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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Hazavárják a külföldön 

élô magyarokat
A Fidesz szerint a kormány minden lehetséges eszközzel azon dolgozik, hogy 

stabil hátteret biztosítson a külföldön élô magyarok számára és hazahívja ôket, 
ellentétben a baloldallal, amely „elüldözte a magyar fiatalokat”.

A nagyobbik kormánypárt közleményben reagált az LMP-s Szél Bernadett 
szavaira. Az ellenzéki párt társelnöke azt mondta: a kabinetnek komolyan 
kellene vennie a magyar munkaerô külföldre vándorlását. A Fidesz erre vála-
szul azt közölte: a tartós gazdasági növekedés, a munkahelyteremtô programok, 
a munkahelyvédelmi akció, a növekvô minimálbér és az életpályamodellek, 
valamint a 100 millió forintos Gyere haza fiatal program is a külföldön élôk 
hazahívását célozza.

A Fidesz-kormány azt vallja, hogy mindenki, aki szeretne, lásson világot, 
tanuljon nyelveket, szerezzen tapasztalatokat külföldön, de Magyarország visz-
szavárja ôket --- közölték.

A kormánypárt felszólítja az LMP-t, hogy a politikai hangulatkeltés helyett 
inkább Magyarország valódi problémáival foglalkozzon, például azzal, hogy 
illegális bevándorlók áradata veszélyezteti Magyarországot és Európát. „Job-
ban tennék, ha ennek a problémának a megoldásában nyújtanának inkább segít-
séget, úgy hogy támogatják a szigorúbb szabályokat és a biztonsági határzár 
felépítését” --- szerepel a közleményben.
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Augusztus 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

lászló nevû kedves olvasóinkat.
László: A szláv Vladiszláv névbôl 

fejlôdött ladiszló, Laszló, Lacló, László 
alakokon át. A szláv név elemeinek 
jelentése: hatalom + dícsôség.

Köszönhetjük még: Cirjék, Eszme-
ralda, Gusztáv, Hedvig nevû bará-
tainkat.

Augusztus 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emese és Emôd nevû kedves olvasó-
inkat.

Emese: Régi magyar név. Jelentése: 
anyácska.

Emôd: az Emese férfias hangalakja, 
férfi utónévként használatos

Köszönthetjük még: Hágár, János, 
mária, Roland, Román nevû bará-
tainkat.

Augusztus 10
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Lôrinc nevû kedves olvasóinkat.
Lôrinc: A latin  Laurentius név rö-

vidülésébôl. Jelentése: a Róma mel-
letti Laurentum vidékérôl származó 
férfi. Mások szerint babérkoszorúval 
díszített. 

Köszönthetjük még Amadé, Ama-
dea, Bianka, Blanka, Filoména, 
Lóránt, Lóránd nevû barátainkat.

Augusztus 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsuzsanna és Tiborc nevû kedves 
olvasóinkat.

Zsuzsanna: A  héber Sosanna ne-
vet a görög és latin fordításai Susan-
na alakban vették át, ebbôl lett a ma-
gyar kiejtés. Jelentése liliom..

Tiborc: A latin Tiburtius név rövi-
dülésébôl. Jelentése a Róma melletti 
Tibur városából való.

Köszönthetjük még Ince, János, 
Liliána, Tibor, Viktor nevû baráta-
inkat.

Augusztus 12.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Klára nevû olvasóinkat.
Klára: A latinclarus melléknév 

nônemû alakjából. Jelentése: világos, 
fényes, ragyogó, híres. kitûnô, jeles.

Köszönthetjük még: Hilária, Hilda, 
Letícia, Amália, Sugárka nevû 
barátainkat.

Augusztus 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ipoly nevû kedves olvasóin-kat.
Ipoly: A görög eredetû Hippolütosz 

név rövidülése. Fejlôdési sora: Ipoéit, 
Ipol, Ipoly. Jelentése: a lovakat kifo-
gó.

Köszönthetjük még: Belinda, Bene-
detta, Emôd, Gertrúd, Hanna, 
Hipolit, Max nevû barátainkat.

Augusztus 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Maecell nevû kedves olvasóinkat. 
Marcell: A latin Marcellus család-
névbôl. Ez pedig a Marcus továbbkép-
zése.

Köszönthetjük még: Anasztázia, 
Menyhért, Özséb nevû barátainkat.

Gyergyószentmiklósi 
gyerekekkel találkozott 

Herczegh Anita
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyergyószentmiklósi Szent Anna 

gyermekotthonából érkezô húsz gyereket látogatta meg a köztársasági elnök 
felesége a zánkai Erzsébet Üdülôközpont és Táborban.

Herczegh Anita a helyszínen elmondta, hogy másodszor rendeztek a gyer-
gyószentmiklósi gyerekeknek tábort Zánkán. Úgy fogalmazott: az a legfonto-
sabb, hogy az ide érkezô gyerekeknek életre szóló élményekben legyen részük, 
mert onnan jöttek, ahol a megélhetés is nehéz, nemhogy egy balatoni nyaralás 
költségeinek elôteremtése.Az lenne a legjobb, ha minden évben lehetne ilyen 
tábort szervezni nekik, sokuknak azonban az útlevél megszerzése a legnagyobb 
probléma. Idén is többen emiatt nem tudtak eljönni Magyarországra, nekik Szé-
kelyföldön egy hasonló kézmûvestáborban biztosítottak nyaralási lehetôséget - 
mondta.Herczegh Anita felidézte: férjével, Áder Jánossal és Böjte Csabával, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozójával néhány éve tucatnyi, az alapít-
ványhoz tartozó gyermekotthont kerestek fel. A Szent Anna gyermekotthonból 
két keresztgyerekük is van, de nemcsak velük, hanem az egész intézménnyel 
szoros kapcsolatot ápolnak --- mondta a köztársasági elnök felesége.Idén húsz 
gyergyószentmiklósi gyerek táborozik az Erzsébet-program részeként Zánkán 
--- közölte Deutsch-Für Ágnes, az Erzsébet-program szakmai vezetôje. El-
mondta, a fiatalok a táncháztól a színházi elôadáson, koncerteken, sportese-
ményeken át a strandolásig számtalan eseményen vehetnek részt.Az Erzsébet-
program révén az elmúlt két évtized legnagyobb táboroztatási programja 
valósul meg, amelynek részeként idén százezer gyerek jut kikapcsolódási le-
hetôséghez.

Tavaly 14 ezer külföldinek volt 
munkavállalási engedélye

Tavaly év végén 14 ezer, harmadik országból érkezett külföldi állampolgár 
rendelkezett érvényes munkavállalási engedéllyel Magyarországon –-- írta  a 
Népszabadság a Nemzeti Munkaügyi Hivatal adataira hivatkozva.

A lap hozzátette: egy évvel korábban még 19 ezren voltak, 2003-ban viszont 
57 ezren. Mint írják, a korábbi radikális csökkenést az uniós csatlakozás magya-
rázza, de a 2013-ról 2014-re tapasztalt visszaesés oka nem ismert.

A hivatal 2013-as adatai szerint -– a tavalyi statisztikában ez a szám már nem 
szerepel –-- körülbelül 50 ezer uniós állampolgár is dolgozik nálunk, ám nekik 
nincs szükségük munkavállalási engedélyre, és a munkáltatót is csak bejelentési 
kötelezettség terheli. A lap cikkében arra is kitér, hogy a legtöbb, 4800 érvényes 
munkavállalási engedéllyel 2014 végén a kínai állampolgárok rendelkeztek, 
majd a sorban a nem egészen 1300 vietnami, az 1100-1100 koszovói és ukrán, 
majd a csaknem 1000 szerb következett.

IN MEMORIAM
FÁJDALOMTÓL

MEGTÖRT SZÍVEL EMLÉKEZÜNK

LINKA MÁRTONRA
AKI 11 ÉVE ÖRÖKRE ELHAGYOTT 

BENNÜNKET.
SZERETÔ CSALÁDJA 



Két új befogadóállomásról 
döntöttek

A Baranya megyei Martonfán és a Zala megyei Sormáson épülnek új ideig-
lenes befogadó állomások. Az errôl szóló kormányrendelet a Magyar Közlöny 
pénteki számában jelent meg.

A rendelet rögzíti, hogy a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentôségû üggyé nyilvánítja a Martonfa, valamint a Sormás területén fekvô új 
ideiglenes befogadó állomások építésével összefüggô közigazgatási hatósági 
ügyeket. Így nem kell beszerezni építészeti-mûszaki tervtanácsi véleményt, 
lefolytatni a településképi véleményezési eljárást, továbbá településképi beje-
lentési eljárásra sincs szükség.

Kovács Zoltán kormányszóvivô a kormányülés után jelentette be, hogy a 
kormány 22,2 milliárd forinttal egészíti ki az ideiglenes határzár építésére, 
valamint a migránsok átmeneti elhelyezésére fordítható költségvetési keretet.

A pluszforrásból sátortáborok létrehozására, lakott területen lévô befogadó 
állomások áthelyezésére is költenek.

Budapest száz szóban
A tavalyi sikeres projekt folytatásaként idén is megszervezi a Budapestet 

száz szóban bemutató akciót a Mindspace nonprofit szervezet. Azoknak az írá-
sait várják, akik szívesen megfogalmaznák a fôvárossal kapcsolatos érzéseiket, 
élményeiket, benyomásaikat egy közösségi akció keretében.

A pályázatra, amelyet egy chilei kezdeményezés mintájára hirdettek meg, 
maximum száz szóból álló írásokkal lehet jelentkezni az ország egész területérôl 
vagy akár a határon túlról is --- mondta el Kobrizsa Ádám, a Mindspace 
alapítója a kezdeményezést bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón Budapes-
ten.

Kiemelte, hogy a tavaly elindított akció sikerén felbuzdulva hirdették meg 
idén újra a pályázatot, hiszen 2014-ben több mint 700 írás érkezett a felhívásra. 
A legjobb 12 alkotás jutalomban részesül, valamint kiállítják ôket a Cafe Buda-
pest Kortárs Mûvészeti Fesztivál keretében októberben a Bálna Budapestben.

Szeptember 1-jéig várják a kész munkákat, amelyeket a Winkler Nóra 
újságíró, Nagy Dániel színmûvész és Szôllôssy Balázs, a Fiatal Írók 
Szövetségének tagja alkotta zsûri bírál el.

A tematikus megkötés nélküli történetek legjobbjaihoz kortárs mûvészek 
készítenek illusztrációkat, a legjobb száz munkát pedig kötetbe foglalják --- 
tette hozzá a szervezô.

Kobrizsa Ádám arról is beszélt, hogy a felhíváshoz idén két közösségi játék is 
kapcsolódik, mindkettô célja, hogy erôsítse a város és annak lakói közötti 
kapcsolatot. Ezek tapasztalatairól konferenciát is rendeznek majd októberben, 
a Cafe Budapest keretében.

A mûvészeti seregszemle immár 24. éve vállal jelentôs szerepet a kortárs 
mûvészetek képviseletében és a szervezôk fontosnak tartják, hogy a fesztivál 
ideje alatt a különbözô mûvészeti ágak legújabb bemutatói, kiállításai és 
produktumai mellett olyan kezdeményezéseknek is lehetôséget biztosítsanak a 
bemutatkozásra, amilyen a 100 szóban Budapest projekt is --- emelte ki Bán 
Teodóra, a Szabad Tér Színház és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ 
vezetôje.

Hozzátette: a fesztivál több mint 40 helyszínen, csaknem 180 komoly- és 
könnyûzenei programmal, valamint dzsessz-, tánc-, világzenei, opera-, színházi 
és újcirkuszi, képzômûvészeti és irodalmi programokkal várja a látogatókat 
ôsszel a Müpa, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ, valamint a 
Magyar Turizmus Zrt. szervezésében a Müpában, a Zeneakadémián, a Budapest 
Music Centerben, a Trafóban, a Millenáris parkban, a Bálnában és a Várkert 
Bazárban is.
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HÍREK
Két magyar légiközlekedés-

fejlesztési projektet is támogat 
az unió

Az Európai Unió két magyar légiközlekedés-fejlesztési projektet is támogat 
az új Európai Hálózatfinanszírozási Eszközök (CEF) programján keresztül, 
amelyek a szabad útvonalú légtér bôvítését, és egy repülôtéri döntéstámogató 
rendszer kiépítését célozzák - közölte a HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. az MTI-vel.

A szabad légi útvonalakat biztosító Free Route koncepciót összesen 8 
léginavigációs szolgálat valósítaná meg közösen, így a Fekete-erdôtôl a Fekete-
tengerig kiterjeszthetik a szolgáltatást, amelyet februárban a HungaroControl 
vezetett be elsôként Európában. A már mûködô szolgáltatás alapján készült 
közös technológiai megvalósíthatósági tanulmányban a résztvevô partnerek 
részletekbe menôen meg tudták határozni a különféle nemzeti légiforgalmi 
irányító rendszerek összekapcsolásának és összehangolásának feltételeit és 
szükségleteit.

A repülôtéri együttmûködésen alapuló döntéstámogató rendszer kiépítésé-
nek célja a légiforgalmi irányításban és repülôtéri kiszolgálásban érintett 
szereplôk által kezelt és menedzselt folyamatok integrálása. A repülôtér, a földi 
kiszolgálók, a légitársaságok és a légiforgalmi irányítók együttmûködésén ala-
puló döntéstámogató rendszer bevezetésével átlagosan egy perccel rövidül a 
gépek gurulási ideje, ami növeli a repülôterek kapacitását.

A légiközlekedési fejlesztésekre irányuló két nyertes pályázati anyag a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Tenderauditor Kft. szakmai támogatásá-
val készült. A projektek összköltségvetése eléri a 3,2 millió eurót, amelynek 50 
százalékát finanszírozza az Európai Unió.

Társadalmi vitát tartanának 
a Szovjetunióba hurcoltak 

emlékmûvérôl
Meghosszabbítják a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer-

munkások emlékévét, és társadalmi vitát kezdeményeznek a központi emlék-
mûrôl --- jelentette be az emlékév szervezésével, lebonyolításával foglalkozó 
Gulág Emlékbizottság csütörtöki ülése után az emberi erôforrások minisztere, 
az emlékbizottság elnöke.

Balog Zoltán elmondta: a legutóbbi kormányülésen született döntés arról, 
hogy 2017. február 25-éig meghosszabbítják az eredetileg a 2015-ös esztendôre 
tervezett emlékévet. A megemlékezések szervezeti keretét adó testület elnöki 
tisztségét is betöltô miniszter megemlítette, egy évnél tovább tartottak azok az 
események, amelyeknek sok százezer magyar áldozata volt, ezért döntöttek 
úgy, hogy az eseménysorozat végpontja ---- a szintén a Gulág börtöneiben 
raboskodott --- Kovács Béla kisgazda politikus elhurcolásának hetvenedik 
évfordulója lesz, amely egyben a kommunizmus áldozatainak emléknapja 
is.Sokkal hosszabb idôre fogunk tudni tervezni --- jegyezte meg a miniszter, aki 
azt is megemlítette: az emlékév részeként az ülésen 1,4 milliárd forintos pá-
lyázati keretet hirdettek meg civil szervezetek számára. Ezzel az összeggel 
egyebek mellett emlékmûvek gondozását, konferenciák szervezését, tudomá-
nyos publikációk megjelenését, egyéni sorsok dokumentálását támogatják 
majd.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Az igen és a nem
A riporter azt mondja a politikusnak: 

„Arra kérem, hogy igennel és nemmel 
válaszoljon.” A válasz így kezdôdik: 
„Nézze...” Hja, Csurka István pártál-
lami idôkben mondott meghatározása 
érvényes ma is: „A körülírt »igen«-ek 
és a még inkább körülírt »nem«-ek 
korát éljük.” A leggyakrabban használt 
szavaink közé tartozik az igen és a 
nem, de a politikusok, akik gyakran 
nyilatkoznak, nemegyszer akrobata 
módjára bánnak velük. (De itt is érvé-
nyes: tisztelet a kivételnek!) Pedig az 
igenek és a nemek megóvnák ôket at-
tól, hogy eltévedjenek a szavak labirin-
tusában, és lehetôvé tennék, hogy 
mindig tudják, merre tartanak. A poli-
tikusok azonban kifejlesztették ma-
gukban azt a képességet, hogy látható 
következmények nélkül elnyeljék a 
verbális csapások energiáit, másrészt 
hosszú, tekervényes mondatokban vá-
laszoljanak, amelyek célja az idô kitöl-
tése, anélkül, hogy mondanának vala-
mit.

Egyesek úgy vélekednek, hogy a 
nemnek nincs konzekvenciája, az 
igennek azonban mindig. Kôkemény 
igenek és nemek csak a katonaságnál 
vannak. A hétköznapi életben mennyi 
tragédia és mennyi öröm fûzôdik eh-
hez a két szóhoz. Az „igen” beleegyezés, 
megnyugvás, harmónia, megállapodás, 
komolyság; a „nem” fájdalom, vihar, 
üvöltés, becsapódás, harag. De: ami az 
igen vonzata, a nemre is lehet igaz. És 
fordítva. Emberi gyarlóságunk hoza-
déka a két szó álnoksága.

Mennyivel egyszerûbb, ahogy a nô 
viszonyul az igenhez és a nemhez. Er-
re tökéletes aforizmát gyártott Szo-
botka Tibor: „A nôi »igen«-ben sokkal 
kevesebb »nem« van, mint amennyi 
»igen« van a nôi »nem«-ben.” 

A diktatúrák vezetôi –-- lásd a ma-
gyarországi fél évszázadot –-- a nembe 
szerettek bele: nem javasolták, nem 
támogatták... Minden persze nézôpont 
kérdése. Frank Crane 20. század eleji 
amerikai író szerint: „A »nem« nyel-
vünk legkisebb szava. Az emberi lélek 
tömören megfogalmazott függetlensé-
gi nyilatkozata.”

Álljon itt végül Andrád Sámuel 18. 
századi anekdotagyûjteményének 
egyik darabja, amely egy újabb nézô-
pontot vetít elénk: „Egy római ember 
ebédel vala egyszer egy kliensénél; ez 
azt gondolta, hogy legnagyobb kedves-
séget mutat amahoz, ha minden szavá-
ra »igen«t mond, és mindenen csudál-
kozik, valamit az ô patrónusa szólánd. 
De annak ez a kedvtöltés igen ízetlen-
nek tetszvén, azt kiáltá heves indulattal 
a szüntelen »igen«-t mondónak: -– 
Mondj már egyszer »nem«-et is, hadd 
tudjam, hogy ketten vagyunk!”

Kô András
(Magyar Hírlap)

Közölte azt is: társadalmi vitát kez-
deményeznek arról, hol és milyen for-
mában kapjanak központi emlékmûvet 
a szovjet megszállás áldozatai. Nem 
kérdés, hogy szükség van ilyenre --- 
fûzte hozzá. A miniszter megjegyezte, 
eldöntendô például, hogy mi legyen az 
emlékmû felirata, ahogy az is, hogy az 
1956-os áldozatok a szovjet megszállás 
áldozatai-e. A civil szervezetek azt 
kérik tôlünk, hogy a Szabadság téren 
legyen egy központi emlékmûve a 
szovjet megszállás áldozatainak --- 
mondta el a miniszter, jelezve, néhány 
héten belül elindul az emlékbizottság 
honlapja.

Szent István királyunkról
a megemlékezés ünnepélyes 

Szentmise keretében,
a Szent Colman templomban

lesz megtartva,

2015. augusztus 16-án 12 órakor.
Kérjük, hogy az egyesületek, szervezetek, 

hozzák el zászlójukat és a hölgyek, akiknek van, 
népi viseletben jelenjenek meg.

A szentmise keretében kenyérszentelés is lesz!
Mindenkit szeretettel várunk.

St. Colman templom:
293 Carlisle Street, Balaclava



(Folytatás az 1. oldalról.)
•Ilyen fegyveres konfliktus által 

okozott veszély fennállása. 
• Agresszió büncselekmény, ahogy 

azt a Nemzetközi BüntetŒbíróság 
Római Statutuma meghatározza. 

3. Menekülési alternativa 
Nem áll fenn semmiféle jogcím vé-

delem biztosítására abban az esetben, 
ha adott egy államon belüli mene-
külési alternatíva vagy ha egy biz-
tonságos harmadik országban a 
kérelem benyújtásának lehetŒsége 
fennáll és elfogadhatónak tekinthetŒ. 
A kérelmet mindenféleképpen a sa-
ját kontinensen kell benyújtani. 
Kontinensek között önkéntes alapon 
lehet intézkedni ill. védelmet biztosí-
tani, mint például üldözött kereszté-
nyek esetében, akik számára egy 
iszlám államban történŒ kérvényezés 
nem lehetséges vagy nem elfogadha-
tó. Sajnos a ténylegesen védelemre 
szoruló személyek számára jelenleg 
nincs hely Európában, mert illegális 
bevándorlók foglalják el. 

4. Visszatoloncolás és a 
    külsô határok biztosítása 
Jelenleg a legsûrgŒsebb intézkedést, 

az USA és Ausztrália példájára, Eu-
rópa határainak hatékony védelme 
képezi. Azokat a személyeket, akik-
nek sem menedékjog sem pedig 
kiegészítô védelem nem jár, már a 
határokon vissza kell utasítani. Ez 
ugyanúgy érvényes azokra a szemé-
lyekre is, akik az államukon belüli 
menekülés lehetŒségét ill. egy biz-
tonságos harmadik ország védelmét 
nem vették igénybe. 

EllenŒrzéseket Európán kívül is kell 
végezni és e célból Afrikában és 
Ázsiában felvételi központokat kell 
kialakítani, amelyeknek európai 
ellenôrzés alatt kell állniuk, ebbe 
beleértve a katonai ellenôrzést is. 

A külsŒ határok biztosítására kiren-
delt Frontex ügynökséget olyan sze-
mélyzettel és pénzügyi eszközökkel 
kell ellátni, hogy feladatát el tudja 
végezni. Ugyanúgy támogatni kell az 
államokat is, hogy lehetŒségük legyen 
a 2005. május 27-i Prümi SzerzŒdés 
keretén belül elvállalt kötelezettsé-
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geiknek elvégzésére az illegális mig-
ráció elleni küzdelemben. 

5. Embercsempész
   szervezetek elleni küzdelem 
Habár az embercsempész szerveze-

tek központjai ismertek, nem fogják 
felszámolni világot átszövŒ hálózatu-
kat, melynek bevételei meghaladják 
a kábótószer kereskedelem bevéte-
leit. Ezt kellene legelŒször is megcé-
lozni. A védelem saját kontinensre 
történŒ földrajzi korlátozása meg-
alapozatlanná tenné az embercsem-
pészek ígéreteit, és Európa nem vál-
na célállomássá. A bevándorlók ellen 
elkövetett tényleges bûncselekményt 
a pénzügyi kizsákmányolás jelenti, és 
az, hogy rábeszélik Œket otthoni meg-
élhetési lehetŒségeik feladására egy 
bizonytalan jövöért. 

6. Jogi szakvélemény és a Nemzet-
    közi Büntetôbíróság bevonása 
Tömeges kivándorlás esetén az 

Egyesült Nemzetek Szervezetének 
ill. a Den Haag-i Nemzetközi Bün-
tetôbíróság szakvéleményét kell ki-
kérni, hogy meg lehessen állapítani a 
konfliktus okait és esetleg a felelŒ-
söket is. Amennyiben ezek megálla-
pításra kerülnek, akkor be kell vonni 
a Nemzetközi Büntetôbíróságot 
egy bûncselekmény büntethetôsé-
gének felülvizsgálatára a Nemzet-
közi Büntetôbíróság Római Statu-
tum 5. cikke értelmében. 

7. A megelôzést a helyszínen
   kell elvégezni 
Migrációs mozgalmakat tartósan 

csak az okok megszüntetésével lehet 
megakadályozni. A megelŒzést sürgŒ-
sen a helyszínen kell elvégezni. Lásd 
csatolva: Prof. DI Dr. Heinrich Wohl-
meyer cikke „Miért nem ragadjuk 
meg a menekültügyi politikát a gyö-
kereinél?“ Bécs, 2015 júliusa 

A Wiener Akademiker Kreis 
nevében: 

Dr. Eva Maria Barki, ügyvéd 
Prof. Dr. Emanuel Aydin,
a szír-ortodox keresztények

ausztriai püspöke 
Pajor András, katolikus lelkész,

a Keresztény Kulturális Akadémia 
elnöke, Budapest 

Bécsi Memorandum

Europe is facing one of the greatest 
challenges since World War II. The crisis 
in Ukraine, the problems in Greece, the 
growing indebtedness and the rise in 
unemployment are unsolved issues. 
These are intensified by migration flows 
so that there is the danger, already high-
lighted by many observers, that Europe 
will sink into uncontrollable chaos upon 
the collapse of its social systems. 

Prompt action is needed to secure 
borders; the legal framework for the 
future needs to be re-designed; the 
current contradictory and inadequate 
legal provisions must be adapted to the 
actual situation. 

The “Wiener Akademiker Kreis“ 
(Vienna Circle of Academics) therefore 
calls upon governments in Europe, as 
well as the European Union, the 
United Nations and all organizations 
committed to migration issues to take 
urgent steps to prevent and ward off 
irreversible damage. 

I. ANALYSIS OF THE SITUATION 
1. The migration wave from Africa and 

Asia has so far not reached its climax. 
Gunnar Heinsohn, Professor of Military 
Demography at the NATO Defense 
College, expects that a total of 950 million 
migrants will come alone from Africa 
and the Middle East until 2050. 

2. 90% of the migrants are smuggled 
into Europe by human trafficking organi-
zations over thousands of kilometers, 
crossing up to 17 countries along the 
route. At a Frontex meeting the UK 
representative said that there are about 
3,000 human trafficking organizations 
with 29,000 helpers. 

3. While the tragedies in the 
Mediterranean with thousands of dead 
persons have made the European Union 
to wake up on the issue, efficient measu-
res are still outstanding. The human 
trafficking organizations have shifted 
their routes from the Mediterranean to 
the land route via Greece, Macedonia, 
Serbia and Hungary. Since January 
2015 as many as 80,000 migrants have 
crossed the border into Hungary. 
Hungary ranks first, both in terms of the 
overall number of migrants and per head 
of population. Building fences – as in 
Greece, Bulgaria, France and now also 
Hungary cannot solve the problem. 

4. The migrants are not registered in 
the peripheral countries; in Germany, 
too, registration no longer appears to be 
possible. Migration is therefore also 
becoming a dangerous security issue. 
There are already clear indications that 
members of the IS, ready to engage in 
violence, are being channeled into 

Europe, with the declared goal to also 
set up an Islamic Caliphate in Europe. 

5. The European Union has failed so 
far. The Dublin III Regulation is not 
only unjust, as it places a burden solely 
on the peripheral countries, but also 
legally incompatible, as it does not dis-
tinguish between refugees and persons 
entitled to subsidiary protection. Putting 
the protection of refugees and internatio-
nal subsidiary protection on an equal 
footing is a political and legal error. 

6. Directive 2008/115/EC on common 
standards for returning illegal immig-
rants is not efficient and is not being 
implemented. By the same token, the 
European Union Agency Frontex, which 
is responsible for border protection, is 
toothless and unsuited. 

The 10-point plan of the European 
Commission with the objective to destroy 
the boats that smuggle people from Libya 
to Europe does not solve the problem. 
The same applies even more to the 
planned distribution of migrants – 
neither on the basis of a mandatory quota 
nor on a voluntary basis. 

The immigration avalanche of econo-
mic migrants cannot be divided up but 
needs to be stopped. Immigration must 
not be forced upon people. The opinion 
held to date that migration constitutes a 
valuable enhancement under all circum-
stances and to all of Europe has to give 
way to a realistic approach. 

7. The Geneva Refugee Convention of 
1951, which is no longer adequate, needs 
to be replaced by a convention that does 
justice to the new threats and the 
changes in the global political situation. 

II. CURRENT LEGAL SITUATION 
Three legal categories of migrants 

have to be distinguished: 
1. Refugees according to the Geneva 

Convention Relating to the Status of 
Refugees. 

According to the Convention definition 
this includes a person “who owing to a 
well-founded fear of being persecuted 
for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group, 
or political opinion, is outside the country 
of his nationality and is unable or, owing 
to such fear, is unwilling to avail himself 
of the protection of that country.” 

War, civil war, other war-like actions, 
armed conflicts, tribal fights are no 
relevant grounds for asylum. Accor-
ding to the Geneva Convention refugee 
status and thus a permanent right to stay 
can therefore only be granted to a very 
small percentage of migrants. 

2. Persons entitled to
   subsidiary protection 
This category includes persons who are 

not entitled to asylum status but cannot 
be returned because they are threatened 
by war-like attacks, death penalty or 
degrading treatment in their countries of 
origin. 

In its Directive 2004/83/EC dated 29 
April 2004, as amended by Directive 
2011/95/EU of the European Parliament 
and Council of 13 December 2011 the 
European Union has widened the concept 
of refugees according to the Geneva 
Convention and introduced the concept 
of international protection. This concept 
also comprises subsidiary protection for 
persons who do not have the right of 
asylum but nevertheless cannot be sent 
back to their home country because they 
are exposed to serious harm there. 

According to Article 15 of the Directive 
serious harm is defined as follows: 

a  death penalty or execution 
b Torture or inhuman or degrading 

treatment or punishment 
c A serious and individual threat to a 

civilian’s life or person by reason of 
indiscriminate violence in situations of 
international or internal armed conflict. 

At the same time the comprehensive 
list of reasons of persecution in the 
Geneva Convention is being interpreted 

and expanded. In particular, gender-
related aspects, including a person’s 
sexual identity, must also be considered. 
A merely political opinion is relevant for 
granting asylum also in cases where no 
activities were engaged in on the ground 
of that opinion. 

By the detour of a Directive the 
European Union has thus expanded the 
Geneva Convention; yet, this expanded 
international protection only applies to 
members of the European Union – with 
the exception of the United Kingdom, 
Ireland and Denmark. 

3. Economic migrants 
Those migrants who are neither 

entitled to asylum under the Geneva 
Convention nor entitled to subsidiary 
protection, but who are being smuggled 
into Europe by well-organized human 
trafficking organisations for purely 
economic reasons constitute the largest 
group (appr. 90%). 

These illegal migrants have no right to 
subsidiary protection and therefore also 
no right of entry. However, in practice 
no distinction is made; they are subject 
to the same procedure as persons 
requesting asylum and persons entitled 
to international subsidiary protection, 
because there is currently no effective 
control mechanism available to prevent 
the illegal immigration of economic 
migrants. It is also common practice, not 
to return them to their countries of origin 
because their country of origin is not 
known, or their country of origin refuses 
to take them back, or simply because too 
much time passes so that a title to stay is 
eventually acquired, particularly through 
marriage or taking on a job. 

III. NECESSARY MEASURES 
1. Revocation or revision of the 

Geneva Refugee Convention 
After World War II the Convention 

Relating to the Status of Refugees, which 
dates back to 1951, served the purpose to 
protect the persons who had fled and or 
had been expelled from Communist 
countries. Already by 1990 it had become 
outdated, and it now needs to be 
revoked or revised according to its 
Article 45 and adapted to the changed 
geopolitical situation. 

Today’s victims of political persecution 
mostly flee from Islamist terror as well 
as violence in Africa and Asia. There 
appears to be an urgent need for a 
geographical limitation of the Conven-
tion’s scope of application to continents, 
as it had already been envisaged by the 
1951 Refugee Convention, when the 
Contracting States could choose the area 
of application (Europe or “Europe or 
elsewhere”). On every continent there 
are countries offering safe protection. 
The limitation to continents is also in the 
interest of refugees, as the flight entails 
fewer risks and as there can also be 
better integration when persons stay 
within the same cultural area. 

2. Adoption of an International 
Convention governing the internati-
onal protection of war refugees 

It is untenable that, in the absence of 
international legal agreements, merely 
the member states of the European 
Union (with the exception of the United 
Kingdom, Ireland and Denmark) should 
be required to admit migrants from 
war-like conflict zones. It appears to be 
indispensable to adopt a convention with 
binding effect under international law in 
the framework of the United Nations 
governing the protection of victims of 
wars, aggressions and serious crimes 
against humanity. Such persons must 
be granted temporary subsidiary protec-
tion whenever the following conditions 
are met: 

• international or internal armed con-
flict in the form of a war or a civil war 

• threat from such an armed conflict 
• acts of aggression as they are defined 

in the Rome Statute of the International 

Criminal Court in connection with the 
crime of aggression. 

3. Flight alternative 
Whenever there is an internal flight 

alternative or it was possible and 
reasonable to apply in a safe third 
country, persons shall not have a right to 
be granted protection. In any event, the 
application shall be filed on the person’s 
own continent. A cross-continental 
measure and/or granting of protection 
may be on a voluntary basis, for example 
for persecuted Christians, who cannot 
apply or be reasonably expected to apply 
in an Islamist country. Unfortunately, 
there is currently no room in Europe for 
these persons, who are indeed in need of 
protection, because illegal immigrants 
have taken it up. 

4. Removal of illegal immigrants 
and securing the external borders 

The most pressing measure at the 
present moment is to effectively secure 
Europe’s external borders, as this 
already being the case in the USA and 
Australia. Persons who are neither 
entitled to asylum status, nor entitled 
to subsidiary protection need to be 
turned away already at the borders. 
This also applies to persons who did not 
resort to an internal flight alternative 
or avail themselves of protection in a 
safe third country. 

There must also be controls in places 
outside of Europe. To this end, reception 
centers need to be set up in Africa and 
Asia which must be subject to European 
control, including military control. 

Frontex, the agency provided to secure 
the external borders, needs to be 
provided with sufficient human and 
financial resources so that it is in a 
position to fulfill its tasks. By the same 
token, the countries which signed the 
Prüm Convention of 27 May 2005 
need to be supported in order to enable 
them to meet their obligations, namely to 
combat illegal immigration. 

5. Combatting human trafficking 
organizations 

Although the centers of the human 
trafficking organizations are known, 
their global network, which has revenues 
in excess of those obtained by drug 
trafficking, is not crushed. This should 
be the foremost target. Limiting 
protection in geographical terms, i.e. to a 
person’s own continent, would undermine 
the promises offered by smugglers, and 
eliminate Europe as a destination. The 
actual crime committed against migrants 
is that they are financially exploited and 
coaxed into giving up the basis of their 
existence in their home countries in the 
hope of an uncertain future. 

6. Legal expert opinions and involving 
the International Criminal Court 

In cases of a mass exodus an expert 
opinion should be obtained from the United 
Nations and/or the International Court of 
Justice in The Hague in order to establish 
the causes of a conflict and to possibly 
identify the responsible institutions and 
persons. If such a statement has been 
obtained the International Criminal Court 
needs to become involved in order to 
examine whether Article 5 of the Rome 
Statute can be applied to punish a crime. 

7. Preventive action on the ground 
Migratory movements can only be 

prevented with sustainability by 
eliminating their causes. Preventive 
measures on the ground are urgently 
needed. Please refer to the attached 
article by Prof. DI Dr. Heinrich 
Wohlmeyer “Why not apply an asylum 
policy right at the roots?” 

Vienna, July 2015, On behalf of the 
Wiener Akademiker Kreis: 

Dr. Eva Maria Barki, Lawyer 
Prof. Dr. Emanuel Aydin, Bishop-

Vicar of the Syrian-Orthodox Christians 
in Austria 

András Pajor, Catholic Pastor, President, 
Christian Cultural Academy, Budapest 

VIENNA MEMORANDUM 2015 APPEAL TO URGENTLY SOLVE THE WORLDWIDE  ASYLUM AND MIGRATION PROBLEM



Nem mindennapi beszámoló követ-
kezik, ami Magyarországról indul, 
Sydneyben folytatódik és onnan visz-
szatér Budapestre. A történet úgy 
kezdŒdik, hogy egy kedves jóbará-
tomnak Földváry Gábornak – akit 
tavaly temettünk el Sydneyben –, 
leánya Lyndall értesített, hogy meg-
kérte a kezét a nemrégiben megöz-
vegyült világhíres új-zélandi klarinett 
mûvész, Murray Khouri, akit még 
annakidején, több mint harminc év-
vel ezelŒtt, édesapja a sydneyi Mo-
zart Society elnöke mutatott be neki. 
Az akkori románc nem alakult ked-
vezŒen, mert Murray mást választott 
élettársnak. Most viszont váratlanul 
ismét összetalálkoztak, és Murray-
ban megszólalt a társkeresŒ ösztön, 
és megkérte Lyndall kezét. Idáig ter-
mészetes a történet. 

Ezt követŒen válik érdekessé, mert 
Lyndallnak az a bizarr ötlete támadt, 
hogy elhúnyt édesapját én helyette-
sítsem a házasságkötési aktusuk so-
rán. Azt mondta, úgy szeret engem 
mint az édesapját, mert minden 
szempontból hasonlítok rá. A cere-
móniának megadott idŒpontja egy-
beesett július 19-ével, az én 85-ik szü-
letésnapom dátumával, amikor is lá-
nyom és vŒm szentendrei reziden-
ciájára voltak hívottak magyarorszá-
gi rokonaink.

Nagy dillema elé jutottam, hiszen 
elhunyt barátomat kell helyettesít-
sem, akit mindig nagyra értékeltem. 
Geológusi diplomája és mestervizsgá-
ja utáni kutató munkája révén lett a 
Sydney Egyetem kŒzet- és ásványtani 
kollekciójának kurátora. Magyar vo-
natkozásban a Magyar Történelmi 
Társulat elnökeként és a Magyar 
Múlt folyóírat szerkesztŒje és kiadó-

jaként, valamint a NSW-i Magyar 
Szövetség Emberi Jogi Bizottsága 
elnökeként évtizedeken át szolgálta a 
helyi magyar közösség, de egyúttal 
az egyetemes magyarság érdekeit is. 
Mûködésére a koronát a „World 
Scientific” kiadóvállalt által megjelen-
tetett „Geology of the Carpathian 
Region” címû munkája jelentette, 
amihez az adatokat személyes kutatá-
sai révén gyûjtötte össze, többször is 
Magyarországra, Szlovákiába és Ro-
mániába utazva. Talán nem kell em-
lítenem, hogy ezt a feladatot saját 
költségén, minden támogatás nélkül 
végezte el. Ezzel olyan szakmunkát 
tett angol nyelven – az eredeti ma-
gyar helységnevek feltüntetésével –, 
az asztalra, ami világviszonylatban 
párját ritkítja a szakmában.

Vállalva a kedves feladatot, felesé-
gemmel együtt villámlátogást tettünk 
Sydneybe, ami kétszeri 30 órás uta-

zást jelentett számunkra. Segített el-
határozásomban, hogy egy héttel elŒt-
te elvesztettem, vagy ellopták a pénz-
tárcámat Szentendrén. Persze azon-
nal leállítottam plasztik-kártyáim má-
sok általi használatának lehetŒségét, 

de újakat kellett igényelni. Ezt négy-
napos sydneyi tartozkodásunk alatt 
sikerült elintéznem. Szentendrére 
tervezett születésnapom megünneplé-
sét pedig egy héttel késŒbbre halasz-
tottuk július 26-ra.

Most pedig magáról az esküvŒrŒl a 
következŒ beszámolót tudom nyúj-

tani. Az esemény Glebe Városházán 
történt július 19-én de. 11.30-kor, ahol 
Vaune Morgan házasságkötŒ (cele-
brant) elé én vezettem Lyndallt, aki 
karomba karolva pompás menyasszo-
nyi ruhában és esküvŒi csokorral 
jelent meg. A terem megtelt egyik 
oldalon Lyndall a másik oldalon 
Murray által meghívott családtagok-
kal, barátokkal, ismerŒsökkel. A Mo-
zart Society két jeles tagja: Belinda 
Montgomery szoprán énekes és 
Chris Cartner zongorista elŒadásá-
ban Mozart: „Exsultate Jubilate” címû 
mûvében gyönyörködhettek az egy-
begyûltek. A házasságkötŒ tartalmas, 
a házasság intézményét kellŒképpen 
kifejtŒ és értelmezŒ beszédét, a vŒle-
gény és a menyasszony egymást kötŒ 
esküjét és a hivatalos okmányok 
aláírását követŒen, a násznép a te-
remben és a városháza bejáratának 
lépcsŒsorán gratulálhatott és fényké-

pezgethetett a házaspárral.
Az esküvŒi szertartást követŒen a 

Glebe Point Diner nevû vendéglŒben 
volt az ebéddel egybekötött fogadás 
és vigadalom, ahol az elhangzott fel-
szólalások során engem is többször 

megemlítettek, mint aki kora és a 
nagy távolság ellenére is vállalta  a 
ceremónián való megjelenést és a rá 
osztott megtisztelŒ feladat ellátását. 
Az esküvŒi tortával együtt én is kap-
tam egy születésnapi tortát, aminek 
megvágásakor a násznép lelkesen 
elénekelte tiszteletemre a „Happy 
birthday” elnevezésû dalt.

A házastársakat köszöntŒ felszólalá-
somkor megemlítettem, hogy tervez-
tem a násznéptŒl elnézést kérni 
akcentusomat illetŒen, de miután 
Murray már a városházán lelkesen 
közölte velem, amikor elŒször talál-
koztunk, hogy olyan „lovely” akcentu-
som van mint Sir George Solti kar-
mesternek, Béla Bartók zeneszerzŒ-
nek és Ernest Dohnányinak a buda-
pesti zeneakadémia volt igazgatójá-
nak, akikkel az Egyesült Államokban 
találkozott koncertjei során, ezért úgy 
döntöttem, hogy nem kérek elnézést, 
sŒt büszkén viselem magyaros akcen-
tusomat. Így, ilyen körülmények közt 
hangzott el az alábbi rö-
vid köszöntŒm: 

 – Dear Lyndall and 
Murray, on the day of 
may 85th birthday, jet-
lagged from our trip 
back from Hungary yes-
terday, I could not imag-
ine a more memorable 
gift, indeed an honour, 
than to be asked to give 
Lyndall away and be part 
of this wonderful wed-
ding celebration. Lyndall, 
I recall the memory of a 
special friendship with 
your grandfather Dr. 
László Földváry, a pillar 
of Hungarian society and 
in particular the friend-
ship with your father 
Gábor, a true and belo-
ved man, highly estee-
med by all who knew him in a vast 
field of endeavour. I recall your 
childhood, the unfolding years as 

your beauty and intellect flourished. 
Many deny or indeed fail to recog-
nise that we all seek and crave to find 
our soulmate with whom to share our 
life. When we learned of your pend-
ing marriage, Murray, we instantly 

knew that Lyndall’s acute focus 
indeed her worthiness to have such 
joy had come to fruition. Murray, 
your music has enthralled a vast 

international audiences and indeed 
cast a spell on Lyndall in whose very 
being the love of the finest, is innate. 
Dear Mr & Mrs Khouri, Lyndall and 
Murray, we bask in your happiness 

and pray that you will cherish each 
other and fullfill all your dreams 
together.

Érdekes eseményként említhetem 
meg, hogy a násznéppel folytatott be-
szélgetésem során, akik közt Murray-
nak sok új-zélandi barátja volt, az 
egyik daliás termetû férfi közölte 
velem, hogy Œ Murray elŒzŒ házassá-
gából származó leányának férje, és 
magyar származású, Palkó unoka. 
Meglepetésére közöltem vele, hogy 
ismertem nagyapját, vitéz Palkó 
László repülŒ ezredest, aki élete utol-
só napjait a Szent Erzsébet Otthonban 
töltötte. Megemlítettem, hogy néhány 
évvel ezelŒtt (2008-ban) ott voltam 
azon a ceremónián, ahol Nagy Bálint 
fŒkonzul átadta a 98 éves nagyapjá-
nak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem (a Ludovika Akadémia utó-
da) díszoklevelét és gyûrûjét, m. kir. 
hadnaggyá avatása 75. évfordulója 
alkalmából. (Az eseményrŒl a Magyar 
Élet akkori számában beszámolót 
jelentettem meg.) 

De odajött egy másik  gentleman is, 
és közölte velem, hogy neki is „Szé-
kely” vezetéknevet viselŒ magyar 
Œsei  vannak. – Nos úgy látszik igaza 
van Mikes Györgynek, az angliai ma-
gyar humorista írónak, akinek annak 
idején több könyve jelent meg ango-
lul és magyarul, többek közt „Anglia 
papucsban” és „Everybody Hunga-
rian” címû. Manapság is tapasztal-
hatjuk, hogy valójában, ha nem is 
„mindenki”, de sok magyar szárma-
zású fontos egyén van a nagyvilág-
ban. Példa erre: az Egyesült Államok 
jelenlegi külügyminisztere John 
Kerry, akinek nagyanyja Budapesten 
született, és a következŒ elnökválasz-

tás egyik republikánus jelöltje George 
E. Pataki, New York állam kétszer is 
megválasztott kormányzója is ma-
gyar származású. Ausztráliai vonat-
kozásban példa Nick Greiner NSW 

állam volt Premierje, aki Budapesten 
született... és sokan mások.

***

Kardos Béla magyarországi és ausztráliai beszámolója (9)
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A Polgár Pincészetben: Zolival, Anikó húgommal, 
Krisztinával és feleségemmel



Tilos nagyvadakra vadászni annak a 
nemzeti parknak a közelében, ahol 
Cecilt, Zimbabwe ikonikus oroszlánját 
elejtette egy amerikai fogorvos --- 
jelentették a hatóságok. Sajtóértesülé-
sek szerint két másik hasonló orvvadá-
szati ügyet is vizsgálnak az országban, 
azt azonban szakértôk cáfolták, hogy 
Cecile testvérét is megölték volna.

A zimbabwei vadállományért felelôs 
hatóság szombati közleményében be-
jelentette: határozatlan idôre elrende-
lik az oroszlánok, leopárdok és elefán-
tok vadászatának tilalmát a Hwangei 
Nemzeti Park körzetében.

A hatóság azt is közölte, hogy a héten 
olyan információk jutottak birtokába, 
miszerint áprilisban vélhetôen illegáli-
san ejtettek el egy másik oroszlánt. Az 
ügyben a hatóságok egy embert ôrizet-
be vettek, akinek a nemzeti park mel-
lett --- Cecil halálának közelében --- van 
földje.

A Reuters hírügynökség hatósági 
forrásokra hivatkozva arról számolt 
be, hogy egy további orvvadászati 
ügyben is vizsgálódnak. Eszerint egy 
külföldi július 3-án ejtett el illegálisan 
egy oroszlánt. A tettes elhagyta az or-
szágot, de az állat fejét és tetemét 
megtalálták a hatóságok --- mondta a 
Reuters forrása.

Azokat a szombati híreket, miszerint 
Cecil egy testvérét, Jerikót is megölték 
volna, a Cecil falkáját nyomon követô 
szakértôk ugyanakkor cáfolták. A ku-
tatócsoport egy tagja, Brent Stapel-
kamp a Reutersnek azt mondta, az 
állat a GPS-nyomkövetôje által leadott 
jelek alapján életben van és jól van.

Az utóbbi napokban világszerte fel-

háborodást keltett, hogy egy amerikai 
fogorvos, Mark Palmer végzett a 
Hwangei Nemzeti Park büszkeségének 
számító Cecillel, miután helyi segítôi-
vel kicsalta az állatot a park terüle-
térôl.

Zimbabwe korábban bejelentette, 
kérni fogja a tettes kiadatását. Az AP 
amerikai hírügynökség által megszó-
laltatott jogi szakértôk azt mondták, 
erre a két ország közti kiadatási egyez-
mény alapján elvben van lehetôség, de 
a kiadatási ügyekben általában inkább 
politikai, mintsem jogi megfontolások 
kerülnek elôtérbe, márpedig az Egye-
sült Államok és Zimbabwe viszonya 
korántsem felhôtlen. Az is szerepet 
játszhat az eljárásban, hogy a zimbab-
wei börtönökben jelentések szerint 
igen rossz körülmények uralkodnak, 
így erre hivatkozva is megtagadhatják 
a lépést a washingtoni hatóságok.

* * *
Hiába minden remény, pesti forróság 

üli meg az amúgy szelesnek, hûvösnek 
mondott Kassát.

A kálvária mögött a város ôsrégi 
temetôje, a Rozália, mintha a trópu-
sokról került volna ide: még a fenyôk 
kipárolgása is fojtó, száraz. A síremlé-
kekrôl jól le lehet olvasni az idôk vál-
tozását, a magyar és német nevek 
mellett már dominál a szlovák. A múlt 
kisajátítása zavartalan. A temetô alatt 
fekszik a legrégibb kassai lakótelep --- 
még a húszas években épült ---, és elsô 
lakóiról, az ide került cseh hivatalno-
kokról a Prága nevet kapta. (A csehek 
akkoriban különösen a keleti országré-
szeket kedvelték, gazdagodni jöttek 
ide, mint egy gyarmatra --- ahogy 

Hlinka páter, a szlovák Néppárt ve-
zére akkoriban állította.) A hôség elôl 
déltájt jobb a hegyekbe menekülni: a 
ruzsini víztározó olyan, mint egy nor-
vég fjord. Az egyik szerpentinnél, a 
kilátónál cseh üvegbôl készült testes 
emléktáblát is emeltek Björnsterne 
Björnsonnak, a Nobel-díjas norvég 
írónak, aki Európa elsô világháború 
elôtti kisebbségei egyenjogúsításának 
élharcosa volt. Különösen szerette a 
szlovákokat, érthetetlen dühöt érzett a 
magyarok iránt, és még a liberális Ap-
ponyi sem tudta meggyôzni arról, 
hogy fölösleges állandóan csípôre ten-
nie a kezét. Björnsonnak nagy szerepe 
volt annak a hitnek az elterjesztésében, 
hogy a dualista állam magyar felét 
zabolátlan, törökökhöz hasonló vad elit 
uralja. Kassán egyébként sorra talál-
kozunk az utcákon számunkra végze-
tes történelmi figurák neveivel, mint 
amilyen a Trianont elôkészítô Seton-
Watson, Stefánik tábornok vagy az 
elsô köztársaság filozófus elnöke, Ma-
saryk, akirôl újabban kiderült, hogy 
„szolgálataiért” még az ausztriai par-
lament tagjaként pénzt fogadott el a 
velünk hadban álló angoloktól. Akad 
emléktábla magyar kommunistáknak 
szentelve: az 1942-ben kivégzett 
Schönherz Zoltáné és a nemzetközi 
brigádok dalát megíró Komját Ala-
dáré. (S eszembe jut, hogy Kassa 
utcáin bolyongott egykor Farkas 
Mihály is, akit a magyar filmtörténet 
Bástya elvtársként ôrzött meg.) A 
Felszabadítók terén áll a szovjet hôsök 
emlékmûve, mutatván, hogy a szlovák 
narratíva a 20. századról homlokegye-
nest ellenkezôje a magyarénak. A tér 
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Szembenézés - 
mégegyszer

Manapság elsôsorban a „haladó” bal-
liberális oldalról monoton és hangosan 
jön a vád hogy a nemzeti oldal nem 
képes, vagy nem hajlandó szembenézni 
az 1944. év magyar holokausztjával. 
Beck Tamás publicista a Népszavában 
„Elmaradt szembenézés” címû cikké-
ben nagylelkûen megállapítja „Nyil-
vánvaló, hogy a kollektív bûnösség 
elve alapjaiban hamis. A magyarság 
egésze nem bélyegezhetô meg „bûnös 
nemzetnek”. Amig Beck Tamás cikké-
ben nem nevezi néven, hogy kik azok 
akik nem néztek szembe az 1944-el, 
addig Puzsár Tamás a Magyar Nem-
zet május 20-i számában azt a vádat 
emeli, hogy „A konzervatív értelmi-

ségnek igenis súlyos mulasztása volt, 
hogy egyrészt nem vállalta a szembe-
nézést a magyar állam holokausztban 
eltöltött szerepével”

Itt kénytelennek tûnik három kér-
déssel boncolni ezt a tárgyat. Az elsô, 
hogy mit jelent az a szó, hogy szembe-
nézés. A második, hogy kik azok akik 
felelôsek ezt a szembenézést elvégez-
ni. Harmadszor, pedig az az egyén akit 
a konzervatív értelmiséghez sorolnak 
milyen gyakran köteles szembenézni 
a jelölt történelmi ténnyel, hogy ne 
vádolhassák meg mulasztással?

Sajnos a kéznél levô magyar értelme-
zô szótárból kimaradt a szembenézés 
szó, így próbáljuk ezt definiálni. Szem-
benézésrôl akkor beszélünk, amikor 
egy számunkra vagy csoportunkra 
kellemetlen vagy éppenséggel ártó 
tárgyat elfogadunk mint tényt, vagy 
valóságot.

Az 1944-es magyar holokausztot mint 
történelmi tényt csak egy nagyon kis 
csoport tagadja, és ez a csoport pedig 
nem a magyar konzervatív értelmiség 
soraiban található. A háború befeje-
zése után egészen napjainkig a holoka-
usztért felelôsöket vagy a bíróságok 
elôtt vagy kezdetben az utcán érte egy 
olyan igazságszolgatás amelyik sajnos 
Magyarországon a népbírósági bírói 
katedrákról lesöpörte a római jogot és 
az 1848-as törvényeket is és a kivég-
zéseket a nagynyilvánosság elôtt haj-
tották végre. A második kérdésre a 
válasz az, hogy a szembenézést csak 
azoktól követelhetjük akik a magyar 
holokausztot tagadják. De itt úgy tû-
nik, hogy nem a konzervatív értelmi-
ségek szembenézését kifogásolják a 
bírálók, hanem inkább azt, hogy ezek 
nem vállalnak egy olyan propaganda 
háborúban részt venni, ahol nem a tár-

gyilagos szakmai történelem, a bizo-
nyított tények és a teljes igazság a 
fontos, hanem a német megszállás 
után létrejött magyar kollaboráns ál-
lamapparátus felelôsségének kidom-
borítása és a többi felelôs szerepének 
elhallgatása.

Ha valaha lett volna egy semleges 
Nemzetközi Magyar Holokauszt Bíró-
ság akkor a vádlottak padján ültek 
volna a német megszállók, a Sztólyai 
kormányzat, a budapesti Központi Zsi-
dó Tanács, a Nyugati Szövetségesek és 
a Szovjetúnió (és még talán mások is).

Végül is vitatható kérdés, hogy egy 
olyan fontos történelmi tény mint a 
magyar holokauszt hol, milyen formá-
ban és hányszor kerüljön a lakosság 
elé. Itt az elsô Orbán kormány nem-
zetközi szempontból is figyelemre 
méltó intézkedése volt, hogy a magyar 
parlament 2000-ben elfogadta azt a 
törvényjavaslatot, hogy minden évben 
április 16-t a Magyar Holokauszt Áldo-
zatai napjának nyilvánította. Az elsô 
megemlékezés 2001-ben történt.

Befejezésül az 1944 év történelméhez 
tartozna egy olyan tárgy, amit a „hala-
dók” a mai napig elhallgatnak: Kállay 
Miklós miniszterelnök volt a vlágtör-
ténelem legnagyobb zsidó mentôje 
mert több mint két éven át --- a Kor-
mányzó úr támogatásával --- több mint 
800 000 magyar zsídó állampolgárt 
mentett meg a lengyelországi „végsô 
megoldás”-tól és sikeresen ellenállt 
Hitlernek, addig ameddig a német 
megszállás után Magyarország elvesz-
tette függetlenségét és Kállay minisz-
terelnöknek a török nagykövetségben 
kellett menedéket kérnie.

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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elnevezései jól tükrözik a történe-
lemírás istenasszonyának, Cliónak a 
szélhámosságait: 1918-ig Erzsébet tér, 
majd a Szlovákiát 1918-ban megszálló 
cseh légionáriusok tere lesz 1938-ig, 
aztán Horthy Miklós tér, 1945-tôl 
megint a légionáriusoké, és végül a 
prágai kommunista államcsíny óta 
máig a Vörös Hadsereg katonáinak, a 
felszabadítóknak a tere. (Kassa lakói-
nak nem jutott osztályrészül a derék 
phaiákok sorsa, akiknek az istenek 
megadták a legnagyobb boldogságot: 
nem várni semmit és nem emlékezni 
semmire.) A rendszerváltás után itt 
épült bevásárlóközpont és a Hilton 
pedig a globális világ meglehetôsen 
brutális üzenete, de régi fotókon és 
filmtekercseken még látható az egy-
kori Schalkház szálló, a magyar bálok 
helyszíne, amelynek helyére került 
még a szocialista idôkben a brezsnyevi 
barokk, a mára eltûntetett Hotel Slo-
van.

A globalistát aligha teremthette Isten 
a saját képére és hasonlatosságára, ha 
ennyire képes egy várost elcsúfítani, 
de annál inkább Isten emberei lehettek 
a dóm építôi. A Kárpát-medencében 
egyedülálló, hatalmas méretei láttán 
érti meg az ember Márai szakadatlan 
vágyódását Kassa, az egykori magyar 
Urbs iránt. De ki törôdik most ezzel? A 
sors a rekkenô melegben egy har-
mincöt fajta sört csapoló kocsmába 
vezet, ahol harmincöt sörcsap terpesz-
kedik túlvilági boldogsággal a söntés-
asztalon. Az emeleti teraszról rálátni 
Oelschläger-Ôry Gyula húszas évek-
ben épített zsinagógájára. Forró, nagy 
esôcseppek hullanak, a sör kihevülten 

habzik. Felütök egy bédekert, és olva-
som, hogy ô, a kassai építész, az Argen-
tínába került, magyar-zsidó családból 
származó világhírû képzômûvész, 
Kosice (Falk) Gyula, a Krúdyt is 
imitálni tudó Márai Sándor és 
Juraj Jakubisko, a Báthory Erzsébet 
történetét megfilmesítô rendezô volt 
2013 Kassájának --- amikor Európa 
kulturális fôvárosa volt ---- az emble-
matikus figurája. A mai egynyelvû 
város korántsem egynyelvû kiválasz-
tottjai. Szlovák szemmel nem logikus, 
de szép. S ki ne örülne ennek, ha nem 
én, magyar létemre? Igaz, a várost, 
ahol születtem, a hegyoldalakra fel-
kapaszkodó lakótelepek úgy veszik 
körül, mintha a középkort egy modern 
amfiteátrumba zárták volna. Az óvá-
ros nappal hivatalok, az igazgatás, az 
okítás és a kereskedelem színhelye, 
éjjel pedig, mint egy kisebb Las Ve-
gasba, ide öntik fölös embertömegüket 
a mulatni vágyó és játékgépekben 
reménykedô külvárosok. Díszlet lenne 
az egész? Ehhez túl nagyok és központ 
nélküliek a lakótelepek, a szervezôelv 
ma is az óváros. Esni kezd, és elôha-
lászok valami olvasnivalót; a zsinagóga 
kupolája gôzölög, mintha a Rudas für-
dôt akarná utánozni. A Hospodárske 
Noviny, az ottani napilap azt taglalja, 
hogy a szlovák szélsôjobb a romakér-
dés kapcsán azért tud hatni a társada-
lom képzetlenebb, mûveletlenebb ré-
tegeire, mert a hivatásos politikusok 
mellébeszélnek. Marian Kotleba, a 
Mi Szlovákiánk Néppárt vezetôje, a 
besztercebányai megyefônök a tiszto-
gatást a magyarlakta részek cigányain 
akarja elkezdeni, és ezt a krasznahorkai 

cigánytábor elleni demonstratív felvo-
nulásával is jelezte. Mint a domonkosok 
templománál, a vásártéren vagy a fô-
pályaudvaron is láttam ---, hogy fino-
man fejezzem ki magam ---, szlovákok 
és cigányok társadalmi érintkezése 
sokkal kisebb térre szorul össze, mint 
nálunk. S Kassán van Közép-Európa 
legnagyobb cigánygettója, a hírhedt 
Lunyik IX. is, amelynek látogatásától 
óva intik a gyanútlan idegeneket. Mi is 
szerepelünk az újságokban, mondhatni 
nem kívánt díszvendégként. Szép, szí-
nes képen jobbikos gárdisták néznek 
szembe a szlovák olvasóval, Tusványos 
kapcsán pedig Orbán Viktorral és a 
miniszterelnök Nagy-Magyarország 
iránti reminiszcenciáival riogatják a 
nagyérdemût. A migránskérdés össze-
kapcsolódik a magyar- és cigányelle-
nességgel: a szlovák lélek anakronisz-
tikusan kötôdik a tisói, elsô szlovák 
köztársaság nacionalista, faji mítosza-
ihoz.Gorombaság lenne, ha a pincértôl 
forralt sört rendelnék?

Tamáska Péter 
(Magyar Hírlap)

* * *
Ismét fellázadtak az illegális beván-

dorlók a Prágától 70 kilométerre 
északra fekvô Belá pod Bezdezemben 
lévô táborban ---- jelentette a cseh 
rendôrség.

Míg csütörtökön a tábor két kapuját 
rongálták meg, pénteken elôször csak 
jelszavakat skandáltak, majd bezúzták 
az ablakokat, összetörték két terem 
berendezését és ismét megpróbálták 
elhagyni a tábor területét, amit a hely-
színre érkezett rendôrök megakadá-
lyoztak. A pénteki zavargásra röviddel 

azután történt, hogy a Milan Cho-
vanec belügyminiszter és Tomás 
Tuhy országos rendôrfôkapitány 
meglátogatta a tábort.

A cseh idegenrendészet szerint a 
külföldiek azt követelik, hogy elhagy-
hassák a tábort, a hatóságok engedjék 
ôket továbbutazni Németországba, ad-
ják vissza mobiltelefonjaikat és pén-
züket. Ugyanakkor tiltakoznak az el-
len, hogy visszaadják ôket abba az 
országba, ahonnan elmenekültek.

Az eredetileg 270 ember elhelyezé-
sére alkalmas Belá pod Bezdezem-i 
táborban jelenleg mintegy 380 ember 
van. A táborban azok a külföldiek 
vannak, akiknek a visszatoloncolásáról 
már döntöttek a cseh hatóságok.

* * *
A számításoknál hosszabb ideig tart a 

világ erdeinek talpra állása az egyre 
gyakoribb szárazságok nyomán, ami 
azt eredményezi, hogy a korábban 
feltételezettnél kevesebb szén-dioxi-
dot képesek tárolni --- állapították meg 
az Utahi Egyetem kutatói.

Ha az erdôk kevesebb szén-dioxidot 
nyelnek el, akkor a klímaváltozás hatá-
sai rosszabbak lesznek annál, amit a 
korábbi modellek elôrevetítettek --- 
közölték a kutatók a Science címû tu-
dományos folyóiratban megjelent ta-
nulmányukban.

„Ez igen lényeges, mivel a jövôben a 
szárazságok gyakoribbá és súlyosabbá 
válnak a klímaváltozás miatt. Egyes 
erdôk még talpra sem álltak, amikor a 
következô szárazság lecsap” --- közölte 
William Anderegg, a tanulmány ve-

zetô szerzôje.
Tanulmányukban a szakemberek ki-

mutatták, hogy átlagosan kettô-négy 
év szükséges ahhoz, hogy egy száraz-
ság után az erdôk visszanyerjék nor-
mális növekedési ütemüket és na-
gyobb mennyiségû szén-dioxidot 
tároljanak.

A fák kilenc százalékkal lassabban 
nônek egy szárazság utáni elsô évben, 
és öt százalékkal lassabban a második-
ban.
Kis számok, de nagy hatással
Ha ezeket az adatokat kivetítik a vi-

lág erdôire és figyelembe veszik a 
szárazságok növekvô gyakoriságát, 
ezeknek a látszólag kis számoknak 
nagy hatásuk van arra, mekkora szén-
dioxid mennyiség marad az atmoszfé-
rában --- hangoztatták a kutatók.
1,6 gigatonnával több szén-dioxid
Egy évszázad alatt a félszáraz térsé-

gekben lévô erdôk szén-dioxidtárolási 
kapacitásának csökkenése miatt 1,6 
millió gigatonnával több szén-dioxid 
jut a légkörbe, ami több mint az Egye-
sült Államok éves energiahasználatból 
fakadó szén-dioxid-kibocsátása --- mu-
tatták ki a szakemberek, akik a világ 
1300 erdejét tanulmányozták a súlyos 
szárazságokat rögzítô adatokat fel-
használva 1948 óta. 2014-ben a globális 
szén-dioxid-kibocsátás elérte a 32,3 
milliárd tonnát a Nemzetközi Energia 
Ügynökség adatai szerint. 2013-ban az 
Egyesült Államokban körülbelül 5,2 
milliárd tonna volt a szén-dioxid kibo-
csátás.

* * *
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A vesztes második világháború után 
az ország romokban hevert: a szétlôtt 
otthonaik romjain támolygó emberek 
helyzetét a megszállás keservein túl a 
lakás- és áruhiány mellett még a ko-
rábban elképzelhetetlen méreteket öl-
tô infláció is nehezítette. Ennek vetett 
véget a magyar pénztörténet egyik 
legbravúrosabb húzása, a forint beve-
zetése 1946. augusztus elsején.

A szétbombázott és szétrabolt ország-
ban 1945 nyara után csúcsra pörgött a 
hiperinfláció: a korábban a világ egyik 
legstabilabb valutájának számító ma-

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.

Így „forintosítottak” német 
tankokkal 1946-ban

gyar pengôt csak söpörték az utcákon, 
a pénz olyan tempóban értéktelenedett, 
hogy az árak 15 óránként duplázódtak. 
A csúcsponton, 1946 júliusában egy 
dollár 4 600 000 quadrillió (4.600.000.0
00.000.000.000.000.000.000.000.000!) 
pengôt ért, ezzel az 1945–46-os magyar 
–-- több forrás szerint is –-- a világ 

Tudja-e, hogy milyen cégfor-
mák állnak leendô üzletemberek 
rendelkezésére?

(Folytatás)
Az elôzô számban írtam az egyéni 

vagy magánvállalkozó (sole trader),  s 
a társaság (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 választás-
ra van lehetôség, melyek részletezésé-
re helyhiány miatt nem tudok kitérni. 
Annyit azonban érdemes megjegyezni, 
hogy az érdekszövetség mint  üzletfor-
ma megkívánja, hogy azt üzletként 
bejegyezzük és így saját vállakozói 
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 sze-
mély lesz felelôs az üzlet  üzembentar-
tásáért, mûködéséért és tevékenységé-
ért. Ez a személy nem csak természe-
tes, hanem jogi személy is lehet, tehát 
egy céget (company) is megbízhatunk 
vagyonkezelôként, mely egyfajta és 
bizonyos mértékû vagyonvédelmet is 
biztosít. Ennek van egy másik elônye 
is, m gpedig az, hogy a cég igazgatói 
egy tt, közösen dönthetnek a jövede-
lemnek és/vagy vagyonnak a haszonél-
vezôk közötti elosztásáról.

A vagyonkezelô pedig a haszonélve-
zôk (beneficiaries) javára és  rdekében 
kezeli a vagyont, mely lehet, ingó, in-
gatlan vagy akár üzlet is. A vagyon-

kezelô is lehet haszonélvezô de nem 
lehet az egyetlen haszonélvezô.

Az  áruforgalmi adó ( ÁFA azaz GST) 
miatt regisztrálni kell az érdekszövet-
séget ha a annak az éves forgalma 
eléri vagy meghaladja a 75,000 dol-
lárt. 

Az, hogy az érdekszövetség fizet-e 
adót vagy sem, attol függ, hogy milyen 
típusú maga az érdekszövetség. Mint 
azt említettem fentebb, többféle ér-
dekszövetség l étezik. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az 
érdekszövetség maga nem jogi sze-
mély hanem jogi kapcsolat a vagyon-
kezelô és a haszonélvezô(k) között. Az 
érdekszövetséget egy harmadik, kí-
vülálló személy (settlor) hozza létre, 
aki nem lehet sem vagyonkezelô sem 
haszonélvezô.  Ûgyvéd  által a legérde-
mesebb létrehozni akár üzleti akár 
más célra létesítik azt. A haszonélvezôk 
nem felelôsek az érdekszövetség tar-

csönözték a nevet. A forint váltópénzét 
–- csak úgy, ahogy a pengôét is -– 
fillérnek nevezték el. A Magyar Nem-
zeti Bank közremûködésével kibocsá-
tott új pénz fedezete a nyugatra 
hurcolt 28 tonna aranytartalék volt, 
amelyet az Egyesült Államok vissza-
szolgáltatott, egy kg színarany 13 200 
forintnak, 1 forint így 0.0757575 
gramm színaranynak felelt meg.
Nem egyszerû
Az Állami Pénzverô már 1945 októ-

berében kapott megbízást az új pénz 
terveinek elkészítésére, komolyabb 
nehézséget okozott azonban a szüksé-
ges alapanyagok beszerzése, a verôtö-
vek anyagát adó nemesacélra az épülô 
Kossuth hídhoz volt szükség, így a 
kilôtt harckocsik tengelyeit szerelték 
ki és darabolták fel. A bankjegyeknél 
sem volt egyszerû a helyzet, mert a 
speciális papírt már korábban „elhasz-
nálták” az ôrült ütemben nyomtatott 
pengôkhöz, ezért végül Finnországból 
és Franciaországból kellett papírt vá-
sárolni.

Az érmék gyártása már ‘46 január-
jában megkezdôdött, és bár a követke-
zô hónapokban több pénzt vertek, mint 
addig valaha, a hivatalos forgalomba 
bocsátáskor, 1946. augusztus 1-jén 
csak a forgalom megindításához ép-
pen elegendô mennyiségû érme került 
ki.

Az idôzítés sem volt véletlen, fontos 
cél volt, hogy a gabonatermés ekkorra 
már a magtárakban legyen, és az új 
valutában fizessék az ellenértékét. Az 
új forint vásárlóértékét a háború elôtti 
árakhoz igazították, egy mázsa búzáért 
negyven forintot kellett fizetni. A pen-
gôrôl történô átváltásról szintén a vo-
natkozó, 9.000/1946. EM sz. rendelete 

rendelkezett, eszerint egy forint ellen-
értéke 400 quadrillió pengô volt, vagy-
is harminchárom nullát „vágtak le”.

A Magyar Kommunista Párt (MKP) 
propagandája igyekezett a saját érde-
mének beállítani a sikeres közgazda-
sági manôvert, filmhíradókon, plaká-
tokon és újságjai címlapján hirdette, 
hogy Rákosi Mátyás „a forint apja”. 
Ugyanakkor a magyar pénztörténet 
egyik legsikeresebb akciójának fô ki-
ötlôje a Horthy-kori gazdasági kuta-
tóintézet korábbi vezetôje, Varga 
István közgazdász volt.

Az új pénz 1946-os bevezetésekor 2, 
10, 20 filléres, 1, 2 illetve 5 forintos ér-
mék, illetve 10 és 100 forintos bank-
jegyek készültek; azonban a gyenge 
nyomtatási minôség miatt 1947-ben új 
bankjegyeket kellett kibocsátani, 
1948-ban jött a húszas és ötvenes is. A 
papírpénzeken szereplô Kossuth-cí-
mert az 1949-es totális kommunista 

hatalomátvétel után cserélték le a 
sarló-kalapácsos „Rákosi-címerre”, 
majd ‘56 után került rá a vegyes, 
kommunista jelképet és nemzetiszínû 
pajzsot is tartalmazó „Kádár-címer”.

Az aranyalapú forint egyébként soká-
ig stabil maradt, az infláció csak a 
hetvenes években, az olajválság miatt 
kopogott be újra (1970-ben nyomták az 
elsô 500 forintost, ‘83-ban az elsô ez-
rest), a valódi értékvesztés --– azaz a 
valós értékhez történô leértékelés --– 
pedig csak a rendszerváltás után kö-
vetkezett be. 

A mindenestül fél évszázadig szolgáló 
bankjegysorozatot a rendszerváltás 
után 1997 és 1999 között cserélték le 
(ekkortájt vonták ki a forgalomból a 
filléreket is), és jött a nagyobb címle-
tek (10 és 20 ezer forintos bankjegyek) 
nyomtatása is. 2014. szeptember 1-jén 
a Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy 
négy év alatt a teljes magyar pénzjegy-
készletet lecseréli –-- az elsô eleme 
ennek az új tízezres lett.

 

Veczán Zoltán
(Magyar Nemzet)

tozásaiért tehát a vagyonuk védve 
van.

Egyenlôre ennyit az érdekszövetség-
rôl, térjünk át a cégre mint üzletfor-
mára.

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 
igazgató (director), aki ausztrál állam-
polgár (citizen) vagy állandó lakos 
(permanent resident, röviden PR). 
Titkár (secretary) nem feltétlenül 
szükséges ebben az esetben, ha mégis, 
egy elegendô és az igazgató lehet egy-
ben titkár is. Ha két külön személy 
tölti be ezt a két pozíciót, a titkárra is 
ugyanaz vonatkozik mint az igazgató-
ra, tehát ausztrál állampolgár vagy 
állandó lakos kell, hogy legyen. Ez a 
cégforma kell, ill. használandó letele-
pedéshez, bevándorláshoz, tehát aki 

szeretne itt maradni az létrehoz egy 
céget és szponzorálja magát. A fen-
tieket azonban nem szabad elfelejteni, 
ti., hogy kell egy helyi lakos aki az 
igazgató szerepét tölti be.

A cég, mint olyan, jogi személynek 
minôsül. Ez azt jelenti, hogy rendel-
kezhet vagyonnal, legyen az ingó vagy 
ingatlan, perelhetô és perelhet is. Az 
elônye az egyéni/magán vállalkozóval 
(sole trader) és a társasággal (partner-
ship) szemben, hogy az igazgató(k) 
nem felelnek saját vagyonukkal a cég 
tartozásaiért. Persze ez alól is vannak 
kivetelek! Az igazgató vehet értékpa-
pírokat (share) és í gy lehet cégtulaj-
donos (a megvásárolt értékpapírok 
értékének arányában), de nem lehet az 
egyetlen é rtékpapír tulajdonos (sha-
reholder), 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 része-
letesen taglalja az igazgató(k) és a tit-
kár kötelezettségeit. Ezekkel nagyon 
ajánlott megismerkedni még mielôtt 
úgy döntünk, hogy ezt az üzletformát 
választjuk vállalkozásunk futtatásá-
hoz. Ugyanez vonatkozik a cég elneve-
zésére is, jó tudni az ezzel járó köte-
lezettségeket is, pl. kötelezô feltüntet-
ni, hogy a cég az egy magán vállalkozás 
(proprietary röviden Pty). Amennyi-
ben a cég korlátolt felelôségû társaság, 
akkor ezt is fel kell tünteni a cég ne-
vében (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 ékébe való 
felvételekor kerülhet sor. Ekkor ka-
punk külön számot is (Australian Com-
pany Number azaz ACN), ami mellé 
kell az ABN és TFN is (ezekrôl a múlt-
heti számban számoltam be). Az ACN 
és ABN is kell, hogy szerepeljen nem-
csak 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 
tánacsot és vállalkozások létrehozása 
esetében sok jogi tanácsra is szükség 
van, cégek bejegyezésénél pedig külö-
nösen, amirôl a többi nem jogász 
‘szakértô’ mélyen hallgat (akár szán-
dékosan akár nem) félrevezetve ezzel 
az ügyfelet). 

A fentebb írtak csak iránymutató 
jellegûek és nem elég részletesek, 
hogy ez alapján bárki cég létreho-
zásába fogjon bele. A letelepedéshez a 
cégnek az üzleti tervet is be kell nyúj-
tani a bevándorlási hivatalhoz, ami 
egy nagyon fontos írat minden szem-
potból.

Az üzleti tervrôl és annak részleteirôl 
a következô számban olvashatnak.

Dr Dancs Beáta

A forint nevét közvetlenül a kö-
zépkori aranyforinttól kölcsönözte, 
amely a kor egyik legértékállóbb va-
lutája volt, és amelyet Károly Róbert 
magyar király firenzei (florentinai) 
mintára veretett elôször 1325-ben. 
Ezt követôen egészen a korona 

1892-es bevezetéséig forintnak hív-
ták az arany, ezüst, majd ismét 
aranyalapon kibocsátott magyar, il-
letve osztrák-magyar pénzt.

Ennyit ért a régi pénz – a korábban hihetetlenül stabil pengôt 
már az utcán söprik

legnagyobb hiperinflációja volt.
Tallér, máriás, fillér
Egyéb próbálkozások mellett –-- mint 

az átmenetileg kibocsátott adópengô --
– a koalíciós kormány végül az új va-
luta, a forint bevezetése mellett dön-
tött –-- kezdetben egyébként 
versenyben volt még a „tallér” és a 
„máriás” elnevezés is, elôbbit a dollár-
hoz hasonló hangzása, utóbbit vallásos 
jellege miatt utasították el, végül Ró-
bert Károly világhírû pénzétôl köl-

Alapanyagból így nem volt hiány – szétlôtt német 
Panther típusú tank a budapesti Retek utcában



A Pazmaneum lakója
Szeptember 28-án két bécsi diplomá-

ciai  autó állt meg az amerikai nagykö-
vetség Szabadság tér 12. számú épü-
lete elŒtt. Kilépett a követség kapuján 
kísérŒivel Mindszenty József eszter-
gomi érsek, Magyarország bíboros 
hercegprímása. A kapuban némán ke-
zet fogott Alfred Puhan amerikai 
nagykövettel. A Bécs melletti schwe-
chati repülŒtérre hajtottak, ahol már 
várt rájuk az Alitalia olasz repülŒtár-
saság külön repülŒgépe. A budapesti 
rádió csak délután 4 órakor közölte 
rendes mûsorában az ötödik hírként, 
hogy: „...a Magyar Népköztársaság 
kormánya és a Szentszék közötti meg-
állapodás alapján Mindszenty József 
bíboros ma végleg elhagyta Magyar-
ország területét és Rómába utazott”. 
Rómában Villot kardinális-államtitkár 
fogadta Mindszentyt és autón egyene-
sen a Vatikánba vitte. 

A Svájcban megjelenŒ Basler Nach-
richten  tudni véli, hogy „Msgr. Agos-
tino Casaroli,  a pápa elsŒ diplomatája 
óvatosan megkérdezte Mindszentyt: 
nem volna-e hajlandó lemondani a hi-
vataláról. Ezzel a magyarországi fel-
kelés szimbolikus figuráját véglegesen 
leértékelnék.”

Ha a hír valóság, hogy Mindszenty 
nem írhat, nem nyilatkozhat politikai 
dolgokról, akkor ezeknek az enged-
ményeknek a visszavonása állandó 
zsarolási eszköz a kommunisták kezé-
ben. A „semleges” Ausztriában neki is 
„semleges”-nek kell lennie. A Vatikán 
politikáját is a „semleges” szóval jelö-
lik,

A Hamburgban megjelenŒ Der Spie-
gel  így ír: „A magyar kardinális álla-
mi és egyházi érdekeknek esett áldo-
zatul, és Magyarországon kívül is ép-
pen úgy hallgatásra van ítélve, mint 
az Egyesült Államok budapesti nagy-
követségén eltöltött idejében. Akkor 
csak Washingtonon keresztül levelez-
hetett.” Az újság tudósítója elmondja, 
hogy Mindszenty „A zsarnokságról” 
cím alatt már megírta emlékiratait, de 
kevés kilátás van arra, hogy belátható 
idŒn belül nyilvánosságra hozzák. Az 
ok: annyi vádat tartalmaz a világ mér-
adó és jelenleg is iránytadó politikusai 
ellen, hogy közzététele komoly bonyo-
dalmakat okozna a világpolitikában.

Azóta a „hidegháború” megszûnt, a 
koegzisztenciából is kooperáció lett. 

„Szerettem volna hátralévŒ életemet 
annak a népnek körében letölteni, me-
lyet annyira szeretek. De ez lehetetlen 
a felkavart indulatok és magasabb 
egyházi meggondolások miatt. Kész 
vagyok elhagyni szeretett hazámat, 
magamra veszem életem legnagyobb 
keresztjét, hogy számûzetésben foly-
tassam imádkozó, vezeklŒ életemet” 
— írta keserû engedelmességgel a 
pápának BudapestrŒl írt utolsó leve-
lében.

Számûzetésre készült, nem emigrá-
cióra. Szemmel kísérte budapesti fog-
ságából is a világ fejlŒdését, tisztában 
volt a húsz év elŒtti nyugati szólamok 
és a mai valóság közti különbséggel. A 
sors reá mérte szeretett népe minden 
csapását: az otthoni magyar szenve-
dést is, az emigrációs magyar lelki 
fájdalmat is.

(Ausztráliai Magyarság,
1971. december.)

A kreatúra
Willy Brandt esetében egyszerûbb 

az ok. Neki, mint zabigyereknek, a 
nagyapja adott nevet: Herbert Karl 
Frahm. Lübeckben született 1913-ban 
egy kiszolgálólány és egy névszerint 
soha meg nem jegyzett ismeretlen apa 

gyermekeként. Az apa helyett a nagy-
apa, egy marxista agitátor gondosko-
dott róla, már amennyire egy ilyen 
városról városra bujkáló, rendôrségtôl 
kergetett felforgató tehette. Összees-
küvések, gyûlölködések, titkos öszsze-
jövetelek légkörében nôtt fel Herbert, 
akit a nyugtalan, megszállott nagyapa 
még a bíróság elé is magával vitt. 

A 20-as években a kommunista alvi-
lág egy vörös újságírója, Julius Lebes  
vette oktatás alá a fiút, és besorolta a 
fegyveres Vörös Sólymok nevû sejt-
szervezetbe. Herbert emellett cikke-
ket írt Lübeckben megjelenô marxista 
kiadványokba. 

A harmincas évek elején Hitler hívei 
is már erôsen szervezkedtek, össze-
állították a kommunista írók névsorát. 
Tizenkilenc éves volt Herbert Frahm, 
amikor nem érezvén biztosnak a talajt 
Németországban, a vele együtt élô 
állapotos barátnôjével egy halászha-
jóra szállt, amelyrôl mint Willy Brandt  
lépett Norvégia földjére.

Elvtársai itt is felkarolták és hama-
rosan Németország elleni marxista 
feladatokat végzett el Csehszlovákiá-
ban, Franciaországban, Hollandiában, 
Angliában és Spanyolországban. 

A német összeomlás után visszetért 
Oslóba, ahonnét rövidesen mint egy 
norvég katonai misszió sajtóattaséja, 
Németországba utazott. Egyike volt 
azoknak a tízezrekre menô kergetôk-
nek, akik szinte ellepték Németorszá-
got, és a történelem legnagyobb em-
bervadászatát vitték végbe. „Háborús 
bûnösöket” kerestek, mindenkinek a 
múltját felpiszkálták, s ha valami köze 
is volt a régi rendszerhez, már cipel-
ték is börtönbe, internálótáborba.

A Neue Zeitung, az amerikai meg-
szálló hatóságok által fenntartott né-
metországi újság, teljes erôvel népsze-
rûsítette Willy Brandtot, mint aki a 
berlini kérdésben, de világnézetileg is 
egymással élesen szembenálló(?) ame-
rikai és orosz törekvések közül az 
elôbbi szándékait teszi magáévá.

Willy Brandt a bolsevista szorításnak 
ellenálló Nyugat-Berlin hôse lett, a 
szabad világ gladiátora, akibe az ame-
rikai „antibolsevista” politika bizalmát 
helyezheti. Kennedy elnök és kormá-
nya nem egyszer adta jelét annak, 
hogy nem Adenauer, hanem Brandt az 
a személy, akin keresztül politikai 
elônyt várhat a német nép Amerika 
részérôl. 

A kreatúra,  az »antibolsevista« és a 
Nyugat bizalmát élvezô kancellárje-

lölt  készen volt. A „nyitás keletre” 
politikát azonnal érvényre juttatták. 

Akinek még illúziói voltak Amerika 
politikáját illetôen, azt ki kell ábrán-
dítsa az a tény, hogy (a Vietnamban 
„antibolsevista” háborút folytató) 
Amerika, úgyis mint a NATO fô erôs-
sége, a szabad világ legfôbb ôre, teljes 
diplomáciai támogatást adott a német 
kancellár vörös orientációjának. 

A német irányváltozás múlt év au-
gusztus 12-én a német–orosz megnem-
támadási szerzôdésben lépett a nyílt 
diplomácia útjára. Eszerint a németek 
elismerik a második világháborús ve-
reségük által elôállott határokat vég-
legesnek,  az Odera—Neisse új keleti 
határvonalat kifejezetten, Kelet-Né-
metország létét pedig hallgatólagosan, 
mondván, hogy a „felek érinthetet-
lennek tekintik a jelenlegi államha-
tárokat”. Amit az oroszok akartak, 
elérték. Ami ellen a németek 25 évig 
tiltakoztak, azt most aláírták. Vagy 
talán fogalmazzunk szabatosabban: 
aláírta a német nép nevében Willy 
Brandt.

És most ennek a politikai baloldalnak 
a kreatúrája, egy senkiházi, Moszk-
vába repült és eladta nemcsak Nyu-
gat-Németország, hanem Kelet-Né-
metország és a lengyel-megszállta 
Németország népeit is, és amihez 
végleg nem lett volna joga, kilátásba 
helyezte a jaltai, potsdami diktátumok 
által vasfüggöny mögé nyomorított 
Közép-Európa – köztük Magyarország 
– hódoltsági állapotának garantálását 
is.

Szovjetoroszország és a két vörös 
Németország közt a magyar függet-
lenségre hosszú tél borul.

(Ausztráliai Magyarság,
1971. március.)

Újévi gondolatok (1972)
A most elmúlt esztendô, 1971, az 

emberiség történelmében sorsforduló 
volt. Amerika, Európa és Ázsia olyan 
események színtere lett, amelyek 
hosszú idôre kihatnak. 1971 esemé-
nyei: a hidegháború kinyílvánított 
befejezése, Anglia belépése a Közös 
Piac országai közé, Kína ENSZ-tagsá-
ga nem jelentenek a politikában jár-
tas megfigyelô részére irányváltozást, 
mégis, ennyi elhatározó jellegû válto-
zás egy rövid esztendô alatt még nem 
történt. A felsorolt események közül 
a hidegháború nyílvánosan kifejezett 
beszüntetése és Kínának a kétpólusú 
világ harmadik pólusaként való beho-

zása új taktikára valló események. 
Csak egy dologban nem történt sem-
mi és nem történhetik változás: mind-
ez a Nemzetközi Baloldal  programja 
szerint történik – és másképp nem is 
lehet, mert a nemzetközi politikában 
más politikai tényezô már nincs.

 A modern idôk internacionalista 
irányzata a nemzetek megszünte-
tésére törekszik. A nemzetköziség fo-
galma nemzetellenességet jelent az 
utóbbi évszázad gyakorlatában. 

A kapitalizmus is, a kommunizmus 
is álarcot visel: elôbbi mint demokrá-
cia, utóbbi mint szocializmus hirdeti 
magáról, hogy az állam a népért van, 
az állam maga a nép.

A baloldal, mely 1848-ban a libera-
lizmus eszméi által a nemzeti öntuda-
tot és a trikolórt adta a magyar nép-
nek, a XX. században már csak nem-
zetellenes kombinációkban tudott 
megnyilatkozni. 

A világsajtó, mint az év legörvende-
tesebb eseményét, hosszú méltatások 
keretében bejelentette, hogy 1971. au-
gusztus 24-én megszûnt a hideghá-
ború. A második világháború befeje-
zésének legnagyobb botránya ameri-
kai körökben az az árulás volt, amivel 
a háború végére a végkimerültség 
határán álló Szovjetoroszország Kö-
zép-Európa birtokába jutott. Csak ke-
vésen múlott, hogy a jaltai titkos 
szerzôdést és az amerikai áruló irány-
zatot nem vonták nyilvánosan felelôs-
ségre. A kettôs játékot ûzô amerikai 
hadvezetés üzelmeinek leleplezése 
nyomán általános kívánság volt, hogy 
Amerika azonnal szorítsa Oroszor-
szágot Közép-Európa kiürítésére, ha 
kell fegyverrel is. Ekkor találták ki a 
hidegháborút, ahol csak szavakkal 
lônek, ami Amerikának milliárdokba 
kerül, és mégis „mindig az orosz 
bizonyul ügyesebbnek”. 

Az amerikai  közvélemény megnyu-
godott, hogy „mégis történik valami”. 
Az elnökök „antibolsevista” program-
mal kerülnek megválasztásra, szovjet 
kémeket lepleznek le és végeznek ki, 
gazdasági segélyt adnak számtalan 
államnak, hogy „ellenállhasson a 
kommunizmusnak, Koreában, Indokí-
nában fegyveresen segítik az anti-
kommunista kormányokat, katonai 
szövetségeket hoznak létre (NATO, 
SEATO, stb.), amelyek újabb dollár-
halmok árán újabb megnyugvást hoz-
nak Amerika népének. Közben az 
amerikai diplomácia jóvoltából Kína 
bolsevizálódik, a közép-európai népi-

demokráciák megszilárdulnak, Kubá-
ban bolsevista támaszpont épül, bent 
az országban McCarthy és más aggo-
dalmaskodók elhallgatnak a liberális 
sajtó pergôtüzében, az amerikaiak ál-
tal felheccelt kelet-európai felkelése-
ket magukra hagyják, és amikor akad 
egy német kancellár, aki Nyugat-Né-
metországot átviszi a keleti táborba, 
Amerika kijelenti, hogy vége a hideg-
háborúnak. 

Új korszak kezdôdik 1972-ben. Négy 
központ körül szervezôdik a világ. A 
két nagyhatalom, Amerika és Orosz-
ország mellé felzárkózik Kína és Eu-
rópa.

Vörös Kínát az Egyesült Államok 
keleti politikája szülte 1949-ben. A 
vízfejû újszülöttre sokáig vigyázni 
kellett – Amerika 7-ik flottája ôrizte 
Mao országának partvidékét Nemzeti 
Kína esetleges magánakciójával 
szemben. Csak jó húsz év elteltével 
sikerült a védôbúra alól napvilágra 
hozni. Kínában már kezdettôl fogva 
két irányzat harcolt a hatalomért. Az 
egyiknek amerikai, a másiknak 
moszkvai kapcsolatai vannak. Moszk-
va azzal vádolja Mao CeTun-got, hogy 
„kispolgári nacionalista”. Tény, hogy 
Mao lerázta magáról az orosz gyám-
kodást. A kultúrforradalom Mao po-
zícióját tartósan megerôsítette, és az 
agg fônök gyôztesen került ki a szep-
temberi belsô harcokból is, ami Mao 
pártja és hadserege közt folyt le. Lin 
Piao, az utódjelölt, nincs többé. Állí-
tólag szökés közben, az orosz határon 
lôtték le. Amerika azonnal a hóna alá 
nyúlt az ingadozó Vörös Kínának. 
Nixon látogatásának elôkészítése cí-
mén az amerikai külpoltika irányítója, 
dr. Kissinger, két ízben is Pekingben 
járt. Útját követôen a nyugati kormá-
nyok hanyatt-homlok rohannak, szin-
te gombnyomásra, ennek a belsô ba-
joktól rogyadozó gólemnek nemzetkö-
zi diplomáciai érvényesítésére.

Ahogy elôbb-utóbb Kínával is szá-
molni kellett, lassan Európa sem lesz 
mindenbôl mellôzhetô. Minden jel 
arra mutat, hogy Európa (egyelôre 
Nyugat-Európa) politikai egyesítésére 
hamarosan sor kerül. Anglia belépé-
ével felgyorsul a folyamat, melynek 
végsô állomását a nemzeti államok 
teljes feladása jelenti. Közös pénz 
lesz, az államhatárok eltûnnek, illetve 
közigazgatási határokká szûkülnek.

Mind többet fogunk hallani ebben 
az évben az Európai Biztonsági Kon-
ferenciáról, amely véglegesíteni van 
hivatva az orosz-bolsevista állam hó-
dításait. Kelet-Európa rendezô hatal-
ma még hosszú ideig Oroszország 
lesz.

Hozzá kell szoknunk, hogy nem 
olyan események várhatók, amiket 
alkalmasnak tartunk a trianoni zsák-
utcából való kijutásra. Az a politikai 
szándék, amely 1914-ben lángbaborí-
totta Európát, a két világháború kö-
vetkeztében minden eszköznek a bir-
tokába jutott ahhoz, hogy Európát sa-
ját céljai szerint átrendezze. Ennek az 
átrendezésnek az ideje a jelek szerint 
ebben az esztendôben jön el. 

Felszabadulás, revízió, magyar vo-
natkozásban nem lesz. Sokkal való-
színûbb, hogy a nyugati federáció si-
kere nyomán Közép-Európa nemze-
teit is közös igazgatás alá tömörítik. 
A Balkán-federáció terveirôl nyugati 
és jugoszláv lapokban is olvashatunk 
már.

1972 nagy események esztendeje 
lesz.

 (Ausztráliai Magyarság,
1972. január)

(Folytatjuk)

Ilyen a világ! (4) 
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Kedves Olvasóim!
A kommunizmus nem orosz találmány, 

New York-i szervezôi a hasonlóan világ-
uralmi mániás oroszokkal felezték meg 
Európát. A hódítás állandósítását szol-
gálta az amerikai–orosz koegzisztencia 
politika, ami új korszakot nyitott az ál-
ságos „hidegháborús” korszak után. Ez 
Hruscsov és Kennedy nevéhez fûzôdik. 

A jobbról is balról is megszállt Német-
ország követte az irányzatot, az Ostpo-
litik a szovjetrendszer elfogadása volt.

Mindszenty nemcsak az amerikaiakban 
csalódott, meg kellett tapasztalnia, hogy 
az a Róma, amely ôt bíborossá tette, 
nincs többé. Amíg XII. Piusz pápa (1939-
1958) elutasított minden együttmûkö-
dést a kommunistákkal, utódai a hely-
zet állandósága tudatában elfogadták a 
liberalizmus irányzatát, beilleszkedtek a 
hatalmi rendbe. XXIII. János pápa a ko-
operáció és a béke megóvása nevében

szentesítette az US–USSR koegziszten-
cia-politikát. Messzemenô átalakítást 
kezdeményezett az Egyház életében a 
liberalizmus szellemében, ami meg is 
valósult a II. Vatikáni Zsinat (1952-1965) 
során, amely lényegesen átformálta a 
katolikus egyház kulturális, társadalmi 
és politika helyzetét. A Vatikán keleti 
politikáját mindvégig Casaroli érsek vé-
gezte. VI. Pál pápa a 70-es években sor-
ra fogadta a kommunista vezetôket: 
Tito, Ceausescu, Zsivkov, Gierek  és Ká-
dár voltak vendégei. 

A liberalizmus olyan mértékû elfoga-
dása, amibe belefér a kommunizmus-
nak tett engedmények sora, mérhetet-
len sok kárt hozott az egyházra. Mind-
szenty, Szlipij, Wyszynski és Stepinac 
híveit súlyosan érintette az egyház ke-
leti politikája.

Csapó Endre
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015.augusztus 16-án vasárnap de. 

11 órakor ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban  

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
Vasárnapi iskolai oktatás a megszokott idôben, 

9.30-tól 12 óráig 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. augusztus 16-án vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

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

ADELAIDE (SA) 
2015. augusztus 16-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 16-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 órakor Bibliaóra
 Minden hónap harmadik vasárnapján  augusztus 16-án 2 órától

 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Közös ebéd Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) 

de. 11.30 órától  Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

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

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 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Középen ôzvegy Belacic Júlia dédunokájával és lányával Nagy Júliával, ebédelnek

Augusztus 23-án, 11 órakor
ISTENTISZTELET 

és ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
Az Edinburgh Parkkal szemben, 11. villamos a Collin St.-tôl 20. megálló

Istentisztelet után ebéd a Templom melletti Bocskai Nagyteremben.

Mindenkit szeretettel várunk.

Augusztus 2-án vasárnap helyeztük el Templomunk Emlékfalába Belacic Pál testvérünk hanvait. 
Pali sok éven át volt hûséges tagja a gyülekezetnek, presbiterként és pénztárosként is szolgálta a közösséget.
A megemlékezés után a család tagjai a Bocskaiban ebédeltek, ahol finom gulyásleves és túros gomboc várta 

a Melbourne-i hideg télben a vendégeket.

Nt. Dézsi Csaba elhelyezi Belacic Pál hamvait 
a Templom Emlékfalába

Az unokák, akik vasárnapi iskolások voltak, 
balról Nagy Laci és öccse, Dr. Nagy Attila, 

aki Brisbaneböl ez alkalomra eljött



 A görög parlament nagy többséggel 
szavazta meg azokat a megszorító in-
tézkedéseket, amelyeket a nemzetközi 
hitelezôk követelnek Athéntól, cserébe 
a harmadik pénzügyi mentôcsomagról 
szóló tárgyalások megkezdéséért.

 Ellátogattunk egy magyarországi 
görög közösségbe, hogy megtudjuk, az 
itt élôk miként vélekednek a hellén 
helyzetrôl. Kiderült: nem csak az óha-
zában vannak torkig a görögök a po-
litikusokkal, továbbá hogy az ottaniak 
nehezen tudják követni a szupernóva 
gyorsasággal bekövetkezô esemé-
nyeket, és a megszorításokkal sem 
könnyen barátkoznak meg.

Tudod, kik szavazták meg ezt a 
törvényt?

–- Nem. 
– A gazdagok! -– zajlik a párbeszéd a 

Fejér megyei Beloiannisz központ-
jában található taverna teraszán két 
fiatal férfi között. Ôk már másod-
generációs görögök, egymás között is 
magyarul beszélnek, az idôsebbekkel 
azonban görögül. Az itt élô nagyjából 
háromszáz fôs görög kisebbség 
semmiben nem szenved hiányt: van 
saját óvodájuk, iskolájuk, a tavernában 
görög a kávé, és görög zene szól. A 
hely tulajdonosának speditôrcége van, 
így szinte minden alapanyag Görög-
országból érkezik, még napilapokat is 
lehet olvasni. Olykor megcsörren a 
falubeliek mobilja, csengôhangja 
mindegyiküknek tradicionális görög 
zene.

Miközben rántott tintahalkarikát, 
görög salátát és szuvlakit rendelünk, a 
felszolgáló hölgytôl megtudjuk, hogy 
húgát is érinti a görög válság. Testvére 
ugyan itt született, de 15 éve visszatért 
Hellászba, férje görög. Felvetjük, nem 
merült-e fel, hogy a család áttelepüljön 
Magyarországra, de a hölgy szerint ez 
nem olyan könnyû, hiszen húga férjé-
nek cége mûködik Szalonikihez közel.
Új még a helyzet
–-- Míg nálunk éveken át folyama-

tosak voltak a megszorítások, a görö-
gök most szembesültek vele, egyszer-
re szakadt a nyakukba minden 
nehézség, így sokkal nehezebb is elvi-
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„Ti is megszokjátok a 
szegénységet!”

selniük –-- magyarázza, mire panasz-
kodnak kinti családtagjaik.

A hölgy elárulja: sokan gondolják 
úgy itt, és Görögországban egyaránt, 
hogy azért történik e sok rossz a görö-
gökkel, mert a külföldieknek az Égei-
tenger alatt található, becslések sze-
rint 100 milliárd euró értékû gáz- és 
olajmezôkre fáj a foga.
Nem csak a görögök hibája
–-- Nem csak a görög nép a hibás, az 

országot fôleg a hazai és az uniós po-
litikusok hozták ilyen nehéz helyzetbe, 
ekkora adósság ugyanis nem varázsü-
tésre keletkezett –-- fejtegeti a görög 
válság okait Dulasz Takisz, a beloi-
anniszi görög kisebbségi önkormány-
zat elnöke a Szent Konstantin parkban 
álló, 1996-ban felszentelt ortodox 
templomban. Hozzáfûzi: a választási 
ígéretek miatt eladósodott az ország, 
majd a lazább költségvetési fegyelem 
adta lehetôségeket az emberek kihasz-
nálták. De ki ne tett volna így? –- kérdi 
az óhazában született Dulasz úr.

Mondja, az elsô borús elôjeleket már 
2008–09 táján érzékelni lehetett, de 
akkor még senki nem akarta tudomá-
sul venni a valós helyzetet. A mostani 
krízisben szerinte mindenki nyakig 
benne van, de a probléma gyökere a 
politikából, a nem igazmondásból 
ered. A politikusok lenyúlják a nagy 
pénzeket, miközben a néppel senki 
nem törôdik.
Nem kellene erôltetni a budapesti 

olimpiát
–-- Az otthoniak tisztában vannak a 

magyar helyzettel, kilábalásunkkal a 
nehéz gazdasági helyzetbôl, de ha 
olimpiákban gondolkodnak az itthoni 
politikusok, gyorsan utolérhetik a gö-
rögöket. Osztani, szorozni kell, nem 
muszáj követni a rossz athéni példát --
– int Dulasz úr.

Felvetjük, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság Agenda 2020 programja épp 
e rossz példákat kiküszöbölendô szüle-
tett, ám Dulasz urat ez sem gyôzi meg. 
Azt mondja, az EU-ból érkezô pénzek 
Görögországban is mindig elfolytak, a 

beruházásokkal csak pár ember járt 
jól, a „szegény népnek” nem jutott 
semmi, miközben az olimpia romba 
döntötte a gazdaságot.

Bántja, hogy Európa elkönyvelte a 
görögöket lustának, pedig minden nép 
közt található rest és szorgalmas, jó 
vagy rossz ember, példaként Petôfi 
versét, a Pató Pál urat említi. Úgy 
látja, az EU-ban sem más a helyzet, 
Spanyolországban a tartományok épp 
a minap estek egymásnak, melyikük 
tüntetett el több költségvetési forrást, 
de Olaszország sem különb –-- állítja.

Az elnöknek Athénban, Szalonikiben 
és Krétán is élnek rokonai.
Majd Görögországban is megszok-

ják a szegénységet
–-- Ha beszélünk, felmerül, milyen jó 

nekünk. Unokatestvérem azt mondta: 
ti már megszoktátok a szegénységet, 
mire azt mondtam neki, majd meg-
szokjátok ti is! –-- meséli a kisebbségi 
önkormányzati vezetô. Miközben a 
polgármesterhez tartunk, még kifejti: 
a nép elutasította azt a megszorító ja-
vaslatot, amit most Alexisz Ciprasz 
kormánya a parlament elé terjesztett, 
s elfogadtatott. Ugyanakkor leszögezi: 
az biztos, ahogy eddig, úgy tovább 
nem mehet!

–-- Bár kettôs állampolgárként jogo-
sult vagyok a részvételre, a most zaj-
lott népszavazáson nem járulhattam 
az urna elé, bizonyára az idô rövidsége 
miatt –-- fogad a hajdani pártházból 
lett könyvtárral szemben álló polgár-
mesteri hivatalban Papalexisz Kosz-
tasz polgármester. Megtudjuk: az 
itthoniak a népszavazás véleményével 
egybehangzóan a „nem” pártján álltak, 
szerintük zsákutca az állandó meg-
szorítások rendszere. A most benyúj-
tott és elfogadott megszorító javaslat 
azonban minden eddigi döntéssel 
szembemegy, nem is érti senki.

Mások véleményét sajnos nem is-
merjük meg, az újságírókat nem iga-
zán kedvelik errefelé, amióta a 168 óra 
zsurnalisztái a faluban jártak, és ri-
portjuk köszönô viszonyban sem állt a 

falu lakói által elôadottakkal.
A településvezetôt faggatjuk hát to-

vább, akitôl megtudjuk, az itteniek 
napi kapcsolatban állnak az óhazában 
élô rokonaikkal, barátaikkal, így a be-
loiannisziak tudják, milyen változások 
következtek be Görögországban. 
Csökkent hozzátartozóik nyugdíja, és 
adóval terhelték meg a villanyszám-
lát.

–-- Két hétig nyaraltunk nemrégiben 
Szkopelosz szigetén (a pazar földdar-
abon forgatták a Mamma Mia! címû 
filmet –-- a szerk.), kint csak dolgozó 
embereket láttam. Azt is tapasztaltam, 
hogy igazából az ott élôk sem képesek 
leszûrni, mi zajlik körülöttük, képtele-
nek követni a gyors folyamatokat --– 
avat be friss tapasztalataiba a polgár-
mester.

Ilyen a politika?
Az ott élôk feltették a kérdést Papa-

lexisz úrnak, hogy látjuk mi a görögök 
helyzetét, amibôl szerinte az követke-
zik, hogy a kintiek fogódzkodókat ke-
resnek. A hirtelen irányváltásokat 
nem tudják mással magyarázni, mint 
azzal: a történtek kôkemény politikai 
kérdések, hiszen a görögök az EU 

GDP-jének mindössze két százalékát 
adják. Amikor ott járt, nem tapasztalt 
pánikhangulatot, pedig akkor vezették 
be, hogy csak napi 60 eurót lehet ki-
venni a pénzjegykiadó automatákból. 
Sokan azonban értetlenkedtek: mi 
történik, ha a szigetrôl el kell utazniuk, 
esetleg gyógyszert kell venniük, és 
nem elég rá a hatvan euró?

Beszélgetéseik során az óhazában 
élôk folyamatosan jelezték neki, a 
görögországiak pozitívan értékelték a 
magyar kormány IMF-fel szembeni 
fellépését, mondják: látszik, azért le-
hetett volna más utat is választani. 
Nem rejtik véka alá azt sem, hogy 
nyilvánvalóan nem mehet tovább az 
élet úgy Görögországban, ahogy ed-
dig. Egyben szkeptikusok is, mi a ga-
rancia arra, hogy az új hitel törlesztése 
tartható lesz, még a legjobb szándék 
mellett is? Mi lesz, ha nem? Vagy ha 
változik a gazdasági környezet?

2010 elôtt Beloiannisz átélt egy „mi-
niállamcsôdöt”, tudjuk meg. Az önkor-
mányzatnak ugyanis akkora adósság-
állományt kellett kezelnie, hogy húsz 
alkalommal is csak az utolsó pillanat-
ban menekül meg a hitelezôk dühétôl. 
Öt éve azonban sok minden megválto-
zott: a magyar állam átvállalt majdnem 
húszmillió forintnyi banki adósságot a 
községtôl, eközben a falu lábra állt, 
többek között azzal, hogy az iskola 
fenntartását átadta a Magyarországi 
Görögök Országos Önkormányzatá-
nak, amivel a tanintézmények költsé-
gein tudott spórolni.

Érdekes, de a diaszpórában élôkrôl az 
anyaország még a legnagyobb krízis 
idején sem feledkezett meg. A polgár-
mester elmondja, még 2011-ben is 
kaptak támogatást a görög államtól, 
továbbá Görögország pedagógusokat 
küldött a Fejér megyei községbe, akik 
az általános iskolában oktatnak görö-
göt vagy görögül más tárgyat. Az álta-
lános iskolában egyébként görögöt, 
angolt és magyart egyaránt tanulnak a 
diákok.

A polgármesteri hivatal bejárata 
mellett az uniós és magyar zászló 
mellett görög és székely is lobogót is 
fúj a szél, jól megfér egymás mellett 
minden náció, béke és nyugalom ho-
nol. Vendéglátóim mondják, két hete 
hallottak a faluban egy kezdeménye-
zésrôl, amit egy Londonban élô görög 
üzletember indított a Facebookon az 
óhazában élôk megsegítésére. A gör-
ögök a nehéz helyzet ellenére még 
mindig optimistábbak a magyaroknál 
–- nyugtázzák.

Velkei Tamás
(Magyar Nemzet)

Beloiannisz
Az 1946–49 között dúló görög polgár-

háború elôl több tízezer baloldali ér-
zelmû ember menekült Európa „szo-
cialista” országaiba. Görögfalut, a mai 
Beloiannisz épületeit a magyar állam 
–- akkori áron --– 11 millió forintos 
adományából emelték, maguk a görö-
gök is dolgoztak a házakon. Akkor 
nagyjából 1900 embert telepítettek le 
itt. 1954-ben kilencszázan hazatértek 
Görögországba, ahol 1974 után am-
nesztiát is hirdettek, így azok is felve-
hették a görög állampolgárságot, akik 
„itthon” maradtak. Ma élnek a faluban 
görög vagy magyar, illetve kettôs ál-
lampolgárok egyaránt. A kommuniká-
ció folyamatos maradt az otthoniakkal 
még a szocializmus évtizedeiben is. 
Ma ezerkétszázan élnek Beloianniszon, 
közülük az igazi görög már nagyon 
kevés, jobbára idôsebb emberek, akik 
még 1948-ban kerültek Magyarország-
ra. A vegyes házasságokból születet-
tekkel együtt háromszázan vallják 
magukat görögnek a faluban, nekik 
ma már saját templomuk is van, ame-
lyet egy Bécsben élô görög mágnás 
adományából építettek, az épület bú-
torait és freskóit pedig görög mûvé-
szek alkották.

(V. T)
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Mint ahogy elkezdtem írni a magyar 

katolikus egyházközség életérôl, és 

fôleg a múltjáról most is ezt folytatom 

a régi egyházközségi értesítôk alapján. 

Az elsô Regnum Marianum Egyház-

községi értesítô itt Melbourne-ben 

1955 októberben jelent meg, mint 

hivatalos, füzetecske, amit ”családi 

levélnek”, Melbourne távolságainak 

áthidalására szánták. Lesznek olyan 

írások, amiket szó szerint fogok idézni 

és lesznek olyanok is, ahol csak össze-

foglalom az eseményeket a már fent 

említett források alapján. 

A Melbourne-i (Ausztrália) magyar 

katolikus egyházi szervezet neve 

„Regnum Marianum”. Nem egyház-
község, de azt helyettesíti. 1951 au-
gusztus 3-án alakult a Hawthorn-i 
Manrézában.
Varga A. Zoltán jezsuita atya 1951 

június 30.-án érkezett Melbourne-be, 

hogy a magyar pasztorációt (lelki gon-

dozás) átvegye.

1951. szeptemberében érkezett meg 

Melbourne-be Páter Kulcsár Bene-
dek dominikánus is. Ô Rómából jött 

ide és a Melbourne környéki és vidéki 

hívôk lelki gondozását végezte.

Melbourne-ben háromnegyed 10-kor 

volt a Szent Ágoston templomban és 

fél 12-kor a Szent Tamás templomban 

South Yarra-ban a szentmise. A szent-

misék elôtt gyóntatás volt.

(Melbourne-ben most vasárnapon-

ként két magyar nyelvû szentmisét 

hallgathatunk, a város két részében. 

Ki-ki választása szerint. Reggel fél 

kilenckor van a Szent István temp-

lomban a Magyar Központ területén 

Wantirnában és déli tizenkettôkor Ba-

laclavá-ban a Szent Colman templom-

ban a Carlisle utcában.)

Minden vasárnap este 7 órai kezdettel 

mûsoros ifjúsági zenés, táncos össze-

jöveteleket tartottak a Bourke Street-

en.

1952 februárjában Varga Atya szö-

vôdményes influenzából kifolyólag 

orvosi megfigyelés alatt állt és pihenés 

céljára áprilisban Sydney melletti tü-

dôgondozó szanatóriumba ment pihen-

ni. Három hónapban reménykedtek, 

hogy felépül Varga Atya. Sajnos nem 

így történt. Páter Kulcsár vette át a 

lelkipásztori teendôket erre az idôre 

Melbourne-ben is.

Alakuló gyûlést hívtak össze, ezen 23 

magyar jelent meg. Szavazással az 

egyházközség világi elnökének: Dr. 
Gallus Sándort, titkárnak: Jandó 

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

A Regnum 
Marianum 
kezdete

Gyulát, pénztárosnak Hanvay End-
rét  és Kövess Zolánt, jegyzônek: 
Varga Lajost, ellenôröknek: Cse-
pelyi Rudolfot és Kormos Vilmost  
választották meg.

Közösen megállapodtak abban, hogy 

a Regnum Marianum elsôsorban a 

magyar katolikusok lelki gondozását 

tartja szem elôtt, de amellett a szük-

ségnek megfelelôen segít minden ma-

gyart. A hívek erejük és lehetôsége-

ikhez képest megôrzik, fejlesztik és 

átadják a fiatal magyar nemzedékek-

nek az ezeréves magyar kulturális 

értékeket, kiépítik az ausztrál-magyar 

kapcsolatokat, ezzel elôsegítik a har-

monikus együttmûködést.

1952 februárjától minden vasárnap 

mise után (Szent Ágoston Templom), 

kérdôívek kitöltésével segítették a 

magyarokat összeírni.

A Hawthorn-i Manrézában „Batyu-

bált” rendeztek a fiatalok, a Szent Mar-

git és Szent Imre ifjúsági csoport.

1952 februárjában megalakult a Ma-

gyar betegsegélyzô csoport. A Reg-

num Marianum szociális céljainak 

elérése felé ez egy nagy lépést jelen-

tett.  Tájékozódásul szolgáljon, hogy 

Ausztráliában akkor még külön „auto-

matikus” állami betegbiztosítás nem 

volt. 

Minden költség: betegpénz, orvosi 

költségek stb. a befizetett összegekbôl 

fizették ki. Az esetlegesen összegyûlt 

pénzbôl a tagoknak adtak kölcsönt, 

úgy, mint házépítésre, önállósításra, 

stb., a törvényesen megállapított ka-

matláb felszámolásával.

Ekkorra már a kerületekben mega-

lakult csoportok már sikeresen mû-

ködtek, úgy mint a Coburg-i, Nunawa-

ding-i, Yarraville-i, Pascoe Vale-i, 

Thomastown-i és St. Albans-i. Ezeknek 

a csoportoknak a mûködésérôl a közös 

összejöveteleken beszámoltak és 

ugyanakkor kitûzték a következô gyû-

léseknek a helyét és idejét. 

A hivatalos értesítô lehetôséget 
nyújtott a dolgozó csoportok veze-
tôinek, hogy a csoportjukról szóló 
beszámo-ókat, hirdetéseket és más 
közölni valókat közzé tudtak ten-
ni.”

 Akkor még nem volt számítógép, 

mobil telefon és ez a megoldás volt a 

legkézzelfoghatóbb.

Nándorfehérvár: Magyarország 
már akkor védte Európát

A nándorfehérvári diadalra emlé-

kezve magunkat és egész Európát 

emlékeztetni kell arra, hogy Magyar-

ország már évszázadokkal ezelôtt is 

nemcsak része, hanem védelmezôje is 

volt Európának –-- hangsúlyozta Hop-
pál Péter, az Emberi Erôforrások 

Minisztériumának kultúráért felelôs 

államtitkára szerdán Budapesten.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 

tartott központi ünnepség déli harang-

szó elhangzása után kezdôdött. Hoppál 

Péter ünnepi beszédében felidézte: 

Európa-szerte a déli harangszóval em-
lékezünk arra, hogy 1456-ban Nándor-
fehérvárnál, a mai Belgrád területén a 
keresztes seregeknek élükön Hunyadi 
Jánossal és Kapisztrán Szent Jánossal 
sikerült visszaverniük a többszörös 
túlerôvel rendelkezô oszmán sereget. 

A krónikák is arról szólnak, hogy 

nemcsak a fizikai erô, hanem a hit, az 

Istenben és a hazában való hit gyôze-

delmeskedett. Ennek a csatának volt 

köszönhetô, hogy a „könyörületet ak-

kor nem ismerô „Oszmán Birodalom 

csaknem hét évtizedre megtorpant, és 

a keresztény Európának volt ideje fel-

készülni a támadás következô hullá-

maira –-- tette hozzá az államtitkár.

Magyarország Európa szívében van: 

nyugat, kelet, dél és észak találkozási 

pontja. A Kelet számára a Nyugat ka-

puja, a Nyugat számára pedig egy 

olyan szövetséges, amely a Keletet is 

jól ismeri. A kultúrák keresztfolyosóján 

állva is legendás szabadságvágyunk, 

és ennek köszönhetô, hogy van nemze-

ti nyelvünk, saját szokásaink, kultú-

ránk –-- emelte ki az államtitkár. 

Hoppál Péter beszédében utalva az 

illegális bevándorlás problémájára ko-

runk szomorú aktualitásának nevezte, 

hogy egy ország és egy földrész kapui 

nem állhatnak ôrizetlenül. Az államtit-

kár kiemelte: a történelem során több-

ször megtudhattuk: „ha mi nem védjük 
meg magunkat, senki nem teszi meg 
helyettünk”.
Díszvízsugár. koszorúzás
Az ünnepi programok szerda délelôtt 

Budapesten, a Magyar Tudományos 

Akadémia elôtti kikötônél kezdôdtek, 

ahol a Magyar Honvédség 1. Honvéd 

Magyar Nyelvû Szentmisék:
8.30: Wantirna - Szent István templomban

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

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

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

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

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

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

Érdeklôdni: Laczkó Mihály (03) 9527-4106

Tûzszerész és Hadihajós Ezred akna-

mentesítô hajói díszsortûzzel, az Or-

szágos Katasztrófavédelmi Fôigazga-

tóság tûzoltóhajója nemzetiszínû dísz--

vízsugárral tisztelegtek a nándorfehér-

vári diadal 559. évfordulóján.

Ezt követôen a történelmi zászlók, 

hagyományôrzôk és a katonazenekar 

felvezetésével a Széchenyi térrôl a 

Lánchídon át díszmenet indult a Hu-

nyadi János-szoborhoz, ahol katonai 

tiszteletadás mellett helyeztek el ko-

szorút.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múze-

umban tartott központi ünnepségen 

részt vett több katonai és állami szer-

vezet vezetôje, országgyûlési képvi-

selôk, valamint az a több mint 150 

gyermek, akik a HM Nemzeti Ren-

dezvényszervezô Hivatala által --– a 

Rákóczi Szövetség és az Erzsébet 

program közremûködésével --– szerve-

zett kiránduláson vesznek részt.

Az addigi legnagyobb gyôzelem
A Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot) 

védô keresztény magyar seregek 

1456. július 22-én több mint kéthetes 

csata után gyôztek II. Mehmed török 

szultán hadai felett, megállítva ezzel 

70 évre a törökök további európai ter-

jeszkedését és Magyarország meghó-

dítására irányuló próbálkozását. Eh-

hez mérhetô gyôzelmet addig soha 

nem aratott keresztény sereg a szultá-

ni haderô felett.

A nándorfehérvári diadal emlék-
napjának megünneplésérôl 2011-es 
országgyûlési határozati javaslat 
rendelkezett.

 Geelong-i Szent László közösség
Lelkipásztorként hamar megtanultam és átéltem, hogy nem csak egy helyszínen, közösségben kell jelen lenni, elvinni 

az Urat.
Havonta egyszer szentmisét mutatok be Geelongba a Szent László közösségben és amikor említettem, hogy szeretnék 

róluk is írni a Magyar Élet c. újságba nagy lelkesedéssel fogadták. Gyakran érzik azt, hogy el vannak felejtve, nem 
fontosak Ôk hisz olyan messze vannak innen... Badarság!

Én az elsô perctôl egy nyitott, lelkes közösséget ismerhettem megy bennük akik maradék erejükkel élik, ünneplik 
Magyarságukat és hitüket. Az egyszerû hétköznapi ünnepeiket is igyekeznek megszentelni.

Meggyôzôdésem, hogy nem lehet másként tekinteni erre a sok helyen élô, létezô közösségekre, mint lehetôségekre, 
ahol találkozhatunk Honfitársainnkal. Hálás vagyok Nekik, hogy kitartottak és büszkén emlékeznek vissza a mozgalmas 
élettel teli éveikre és a jelenben betegségtôl gyötörten is de közösségben élik meg hitüket. Köszönet érte.
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SPORTDöntetlent játszott a Vidi
A Videoton FC itthon 1-1-es döntet-

lennel kezdte a párharcot a fehérorosz 
BATE Boriszov ellen, így nincs könny 
helyzetben a visszavágó és a továbbju-
tás szempontjából.

A vendégcsapat a második félidô ele-
jén egy balszerencsés fejes utáni ön-
góllal szerzett vezetést, a fehérvári 
együttes azonban a hajráig küzdött, s 
az utolsó percekben egy szöglet után 
Vinícius fejesgóljával egyenlített.

A visszavágót jövô szerdán rendezik 
Fehéroroszországban. Ha a Videoton-
nak sikerül kiharcolnia a továbbju-
tást, akkor a következô körben már a 
fôtáblára jutásért játszhat. Ha a fehér-
váriak búcsúra kényszerülnek a jövô 
héten, akkor az Európa Liga-selejtezô 
negyedik fordulójában, a csoportkörbe 
jutásért futballozhatnak majd.

Itthon kapott ki a Debrecen
A norvég Rosenbrog hátrányból for-

dított, végül 3-2 nyert a debreceni 
Nagyerdei Stadionban az Európa Liga-
selejtezô harmadik fordulójában.

A hajdúsági együttes a vereség miatt 
nagyon nehéz helyzetbôl várja az egy 
hét múlva esedékes visszavágót.

Nagyszerûen kezdett a Debrecen, a 
meccs elejétôl ugyanolyan támadó fel-
fogásban, harcosan és ellenfelét letá-
madva futballozott, ahogy azt tette az 
elôzô, Skonto elleni párharc 9-2-re 
megnyert hazai visszavágóján. A haj-
dúságiak bátor játékuknak köszönhetô-
en már az elsô tíz percben két nagy 
helyzetet dolgoztak ki, azonban mind-
kettô kimaradt. Ezt követôen is a ma-
gyar együttes játszott fölényben, ez 
pedig bô félóra után góllá érett Balogh 
pontos lövésével. Pár perccel késôbb a 
norvégok egy akcióból kétszer is a ka-
pufát találták el, igaz, a szünet elôtt a 
Debrecennek is volt újabb lehetôsége.

Szünet után jelentôsen megváltozott 
a játék képe: a Rosenborg átvette az 
irányítást, és nagy nyomás alatt tartot-
ta a debreceni kaput. A hazaiak nem 
tudták megtartani minimális elônyü-
ket, ugyanis Rosenborg szûk negyedó-
ra alatt megfordította az állást. Ezt 
követôen az északi gárda visszahúzó-
dott, átengedte a területet a Debrecen-
nek, amely ugyan próbálkozott becsü-
lettel, de sokáig nem találta a rést a 
betömörülô védelmen. A hajrában is 
meddô mezônyfölényben játszott a 
magyar csapat, de a Rosenborg egy 
gyors ellentámadás végén ismét beta-
lált, majd Bódi egy kapusról kipattanó 
labdát értékesített az utolsó percben, 
így a szépítéssel maradt némi esélye 
Kondás Elemér együttesének a to-
vábbjutás kiharcolására.

NB 1 3. forduló
A 93. percig vezetett, mégis kikapott 

a Diósgyôr hazai pályán a Videotontól 
az OTP Bank Liga harmadik forduló-
jában. Az újonc Békéscsaba az elsô két 
körben elszenvedett vereségek után 
az Újpest vendégeként is kikapott. A 
Fradi a Fáy utcában gyôzött, és száz-
százalékos.

Aktívan kezdte a mérkôzést a Diós-
gyôr, letámadta a Videotont, amely jó 
darabig nem tudta szervezetten kihoz-
ni a labdát, így támadásra sem volt 
képes. Koman büntetôbôl szerezte 
meg a hazaiak vezetô gólját. A vendé-
gek elsô helyzetére csaknem félórát 
kellett várni, akkor is pontrúgásból 
alakult ki veszély. A játékrész hajrá-
jára a DVTK lendülete is megtört, 
emiatt az utolsó percekben a pálya 
közepén zajlott az akkor már nem túl 

„Én csak tizenhat perc alá szerettem 
volna bekerülni, hogy végre megdönt-
sem az egyéni csúcsomat, a tizenhat 
perc volt nekem az álomhatár, és hát 
nem tudom, de nem is érdekelt az idô, 
amikor a rajtkövön kivillanó fények 
jelezték, hogy harmadik vagyok” --- 
mondta a futam után könnyeivel küsz-
ködve Kapás. Hozzátette, az utolsó 200 
méteren észlelte, hogy közeledik a vé-
gül negyedikként zárt dán Lotte Fri-
ishez. „Az utolsó ötvenen már láttam, 
hogy nagyon közel van, akkor már 
nem éreztem semmit, csak betettem a 
fejem és úsztam, nagyon fájt minde-
nem, de nem érdekelt.”

Kapás pályafutása elsô világbajnoki 
érmét szerezte, Kazanyban ez volt a 
harmadik medál Hosszú Katinka 200 
méter vegyesen elért gyôzelme és 
Cseh László 50 méter pillangón szer-
zett harmadik helye után. Kapás a 
magyar úszósport 60. érmét szerezte.

Kikapott a negyeddöntôben 
a magyar férfi vízilabda-

válogatott
A címvédô magyar férfi vízilabda-

válogatott nem jutott be legjobb négy 
közé a kazanyi vizes világbajnokságon, 
miután a keddi negyeddöntôben 8-7-re 
kikapott az olasz csapattól.

A találkozó elején, valamint a harma-
dik negyed közepén is két góllal veze-
tett a magyar csapat, de az olaszok 
rendre visszakapaszkodtak, a hajrában 
pedig jobban értékesítették a helyze-
teiket.

A magyar válogatott --- amely így 
biztosan nem szerez Kazanyban olim-
piai indulási jogot --- csütörtökön az 5-
8. helyért, a szerb-amerikai negyed-
döntô vesztesével találkozik.

Növekszik 
a riói résztvevôk száma

Egy év múlva, 2016. augusztus 5-én 
kezdôdik a riói nyári olimpia. A Ma-
gyar Olimpiai Bizottság vezetése teg-
nap sajtótájékoztatót tartott az elôké-
születekrôl. Eddig harminchárom ma-
gyar sportoló szerzett kvótát, de vár-
hatóan száznegyven-százötven fôs le-
het a magyar csapat, mondta a la-
punknak adott interjújában Szabó 
Bence, a MOB fôtitkára.

–-- Hogy haladunk az olimpiai felké-
szüléssel?

–-- Jelenleg harminchárom a bûvös 
szám. Úszásban eddig tizenheten ér-

ték el az olimpiai kiküldetéshez szük-
séges szintet. Atlétikában tízen. Külön 
öröm, hogy a sportlövészetben négyen, 
vitorlázásban pedig már ketten mond-
hatják magukat biztos olimpiai részt-
vevônek.

–-- A csapatjátékokban mi a helyzet?
–-- Rossz hír, hogy gyeplabdában, 

rögbiben, röplabdában és futballban 
sem lesz ott a magyar válogatott Rió-
ban. Fôleg ez utóbbi fájó a számomra. 
A többi csapatjátékban, a nôi és férfi 
vízilabdában kvalifikálhatjuk magun-
kat, és ugyanezt várom el a nôi és a 
férfi kézilabda válogatottól is. Tehát 
optimálisan száznegyven-százötven 
sportolónk lesz jelen Rióban.

–-- Van olyan sportág vagy sportem-
ber, amely vagy aki csalódást ozott 
azzal, hogy nem lesz ott Rióban?

–-- Sajnos a labdarúgó-válogatott na-
gyon hamar kiesett a selejtezôben. Az 
egyéni sportolók között viszont még 
nem tudok ilyen mérleget vonni, mert 
még bárki kijuthat az olimpiára.

–-- Mit mutatnak eddig az idei világ-
versenyek?

–-- Vannak sikereink. Például Imre 
Géza párbajtôrben szerzett aranyér-
met, és abban is biztos vagyok, hogy 
Szilágyi Áron is kvalifikálja magát. 
Hosszú Katinka épp Kazanyban bi-
zonyítja, hogy már most bomba for-
mában van.

–-- Egy olasz szakember elôzetesen 
nyolc magyar aranyérmet jósolt. Elfo-
gadná ezt?

–-- Most azt mondom, hogy igen. A 
londoni csodát lehet, hogy nem tudjuk 
túlszárnyalni, a realitás most az, ha öt 
és nyolc közötti aranyérmet tûzünk ki 
célul.

–-- Egy kicsit távolabbra nézve, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság eltö-
rölte a szûrést, így Budapest is az utol-
só körig versenyben maradhat a 2024-
es játékok rendezésére. Mit gondol, ez 
jó nekünk vagy sem?

–-- Szeptember tizenötödike nagy nap 
lesz a magyar sport történetében, 
mert akkor hivatalosan is beadjuk a 
jelentkezésünket, mint pályázó. Ne-
kem jobban tetszett a korábbi rend-
szer, amikor már az elsô körben ki-
estek, akik nem voltak esélyesek, így 
legalább nem kellett végigizgulniuk az 
egész szavazást. De persze különösebb 
bajom az új rendszerrel sincs, nem 
tartom Budapest számára hátrányos-
nak. Amíg esélyünk van, addig re-
ménykedünk, hogy mi nyerünk.

látványos játék.
Nagy Videoton-helyzettel indult a 

második félidô --– Maréval három 
méterrôl nem találta el a diósgyôri 
kaput --–, két perccel késôbb pedig 
emberhátrányba került a vendégcsa-
pat: Simon Ádám kézzel ért a labdába 
a pálya közepén, amiért megkapta má-
sodik sárga lapját. A Diósgyôr viszont 
nem élt a lehetôséggel, sokáig egyál-
talán nem erôltette a támadásokat, 
miközben a másik oldalon adódott egy-
két helyzet. 

A tíz emberrel is küzdô Videoton az 
ötperces hosszabbításban egy rossz 
hazaadást kihasználva egyenlített, 
majd másfél perccel késôbb a gyôztes 
gólt is megszerezte.
Diósgyôri -- Videoton 1-2 (1-0)
Simán nyert az Újpest
A hazaiak kezdték jobban az össze-

csapást, s a félidô derekán a mezônyfö-
lényük góllá érett. A Békéscsaba hát-
rányban valamelyest magára talált, 
kétszer is veszélyeztette az ellenfél 
kapuját, de a játékrész vége elôtt két 
perccel –-- szinte a semmibôl --– meg-
duplázta elônyét az Újpest.
Újpest  –- Békéscsaba 2-0 (2-0)
Kétgólos hátrányból jött vissza az 

MTK Szombathelyen
Hazai fölényt hozott az elsô félidô, 

pontosabb befejezésekkel a Haladás 
nemcsak kettô, hanem akár négy-öt 
gólt is szerezhetett volna. 

A szünet után nagyobb fokozatba 
kapcsoltak a fôvárosiak, s ennek né-
hány perc után meg is lett az eredmé-
nye, szépítettek. A Haladás ebben a 
szakaszban leginkább a védekezésre 
összpontosított, és kontrákból próbált 
veszélyeztetni. Késôbb kiegyenlítet-
tebbé vált a játék, a hazaiak több hely-
zetet is kihagytak, de --– az utolsó 
pillanatban –-- újabb gólt az MTK 
szerzett, így döntetlen lett a vége.
Szombathelyi –- MTK 2-2 (2-0)
Nullára hozta a meccset a Puskás
Óriási hazai helyzettel indult a mér-

kôzés, ám Tischler ziccerben nem 
tudott a kapuba fejelni. A folytatásban 
is adódtak lehetôségek mindkét olda-
lon, a csapatok egyértelmen a gólszer-
zés és a gyôzelem reményében vetet-
ték bele magukat a küzdelembe. Az 
elsô félidô hajrájában aztán egy szép 
akció végén a Puskás megszerezte a 
vezetést Pekár révén.
Puskás  -– Paks 1-0 (1-0)
Böde-dupla repítette a zöldeket
A Vasas–Ferencváros meccsen jó 

iramú, izgalmas elsô félidôt láthatott a 
közönség. A vendégek birtokolták töb-
bet a labdát, több nagy helyzetet is 
kidolgoztak, de a befejezésbe rendre 
hiba csúszott. A piros-kékek kontratá-
madásokkal veszélyeztettek.

A szünet után felôrölte riválisa ellen-
állását az FTC, s Böde két gyors talá-
latával eldöntötte a három pont sorsát. 
A Ferencváros ezzel továbbra is száz-
százalékos, míg az angyalföldieknek 
ez volt a harmadik vereségük. A zöld-
fehérek tavaly október 4-e óta nem ta-
láltak legyôzôre a bajnokságban, ve-
retlenségi sorozatuk immár 23 
mérkôzéses.
Vasas  –- FTC 0-2 (0-0)
Pontot mentett a Debrecen
Gólzáporos mérkôzésen hazai pályán 

3-3-as döntetlent játszott a Honvéd a 
Debrecennelz.

A fôvárosi együttes két gyôztes mér-

kôzés után a Debrecen ellen nem tudta 
megôrizni tökéletes mérlegét, a ráadás 
pillanataiban ugyanis egyenlített a 
hajdúsági csapat, amely az Európa Li-
ga-selejtezô harmadik fordulójának 
csütörtöki visszavágóján próbálja 
majd meg ledolgozni az idehaza össze-
szedett egygólos hátrányt a Rosenborg 
ellen. 

Hosszú Katinka-világcsúcs 
és -arany, Cseh-bronz

Hosszú Katinka világcsúccsal nyer-
te a 200 méteres nôi vegyes döntôjét a 
kazanyi vizes világbajnokságon hét-
fôn, Cseh László bronzérmes 50 
méter pillangón, zsinórban hetedik vb-
jén dobogós. 

Két magyarért szoríthattunk a vizes-
vb második úszódöntôs napjának délu-
tánján, és az ígéretét mindenki betar-
totta, érmet termett mind Cseh László, 
mind Hosszú Katinka munkája.

Elôbb Cseh László vetette magát az 
50 méteres férfi-pillangóúszás döntô-
jének küzdelmeibe, és rossz rajt után 
fantasztikus tempóban a dobogóig csa-
pott fel. 
Hosszú Katinkára pedig nincsenek 

jelzôk… Elbírta a terhet, hogy ô volt a 
200 méter nôi vegyes elsô számú esé-
lyese, ezért eldobta az éremmel ke-
csegtetô 100 méter hátat is, és meg-
érte: nagy álmát, a világcsúcsot is 
megkaparintva, ellenfeleinek esélyt 
sem hagyva nyerte a számot, 3 század-
dal volt jobb Ariana Kukors 2009-es, 
szuperdresszes idejénél. Ôt is látjuk 
még különféle számokban. Gyôzelme 
után elsírta magát, biztosan nem volt 
ezzel egyedül.

Kapás Boglárka hatalmas 
országos csúccsal 

bronzérmes
Kapás Boglárka óriási országos 

csúccsal bronzérmet nyert 1500 méter 
gyorson a kazanyi vizes világbajnok-
ságon.

A magyar versenyzô 15:47.09 perces 
idôvel ért célba, így több mint tizenöt 
másodpercet faragott a két évvel eze-
lôtt Barcelonában felállított 16:02.58 
perces rekordjából.

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

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

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

www.hartartplus.com.au
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Hubay Miklós, Ránki György 
és Vas István, 2. Gerevics Aladár 50 
éves volt, amikor kardvívásban, 60-
ban aranyérmes lett, 3. kitevô, 4. Lut-
her Márton, 5. 1962-ben, 6. Aldous 
Huxley, 7. Aram Hacsturján, 8. Há-
remhölgyek, 9. Száva, 10. Egyet sem.

E heti kérdéseink:

1. Melyik országban uralkodott a 

Branganza dinasztia?

2. Mitôl fél az aztrofóbiás?

3. Melyik évben foglalta el Mátyás 

király Bécset?

4. Mi a c. Mózes második könyvé-

nek?

5. Milyen anyagtól vörös a Mars 

bolygó felszíne?

6. Melyik országban tevékenykedett 

a hírhedt Vasgárda?

7. Kinek a drámái a trójai nôk és a 

Bacchánsnôk?

8. Ki olt az 1936-os berlini olimpiai 

nôi magasugróbajnoka?

9. Melyek a kúpszeletek?

10. Melyik évben kezdôdött el a 

harmadik évezred?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Ödön nôtlen volt, egyedül élt apjával, 

és a családi vállalkozásban dolgozott.
Amikor megtudta, hogy beteg édes-

apjától egy vagyont fog örökölni, úgy 
döntött, hogy megnôsül, és feleségével 
együtt élvezi majd az életet.

Egy fogadáson pillantotta meg a leg-
szebb nôt, akit valaha is látott.

Elállt a lélegzete.
--- Lehet, hogy átlagos férfinak tûnök 

--- vallotta be álmai asszonyának ---, de 
néhány év múlva, amikor apám meg-
hal, 65 millió euró örököse leszek.

A lenyûgözô hír hallatán a fiatal szép-
ség elkérte névjegyét, és három nap 
múlva a... mostohaanyja lett.

Tanulság: a nôk sokkal jobb pénzügyi 
elemzôk a férfiaknál.

* * *
Ha egy férfi kinyitja a kocsi ajtaját 

egy nô elôtt, akkor vagy a kocsi új 
vagy a nô. 

* * *
A nôk a férfiak lelkére vágynak, a 

férfiak szerényebbek! 
Megelégszenek a testtel. 

* * *
A farok definíciója:
 1-10 évig: vízmû 
12-20 évig: hajtómû 
20-30 évig: erômû 
30-40 évig: remekmû 
40-50 évig életmû 
50-70 évig: emlékmû 
70-tôl: bôrdíszmû 

* * *
Az ôsember hazaérkezik a munkából:
--- Asszony, kimosod a ruhám?
 --- Nem. 
--- Hogyhogy nem?
 --- Nincs kedvem hozzá. 
Erre az ôsember jól fejbe vágja a 

bunkósbotjával az asszonyt, aztán 
megkérdezi:

 --- Na, most már kimosod?
 --- NEM!
 --- Hogy érted azt, hogy NEM? Miért 

nem?
 --- Fáj a fejem!!! 

* * *
Az egyes férfikorok ábrándjai: 
--- 20 évesen a Borcsa
 --- 30 évesen a Bora (VW)
 --- 50 évesen a Borika 
--- 60 évesen a Borovicska.

* * *
  --- Mi a férfiaknál az öregedés elsô, 

csalhatatlan jele? --- ? 
--- Ha a hajnali merevedés a derékban 

kezdôdik. 
* * *

Egy politikus sétál az utcán. Eléje 
ugrik egy rabló:

 --- Azonnal add ide az összes pén-
zedet! 

Mire a politikus.
 --- De kérem! én egy befolyásos 

politikus vagyok!
 A rabló nagyot néz, és ezt mondja:
 --- Akkor az én pénzemet!

* * *
 A románok bejelentik, hogy felépítik 

a világ legnagyobb stadionját. A vállal-
kozáshoz minden ország segítségét 
kérik. 

A felajánlások sorban meg is érkez-
nek minden országtól, kivéve a ma-
gyarokat. Rettentô diplomatikusan 
felteszik a kérdést: 

--- Hát ti, magyarok, mit adtok?
 --- Miért, a telek nem volt elég??? 

* * *
Egy német, egy francia és egy orosz 

beszélgetnek:
 --- Nekem egy Mercedesem van, a 

feleségemnek egy BMW-je, külföldre 
pedig lakókocsival járunk --- mondja a 
német.

 --- Nekem egy Peugeot-m, a felesé-
gemnek meg Renault-ja van. Külföldre 
mi vonattal járunk --- mondja a 
francia. 

--- Nekem egy Moszkvicsom van, a 
feleségem meg metróval jár --- mondja 
az orosz. --- És külföldre mivel jártok?

 --- Leginkább tankkal. 
* * *

A régi szép idôkben hazánkba látogat 
Brezsnyev elvtárs. Hatalmas fogadást 
kapott. Pihenésképpen a Duna mentén 
korzózik Kádár elvtársával, és elmél-
kedik:

 --- Kellene valami olyat csinálni, ami-
nek örül a nép. 

Megszólal a sofôr:
 --- Hajtsak a Dunába, elvtársak?

* * *
 A paraszt bácsi igyekszik a Parla-

mentbe. Biciklijét a falnak támasztja. 
Mire az ôrök: 

Bácsikám, hát nem gondolja komo-
lyan, hogy csak úgy letámasztja ide a 
biciklijét!? Hát ide politikusok járnak!

 --- Politikusok?! Igaza van, akkor 
lelakatolom.

* * *
A férj hazajön a munkából. Levágja 

magát a tv elé és odaszól a felesé-
gének:

--- Hozz egy sört, mielôtt elkezdôdik!
Az asszony hozza a sört, de a férj kis 

idô múlva újra szól:
--- Hozz gyorsan még egy sört, mielôtt 

elkezdôdik!
Az asszony nem érti, de azért hozza. 

Tíz perc múlva a férj újra:
--- Hozd gyorsan a következôt, mert 

most már tényleg mindjárt kezdôdik!
Az asszony kiborul és elkezd üvöl-

teni:
--- Na mi van? Ma este csak ez telik 

tôled? Csak ülsz a tv elôtt és a sörödet 
vedeled?

Te utolsó senkiházi lusta állat! Te 
mocskos disznó, teee...

Mire a férj szomorúan:
--- Hát elkezdôdött...

* * *
Egyenlô jogok
Férj a feleségnek:
--- Gondoltad volna drágám, hogy a 

házastársakat ugyanolyan jogok illetik 
meg?

--- Fogd be a pofád Béla és vasalj 
tovább!

Tutanhamon sírjába mustármago-
kat dobáltak, egy tizenharmadik szá-
zadi pápának pedig saját mustárkészí-
tôje is volt. Pedig úgy néz ki, az elsô 
recept unatkozó, gazdag rómaiaktól 
ered. Merüljenek el a mustár történel-
mében, megéri.

A The Telegraph újságírója azzal 
kedveskedett honfitársainak, hogy a 
Nemzeti Mustárnapon megpróbált 
összeszedni róla néhány izgalmas 
tényt. Ne gondolják, hogy érdektelen 
tartalom következik, merüljenek el a 
mustár világában és történelmében.

1. A mustár gazdag rómaiaktól ered, 
akik jólétükben mindent borral kever-
tek össze. A nagy konyhai kísérletbôl a 
mustármagok és a bor keverékét tart-
juk a ma használatos mustár elôdjé-
nek.

2. A mustár növény minden része 
ehetô. A levelekbôl saláta, a magokból 
olaj is készülhet.

3. Túl pikánsnak találják? Próbálják 
ki, mint fôzési alapanyagot -– így már 
nem a csípôs mellékíz dominál, viszont 
kapunk egy sok mindenhez passzoló 
fûszert.

4. A világon az Egyesült Államokban 
fogy a legtöbb mustár.

Az ô fajtájuk élénk sárga, édes --– 
gondoljunk az amerikai típusú hot 
dogra, és rögtön tudni fogjuk, mirôl 
van szó.

5. A mustár egészséges.
A maguk gazdagok tápanyagokban 

és antioxidánsokban. Sok bennük a 
szelén, omega-3, omega-6, kálium, kal-
cium, magnézium –-- ezek együttesen 
javítják az anyagcserét és kordában 
tartják a vérnyomást.

6. Tutanhamon sírjába is szórtak 
mustármagokat –-- a történészek sze-
rint az ókori Egyiptomban úgy gon-
dolták, az apró értékes magvak sze-
rencsét hoznak neki a túlvilágon.

7. Angliában a második világháború 
alatt a Colman’s-féle mustár azon ke-
vés élelmiszer közé tartozott, ame-
lyekre nem volt érvényes a fejadag-
kimérés. Úgy gondolták, hogy a gyér 
étkezést muszáj valamivel feldobni, és 
erre a mustár a legalkalmasabb.

8. Mielôtt konyhai célokra kezdtük 

A mustár izgalmasabb, 
mint gondolnák

volna használni, a mustár elsôdleges 
alkalmazási területe a gyógyítás volt. 
Francia szerzetesek sebkezelésre, az 
ókori görögök izomlazításra, fogfájás-
csillapításra és emésztésjavításra 
használták.

A mustárfürdôt még ma  is ismerjük, 
és több mindenre jó: izomfájdalom, 
fáradtság, megfázás és láz esetén.

9. A konyhai mustárkrém sárga szí-
nét igazából a kurkuma adja.

10. Németország egyes területein 

szokás, hogy a menyasszonyok mus-
tármagokat varrnak a ruhájukba. A 
babona szerint ezzel biztosítják domi-
nanciájukat jövendôbeli háztartásuk-
ban.

11. A tizenharmadik században élt 
XXII. János pápa állítólag annyira 
szerette a mustárt, hogy létrehozott 
egy új pozíciót a Vatikánon belül, 
Grand Moutardier du Pape címszó 
alatt, ami annyit tesz, a pápa mustár-
készítôje.

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔL
Mit evett elôbb az ember, növényt 

vagy húst?
Ma még csak gyanítjuk azokat a kö-

rülményeket, amelyek a már felegye-
nesedve járó ember-majomszerû 
lénytôl az emberhez vezetô fejlôdési 
lökést megadták. Lehet, hogy a döntô 
körülmény, mint ahogy már Engels 
sejtette, a növényi táplálékról a hús-
táplálékra való áttérés volt. Ezt a jég-
korszakbeli életkörülmények tették 
szükségessé. Ez viszont elválasztha-
tatlanul összefüggött a rendszeres 
szerszámhasználattal, mivel még a 
legmagasabb rendû fôemlôsök sem 
lettek volna képesek arra, hogy bioló-
giailag alkalmazkodjanak a ragadozó 
életmódhoz.
Oakley is az emberré válás fontos 

tényezôjének tartja a hústáplálékra 
való áttérést: „Azt hiszem, hogy a hús-
evés éppoly régi, mint maga az ember, 
s amikor az ember elôdei, az erdei 
élettel felhagyva, a sztyeppén folytat-
ták további életüket, táplálékuk vál-
tozatosabbá vált, és a túlnyomóan nö-
vényt, illetve gyümölcsöt evô 
lényekbôl részben húsevôkké alakul-
tak át.”

Az elsztyeppésedô vidékeken folyta-
tott élet a vadászatta való átállítódást 
kívánta meg, s a nagyobb állatokra 
való vadászat elômozdította a csapatos 
közösségi életet. Csupán sejtjük azt, 
hogy a hústápláléknak milyen jelen-
tôsége volt az emberré válásban.
Sütött vagy fôzött elôbb az em-

ber?
Teljes bizonyossággal közölhetjük, 

hogy az ôsember elôbb sütött, mint 
fôzött. A pirítás, pörkölés nemcsak a 
húsféléket tette porhanyóssá, ízeseb-
bé, hanem a különbözô magvakat, nö-
vényi terméseket is. A pattogatott 
kukorica, a sült alma és sült gesztenye, 
a pörkölt mandula még ma is ôrzi és 
idézi a konyhamûvészet ôskorának 
kezdeti lehetôségeit és technikáját.
És mikor kezdtek el fôzni?
Az újabb kôkorszakban, amikor már 

volt miben. Ugyanis ekkor készültek 
az elsô agyagedények. Ezek azonban 
még nem voltak tûzállóak, közvetlenül 
a tûzre téve megrepedtek. Ezért a 
fôzés legôsibb módja az úgynevezett 
„köves fôzés”. Lényege az, hogy az 
edénybe, a fôzésre elôkészített vízbe 
forró köveket dobnak, s ezeket addig 
váltják, míg a folyadék felforr. Ezt az 
ôsi fôzésmódot ôrzi az erdélyi magya-
roknál használt kövesztés szó.

Az újabb kôkorszakban a sültek he-
lyére a növényi fôzetek léptek. A 
pusztán növényi termékekbôl készült 
levest a magyar ember tréfásan árva, 
rongyos, kódis, betyáros levesnek 
nevezi. Ínséges idôkben azonban még 
ma is fontos az efféle ôsi fôzeteknek a 
szerepe.

(Folytatjuk)



00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:20 Balatoni Nyár  
01:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
02:05 Házasság szabad-
nappal (1983) Magyar film  
Rendezte: Mészáros Gyula. 
Szereplők: Moór Marianna 
(Juci), Balázsovits Lajos (La-
ci), Götz Anna (Mici, a lá-
nyuk),  Dörner György (Zo-
li), Schütz Ila  (Flóra), Hollósi 
Frigyes (Sanyi, Flóra férje), 
Bánsági Ildikó (Blanka), Szé-
khelyi József (Tévészerelő) 
Mici válogatott úszó, csinos 
nagylány. Edzője, Zoli félté-
kenyen óvja őt, "kizárólag" a 
lány kondíciója miatt. Egy-
szer egy szülői perpatvar után 
Mici azt javasolja szüleinek, 
hogy minden héten két napot 
a svéd házasságoknál már 
bevált módi szerint töltsenek, 
legyenek teljesen szabadok. 
Mikor ezt a mama, Juci e- 
gyik  barátnője megtudja, 
nyomban ő is a svéd modell 
híve lesz. Három baráti há-
zaspár élete kezd lassanként 
a végletekig összegabalyod-
ni. Végül maga Mici elégeli 
meg ezt, eltűnik és ezzel óri-
ási vihart kavar.  Zoli azonnal 
Mici keresésére indul, miköz-
ben a szülők megpróbálják 
rendbehozni az életüket…
Kedves vígjáték a 80-as 
évekből.
03:35 Család-barát  
04:45 Hagyaték Minden-
napi kenyerünk - A ma-
lomtól a kemencéig 
05:30 Duna anzix  Vida 
anyó legendája - Múltidé-
zés Vidinben. 
05:50 Kívánságkosár  
07:40 1 perc, 1 élet  
07:45 Balatoni Nyár 
09:20 Család-barát 
10:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:35 Világ   
11:00 Kárpát expressz   
11:25 Ízőrzők Milota 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina  Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ    
13:15 Kívánságkosár  
15:10 Isten kezében. A 
szent sír őrzői - Krisztus 
magyar katonái 
15:35 Új nemzedék 
16:05 Virágzó Magyaror-
szág  Balatonlelle. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
16:30 Balatoni halászat  
17:25 Határtalanul magyar 
(2013)  Magyarok Ázsia 
kapujában, Szingapúr 
17:55 Hazajáró  
18:25 Öt kontinens   
19:00 Hogy volt?!  Major 
Tamásra emlékezünk 
20:00 Retró kabaré (2011)   
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Szürkegazda-
ság az irodában 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Szombaton az 
irodában 2012.
22:30 Ridikül - Női talk-
show Köszönöm, most 
már jól vagyok! 
23:20 Kárpát expressz   
23:40 Világ   
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00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
00:20 Balatoni Nyár    
02:05 Család-barát 
válogatás      
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
03:15 Ridikül - Női talks-
how (2013)  Köszönöm, 
most már jól vagyok! 
04:00 Hazajáró (2012)  
Kászonszék 
04:25 Szerelmes földrajz 
"Nagyvárad, költők kedve-
se" Ismeretterjesztő maga-
zin. Radó Gábor szemor-
vossal „a kőrösmenti Pá-
rizsban” Radó Gábor egy 
hétköznapi betegség, a 
szürkehályog különlegesen 
eredményes kezelésével 
lett sztárorvos, egyben a 
mikrosebészeti eljárások 
specialistája. 
05:00 Hagyaték Szabad a 
vásár - piacok és vásárok a 
régi Magyarországon 
05:25 Duna anzix  Draku-
la, Kossuth Lajos és a Ní-
lus forrását kutató székely 
szépség találkozása a bol-
gár földeken. Magyar 
ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár     
09:30 Család-barát 
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
10:40 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás  
11:25 Ízőrzők  Lulla 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran   Szerb 
nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm. 
Német nemzetiségi magazin
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár  
15:10 Kolozsvári reformá-
tus templom megújulása     
15:35 Evangélikus ifjúsági 
műsor      
15:45 Baptista ifjúsági 
műsor       
16:05 Útravaló  
16:25 Bauxit expedíció 
(2014)  Magyar ismeret-
terjesztő film
17:25 Határtalanul magyar 
(2013) Negyven éves nász-
út - Az Ilosvay házaspár 
Sidneyben. Egy család tör-
ténetén keresztül kapunk 
képet a házaspár szabad-
ságvágya indította, majd a 
magyarság képviseletét vál-
laló életéről. Közben kiraj-
zolódik a béke nagy szige-
te, a sokat irigyelt ausztrál 
környezet és mentalitás.
17:55 Hazajáró Felső-
Nyárádmente 2. 
18:25 Térkép       
19:00 Hogy volt?! Kovács 
István születésnapjára 
20:00 POÉN PÉNTEK - 
Van képünk hozzá  
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Rekreációs 
szolgáltatások 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Költségcsök-
kentő intézkedések 
22:30 Ridikül - Női 
talkshow Túlsúlyos a 
gyermekem , mit tegyek? 
23:20 Minden tudás   
23:40 Kék bolygó    

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
00:20 Balatoni Nyár     
02:10 Család-barát      
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
03:15 Ridikül - Női talk-
show   A divat és a nők 
04:00 Hazajáró (2012)  
Fertőtáj - Tavasz a tónál 
04:30 Szerelmes földrajz 
Pálferi útjai.   Pál Ferenc 
egykori magasugró orszá-
gos bajnok ma katolikus 
pap és mentálhigiénés 
szakember. Előadásait több 
százan hallgatják, miséin
megtelik a templom. 
05:00 Hagyaték . A név 
kötelez - Magyar törté-
nelmi családok 
05:30 Duna anzix (2011) 
Pipadohány, feketekávé és 
füstölő - Nikápoly és Tur-
nu Magureze 
05:50 Kívánságkosár  
07:40 Nótacsokor (2004)  
(Balogh Zsolt, Bede Ilona, 
Bátki Fazekas Zoltán, Pu-
ka Károly és zenekara) 
08:00 Debreceni Virágkar-
nevál  Az MTVA az idén is 
izgalmas műsorfolyammal 
készül augusztus 20-ra. 
Államlapításunk ünnepén, 
a Duna Worldön 8.00-
11.00 óra között a „magyar 
szabadság őrvárosából”, 
Debrecenből, a 46. alka-
lommal megrendezendő 
Virágkarneválról jelent-
kezünk élőben!
11:00 Család-barát válo-
gatás  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Rondó     
12:30 Kvartett   A Visegrá-
di Négyek országainak kö-
zös magazinműsorában 
lengyel, cseh, szlovák és 
magyar tájakra látogatunk, 
hogy feltérképezzük a ha-
sonlóságokat és az eltéré-
seket, s így a térségben élő 
eerembket közelebb hoz-
zuk egymáshoz.
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár  
15:05 Református riportok  
15:35 Így szól az Úr!      
15:45 Engedjétek hozzám    
15:55 Magyar elsők . Az 
első magyar szentté avatott 
apáca 
16:10 A magyar koronázá-
si jelvények . Először a ma-
gyar királyok koronázásá-
nak szokásrendjét mutatja 
be a film, majd a koronázá-
si jelvényeket: a Szent Ko-
ronát, a jogart, az országal-
mát és a koronázási kardot 
– ritkán látott részletek se-
gítségével.
16:50 Túl fényes - A Szent 
László herma restaurálása  
17:30 Hagyaték Intő kéz: 
A Szent Jobb 
18:00 Hazajáró  
18:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
19:00 Hogy volt?!  Cserhá-
ti Zsuzsára emlékezünk 
20:00 Szenes Iván írta 
(2014) Slágerműsor
20:50 Ybl 200   A Bazilika
21:00 HÍRADÓ    
21:30 Debreceni Virágkar-
nevál     

00:35 Tűzijáték   
01:05 Himnusz  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:25 Szent Jobb körme-
net. Szent István-napi ün-
nepi szentmise és a Szent 
Jobb körmenet közvetítése 
a budapesti Szent István 
bazilikától. Az ünnepi szent-
misét bemutatja és szentbe-
szédet mond Dr. Erdő Pé-
er bíboros, prímás, Eszter-
gom-budapesti érsek, a 
Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke.
03:35 István, a király - Ki-
rálydombon (2015) Szöré-
nyi Levente és Bródy Já-
nos immár klasszikus rock-
operája 32 év után vissza-
tér a Királydombra! Az 
„ős-Istvánosok”: Varga 
Miklós, Nagy Feró, Deák 
Bill Gyula mellett Feke 
Pált ezúttal Koppány szere-
pében láthatjuk, Keresztes 
Ildikó Saroltot alakítja, a 
további szerepekben pedig 
feltűnik Danics Dóra, Ra-
dics Gigi, Kocsis Tibor, 
Aradi Imre. A fiatalok tehát 
a 70. életévüket ünneplő 
szerzőkkel együtt, egy 
színpadon ünnepelnek.  A 
koncert-színházi előadást  
Novák Péter rendezi.
05:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:30 Duna anzix (2011) 
A Dunába mártózva mene-
kül a magyar király - A 
nikápolyi csata Magyar 
ismeretterjesztő 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
10:40 Unió28   
11:05 Profit7   
11:25 Ízőrzők (2013)  Két-
hely Magyar ismeretter-
jesztő sorozat . Megnézzük 
a házi állatokat és a gazda-
ságot. Bemutatjuk a temp-
lomot és a plébánián talál-
ható egyházi gyűjteményt. 
Meglessük a középiskolás 
tánccsoport próbáját.
12:00 Déli harangszó  
12:00 P ámende  
12:30 Hazajáró Alsó-Ga-
ram-mente - Kenutúra a 
kurtaszoknyás falvak között 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Katolikus Krónika 
15:35 Új nemzedék
16:05 Mária út  3/1.Ma-
gyar dokumentum-filmsorozat  
17:05 A MAGYAR MŰ-
VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA 
MMA - portré sorozat 
(2015)  8/7.: Kocsár Mik-
lós zeneszerző 
18:05 Hazajáró (2014)  
Csalhó-hegység - A Keleti 
Kárpátok sziklatornya 
18:40 Hogy volt?! Géczy 
Dorottya születésnapjára 
19:40 FÁBRY 
21:00 HÍRADÓ   
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show A tanfolyam 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show A vizsga 
22:30 Ridikül - Női talk-
show Mire vágynak a 
nők? 
23:20 Profit7   
23:40 Unió28   

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
00:20 Budavári Palota-
koncert   (2015)   2/1.
01:15 Budavári Palota-
koncert   (2015)   2/2.  
02:10 Család-barát 
válogatás     
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:15 Ridikül - Női talk-
show 
04:00 Hazajáró Muravidék 
- Hetéstől Őrségig 
04:30 Szerelmes földrajz  
Királynék városa - Vesz-
prémi barangolás Navra-
csics Tiborral 
05:00 Hagyaték A világ 
világossága - Karácsonytól 
vízkeresztig 
05:30 Duna anzix "Bábeli 
zűrzavar" - Rusze, a bolgár 
Duna fővárosa 
05:50 Ének a búzamezők-
ről (1947)  Magyar film  
Forgatókönyvíró-rendező: 
Szőts István;Szereplők: 
Szellay Alice (Etel), Görbe 
János (Ferenc), Simon Ma-
ri (Szüle), Gárday Lajos 
(Pap), Bihari József (Ö- 
reg), Bánhidi László (Mes-
szi Gyurka), Simon Mar-
csa (Szüle), Bihary József 
(Öreg), Orbán Viola
07:10 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
07:50 Egy szoknya, egy 
nadrág (1943)  Magyar 
filmvígjáték Rendezte: 
Hamza D. Ákos Szerep-
lők: Latabár Kálmán (Só-
váry Péter), Mihályi Ernő 
(Borsai Ubul gróf), Csikós 
Rózsi (Pintér Ibolya), Tu-
ray Ida (Kamilla), Mály 
Gerő (Zsiga), Csortos 
Gyula (főrendező)
09:10 Család-barát  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
10:35 Itthon vagy!   
11:00 Tessék!    
11:25 Ízőrzők  Szentendre 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor Bősi 
Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara 
13:00 HÍRADÓ    
13:15 Aranyfeszt      
14:10 PETHES FERENC 
110 Szervusz, Péter! 
(1939)  Magyar játékfilm  
Operatőr: Icsey Rezső; 
Rendezte: Szlatinay Sán-
dor. Szereplők: Páger Antal 
(Tamás Endre/Tornay Pé-
ter), Simor Erzsi (Tornay 
Éva), Pethes Ferenc (Fábri 
István), Déry Sári (Tornay 
barátnője), Pethes Sándor 
(Ferenc, az inas)
15:35 Novum Archeoge-
netika 
16:05 Csodabogár  
16:35 Mária út 3/2.Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:30 A lovak festője 
Magyar ismeretterjesztő 
18:20 Szabadság tér ́ 89   
19:05 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
19:55 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ     
21:25 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Tppénzcsalás 
22:00 Georges Feydeau: A 
hülyéje (2015) Vígjáték a 
Szombathelyi Weöres Sán-
dor Színház előadásában

00:10 Itthon vagy!  
00:30 Himnusz 
00:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
00:45 Család-barát      
02:00 Egy szoknya, egy 
nadrág (1943)  Magyar 
filmvígjáték  Rendezte: 
Hamza D. Ákos. Szerep-
lők: Latabár Kálmán, Mi-
hályi Ernő, Csikós Rózsi , 
Turay Ida
03:15 Ridikül - Női talk-
show (2013)  Miért nem 
egyeznek a férfiak és nők? 
04:00 PETHES FERENC 
110  Szervusz, Péter! 
(1939) Magyar játékfilm  
05:25 Duna anzix (2011)  
Pálmafák és banánfa a 
Duna-parton - Rusze, a 
bolgár Duna fővárosa 
05:50 Muzsikál a mozi. 
Összeállítás régi magyar 
filmslágerekből - Filmslá-
gerek a 40-es évekből
06:30 Hagyaték Írás és 
tradíció - Hamvas Béla 
szellemisége 
07:00 Hazajáró Bodzai-
havasok - Hadak útján a 
bodzai határszélen 
07:30 Virágzó Magyaror-
szág (2008)  Balmazújvá-
ros 
07:55 Építészkorzó  
08:25 Piri mindent tud (Piri 
mindent tud, 1932)  Ma-
gyar filmvígjáték  Rendez-
te: Székely István. Szerep-
lők: Kabos Gyula (Bognár 
Béla, szinész), Dajka Mar-
git (Piri, a felesége), Rátkai 
Márton (Szépvölgyi, a sú-
gó), Páger Antal (A háztu-
lajdonos), Eöry Erzsi (Mar-
git, a felesége), Zala Karola 
(Az anyósa), Makláry Zol-
tán (A detektív), Dayka 
Margit (Piri) A filmet 1932. 
április 21-én mutatták be.A 
háború után évekig elve-
szettnek hitték, de később  
előkerült egy nitro kópia 
Amerikából.
09:35 Család-barát  
10:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:00 Rúzs és selyem   
11:25 Ízőrzők (2013)  
Nyíregyháza 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor  
13:00 HÍRADÓ  
13:30 Szabadság tér ́ 89     
14:15 Szenes Iván írta 
15:05 Amire a világ táncolt 
(1982)  Örökzöld dalla-
mok - A negyvenes évek 
16:05 Mária út (2013) 3/3.
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
16:55 Ybl 200 (2014)  Egy 
építőmester portréja 
17:55 Térkép    
18:25 Öt kontinens  
18:55 Szerelmes földrajz 
Szívhez közel (Luka 
Enikő)  
19:30 Hazajáró  
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval
21:00 HÍRADÓ   
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Elvira veszte 
22:00 Ridikül - Női talk-
show. Barát vagy ellenség? 
22:50 Rúzs és selyem   
23:10 kult.hu  
23:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok. Esterházy 
János
23:55 Himnusz 

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 Túlsúlyos a gyerme-
kem , mit tegyek? 
04:00 Hazajáró (2012)  A 
Királykő - A Kárpátok 
fejedelme 
04:30 Szerelmes földrajz 
Palócia - Praznovszky Mi-
hály irodalomtörténész, 
muzeológus. „Palóciában” 
tett látogatásunk állomásai: 
Horpács, Balassagyarmat, 
Csesztve, Mohora, Szé-
csény, Sztregova, Kékkő 
és Szklabonya.
05:00 Hagyaték (2013)  
Igazság száműzetésben - 
Emigráns magyarok 
05:30 Duna anzix (2011)  
A bolgár Petőfi és a ma-
gyar Botev 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár      
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
10:40 4kerék   
11:00 Magyar gazda   
11:25 Ízőrzők  Balatonboglár 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika. 
Horvát  magazin
12:30 Ecranul Nostru. 
Román nyelvű magazin
13:00 HÍRADÓ    
13:15 Kívánságkosár  
15:10 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
15:35 Isten kezében    
16:00 Magyar elsők Az 
első magyar internetes-
portál 
16:25 Virágzó Magyar-
ország  Hajdúszoboszló 
16:45 Tárt kapukkal... Ma-
gyar dokumen-tumfilm  
17:25 Határtalanul magyar 
(2013)  Jubileumi tutajtúra 
a Tiszán 1913-ban az első 
jelentős magyar cserkész 
megmozdulás egy tutajtúra 
volt a Vágon. 10 tutajon, 
360 kilométert tettek meg 
a cserkészek azért, hogy a 
környező településeken ta-
gokat toborozzanak. Idén a 
túra 100. évfordulója alkal-
mából argentínai magyar 
cserkészek szerveztek meg 
egy tutajtúrát a Tiszán az-
zal a céllal, hogy közelebb 
hozzák egymáshoz a világ 
- egymás számára gyakran 
ismeretlen -  magyar cse-
rkészeit. Az ő találkozásu-
kat mutatja be filmünk.
17:55 HazajáróSoproni-
hegység  - A hűség földje 
18:30 Szeretettel Holly-
woodból   
19:00 Hogy volt?!  Fenyő 
Miklóst köszöntjük 
20:00 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a torkán 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Egészségügyi 
vizsgálat 
22:00 Munkaügyek - IrRe-
ality Show A konferencia 
22:30 Ridikül - Női talk-
show 
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.

BENTLAKÓ tapasztalt házvezetô-

nôt keresek. Referencia fontos. Hívjon 

a 9327-8339 számon.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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


