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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
mit szeretne megvalósítani az emlékévben -– tette hozzá az elnök, aki kiemelte, 
hogy szeretnék bevonni a közszolgálati médiát is a történtek bemutatásába, 
mivel több generáció is felnôtt már, amelynek fogalma sincs arról, mi történt 
1944 és 1989 között.

Az elnök szerint szükség van kormányzati támogatásra is, mert a szervezet 
erre önerôbôl nem képes.

Átlagosan két órát vitatkoztak 
egy javaslatról a képviselôk

Az Országgyûlés idén eddig 460 órát ülésezett, egy javaslat általános vitájára 
átlagosan négy perccel kevesebb mint másfél óra jutott, míg az azokhoz 
kapcsolódó módosító indítványokat átlag 28 percben tárgyalták. A képviselôk a 
bizottságokban további 343 órát dolgoztak, az ellenzék pedig mintegy kétezer 
írásbeli kérdésben fordult válaszokért a kabinethez.

Az Országgyûlés az év elsô ülésszakában 140 törvényt fogadott el, amelyek 
közül egyet az Alkotmánybíróság döntése miatt nem hirdethettek ki; 14 zárósza-
vazás új jogszabály létrejöttét jelentette, míg 97 már meglévô jogszabályt 
módosított, 28 esetben pedig nemzetközi szerzôdés kihirdetését jelentette a 
döntés.Az elfogadott törvények többségét (60 százalékát) a benyújtást követô 
7-9 napban kezdték tárgyalni a képviselôk, míg ennél gyorsabban összesen 11 
elôterjesztés vitája kezdôdhetett meg, ahogy ugyanennyi indítvány esetében 
kellett egy hónapnál tovább várnia a képviselôknek véleményük kifejtésével.

A javaslatok tárgyalásának ütemére hatással volt a házelnök javaslatára 
márciustól bevezetett új ülésezési rend is. A parlament ez alapján kéthetente 
tart szavazásokat és interpellációkat, a köztes hét pedig alapvetôen a bizottsági 
munkára áll rendelkezésre.

Az ülésszak statisztikájából kiderül, hogy az ellenzék majd négyszer annyi 
interpellációt (113 felszólalás) mondott el, mint a kormányoldal (33 felszóla-
lás).Szóbeli kérdéssel az ellenzék 182 alkalommal élt, míg a Fidesz-KDNP 21 
alkalommal, az írásbeli kérdések szempontjából azonban ennél sokkal nagyobb 
volt az eltérés a parlamenti patkó két oldala között. Az ellenzék ugyanis össze-
sen több mint 1900 esetben alkalmazta ezt a lehetôséget, míg a kormány csak 
hatszor. Mindkét adat jelentôsen eltér a korábbi országgyûlési ciklusok hasonló 
idôszakában összesített értékektôl. Az ellenzék ugyanis 2007 és 2011 elsô félé-
vében is 730-750 írásbeli kérdést nyújtott be, míg az akkori kormánypártok 70-
80-at. (A jelenlegi ülésszak végén 75 ellenzéki és egy kormánypárti írásbeli 
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Július 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Frigyes nevû kedves olvasóinkat.

Frigyes: Amagyar frigyes szóból 

alkották a 19. században a korabeli 

magyar, de német eredetû Fridrik 

név helyettesítésére. Jelentése: béke, 

hatalom.

Köszönhetjük még: Arnold, Ká-
mea, Kamill, Kamilla, Mirkó, Si-
mon nevû barátainkat.

Július 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emília nevû kedves olvasóinkat.

Emília: Az Aemilius latin férfinév 

nôiesítése.

Köszönthetjük még: Alfréd, Alfré-
da, Ambrus, Aranka, Aurelia nevû 

barátainkat.

Július 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Illés nevû kedves olvasóinkat.

Illés: A héber Éliás név önállósult 

változata.

 Köszönthetjük még Eliána, Éliás, 
Gyöngyi, Jeremos, Margaréta nevû 

barátainkat.

Július 21
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Dániel, Dániella nevû kedves ol-

vasóinkat.

Dániel: A héber Dánielbôl. Jelen-

tése: Isten a bírám.

Dániella: a Dániel latinos, olaszos 

nôiesítése.

Köszönthetjük még Angelina, Da-
lida, Elena, Helén, Ilma, Julietta 
nevû barátainkat.

Július 22.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Magdolna nevû olvasóinkat.

Magdolna: A Magdaléna név ma-

gyarosodott alakváltozata. 

Köszönthetjük még: Lipót, Magda, 
Manda, Marica, Verbéna nevû 

barátainkat.

Július 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lenke nevû kedves olvasóin-kat.

Lenke: A 19. században keletkezett 

magyar névalkotás, a német Lenchen 

magyarító fordítása. A Lenchen a né-

met Helene és Magdaléna becézôje.

Köszönthetjük még: Apollónia, Ila, 
Laborc, Paulina, Polla nevû bará-

tainkat.
Július 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kinga és Kincsô nevû kedves olva-
sóinkat. Kinga: A Kunigunda régi 
becézôjébôl önállósult.

Kincsô: Jókai Mór A jövô század 
emberei regényében alkotta ezt a ne-
vet a magyarok ôshazájának elképzelt 
neveként a kincsô (Vagyis: számomra 
ô a kincs) Mondatból.

Köszönthetjük még: Bernát, Dénes, 
Koppány nevû barátainkat.

Az elsô világháború hôseinek 
emelhetnek emlékmûvet

„A nemzet, amelyik jól ismeri történelmét, hosszú jövô elé nézhet”
Jelentette ki mindezt Rétvári Bence az „idei év legfontosabb kiállításán”. Az 

Új világ született --- Európai testvérháború címû, a Várkert Bazárban látható 
tárlat megnyitóján az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára kijelentette: a nemzet történelme kicsit olyan, mint a nemzet DNS-e.

Rétvári arra emlékeztetett: 1914 és 1918 között 661 ezer magyar katona esett 
el; ez a szám kétszerese a második világháborús veszteségnek, ehhez jött még a 
hadifoglyok és a sebesültek háromnegyed-háromnegyed milliós tábora.

Utalt annak a tanulságnak a fontosságára, hogy a huszadik század háborúi 
közül egy sem volt olyan, amelyben a résztvevôk maradéktalanul elérték volna 
céljaikat. Arról beszélt: a nemzet történelme kicsit olyan, mint a nemzet DNS-e, 
hiszen ebbôl ismerhetjük meg a nemzet karakterét, az emberek gondolkodását, 
a társadalom összetételét „Az a nemzet, amelyik ismeri és jól ismeri a történel-
mét, hosszú távú jövô elé tekinthet. De az a nemzet, amelyik elfeledi a törté-
nelmét, nem ápolja, nem ismeri meg, az hosszú távon nem néz nagy jövô elé” -- 
fogalmazott Rétvári Bence, arra is utalva: napjaink azon kevés idôszak közé 
tartozik, amely során objektíven tekinthetünk az elsô világháború eseményei-
re.

Az államtitkár szerint, ha Magyarország 1914-ben önállóan alakíthatta volna 
kül- és hadügyeit, akkor „másfajta határai és történelme lett volna Magyaror-
szágnak a huszadik században”.

Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere, az emlékbizottság vezetôje 
levélben köszöntötte a rendezvényt. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy 
minden háborút másképp láttak a gyôztesek és a vesztesek, ahogy mindegyiket 
elátkozták azok, akiknek szerettei hôsi halált haltak, „értünk és helyettünk”. „A 
huszadik század lelkisége az önzés kiteljesedése egyéni és közösségi szinten, 
erkölcse pedig követi ezt a képletet: semmi sem tilos, ami nekem jó” --- fogal-
mazott levelében a miniszter, utalva arra, hogy az ölés tilalmát a gyilkolás gépe-
sítése váltotta fel, a hazugság pedig „megtermi a maga gyümölcsét”, példaként 
hozva, milyen hamis adatokkal bizonygatták igazukat a Párizs környéki béke-
tárgyalásokon az utódállamok.

L. Simon László, a Várnegyed fejlesztésének kormánybiztosa, a centenári-
umi emlékbizottság tagja arról beszélt: az elsô világháború narratívája megvál-
toztathatatlannak tûnik, mégis megváltoztatandó, ha nehéz is egy deheroizált 
világban megértetni, hogy az elesettek hôsök voltak.

Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum fôigazgatója, a kiállítás 
fôkurátora kiemelte: az elsô világháborút „még a XIX. század emberei vívták”, 
zömük ezért sem tudta megfogalmazni, mi történt, hiszen fogalomkészletének 
része volt a becsület, a rend, az elhivatottság, a kötelesség, a fegyelem, a rang, 
a dicsôség, a méltányosság és a szánalom. „A száz évvel ezelôtti hétköznapok 
sokkal jobban hasonlítanak jelenünkre, mint azt gondolnánk” --- fogalmazott, 
hozzátéve, az akkoriak „élményei” közül hiányzott viszont „a tömegben való 
megsemmisülés és kiszolgáltatottság nyomasztó érzése”.

Gulágemlékmû épülhet 
a Szabadság téren

Emlékmûvet állítana a szovjet megszállás áldozatainak emlékére Budapes-
ten, a Szabadság téren a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kény-
szermunkások Szervezete.

Menczer Erzsébet, a szervezet elnöke a Napi Gazdaságnak elmondta, a 
szoborral az ország fejet hajtana a sok százezer áldozat elôtt. Az emlékmû 
ötletét a Magyarországi Németek Pécs-Baranya Megyei Nemzetiségi Köre és a 
Politikai Elítéltek Közössége is támogatja.

A gulágemlékév kapcsán létrejött emlékbizottság tagjaként kezdeményezte 
a szervezet az emlékmû felállítását a több mint 800 ezer áldozat elôtti tisztelgés 
jegyében. A bizottság elnöke Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere, 
de képviselteti magát a Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium, a Terror Háza Múzeum és a Veritas Történetkutató Intézet is.

Menczer Erzsébet szerint az elképzelést támogatta a bizottság, amelynek   
következô ülésén  eldôlhet, hogy mire mennyi pénz jut. Az elnök elmondta, hogy 
a munkába bevonták a korszakot kutató történészeket is, például M. Kiss 
Sándort, Szita Szabolcsot és Stark Tamást.

Az emlékbizottságnak a szervezet elkészített egy programtervezetet arról, 



kérdésre nem érkezett még válasz).
Az azonnali kérdések esetében kisebb az eltérés az ellenzék és a kormányoldal 

aktivitásában, míg elôbbiek 143 alkalommal fordultak ezzel a lehetôséggel a 
kabinethez, addig a Fidesz-KDNP 50 esetben várt választ ilyen úton.A tavalyi 
évtôl a korábbi ciklusoknál felével kisebb létszámmal dolgozó Országgyûlés 
ülésezési ideje nem változott a négy évvel korábbi hasonló idôszakhoz képest, 
sôt a képviselôk most száz órával több idôt is töltöttek a parlamentben, mint 
2007 elsô félévében.A bizottsági munka mennyiségében ugyanakkor egyértel-
mûen megmutatkozik, kevesebb képviselô vesz részt a parlamenti munkában, 
továbbá az is, hogy idén már csak 16 testület véleményezi az elôterjesztéseket, 
szemben a nyolc évvel ezelôtti 18 és a 2011-ben mûködô 20 bizottsággal. 
Mindezek miatt a korábbi összesen 450-550 bizottsági munkaóra idén 350 óra 
alá csökkent.A legtöbb ülést a törvényalkotási bizottság tartotta, a testület tag-
jai 24 alkalommal összesen több mint 32 órát tárgyaltak. A honvédelmi bizottság 
azonban ennél is többet 35 órát dolgozott, mindössze 16 ülés alatt. Az ülések szá-
ma alapján az európai ügyek bizottsága (20 ülés), a gazdasági bizottság (19 ülés), 
az igazságügyi bizottság (18 ülés) és a nemzetiségi bizottság (17 ülés) is felül-
múlta a honvédelmit, miközben a legkevesebbszer a mentelmi bizottság (4 ülés), 
továbbá a mezôgazdasági és népjóléti testületek (9-9 ülés) tagjai találkoztak.

A bizottsági üléseken a KDNP képviselôi vettek részt a legnagyobb arányban 
személyesen, vagy helyettesítés útján (98,64 százalék), akiket a fideszes képvi-
selôk követnek (97,39 százalék). Ellenzéki oldalról az LMP járt a legtöbbet a 
testületek üléseire (91,38 százalék), akik után a szocialisták (88,08 százalék), 
majd a jobbikosok (79,12 százalék) jönnek, míg a független képviselôk az ülések 
alig több mint kétharmadán vettek részt (67,89 százalék).

A bizottsági munkával ellentétben az elôzô két ciklushoz képest jelentôsen 
nôtt a napirenden kívüli felszólalások száma. Nyolc éve még csak 190 esetben, 
2011-ben pedig 232 alkalommal kértek szót a képviselôk a napirendek tárgyalá-
sa elôtt, illetve után, addig idén több mint négyszázszor.

A parlament idén három vitanapot is tartott. A Fidesz kezdeményezésére 
februárban a megélhetési bevándorlás elleni intézkedésekrôl tárgyaltak a kép-
viselôk, az LMP javaslatára ugyanabban a hónapban az európai-amerikai sza-
badkereskedelmi tárgyalások volt a téma, az MSZP indítványára pedig június-
ban az egészségügy helyzetérôl tartottak vitát.

Az Országgyûlés idén három mentelmi ügyet tárgyalt és --- a magánvádas 
ügyekben korábban kialakított gyakorlatának megfelelôen --- minden esetben 
fenntartotta a feljelentett képviselô mentelmi jogát. 

Kétmillióval lehetünk 
kevesebben 2060-ra

Folytatódni látszik a népességfogyás tekintetében az a tendencia, amely a 
‘80-as évek óta tart Magyarországon, s amelynek következtében kétmillióval 
lehetünk kevesebben 2060-ra --- derül ki a KSH Népességtudományi Kutató-
intézet által kiadott Demográfiai Portré 2015 címû kötetbôl.

A pénteken Budapesten bemutatott kötet szerint a nyolcvanas évek eleje óta 
Magyarország népessége egyre kisebb, a 2011-es népszámlálás és 2014 között 
százezer fô a veszteség. A létszámcsökkenés a születések alacsony és a halá-
lozások magas számának együttes következménye.

A korösszetétel alakulását az idôsek arányának folyamatos emelkedése mel-
lett a gyermekek arányának csökkenése jellemzi, jelenleg a népesség majdnem 
egyötöde betöltötte a hatvanötödik életévét, minden hetedik ember pedig tizen-
öt év alatti. A népesség elöregedése egyre erôteljesebb, 2006 óta már magasabb 
a legalább hatvanöt évesek száma, mint a tizenöt év alatti gyermekeké.

A kutatás alapján a külföldi állampolgárságú bevándorlók száma az utóbbi 
években enyhén csökkent Magyarországon, azonban 2011-tôl jelentôsen meg-
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nôtt a külföldön született bevándorló magyar állampolgárok száma. E csoport 
zömét a szomszédos országokban egyszerûsített honosítás keretében magyar 
állampolgárságot szerzôk jelentik.

A menedékkérôk száma 2013-tól Magyarországon --- akárcsak az EU egé-
szében --- jelentôsen megnôtt, de a menekültként elismert vagy más nemzetközi 
védelmi státust kapottak száma nem érte el az évi ötszáz fôt. A menedékkérôk 
többsége csak tranzitországnak tekinti Magyarországot és inkább Nyugat-Eu-
rópa felé tart.

Az elvándorlás és a külföldi munkavállalás 2007 körül kezdett növekedni, 
majd 2011-tôl felgyorsult. A hagyományos célországok --- Németország és 
Ausztria --- mellett Nagy-Britannia is egyre jelentôsebbé vált. 2013-ban ugyan-
akkor az elvándorlás növekedésének üteme mérséklôdött. Az európai orszá-
gokban tartózkodó magyar állampolgárok száma évrôl évre nô, 2014 elején 
háromszázharmincezer körüli volt, ami három és félszerese a 2001-es adatnak. 
E csoport harmincnyolc százaléka Németországban, huszonhárom százaléka 
Nagy-Britanniában, tizennégy százaléka pedig Ausztriában élt. A külföldön élô 
magyarok között magasabb a férfiak, valamint a fiatalok és a diplomások ará-
nya. Az elvándorlás növekvô trendje és magas aránya a fiatal korcsoportokban 
Magyarországot is egyre inkább kivándorló országgá teszi.

Annak ellenére, hogy Magyarország nagyon kedvezôtlen népesedési adottsá-
gokkal rendelkezik, a kormányzat mégis mindent megtesz annak érdekében, 
hogy pozitív irányú demográfiai fordulat következzen be --- közölte az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma (Emmi). A tárca a KSH-jelentés kapcsán azt írta: az 
Orbán-kormány 2010 óta mindent megtesz annak érdekében, hogy a negatív 
demográfiai adottságokkal járó következményeket enyhítse. Számos intézke-
dést vezetett be a gyermekvállalás és -nevelés támogatása érdekében, többek 
között a családi kedvezményt, a gyed extrát vagy a családi otthonteremtési 
kedvezményt.

A közlemény szerint a kormány következetes családpolitikájának köszön-
hetôen a népességfogyás üteme 2010 óta 2 százalékkal mérséklôdött.

A születések száma tavaly 3,2 százalékkal nôtt, és a tavalyi a bázishoz képest 
az idei elsô négy hónapban további 3 százalékkal növekedett.

„Mivel a tervezett és kívánt gyermekek száma közelít ehhez, ezért a kormány 
családbarát intézkedésekkel támogatja a vágyott gyermekek megszületését” --
- fogalmaz a közlemény, amely arra is kitér,  Magyarországon a szülôképes 
korban lévô nôk számának folyamatos csökkenése nagyban akadályozza azt, 
hogy a népesség megtartásához elegendô gyermek szülessen.

A 70-es években született úgynevezett Ratkó-unokák nagy létszámú csoport-
jának fele annyi gyermeke született eddig, mint ahányan ôk maguk vannak, és 
aminek elsôsorban a 2000-es évek elhibázott családellenes politikája, gyakorla-
tilag a család- es népesedéspolitika akkori teljes hiánya, a családokat sújtó 
intézkedések az oka --- írta az Emmi.

A külhoni magyar közösségekkel kapcsolatban a kötetben megállapították: 
jelentôsebb méretû, a százezres lélekszámot meghaladó ôshonos magyar közös-
ségek élnek Romániában (Erdélyben), Szlovákiában (Felvidéken), Szerbiában 
(Vajdaságban) és Ukrajnában (Kárpátalján). E négy országban összesen 2,4 
millió magyar nemzetiségû él, több mint felük Romániában. Szlovákiában és 
Kárpátalján a magyar közösségek jellemzôen Magyarország határa mentén, 
egy szûk sávban élnek, ahol a lakosság abszolút többségét alkotják. A két ország 
jelenlegi közigazgatási beosztása azonban elfedi ezen etnikai tömbök létét. 
Romániában és Szerbiában ugyanakkor a magyar közösségek nagy területeken 
élnek. A szomszédos államokban élô magyarok létszáma és aránya az elmúlt két 
évtizedben csökkent, e folyamat okai azonban eltérôek az egyes országokban. 
Romániában a migrációs veszteségnek, Szerbiában a természetes fogyásnak, 
Szlovákiában pedig az asszimilációnak van kiemelkedô szerepe.

A kötet bemutatóján Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 
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„Ne lopj!”
A pillanat drámai: egy harminc év 

körüli asszonyka a könnyeivel küsz-
ködik Bangkokban, a királyi palota 
épületegyüttesében, a Wat Phra Kaeo-
templom bejáratánál. Itt ôrzik a híres-
nevezetes Smaragd Buddhát, amelyre 
évszázadokkal ezelôtt bukkantak rá, 
amikor egy régi pagodába villám csa-
pott. A hetvenöt centiméter magas, tö-
rékeny szobornak nagy természeti 
erôt tulajdonítanak: amíg ugyanis a 
Smaragd Buddha Thaiföldön marad, a 
királyság megôrzi szabadságát. A tem-
plomba csak lábbeli nélkül szabad be-
lépni, és tilos a fényképezés. Az asz-
szonyka szomorúságát az okozza, hogy 
miközben ô Buddha szépségében gyö-
nyörködött, valaki ellopta a cipôk hal-
mazából a rózsaszín lábbelijét.

Ki gondolná, hogy éppen ezen a szent 
helyen vetemedik valaki erre az aljas 
tettre. A helyzet szülte a döntését, 
vagy tudatosan készült a merényletre 
–-- egyre megy. „A tolvaj hazug, az 
áruló tejtestvére --– írja Pilinszky 
János. --– Bûnében a nihilizmus vétke 
lappang. A tolvaj hiszi, hogy titokban 
cselekszik. Hiszi, hogy a világ csak ku-
lissza, s mögéje kerülve a semmi sza-
badságát élvezheti.” A legtöbb tolvaj 
eladja a lelkiismeretét, és a bevételbôl 
él tovább. Ezért aztán nem is figyel-
mezteti senki a belsô hangra, hogy 
talán valaki figyeli ôt. Egyesek szerint 
lelkiismeretesen élni olyan, mintha az 
ember állandóan behúzott kézifékkel 
autózna. De hát, a lelkiismeret hangjai 
nélkül az életet nem lehet egyen-
súlyban tartani. A tolvaj erre képtelen: 
„a kapzsiság bûnébe vakult ember 
legtisztább típusa”.
Luther Mártonnál olvashatjuk a 

máig érvényes igazságot: „Nagyon 
általános, elterjedt bûn ez -– mármint a 
lopás –--, de alig figyelnek rá, és alig 
törôdnek vele, s ezért olyan mértékte-
lenül történik, hogy ha mindenkit fela-
kasztanának, aki tolvaj, akkor hamar 
pusztává lenne a világ.” Tudniillik a ki-
csinyes tolvajok mellett az élet szám-
talan területén találkozhatunk a csa-
lók, a hamisítók, a ravaszkodók, a rab-
lók nagy számával. Sokan állítják: az 
erkölcs magánügy. Nem az! Az er-
kölcs, éppen azért, mert az ember 
közösségi lény, közügynek tekinthetô. 
A jogrend az erkölcsi törvényre épült. 
Az ember cselekedeteinek erkölcsi ér-
tékét az szabja meg, hogy mennyiben 
igazodik az örök erkölcsi törvényhez, a 
tízparancsolathoz. Szeretném azt mon-
dani az asszonykának: minél tovább 
rágódunk a balszerencsénken, annál 
nagyobb lesz a hatalma, hogy ártson 
nekünk.

Kô András
(Magyar Hírlap)

igazgatója elmondta: háromévenként 
a népesedési világnapra idôzítve adják 
ki tanulmánykötetüket a népesség 
állapotáról. A kutató arról is beszélt, 
hogy a házasságkötések száma 2010-ig 
folyamatosan csökkent, az utóbbi 
években viszont kismértékû növe-
kedés figyelhetô meg. Ma több gyer-
mek születik házasságon kívül, mint 
házasságban --- közölte.

Kovács Katalin, az intézet 
tudományos fômunkatársa elôadásá-
ban kifejtette: a nyugdíjba vonulási 
életkor növekedik, és a nyugdíjak 
színvonalát tekintve a magyar nyug-
díjrendszer Európában az egyik leg-
bôkezûbb.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
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Háború, béke, emigráció
Mostanában történelmi távlatokban 

gondolkodom. Nem tudom, miért, ta-
lán éppen mert 40 éves kezdek lenni. 
Vagy talán történelmi tárgyú olvas-
mányaim hatása. Az is lehet, hogy 
sok emigrációs politikusunkkal ellen-
tétben tudom azt, hogy a világ folyá-
sát semmiképpen nem tudom befo-
lyásolni. Alapjában véve mélységes 
szégyenérzettel küzdök. Mit monda-
nak rólunk 50 vagy 100 év múlva az 
emberek, mit mondanak a mi nem-
zedékünkrôl, amiben én is benne 
vagyok, amikor majd a történelmi 
távlatban oly tisztán látják a bajokat 
mint én, aki már nem is én vagyok, 
mert elmenekültem a jövôbe a harc 
idôbeliségébôl a jövô kritikusságának 
kényelmességébe. Most éppen hábo-
rús hangulat van a világban, ehhez 
való várakozások az emigrációban, és 
én azt mondom: nem lesz háború, na-
gyon sokáig.

Nézzük elôször magát a háborút. 
Egyszer csak kitör. Valaki senki lead-
ja az elsô lövést. Ô kezdi a háborút, ez 
kétségtelen. Aztán még sok lövés jön, 
évek telnek, míg eldördül az utolsó 
lövés. Aki az elsôt leadta, azt már rég 
lelôtték. Akit utoljára lôttek le, annak 
„marha pehhje van” — így mondták. 
Utána kitört a béke. Még sok lövést 
adtak le, de ezek már békelövések 
voltak. Ilyenkor fegyverteleneket lô-
nek, ezért nevezik békelövéseknek. 
Van amikor kötéllel békítenek. Ez 
még a háború szerves része, mert 
akinek a fegyver a kezében maradt, 
olyanokra akad, akiket még elfelejtet-
tek lelôni abban az idôben, amikor 
még háborús eszközökkel készültek a 
békére. Most békés eszközökkel ké-
szülnek a békére, de elôbb még össze-
szedik a háborús bûnösöket, nehogy 
zavarják a békét. Háborús bûnös az, 
akirôl megállapítják, hogy bûnös a 
háborúban. Vannak, akik állandóan 
csak megállapítanak. Ôk a béke har-
cosai. Ismertetô jelük, hogy megnyer-
ték a háborút. Ôk még sokáig harcol-
nak a békéért, 15 év elteltével is, és 
ha rajtuk múlik 30 év elteltével is, 
vagy amíg nem jön béke poraikra. 
Hacsak nem lesz addig egy újabb 
háború. Ez viszont nem valószínû, 
mert 15 év alatt annyi háborús bûnös 
nyerte el méltó büntetését, hogy már 
azok is kipusztultak, akik a háborús 
bûnösökre hasonlítanak. Vannak né-
pek, amelyek között nincs háborús 
bûnös, vannak, amelyek között sok 
van. A legilyenebb a magyar nép, 
mert per kapita itt végeztek ki ebbôl 
a fajtából a legtöbbet. A háborús bû-
nösök kivétel nélkül gyilkosok, ennél 
fogva népellenesek. A gyôztesek kö-
zött nincsenek népellenesek, mert a 
legyôzôtt oldal halottai nem gyilkos-
ság áldozatai, csupán olyan háborús 
bûnösök, akik ilyen módon vonják ki 
magukat az igazságszolgáltatás alól.

A háború nem háború mindkét olda-
lon. Egyik oldalon keresztes hadjárat. 
Arról voltak felismerhetôk, hogy ötá-
gú csillagot viseltek. Ôk nem bevonul-
tak és megszálltak országokat, hanem 
felszabadítottak. Ezeket az országokat 
azóta is felszabadítva tartják. Ôk nem 
is maguktól mentek, ôket mindig hív-
ják. Akik hívják, azok a békepártiak. 
A felszabadítva tartás katonasággal 
történik. Ez a demokráciára való ne-
velés. Ez lassú folyamat, mert nem 
haladó népekrôl van szó. Kongóban 
könnyebb, az haladó nép. A vesztes 
fél elveszíti a háborút, a gyôztesek 
elveszítik a gyarmataikat. A vesztes 
fél jóvátételt fizet, a gyôztes fél hábo-
rús adósságot fizet. Ha a vesztes fél 

nem tud fizetni, a gyôztes fél kölcsö-
nöz neki. Ennek pótlására a gyôztes 
fél kölcsönt vesz fel.

Amikor a Dicsôséges Felszabadító 
Hadsereg a Nagy Honvédô Háború 
utolsó fordulójában felszabadította 
Budapestet, akkor estem fogságba. 
Úgy adódott, hogy mielôtt agyonlôt-
tek volna, beszélni akartak velem. 
Úgy látszik sok cowboy-filmet láttak. 
Elfogóim fegyverfölénye úgy arány-
lott az enyémhez, mint üres puska há-
rom davajgitárhoz. Vezetôjük magya-
rul — mert román volt — közölte ve-
lem, hogy háborús bûnös vagyok, és 
forduljak a fal felé. Aztán belenyúlt a 
zsebeimbe és annak tartalmát társa-
dalmi tulajdonba vette. Nikopáll szip-
kámat mindjárt a szájába dugta, író-
tollamat zsebretette, mondta hogy 
erre már nem lesz szükségem, órá-
mat viszont egyik kísérô kultúrfölény 
kapta. Elvitt egy zsebkendôt is, a má-
sikat meghagyta. Csak késôbb tudtam 
meg, hogy Benes rendelkezett így: — 
Csak egy zsebkendôt hagyjatok a ma-
gyaroknak, hogy telesírhassák. Azu-
tán mégsem lövetett le, eszébe jutha-
tott, hogy fél évvel elôbb még ô is há-
borús bûnös volt. Mielôtt a fogolytá-
borba vittek volna, egy orosz ôrnagy 
is kihallgatott. Tôle tudtam meg, hogy 
fasiszta vagyok. Gondoltam, hogy 
olasznak néz, azoknak is khaki-színû 
köpenyük volt. Németül is kérdezget-
tek, de arra nem reagáltam. A franci-

ára igen. Ez lehetett a szerencsém, 
mert ez volt a világnézeti keresztkér-
dés. Akkor bedobtak a Divatcsarnok 
pincéjébe, ahol már sok hadifogoly 
volt. Reggel, amikor sorakoztattak, 
„hadifogoly” társaim elcsodálkoztak 
rajtam, mert 2000 között én voltam 
csak katonaruhában.

Na de hagyjuk az egyéni élménye-
ket. Mindenki a maga módján szaba-
dul fel. Az utókor ugyanis nagyvonalú 
lesz, és az apróságok felett elsiklik. 
Nem is akartam egyebet, mint a há-
borúról tett általánosításaimat meg-
támogatni egy kis egyéni élménnyel. 
Most csak azt nem tudom, hogy hábo-
rúpárti legyek-e vagy békepárti. 
Könnyû az oroszoknak, ôk békepár-
tiak. Amióta a béke kitört, többet hó-
dítottak, mint a háború alatt. Ilyen 
alapon én is békepárti lennék az oro-
szokkal. Marad tehát a háborúpárti--
ság. Ez nem vicc, mert az emigráció-
ban ilyen is van. Ha Eisenhower ígé-
rete ellenére sem indította meg rop-
pant haderejét az orosz ellen, Ken-
nedy, aki nem ígért semmit, ennél 
fogva elôdjének ellentéte, logikus kö-
vetkeztetés szerint meg is teszi. A 
gyôzelmet egy másik logika biztosítja: 
az, hogy Magyarország mindig azon 
az oldalon áll, ahol veszítenek. Azt 
természetesen számításon kívül hagy-
juk, hogy a felszabadítók sohasem 
önzetlenek.

Ennek az emigrációnak a politikusai 

az emigráció feladatát az ország 
felszabadításában jelölték meg. Igaz, 
hogy 1956-ban nem álltak elô az 
emigrációs hadosztályok, de ilyen 
nem is kellett, van elég amerikai, lám 
Koreában is bôven ontották a vért, 
míg félúton meg nem unták. Akkor 
aztán hazamentek, nehogy valami 
értelme legyen a sok halottnak. Ha 
megírjuk Amerika vezetôinek, hogy 
mi jó emberek vagyunk, és mindig 
Európát védtük, akkor kikergetik az 
oroszokat. Ôk ugyan már kétszer is 
Európa ellen jöttek, de akkor még 
nem volt emigráció, amely felvilágo-
síthatta volna ôket. De mi lesz akkor, 
ha az emigráció politikai céljai nem 
valósulnak meg és politikai eszközei 
csôdöt mondanak?

***
Az emigráció legnagyobb tévedése, 

hogy céljait politikainak tartja és poli-
tikai eszközökkel akarja azt elérni. A 
magyarságot semmiféle politikai kép-
let nem tarthatja fenn, ha elérkezett 
nemzeti életének utolsó órája, de 
ugyanúgy semmiféle politikai rend-
szer nem tudja megszüntetni, ha 
ragaszkodik eredeti kultúrájához, ôsi 
nyelvéhez és hagyományaihoz. Ebbôl 
következik, hogy semmiféle politikai 
elgondolásnak egészen oda nem ad-
hatja magát, és következik az is, hogy 
megmaradásának harcához nem a po-
litikai pártállás eszközét kell használ-
nia. Az emigrációban sem. 

A mai világképet a kontinentális 
nagyhatalmi hódítás jellemzi. Minket 
a keleti nagyhatalom szállt meg a 
nyugati nagyhatalommal egyetértô 
akarattal, és nem hozhat a történelem 
olyan fordulatot, hogy a nyugati 
nagyhatalom felszabadítson minket 
magyar nemzeti életünk érdekeiért. 
A magyar felszabadításba amerikai 
csapatokat bekalkulálni 1956 elôtt 
naívság volt, 1956 után mérhetetlen 
ostobaság. A magyar életet nem a 
nyugati kapitalizmus teremtette, és a 
magyar életet nem áldozhatjuk fel a 
nyugati kapitalizmusért. A magyar 
életnek saját törvényei vannak, amit 
a nyugati nagyhatalom éppúgy veszé-
lyeztet, mint a keleti. A keleti oldalon 
az elsorvasztás veszélye fenyeget, a 
nyugati oldalon a feloldás rettenetes 
rémei lesnek ránk. A magyarnak az 
életet kell megnyernie, nem ezen 
vagy azon az oldalon hadakozni. Bale-
kok már voltunk eleget, de saját ter-
mésünk gyümölcseit még nem élvez-
tük. 

Ma kapitalizmus van keleten is nyu-
gaton is. Ezek a technikai nagyüze-
mek magasan civilizált és alacsonyan 
kulturált vezetôségükkel a kisnemze-
tekben nagyüzemi akadályokat lát-
nak, nem pedig védeni, kifejleszteni 
való, Istentôl csókolt kultúrértékeket, 
az elôttünk járó évezredek csodálatos 
prezervációját. Elpusztított kultúrák 
soha nem pótolhatók. A két nagyra-
nôtt kamasz nyers erejével és csekély 
értelmével nem foghatja ezt fel, rom-
bol és tékozol, és bambán bámulja 
kétségbeesésünket. Erre nincsen poli-
tikai recept senki tarsolyában, itt a 
nemzetnek átvészelni, az emigráció-
nak pedig körmeszakadtáig ápolni és 
prezerválni kell a magyar élet értel-
mét és lényegét jelentô magyar szel-
lemet. Lássa a világ, hogy nemzet 
vagyunk még, amelynek nemcsak 
múltja van, hanem követeli a jövôt, 
amely nemcsak beszél értékeirôl, ha-
nem fel is mutatja azt, amely itt 
nyugaton nem nagyvárosok ízetlen 
tölteléke, hanem amely hozott vala-
mit, ami élesztô és esszencia, jóízû, 
szép termések termékeny magva, 
amit minden földben elültethetünk, 
hogy szebb legyen a föld, és dícsérje 
a talajt, amelybôl vétetett, és amelyet 
védeni és megtartani közös emberi és 
egyetemes érdek. Lássa a világ, hogy 
benne vagyunk a haladás áramlatá-
ban, de magyarul haladunk, katoliku-
sok vagyunk, de magyar katolikusok, 
protestánsok vagyunk, de magyar 
protestánsok, szocialisták is lehetünk, 
de annak csak magyar arculatával, 
mert értse meg a világ, ízetlen az étel 
fûszer nélkül, és ízetlen az élet nem-
zeti jelleg nélkül. Legyünk prófétái a 
nemzetek egymást megbecsülésének, 
legyünk értékeltetôi az emberiség 
sokszínûségének, legyünk a jövô poli-
tika spirituális magva, hirdessük a 
nemzetek közötti humanizmust, mert 
arra nagy szükség van, és a belsô 
kulturális életünk magasítása mellett 
árasszuk el a világ szellemi üzemeit a 
magyar táj rendezésének követelmé-
nyeivel, ami nem revanche, hanem 
megoldás lesz. Legyen a magyar 
emigrációs életbôl egy nagy magyar 
mûhely, ahol mindenki épít és senki 
sem rombol. Legyen az emigrációs 
mûhely szent kötelesség, ahova a 
jószívvel felajánlott áldozatot hordjuk 
össze egy szimbolikus piramisba, 
amit nem fújhat el az idôk szele, és 
nem temethet be az ismeretlenség 
homokja.

(Magyar Szó, Melbourne,
1961. május 4.)

(Folytatjuk).

Ilyen a világ! 
4. oldal MAGYAR ÉLET 2015. július 23.

Kedves Olvasóim!
Nem tekinthetek el személyes vonat-

kozásoktól, amikor visszatekintek a vi-
lág mai állapotátának ismeretében ér-
deklôdésem korai idejére. Magyarként, 
Trianon következményeinek torokszo-
rító atmoszférájában a világ dolgaira 
nyíló értelmemet nyugtalanította a 
kérdés: miért történik ez velünk ilyen 
kegyetlenül?

Nagy igazságtételként fogadtam a 
békés rendezést az 1941–44 idején 
fennálló országhatárral. Az újabb há-
ború még súlyosabb kérdéseket vetett 
fel. A polgári világ bolsevizálására fel-
készülô Szovjetunió elsôsorban Közép-
Európát fenyegette. Hogy tehették Eu-
rópa nyugati hatalmai, fôleg a kapitalis-
ta Franciaország és Nagybritannia, 
hogy katonai szövetségre lépett a kom-
munista szovjet állammal? Az Egyesült 
Államok a Szovjetunió gyôzelmét biz-
tosítandó, hadianyaggal látta azt el, 
majd belépett az európai háborúba. A 
legnagyobb kérdôjel: miért hozta Ame-
rika a Szovjetuniót abba a helyzetbe, 
hogy Európa keleti felén megszüntette 
a polgári életformát, bevezetve a kom-
munista diktatúrát?

Miért biztatta Amerika lázadásra a 
szovjet iga alatti népeket, miért hir-
dette azok felszabadítását? És amikor 
felkelt a magyar nép, miért nem csele-
kedett, még látszólag sem? 

Mi volt a szerepe Amerikának kom-
munista Kína létrehozásában? Mit 
eredményezett a kóreai háború? Mit 
eredményezett a vietnámi háború?

Persze, volt ezekre a kérdésekre min-
dig hivatalos válasz, aminek hiteles alá-
támasztást adott a világvállalati mé-
diaipar. És a világ hírfogyasztói nem 

látták a fától az erdôt.
Ennyi sok kérdés ugyanannyi gyanak-

vást kelt. Mind erôsebben tudatosult 
bennem, hogy a valóság és annak publi-
kált mása két külön történet. Fontos-
nak tartottam, hogy elmondjam sorstár-
saimnak, akik ôszinte hazaszeretettel 
kívánták Magyarország felszabadulását, 
és annak megvalósítójaként tekintettek 
az Amerikai Egyesült Államokra, ahon-
nan bôven ömlött erre utaló kijelentés, 
elnöki szintrôl is. 

Amikor ezek ôszinteségét kétkedve 
fogadtam, egyik olvasóm például levél-
ben megfeddett – miért szidja az ame-
rikaiakat, mit gondol, ki fog minket 
felszabadítani? 

Egyik írásomban kimondtam: ilyen a 
világ. Amikor írásaim gyûjteményét 
könyvben megjelentettem, annak címé-
ül is ezt választottam. Erre is volt meg-
jegyzás – szerénytelenség, talán így 
kellene: „Én így látom”. Na, ebben ma-
radunk, bizony én úgy látom: Ilyen a 
világ. 

Úgy gondolom, múladozó éveimben, 
múladozó újságunkban visszaidézném 
azokat a némelyek által botrányosnak 
ítélt mondatokat, amelyeket az idô 
azóta a történet ismert tényeivé ava-
tott.

Most, amikor Európát három közvet-
len veszély fenyegeti – afrikai mene-
kültinvázió, ukrajnai háborús tûzfészek 
és USA–EU vámunió –, értelmes dolog 
visszaidézni azokat a maguk idején 
megfigyelt jeleket, amikbôl összeáll a 
kép: a világ irányvonalát nem a történô 
események határozzák meg, hanem az 
események egy alôirányzott terv szeirnt 
történnek. 

Csapó Endre



A sepsiszentgyörgyi evagélikus lel-
készi értekezleten elhangzott elŒadá-
somat követŒen – ami egy modern, 
ízlésesen berendezett tágas, 1995-
1998 között Zelenák József tevé-
kenységével épült és Mózes Árpád 
püspök által felszentelt evangélikus 
temlom alagsorában kiépített gyüle-
kezeti teremben folyt le –, a részt-
vevŒkkel együtt  a közeli szálloda 
éttermében finom ebéden vettünk 
részt, ahol még folytatódott az Auszt-
ráliával kapcsolatos érdeklŒdésekre 
nyújtott tájékoztatásom. 

Délután elfoglaltuk a Best Western 
Hotel Park nevû szállodában szá-
munkra lefoglalt szobánkat, ahonnan 
gyönyörû kilátás nyilt a város szépsé-
geire. Ezeket a délutáni séta kere-
tében megismerhettük: Bod Péter 
könyvtár, Gábor Áron színház, Mikó 
Kollégium, Katolikus Templom elŒtt 
Máron Áron püspök szobra, Vadász-
múzeum, Városháza, ahol Antal Ár-
pád a polgármester stb. de betértünk 
egy magyar cukrászdába is. Este 
Zelenák esperes úréknál vacsoráz-
tunk családi környezetben két leánya 
Borbála, Sára és fia Dávid társasá-
gában. 

Másnap, június 4-én, megismer-
kedtünk az evangélikus egyházközség 
tevékenységével, ami kiterjed pl. a 
hátrányos helyzetû gyerekekkel való 
foglalkozásra is, külünös tekintettel 
az iskolaszünetre. Ennek az iskolatá-
bori szolgáltatásnak egyik szegmen-
sén vehettünk részt feleségemmel 
Zabolán, ahol – Éva asszony szüleitŒl 
örökölt nagy kertes és két tornácos 
családi ház portáján –, fogadtunk 
vagy 25 gyereket ebéddel, bogrács-
ban készült húsos, paprikás pityóká-
val, amit néhány lelkes presbiter-
asszony készített el. Ebéd után nagy 
égszakadásban volt részünk, de ezt 

követŒen a gyerekekkel együtt elsé-
táltunk a közeli Mikes Kastélyhoz, 
aminek hatalmas szépen rendezett 
parkjában gyönyörködhettünk.

KésŒ délután visszafelé, áthaladva 
Kovásznán, ismét heves zivatar kísé-
retében érkeztünk vissza Sepsiszent-
györgyre. Aznap este összetartozás-
napi megemlékezésen vettünk részt, 
amit  a Magyar Polgári Párt ren-
dezett az Erzsébet Parkban zuhogó 
esŒben több száz lelkes részvevŒvel. 
A rendezŒ párt szónoka Bálint József 
volt, míg az Erdélyi Magyar Néppárt 

nevében Czegô Zoltán mondta el a 
trianoni igazságtalanságról megfo-
galmazott gondolatait. Az RMDSZ 
néhány képviselŒje is jelen volt, de 
nem szólaltak fel.  A fiatalok székely-
földi üzenetét Csíki Loránd (Hat-

vannégy Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom), Mihály István (Erdélyi Magyar 
Ifjak) és Bálint Betty tolmácsolták: 
erŒs, anyagi, erkölcsi és szellemi ér-
tékekben jelölve meg a feladatokat. A 
mûsort Bács Timea és Kovács 
Emese versei, Szabó Fruzsina nép-
dalai díszítették.  

Az ünnepi szónok Tôkés László EP 
képviselŒ, az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács elnöke volt. Az ún. „Ön-

kéntes Trianon” ellen emelt szót: 
„Olyan önkéntes Trianont hajtunk 
végre sokszor magatartásunkkal, tét-
lenségünkkel, közönyünkkel, viszály-
kodásunkkal, tehetetetlenségünkkel, 
ami csak tetézi a kívülrŒl ránk sza-
kadt nagy bajt.” Beszédében kifej-
tette, hogy Új Kiáltó Szóra van szük-
ség, önvizsgálatra és öngyógyításra: 
„Nézzünk magunkba, mert nem se-
gíthet rajtunk az Isten, ha mi magunk 
adjuk fel önmagunkat. Nekünk is 
meg kell tennünk a magunkét, mert 
egyébként kiüresedik a lelkünk, ki-
üresednek ezek az erdélyi sorsmeta-
forák és kiüresedik maga Erdély is. 
Mindannyian odaleszünk, és meg is 
érdemeljük. Nincs helye az álhŒs 
igéknek,  a nagyotmondásnak és fo-
gadkozásoknak, sem az erdélyi, sem 
a székely romantikának, sem a ma-
gyarkodásnak vagy székelykedésnek. 
Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, 
megálljt kell parancsolnunk az elván-
dorlásnak, haza kell segítenünk elván-
dorolt erdélyi testvéreinket, csatasor-
ba kell állítanunk az itthon lévŒket, 
véget kell vetnünk a demográfiai hu-
mán karasztrófával fenyegetŒ népes-
ségfogyásnak, fel kell vegyük a har-
cot az asszimilációval, a mesterséges 
beolvasztó politikával, a megmaradás, 
a gyógyítás, az építés olyan straté-
giáját kell kidolgoznunk és életbe 
léptetnünk, amely a nemzeti összetar-
tozás tudatával és testvéri szereteté-
vel, valamint a nemzeti önrendelke-
zés, az autonómia erkölcsi és politikai 
igényével és akaratával odavezet, 
hogy saját kezünkbe vesszük sorsun-
kat”  – mondta TŒkés László, Temes-

vár, a romániai 1989-es rendszervál-
tást kiváltó, legendás hŒse, akivel a 
mûsor végén összeölelkezve, gratulál-
tam lélekemelŒ beszédéhez.

Másnap indultunk vissza Budapest-
re. Prézsmár középkori evangélikus 
vártemplomának megtekintésével ha-
ladtunk Brassóba, ahol betértünk a 

híres Fekete Templomba, és siklóval 
a közeli hegy tetején kévŒ kilátóról 
gyönyörködhettünk a város és kör-
nyéke szépségeiben.

Június 10-én, Szentendre Könyvtá-
rában mutatta be Fülöp G. László 
amerikai barátom legújabb „Tollvoná-
sok” címû verseskötetét, amit bátyja 
Pál által tervezett és megrajzolt ma-
gyar népmûvészeti mintáiba ágyazott 
bele, és a Fekete Sas Kiadó jelen-
tetett meg. ElŒzŒ számunk-
ban tévesen jelentettem, 
mert novellás kötete a 
„Dunától a Mississippihez” 
már két évvel ezelŒtt jelent 
meg, de azért vált aktuá-
lissá, mert a szentendrei 
közönség most ismerked-
hetett meg elŒadása révén 
az író ifjúkori emlékeivel, 
amik e dunamenti városban 
zajlottak le az ún. „felsza-
badulás” utáni években és 
1956-ban. Engem különösen 
érdekelt az akkori idŒk ese-
ményei és a hallhatóság is 
ennek megismerésére volt 
kiváncsi. 

Az elŒadásra meghívtam 
nászasszonyomat is – hi-
szen neki köszönhetŒ, hogy 
lányom és családja szenten-
drei polgárok lettek –, s aki 
a felvázolt idŒben volt szin-
tén gimnazista, és találko-
zott is néhány iskolatársá-
val. Fülöp G. László, aki 
amerikában lett építész-
mérnök, színes képet mu-
tatott be gyerekkoráról. 
Édesapját, Erdély hazatérte 
után, Máramarosszigetre 
nevezte ki bírónak a magyar kor-
mányzat. M. kir. katonatisztként ille-
tékes volt az ottani munkaszolgálatos 
katonai egység felügyelete felett. Hu-
mánus magatartása révén a 1945 utá-
ni rendszer Szentendrére helyezte 
bírónak, de miután nem úgy paríro-
zott, ahogy elvárták tŒle, letartóztat-
ták és börtönbe került. Ekkor kezdŒ-
dött a család kálváriája. László Szent-
endrén érettségizett de politikai okok-
ból nem vették fel egyetemre. Beso-
rozták munkaszolgálatra a komlói 

szénbányába, majd Budapestre került 
az építŒzászlóaljhoz. Az 1956-os for-
radalomban aktív szerepet vállalt, s 
ezért 1957 januárjában Ausztriába 
menekült, s innen az Egyesült álla-
mokba vezetett útja. EgyidŒben a 
Wiskonsin állam két egyetemén a 
fejlesztés-, tervezés, és építkezés-
irodáinak volt igazgatója. Feleségével 
Sylveszter Ágnessel évtizedek óta 
együtt dolgoznak a Minnesotai Ma-

gyarok Szervezetében. Volt a Magyar 
Amerikai Koalició elnökhelyettese, a 
Magyar Baráti Közösség elnöke. Írá-
sai, esszéi, könyvei megjelentek ame-
rikai és magyar kiadványokban, for-
dítói munkái is jelentŒsek. 2008. au-
gusztus 20. alkalmából több évtizedes, 
a magyarságért végzett munkája 
hazai elismeréseként a Magyar Köz-
társasági Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetésben részesült.  

Kardos Béla erdélyi, magyarországi beszámolója (6)
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Mikes kastély, Zabola

Sepsiszentgyörgy, Evangélikus templom

Brassó, Fekete templom

Tőkés László megemlékező beszédet mond június 4-én

 Zabola, a gyermektábor része



A közösségeiket érintô legfontosabb 
történéseket értékelték, továbbá leg-
fontosabb célkitûzéseiket ismertették 
a külhoni magyar pártok vezetôi a har-
madik Martosi Szabadegyetem kere-
tében tartott nemzetpolitikai fórumon 
szombaton.

A felvidéki magyarság legnagyobb 
nyári rendezvényének keretében 
megtartott, „Együtt erô vagyunk, szer-
teszét gyöngeség” nevet viselô fóru-
mon, Berényi József a Magyar Kö-
zösség Pártjának (MKP) elnöke, 
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnö-
ke, Pásztor István, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség (VMSZ) elnöke és 
Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelôs helyettes ál-
lamtitkára vettek részt. A nagy érdek-
lôdés mellett zajlott fórum résztvevôi 
a nemzetpolitika témái mellett más 
aktuális kérdésekrôl, egyebek mellett 
az illegális bevándorlásról is állást 
foglaltak, egyaránt rendkívüli súlyú és 
gyors megoldást igénylô problémaként 
jellemezve azt.

Berényi József a bevándorlás kap-
csán kijelentette: kisebbségi párt ve-
zetôjeként is azt vallja, hogy a szer-
vezett illegális bevándorlásnak nemet 
kell mondani és olyannak kell megtar-
tani Európát, amilyennek ismerjük. 
Pásztor István a jelenleg zajló tömeges 
illegális bevándorlást az elmúlt fél 
évszázad legjelentôsebb problémájá-
nak nevezte, Buda várának a törökök 
által történt elfoglalásához hasonlítva 
azt. 

Wetzel Tamás a jelenségrôl úgy véle-
kedett: ma már nem a menekültek 
beáramlásról lehet beszélni hanem új-
kori népvándorlásról.Az egyes külhoni 

magyar régiók aktuális helyzetének 
ismertetése során Berényi József feli-
dézte a pártja által a tavaly ôsszel tar-
tott helyhatósági választásokon elért 
jó eredményeket, rámutatva: az akkor 
megszerzett országos szinten harma-
dik legjobb eredmény ugródeszka 
lehet az MKP számára ahhoz, hogy 
bekerüljön a pozsonyi parlamentbe a 
jövô tavasszal sorra kerülô, a felvidéki 
magyarság szempontjából kulcsfon-
tosságúnak nevezett választásokon. 
Kérdésre elmondta: a választásokig 
már aligha kerül sor együttmûködést 
célzó egyeztetésre köztük és a Most-
Híd szlovák-magyar vegyespárt kö-
zött, tekintve, hogy ennek lehetôségét 
Bugár Béla pártja a tavalyi év végétôl 
többször is elutasította.A fórum részt-
vevôi a jövô évi szlovákiai parlamenti 
választások kapcsán közösen álltak ki 
a Berényi vezette MKP parlamentbe 
jutásának szükségessége mellett. Ez-
zel összefüggésben Pásztor István úgy 
fogalmazott: minden külhoni magyar 
politikai képviselet számára „létfon-
tosságú” az, hogy az MKP jövôre par-
lamenti párt legyen. Megjegyezte: az 
ehhez vezetô lépéseket azonban csak 
az a felvidéki magyar közösség tudja 
megtenni.

Kelemen Hunor az elmúlt egy év ese-
ményeit felidézve az erdélyi magyar-
ság szempontjából az egyik legna-
gyobb változásként az új államfô 
megválasztását, illetve pártjának a 
kormányból történô kilépését említet-
te. Elmondta: Romániában az elmúlt 
25 év is kevés volt arra, hogy a jog-
állami intézmények mûködtetése a 
nyugati berendezkedés alapján történ-
jen, ennek egyik jele, hogy nem sike-
rül betartatni a meglévô törvényeket. 

Ennek jellegzetes példája --- mondta 
utalva erdélyi magyar politikusok el-
len indult eljárásokra --- hogy a kor-
rupció ellenes harc álcája mögé bújva 
a román hatalom „politikai karakter-
gyilkosságokat” követ el magyar tiszt-
ségviselôkkel szemben. Rámutatott: a 
jelenlegi viszonyokat jellemzi az is, 
hogy a román állami biztonsági straté-
giában az erdélyi magyarságot azzal 
vádolták meg, hogy a közösség az 
autonómiatörekvései miatt veszélyfor-
rást jelent a közbiztonság alakulására.

Pásztor István a Vajdaságban az el-
múlt egy év eseményei közül az újvi-
déki kollégium megalakítását emelte 
ki, amit úgy jellemzett, hogy az eddig 
soha nem tapasztalt lépés volt a szerb 
állam részérôl. A VMSZ elnöke kitért 
a szombati srebrenicai eseményekre, 
az Aleksandar Vucic szerb kormány-
fô elleni támadásra is, azt rendkívül 
nagy veszélyforrásnak nevezte, olyan 
jelenségnek, ami a szélsôségek újbóli 
feltámadásának veszélyét jelzi.

Wetzel Tamás a fórumon a magyar 
kormány nemzetpolitikájáról szólva 
azt mondta: annak eszköztárában fo-
lyamatosan egyre nagyobb súlyt szán-
nak a gazdaságpolitikának. A magyar 
kormány külhoni magyar politikai 
partnereit firtató nézôi kérdésre vála-
szolva úgy vélekedett: helytelen lenne, 
ha a magyar kormány próbálna igaz-
ságot tenni a külhoni magyar közössé-
gek képviseletei között.A Via Nova 
Ifjúsági Csoport, a Selye János Egye-
tem (SJE) hallgatói önkormányzata és 
több partnerszervezetük által szerve-
zett Martosi Szabadegyetem vasárnap 
estig tart, a rendezvény több, mint 
száz különbözô elôadást, kerekasztal 
beszélgetést, vitafórumot, koncertet 
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Az új federális 
Európa

Európa kis nemzetei már hozzászok-
hattak ahhoz, hogy nagyhatalmak ró-
luk de nélkülük döntenek. Az elmúlt 
100 évben erre több példát is találunk. 
Számunkra a legszomorúbb a trianoni 
békediktátum, amikor a felbomlott 
Monarchia új országhatárait a béke-
konferencia területi bizottságaiban 
rajzolták meg, --- ezekben csak nagy-
hatalmak küldöttjei vehettek részt. A 
„cseh” bizottság még meghallgatta Be-
nes hazúgságait, de mire végre a ma-
gyar érdekelt fél gróf Apponyi Al-
bert személyében hónapokkal késôbb 
szólásra emelkedhetett, már minden 

döntés megszületett, és a gyôztes 
nagyhatalmak nem voltak hajlandók 
Magyarországgal tárgyalni.

1945-ben a „nagy három” Churchill, 
Sztálin és Roosevelt Jaltában évtize-
dekre rátette a kommunizmus igáját 
azokra a területekre amiket a Vörös 
Hadsereg megszállt.

Nos, most készülôben egy új federális 
Európa terv ahol Németország és 
Franciaország határozza meg a szabá-
lyokat. Ez szerint egy országot sem 
kényszerítenek az új Európába, de 
azok az államok amelyek nem haj-
landók a szabályoknak eleget tenni, 
azok elôtt becsukódik az ajtó, --- bol-
dogúljanak ahogy tudnak.

Ez a terv nem egy publicista vagy 
egy politológus jósolgatása, hanem két 
állam-miniszter- akik nagy országaik 
gazdasági tárcáit irányítják --- egy 
német Sigmar Gabriel (szoci) és egy 
francia Emmanuel Macron (volt szo-
ci) a Guardian címû brit lap ezév 
június 3-án leközölt közös cikkében 
jelent meg. A cikket a Magyar Nemzet 
július 3-i kiadványában Torba Tamás 
közgazdász elemezte.

Röviden összefoglalva, a szerzôk 
kiállnak az eurózóna integrációjának 
erôsítése, a nemzetek feletti pénzügy-
politika, minden országban azonos 
szintû pénzügyi tranzakciós és társa-
sági adó bevezetése mellett. Az euró 
bevezetésekor elkövetett alapvetô, 
szerkezeti hibákat egy egyenlô esélye-
ket kínáló játéktér megteremtésével 
akarják kijavítani.

Az elsô lépés a nemzetek felett álló 
eurózóna költségvetés megteremtése. 
Vagyis nincs lengyel, szlovák, vagy 
szlovén gazdaság, --- európai gazdaság 

van. Természetesen nemzeti vállalat 
vagy adópolitika sincs. A tagok nagy-
vállatai és bankjai számára gazdasági 
szempontból ez elônyös mert meg-
szûnnek azok a korlátozások amik ma 
ezekre a társaságokra hátrányosak. 
Ahogy Torba rámutat: „A nagypolitika 
kendôzetlenül képviseli érdekeiket, 
felismerve, hogy Európa az USA, Kína 
és mások jelentette globális kihivásra 
másként nem tud válaszolni.”

Az új európai federalizmus projekt-
jének menetrendje és idôpontjai nem 
ismeretesek de Torba szerint, hogy ez 
már megindult az kétségtelen. Az elsô 
lépés a görög válság jelenlegi szaka-
szának lezárása. A második az USA-
Európa kereskedelmi szerzôdés aláí-
rása. A végsô lépés pedig legkésôbb 
2020-ban várható. Ha 2020-ban Ma-
gyarország nem felel meg a majdani 
Franciaország és Németország által 
diktált feltételeknek akkor nem enge-
dik be az euróövezetbe.

Bízunk benne, hogy a magyar diplo-
mácia nem vár az utolsó percig, ha-
nem már most megpróbálja befolyá-
solni az új federális német-francia 
vezette Európa csatlakozási feltételeit. 
Itt számunkra a határon túli magyarok 
önrendelkezése, autonómiája a fontos 
megoldatlan probléma. A román 
„megváltózhatatlan” alkotmány amely 
tiltja az autonómiát nem való egy új 
Európába. Ugyanezt elmondhatjuk a 
Benes dekrétiumokról és a szlovák 
kettôs állampolgárságról.
Az új Európa ne csak egy gazda-

sági unió legyen, hanem olyan ahol 
az emberek otthon érzik magukat!

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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kiállítást és más kiegészítô programot 
kínál, közel tucatnyi belsô helyszínen.

* * *
Megerôsítette az „Igazi Csíki Sör” 

márkát az európai Belsô Piaci Har-
monizációs Hivatal (OHIM), elutasítva 
a Heineken Románia óvását, amely a 
védjegy megsemmisítését kérte -– tá-
jékoztatta pénteken az MTI bukaresti 
irodáját Lénárd András márkatulaj-
donos, a Csíki Sör Manufaktúra alapí-
tója.

Elmondta: még a sörgyártás elkezdé-
se elôtt levédte az „Igazi Csíki Sör” 
védjegyet az OHIM-nál, ezzel vala-
mennyi európai uniós országban jogot 
formált a márkanév kizárólagos hasz-
nálatára. A Heineken óvása nyomán a 
védjegyhivatal megállapította, hogy 
az Igazi Csíki Sör szóvédjegyként sem 
megjelenésében, sem kiejtésében, 
sem tartalmilag nem téveszthetô össze 
a Premium Ciuc megnevezéssel, a ke-
resetet elutasította és a Heinekent a 
költségek megtérítésére kötelezte --– 
részletezte a székelyföldi sörfôzde 
tulajdonosa.

A székelyföldi kis sörfôzde ellen bíró-
sági úton is fellépett a Csíkszeredában 
is sörgyárat mûködtetô holland multi-
nacionális cég, azt állítva, hogy a Csíki 
Sör elnevezés megtévesztôen hasonlít 
az általa gyártott Premium Ciuc sör-
márkához, amelyet a székelyek „csíki 
sörként” emlegetnek.

A Hargita megyei törvényszék elsô 
fokon helyt adott a Heineken kerese-
tének és megtiltotta az „Igazi Csíki 
Sör” gyártójának a termék forgalma-
zását. Lénárd András az MTI-vel 
közölte: az európai védjegyhivatal 
szakmai ítéletére alapozva a Csíki Sör 
fellebbezni fog a bírósági döntés ellen.

Felidézte: korábban a Heineken egy 
azonnali hatályú, úgynevezett törvény-
széki elnöki rendeletet próbált kiesz-
közölni még az érdemi pereskedés 
elôtt, hogy bezárassa az Igazi Csíki 
Sört gyártó csíkszentsimoni gyárat, de 
azt a keresetet márciusban a suceavai 
táblabíróság jogerôsen elutasította.

Arra a kérdésre, hogy vajon miért 
zavar egy multit egy kis székely ma-
nufaktúra konkurenciája, Lénárd 
András azt mondta: félnek, hogy az 
emberek megkóstolják és rájönnek, 
hogy hatalmas a különbség az ipari sör 
és a kézmûves sörök között.

„A Heineken termelése nagyságren-
dileg ezerszerese a miénknek: nekik 
ötvenezer alkalmazottjuk van világ-
szerte, nekünk ötven, és a csíkszeredai 
gyárukban egy nap alatt annyi sört 
tudnak gyártani, mint mi egy év alatt. 
Mi egy bolha szeme vagyunk az ele-
fánton, de megvan a lehetôség a növe-
kedésre, és ez az, amitôl félnek” -– 
érzékeltette a székely manufaktúra és 
a multi közötti nagyságrendi különb-
séget Lénárd András.

* * *
A párizsi kerékpárosok július végétôl 

kezdve a város néhány kereszte-
zôdésében áthajthatnak majd a piros 
jelzésen. A fôpolgármesteri hivatal azt 
reméli a szabályok enyhítésétôl, hogy 
több polgár fog kerékpárra ülni, és a 
kerékpáros közlekedés gördüléke-
nyebbé válik.

Számos keresztezôdésben lesz egy 
külön tábla a kerékpárosok számára, 
amely a piros jelzés ellenére is enge-
délyezi majd számukra az egyenesen, 
vagy a kis ívben jobbra történô átha-
ladást. Természetesen azért elsôbbsé-
get kell majd adniuk a gyalogosoknak 
és a többi közlekedônek, ha szükséges. 
2012-ben tartottak egy felmérést, 
amely azt mutatta, hogy ha több 
szabadságot adnak a kerékpárosoknak, 
akkor az csökkenti a balesetek kiala-
kulásának a kockázatát.

Párizs komoly légszennyezési problé-
mákkal küzd, ami ellen hatékony 
megoldás lehet, ha többen választják a 
kerékpárt az autó helyett. Anne Hi-
dalgo, Párizs fôpolgármestere azt is 
megígérte, hogy 2020-ra megduplázzák 
a kerékpárutak számát egy 100 millió 
eurós fejlesztési program keretében, 
valamint a népszerû közösségi kerék-
párkölcsönzô szolgáltatással a normál 
mellett elektromos bicikliket is lehet 
majd bérelni.

* * *
Heves vitát szított a hovát parla-

mentben a nemzetiségi nyelvhasználat 
alsó küszöbének lejjebb szállítását 
szorgalmazó Juhász Sándor. A par-
lamenti képviselô kifejtette: a jelenlegi 
egyharmad helyett egyötödre, vagyis 
20 százalékra kell csökkenteni a mini-
mum értéket.

Juhász Sándor javaslatát a horvát 
parlament csütörtöki ülésén terjesz-
tette elô, ahol a kisebbségek hivatalos 

nyelvhasználatáról szóló törvény mó-
dosításáról folytattak vitát a képvise-
lôk.

A magyar kisebbség zágrábi parla-
menti képviselôje az MTI-nek pénte-
ken nyilatkozva emlékeztetett: Romá-
niában húsz százalék, Magyarországon 
tíz százalék ez a határ. A horvátországi 
kisebbségek azonban ott, ahol arányuk 
nem haladja meg a harminchárom 
százalékot, nem használhatják hivata-
losan anyanyelvüket, és nem tehetnek 
ki kétnyelvû táblákat az intézmények-
re.

Juhász elmondta, hogy a parlament a 
szociáldemokrata kormány által a 
helyi és regionális önkormányzatokról, 
valamint a kisebbségi nyelvhaszná-
latról elfogadott két törvénymódosítási 
javaslatot vitatott meg. Utóbbi jogi 
következményeket irányoz elô azokkal 
az önkormányzatokkal szemben, ame-
lyek figyelmen kívül hagyják a kisebb-
ségi törvényt. A magyar képviselô 
saját indítványt nyújtott be a kisebb-
ségi nyelvhasználati küszöb leszállí-
tásáról. Döntés egyelôre egyik javaslat 
esetében sem született. „A harminc-
három százalék nagyon sok. Baranyá-
ban vannak olyan járások, ahol a lakos-
ság mindössze 29,3 százaléka magyar. 
Ezekhez a közigazgatási egységekhez 
többségükben magyarlakta települé-
sek is tartoznak, a hatályos törvények 
szerint pedig nekik nincs joguk saját 
anyanyelvük hivatalos használatához ” 
–- mondta, majd hozzátette: Pélmo-
nostoron például az anyakönyvi hivatal 
kilenc alkalmazottja között egy ma-
gyar sincs, ami nehézséget okoz a ma-
gyar nevek anyakönyveztetésében is.
Majd ha Bécsben cirill tábla lesz...
Az ellenzéki Horvát Demokratikus 

Közösség (HDZ) és a Horvát Demok-
ratikus Szövetség Szlavóniáért és Ba-
ranyáért (HDSSB) képviselôi erôsen 
bírálták a magyar törvényjavaslatot 
és Juhász nyilatkozatát is.
Boro Grubisic, HDSSB képviselôje 

például azt válaszolta a magyar kép-
viselônek, hogy próbáljon meg az oszt-
rák parlamentnek javaslatot tenni 
arról, hogy Bécsben az állami és városi 
hivatalok épületeire kétnyelvû, oszt-
rák-cirill táblákat helyezzenek ki, hisz 
ott is él kétszázezer szerb.
Milorad Pupovac szerb kisebbségi 

képviselô felszólalásában kiemelte, 
hogy cirill írásmód ôsidôk óta létezik, 
és nem csak a szerbek használják. „Ha 
Horvátországot nem zavarja a horog-
kereszt vagy az usztasákat jelzô U 
betû a falakon, de zavarja a cirill írás-
mód és kisebbségekrôl szóló törvény, 
akkor mi harcolni fogunk az ilyen Hor-
vátország ellen” --– fogalmazott a 
képviselô.

A kormányt az alkotmánybíróság kö-
telezte, hogy változtassa meg a kisebb-
ségi törvényt, miután a taláros testület 
megsemmisítette azt a népszavazási 
kezdeményezést, amely arra irányult, 
hogy a kelet-horvátországi Vukováron 
ne lehessenek kihelyezhetôek a cirill 
és latin betûs kétnyelvû feliratok.

A civil kezdeményezôk azt kérték, 
hogy a kisebbségek csak azokban a 
közigazgatási egységekben használ-
hassák saját anyanyelvüket a horváttal 
egyenjogúként, ahol arányuk megha-
ladja az ötven százalékot.

Az alkotmánybíróság ---- amellett, 
hogy elvetette a népszavazás kiírá-
sának lehetôségét ---- egyéves határ-
idôt adott a vukovári városvezetésnek 
arra, hogy megoldja a kétnyelvû táb-

lák kérdését. A kormányt pedig arra 
kötelezte, hogy egy éven belül kezdje 
meg a nemzeti kisebbségek hivatalos 
nyelvhasználatáról szóló törvény mó-
dosítását. Ahhoz azonban többség kell. 
Az ellenzéki politikusok reakciójából 
ítélve nem biztos, hogy a kormánynak 
sikerül ehhez partnereket találnia.

* * *
Bukarestbe készült, de tévedésbôl 

Budapesten landolt Jersey szigetének 
sportminisztere.
Steve Pallett a klasszikus baki áldo-

zata lett: a repülôjegyének foglalását 
intézô stáb egyszerûen összekeverte a 
magyar és a román fôvárost. A francia 
partokhoz közeli, Nagy-Britanniához 
nem tartozó, ám a brit korona függô 
területeként nyilvántartott, saját ön-
kormányzatiságú sziget rendezi jövôre 
a Dance World Cup nevû nagyszabású 
nemzetközi táncbajnokságot, és Pallett 
azért utazott volna Bukarestbe, az idei 
rendezvény helyszínére, hogy hivata-
los ceremónia keretében átvegye a 
stafétabotot a román fôvárostól.

A miniszter a BBC-nek elismerte: a 
hibát az általa vezetett tárca, vagyis 
Jersey oktatási, sportügyi és kulturális 
minisztériuma követte el a téves re-
pülôjegy-foglalással. Pallett elmondta: 
egészen a leszállás elôtti pillanatokig 
nem ébredt rá, hogy nem a megfelelô 
városba érkezik. A hiba annál is kí-
nosabb, mivel a sportminiszternek 
Bukarestben nagyszabású átadási ce-
remónián kellett volna részt vennie, 
beszédet is kellett volna tartania, és a 
jövô évi Dance World Cup 32 országból 
összegyûlô csaknem háromezer rész-
vevôje nevében át kellett volna vennie 
a vetélkedôsorozat hivatalos zászlaját 
a román rendezôktôl. Pallett elnézést 
kért a hibás repülôjegy-foglalással és 
a szállásköltséggel együtt feleslegesen 
kiadott csaknem ezer font közpénz 
elvesztegetéséért.

* * *
Október 25-tôl megszünteti az Air 

Serbia a Budapest és Belgrád közötti 
járatát, ezzel megszûnik a közvetlen 
összeköttetés a két fôváros között - írta 
az Airportal.hu légügyi szaklap a légi-
társaság tájékoztatására hivatkozva.

A szerb nemzeti légitársaság 2014 
márciusában kezdett repülni a két vá-
ros között, naponta közlekednek a cég 
ATR 72 típusú repülôgépei Budapest 
és Belgrád között, iparági források 
szerint az alacsony utasforgalom miatt 
döntöttek a leállítás mellett.

* * *
Újabb 16 európai, amerikai, ázsiai és 

izraeli helyszínt nyilvánított a világ 
kulturális örökségévé az ENSZ Neve-
lésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezetének Bonnban ülésezô világ-
örökségi bizottsága.

Az európai helyszínek között van az 
Elba partján fekvô raktárváros, a 
hamburgi Speicherstadt egykori rak-
tárépületei, amelyekben ma irodák, 
bankok, galériák és exkluzív lakások 
találhatók. Egy másik világörökséggé 
vált ipari létesítmény a Norvégiában a 
20. század elején felépült Rjukan-No-
todden mûtrágyagyár. A skóciai Forth 
vasúti hídja, a világ leghosszabb kon-
zolos vasúti hídja is felkerült a világö-
rökségi listára --- olvasható az 
UNESCO honlapján.

Dániából két helyszínt nyilvánítottak 
világörökséggé, Christiansfeldet, a 
herrnhuti vallási közösség 1733-ban 
alapított települését.

1722-ben Csehországból és Morvaor-

szágból mérsékelt husziták vándorol-
tak a szász fejedelemségbe, ahol N. L. 
Zinzendorf gróf Hernnhut nevû bir-
tokán letelepítette ôket. A gróf vezeté-
sével vallási, gazdasági és testvéri 
közösséget alkottak. A másik helyszín 
a Koppenhágától 30 kilométerre 
északkeletre található Észak-Zealandi 
vadászterület, ahol Store Dyrehave és 
Gribskov vadászerôk valamint a Ja-
gersborg Heg/Jagersborg Dyrehave 
vadászpark terül el, a dán királyok 
egykori vadászterülete, amely a 16. 
században élte fénykorát.

Törökországból a Felsô-Tigris folyó 
medencéjében fekvô Dijarbakiri erôd 
és a Hevsel kertek váltak világörökségi 
helyszínné, a térség a hellének óta fon-
tos kulturális központ.

A franciaországi Burgundia borvidé-
két és a pezsgôrôl híres Champagne 
pincészeteit is világörökséggé nyilvá-
nította az UNESCO bizottsága.

A texasi San Antonio missziós állo-
másai és a jeruzsálemi Bet Searim 
nekropolisz is világörökségi címet 
nyert, csakúgy, mint két ôsi iráni te-
lepülés Szusza, amely a perzsa és a 
fárszi kultúra jelképe, valamint Maj-
mand. A Szingapúr szívében fekvô, 
1859-ban létesített botanikus kert és a 
dél-koreai Pekcse történelmi terület, 
valamint a szibériai tajga szívében 
fekvô mongóliai Nagy Burkan-Kaldun 
hegység, Dzsingisz kán állítólagos szü-
letési és temetkezési helye is felkerült 
a világörökségi listára.

A világörökségi listára 5 természeti, 
31 kulturális és egy vegyes helyszínt 
jelöltek idén. A 37 nevezésbôl csak 
mintegy húsz kapta meg tanácsadó 
testületek elôzetes támogatását. Az 
UNESCO világörökségi listáján a bon-
ni tanácskozás elôtt 161 országból 1007 
helyszín volt, a listára való felkerülés 
megkönnyítheti a pénzhez jutást a 
helyreállításhoz, a mûködtetéshez és 
az idegenforgalmi fejlesztéshez.

* * *
Keményen kritizálta az Európai Unió 

bevándorlási politikáját a francia 
Nemzeti Front elnöke. Marine Le 
Pen az Europe-1 rádióadónak adott in-
terjújában azt mondta, az unió jelen-
legi stratégiája láthatóan képtelen 
megakadályozni, hogy embercsem-
pészek menekültek százait indítsák 
útnak Észak-Afrikából arra alkalmat-
lan hajókon, hogy aztán a Földközi-
tengerbe fulladjanak. Le Pen szerint 
Franciaországnak vissza kellene kül-
denie az embereket az afrikai par-
tokra, ahonnan indultak, mivel talán 
csak így lehet megakadályozni, hogy 
az embercsempészek újra hajókra te-
gyék a menekülteket.

Marine Le Pen múlt héten az amerikai 
CNBC-n megjelent interjújában az 
Európai Uniót vádolta, amiért súlyos 
hibákat követett el az ukrán válság 
kezelésében, többek között azzal, hogy 
legitimálta a Viktor Janukovics 
elnök elleni puccsot. Mint mondta, az 
EU is hozzájárult ahhoz a helyzethez, 
ami lehetôvé tette az Krím-félsziget 
Oroszországhoz való visszacsatolását. 
Hangsúlyozta, ezt már visszacsinálni 
nem lehet, s ideje, hogy a nyugati or-
szágok elfogadják. A pártelnök beszélt 
azokról a vádakról is, amelyek szerint 
a Krím elismeréséért „cserébe” kapott 
a Nemzeti Front nagyösszegû kölcsönt 
egy orosz-cseh banktól. Le Pen emlé-
keztetett, hogy számos francia, euró-
pai és közel-keleti bankhoz is folya-
modtak tavaly kölcsönért, ám sehol 
sem jártak sikerrel.
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A Regnum Marianum fennállása 
hosszú múltra tekint vissza. Ezt a 
történeti idôszakot több részre le-
het osztani, hogy könnyebben átte-
kinthetô legyen a múlt és így a jelen 
és jövô is érthetôvé válik.

 A második világháború eseményei 

és annak következménye a magyar-

ságot „szétszórta” a világban. Így 

Ausztráliába is nagyon sokan érkeztek, 

legtöbben hajóval. Megérkezésükkor 

még nem beszélték a nyelvet, nem volt 

semmi, ami a megélhetést biztosította 

volna számukra. Lágerekben éltek és 

az állam által meghatározott munkahe-

lyeken kellett dolgozniuk, ami a szer-

zôdésben állt kihozataluk függvénye-

ként. 

Mindenden emberben megvan a va-

lahova tartozás ösztöne, ami arra kész-

teti, hogy megtalálja a neki megfelelô 

csoportot az összetartozáshoz. 

A kiindulás a közös nyelv meg a kö-

zös vallás volt a mágnese ezeknek a 

csoportoknak a létrejöttéhez. 

Elôször a református egyház megala-

kult és amikor már katolikus pap is 

megérkezett Melbournebe, akkor  ala-

kult meg a Regnum Marianum. Varga 
Zoltán jezsuita atya vezetésével. Az ô 

kemény és kitartó munkájának ered-

ménye képpen a mai napig is fenn áll a 

Regnum Marianum Egyházközség.

Nagyobb események mozgatták a 

Regnum Munkáját. Az egyik az 56-os 

forradalom, majd Mindszenty Her-
cegprímás látogatása és Varga páter 

halála után Kiss plébános, majd Petô 
Gábor Atya és ôt követve mostani 

lelkipásztorunk érkezése, Laczkó Mi-
hály plébános úrnak.

 Dióhéjban ennyi lenne, de igazából 

nagy mérföldeket és mozgalmas évti-

zedeket élt át a Melbourne-i egyház-

község.

A kezdeti nehézségek után már rend-

szeresen tartottak gyûléseket és eze-

ken a gyûléseken megszavazták a ve-

zetôségi tagokat is.

Dr. Gallus Sándor: A Regnum Mari-
anum és ami vele összefügg

1956, május Regnum értesítôben er-

rôl a kezdeti idôrôl így számol be.

Elsô értesítônket 1951 decemberén 

adtuk ki. Ebben az idôben minden 

péntek este tartottunk megbeszélése-

ket, tájékoztatót és ismertetô elôadá-

sokat. Ezeket rendszerint vita követte.

A szervezés kezdetén szükségünk 

volt ezekre a gyakori összejövetelek-

re. 

A nagy távolságok Melbourneben 

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

A Regnum 
Marianum 
indulása

akadálynak bizonyult annak ellenére, 

hogy a fô hangsúlyt a vasárnapi mise-

látogatásokra fektették.

Végül kialakult a szervezés „decent-

ralizált formái.” Szent Imre Ifjúsági 
Kör, a betegség Biztosítási Társa-
ság, a Világi Megbízottak tevékeny-
sége, a Szent Margit Leánykör, 
Madách Kör, a Regnum M. Cser-
készcsapat, a Vasárnapi Iskola, 
Szabadegyetem, az Ifjúsági Könyv-
tár, az elsô szombati Családi Esték, 
a Külvárosok Csoportjai.

Az ifjúság elsô találkozásaiból alakult 

ki az a rendszeres élet, ami hosszú ide-

ig môködött. Vasárnapokon és csütör-

tökönként jöttek össze szórakozni; elô-

adásokat rendeztek, zenét hallgattak, 

táncoltak, asztaliteniszeztek, sakkoz-

tak stb. Ekkor még a Bourke Street-i 

Szent Ágoston templom melletti ter-

met használták szórakozásra.

Lakásközvetítéssel és álláskeresés-
sel is foglalkoztak a vezetôk.

1951-ben megrendezték az elsô ma-

gyar karácsonyt Dr. Szegheö  István 
és Dr.  Szegheö Istvánné rendezésé-

ben. Ettôl kezdve minden évben meg-

ismételték nagy szeretettel, áldozat-

készséggel és évrôl évre gyarapodó 

tapasztalattal, ahol régi magyar betle-

hemes játékot mutattak be, mivel na-

gyon fontos volt a népi kultúra ápolá-

sa.

Ezzel az indulással és kezdeti nehéz-

ségeket leküzdve indult el a Magyar 

Emigráció Melbourneben. 

Varga Emôke

Júliusi ebéd
A júliusi  ebédet Spurigán János, 

felesége  Kati és családjuk készítette 
számunkra. Szeretném, ha Ti is lát-
nátok, tudnátok, hogy mennyi lelkes 
önkéntes, elkötelezett hívô van, aki 
tud és akar tenni értünk. És termé-
szetesen mindazoknak, akik itt van-
nak velünk hónapról hónapra és 

együtt költhetjük el a finomságokat. 
Most is majd' százan voltunk. Köszö-
net mindenkinek!
Ezen az ebéden vendégünk volt Ba-

lázs András atya, akit már ismer-
hetnek a katolikus hívek, hisz nem 
elôször látogatott meg minket. Most 
ennek különleges apropója volt. A 
múlt évben egy nagyon látványos, 
erôs keresztény üldözés vette kezde-
tét nem csak az arab világban --- és 
erre sokféle válasz adható ---. Az Ô 
radikális válasza az volt, hogy keres 
egy szigorú szerzetesi közösséget 
ahol eltölt egy hónapot imádságban 
elmélkedésben, meditációban és éli 
az Ô életüket. Ezt a közösséget Mel-
bourne mellett találta meg, ami a 
„Tarrawarra Abey a Monastry of 
Cistercians Monks” volt. Beszélgetve 
vele és hallgatva az élményeit én is 
feltettem magamnak a kérdést: Ne-
kem mi a válaszom a keresztény-
üldözésre? Van válaszom? Tedd 
fel Te is a kérdést. Keresd meg a 
magad keresztény válaszát. Ne 
légy közömbös!

Új gazdasági rendszert 
alakítana ki a pápa

Elviselhetetlennek és új gyarmato-
sítónak nevezte a mai gazdasági rend-
szert a dél-amerikai körúton járó Fe-
renc pápa. A katolikus egyházfô 
szerint mindenkinek morális felelôssé-
ge, hogy segítsen a szegényeken és a 
gazdagok nem kívánhatják, hogy ôk 
csakúgy eltûnjenek.

Ferenc pápa szerint meg kellene vál-
toztatni a világ jelenlegi gazdasági 
rendszerét, szerinte ez egy újfajta 
gyarmatosító rendszer, amelynek in-
tézményei megszorító programokkal 
sújtják a szegényeket, akiknek viszont 
joguk van a munkához, a lakhatáshoz 
és a földhöz --- írja a CNBC.

Dél-amerikai körútjának bolíviai ál-
lomásán eddigi pápaságának egyik 
leghosszabb és legszenvedélyesebb 
beszédében az argentin születésû egy-
házfô bocsánatot kért a római katoli-
kus egyház bûneiért. 

„Azt is elmondanám, és most teljesen 
egyértelmû szeretnék lenni, mint ami-
lyen II. János Pál volt: alázattal kérek 
bocsánatot nemcsak magának az egy-
háznak a vétkeiért, hanem azokért a 

bûncselekményekért, amelyeket a 
bennszülöttek ellen követtek el Ameri-
ka úgynevezett meghódításakor” --- 
mondta a pápa. Szavait tapssal fogad-
ták.

Egy negyedik századi püspököt idéz-
ve az „ördög trágyájának” nevezte az 
állandó pénzhajhászást és szerinte 
nem lenne szabad a szegény országo-
kat lealacsonyítani úgy, hogy ôk csak a 
fejlett országok olcsó munkaerôi, akik 
olcsó alapanyagokat állítanak elô. 

Megismételve egyik fô enciklikájá-
nak, a környezetrôl szóló, „Laudato 
Si”-nek a témáját Ferenc pápa azt 
mondta, hogy nemsokára kifutunk az 
idôbôl és a visszafordíthatatlan kör-
nyezetkárosító hatásoktól már nem 
lehet majd megmenteni a Földet.

A katolikus egyházfô a társadalom 
peremére szorult csoportok, nincs-te-
lenek, munkanélküliek és hajlékta-la-
nok „népi mozgalmának” második 

nemzetközi konferenciáján beszélt er-
rôl Santa Cruzban (az elsô ilyen fóru-
mot tavaly rendezték a Vati-kánban). 
A konferencián részt vettek a bolíviai 
ôshonos közösségek képviselôi, és je-
len volt Evo Morales államfô is, or-
szága elsô indián vezetôje. Ne féljünk 
kimondani: változást akarunk, igazi, 
strukturális változást

–-- mondta a pápa, aki kritizálta a 
„kizárólag profitorientált rendszert, 
amely nem törôdik a társadalmi kire-
kesztéssel és a természet pusztításá-
val.”

„Ez a rendszer most már tûrhetetlen: 
elviselhetetlen a parasztoknak, a mun-
kásoknak, a közösségeknek, az embe-
reknek, magának a Földnek is.”

Az elsô latin-amerikai pápa 2013-as 
megválasztása óta már többször kiállt 
a szegények és az elesettek védelmé-
ben, de a világ egyik legszegényebb 
városában, a bolíviai Santa Cruzban 
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 Szent István templomban
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Gitárral, dobbal...fiatalos 
énekekkel

Havonta egyszer ebéd a 
Balaclava-i plébánián

Érdeklôdni:
Laczkó Mihály (03) 9527-4106

tartott beszéde kifejezetten autentikus 
volt. A misén több ezer, különbözô 
etnikumokhoz tartozó bolíviai ôslakos, 
így Evo Morales államfô is részt vett.
Kritikák amerikai politikusoktól
A szeptemberben az Egyesült Álla-

mokba látogató pápát már több ame-
rikai politikus is kritizálta kapitalizmus 
ellenes kirohanásai miatt. A pápa 
többször is erôsen kritizálta az IMF-et 
és a fejlôdô országok segélypolitikáját 
is.

Semmilyen hatalomnak nincs joga 
ahhoz, hogy korlátozza az emberek 
szuverenitását. Amikor ez történik, 
akkor a gyarmatosítás új formáit lát-
hatjuk, amely súlyosan sérti a béke és 
az igazságosság lehetôségét --– mondta 
a pápa.

„Az új gyarmatosításnak különbö-
zô arcai vannak: vállalatok, hitelin-
tézetek, bizonyos szabadkereskedel-
mi szerzôdések és a különbözô 
megszorító intézkedések során 
mindig a munkások és a szegények 
húzzák össze a nadrágszíjat” -– 
mondta.

A görög válság kapcsán Ferenc pápa 
kifejezetten kérte az európai vezetô-
ket, hogy vegyék figyelembe az embe-
ri méltóságot.
Bányászsisak és sarló-kalapács
A pápa hosszan kért bocsánatot a 

katolikus egyház bûneiért. „Voltak bû-
nök, és sok volt belôlük. De sosem 
kértünk bocsánatot, ezért kérek most 
megbocsátást. De ahol bûnök történ-
tek, volt bôségesen kegyelem is azok 
részérôl, akik az ôslakosok védelmére 
keltek” --- hangoztatta a pápa.

Az ünneplô tömeg hatalmas tapsvi-
harban tört ki, amikor Ferenc a beszé-
de végén felvett egy sárga bányászsi-
sakot. A katolikus egyházfô elmondta, 
hogy szerinte mindenkinek morális 
felelôssége, hogy segítsen a szegénye-
ken és a gazdagok nem kívánhatják, 
hogy ôk csakúgy eltûnjenek.

A pápa egyébként a Reuters szerint 
némileg zavartnak tûnt, amikor Evo 
Morales bolíviai elnök átnyújtotta neki 
ajándékát: egy fából készült sarló-
kalapácsot, amelyen a keresztre 
feszített Jézus pihen.
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Az egykor Magyarországhoz tartozó 
Csallóköz módfelett gyönyörû, sok 
szépben és jóban gazdag tájegység. 
Tudják ezt jól lakói, akik az idôk során 
seregnyi gonddal, szörnyûséggel 
szembesültek (például Komáromban 
1763 nyarán földrengés rombolt), 
töménytelen rosszat átéltek, mégis ki-
tartanak, mert a helyben születetteket 
a szívük valahol mindig hazahúzza. 
Akkor is, ha mai egybenyitott, globális 
világunkban sokan külföldre indulnak 
útkeresés, tanulás, munka vagy egye-
bek céljából. Egy idevalósi, ha testben 
el is távolodik, lélekben akkor is örök-
kön itteni marad.

Földrajzi vonatkozások. Az 1885km2 
kiterjedésû Csallóköz (Zitny ostrov; 
kiejtése zsitní osztrov) rejti Szlovákia 
legnagyobb és módfelett tiszta víz-
készletét, miénk Közép-Európa legha-
talmasabb édesvízkészlete, becsült ér-
téke 10 milliárd m3, és ez a kontinens 
legóriásibb folyami, szárazföldi szige-
te.

Réges-rég egész másnak mutatta ma-
gát, aprócska szigetek százai álkották, 
igazából csak a vízi közlekedés volt a 
járható út. A változó természet mellett 
a „tájbeavatkozó” ember is felelôs a 
meg-megváltozó látképért. E tekintet-
ben a bôsi vízerômû lehet a negatív 
példa, elkészülte nyomán nagy terület 
jellege változott jelentôsen. Ez okozta 
az Isztrága-mocsár szomorú sorsát, 
ami eladdig madárfajok tucatjainak, 
szárnyasok ezreinek pihenôhelye volt, 
de az erômû megépülte után kiszáradt, 
a madarak eltûntek, és több másmilyen 
állat népesíti be, közte egy elôtte e vi-
déken nem élô százlábú (ma igyekez-
nek visszaállítani a régihez legalább 
hasonló körülményeket).

Csallóköz neve a régóta nem létezô 
Csalló folyó nyomán született. Felsô- 
és Alsó-Csallóközként is ismert. Emle-
getik Aranykertként a nagy múltú, 
valamikor még kifizetôdô, aranymosó 
mesterség miatt (van falu, ahol a 20. 
század másik felében is kerestek és 
találtak aranyszemcséket). Viszont, 
iratok bizonyítják, bár az Árpád-kor-
ban sok arany került felszínre, megle-
lôi azt a királynak kellett beszolgáltas-
sák. Más bizonyítékok szerint az ókori 
rómaiak is „aranyásztak” a Csallóköz-
ben. És ki tudja, lehet, elôttük is jártak 
erre próbálkozók. De tovább Csallóköz 
neveirôl, hívták még Kukkóniának a 
legendából fakadóan, hogy a török ha-
dak elôl a nádasba búvók közül egy 

merész ember kikémlelt, elmentek-e a 
törökök, ám észrevették, megijedt és a 
búvóhelyre visszafutva csak azt tudta 
mondani: kukk-kukk. Ezért gúnyolták 
a Csallóközieket kukkóknak.

Élôvilága kapcsán régen is volt, ma is 
van számos érdekessége melyek a vi-
lágon egyedülálló voltát támasztják 
alá kontinens-közepi szigetvilágunk-
nak. Ma nem örvend a Csallóköz nagy 
hírnévnek a halászat terén, ám valami-
kor elismerték ebbéli fontosságát, és 
szerte Európában keresték a csallóközi 
Duna-ágakban kifogott halakat. A 19. 
század végéig, más fajok mellett, az 
Öreg- és Kis Dunában egyaránt ha-
lászták a sokmázsás vizát, amit besóz-
va, szekereken Gyôrbe, Pozsonyba, 
Frankfurtba, Párizsba is elfuvaroztak. 
Régi forrásokból tudjuk, a 15. századi 
Komáromnál és Pozsonynál egyedi 
módon „vizáztak”, a folyófenékbe mé-
lyen, nagy sûrûséggel vasvégû cölöp-
sort vertek le, ilyképp terelve a part-
hoz a halakat, amiket nyíllal vagy szi-
gonnyal lôttek meg. A csicsói Duna-
holtág Nemzeti Természetvédelmi Te-
rület partján, a vízen, a vízben sok-

százféle növényfaj él, így a tündérfá-
tyol is, valamint közel 500-féle állatfaj, 
közte az alig 10cm-es halacska, a lápi 
póc. Védett a Csilizi-mocsár is, aho-
gyan a Felsôvámos határát is érintô, 
szintén Nemzeti Természetvédelmi 
Terület besorolású Tôkési-ág, és ennek 
részeként a Kürti-sziget. Ha már a be-
vezetôben említettem a gondokat, álla-
ti példaként 1784-ben sáskajárás pusz-
tított a Csallóközben.

Kulturális élet, hagyomány. Ismert 
farsangi télûzô, alakoskodó játékunk a 
dôrejárás. Ez idôben mi is sütünk fán-
kot, ez nálunk a siska (a szlovák siska 
szó után). A húsvét elôtti böjt idején 
kôtést, amolyan sült gabonacsíra-ká-
sát készítenek ma is azok a háziasz-
szonyok, akiket nem tántorít el az ösz-
szességében akár egyhetes munka 
(ehhez a vitaminban dús ôsrégi ételhez 
az alapanyag búza és rozsszemeket 
ugyanis ki kell csíráztatni, majd ezt a 
megfelelô idôben ledarálni, végül a 
levét liszttel bekeverve megsütni). Ka-
rácsonykor régen minden faluban dí-
vott a betlehemezés. Ma is mindhárom 
hagyománynak vannak (több faluban) 
életben tartói, vagy inkább felélesztôi. 
Mint a világon mindenütt, a Csallóköz 
falvaiban is sok hagyományossá lett 
szokás alakult ki –-- közülük sok sajnos 
mostanra kiveszett illetve elfelejtôdik, 
mivel a mai szülôk nem adják át gyer-
mekeiknek a régiek tudását, szokásait, 
teszem hozzá nemritkán azért, mert 
már nekik sem volt kitôl megtanulni. 
Felsôvámoson lustának nevezték azt, 
aki az év elsô napján nem fôz, ezért az 
a nô, aki nem kívánt a falu szemében 
szégyenben maradni, kedvétôl függet-
lenül fôzött. Kulináris nevezetessége 
is van a falunak: Biztos vagyok benne, 
kedves olvasóim kétszer meggondol-
nák, egyenek e varjúhúst. Ám a szük-
ség hatalmas úr, szokták mondani. Egy 
búcsú olyan esemény, ami ünneplésre 
ad okot, alkalmat. De ettôl még nem 
mindig mindenki engedhette meg ma-
gának a nagyzolást, akkor se, ha évi 
egyszeri az alkalom. Emiatt jött fel-
színre a valóban nagyon szegény falu-
siak leleményessége. Mivel a helyi 
búcsú idejére, május hónapra, szépen 
megnônek a varjúfiókák, így azokból 
fôztek maguknak ünnepi varjúlevest. 

E régi szokás emléke úgyannyira ben-
ne maradt a környék többi falvának a 
lakosaiban is, hogy errefelé mindenki 
varjúknak nevezi a felsôvámosiakat.

Napjaink Csallóközében is pezseg a 
kulturális élet. Rendszeresen vannak 
színházi elôadások, irodalmi estek, 
könyvbemutatók. Képzômûvészeti ki-
állításokra nemcsak a hazai, hanem 
olykor messzi tájak alkotóinak mûveit 
is idehozzák; nemrég például iráni al-
kotásokat láthattunk. Egyre szaporod-
nak a különféle, zenei, gasztronómiai, 
arató és egyéb tematikájú fesztiválok. 
Dunaszerdahelyen --– felelevenítve a 
régi hagyományokat --– immár 34-ik 
éve ismét megrendezik, mindig szep-
temberben, az úgynevezett Hagyomá-
nyos Csallóközi Vásárt. Csallóköz lakói 
emellett más területeken is aktívak. 
Igyekeznek igazodni és élelmesen ki-
aknázni a lehetôségeket a kor követel-
ményeinek és szokásainak megfelelve. 
Van nálunk bioétolajat gyártó cég, mû-
anyagpalackokat szortírozva külföldi 
feldolgozóüzemekbe importáló vállal-
kozás, egyre nagyobb hangsúlyt és fi-
gyelmet kap a természetvédelem, 
ezen belül látványos munkát végez a 
BROZ (Pozsonyi Regionális Termé-
szetvédelmi Egyesület). Az oktatás te-
rén említendô hogy Komáromban van 

magyar nyelvû egyetemünk. Mindez 
messze nem jelent problémamentes-
séget, bajok mindenütt vannak, de 
Csallóköz múltját ismerve jövônk is 
lehet oly gazdag, mint a múltunk.

Mindaz, amit a fenti sorokban felhoz-
tam, egy újság cikkeként csak vékony-
ka szelete lehet annak, amit az itt va-
laha és most élôk tudunk, ismerünk és 
szeretünk. De hiszem, ennyi elegendô, 
hogy az Ausztráliában élô, sok esetben 
már e számunkra oly távoli kontinen-
sen született magyarság elégséges ké-
pet alkothasson az Európa közepének 
keleti szegletében megbúvó Csallóköz 
gazdagságáról, szépségeirôl, történel-
mérôl, és mindenekelôtt a 10. századtól 
itt élôknek köszönhetôen a múlhatat-
lanságáról.

Csibrányi Zoltán

Felhasznált irodalom:
1. Tímár György: A Duna titkai; 

Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1988
2. Barangoló Csallóköztôl Bodrog-

közig, szerzôk: Bogoly János, Csáky 
Károly, Csík Zoltán, PhDr. Danter 
Izabella, Gudman Ilona, Jókai Mária, 
PhDr. Kovács István, Mihályi Molnár 
László, PhDr. Mészáros Klára; TERRA 
könyvkiadó, Pozsony, 1995

Csallóközi ismertetô

Az 1753-as Sárga kastély eredetileg barokk stílusban 
épült, ma itt taláható a Csallóközi Múzeum

Vermes-villa - ma Kortárs Magyar Galériaként 
funkcionál

Evangélikus templom esti képe utcai lámpák fényében
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Az Ausztráliai Magyar 

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. július 26-án vasárnap de. 

11 órakor ISTENTISZTELET   
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. július 26-án vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

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

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

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

2015. július 26-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. július 26-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 du. 2 órakor Bibliaóra
 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától

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

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

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

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

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,
 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Disznótoros
Ebben az évben is lelkes és önkéntes csapat készítette elô a disznótoros fogásokat. Mivel ebben a kérdésben 

minden magyarnak külön véleménye  és ízlése van, úgy készítettük el a finomságokat, hogy mindenki 
ízlésének megfeleljen! Reméljük, hogy sikerült! A csapat tagjai: Basa József és Rózsika, Szatmári István 
és Jucika, Oláh Ernô és Irénke, Szôke Katalin, Horváth Anna, Körtési János, Simó Sándor. A 
fényképeket Mariczky Balázs készítette.
A gyülekezet és családi est vendégei nevében: köszönjük szépen, Isten tartsa meg jó szokásotokat.

Dézsi Csaba

A munkás fiúk balról: Basa József, Simó Sándor, Dézsi Csaba, Körtési János, 
Szatmári István, Oláh Ernô

Koccintó barátók — Fôkonzul, Bakonyi Péter és Basa József

Készül a kolbász: Oláh Ernô, Szatmári István, Oláh Irén és Basa Rózsika
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A disznótoros szorgos hada

Simó Sándor és Dézsi Csaba Pálinka szünet: Körtesi János, Basa József és Simó Sándor

Készül a kolbász: Basa Rózsika és Körtesi János Vajon elég lesz? - Szôke Katalin
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1988. szeptember 25. éjjel egyóra 
tájban, valahol a 31-es gyorsforgalmi 
fôúton Új Dél Walesben, útban Can-
berra felé... Teliholdas, hideg „tavaszi” 
éjszaka volt. Öreg narancs színû VW 
kombimmal, vagy 10-kilóméters se-
bességgel, (és elôzetes rendôrségi en-
gedéllyel) hajtottam az útpárkányon. 
A kocsi tetejére egy nagy tábla volt 
erôsítve, elôl pedig fekete zászló, GE-
NOCIDE felírással. A fényszórók mel-
let a négy sárga figyelmeztetô villogó 
is be volt kapcsolva a lassú sebesség 
miatt. Ilyenkor a kamionok százai szá-
gúldanak százhússzal Melbourne és 
Sydney között. Ma azonban csendes 
volt az éjszaka, némán csendes. Vala-
milyen okból sztrájkoltak a fuvarozók 
országszerte. Elôttem néhány méter-
re, egy tarisznyává alakított írásos 
hímzett párnahajban a vállán, lassú, 
kitartó futással vitte a melbournei ma-
gyarok többezer  aláírását Szegi Babi 
cserkészlány. Ausztrália külügymi-
niszterének szólt a kisérô levél, tilta-
kozva Ceausescu, az ôrûlt diktátor 
falurombolása ellen. A kocsiablak le-
húzva, az ABC rádió-mûsorán a szöuli 
olimpia helyszini közvetítését hallgat-
tuk, éppen amint Egerszegi Krisztina 
aranyérmet úszott kétszázméter há-
ton. Felejthetetlen, szép csendes éjsza-
ka volt.

Pár nappal elôtte, a melbournei fô-
postától indúlt a 670- kilóméteres cser-
kész gyalogfutár. Polgár Elza néni 
két mankójával kezdett, a belvároson 
keresztûl. A majdnem hat nap és éj-
szakát tartó útra a cserkészeken kívûl 
mások is csatlakoztak. Az elôre pon-
tosan kidolgozott út- és idôbeosztás 
szerint többeket százkilóméterekre 
vittek el a szülôk a 10-10 kilóméter tel-
jesítésére. A másik kisérô Szabó La-
cibá kék kombija volt, állandó „sze-
mélyzettel.” A felnôtt cserkészek 
többször is futottak. Az iram olyan 
lelkes és jó volt, hogy kétszer is volt 
alkalmunk félnapos teljes pihenésre, 
tisztálkodásra. Az út részletes leírását 
annak idején hétrôl hétre a Magyar 

Élet is leközölte. A melbournei példára 
a sydneyi cserkészek is elvégezték ezt 
a feladatot, akikkel Canberrában, a 
Parlament elôtt találkoztunk.

Az érdekes történet csak most kezdô-
dik. Régi cserkész irattár-dobozokban 
kutatva vers-szövegeket keresgéltem. 
Kezembe akadt egy megsárgúlt, négy-
rét-hajtott néhány ív papír. Tudván, 
hogy ez nem lehet a keresett vers, 
mégis kibontottam. Szép kézírással, 
iskolai dolgozatokhoz hasonlóan a la-
pok piros vonallal bekeretezve íródtak. 
Aláírás nem volt, de a szövegbôl 
hamar meg lehetett állapítani, hogy ki 
írta: Szabó Jutka, tizenéves cserkész-
lány. Édesapja, Lacibá volt a kék VW 
kombi vezetôje, amire a táblákat csak 
az elsô váltópontnál szereltük fel.

Íme Jutka írása, „eredeti” fogalma-
zással és helyesírással:

A N A G Y F E L A D A T
Végre az a nagy nap amire anyira 

készüledtünk eljött. A nagy pakolás és 
izgalom mind érdemes volt a hosszú 
kirándulásra.

Összesen hatan voltunk összezsufolva 
a kék kombiba 6-napig. Ilonka, Ernô, 
Róbert, Én, Apu és a legkisebb 
Pityu.

A felkészülés volt az elsô nagy feladat 
amit nemsokára el is intéztük. A nagy 
zsákok és dobozok, kannák, párnák, 
pokrócok, mindent amit elgondolhatni 
lehet ott volt, semmi se hiányzott.

Mindanyian, 8.30-kor este beszálltunk 
a kombiba és elindultunk a mi nagy 
feladatunkra.

Amedig a kocsiba izgultunk, hogy a 
váltás helyre érjünk, addig népdalokat 
énekeltünk. Összesen Ernô és én k.b. 
60 népdalt össze szedtünk és el is éne-
keltük.
Babi és Csaba már ott is voltak a 

váltás helyen. A Babi készülôdött, 
nyujtószkodott és készitette az izmait 
hogy átváltsa a Zsoltot. Pista-bá kisé-
retével Zsolt be-ért és itt megálltunk 

felszerelni a táblát apu kocsijára, ami-
re az volt írva az egyik oldalra hogy 
HUMAN RIGHTS FOR HUNGARI-
ANS IN TRANSYLVANIA, a másik 
oldalra pedig STOP GENOCIDE OF 
HUNGARIANS IN ROMANIA.

Mikor ez meg lett csinálva és a tábla 
biztosítva volt, Babi át vette a tarisz-
nyát Zsolttól és már el is indúlt a 10 km 
ballagásra. Apu pedig Pistabát átvál-
totta és kisérte Babit. Ugy látszott 
hogy elég jól mentünk mert 2 órával 
elôbb voltunk. Egész úton igy történt, 
egymást váltottuk. Egymással verse-
nyeztünk és fogadtunk hogy mennyit 
fogunk menni, amibôl a végén nagy 
vita lett.
Ilona, Róbert, Ernô és én lejártuk 

az észak(a)i teendôt és nagy nehezen 
le is feküdtünk a kombiba. Már alig 
vártuk hogy a következô nap eljöjjön.

Alvás nem könnyen jött. Senki se tu-
dott kényelmesen kinyujtózkodni. 
Egymást rúgtuk, panaszkodtunk hogy 
ez meg ez rúg engem. „Jaj melegem 
van”. „Menj arébb, elfoglalod a helye-
met” és stb. Egy egész lázadást csap-
tunk fel a szegény kombiban, ami 
apunak nem tetszett és hamarosan 
elbánt velünk.

Mi hatan úgy éltünk mint az éjjeli 
álatok. Északa mentünk és nappal 
pedig aludtunk. Az egész  napi teendôk 
igy következtek: menni, enni, inni és 
aludni, aztán megint menni, enni, inni 
és aludni. Nemsokára már meg is 
szoktuk ezt a menetrendet.

Ez az élmény felejthetetlen volt. Mi-
kor vissza nézek, azt gondolom hogy 
nem is volt olyan rossz, bár a fájós 
lábunk és hólyagokon kivül igazán 
mondom hogy egy érdemes élmény 
volt és büszke vagyok hogy megcsi-
náltam.

Mindenesetre mentünk tovább és 
úgy éreztük hogy sose fogunk oda 
érni. Mikor beérkeztünk Canberrába, 
már senkinek se fájt a lába és biztosan 
és igazi magyar örömmel vonultunk a 

Parliament elé. A legfiatalabbtól a leg-
idôsebbikig mind ott voltunk. De a 
magyar lélek és élvezet minden lépé-
seinknél velünk volt.

Egy pár meglepetés is történt az 
úton. Egyik történt egy idôs nénivel. 
Ez az idôs néni is gyalogolt, mert úgy 
érezte hogy tartozik a messze testvé-
reinek. Mi gyerekek ott ûltünk a ko-
csiba és örültünk hogy már kicsit 
pihenhetünk ameddig az idôs néni és 
bácsi gyalogolnak egy kicsit. Elöször a 
bácsi járt, jól és lelkesen megcsinálta 
az ô részét. Ezután a néni következett. 
Egy idô után már kezdett lelassulni a 
néni. Megkért Lexi-bá, hogy váltsam 
át mert úgyis én következtem. Kiszáll-
tam a kombiból és ránéztem az arcára, 
de már olyan fáradt volt mint a csuda. 
Mélyen lélegzett és egy kicsit izzadt is. 
Kértem tôle, hogy vegyem át. De 
mindjárt azt mondta hogy nem, mert ô 
még akar menni tovább. Kérdeztem 
tôle hogy nem fáradt-e? Azt felelte 
hogy „Ó, hát persze hogy nem.” De 
szegény alig vitte már tovább a lábait! 
Ezen a példán keresztûl meglátszik az 
emberi akarat. Ebben a kedves néni-
ben tiszta érdek és akarat volt. Látszott 
rajta, hogy neki muszáj megcsinálja, 
mert aggodalmas az Erdély népéért. 
És nem úgy gondolkozott hogy máso-
kért adja egyedül ezt a feladatot mert 
ô is magyar és félti Erdélyt.

Egy másik eset történt a legkisebb 
résztvevôvel, Szabó Pityuval. Kis-
testvérem, aki most töltötte be a 7. 
évét. Ô is rendszeresen vette ezt a 
nagy feladatot, még ha nem is annyira 
értette hogy miért lett ez a gyaloglás 
inditva. Csak annyit hogy egy rossz 
bácsi messze messze le akar sok házat 
rombolni. Mégis úgy vette magát, 
hogy ô is szükséges erre a feladatra. 
Csendesen izgulva várt a kombiban 
hogy mikor is kerül rá a sor? Mikor 
rákerült a sor, egészen emberesen és 
komolyan kiszállt a kocsiból. Rá vette 
a vállára a tarisznyát és elindult. Nem 
kérdezett semmit, nem is panaszkodott 
és hogy mikor kell vissza szállni a 
kocsiba. Olyan érdekesen ment, és 
villámgyorsan szedte a kis bot lábait. 
Mindnyájan jót nevettünk rajta.

Arra is jól emlékszem, mikor másod-
szor velem járt. Nekem már nagyon 
gyengék voltak a lábaim és gyorsan 
kellett menjek hogy kistestvéremet 
utol érjem. Egyszer Pityu hátra 
fordúlt és kérdezte tôlem hogy „fáradt 
vagy-e?” Igen, mondtam. Ment tovább. 
Aztán megint visszafordult, de most 
már büszkén, nem mintha sajnált vol-
na engemet mondta: „Fairdincum here 
Judith: Get in the car!” (Jaj de lassu 
vagy, szállj be a kocsiba!) Nem akar-
tam nevetni, de olyan komojan mondta 
az ô kis pofájával, mintha én hátrál-
tatnám ôt a gyaloglásában.

Ez egy igazi cserkész-testvéri feladat 
volt! Mindannyian együtmüködéssel  
dolgoztunk. Kivétellel az idônkénti vi-
tákkal. De mindig megoldottuk a 
problémáinkat. Egyszer sem gondol-
tuk azt, hogy túl nehéz és szálljunk 
vissza a kocsiba és induljunk vissza 
Melbourne felé.
Mert nem volt az, hogy LEHE-

TETLEN!
A különös történet azonban itt  még 

nem ért véget. Azon a napon, amikor 
azokra a megsárgúlt lapokra rábuk-
kantam, egy szomorú esemény is tör-
tént Melbourneben. Jutka keresztma-
májának a temetése. Végrendeletében 
a három Szabó „gyerekre” 5-5-5 ezer 
dollárt hagyományozott. A temetés 
után odamentek a szülôkhöz: „Apu, 
Anyu, ezt a pénzt mind Kárpátaljának 

adjuk”. Amikor Lacibá a Szent László 
ebéd elött elmondta ezt a történetet 
miközben átadtam nekik a megsárgult 
írást, nem tudom, hogy neki Júliával, 
vagy nekem Enikôvel folytak jobban a 
könnyeink. Vége hát a különös törté-
netnek? Vagy valami példának szol-
gál-e majd a nagyvilág magyarsága 
elött?

S még egy mondat, a teljesség ked-
véért. Pár évvel ezelôtt nagy gyûjtést 
szerveztünk itt Melbourneben Csaba 
testvér „keresztszülôi” toborzására. 
Nem sokan jelentkeztek. A három 
Szabó-tesvér azonban azóta is ke-
resztszülô a kovásznai Apor Vilmos 
Gyermekvédelmi Központban.

Pálos István

KÜLÖNÖS TÖRTÉNET

A három Szabó-testvér: Jutka, Pityu és Robi a Szabó-unokákkal.
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SPORTA DVSC és a Fradi 
továbbjutott, az MTK 
kiesett a selejtezô elsô 

fordulójában
A Debrecen és a Ferencváros is to-

vábbjutott a labdarúgó Európa Liga 
selejtezôjének elsô fordulójából.  
Kondás Elemér együttese ugyan  2-0-
s vereséget szenvedett a montenegrói 
Sutjeska Niksic otthonában, de hazai 
háromgólos gyôzelmének köszönhe-
tôen 3-2-es összesítéssel továbblépett. 
A Ferencváros a hollandiai 1-1 után 
magabiztos játékkal 4-1-re ütötte ki a 
Go Ahead Eagles csapatát.. Az MTK 
a szerb Vojvodina otthonában 3-1-es 
vereséget szenvedett, így búcsúzni 
kényszerült.

A magyar csapat a második fordu-
lóban a lett Skonto és az ír Saint Pat-
rick’s Athletic párharcának gyôztesé-
vel találkozik. Az elsô félidôben a 
Debrecen mindenféle megerôltetés 
nélkül tartotta az elsô mérkôzésen 
kiharcolt háromgólos elônyét, a közön-
ség egyetlen kapura lövést sem lát-
hatott. A fordulást követôen nem sok-
kal Ibrahima Sidibe könnyedén 
eldönthette volna a párharcot, de nagy 
helyzetben hibázott, a hazaiak pedig 
nem sokkal késôbb megszerezték a 
vezetést. A montenegrói együttes len-
dületbe jött, a Debrecen teljesen „be-
lealudt” a mérkôzésbe, ennek ellenére 
újra gólt szerezhetett volna, de ezúttal 
is hibázott Sidibe. Szûk tíz perccel a 
vége elôtt teljesen nyílttá vált az 
összecsapás, mivel a Niksic büntetôvel 
növelte elônyét. A magyar csapatnak 
így egészen az utolsó pillanatokig 
izgulnia kellett, végül sikerült kivívnia 
a továbbjutást.
Európa Liga-selejtezô, 1. forduló, 

visszavágó:
Sutjeska Niksic (montenegrói)-Deb-

receni VSC 2-0 (0-0) 
Továbbjutott: a Debrecen, 3-2-es ösz-

szesítéssel.
 A Ferencváros a Groupama Aréná-

ban zárt kapus meccsen nagyon simán 
4-1-re legyôzte a holland Go Ahead 
Eagles együttesét, így 5-2-es összesí-
téssel bejutott a labdarúgó Európa 

polgármesternek és Borkai Zsoltnak, 
a MOB elnökének aláírása szerepel) az 
áll, hogy Budapest és a MOB a fôvárosi 
önkormányzat és a MOB közgyûlé-
seinek „egybehangzó döntése alapján, 
Magyarország Országgyûlése és a ma-
gyar kormány támogatásával” hivata-
losan is bejelenti a szándékát a 
XXXIII. olimpia és a XVII. paralimpia 
megrendezésére. „Meggyôzôdésünk, 
hogy a budapesti pályázat a válasz a 
NOB Agenda 2020 reformprogramjára, 
pályázati szándékunk teljes összhang-
ban van a NOB gazdaságos olimpia 
koncepciójával. Egyben üdvözöljük, 
hogy a NOB a takarékosabb és fenn-
tarthatóbb olimpiarendezés irányába 
indul, megtörve ezzel a legnagyobb és 
leggazdagabb országok olimpiai ren-
dezési monopóliumát” --- olvasható a 
dokumentumban.

A levél szerint „demokratikus gondo-
lat” az ötkarikás játékok rendezéséhez 
való hozzáférés bôvítése, így vissza 
lehet térni az olimpiai eszme eredeté-
hez, valaha ugyanis a Budapestnél ki-
sebb Antwerpen, Stockholm és Helsin-
ki is rendezhetett nyári játékokat. „A 
mi olimpiai matematikánk egyértelmû: 
Agenda 2020 = Budapest 2024” --- áll a 
nyilatkozatban, amely kitér arra is, 
hogy Magyarország az egyetlen az 
ötkarikás játékok tíz legeredménye-
sebb nemzete közül, amely még nem 
rendezhetett olimpiát.

A 2024-es játékok házigazdájáról 
2017-ben Limában dönt a NOB. Eddig 
Boston, Hamburg, Róma és Párizs je-
lezte, hogy versenybe száll a rendezés 
jogáért.

Új riválisként tekintenek 
Magyarországra

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
honlapja szerint a nemzetközi sajtót 
bejárta a hír, miszerint Budapest és a 
MOB hivatalosan is benyújtotta szán-
déknyilatkozatát a 2024-es olimpia és 
paralimpia megrendezésére.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung 
német napilap címben tudatta, hogy 
Hamburg újabb riválist kapott, majd a 
szándéknyilatkozatot idézve megje-
gyezte, hogy a budapesti pályázat tel-
jes mértékben megfelel a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság reformprogramja, 
az Agenda 2020 által támasztott elvá-
rásoknak.

A tekintélyes francia napilap, a Le 
Figaro címében úgy fogalmazott, hogy 
„Párizsnak riválisa lesz Budapest”, és 
hozzátette, immár ötre nôtt a hivatalos 
jelentkezôk száma.

A La Repubblica olasz napilap megál-
lapította, Róma újabb vetélytársat ka-
pott, miután Budapest hivatalosan is 
beadta jelentkezését a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságnak (NOB), illuszt-
rációnak pedig azt a fényképet válasz-
totta, melyen magyar sportvezetôk, 
olimpikonok és olimpiai bajnokok 
emelik magasba a kezüket az Ország-
gyûlés hétfôi döntését követôen.

Az amerikai Boston Globe cikkében 
megemlítette: Magyarország az egyet-
len, amely a játékok tíz legsikeresebb 
nemzete közül még nem rendezett 
olimpiát, és hogy Tarlós István fô-
polgármester eleinte szkeptikus volt, 
az Agenda 2020 azonban meggyôzte a 
budapesti pályázat létjogosultságáról.

A BBC brit közszolgálati médium a 
MOB közleményét belinkelve számolt 
be a magyarországi fejleményekrôl, 
kiemelve, hogy Budapest a 2017-es vi-
zes -világbajnokság házigazdája lesz, 
miután Guadalajara visszalépett a 
rendezéstôl.

Az Inside The Games szakportál úgy 
fogalmazott: „Budapest meg akarja 

törni a nagyobb és gazdagabb orszá-
gok egyeduralmát”.

Budapest mellett Boston, Hamburg, 
Párizs és Róma jelezte eddig hivata-
losan a NOB felé, hogy pályázna a 
2024-es olimpia megrendezésére. A 
jelentkezési határidô szeptember 15.
Nem minden ment simán
Budapest és a Magyar Olimpiai Bi-

zottság július 8-án, szerdán elküldte a 
2024-es olimpiára és paralimpiára vo-
natkozó pályázati szándéknyilatkozatát 
Lausanne-ba a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottsághoz Tarlós István fôpolgár-
mesternek és Borkai Zsoltnak, a 
MOB elnökének aláírásával.

A pártok közül a Magyar Szocialista 
Párt (MSZP) június 29-i frakcióülésén 
úgy döntött, nem támogatja a 2024-es 
olimpia és paralimpia megrendezésére 
vonatkozó pályázati szándéknyilatko-
zatot. A MOB szerint váratlan és ért-
hetetlen, hogy az MSZP-frakció a ko-
rábbi pártnyilatkozatokkal ellentétben 
így határozott, és Gyárfás Tamás, az 
Olimpiai Védnöki Testület tagja is 
meglepôdött és sajnálja.

Az Együtt szerint az olimpiarendezés 
ötlete abszurd, és szeretnék felhívni a 
figyelmet arra, hogy a Fidesz „titkolja” 
a rendezés valódi költségeit a közvéle-
mény elôl.

A magyar nôi vízilabda-
váloga-tott legyôzte az 

ausztrálokat
Az egyformán a hónap végén rajtoló 

világbajnokságra készülô csapatok 
szombati mérkôzésén a magyar nôi 
vízilabda-válogatott egy góllal legyôz-
te Ausztrália legjobbjait a Margitszi-
geten.

A tavalyi Európa-bajnoki bronzérmes 
hazai együttes gyengén kezdte a mér-
kôzést a friss világliga-ezüstérmes 
vendégekkel szemben, akik hat alka-
lommal is bevették Merész András 
szövetségi kapitány alakulatának ka-
puját az elsô negyedben, míg a magyar 
együttes válaszul csak két gólra volt 
képes.

A második nyolc percben annál job-
ban teljesítettek Takács Orsolyáék, 
akik ekkor már remek védekezés mel-
lett szebbnél szebb támadásokat ve-
zetve ötször is betaláltak, s a nagyszü-
netre 7-6-ra fordítottak. 

Az oroszországi vb elôtti utolsó felké-
szülési meccsen a harmadik negyed 
már teljesen kiegyenlített játékot ho-
zott, s a 2013-as világbajnokságon 
harmadik Merész-csapat meg tudta 
ôrizni egygólos elônyét a befejezô ne-
gyedre.

Amelyben újfent két-két találat esett 
mindkét oldalon. Magyar szempontból 
a legfontosabb öt másodperccel a vége 
elôtt született, amikor is Bujka Bar-
bara ötméteresbôl biztos kézzel lôtt az 
ausztrál kapuba, kialakítva a 11-10-es 
végeredményt. Merész András így 
összegzett a szövetség honlapjának a 
találkozó után: „Az elsô negyedben 
sokszor voltunk pontatlanok, bôven 
akadt rossz passzunk, de aztán szépen 
összeszedte magát a társaság, amely 
négy éve bizonyítja: van tartása” --- 
nyilatkozta a szövetségi kapitány. „A 
2-6-os kezdés után már eléggé fegyel-
mezetten játszottak a lányok a nagy 
darab, fizikailag roppant erôs ausztrá-
lok ellen, s ha némi szerencsével is, de 
nyerni tudtunk. A mostaninál persze 
jóval nehezebb lesz a világbajnokságon, 
ott kell majd igazán jól teljesíteni” --- 
tette hozzá a szakvezetô.
Eredmény:
Magyarország-Ausztrália 11-10 (2-6, 

5-0, 2-2, 2-2) 1-1

Liga-selejtezô második fordulójába. A 
zöld-fehérek a következô körben a 
máltai Balzan és a bosnyák Zeljez-
nicar párharcának gyôztesével talál-
kozik.

Akárcsak a párharc elsô felvonásán, 
ezúttal is rögtön a mérkôzés elején 
vezetést szerzett a Ferencváros, s 
most is Gera Zoltán volt eredményes 
a negyedik percben. Az egy héttel 
ezelôtti összecsapással ellentétben a 
zöld-fehérek ezúttal a folytatásban is 
lendületben maradtak és kihasználták 
helyzeteiket: Böde Dániel révén már 
a huszadik percben megduplázták elô-
nyüket, ráadásul Thomas Doll együt-
tese közvetlenül a szünet elôtt el is 
döntötte a továbbjutást, miután Busai 
Attila továbbította az üres kapuba 
Roland Lamah átadását.  A fordulást 
követôen csak a különbség maradt az 
egyetlen kérdés, a 64. percben növel-
hette volna elônyét a magyar együttes, 
de Lamah büntetôt rontott.

A fôvárosiaknak ezután is volt még 
néhány lehetôsége, ezek közül Ha-
raszti Zsolt az egyik utolsót értéke-
sítve talált a kapuba, a végeredményt 
pedig a vendégek részérôl Deniz Tü-
rüc állította be egy szépségdíjas talá-
lattal.

Európa Liga-selejtezô, 1. forduló, 
visszavágó: Ferencváros-Go Ahead 
Eagles (holland) 4-1 (3-0) Groupama 
Aréna, zárt kapuk mögött,Továbbjutott: 
a Ferencváros, 5-2-es összesítéssel 
gólszerzôk: Gera (4.), Böde (20.), 

Busai (45.), Haraszti (88.), illetve 
Türüc (93.)

A három magyar csapat közöül az 
MTK-nak volt a legnehezebb dolga, 
mert hazai pályán 0-0-ás döntetlent 
játszott a szerb Vojvodina ellen. Ennek 
ellenére a harmadik percben Strestik 
révén még a magyar csapat szerzett 
vezetést, majd a szerbek rúgtak hár-
mat, így megérdemelten jutottak to-
vább az Európa-liga második selejtezô 
körébe.

Rögeszme
A Kr. elôtt 480-ban lezajlott szalamiszi 

csatát megelôzôen árkádiai görögök 
érkeztek a perzsa csapatokhoz, és Xer-
xész perzsa uralkodó megkérdezte tô-
lük, mit csinálnak a hellének? A válasz 
így hangzott: „Az olümpiai ünnepeket 
tartják, az atlétikai és a kocsiverse-
nyeket nézik. A király újabb kérdése: 
„És mi szokott lenni a versenydíj?” A 
válasz: „A gyôzteseknek olajkoszorút 
adnak.” Ekkor az egyik perzsa meg-
hallván, hogy nem pénz a versenydíj, 
így szólt a szárazföldi parancsnokához: 
„Ó, jaj, Mardóniosz! Minô emberek 
ellen vezetsz te bennünket, mikor azok 
nem pénzért, hanem a derékség jutal-
máért küzdenek.” 

Az ókori olimpiai játékokat a modern 
kor számára felújító atyák idealista 
álmodozók voltak, akik elsôsorban a 
tisztességes versenyzés gyakorlatát 
és a játékok erkölcsi értékeit akarták 
átmenteni az anyagias világba. Cou-
bertin remélte, hogy az amatôr atléták 
versengése –-- abban a formában, 
ahogy javasolta --– enyhíti majd a 
világban lévô feszültségeket. A nemes 
szándékok azonban csak részben való-
sultak meg. A versenyzôk tiszteletre 
méltó erôfeszítései mögött hatalmas 
pénzforrásokat mozgósító anyagi ér-
dekek, cselekvések húzódnak meg, 
nem beszélve a pénzre váltható ajzó-
szerek káráról. A doppingkérdést 
azért nehéz megoldani, mert egyesek 
a siker érdekében mindenre képesek. 
Egy amerikai sportújság élsportolókat 
faggatott: szednének-e ajzószert, ha 
szavatolják a számukra, hogy öt éven 
belül minden versenyt megnyernek, 
továbbá szép summa üti a markukat – 
de utána biztosan meghalnak. A meg-
kérdezettek több mint a fele „igennel” 
válaszolt.

A magyar ember az újkori olimpia 
kezdete óta arról álmodik, hogy egy-
szer majd Budapest lesz a nyári játé-
kok házigazdája. Napjainkban újra 
felerôsödött ez a szándék. Nem vitás 
azonban, hogy a holnap olimpiája is a 
pénzrôl szól majd. Naiv álmodozás az 
ógörög olimpiai játékok szellemét, a 
„derékség” díját visszahozni a piacgaz-
daság törvényei szerint mûködô mai, 
globalizált világban. A pénzisten már 
régen kiseprûzte az olajkoszorút, és 
fogalmunk sincs, hogy az elkövetkezô 
évtizedekben a játékok milyen irányt 
vesznek. A döntések meghozatalához 
józan ész szükséges --– és nem hét-
köznapi mennyiségben! Ezt nevezi a 
világ bölcsességnek. Bethlen István 
szavaival: nem olyan idôket élünk, 
amikor bárki kedvenc rögeszméi sze-
rint cselekedhet.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Budapest jelezte az 
olimpiai rendezési 

szándékát
A 2024-es játékok házigazdájáról 

2017-ben Limában döntenek
Budapest és a Magyar Olimpiai Bi-

zottság (MOB) elküldte a 2024-es olim-
piára és paralimpiára vonatkozó pá-
lyázati szándéknyilatkozatát 
Lausanne-ba a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottsághoz (NOB).

A Thomas Bachnak, a NOB elnöké-
nek címzett „közös szándéknyilatko-
zatban” (amelyen Tarlós István fô-

Náci jelképnek nézték a nem kimondottan a szélsôjobboldali szurkolóiról 
elhíresült MTK egyik molinóját a Vojvodina elleni Európa-liga selejtezô 
visszavágóján.
A klub 1888-as alapításának emléket állító drapéria feliratában a 88-as 

szám szúrta az UEFA-ellenôrök szemét, ami valóban egy közismert náci 
motívum, hiszen a 88 jelentése neonáci körökben „Heil Hitler”, miután a 
H az ábécé nyolcadik betûje.
A drukkereknek végül le kellett szedniük a kérdéses drapériát --– tudta 

meg a VS.hu.



   14. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                             2015. július 23. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Ökörgázló, 2. Újév napján, 3. 
Albert Lortzing, 4. Mészöly Gézáé, 5. 
Magaslaton álló házat, lugast, kilátót, 
6. A pengetôs hangszerekébe, 7. A 
Márió és a varázsló c. mûvé 8. A 
túzokból, 9. Golda Meir, 10. Charles 
Darwiné.

E heti kérdéseink:

1. Melyik híres Arany-balladában sze-

repel Pörge Dani?

2. Melyik városunkban található a 

Rippl-Rónai múzeum?

3. Ki írta az Emberi sors c. kisre-

gényt?

4. Mi a neve a sárgarépa A-vitamint 

tartalmazó festékanyagának?

5. Ki szerezte a Zorba, a görög c. film 

zenéjét?

6. Melyik a föld legnagyobb félszigete?

7. Ki rendezte a Szerelmes biciklis 

ták c. filmet?

8. Melyik fa milyen része a parafa?

9. Ki a zeneszerzôje A Kádár Kata c. 

operának?

10.Mi a lényeges különbség az indiai 

és az afrikai elefánt között?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az öreg székely utazik a vonaton, a 

kalapja mellé tûzve egy jegy. Jön a 
kalauz:

--- Jegyeket, bérleteket.
Az öreg erre elkezdi aggódva keresni 

a jegyet. A kalauz, látván a jegyet a 
kalapra tûzve gondolja, hogy megvic-
celi az öreget.

--- Tudja mit öreg, mire végigellen-
ôrzöm a kocsit meglegyen a jegy!

Az öreg székely csak ül nyugodtan. 
Végez a kalauz, odalép az öreghez 
kérdi:

--- Megvan-e a jegy öreg?
A székely erre elkezdi még kétség-

beesetebben keresni a jegyet. Közben 
beérnek a végállomásra. Azt mondja a 
kalauz:

--- Na öreg most az egyszer elen-
gedem magát!

Az öreg leszáll, a kalauz dagadó mel-
lel kihajol az ablakon és igy szól:

--- Ott van a jegy a kalapjára tûzve!
Mire az öreg székely:
--- Tudom fiam, az a múltheti!

* * *
Székelyek ülnek a tömött csíki vona-

ton. Felszáll egy ember, benyit egy 
tömött kabinba, és megszólal:

--- Jó napot atyafiak!
--- Jó napot! --- hangzik a válasz
--- Hely van?
--- Van.
---  Oszt hun?
--- Hát rajta ülünk.

* * *
--- Mondd csak fiam mit ád a juh?
--- Tejet.
--- Hát még mit?
--- Hát... gyapjút is ád.
--- Nagyon jó! Tudod-e, hogy mit 

készítenek gyapjúból?
A gyerek hosszan hallgat, mígnem a 

tanító a segítségére siet.
--- Hát mibôl van a nadrágod, fiam?
--- Szétfejtettük öregapám kabátját, 

oszt abból.
* * *

Az öreg székely részegen megy haza 
és beleesik a kútba. Kirohan hozzá az 
egész család, leengedik a kötelet és 
elkezdik felhúzni. Mikor kibukkan a 
feje a kútból, elkezd rettentôen nevet-
ni 

Mondja neki az asszony:
--- Ember, mit röhögsz hisz alig né-

hány másodperce mentettük meg az 
életed!

--- Azon röhögök, hogyha elengedném 
a kötelet, akkor hogy seggre esnétek!

* * *
Székely bácsi dobozos sört vesz. No-

sza, elô a bicskát, körbevágja, s jóízûen 
kortyol. Az eladó megszólal:

--- De hát bácsi, nem úgy kell, itt van 
ez a karika, ezt ha meghúzza, ki van 
bontva!

--- Á, az csak olyanoknak kell, akiknek 
nincs bicskájuk!!!

* * *
A székely parasztbácsi elhatározza, 

hogy továbbtanul. Elmegy hát az isko-
lába, ahol egy felvételi vizsgán kell 
átesnie matematikából. A vizsgáztató 
megkérdezi:

--- Ha én adok magának két nyulat, 
aztán még két nyulat, majd még kettôt, 
hány nyula lesz? 

--- Hát bizony, akkor hét! --- feleli a 
bácsi.

--- Na, ezt gondolja át még egyszer! 
Ha adok magának háromszor két 
nyulat,   akkor hány nyula lesz? --- kér-
di újra a vizsgáztató.

--- Hét! --- mondja a bácsi határozot-
tan.--- De ember, még ezt az egyszerû 
számtanfeladatot sem tudja megolda-
ni?

Nem tudja, mennyi háromszor kettô?

--- Háromszor kettô az hat! --- mondja 
erre a bácsi.

--- Akkor az elôbb miért hetet mon-
dott? --- teszi fel a kérdést dühösen a 
vizsgáztató. 

--- Az elôbb nyulat kérdezett, abból 
meg van nekem otthon is egy!

* * *
--- Hallom a feleségednek van egy 

iker nôvére.
--- Igen.
--- És egy lakásban éltek vele?
--- Igen.
--- És nem szoktad összetéveszteni 

ôket egymással.
--- De, néha elôfordul.
--- És honnan tudod, hogy épp össze-

keverted ôket?
--- A sógornôm meg szokta köszönni 

utána.
--- Az én menyasszonyomnak van egy 

ikertestvére.
--- És nem téveszted össze ôket?
--- Nem. A menyasszonyom testvéré-

nek van szakálla.
* * *

Két béka beszélget az árokparton.
--- Azért jó, hogy az összes lány 

megvolt a faluban.
--- Ja. De azért a varázsló lányát ki-

hagyhattuk volna...
* * *

--- Itt a villamosszékben mi az utolsó 
kívánsága?

--- Mikor rámereszti az áramot, bá-
torítóan fogja meg a jobb kezemet!

* * *
 Kapitány úr! Léket kapott a hajó, de 

az utasok nem akarnak beszállni a    
mentôcsónakokba! Hogyan vegyem 
rá ôket arra, hogy beszálljanak?

--- Az angol utasoknak mondja azt, 
hogy ez nagyon sportszerû dolog; a 
franciáknak azt, hogy ez elegáns; a 
németeknek azt, hogy ez parancs; a  
magyaroknak meg azt, hogy ez tilos!

* * *
 Képzeld, Petra, azt olvastam, hogy a 

túlvilágon újjászületünk valamilyen     
állat testében!

--- Juj! Ezek szerint elôfordulhat, 
hogy belôlem egy csúf kis béka lesz?

--- Nem, nem! Kétszer ugyanaz nem 
lehet az ember!

* * *
  Maguk ott lent a gödörben azok a 

skót turisták, akik három napja tûntek 
el?

--- Igen, a jégen csúszva ide lezuhan-
tunk!

--- Most már nyugodjanak meg, itt a 
Vöröskereszt!-

--- Menjenek tovább, mi nem ada-
kozunk!

* * *
Téged mi juttatott ide a sittre, ha-

ver?
--- A konkurencia. Az állam irigy-

kedett rám, mert ugyanolyan bankje-
gyeket nyomtattam, mint ô.

* * *
--- Milyen jól táncolsz, Józsi! Kár, 

hogy csak most találkoztam veled elô-
ször.  De miért vagy ilyen sápadt?

--- Hosszú idô után most szabadultam 
a börtönbôl.

--- Miért ültél?
--- Megfojtottam a feleségemet és 

elástam.
--- Jaj, de örülök! Hiszen akkor te 

most nôtlen vagy!
* * *

Krisztike, te mit fogsz csinálni, ha 
olyan idôs leszel, mint amilyen én 
vagyok?

--- Fogyókúrázom.

A gulyásleves legnyáriasabb válto-
zatának nincs sok köze a palócokhoz, 
annál több szál fûzi Mikszáth Kál-
mánhoz és Gundel Jánoshoz.

A palócleves olyan, mint egy állat-
orvosi ló: sok mindent be lehet rajta 
mutatni, ami a magyar konyhára jel-
lemzô. Rengeteg körülötte a félreértés, 
becsap a neve, a keletkezéstörténetét 
és származását legendák övezik, 
mindenki másképp készíti, de esküszik 
rá, hogy az övé az eredeti recept.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy való-
jában hogyan fûzôdik Mikszáth nevé-
hez ez a leves, és mi köze a palócokhoz, 
ki találta fel, és hogyan készült ere-
detileg. Végül pedig egyszerûen örü-
lünk neki, hogy nyár van, a piac tele 
zöldbabbal és kaporral, ez pedig a leg-
jobb ürügy arra, hogy megfôzzük ezt a 
súlyos, ugyanakkor legalább annyira 
frissítô, savanykás, fûszeres, zsíros 
nyári levest.
A Mikszáth-legenda
A történet nem is a pocakos, nagy és 

kifinomult étvágyú íróval kezdôdik, 
hanem a szakácskönyvíró Gundel 
Károly apjával, Gundel Jánossal, aki 
1894-ben megvásárolta az István Fô-
herceg Szállót, amelynek étterme a 
kor „celebjeinek”, az aktív társadalmi 
életet élô hírességeknek és politiku-
soknak a gyûjtôhelyévé vált. Ott evett 
Tisza István, Lotz Károly mellett 
Mikszáth Kálmán is. Utóbbiról Gundel 
különtermet nevezett el, amelynek 
megnyitójára gálavacsorát rendezett.

A menü fogásait egy-egy Mikszáth-
novellára való utalással nevezte el. 
Ennek a vacsorának a bevezetôje volt 
a palócleves. Az író állítólag azt a fe-
ladatot adta Gundelnek, hogy kreáljon 
neki egy ételt, amilyet még sosem kós-
tolt, de olyan legyen, ami összefoglalja 
a magyar konyha legfontosabb jel-
lemzôit. Ez elég jól sikerült, hiszen 
voltaképpen egy gulyáslevesrôl van 
szó, amelyet a zöldbab, a kapor és a 
tejföl tesz különlegessé.

Annyiban azért palócos szeretne még 
lenni, amennyiben a palóc konyha va-
lóban gazdag tejfölös, krumplis leve-
sekben.
Szerencsére volt, aki lejegyezze

Palócleves, amit nem is 

a palócok találtak ki

A leves receptje évekre elfelejtôdött, 
Magyar Eleknél bukkant fel újra, aki 
tagja volt Gundel János fia, Károly 
baráti körének. Az ínyesmester sza-
kácskönyvé-ben lejegyzett történet 
szerint egy vacsoraverseny bírálói 
számára készíttetett vacsorán bukkant 
fel ez a fogás.

A verseny bírálata során tizennégy 
hurka-kolbászos, toros káposztás me-
nüt ettek végig, ezután következett a 
palócleves, mely üdítô változatosság-
nak bizonyult a kemény munka után. 
A szigorú ételszakértôknek annyira 
ízlett, hogy mindenki két tányérral 
kért belôle, a szakácskönyvszerzô ma-
ga pedig azonnal lediktáltatta a recep-
tet a vendéglátóval.
Ma élô receptváltozatok
A receptek az étel három elkészítési 

pontján különböznek: a hús fajtájának 
kiválasztásában, a zöldségek fôzésé-
nek módjában és a habarás kérdé-
sében.
Pulykából? Ne már!
Az eredeti palócleves állítólag ürübôl, 

tehát húsra hizlalt, herélt bárányból 
készült. Már az Ínyesmester is kitér 
egy utóiratban arra, miszerint elôfor-
dult már, hogy elkészíttette ugyan a 
levest marhahússal, de az eredmény 
nem volt az igazi.

Mivel azonban nemhogy ürühöz, bá-
rányhoz vagy birkához is igen nehéz 
hozzájutni, szinte mindenütt behelyet-
tesítik valamivel. 

Legtöbbször --– például a debreceni 
Ikon étteremben is -– marhalábszárral, 
másutt sertéscsülökkel, combbal vagy 
akár pulykacombbal is elkészítik. 
Váncsa mester maga ijesztô mennyi-
ségû –- és rögtön háromféle állatból 
való –- hússal írja a receptet: marha-
lábszárral, sertéscsülökkel és csontos 
báránnyal.
Mikor megy bele a bab?
Gundel Károly szakácskönyve, az 

Ínyesmester és a legtöbb recept külön 
fôzi meg a pörköltalaphoz a zöldsé-
geket, hogy mindegyik éppen ideális 
állagú lehessen a végén. A lé az egyes 
zöldségek fôzôlevének egy részébôl és 
csontlébôl áll. Ezt a lépést leegysze-
rûsítettem, és inkább igyekeztem az 
egyes hozzávalók leveshez való csatla-
kozását úgy idôzíteni, nehogy szétfôjön 
a krumpli, a répa és a zöldbab.
Lisztet aztán minek?
A legtöbb recept tejfölös habarással 

sûríti be a levest, azaz a fôzési idô 
végeztével egy nagy pohár tejfölben 
kevés lisztet kell csomómentesre ke-
verni, majd ezt adni a fazékhoz. Ha 
zsíros húst használunk a leveshez, az 
alap pedig úgy készül, ahogy a pörköl-
tek általában, ez a lépés teljesen szük-
ségtelen. Elég, ha tálaláskor az aszta-

lon ki-ki a maga ízlése szerint adagol a 
zsíros tejfölbôl a tányérjába.
A lényeg ki ne maradjon
Szerintem a leves igazi különleges-

ségét és egy átlagos gulyástól való 
eltérését a friss kapor és a savanykás 
íz adja. Nem minden recept alkalmazza 
ezeket, például az Ínyesmester sem, 
pedig igazán megéri. Ez az a bizonyos 
plusz, ez ellensúlyozza a bárányhús 
nehéz zsírosságát, és passzol a zöldbab 
nyári frissességéhez.

Az, hogy mivel savanyítunk, mind-
egy: ecet, tárkonyecet vagy citrom 
egyaránt jó hozzá.

Alapanyagok:
 • fél kg báránylapocka vagy comb – 

csontos, tehát kb. 30 dkg színhús
 • 5 dkg füstölt szalonna
 • fél fej vöröshagyma
 • édesnemes ôrölt pirospaprika
 • ôrölt rómaikömény
 • babérlevél
 • só
 • 20 dkg krumpli
 • 20 dkg friss zöldbab
 • egy szál sárgarépa
 • egy szál fehér répa 
A tálaláshoz: 
 • egy csokor friss kapor
 • tejföl
 • citrom vagy ecet
Elôször is keresek egy hentest, aki 

árul felkockázott bárányhúst, vagy ha 
nem, megteszi, hogy felaprítja. Ha 
ilyet nem találok, akkor a húst, ameny-
nyire tudom, leválasztom a csontról, 
megtisztítom, és egészen kis kockákra 
vágom. A vöröshagymát apróra vá-
gom.

A szalonnát felkockázom. Egy nagy 
lábos alján egészen alacsony lángon 
kiolvasztom a szalonna zsírját. Ehhez 
adom a hagymát, és félig megpárolom. 
Hozzáadom a húst és a csontot, nagy 
lángon átpirítom. Lehúzom a lángról, 
megszórom pirospaprikával és a ró-
maiköménnyel, átkeverem.

Egészen pici vizet adok hozzá, bele-
dobom a babérlevelet, alacsonyra ve-
szem a lángot, és a húst puhára pá-
rolom. Ez kuktában körülbelül másfél 
óra, anélkül akár három is lehet. Mikor 
már majdnem kész, hozzáadom a meg-
tisztított, felkarikázott répákat és a 
megpucolt, felkockázott krumplit. Fel-
öntöm alaplével, csontlével vagy víz-
zel, sózom. Közben a zöldbabot két-
centis darabokra vágom. Akkor adom 
a leveshez, amikor a zöldségek félig 
megpuhultak. Amikor minden éppen 
puha, kész. Tálaláskor adok hozzá tej-
fölt, ecetet vagy citromot és friss 
kaprot.



00:15 Himnusz  
00:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:35 Balatoni Nyár  
02:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
02:30 Család-barát 
03:50 Hét tonna dollár (1973)  
Magyar filmvígjáték. Ren-
dezte: Hintsch György. 
Szereplők: Kabos László 
(Luciano), Bárdy György 
(Szánthódi Bandi), Darvas 
Iván (Zima), Vörös Eszter 
(Margit-Klári), Buss Gyula 
(Roger úr), Inke László 
(cirkuszigazgató), Rátonyi 
Róbert (Wilson úr), Alfon-
zó. Luciano, a vándorcir-
kusz bohóca egy vidéki 
kiskocsmába megjósolja, 
ki mennyit fog nyerni a  
billiárdban. Számmisztikai 
felfedezése minden szeren-
csejátéknál bevállik, felté-
ve, ha működik a gamma-
tényező. Ez pedig nem 
más, mint egy csinos nő az 
ágyban. Ezt a rendkívüli 
képességét próbálja kihasz-
nálni a haza érdekében, és 
három segítséggel felvér-
tezve "átdobják" Lucianót, 
mint az ország titkos fegy-
verét, hogy fossza ki a ka-
pitalista országok legna-
gyobb kaszinóit. A terv 
bevállik, Bondoros világ-
város lesz. Az egész olyan, 
mint egy álom...
05:15 Hagyaték Magyarok 
törvénye - az Aranybulla  
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40 Világ  
11:00 Kárpát expressz   
11:25 Ízőrzők Öttömös. 
Magyar ismeretterjesztő  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin   
12:30 Domovin. Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15  Kívánságkosár
15:10 Isten kezében "Egész 
papi életem készülődés volt."
15:35 Új nemzedék 
16:05 80 liter alatt a Föld 
körül 20/2. Magyar úti-
filmsorozat  
16:35 Lengyelország 
20/2.:  "Mikor megyek 
Galícia felé"   
17:00 Hazajáró  Dél-
Bácska 
17:30  Öt kontinens  
18:05 Magyarok Latin-
Amerikában (2014)  9/8.:  
18:35 Szeretettel Holly-
woodból 
19:00  Hogy volt?!  Mé-
száros Ágira emlékezünk 
20:00 Banán, pumpa, kurb-
li -  A L árt pour ĺ art társulat 
új műsora (2012)  
Öngyilkosjelölt és a többiek
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/12.: Folya-
mi Ervin, az új főnök. Ma-
gyar tévéfilm   
21:55 Ridikül - Női talk-
show Külföldön ez úgy 
szokás
22:50 Fapad 24/12.: A mi-
kulásjárat.Magyar tévéfilm  
23:15 Kárpát expressz   
23:40 Világ
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00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:15 Ridikül - Női talk-
showKülföldön ez úgy 
szokás
04:00 Hazajáró Kelemen-
havasok 
04:30 Szerelmes földrajz  
Ferencvárosi maradok… - 
Bornai Tibor. Bornai Tibor 
zenész, dalszerző és szöveg-
író szerelmes földrajza lénye-
gében visszatérés gyermek-
korába. Visszatérés Szeged-
re, a Dóm térre, a Hősök ka-
pujához, a Tisza partra, egy jó 
kis ebédre a halászcsárdába. 
Visszatérés az óriási Nagyvá-
rad téri, udvaros-körfolyosós 
bérházba, az Asztalos János 
parkba, no meg Visegrádra, 
életének jelenlegi színterére. 
05:00 Hagyaték A Haza 
megtartói - Magyar nagy-
asszonyok 
05:30 Duna anzix Baran-
golás a Dunakanyarban 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár   
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Kék bolygó   
11:00 Minden tudás   
11:25 Ízőrzők  
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 Evangélikus magazin  
15:40 Útmutató  
16:10 Útravaló  
16:3580 liter alatt a Föld 
körül  20/3.:  Magyar úti-
filmsorozat  
17:05 Lengyelország 20/3.:  
Kolostorok, kastélyok, 
jóféle csöndek. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat   
17:30 Herman Ottó, az 
utolsó magyar polihisztor 
(2014)  IV/3.  
18:30 Térkép  
19:05 Hogy volt?! (2012) 
Bárdy Györgyöt köszönt-
jük.1921-ben született Kis-
pesten. Már első filmszere-
pében, a Valahol Európá-
ban kegyetlen szolgabírója-
ként is negatív figurát ját-
szott, és bár az intrikus karak-
tereket Lucifertől Jumur-
dzsákig később is elősze-
retettel osztották rá, ugyan-
akkor – talán kevesen 
hallottak róla, de - alakított 
rokonszenves figurákat is. 
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show (2011)  
24/13.: Katalin dolgozói 
profiljai az új főnöknek. 
Magyar tévéfilm  
22:00 Ridikül - Női talk-
show Érzéketlen kölykök
22:50 Fapad 24/13.: Fo-
gyasztóvédelmi ellenőrzés; 
Magyar tévéfilm   
23:20 Minden tudás   
23:40 Kék bolygó 

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát  
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
03:15 Ridikül - Női talk-
show Csak olyat szeress, 
aki viszont szeret 
04:05 Hazajáró Gyimes - 
A csángók patakországa 
04:30 Szerelmes földrajz 
Pécsi séták - Dévényi 
Sándorral. Az apai ágon 
horvát származású, anyai 
ágon tősgyökeres pécsi 
Dévényi Sándor Kossuth 
és Ybl Miklós-díjas épí-
tész, a magyar organikus 
építészet egyik meghatá-
rozó alakja szülővárosát, 
Pécset mutatja be szerel-
mes földrajzában. 
05:00 Hagyaték Állok 
Istenért, Hazáért - Mind-
szenty József, a magyarok 
pásztora Papnak szentel-
ték, ám a sors többet köve-
telt tőle – mártírrá kellett 
válnia, hogy híven szolgál-
hassa Krisztust és a Hazát. 
Hű maradt Istenhez az is-
tentelenek között, Hazához 
a hazátlanok közt, ember 
maradt az embertelenség-
ben. S így nem csak főpap-
ja, de lelki-szellemi pász-
tora is lett nemzetének.
05:30 Duna anzix A Duna 
legszebb ékköve - Buda-
pest, a hídak városa 
05:50 Kívánságkosár  
07:40 Balatoni Nyár   
09:30 Család-barát 
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:40 Iskolapad   
11:00 Élő egyház   
11:25 Ízőrzők : Csurgó 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Slovenski utrinki  
Szlovén nemzetiségi 
magazin
12:30 Alpok-Duna-Adria   
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:05 A sokszínű vallás  
15:20 Biblia és irodalom  
15:35 Engedjétek hozzám  
15:45 Így szól az Úr!  
16:00 Virágzó Magyaror-
szág  Gárdony 
16:25 80 liter alatt a Föld 
körül 20/5.   
16:55 Lengyelország 20/5.: 
Sandomierz és Ujazd 
17:20 Határtalanul magyar  
Hegyek szárnyán - Az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület 
17:50 Hazajáró  Borzsa 
havasok 
18:25 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
18:55 Hogy volt?! Feleki 
Kamillra emlékezünk 
20:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
20:50 Ybl 200 - Károlyi 
György palota-bérháza.    
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/15.: A rovar-
irtás Magyar tévéfilm  
22:00 Ridikül - Női talk-
showNő a nőnek farkasa 
22:50 Fapad 24/15.: Ételmér-
gezés Magyar tévéfilm   
23:20 Élő egyház   
23:40 Iskolapad

00:00 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELV
00:15 Balatoni Nyár   
02:05 Család-barát 
válogatás  
03:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍRE
03:15 Ridikül - Női talk-
show Nő a nőnek farkasa
04:00 Hazajáró Hargita - A 
székelyek szent hegye 
04:30 Szerelmes földrajz 
Für Anikó – Időjárás. Für 
Anikó színésznő, ifjú korá-
nak kedves helyszíneire 
kalauzolja el a nézőt. Töb-
bek között Szombathelyen, 
Kőszegen, Velemben, a 
Jáki-templomnál, a Kámo-
ni Arborétumban barango-
lunk, de lesz kisvasutazás 
és sok-sok kerékpározás is…
 05:00 Hagyaték A Szentí-
rás magyarul - A vizsolyi 
Biblia küldetése 
05:30 Duna anzix  A Duna 
legszebb ékköve - Buda-
pest, a műemlékek városa 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40 Unió28   
11:00 Profit7   
11:25 Ízőrzők Mátrade-
recske Magyar ismeretter-
jesztő sorozat   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék  
12:30 Hazajáró  Kraszna-
Havas 1
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár
15:10 Katolikus Krónika  
15:35 Új nemzedék  
16:05 80 liter alatt a Föld 
körül (2013)20/6.
16:35 Lengyelország 20/6.: 
Szent Kinga nyomá-ban  
Magyar ismeretterjesztő 
17:05 A MAGYAR MŰ-
VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA  
MMA - portré sorozat 
18:00 Hazajáró (2013)  
Baj-hegység 
18:40 Hogy volt?! Koncz 
Gábor felvételeiből. Koncz 
Gábor a legtöbb szerepében 
nehézfiút alakít. „Kaszkadőr 
nélkül”, - ahogyan életrajzi 
könyvének a címe is mond-
ja. Azt mondja: egyáltalán 
nem bánja, hogy beskatu-
lyázták a szerepeibe; így azt 
játssza, amit szeret, és amit 
tud. Alakításainak száma 
megengedi a feltételezést, 
hogy ma már akár egy való-
ságos rendőrezredest is tudna 
helyettesíteni. Nagy vadász, 
kiváló lovas és nagyszerűen 
vízisíel, és ezeket a tevékeny-
ségeket halálosan komolyan 
veszi. Szerelme a színészet, 
és e szerelem elismeréseként 
1968-ban Jászai Mari díjjal 
tüntették ki, Érdemes mű-
vész 1982-ben,  1997-ben 
pedig Kossuth-díjas lett.
19:35 FÁBRY 
21:00  HÍRADÓ 
21:25 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/16.: A szu-
peraudit. Magyar tévéfilm   
21:55  Ridikül - Női talks-
how
22:50 Fapad 24/16.: A VIP 
vendég Magyar tévéfilm  
23:20 Profit7   
23:45 Unió28   

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:20 Ridikül - Női talk-
show Mennyire vagyunk 
hiszékenyek?
04:05 Hazajáró Számvetés 
- Pillanatképek a Hazajáró-
es vándorútjáról 
04:35 Szerelmes földrajz  
„Vétessék ki szóló szí-
vem” - Szvorák Katalin 
05:05 Hagyaték: Túszul 
ejtett örökségünk - Köny-
vek a hadak útján 
05:30 Duna anzix 
05:50 Pista tekintetes úr 
(1942) Magyar játékfilm   
Rendezte: Daróczy József. 
Szereplők: Halasi Mariska, 
Pálóczy László, Jávor Pál 
(Baracs Pista), Mály Gerő 
(Horváth pékmester), Tol-
nay Klári (Rolla), Vaszary 
Piri (Trezka, a felesége)
07:05 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
07:35 Balatoni Nyár  
09:20 Család-barát  
10:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:45 A nap vendége 
(2006) Agócs Gergely 
népzenész, népzenekutató 
11:00 Itthon vagy!  
11:25 Ízőrzők: Pócsmegyer 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Csendül a nóta 
Farkas Rozália, S. Bíró 
Antal, Lakatos Mik-lós és 
zenekara, Szántai Ildikó, 
Bokor János, Oláh Kál-
mán és zenekara
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Aranyfeszt  
14:10 Itthon vagy!  
14:35 Légy jó mindhalálig 
(1960)  Magyar film  Ren-
dezte: Ranódy László. Sze-
replők: Tóth László (Nyi-
las Misi), Kiss Antal (Gi-
mesi), Bessenyei Ferenc 
(igazgató), Törőcsik Mari 
(Doroghy Bella), Psota 
Irén (Doroghy Viola), Kiss 
Ferenc (Pósalaky úr), Holl 
István (Török úr), Bitskey 
Tibor (Gyéres osztályfő-
nök), Doroghy Sanyika 
(Beke Zoltán), Beke Zol-
tán, Bihari József, Sanyó 
Sándor, Sövény Zoli. Mó-
ricz Zsigmond remekének 
filmváltozata.
16:15 Novum  
16:45 Csodabogár   
17:15 80 liter alatt a Föld 
körül (2013) 20/7.:  Ma-
gyar útifilmsorozat  
17:45 Lengyelország 
20/7.: Krakkó 1. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
18:25 Szabadság tér ́ 89  
19:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
20:00 Mindenből egy van 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 17. rész: Április 
1: bolondok napja. Magyar 
tévéfilm  
22:00 DUNASZÍNHÁZ 
Pierre Beaumarchais: Figa-
ro házassága  (2014)  A 
Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós 
társulatának előadása. 
Rendező: Keresztes Attila

00:05 Himnusz   
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Balatoni Nyár  
02:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
02:20 Légy jó mindhalálig 
(1960)  Magyar film. Mó-
ricz Zsigmond remekének 
filmváltozata. Nyilas Misi, 
a debreceni kollégium di-
ákja szerencsésnek mond-
hatja magát. Nemcsak 
pakkot kap otthonról, de 
két munkája is lesz. 
03:55 Család-barát 
05:10 Építészet XXI.  
05:50 Muzsikál a mozi 
(1984) Összeállítás régi 
magyar filmslágerekből 
06:35 Hagyaték (2015) 
Mindent vissza - Bécsi 
döntések, a revízió évei
07:00 Építészkorzó. Bor-
sos József monográfusa a 
jeles debreceni építészelőd 
munkásságát segít megi-
dézni a krematóriumtól az 
egyetemi templom épü-
letéig.
07:30 Balatoni Nyár  
09:15 Magyar elsők: Az 
első magyar nagyszállók
09:35 Család-barát  
10:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:00 Rúzs és selyem   
11:25 Ízőrzők:  Pusztavám 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor: Bangó 
Margit, Kovács Apollónia, 
id. Sánta Ferenc, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
12:30 Nótacsokor: Csala 
Judit, Bősi Szabó László, 
Hatvani Kiss Gyöngyi, 
Déki Lakatos Sándor és 
zenekara
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Magyar elsők: Az 
első magyar mozis 2005
13:40 Virágzó Magyaror-
szág: Balatonfüred 
14:00 Szabadság tér ́ 89   
14:45 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
15:35 Amire a világ táncolt 
Örökzöld dallamok - A 
hatvanas évek . Szereplők: 
Bontovics Katalin, Cserhá-
ti Zsuzsa, Deák Tamás 
(trumpet, karmester), Ga-
ray Attila, Geri Edit, Mát-
ray Gábor, Postássy Juli, 
Stefanidu Janula (ének, vo-
kál), Tóth János Rudolf, 
Winand Gábor (ének)
16:30 Örökzöld dallamok 
Randevú a Georgia 
Bárban 
17:00 80 liter alatt a Föld 
körül 20/8.:  
17:30 Lengyelország 
20/8.: Krakkó 2. - A város 
életre kel 
18:00 Térkép 
18:25 Öt kontinens  
19:00 Szeretettel Holly-
woodból
19:30 Anna Bál 
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show 24/18.: A 
teljesítményértékelés. 
Magyar tévéfilm   
22:00 Ridikül - Női talk-
show Mindennapi prak-
tikáink
22:45 kult.hu 
23:15 Tessék!   
23:40 Rúzs és selyem  

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Balatoni Nyár  
02:10 Család-barát 
válogatás 
03:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:15 Ridikül - Női talk-
show Érzéketlen kölykök
04:05 Hazajáró Csornaho-
ra-hegység - Ezüstföld 
kincse 
04:30 Szerelmes földrajz 
Az UNESCO tetején… 
Bogyay Katalin. Bogyay 
Katalin szerelme Párizs. 
Azon belül is az UNES-
CO épülete. Az ENSZ 
Nevelésügyi, Tudományos 
és Kulturális Szervezete, az 
UNESCO közgyűlésének 
tavaly megválasztott elnö-
kével ellátogatunk a barát 
és munkatárs, Hedva Ser 
szobrászművészhez (aki 
Salador Dali egykori laká-
sában él, felkeressük Bar-
tók Béla szobrát és kertjét 
(„Bartók visszatérő motí-
vum lesz a filmben”), ki-
csit megpihenünk a Rodin 
Múzeum kertjében és per-
sze bejárjuk az UNESCO
épületének minden zegzugát, 
05:05 Hagyaték  Elfelejtett 
anyanyelvünk - magyar 
népi jelképtár 
05:30 Duna anzix (2011)  
A templomok, a keresztek 
és a festők városa - 
Szentendre 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Balatoni Nyár  
09:30 Család-barát 
válogatás  
10:25ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:40  4kerék  
11:00 Magyar gazda   
11:25 ÍzőrzőkCsákvár 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika   
Horvát nemzetiségi magazin
12:30 Ecranul Nostru  Ro-
mán nemzetiségi magazin
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár
15:10 Rome Reports - 
Vatikáni híradó 
15:35 Isten kezében  
16:05 Virágzó Magyaror-
szág  Abony 
16:25 80 liter alatt a Föld 
körül (2013) 20/4. 
16:55 Lengyelország 20/4.:  
"Két öröklétű tölgy" Jaros- 
lav és Krosno 
17:25 Határtalanul magyar 
A Duna-menti Hollywood 
megálmodója - Bosnyák 
Ernő, Zsombor 
17:55 Hazajáró 
18:25 Szerelmes földrajz 
"Az én kis falum..." ...és 
azon is túl. Beer Miklós 
váci megyéspüspök 
19:00 Hogy volt?!  Molnár 
Piroska felvételeiből  
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán!  Szente Vajk
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
laity Show 24/14.: Mobil-
kaptár. Magyar tévéfilm  
22:00 Ridikül - Női talk-
show 
22:50 Fapad 24/14.: Az év 
dolgozója Magyar tévéfilm   
23:20 Magyar gazda   
23:40  4kerék   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



   16. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                             2015. július 23. 

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.

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

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

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

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

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


