél 

kilométeres, profin megépített, szellô-

zéssel, világítással, sôt egy hajtányra 

erôsített kis motorral felszerelt alagútba 

vezetett. Guzmán azóta --– a rendôrség 

megszégyenítésére közzétett –-- fotók 

tanúsága szerint már családja körében 

élvezi a szabadságot. Elképesztô? Nem 

annyira. Ha egy fogolynak megvan a 

kellô motivációja, ügyessége, anyagi 

forrása és kapcsolatrendszere, alig lé-

tezhet olyan fegyintézet, amelynek 

mégoly vastag falai is útját tudnák állni. 

Íme néhány példa.

A nagy szökés
Az alagúton keresztüli börtönszökések 

legbriliánsabb példája az 1944-es szökés 
az alsó-sziléziai Stalag Luft III. elne-
vezésû hadifogolytáborból, amelyet A 
nagy szökés címû, Steve McQueen fô-
szereplésével forgatott film tett igazán 
híressé. A nácik azért választották a 
Berlinhez közeli helyszínt a fôként szö-
vetséges repülôsök fogva tartására szol-
gáló létesítménynek, mert az ottani talaj 
–- elméletben –- szinte lehetetlenné tette 
az alagútásást. Emellett a németek a ke-
rítés mentén rezgéskémlelô mikrofono-
kat ástak a talajba, hogy meghallják 
akár a leghalkabb ásócsörrenést is.

A fôként brit hadifoglyok nem így gon-
dolták. 1943 tavaszán szökési bizottságot 
alakítottak, és minden részletre kiter-
jedô tervet dolgoztak ki az alagúté-
pítéshez, amely egy évig tartott. Biztos-
ra akartak menni, így nem egy, hanem 
három alagutat ástak párhuzamosan, 
amelyeket Tom, Dick és Harry kódne-
vekkel illettek. Hogy elkerüljék a talaj-
mikrofonokat, az alagutak kilenc méter 

Tom, Dick és Harry
A Köpcös távozott – Kis szökéstörténelem

mélyen haladtak. A mexikóihoz hasonló-
an az ô járataikban is voltak sínen köz-
lekedô kocsik, szellôztetôrendszer, 
amelynek ventilátoraihoz a pingpongü-
tôktôl a kiürült konzervdobozokig min-
denfélét felhasználtak, valamint kará-
csonyfaégôkbôl konstruált világítás is. 
(A hadifogolytábor lakói egyébként -– 
ebbôl is látható –- viszonylag emberséges 
ellátásban részesültek.)

Amikor az alagutak már majdnem ké-
szen voltak, elterjedt a hír, hogy a rabok 
egy részét áthelyezik egy sokkal szigo-
rúbb táborba, ezért felgyorsították az 
ásást. Ez felkeltette az ôrség figyelmét, 
a Tom nevû alagutat fel is fedezték, és 
sok foglyot valóban átszállítottak más-
hová. A maradók azonban befejezték a 
megmaradt járatokat, és 1944. március 
24-én éjjel hetvenhatan kijutottak a tá-
borból. Az ôrség a hetvenhetedik ember 
szökésekor neszelte meg, hogy mi folyik 
éppen.

A szökött katonák a börtönben varrt 
civil ruháikban próbáltak menekülni, de 
mindegyiküket elfogták, ötvenet közü-
lük kivégeztek, a többieket újra bebör-
tönözték. 

Anyai szeretet
Jay Junior Sigler már nyolc éve rabos-

kodott a floridai Everglades fegyintézet-
ben, amikor anyukája, Sandra Sigler jött 
hozzá látogatóba. A mama azonban most 
nem a szokásos, üveggel elválasztott 
fülkékben töltött beszélôre érkezett, 
hanem Sigler barátaival együtt egy 
tizennyolc kerekes nyerges vontatós 
kamionnal hajtott át a börtön négy kerí-
tésén, pontosabban a nyerges vontató 
után kanyarodott be a börtönudvarra 
kisteherautójával, hogy felvegye kisfiát 
és barátait. Mint késôbb kiderítették, a 
teherautós faltörés ötlete Sigler asszony-
tól származott.

Az épp az udvaron idôzô Jay Juniornak 
egyik barátja azonnal fegyvert nyomott 
a kezébe, és együtt nyitottak tüzet az 
épp csak felocsúdó ôrökre. A mama 
kocsijával a közeli bevásárlóközpont 
parkolójáig hajtottak, ahol jármûvet 
cseréltek, és két autóval menekültek 
tovább. Jayt és barátját az után fogták 
el, hogy autós üldözés közben összeüt-
köztek egy kocsival, és a balesetben 
meghalt a másik autó sofôrje. Az anyu-
kát az autócsere után pár perccel 
elkapták egy benzinkútnál.

A megtévesztô megtévesztô
Korántsem csak A nagy szökés részt-

vevôinek tettében látta meg Hollywood 
a filmvászonra kívánkozó történetet. 
Steven Spielberg Leonardo DiCaprio és 
Tom Hanks fôszereplésével forgatott 
mozit Kapj el, ha tudsz! címmel a meg-
veszekedett szélhámos, Frank Abagnale 
egyébként is hihetetlen „kalandjairól”, 
kevésbé romantikusan: bûnözôi karrier-
jérôl. Abagnale 21 éves koráig ott lopott, 
csalt, hazudott, ahol csak tudott (egyszer 
pilótának kiadva magát repülôgéppel 
lógott meg a rendôrök elôl), és rendsze-
resen lóvá tette a nyomait bottal ütô 
FBI-t.

Végül azonban csak sikerült elkapniuk, 
és börtönbe zárták. Amikor azonban egy 
másik fegyintézetbe szállították át, az ôt 
kísérô rendôr elfelejtette az elítélt sze-
mélyazonosságát minden kétséget kizá-
róan igazoló papírokat magával vinni az 
új lakhelyére. Abagnale a személye 
körüli bizonytalanságot arra használta 
ki, hogy azt csinálja, amihez a legjobban 
értett: másnak adta ki magát. Méghozzá 
olyan börtönfelügyelônek, akit a bünte-
tés-végrehajtás parancsnoksága küldött 
a börtönbe, hogy az ottani ôrséget ellen-
ôrizze, és megtévesztésül rabnak álcáz-

za magát.
Abagnale persze ezt nem mondta meg 

egyenesen az ôröknek, de viselkedése, 
kifinomult beszéde, egész lénye azt su-
gározta az ôröknek, hogy ô nem közön-
séges bûnözô. Valóban nem volt közön-
séges, de azért bûnözô volt. Ameddig a 
börtönben idôzött, a folytonos ellenôrzés 
miatt feszengô ôrök állandóan kivéte-
leztek vele, sokkal jobb ellátást kapott, 
mint a többi fogoly.

Eközben Abagnale egyik barátnôje új-
ságírónak adta ki magát, és egy termé-
szetesen nem létezô riport kapcsán ta-
lálkozott egy FBI-ügynökkel, s 
megszerezte névjegykártyáját. A kártya 
mintájára a nô hamisított a saját tele-
fonszámával és álnévvel egy másikat, 
majd mindkét kártyát bejuttatta Abag-
nale-nek a börtönbe. Az immár „igazol-
hatóan” börtönfelügyelô csaló átadta a 
kártyát az ôröknek, és arra kérte ôket, 
hogy azonnal lépjenek kapcsolatba a 
hamis kártyán szereplô FBI-ügynökkel. 
A telefont persze Abagnale bûntársa 
vette fel, aki meg is szervezett egy talál-
kozót „fedésben dolgozó” kollégájával a 
börtön falain kívül.

Abagnale-t így a megtévesztett ôrök 
kiengedték az intézetbôl, és nyugodtan 
végignézték, amint elhajt az ott várakozó 
kocsival. Bár a csalót néhány héttel ké-
sôbb elkapták, története valóban hihe-
tetlen fordulatot vett. Mára jó útra tért, 
jelenleg a kormánynak dolgozik, az FBI-
akadémián tanítja a csalások felderíté-
sét, és bestsellereket ír. Korábbi tetteit 
korántsem tagadja, sôt büszke rájuk, 
bár olyan nagyképû, hogy visszaemlé-
kezéseibôl érdemes gyököt vonni.

A szikla
A cikkben felvonuló szerencsevadászok 

közül egyedül e történet fôszereplôi me-

nekülhettek meg –-- esetleg –-- a késôbbi 

felelôsségre vonástól. Természetesen a 

San Francisco melletti börtönszigetrôl, 

az Alcatrazból idô elôtt távozó Frank 

Morrisról (a filmvásznon: Clint East-

wood) és két bûntársáról van szó (negye-

dik társukat hátrahagyták, a szökés 

részleteit tôle ismeri a világ). Az Alcat-

raz egészen az 1962-es szökésig azzal 

büszkélkedhetett, hogy onnan még nem 

távozott engedély nélkül senki –- vagy 

ha mégis, csakhamar partra mosta holt-

testét a San Francisco-öböl tajtékzó vi-

ze.

Morris két évig tervezte és készítette 

elô a szökést, amelyet az tett lehetôvé, 

hogy a rabok felfedezték, a cellájuk fala 

mögött közvetlenül fut egy ôrizetlen 

szervizfolyosó. Porszívómotorból, fúró-

szárból és egyéb lopott alkatrészekbôl 

falfúrót szerkesztettek, és hónapok ap-

rólékos munkájával körbe lyukakat fúr-

tak a falba. A fúrás hangjait tangó-

harmonikázással harsogták túl. Amikor 

eljött a szökés éjjele, a körbefurkált tég-

lákat pillanatok alatt el tudták távolítani, 

és kijutottak a hátsó folyosóra.

Megtévesztésül papírmaséból gyúrt, a 

börtön fodrászatáról lopott emberi haj-

jal ékesített mûfejeket tettek az ágyuk-

ba, mintha aludnának. A folyosóról ki-

jutottak a börtön tetejére, majd a partra. 

Ott egy átalakított harmonikát pumpa-

ként használva felfújták az ötven esô-

kabát összeragasztásával készített 

gumicsónakjukat, és eleveztek az éjsza-

kába. Otthagyott társuk szerint az volt a 

tervük, hogy a közeli Angyal-szigetre 

eveznek, és onnan jutnak el a száraz-

földre.

Senki sem tudja, hogy sikerült-e nekik, 

mindenesetre holttestüket sosem talál-

ták meg.



00:05 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:20 Balatoni Nyár  
02:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
02:15 Liliomfi (1954)  Ma-
gyar filmvígjáték  Rendez-
te: Makk Károly. Szerep-
lők: Darvas Iván (Liliom-
fi), Krencsey Marianne 
(Mariska), Dajka Margit 
(Kamilla), Pécsi Sándor 
(Szellemfi), Balázs Samu 
(Szilvafy prof.), Szemere 
Vera (Zengőbérczyné), 
Soós Imre (Gyuri), Ruttkai 
Éva (Erzsi)Liliomfi, az ün-
nepelt színész beleszeret 
Mariskába, Szilvay profesz-
szor gyámleányába. Jólle-
het a professzor egymás-
nak szánta őket, hisz Lili-
omfi valójában az unoka-
öccse, de addig ellenzi a 
házasságot, amíg a haszon-
talan ifjú fel nem hagy az-
zal a hozzá nem méltó ván-
dorkomédiássággal.Márpe-
dig Liliomfi nem vágyik más-
ra, csak erre a komédiás életre. 
Makk Károly klasszikus film-
vígjátéka a magyar filmgyár-
tás megunhatatlan darabja.
04:05 Család-barát 
05:20 Hagyaték.Zarándok-
lat - Útban Isten felé 
05:30 Duna anzix Bolgá-
rok a magyar Duna men-
tén - Barangolás a Csepel-
szigeten 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 1 perc, 1 élet  
07:40 Balatoni Nyár   
09:30 Család-barát  
10:25 Angol nyelvű hírek
10:40 Világ   
11:00 Kárpát expressz  
11:25 Ízőrzők  Felsőnyék 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár   
15:10 Református istentisz-
telet - Csillagpont - Tata 
16:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Mindszen-
ty József 
16:30 80 liter alatt a Föld 
körül 20/9. 
17:00 Lengyelország 
19/9.: Krakkó 3. - Zsidók 
és nem zsidók - A két világ 
17:25 Határtalanul magyar 
Mindenkiben van jó!  Ádám 
János jezsuita szerzetes 
18:00 Hazajáró  Gömöror-
szág - Advent a Sajóvöl-
gyében 
18:30 Öt kontinens  
19:00 Hogy volt?!  Várko-
nyi Zoltán 100 
20:00 POÉN PÉNTEK - 
Banán, pumpa, kurbli - A 
L árt pour ĺ art társulat új 
műsora Anti bácsi és a 
többiek
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show19. rész: 
Kazimír Róbert az új űrkutató 
kolléga Magyar tévéfilm  
22:00 Ridikül - Női talk-
show Egy nő mindig nő
22:50 Fapad (2014)  
24/17.: Lánykérés Magyar 
tévéfilm  
23:20 Kárpát expressz  
23:40 Világ   
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00:05 Himnusz  
00:10 Angol nyelvű hírek 
00:20 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:00 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női talk-
show. Egy nő mindig nő
04:00 Hazajáró Kócs-Ha-
vas -  Árva és Liptó határ-
hegysége 
04:30 Szerelmes földrajz 
Amit magammal viszek... 
Sára Sándor Káli-meden-
céje. Sára Sándor operatőr, 
filmrendező manapság 
úgy él, mintha nem lenne 
filmrendező. Igyekszik 
lefoglani magát. Rengete-
get olvas, zenét hallgat, 
bort készít, járja az erdőt, a 
Káli-medence tájait, néha 
fényképezi  a vidéket, elte-
reli a gondolatait, de azért 
nemegyszer arra ébred: hát 
hogy lehet az, hogy valaki 
egyszer csak kimarad?! 
Mintha egy zongoramű-
vésztől elvennék a 
zongoráját.
05:05 Hagyaték  A múltat 
végképp eltörölni - Kiretu-
sált magyar történelem 
05:30 Duna anzix 
Bolgárok a magyar Duna 
mentén - Barangolás a 
Csepel-szigeten 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 Angol nyelvű hírek
10:40 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás 
11:25 Ízőrzők  Zengővár-
kony. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat. Zengővár-
kony település a Mecsek 
és a Zengő lábánál helyez-
kedik el. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran. Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Unser Bildschirm. 
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Református 
magazin  
15:35 A pannonhalmi 
Apátsági major  
16:05 Útravaló  
16:40 80 liter alatt a Föld 
körül 20/10. Magyar 
útifilmsorozat 
17:10 Lengyelország 
19/10.: Krakkó 4. - A 
Wawel - Búcsú Krakkótól. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
17:35 Herman Ottó, az 
utolsó magyar polihisztor 
IV/4.  
18:35 Térkép 
19:05 Hogy volt?! (2012)  
Makk Károlyt köszöntjük 
20:05 POÉN PÉNTEK - 
Van képünk hozzá
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/20.: Tatuha-
rapásból jogszabály. 
Magyar tévéfilm 
22:00 Ridikül - Női talks-
how . Az leszel,amit eszel 
22:50 Fapad (2014)  
24/18.: Munkakörcsere. 
Magyar tévéfilm  
23:20 Minden tudás   
23:45 Kék bolygó   

00:05 Himnusz  
00:10 Angol nyelvű hírek
00:25 Balatoni Nyár 
02:10 Család-barát 
03:05 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női 
talkshow Én gyerekem, te 
gyereked, mi gyerekünk
04:00 Hazajáró Kalota-
havas - Felszeg vigyázója 
04:30 Szerelmes földrajz 
Csenddé lett…(„Ilonka”)  
- Jung Zseni Ismeretterjesz-
tő magazin. Jung Zseni fo-
tóművész, a kortárs portré-
és aktfényképezés kiemel-
kedő alakja az ukrajnai Be-
rezányban született. Az el-
múlt időszakban néhány 
évig az Ipoly-menti Hon-
ton élt. Aztán a folyó ára-
dása 2010 júniusában el-
mosta a házát. Ezután Ba-
latonalmádiba költözött. 
Most mégis visszatér fáj-
dalmas emlékeinek színte-
rére, Hontra és az Ipoly-
hoz, „akit” Ilonkára keresz-
telt át („Az Ipoly olyan fér-
fiasan hangzik…”).Vissza-
tér a lágy, nőies dombok-
hoz, a nyárfáshoz, a virág-
zó boglárkákhoz, kedves 
egykori szomszédaihoz, az 
elhagyott kerthez és ház-
hoz. Gyakorta fájdalmas e 
találkozás. 
05:00 Hagyaték Falu a ná-
dasban, vízivilágunk emlé-
kezete 
05:30 Duna anzix 
05:50 Kívánságkosár  
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
10:25 Angol nyelvű híre
10:40 Iskolapad  
11:00 Élő egyház  
11:25 Ízőrzők Kiskunha-
las. Magyar ismeretterjesz-
tő sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Rondó  
13:00 Híradó 
13:15  Kívánságkosár   
15:10 A sokszínű vallás   
15:25 Kérdések a Bibliában  
15:40 Engedjétek hozzám  
15:50 Így szól az Úr!  
16:00 Magyar történelmi a 
rcképcsarnok. Tinódi Lan-
tos Sebestyén. 
16:30 80 liter alatt a Föld 
körül 20/12.
17:00 Lengyelország 19/12.: 
Gdansk 1. - Az örök kincs-
kereső 
17:30 Határtalanul magyar 
A felfedezhető Hamvas 
Béla Határokat nem isme-
rő gondolatok
18:00 Hazajáró Liptói-ha-
vasok 2. - Téli túra a Szür-
ke-hegyre
18:35 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
19:05 Hogy volt?!  Eszter-
gályos Cecília születés-
napjára 
20:05 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/22.: Munka-
ügyi oktatófilm 
22:00 Ridikül - Női talk-
show Ki vezet jobban? 
22:50 Fapad24/20.: Burga-
szi kitérő Magyar tévéfilm  
23:15 Élő egyház   
23:40 Iskolapad   

00:00 Himnusz   
00:05 Angol nyelvű hírek
00:20 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:00 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női talk-
show Ki vezet jobban? 
04:00 Hazajáró  Téli Pá-
ring kóstoló - A Zsil ölelé-
sében 
04:30 Szerelmes földrajz 
Bizalmas jelentés Kolozs-
várról - Nagy Elek Ismeret-
terjesztő magazin.   Nagy 
Elek építész, közgazdász, 
nagyvállalkozó, mecénás – 
Méhes György Kossuth-
díjas erdélyi magyar író fia 
– szülővárosát, Kolozsvárt 
választotta szerelmes föld-
rajzának színteréül. 
05:05 Hagyaték  Magya-
roknál is magyarabbak a 
kunok 
05:30 Duna anzix Télidő-
ben a Duna mentén - Paks, 
Kalocsa és Baja. Magyar 
ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár  
07:40 Balatoni Nyár  
 09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 Angol nyelvű hírek 
10:35 Unió28   
11:00 Profit7   
11:25 Ízőrzők. Sülysáp. 
Magyar ismeretterjesztő 
Sülysáp Nagyközség Bu-
dapesttől keletre a Gödöllői 
-dombság nyúlványainak 
végén helyezkedik el, az 
Alsó-Tápió völgyében. Tá-
piósáp és Tápiósüly két ré-
gi falu, melyek első ízben 
1950-ben egyesültek, de 
1954-ben egyesítésük 
megszűnt, majd 1970-ben 
ismét létrejött belőlük 
Sülysáp. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 P ámende  
12:30 Hazajáró Retyezát-
hegység, a Kárpátok 
esszenciája 
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Isten kezében  
Rendben vagyok - Didák 
testvér 
15:35 Világ-Nézet  
16:15 80 liter alatt a Föld 
körül (2013)  20/13.
Magyar útifilmsorozat  
16:45 Lengyelország 
(2013)  19/13.: Gdansk 2. - 
"Koyaanisqatsi" Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
17:05  A MAGYAR MŰ-
VÉSZETI  AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA 
Álmában nevet  Portréfilm 
Mécs Károlyról 
18:05 Hazajáró (2014)  
Fekete bérc 
18:35  Hogy volt?!  
Vámos Lászlóra emléke-
zünk 
19:35 FÁBRY.  Szerep-                      
lők: Ewald Rézfúvós 
Együttes (zenekar), Fábry 
Sándor (műsorvezető)
21:00  Híradó
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 24/23.: 
Céges Karácsony Magyar 
tévéfilm  
22:00 Ridikül - Női talk-
show. Vidéki vagyok 
22:50 Fapad 24/21.: Retor-
zió Magyar tévéfilm  
23:20 Profit7   
23:45 Unió28   

00:05 Himnusz  
00:10 Angol nyelvű hírek
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
03:05 Angol nyelvű hírek
03:15 Ridikül - Női talk-
show. Vidéki vagyok 
04:00 Hazajáró Selmeci-
hegység - Az aranygyík 
földje 
04:30 Szerelmes földrajz: 
Balogh Kálmán cimba-
lomművész 
05:00 Hagyaték Palatáb-
lától a Nobel-díjig - a régi 
magyar iskola 
05:30 Duna anzix Űzzük 
el a telet! - Busók a Duna 
mentén 
05:50 Tökéletes férfi 
(1939) Magyar romanti-
kus film  Rendezte: Szlati-
nay Sándor. Szereplők: Já-
vor Pál (Bardó Gábor), Si-
mor Erzsi (Hámor Dolly), 
Pethes Sándor (Leonidas), 
Mihályfi Béla (Hámor Ö- 
dön), Bilicsi Tivadar Csatári)
07:00 Rejtélyes XX. 
07:30 Balatoni Nyár  
09:15 Család-barát  
10:30 Angol nyelvű hírek
10:45 Magyar elsők Az 
első magyar kávéház 
11:00  tthon vagy!   
11:25 Ízőrzők. Sándorfalva 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor  
13:00 Híradó
13:15 Aranyfeszt 
14:10 Virágzó Magyaror-
szág (2010)  Nagykanizsa 
14:30 Itthon vagy! 
14:55 Meztelen diplomata 
(1963)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Palásthy 
György. Szereplők: Már-
kus László (Félix Martin), 
Krencsey Marianne (Maud), 
Szendrő József (Kövér), 
Garas Dezső (Sovány), 
Rajz János (Warren), 
Ascher Oszkár (Diploma-
ta), Peti Sándor (Vangold), 
Kautzky József (Schmith), 
Rátonyi Róbert (Wolf-
gang), Váradi Hédi (Özvegy-
asszony)Rejtő Jenő egyik 
legmulatságosabb és leg-
izgalmasabb regénye alap-
ján készült film.
16:20 Novum   Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
16:50 Csodabogár  
17:20 80 liter alatt a Föld 
körül  20/14.Magyar úti-
filmsorozat  
17:50 Lengyelország 
20/14.: Wester-platte - "A 
hírnév a bátorság árnyéka 
csupán" 
19:10 Csináljuk a fesztivált! 
20:00 Mindenből egy van 
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/24.Akadály- 
mentesítés Magyar 
tévéfilm   
22:00 DUNASZINHÁZ. 
Tamási Áron: Rendes fel-
támadás. Tomcsa Sándor 
Színház, Székelyudvar-
hely. A szerző egyik leg-
reprezentatívabb írása. A 
székely „góbéság”, élet-
forma ilyen fajta megfogal-
mazása az élet szélsőséges 
pillanataiban alkalmas le-
het egy népcsoport, illetve 
egy világszemlélet bemu-
tatására. 
23:15 kult.hu  
23:45 Tessék!   

00:05 Himnusz  
00:10 Angol nyelvű hírek
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Angol nyelvű hírek
02:20 Ridikül - Női talk-
show. Magyarok és világ-
híresek 2013
03:05 Itthon vagy!    
03:30 Meztelen diplomata 
(1963) Magyar filmvíg-
játék  
04:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  Thököly 
Imre. Magyar ismeretter-
jesztő  
05:05 Közlekedés XXI.   
05:35 Duna anzix Egy 
itáliai szent a horvát Duna 
mentén - Vukovár és Újlak 
05:50 Muzsikál a mozi 
(1988)  Összeállítás régi 
magyar filmslágerekből. 
Szereplők: Alpár Gitta, 
Balla Lici, Bársony Rózsi, 
Csortos Gyula, Dajka Mar-
git, Juhász József, Karády 
Katalin, Lehotay Árpád, 
Palló Imre, Pécsi Gizi, 
Pelsőczy Irén, Perényi 
László, Rácz Vali, Rökk 
Marika, Sárdy János, Si-
mor Erzsi, Szörényi Éva, 
Törzs Jenő, Turay Ida, 
Uray Tivadar, Verebes 
Ernő, Weygand Tibor.
06:30 Hagyaték  Gránitlel-
kűek - A Zrínyi család 
07:00 Építészkorzó. Száz-
húsz népi építészeti emlék 
megújítója a Jászságtól a 
Zemplénen át a Felvidékig 
kalauzolja a nézőt a régi 
lakóházak és szakrális 
épületek világában.
07:30 Balatoni Nyár  
09:15 Magyar elsők: Az 
első magyar fröccs. 
09:35 Család-barát  
10:45 Angol nyelvű hírek
11:00 Rúzs és selyem   
11:25 Ízőrzők Békésszent-
andrás 
12:00Déli harangszó  
12:00  Nótacsokor 
13:00 Híradó
13:15 Szabadság tér ́ 89  
14:05 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
14:55 Legenda (2013) 
Válogatás legendás 
dalokból
16:00  Örökzöld 
16:30 80 liter alatt a Föld 
körül (2013)  20/15..
16:55 Lengyelország 20/
15.: Frombork - A világ-
mindenség középpontja 
17:20 Térkép  
17:55 Öt kontinens  
18:25 Szerelmes földrajz  
"ÉLNI, MÍG ÉLÜNK" 
Balog Zoltán. Borsodi 
barangolásra, a gyermek-
kor emlékeinek felidézé-
sére indulunk Balog Zoltán 
református lelkésszel, az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának vezetőjével..
19:00 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/17. 
19:55 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 Híradó
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 20/13.:  GBLT 
22:00 Ridikül - Női talk-
show Közös munka: áldás 
vagy átok? 
22:50 Rúzs és selyem   
23:15 Bejczy Antal Portré-
film
23:30 Magyar elsők  Az 
első magyar TSZCS.

00:05 Himnusz  
00:10 Angol nyelvű hírek
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás  
03:05 Angol nyelvű hírek
03:20 Ridikül - Női talk-
show Az leszel,amit eszel
04:05 Hazajáró Kis-Fátra - 
A harmadik halom 
04:30 Szerelmes földrajz. 
A Bakony az én Párizsom 
(Kopátsy Sándor) 
05:00 Hagyaték (2013)  
Zsenik vakvágányon - 
Ady Endre és József Attila 
05:30 Duna anzix (2011)  
Görögök a Duna mentén - 
Százhalombatta ésBeloian- 
nisz Magyar ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár 
09:30 Család-barát  
10:25Angol nyelvű hírek 
10:40 4kerék  
11:00 Magyar gazda   
11:25 Ízőrzők (2010) Rév-
fülöp. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat. A festői 
szépségű közkedvelt üdü-
lőhely a 274m magas Fü-
löp-hegy déli lábánál húzó-
dik, amely a Káli-medence 
déli bejárata is egyben. A 
túlsó part közelsége miatt 
ősi révhely, melynek első 
írásos említése 1211-ből 
származik 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Hrvatska Kronika. 
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru  
Román nyelvű 
nemzetiségi magazin
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár  
15:05 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
15:30 Isten kezében 
16:00 Virágzó Magyaror-
szág (2009) Tiszaújváros. 
A sorozat Magyarország 
ismert és kevésbé ismert 
városait mutatja be: a helyi 
nevezetességeket, látniva-
lókat, a települések kulturá-
lis életét, az itt élők ünnepe-
it és hétköznapjait.
16:25 80 liter alatt a Föld 
körül  20/11. Magyar úti-
filmsorozat  
16:50 Lengyelország 
19/11.: Bialowieski-i 
őserdő Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
17:20 Határtalanul magyar  
Felvidéki „szentjánosbo-
gár” - Bartók Csaba 
Szepsiből 
17:50 Hazajáró. Számve-
tés 5. -  És mégis élünk 
18:20 Szeretettel Holly-
woodból 
18:55 Hogy volt?! Mécs 
Károly köszöntése 
19:50 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán 
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/21.: Az új 
honlap és a román mikulás 
2011 Magyar tévéfilm  
22:00 Ridikül - NőÉn 
gyerekem, te gyereked, mi 
gyerekünk 2013
22:50 Fapad 24/19.: Egy 
átlagos nap.                                                                                                                                       
Magyar tévéfilm  
23:20 Magyar gazda   
23:40 4kerék   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

KERESEK, egy kedves, jóravaló 

férfi társat, akivel szép csendben, 

boldogan tudnánk élni a nyugdíjas 

éveinket. 70 éves vagyok, minden 

szenvedélytôl mentes, kiegyensúlyo-

zott, rendezett életet élek. Egy prob-

lémám van, hogy egyedül vagyok. Ha 

te is egyedül vagy, hívjál fel, talán 

kettesben jobb és szebb lenne.

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

Aztán 
lehet 

Sydney
 

http://sydney.colorcom.hu

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

TAKARITÁST, FÔZÉST, gyerek 

vagy idôs/beteg gondozását vállalom. 

Megbizható magyar (angolul is 

beszélô) hölgy. Telefon: 0421 830-972 

(délutáni órákban várom hívását).

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

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

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

SYDNEYBEN élô magyar hölgy 

házvezetôi és/vagy gyermekfelügyeleti 

munkát vállal hétfôtôl péntekig (nem 

bentlakással). Érdeklôdni lehet a 0439 

979-073-as számon

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

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

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


