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Védelmi pénz MAGYAR
Zsigmond csapatait, amikor a fejedelem protestáns hitre próbálta kényszeríte-
ni a székelyeket.

Székelyruhás fiatalok vitték a hegyre azt a kötélkordont, amelynek oltalmá-
ban az egyházi vezetôk érkeztek a Hármashalom oltárhoz. A kordonban zarán-
dokolt Áder János köztársasági elnök, és felesége Herczegh Anita. A zarán-
dokok között van Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Lezsák Sándor, az 
Országgyûlés alelnöke is.

A csíksomlyói hegynyeregben százezrek által hallgatott prédikációban a 
mózesi áldást idézve kijelentette: Isten akarata, hogy éljünk és jobban éljünk a 
szülôföldünkön. Úgy vélte, hogy a csíksomlyói zarándoklatból kell erôt meríteni 
ahhoz, hogy a családdal, az egyházközösséggel és a néppel összekapaszkodva 
kérjük Isten áldását az életterünk betöltéséért.

„Ne maradjon beszegezett ház, gyerek nélküli iskola, megfogyatkozó falu és 
város, megfogyatkozott ország és szülôföld. Be kell töltenünk életterünket” --– 
hangsúlyozta a búcsú szónoka.

A Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság évére utalva kijelentette, 
irgalmasság van a teremtésben, a megváltásban és a megszentelésben is. A 
gyönyörû csíki tájat a teremtés csodájaként említette meg.

Az ünnepi szónok a megbocsátás szükségességére is kitért prédikációjában. 
Megemlítette: a szûzanya nem gyalázta szent fia kivégzôit, a megbocsátás ott 
volt a lelkében. „Amikor az ô közbenjárását kérjük, (.) mindig legyen ott 
elôttünk, hogy a megbocsátás, az Istennel való kapcsolatunk rendbetétele, és az 
embertársainkkal való kapcsolatunknak is a rendbetétele” –-- fogalmazott a 
szónok, aki szerint ki kell engesztelôdnünk Istennel, és embertársainkkal.

Prédikációja végén a magyar és a székely himnusz szavait összekapcsolva 
jelentette ki: „kérünk Istenünk, álld meg a magyart, és ne hagyd elveszni 
Erdélyt”.

A mise fôcelebránsa, Bíró László tábori püspök arra hívta fel a figyelmet, 
hogy akik elzarándokoltak a csíksomlyói szûzanyához, akik ragaszkodnak 
hozzá, azok nem árvák. „Ne engedjük, hogy az egyház árvaházzá legyen, ne 
engedjük el a szûzanyát. Ne engedjük, hogy nemzetünk árvaházzá legyen” --– 
hangoztatta a püspök.

Magyarország a GDP 
négy százalékát fizetné 

a kvótarendszer elutasításáért
Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint ha az unió bevezetné a 

migránsok elutasítása miatti büntetést, akkor Magyarországnak a GDP 4 
százalékának megfelelô összeget kellene fizetnie.

Kovács István az M1 aktuális csatorna szombat esti mûsorában azt mondta, 
számítások szerint 1,5 millió ember érkezhet az Európai Unióba, közülük a 
kvótarendszer alapján Magyarországra mintegy 18 ezren jutna. Ha ezek egyi-
két sem fogadja be Magyarország, akkor a büntetési tétel a GDP 4 százalékára 
rúgna, ennyi pénzt az oktatásra költ az állam --- mondta.

Szavai szerint a fejenként 250 ezer eurós bírság „valóságtól 
elrugaszkodott összeg”.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2016. máj. 19-én

1 AUD = 203.58 Ft

Csíksomlyói búcsú
A szülôföld által biztosított élettér betöltésének a szükségességérôl beszélt a 

csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka, Csintalan László tiszteletbeli kanonok, 
tiszteletbeli fôesperes, csíkdelnei plébános.

A helyszínre vezetô csíkszeredai Szék utcán szombat reggel tömött sorokban 
haladtak a zarándokok a csíksomlyói kegytemplom felé, ahonnan felkapaszkod-
tak a hegynyeregbe. A hagyomány szerint keresztaljáknak nevezett (kereszt 
alatt vonuló) csoportok élén tábla jelzi a település nevét, ahonnan érkeztek. Az 
egyházi zászlók mellett megannyi magyar és székely zászló is tarkította a 
képet.

A hegytetôn a búcsú elôtti órákban a szervezôk folyamatosan jelentették be 
az érkezô csoportok lélekszámát, és a csoportvezetôk nevét. A gyalogos zarán-
dokcsoportok bejelentését olykor megtapsolta az összegyûlt tömeg.

Csíksomlyón 449 éve gyülekeznek pünkösd szombatján a zarándokok annak 
emlékére, hogy a csíki székelyek a Tolvajos tetôi csatában legyôzték János 

Ideje lenne már eldönteni, hogy mi-
lyenek az Európát megszállni szán-
dékozó migránsok. Tudom, sokfélék, 
ám mivel nem egyenként, hanem tö-
megesen kellene befogadni ôket, álta-
lánosságban kell véleményt alkotni 
róluk, ahogy ôk is nagy egységes 
egyetértésben nézik hülyének egész 
Európát. Egyes meghatározó és min-
dig mindent jobban tudó vélemények 
szerint –-- fôleg liberálisok, baloldaliak 
és baloldali liberálisok vallják ezt –-- a 
bevándorlók kedvesek, kulturáltak, il-
lemtudók, visszafogottak, fegyelme-
zettek, jól képzettek, szorgalmasak, 
alig várják, hogy beilleszkedjenek új 
hazájuk társadalmába, érkezésük ha-
szon, nyereség és áldás a fogadó 
ország számára. Ha ez így van, akkor 
boldogok, elégedettek, büszkék lehet-
nek azok az országok, ahová ezek a 
drága emberek oly nagyon igyekeznek 
tömegesen benyomulni. A másik olda-
lon ---- elsôsorban a jobboldaliak tar-
toznak oda –-- úgy tapasztalták, hogy a 
migráns csoportok viselkedéséhez 
képest a tatárdúlás afféle jószolgálati 
segélyakciónak minôsülne. Márpedig, 
ha a jobboldalnak van igaza, akkor mi-
féle ideológiai vagy morális alapon 
kellene a migránsokat válogatás nél-
kül beengedni és letelepíteni?

Azt pedig végképp nem értjük, hogy 
a mûvelt Nyugat reprezentánsai miért 
akarnak egy csomó migránst ránk 
tukmálni. Ha olyan aranyosak, mint 
ahogy mondják, örvendezzenek nekik 
ôk, úgyis mindegyik hozzájuk óhajto-
zik, ha pedig olyan elviselhetetlenek, 
mint amilyennek többnyire mutatják 
magukat, akkor ne jöhessenek se ide, 
se oda, aki mégis itt van, azt is haza 
kell küldeni, nem pedig gazdasági 
problémákkal küszködô országokba 
kényszeríteni ôket, amire a legkevésbé 
sem vágynak sem az ôslakosok, de 
még a betelepülôk sem. Az pedig egye-
nesen beteges, hogy az európai kultú-
rát megtagadni, lerombolni, megsem-
misíteni vágyó, a befogadók 
közösségeit bomlasztó, fizikailag meg-
támadó, a lakosságot gyalázó, bántal-
mazó, a rendet semmibe vevô, felrúgó, 
a terrorizmusnak utánpótlást biztosító 
tömegek befogadását valami hagyo-
mányos európai, keresztény (ôk, akik 
a kereszténységet mindennél jobban 
gyûlölik) értéknek mondják, amelyet 
a közös Európában akár erôvel is ér-
vényre kell juttatni. Ennek szellemé-
ben folyamatosan listákat készítenek, 
hogy melyik ország hány migránst 
köteles befogadni –-- olyan alakokat, 
akik az ôket szívesen látó országokba 
is rombolni mennek, olyan általuk 
soha nem hallott helyeken, mint Szlo-
vákia vagy Magyarország, vajon mi-
hez kezdenek sértett agressziójukkal. 
A migránsok csak néhány kiválasztott 
nyugati országba akarnak menni, a 
skandináv szociális rendszer már 
snassz nekik, az EU fejesei mégis azo-
kat az országokat fenyegetik külön-
bözô szankciók alkalmazásával, ame-
lyek nem kérnek sem az átcsörtetô 
tíz- és százezrekbôl, sem a kvóták 
alapján hozzájuk vezényelt kényszer-
betelepülôk ezreibôl.

De az egyes népeknek nincs joguk önállóan eldönteni, fogadnak-e migránsokat 

vagy nem. Az Európai Bizottság legutóbb azt találta ki, hogy az országok -– 

amelyek nem akarnak menekülteket befogadni, migránsonként 250 ezer euró 

„szolidaritási hozzájárulást” kötelesek fizetni. Miféle Habonyaik lehetnek 
ezeknek ott, az Európai Bizottságban, akik ilyen ernyedt elméjû tanácsokkal 
tudnak szolgálni? Ez a legprimitívebb maffiamódszer. Az kér védelmi pénzt 

a vállalkozóktól, s aki nem fizet, annál megjelennek a verôemberek, és porrá 

zúzzák az üzletét. Az EB különbözô államoktól követel védelmi pénzt, ha azok 

nem akarják, hogy megjelenjenek náluk a migránsok, és szétverjék az 

országot. 

Ugró Miklós 
(Magyar Nemzet)



 Írókat és költôket támogató 
alapítványt hoz létre 

Méhes György családja
Fiatal költôk és írók támogatására, valamint Méhes György irodalmi 

hagyatékának ápolására 100 millió forint hozzájárulással alapítványt hoz létre a 
Kossuth-díjas mese ---, regény --- és drámaíró családja --- jelentette be Nagy
Levente, Méhes György unokája.

Az alapítvány fô feladata a minden évben kiosztott Méhes György Irodalmi 
Díj odaítélése lesz, emellett a 2007-ben elhunyt író szellemiségét követve 
ösztöndíjakkal és pályázatokkal fogja segíteni a fiatal szerzôket.

Méhes György missziót teljesített azzal, hogy mûveivel elhozta Magyaror-
szágra a sajátos kolozsvári mikrokozmosz életérzését, amely arról szól, hogy 
miként lehet megtalálni a modus vivendit, a magyarság megmaradásának, 
kulturális értékei felmutatásának módját egy sokszor ellenséges közegben --- 
fogalmazott a Petôfi Irodalmi Múzeumban (PIM) rendezett megemlékezésen 
Prôhle Gergely, az Emberi Erôforrások Minisztériumának (Emmi) helyettes 
államtitkára, kiemelve az erdélyi szerzô a színház és az ifjúság iránti elköte-
lezettségét is.

„Méhes Györgyben valóban megvolt az, ami a legnagyobbak sajátja, neveze-
tesen az a képesség, hogy sokakat képes megszólítani, szavainak súlya és hatása 
van” --- hangsúlyozta laudációjában Szentmártoni János, a Magyar 
Írószövetség elnöke, az erdélyi és egyetemes magyar irodalom különös és ritka 
jelenségnek nevezve a szerzô munkásságát.

Mint fogalmazott, Méhes György --- valódi nevén Nagy Elek --- Márai 
Sándorhoz hasonlóan valódi polgári író volt, aki következetesen képviselte a 
transzilvanizmus eszméjét, amelynek Kós Károly mellett talán legelkötele-
zettebb képviselôje volt. „Jól tudta, az erdélyi magyarság megmaradása és 
gyarapodása nem képzelhetô el a románok, szászok és zsidók nélkül” --- fûzte 
hozzá Szentmártoni János. Kiemelte: Méhes György egyike volt azoknak a nagy 
erdélyi magyaroknak, akik minden nemzetieskedés, képzelt fölény és arrogan-
cia nélkül a legsötétebb idôkben vigyázták és vigasztalták a kisebbségi létbe 
szorult magyarságot.

E. Csorba Csilla, a PIM fôigazgatója köszöntôjében úgy fogalmazott: Méhes 
György élete utolsó évtizedeiben ismerhette meg igazán a sikert, amikor regé-
nyei akár 10 ezer példányban is elfogytak, a Kolozsvári milliomosok címû mûve 
hosszú ideig vezette az olvasói sikerlistákat. “Mûveiben számos alkalommal 
nyúlt saját vagy családja történetének ihletô forrásához, belôlük sokszor vidám, 
groteszk családregényeket alkotva” --- hangsúlyozta. Hozzáfûzte: bár a hiva-
talos, kanonizált irodalomtörténetbe nehezen fogadták be, elhallgatták és kriti-
kával illették, de kedélyét, írni akarását, a közönséggel kialakult szoros kapcso-
latát nem tudták megtörni.

Az ünnepségen Jordán Tamás és Lukács Sándor Méhes György Jerikó 
címû színmûvébôl olvasott fel részleteket. A megemlékezésen részt vett 
Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke is.

Van írásos családi emléke 
Trianonról?

A Magyar Nemzeti Levéltár olyan 20. századi iratokkal, fényképekkel 
szeretné gyarapítani gyûjteményét, amelyek segítségével megérthetô, miként 
élte meg a magyarság az elsô világháború, a trianoni békeszerzôdés, majd az 
1938 és 1947 közötti idôszak határmódosításainak –-- Felvidék, Erdély és 
Partium, Kárpátalja, valamint Délvidék egy részének visszacsatolása, majd 
újbóli elvesztése –-- eseményeit, következményeit.

A levéltár rendkívül fontosnak tartja olyan magánszemélyek iratainak gyûj-
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tését, akik ugyan nem vállaltak közvetlen szerepet a történelmi események 
alakításában, de szemtanúk voltak, és naplókban, levelezésekben, visszaemlé-
kezésben lejegyezték személyes vagy családi tapasztalataikat, emlékeiket.

A Magyar Nemzeti Levéltár küldetésének része minden, a magyar 
történelem szempontjából kiemelten fontos, maradandó értékû írásos és képi 
emlék összegyûjtése, megôrzése és kutathatóvá tétele a 12. századtól kezdve 
egészen napjainkig.

Öregebb lett 
a magyarországi autóállomány
A magyarországi autóállomány az elmúlt két évben egy évvel lett öregebb, 

az autók átlagos életkora 2016 elején 13,2 év, és a lakosság fele 10 évesnél 
idôsebb autóval közlekedik ---- derül ki abból a felmérésbôl, amelyet a Bosch 
megrendelésére a Medián készít 2008 óta minden második évben.

Idén a magyar lakosság alig 2 százaléka közlekedik fiatal --- 0 és 2 év közötti 
--- autóval, valamint 3 és 5 éves kor közötti gépjármûvet is csak 9 százalék 
használ. A magyar autósok harmada 6-10 éves, míg csaknem fele 11 és 20 év 
közötti jármûvel közlekedik. Az idôs, 20 év feletti autót használók aránya idén 7 
százalék.

A kutatás szerint a magyar háztartások 44 százalékában van autó: a háztar-
tások 39 százaléka egy, 5 százalékuk pedig kettô vagy kettônél több gépjármûvet 
használ. Az autók jellemzôen saját tulajdonúak, céges autó csak a háztartások 
töredékében, mindössze 2 százalékában van.

A magyar autók átlagos futásteljesítménye az elôzô felméréshez hasonlóan 
2016-os felmérésben is évi 16 ezer kilométer. Az autósok 38 százaléka évente 5 
és 10 ezer kilométert, 28 százalékuk pedig évente 11 és 20 ezer kilométert tesz 
meg a jármûvével. Az évi 5 ezer kilométernél kevesebbet autózok aránya 
mindössze 11 százalék, a 20 ezer kilométernél többet közlekedôké pedig 16 
százalék.A kutatás szerint az autóhasználók között kimagasló, 62 százalékos a 
diplomások aránya, míg a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendel-
kezôk 18 százaléka gépjármû-tulajdonos. A középfokú végzettséggel rendelke-
zôk 53 százaléka, a szakmunkások 42 százaléka rendelkezik autóval

A háztartási jövedelem-kategória szerinti megoszlás 2016-ban sem okozott 
nagyobb meglepetést: az alsó jövedelem-kategóriába tartozók kicsivel kevesebb 
mint egyharmada, 32 százaléka, az alsó-közép kategóriás jövedelmûeknek 
pedig a 41 százaléka rendelkezik autóval. A felsô-közép kategóriás jövedelmû-
eknek idén csak egy százalékkal kisebb aránya, 40 százaléka mondta magát 
gépjármû-tulajdonosnak, míg ugyanez az arány a felsô-kategóriás jövedelmûek 
körében 53 százalék.Míg a Budapesten élôknek alig több mint egyharmada, 
addig a községek lakóinak csaknem fele autó-használó. Ugyanez az arány a 
városban élôknél 46 százalék.

A Bosch kutatása szerint 2016-ban Magyarországon a nôk 37 százaléka, míg 
a férfiak 52 százaléka rendelkezik autóval.Csaknem minden társadalmi csoport-
ban nôtt az autóhasználat mértéke, a leginkább a fiatalok, a budapestiek és az 
érettségizettek körében. Csökkenés csupán a vidéki városokban élôk, a 40-49 
évesek és a diplomások körében volt tapasztalható --- derül ki a kutatásból.

Több sör fogyott tavaly 
Magyarországon

Több sört ittak tavaly Magyarországon, mint egy évvel korábban: a fogyasz-
tás 4 százalékkal nôtt --- közölte a Magyar Sörgyártók Szövetsége (MSSZ) 
szerdán. Az alkoholmentes sörök fogyasztása majdnem a felére esett.

A sörgyárak belföldi értékesítése meghaladta a 6,1 millió hektolitert tavaly, 
a magyar söripar adó- és járulékbefizetése 7 százalékkal volt több az elôzô 
évinél, meghaladta a 71 milliárd forintot --- írták. A szövetség által közzétett 
sörpiaci mutatók szerint tavaly összesen 6,5 millió hektoliter sört értékesített a 
négy vezetô hazai sörgyártó, a Borsodi Sörgyár Kft., a Dreher Sörgyárak Zrt., a 
Heineken Hungária Zrt. és a Pécsi Sörfôzde Zrt., valamint a tavaly elôször ada-
tokat szolgáltató Carlsberg Hungary Kft.A tájékoztatás szerint tovább erôsödött 
a prémium sörök forgalma, a szuper prémium eladások 12, míg a prémium 
kategóriában 10 százalékkal.

Folytatódott az olcsóbb árkategória sorolt sörök térnyerése, forgalmuk 8 
százalékkal emelkedett tavaly.A középkategóriás és az ízesített sörök forgalma 
egyformán 3-3 százalékkal csökkent a 2014-eshez viszonyítva, és 42 százalékkal 
visszaesett az alkoholmentes sörök értékesítése.A növekvô forgalomból 
söripari cégek 12 százalékkal több általános forgalmi adót (áfa) és 4 százalékkal 
több jövedéki adót fizettek és a környezetvédelmi termékdíjból is csaknem 1 
milliárd forinttal többet róttak le --- hangsúlyozta a sörgyártók szövetsége.Az 
elmúlt tíz évben a sör jövedéki adóterhelése 70 százalékkal nôtt Magyarországon, 
míg az ital inflációtól szûrt átlagára 2000 óta nem változott --- ismertette az 
MSSZ.A múlt év márciusában egy átlagos félliteres 4,5 százalékos palackos sör 
ára 205,5 forint volt, amibôl 44 forintot az áfa, 36 forintot pedig a jövedéki adó 
tett ki. Ez 39 százalékos adótartalomnak felelt meg, ami még 2003-ban 34 
százalék volt --- közölte a szövetség.

A söripar mintegy 1700 dolgozót foglalkoztat, emellett közvetetten, beszállí-
tóin és kereskedelmi, vendéglátó, valamint logisztikai partnerein keresztül 
további 25 ezer munkahelyet tart fenn.A szövetség közölte: a sörgyártók tavaly 
is csúcsra járatták az önkéntesen kiépített csomagolás-visszagyûjtô program-
jaikat. Betétdíj ellenében a sörösüvegek több mint 90 százalékát váltották 
vissza a fogyasztók. A kereskedelmi egységekbe országosan kihelyezett 190 
visszaváltó automatával pedig mintegy 100 millió alumínium dobozt hasznosí-
tottak újra.A közlemény idézi Schillinger Attilát, a szövetség igazgatóját, aki 
szerint az idén valamit behozhatnak abból a versenyképességi hátrányból, 
amelybe a hazai söripar az elmúlt évtizedben került, mert ebben az évben 
jelentôs sportesemények lesz-nek, és újabb meleg nyár várható.
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Koszorúzás
A magyar sport mamelukjai egymást 

múlják felül a szovjetvilág kiszolgálá-
sában. Erre kiváló példa a tervezett 
koszorúzás is...

Több mint hat évtized múltával is 
megdöbben az ember. Olimpiára vár-
va, olimpiai dokumentumok között ku-
takodva bukkanok rá a levéltárban a 
Helsinkiben tizenhat aranyérmet szer-
zett sportolóink fogadását elôkészítô 
programra, amelyben egyebek mellett 
az áll, hogy a „sportküldöttség tagjai 
megkoszorúzzák a Szabadság téri 
szovjet hôsi emlékmûvet”. Az ötvenes 
évek kificamodott gesztusai, hajbóko-
lásai, udvarlásai között íme, egy min-
tapéldány! Az idô távolából kérdezem: 
hogy került a csizma az asztalra? Vo-
nuljon a sportmisszió a szovjet emlék-
mûhöz, és adjon hálát a katonáknak a 
tizenhat aranyéremért? A kettô ho-
gyan egyeztethetô össze? A szovjetvi-
lág Magyarországon 1952-ben olyan 
mély gyökereket eresztett, hogy ma-
gától értetôdô ez a hajlongás? Agyrém! 
Különben minden húsz hízelgôbôl 
tizenkilenc hazudik. De hát a törvény-
telenségek korában annyi elmezavar 
történt ebben a hazában, hogy ma is 
nehéz felfogni. Gurics György birkó-
zó, Helsinki bronzérmese például 
azért könyörög, hogy a saját disznaját 
levághassa esküvôje alkalmából; az 
ötödik helyezett Klics Ferenc disz-
koszvetô a beszolgáltatás elengedé-
séért rimánkodik; a hazai vívóvilág 
legjobbjai aláírásukkal esedeznek 
1952-ben azért, hogy Uhlyárik Jenô, a 
párizsi olimpia ezüstérmes kardvívója 
visszatérhessen a kitelepítésbôl Buda-
pestre; Székely Éva, Helsinki olimpiai 
gyôztes úszója csak akkor versenyez-
het külföldön, ha férje, Gyarmati De-
zsô itthon marad, és így tovább.

Embertelen világ. Ezt köszönje meg a 
magyar sportküldöttség az 1946-ban 
felállított (azóta pedig a sok szelet 
vetett és vihart kavart) emlékmûnél. 

A magyar sport mamelukjai egymást 
múlják felül a szovjetvilág kiszolgálá-
sában. Erre kiváló példa a tervezett 
koszorúzás is. Az égbekiáltó ostoba-
ságok mögött a legtöbb esetben elvi 
meggyôzôdés rejlik. Gábor Andor 
egyik hôse mondja Doktor Senki címû 
regényében: „A meggyôzôdés olyan, 
mint a szônyeg. Kell, hogy az ember 
lakásában jó szônyegek legyenek, de 
az ablakba csak különösen új alkal-
makkor teszi ki ôket”. Napóleonnak 
igaza volt, amikor azt állította, hogy: 
„Két erô hozza mozgásba az embereket 
–-- az érdek és a félelem”.

S aztán, az utolsó pillanatban –- errôl 
is dokumentum árulkodik –-- mégis 
gyôz a józan ész, és pár nappal késôbb 
arról döntenek, hogy mégsem koszo-
rúznak. „A mellékelt feljegyzést át-
küldtük Rákosi elvtársnak. Horváth 
elvtárs nem értett egyet azzal a javas-
lattal, hogy az olimpiai keret a szovjet 
hôsi emlékmûvet koszorúzza meg, 
ezért ezt a részt megváltoztattuk.”

Tanulság: ha egyszer rossz villamosra 
szállt valaki, nem segít, ha jó irányba 
kezd el futni…

Kô András (Magyar Hírlap)



A magyar történettudatban máig él 
az a hiedelem, hogy a mohácsi csata-
vesztéssel elveszett Magyarország 
függetlensége.

A törökök Európát is fenyegetô ma-
gyarországi terjeszkedésének megfé-
kezése nagyban függött az ország el-
lenállási képességétôl, és kétségtelen, 
hogy Mohács után Szapolyai János 
volt az a személy, aki itthon a leg-
nagyobb erôket tudta mozgósítani. 
Ezeket az erôket viszont Habsburg 
Ferdinánd a János király elleni hadjá-
ratokkal, a János-párti fôemberek 
megkörnyékezésével folyamatosan 
gyengítette, sôt támogatta a szerb 
Cserni Jován vezette délvidéki felke-
lést is.

Ha a szerencsétlen kimenetelû mohá-
csi csata utáni, 1526-os székesfehérvári 
országgyûlést Báthori István nádor 
hívta volna össze, akkor Szapolyai Já-
nos erdélyi vajda trónra lépését jogi-
lag nem lehetett volna megkérdôje-
lezni. Az egymással vetélkedô vajda és 
a nádor azonban régóta rossz viszony-
ban voltak (1519-ben például Báthorit 
választották nádornak Szapolyaival 
szemben), vagyis annak a valószínû-
sége, hogy Báthori országgyûlést hív-
jon össze Szapolyai királlyá válasz-
tásának érdekében, egyenlô volt a 
nullával. Két magyar fôúr személyes 
ellentéte persze nem jogi kategória, 
ám látható, hogy mégis súlyosan befo-
lyásolta a Magyar Királyság sorsát. 
Mohács után sajnálatos módon két 
királyunk lett, és ez az adott korban az 
ország hátrányára vált. A magyarság 
és Európa érdekeihez fûzôdô viszo-
nyuk alapján azonban különbséget 
tehetünk köztük, és már különbséget 
tettek a kortársak is. VII. Kelemen 
pápa (Giulio de’ Medici) a mohácsi 
csatát követôen például Szapolyai Já-
nos hatalomra jutását támogatta, mert 
nem nézte jó szemmel a Habsburgok 
magyarországi térhódítását. Szapolyai 
nyomban a koronázása után felvette a 
kapcsolatot a pápával, hogy trónra lé-
péséhez megerôsítést nyerjen tôle. 
VII. Kelemen ismerte és helyesen 
ítélte meg a magyarországi helyzetet.

Ezzel kapcsolatban Fraknói Vilmos 
a Századokban (1902), János király és 
a római szent-szék címû tanulmányá-
ban fontos részletekre világított rá. 
Szerinte a pápa „az európai egyensúlyt 
és a szentszék függetlenségét még in-
kább fenyegetve látván, nem tartotta 
kívánatosnak, hogy Ferdinánd foglalja 
el a magyar trónt. Emellett a nemzeti 
párt erejét és elszántságát ismervén, 
elôre látta, hogy Ferdinánd megvá-
lasztatása esetén az ország, a belsô bé-
ke hiányában, az ellenállási képesség 
föltételeit nélkülözni fogja.” VII. Kele-
men ennek megfelelôen örömmel üd-
vözölte I. János királyt, az új uralko-
dót.

A törökök Európát is fenyegetô ma-
gyarországi terjeszkedésének megfé-
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kezése valóban nagyban függött az or-
szág ellenállási képességétôl, és 
kétségtelen, hogy Mohács után Szapo-
lyai volt az a személy, aki itthon a 
legnagyobb erôket tudta mozgósítani. 
Ezeket az erôket viszont I. Ferdinánd a 
János király elleni hadjáratokkal, illet-
ve a János-párti fôemberek megkör-
nyékezésével folyamatosan gyengí-
tette. A két uralkodó megítélése 
szempontjából érdemes közelebbrôl 
szemügyre venni, hogy miként viszo-
nyultak a „fekete embernek” nevezett 
Cserni Jován vezette felkeléshez, 
amely éppen a Mohács utáni vészter-
hes idôszakban fenyegette az ország 
biztonságát. Bánlaky (Breit) József 
A magyar nemzet hadtörténelme 
címû, 1929 és 1942 között írt hatalmas 
munkájában beszámolt a szerb „cár” 
felbukkanásáról és a Magyarország 
területi épségét veszélyeztetô tevé-
kenységérôl. Cserni Jován (Cserno-
evics Iván) a mohácsi csatát követôen 
került elôtérbe, amikor a környékbeli 
lakosság a Maros–Tisza–Körös közé-
nek vidékére menekült.

A menekülôk között „nagy számban 
voltak szerémi és bácskai szerbek, 
illetve rácok is, akiknek deszpotája a 
mohácsi csatát megelôzô idôben Be-
riszló István volt. Mivel azonban ez a 
veszély idején megszökött és népét a 
fosztogató töröknek prédául hagyta, 
megcsalatkozott hitsorsosai minden 
további összeköttetést megszakítottak 
vele és új deszpotát kerestek maguk-
nak”.

Cserni Jován az erdélyi vajda udva-
rában nevelkedett, így Szapolyai hûsé-
ges hívének számított. Azt állította 
magáról, hogy a Mátyás király ural-
kodása idején uralkodó (majd méltó-
ságától megfosztott) Brankovics Ist-
ván despota özvegyének, a szerbek 
által szentnek tartott Angelina anyá-
nak a vérrokona. Amikor a vajda sere-
gével elhagyta Erdélyt, Jován azt a 
feladatot kapta, „hogy a déli megyék 
görög hitû népét hadcsapattá szervez-
ze s a vajda seregének gyarapítására 
Tokajba utána vezesse”. Ez a megbízás 
teremtett lehetôséget arra, hogy a 
Jovánt prófétaként tisztelô szerbek a 
zászlaja alá gyûljenek. Hamarosan 
12–15 ezres, fôként parasztokból álló 
tömeg sereglett össze a táborában.

Szapolyai ekkor Tokajba rendelte Jo-
vánt, aki hûséget esküdött a királyje-
lölt vajdának. Szapolyai lovakkal és 
pénzzel látta el új hadvezérét, majd „a 

nemesség és a föld népe által elha-
gyatott Bács megyébe küldte, azt 
tûzvén ki feladatául, hogy a Duna–
Tisza közét és a Szerémséget a török 
ellen megvédelmezze”. Cserni Jován 
Bácskába érve azonnal hirdetni kezd-
te, hogy a Délvidéken alakulni fog egy 
Magyarországtól független, önálló 
szerb fejedelemség. „Ezt az eszmét 
csakhamar magukévá tették a mohá-
csi csatából megmenekült Radics 
Bosics, Bakics Pál, Petrovics Péter, a 
Jaksicsok és a szerbek többi fejei is, 
mire a »fekete ember« cárnak kezdte 
magát címeztetni és nádort, kincstar-
tót és más magas hivatalokat viselô 
egyéneket nevezett ki maga mellé.”

Jován „cár” a jószágaikra visszatérô 
magyarokat nem engedte a lakhelye-
ikre, mondván, hogy az egész délvidéki 
föld az övé, mert azt elhagyatva talál-
ta. Szapolyai nem volt abban a helyzet-
ben, hogy a hozzá érkezô panaszokat 
érdemben orvosolja, így Jován azt is 
megengedte magának, hogy télen Sza-
badkán, Török Bálint birtokán üsse 
fel a fôhadiszállását. Katonái minden-
felé fosztogattak és garázdálkodtak. 
Az igazsághoz tartozik, hogy ezt cél-
zottan, Ferdinánd tartományaiba tör-
ve is szerette volna megtenni, de János 
király erre nem adott neki engedélyt.

A vitéz Török Bálint (feltehetôen 
királyi jóváhagyás nélkül) haddal vo-
nult a „fekete ember” ellen, de János 
király errôl értesítette Jovánt, aki így 
Szabadkánál felkészülve várhatta el-
lenfelét, akit le is gyôzött. A szerb 
„cár” serege ezután Temesvárt, vala-
mint Csáky László várát, Csomát dúlta 
fel, majd Apátinál legyôzte Temes 
vármegye nemességének csapatait is. 
Török Bálint kihasználva Jován távol-
létét, egy éjszakai rajtaütéssel elfog-
lalta Szabadkát. A „cár” lemondott a 
város visszavételérôl, helyette Szege-
det foglalta el 1527 februárjában. Ez 
lett fejedelemségének székhelye. 

Jován itt, Szegeden fogadta Ferdi-
nánd király küldöttjét, Révay Feren-
cet, aki mindent elkövetett, hogy a 
„cárt” Ferdinánd oldalára állítsa. Nem 
volt nehéz dolga. Ferdinánd értékes 
posztót és ezüst serlegeket küldött 
Jovánnak, és megígérte, hogy átállása 
esetén megkapja azokat a magyaror-
szági várakat és uradalmakat, ame-
lyek Zsigmond király alatt Brankovics 
György tulajdonában voltak, továbbá 
elismeri a szerbek despotájának. 

Jován „cár” engedett a kísértésnek, 
és megígérte, hogy amint Ferdinánd 
serege bejön az országba, ô is János 
király ellen fordul. Ferdinánd annyira 
elégedett volt Révay Ferenc küldeté-
sével, hogy (1527-es királlyá koron-
ázása után) birtokadományban része-
sítette, és kinevezte a királyi tábla 
elnökévé.

Cserni Jován árulásának híre eljutott 
János királyhoz, aki emiatt fölrendelte 
ôt Budára. A „cár” nem tett eleget a 
hívásnak, sôt ellenséges katonai akci-
ókba fogott. János király ekkor Pe-
rényi Péter erdélyi vajdát (1526-tól 
töltötte be e tisztséget) küldte Jován 
ellen. Perényi április vége felé az 
Aradtól délre fekvô Szôllôsnél megtá-
madta a rácok túlerôben lévô seregét, 
de csúfos vereséget szenvedett, és ô 
maga is csak a Maroson keresztül 

tudott Nagylakra menekülni. Jovánt a 
gyôzelem fellelkesítette. Szászvárosig 
törve pusztította Erdélyt, Ferdinánd 
híveit sem kímélve. János király meg-
elégelte a randalírozást, és sereget 
gyûjtött Jován megfékezésére. Czi-
bak Imre váradi püspök és Perényi 
egyesített, körülbelül 13 ezer fôs sere-
ge július 25-én, az Arad és Lippa kö-
zötti Szôd- vagy Szôgyfalvánál csapott 
össze Jován nyolcezer fôre olvadt se-
regével.

Ferdinánd valódi szándékait és Jován 
„cárral” kapcsolatos vélekedését jól 
tükrözi az a levél, amelyet július 29-én 
intézett Révay Ferenchez, aki a szerb 
naszádosok vezére is volt. „Megkaptuk 
Szent Illés napján [július 20.] írt leve-
ledet s megértettük, hogy mit tettél 
eddig a naszádos vajdákkal együtt ér-
dekünkben. Tudomásodra hozzuk, 
hogy mindent teljes megelégedésünkre 
végeztél. Egyszersmind komolyan 
intünk, hogy amint az elsô alkalmat 
megragadhatod s az idô és körülmé-
nyek megengedik, csatlakozzál elôbb 
Jován Nenád cár, szeretett hívünk 
csapataihoz s aztán haladéktalanul 
siess fel hozzánk.”A szôdfalvi csata 
Jován vereségével végzôdött. A „cár” 
felbomlott hadával Szeged felé vonult 
vissza, de a polgárok visszaverték. 
Bánlaky (Breit) József írta: „A rác 
vajdák a súlyosan sebesült Ivánt Tor-
nyos faluban visszahagyván, ôk ma-
guk Bács megyébe, sôt nagy részük 
még tovább a Szerémségbe vonultak 
vissza. Török Bálint Tornyoson Cser-
noevicsre ráakadván, ôt nyomban 
megölette s fejét Budára küldette.”

A két királynak a magyarországi 
szerbek felkelésével kapcsolatos ma-
gatartásából figyelemre méltó tanul-
ságok vonhatók le. Szapolyai János 
hûséges alattvalójának s egyben szö-
vetségesének tekintette Cserni Jovánt, 
aki udvari embere volt, s akitôl azt 
várta, hogy délen szembeszáll a török 

hódítókkal. Szapolyainak még a felke-
lés kitörése után sem állt szándékában 
Jován elidegenítése. Csak akkor szállt 
szembe vele, amikor Jován --– Ferdi-
nánd aknamunkája következtében --– 
egyértelmûen ellene fordult. Szapolyai 
magyar uralkodóként viselkedett, aki-
nek ekkor még a török jelentette a 
legfôbb veszélyt, s esze ágában sem 
volt ellenséggé tenni az ország terüle-
tén élô nemzetiségeket.

Ferdinánd magatartása magán visel-
te a Habsburgok hataloméhségének 
jellemzô vonásait. Számára csak tér-
kép volt a magyar táj, s ez megmutat-
kozott a Cserni Jovánhoz fûzôdô 
viszonyában is. Pontosan ismerte a tö-
rök veszély nagyságát, ennek ellenére 
csak az lebegett a szeme elôtt, hogy 
leszámoljon riválisával, János király-
lyal. Ellene –- lényegében a magyarok 
ellen –-- hangolta Jovánt, amivel sú-
lyosan veszélyeztette Magyarország 
területi épségét, és az országot kitette 
a török hódításnak. Habsburg-uralko-
dóink tanultak Ferdinándtól, és a kö-
vetkezô három évszázadban többször 
is elôhúzták a nemzetiségi kártyát a 
lázadozó magyarok ellen.

János király nem volt hibátlan, több 
ballépésérôl tudunk, de számára a Ma-
gyar Királyság egészen mást jelentett, 
mint ellenfelének. Nemcsak a pápa 
pártfogásában bízott, hanem abban is, 
hogy riválisával valamilyen egyezség-
re tud jutni. Ebben csalatkoznia kel-
lett, mert Ferdinánd a bátyja, V. Ká-
roly német-római császár segítségével 
kiszorította ôt az országból, s elérte, 
hogy ne maradjon más választása, 
mint szövetséget kötni a szultánnal.

I. Szulejmán 1529-ben hatalmas, két-
százezres seregével elindult Magyar-
ország felé, és szeptember 8-án --– 
mindössze ötnapi ostrom után 
–-- elfoglalta a német zsoldosok által 
föladott Budát. Ezután átadta János 
királynak a várost, valamint a birto-
kába került Szent Koronát. A császári 
diplomácia a történtek nyomán azzal 
vádolta a pápa elôtt I. Jánost, hogy 
elárulta a kereszténységet. VII. Ke-
lemen ekkor már nem tudott ellenállni 
V. Károly nyomásának, és december 
21-én meghozta döntését: I. János ma-
gyar királyt kiközösítette az egyház-
ból.

Bánó Attila 
(Magyar Hírlap)

Szapolyai János király 
és Cserni Jován

A katasztrofális mohácsi csata után a Habsburgok elôször, de nem 
utoljára játszották ki a magyarok ellen a szerb kártyát

I. János magyar király arcképe. 
Erhard Schön (1491–1542) fametszete 
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* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok
Több információért vagy helyszin túráért, 

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au
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Esterházy Jánosnak, a szlovákiai 
magyarság egykori vezetôjének nevét 
is megemlítették szombaton Prágában, 
a csehországi kommunista rendszer 
áldozatairól tartott központi megemlé-
kezésen.

A cseh nemzet, valamint a többi kö-
zép-európai nemzet múlt századi tra-
gédiáját idézi az a két név, amely a 
prágai Motol köztemetôben a kommu-
nista rendszer áldozatainak központi 
emlékmûvén található –-- jelentette ki 
Eva Syková szenátor, a megemlékezés 
egyik szónoka. Josef Bryks tragédiája 
mellett kell említeni „Esterházy Jáno-
sét is, aki mint a magyar nemzeti ki-
sebbség képviselôje a két világháború 
közötti Csehszlovákiában igyekezett 
elérni a társadalmi berendezkedés 
módosítását, és akit a második világ-
háború után hazaárulóként és kolla-
boránsként ítéltek el” –-- mutatott rá 
Syková.

A prágai Motol köztemetô azon ré-
szén, ahol a volt politikai rendszer több 
tucatnyi áldozatát névtelenül elhantol-
ták, a ’90-es évek elején alakított ki 
kegyeleti emlékhelyet a Politikai 
Foglyok Szövetsége (KPV). A néhány 
éve átalakított központi emlékmûvön 
jelképesen két áldozat neve szerepel: 
Josef Bryx volt háborús pilótáé, vala-
mint Esterházy Jánosé, a szlovákiai 
magyarság egykori vezetôjéé. Ez 
utóbbi névtáblát cseh és szlovák rész-
rôl is több támadás is érte. Esterházy 
Jánost ugyanis mindeddig sem Szlo-
vákia, sem Csehország nem volt haj-
landó rehabilitálni, így a néhai poli-
tikust hivatalosan továbbra is háborús 
bûnösként tartják nyilván.

A prágai magyar nagykövetség nevé-
ben felszólaló Márvány Miklós diplo-
mata részletesebben is méltatta Ester-
házy János életét és munkásságát, s 
rámutatott, hogy mindez összeköti a 
cseheket és a magyarokat. A cseh köz-
szolgálati televízió az egyórás egyenes 
adásban többször bemutatta az emlék-
mûvet is, amelyen Esterházy János 
neve jól volt látható.

Nem szabad elfogadni, hogy a cseh 
társadalomban továbbra is jelen le-

gyen a gyûlölet és meg lehessen kér-
dôjelezni a kommunista múltat --- je-
lentette ki Frantisek Sedivy, a cseh-
országi KPV alelnöke a megemléke-
zésen. Daniel Herman kulturális 
miniszter szerint a 21. század elején új 
kihívásokkal kell szembenézni, s nem 
szabad megfeledkezni azokról, akik a 
szabadságot kivívták.

* * *
Németországban a hatóságok nyo-

mon kell kövessék, mirôl beszélnek a 
muszlim prédikátorok, mert sokan 
közülük olyan ideákat népszerûsítenek, 
melyek ellentétben állnak az állam 
szekuláris jellegével –-- mondta Vol-
ker Kauder, a CDU/CSU pártszövet-
ség parlamenti frakcióvezetôje.

A politikus szerint „szembe kell nézni 
azzal a ténnyel, hogy a muszlim hitszó-
nokok egy részének mondanivalója 
összeegyeztethetetlen a német állam-
felfogással. Következésképp irányítás 
alatt kell tartani ôket.” Volker Kauder 
a Berliner Zeitungnak nyilatkozva azt 
mondta, Németország egy szekuláris 
ország, ahol a vallás nem állhat az ál-
lam felett, de ugyanez fordítva sem 
érvényesülhet, emiatt szükséges meg-
állítani az iszlamizációt, ami „az állam 
alapértékeit aláássa”.

A Pew Research Center 2010-es mé-
rése szerint mintegy 4,1 millió musz-
lim él Németországban, és az országba 
tavaly érkezett migránsok nagy része 
szintén az iszlám követôje.

Volker Kauder nyilatkozata nem 
egyedülálló, a német titkosszolgálatok 
eddig is közelrôl figyelemmel kísérték 
a muszlim hitszónokok tevékenységét. 
Decemberben Hans-Georg Maassen, 
a német Szövetségi Alkotmányvédelmi 
Hivatal vezetôje arról számolt be, 
hogy a terrorszervezetek nem csak 
saját taglétszámuk növelésére törek-
szenek, hanem emellett már létezô 
társadalmi szervezetekbe is megpró-
bálnak beépülni. Elmondása szerint az 
elhárítás emberei több alkalommal 
szemtanúi voltak annak, amint prédi-
kátorok az újonnan érkezett menekül-
tek közt próbáltak terroristákat tobo-
rozni.

Különbözô konfliktusok, szárazság 
vagy áradások következtében a világ 
34 országában élelmiszerhiány van, 
ezeknek az országoknak a 80 százaléka 
afrikai, állapította meg legfrissebb 
jelentésében a FAO.

Az iraki, a szíriai, a jemeni, a szomá-
liai és a közép-afrikai köztársaságbeli 
fegyveres konfliktusok ellehetetlení-
tették a mezôgazdasági termelést, és 
ez hozzájárult a humanitárius kataszt-
rófa súlyosbodásához ezekben az or-
szágokban, de a harcok kihatnak a tá-
gabb térségre is, amelyben viszont az 
oda menekültek nagy száma miatt 
alakul ki élelmiszerhiány, olvasható az 
ENSZ Élelmezésügyi és Mezôgazda-
sági Szervezetének (FAO) Terméskilá-
tások és élelmiszerhelyzet címû jelen-
tésében.

Kongónak például amellett kell csak-
nem százezer közép-afrikai menekül-
tet ellátnia, hogy gondoskodnia kell 
másfél millió olyan állampolgáráról, 
akinek az országon belül kellett el-
hagynia az otthonát árvizek miatt. A 
FAO szerint az aszály miatt Afrika 
teljes déli része nagyon gyenge ter-
mésre számíthat az idén, de valószí-
nûleg hasonló problémával kell szem-
benéznie Közép-Amerikának és a 
karibi térség országainak is, immár 
harmadik éve, valamint Marokkónak 
és Algériának.

Tavaly az észak-koreai mezôgazdaság 
is megszenvedte az idôjárást: mind az 
aszályt, mind az áradásokat. Az élelmi-
szerbehozatalra szoruló országok szá-
ma decemberben, Szvázifölddel, 34-re 
nôtt.

Az idei terméskilátások általában az 
északi félteke országaiban jók, és kife-
jezetten jók Ázsia legtöbb államában. 
A FAO elôrejelzése szerint az idén a 
világ búzatermése 723 millió tonna 
lesz, ami 10 tonnával kevesebb, mint a 
tavalyi rekordmennyiség.

* * *
Az Európai Parlament Petíciós Bi-

zottságának elnöke közel két év után 
írásban értesítette a Benes-dekrétu-
mok ellen még 2014-ben benyújtott 
petíció szerzôit. „A felvetett probléma 
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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

„Nincsen 
magyar 
nemzet” 

(Elsô rész)
Három hónappal a trianoni rablóbéke 

aláírása elôtt 1920 március 3-án a 
gyôztes szövetséges nagyhatalmak 
londoni konferenciáján Nagybritanniát 
David Lloyd George miniszterelnök, 
Olaszországot Francesco Nitti mi-
niszterelnök, Franciaországot Phil-
lippe Berthelot vezértitkár képvisel-
ték.

A konferencia napirendjén szerepel-
tek a magyar delegációnak a területi 
rendezésre vonatkozó észrevételei 
amit a magyarok február 12-én nyúj-
tottak be.

A londoni konferencián Berthelot 
igyekezett leszorítani a magyar bírálat 
jogosságát a pénzügyi kérdésekre. 
Felfogása egybevágott Millerand 
francia elnök március 4-i utasításával 
amelynek értelmében meg kellett 
akadályozni a béke megváltoztatását.
Ormos Mária történész „Paduától 

Trianonig” címû könyvében egy minô-
síthetetlen francia magyarellenes tá-

madást fektet papirra, miszerint a 
magyarok „perfid, acsarkodó, és 
csökönyös ellenség voltak a háború 
elött, alatt és után”.
Lloyd George a vitát a gróf Appo-

nyi Albert által átnyújtott iratok és 
térképek fô etnikai adatainak ismer-
tetésével vezette be. (Az Apponyi szó-
noklatot megelôzô estén, 1920. január 
15-én a magyar küldöttség tagja a 
térképész gróf Teleki Pál gondosan 
berajzolta Magyarország néprajzi 
térképébe a hazánkra kényszerített 
országhatárokat. Gróf Apponyi akkor 
arra hivatkozva, hogy rossz a hallása, 
a szövetséges nagyhatalmak asztalá-
hoz húzta székét, és kiteregette az 
asztalon a néprajzi térképet.)

De visszatérve a londoni konferenci-
ához, Lloyd George rámutatott arra, 
hogy az új határok a magyar anya-
nyelvû lakosság egyharmadát helyez-
ték idegen uralom alá és hogy ez egy 
„nyilvánvalóan igazságtalanság 
amit helyre kell hoznunk.” Az olasz 
Nitti is igazságtételt követelt és fôleg 
azt ellenezte, hogy 400,000 magyart 
csatoljanak Jugoszláviához.

Erre Berthelot úgy próbált érvelni, 
hogy „magyar nemzet egyáltalán 
nem létezik. Nincs magyar nemzet, 

nincs magyar dinasztia, mindössze 
egy korona van, valamint 15000 
osztrákból lett nemes. Ha egyszer 
ezek birtokait szétosztanák -- érvelt 
a francia vezértitkár -- a magyarság 
mint olyan megszûnne létezni.”

Terjedelmes válaszában Lloyd Geor-
ge rámutatott arra, hogy „a magyaro-
kat szemlátomást igazságtalanul ke-
zelték, sohasem hallgatták meg, a szö-
vetségesek munkája egyoldalú volt. 
Megtehetjük, hogy visszatérünk a ma-
gyar határokhoz. Nem rendelkezhe-
tünk emberekkel baromként és na-
gyon rossz szolgálatot tennénk a szlo-
vákoknak, románoknak vagy a szer-
beknek ha nagyon is hazafias magyar 
lakosságot csatolnánk hozzájuk.”

Lloyd George feltette a kérdést: 
„Valóban azt gondolja Berthelot úr, 
hogy békéhez vezetne Közép-Európá-
ban, ha a háború után majd felfe-
deznék, hogy a magyarok panaszai 
megalapozottak voltak, és barmokhoz 
hasonlóan egész magyar közösségeket 
adtak át Csehszlovákiának és Románi-
ának azért, mert a konferencia elutasí-
totta a magyar eset megvizsgálását?”

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes
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az eljárási szabályzat szerint elfo-
gadható, mivel az Európai Unió tevé-
kenységi körébe tartozik” –- ez derül ki 
Cecília Wikström 2016. prilis 18-án 
kelt, a petíció szerzôihez intézett leve-
lébôl.
Dr. Práznovszky Miklós, a Nobilitas 

Carpathiae, magyar nemesi családok 
felvidéki civil szervezetének országos 
elnöke és Tajnay Mária, a brüsszeli 
székhelyû Közép-Európai Emberi Jogi 
Bizottság fôtitkára közös petíciót 
dolgoztak ki, majd a dokumentumot 
2014. szeptember 6-án Érsekújváron 
megtartott, a Benes-dekrétumokkal 
foglalkozó IV. Közép-Európai Emberi 
Jogi Konferencia elé terjesztették. A 
tanácskozás résztvevôi mellett további 
bel- és külföldi személyek is csatlakoz-
tak az aláírásgyûjtéshez.

A petíció fôleg azt sérelmezi, hogy a 
Benes-dekrétumok és a Szlovák Nem-
zeti Tanács rendeleteinek zöme mind-
máig hatályos, amelyek –-- a szlovák 
kormány állítása ellenére –-- ma is új 
jogokat képesek megalapozni, tájékoz-
tatta a Felvidék.Mát Dr. Práznovszky 
Miklós.

A petícióban felsorolt konkrét példák 
azt igazolják, hogy a szlovák államha-
talom él is ezzel a lehetôségével, ezért 
a dekrétumokat korántsem lehet elfe-
lejtettnek tekinteni. A petíció szorgal-
mazza, hogy a szlovák állam hetven év 
után végre kezdettôl fogva érvény-
telennek nyilvánítsa a jogfosztó jog-
szabályokat és a károsultaknak, illetve 
azok leszármazottainak megfelelô er-
kölcsi és anyagi elégtételt szolgáltas-
son” –-- mondta el az rsekújvári 
székhelyû Nobilitas Carpathiae elnöke, 
aki szerint a petíció elfogadhatónak 
nyilvánítása még korántsem jelent 
végleges döntést.

A továbbiakban szélesebb körben 
kerül megtárgyalásra és elbírálásra 
más bizottságok bevonásával, és ha ott 
is eredményesnek bizonyul, az Európai 
Parlament elnöke a plénum napirend-
jére tûzi. A petíció végsô eredménye 
nagyrészt attól is függ majd, milyen 
támogatásban részesül a magyar EP-
képviselôk részérôl. Ennek érdekében 
az volna kívánatos, hogy ha az érdekelt 

képviselôk folyamatosan tájékoztatnák 
az EP többi, más országbeli képvise-
lôtársaikat a Benes-dekrétumok tar-
talmáról, azok jellegérôl, hogy minél 
tárgyilagosabban tudjanak állást fog-
lalni a petíció plénumban való végleges 
elbírálásakor” ---- fejtette ki Práznov-
szky.

A petíció érsekújvári elindítója sze-
rint, amennyiben az Európai Parla-
ment megalapozottnak találja beadvá-
nyukat, az Európai Unió alapítószer-
zôdései értelmében kötelezheti a Szlo-
vák Köztársaságot, hogy szüntesse 
meg a jelenlegi, emberi jogokat sértô 
állapotot és hatásos intézkedéseket 
vezessen be a dekrétumok károsultjai 
kiengesztelése érdekében, ellenkezô 
esetben Szlovákia ellen szankciókat 
foganatosíthat.

Bízunk benne, hogy erre az ultima 
ratio megoldásra nem kerül sor, és 
hogy az Európai Parlamentnek –-- a 
petíció végsô sikeressége esetén -– 
módjában lesz enyhébb intézkedések 
árán is jobb belátásra bírni a Szlovák 
Köztársaságot” –-- mondta Práznov-
szky Miklós.

Benes 1945 májusa és az Ideiglenes 
Nemzetgyûlés október végi megalaku-
lása között elnöki dekrétumokkal 
kormányozta Csehszlovákit. A 143 
rendeletet 1946 márciusában utólag, 
visszamenôleges hatállyal emelték 
törvényerôre, s többségük még ma is 
hatályos. A dekrétumok nagyobb ré-
sze az ország újjáépítésével foglalko-
zott, de 33 közvetlenül vagy közvetve a 
nem szláv nemzetiségek ellen irányult, 
korlátozva az alapvetô jogokat is.

A dekrétumok rendelkeztek többek 
között a németek, a magyarok, vala-
mint az állam egyéb „ellenségei” va-
gyonának kártalanítás nélküli elkob-
zásáról, mezôgazdasági ingatlanjaik 
cseh és szlovák földmûvesekkel való 
betelepítésérôl. A tetôpontot az 1945. 
augusztus 2-án kelt 33. rendelet jelen-
tette, amely augusztus 10-i hatállyal 
megfosztotta a magyarokat és a néme-
teket állampolgárságuktól, büntetlen-
séget csak a lojális, 1938 elôtt is cseh-
szlovák állampolgárok kaptak. A hon-

talanná vált németeket és magyarokat 
ezután közmunkára kötelezték, lehet-
ségessé vált vállalkozásaik kártalaní-
tás nélküli kisajátítása, egy újabb al-
kotmányrendelet pedig lehetôvé tette 
a hatóságok által megbízhatatlannak 
minôsített személyek ôrizetbe vételét 
is.

A dekrétumok nyomán lehetôvé vált 
továbbá a magyar közalkalmazottak 
elbocsátása, a nyugdíj, szociális se-
gély, egészségügyi ellátás megvonása, 
a magyar nyelvhasználat betiltása a 
közhivatalokban és az egyházi szer-
tartásokon, a magyar hallgatók kizársa 
az egyetemekrôl, a magyar kulturális 
és társadalmi egyesületek feloszlatása, 
a magyar nyelvû könyvek, újságok 
kiadásának megtiltása. Magyar nem-
zetiségû személy még polgári pert 
sem indíthatott.

(Felvidék.Ma/Práznovszky Miklós/
multkor.hu)

* * *
Az amerikai élelmiszer- és gyógy-

szerbiztonsági hivatal (Food and Drug 
Administration, FDA) emellett azt is 
megköveteli a gyártóktól, hogy mutas-
sanak be felülvizsgálatra termékmin-
tákat --- írja a BBC hírportálja.

Az új szabályzat a szivarokra, a pipa-
dohányra és a vízipipára is vonatko-
zik.

Az elektromos cigarettát elôszeretet-
tel használják azok a dohányosok, akik 
próbálnak leszokni káros szenvedé-
lyükrôl.
Sylvia Burwell egészségügyi és 

szociális miniszter közlése szerint az 
új törvény létrejötte „fontos lépés a 
dohánymentes generációért vívott 
harcban”. Hozzátette: „Segít abban, 
hogy lépést tartsunk a piac változása-
ival, és olyan szabályokat alkossunk, 
amelyek megvédik gyermekeinket, és 
megfelelô információval szolgál a 
felnôtteknek ahhoz, hogy megfontolt 
döntéseket hozzanak”.

Az FDA nemrég végzett kutatása 
szerint az e-cigaretta népszerûsége 
megnôtt a középiskolás diákok köré-
ben: 2011-ben még mindössze 1,5 szá-
zalékuk használta, 2015-ben azonban 
már 16 százalékuk. A vízipipa népsze-
rûsége is jelentôsen megnôtt.

A hivatal szerint az új, 90 nap múlva 
életbe lépô szabályok arra kötelezik a 
kereskedôket, hogy ellenôrizzék a vá-
sárlók korát, emellett megtiltja példá-
ul a dohánytermékek automatából 
árusítását is.

Egészségvédô aktivisták üdvözölték 
a változást. „A dohányjárvány megál-
lítása sürgetôbb feladat, mint valaha. 
Csak akkor valósulhat meg, ha az FDA 
agresszíven lép fel, hogy megvédje az 
amerikaiakat az összes dohányter-
méktôl” --- mondta Harold Wimmer,
az Amerikai Tüdôtársaság elnöke.

Kaliforniában Jerry Brown kor-
mányzó a héten öt törvénytervezetet 
írt alá, amelyek különbözô módokon 
szigorítják a dohánytermékek, köztük 
az elektromos cigaretták használatát 
és bôvítik a dohányellenes progra-
mokra fordított anyagi forrásokat. Az 
új törvény 18-ról 21 évre emelte a 
dohánytermékek legális vásárlásának 
korhatárát, továbbá a hagyományoshoz 
hasonlóan az elektromos cigarettát is 
kitiltotta a közterületekrôl az egész 
államban.

* * *
Szivárványszínû zászlókkal ünnepel-

ték az olaszországi melegszervezetek 
szerdán a római képviselôház elôtt 
annak a törvénycsomagnak a megsza-
vazását, amely az olasz jogba bevezette 
a bejegyzett élettársi kapcsolatot, sza-
bad utat engedve az eddig Olaszor-
szágban nem engedélyezett meleghá-
zasságoknak.

Bizalmi szavazással az olasz parla-
ment alsóháza 369 igen, 193 nem 
szavazattal és 2 tartózkodással elfo-
gadta az olaszul úgynevezett „polgári 
uniót” bevezetô törvényt. A felsôház 
február 25-én szavazta meg a javas-
latot. Az olasz kormány kedden je-
lentette be, hogy bizalmi szavazással 
kívánja elfogadtatni a vitatott tör-
vénycsomagot, amelyet Monica Ci-
rinna, a balközép kormányerô De-
mokrata Párt (PD) politikusa dolgozott 
ki.

A bejegyzett élettársi kapcsolat (civil 
union) jogi elismerése a hetero- és 
homoszexuális párokra egyaránt vo-
natkozik, a gyakorlatban azonban 
mindenekelôtt a melegházasságoknak 
ad szabad utat Olaszországban. A tör-
vény nem használja a melegházasság 
kifejezést, de a jogszabályok értel-
mében mostantól az azonos nemû pá-
rok is az anyakönyvi hivatalokban 
regisztrálhatják kapcsolatukat, ame-
lyet a heteroszexuálisokhoz hasonlóan 
a polgári bíróságon válással bonthat-
nak fel. A jogcsomag nem tartalmazza 
a béranyaságot, valamint kimaradt 
belôle az azonos nemû párok esetleges 
örökbefogadási lehetôsége is.
Andrea Orlando olasz igazságügy-

miniszter úgy nyilatkozott, a törvény-

csomag évtizedes jogi mulasztást pó-
tol. Olaszországban ugyanis eddig az 
évtizedek óta együtt élô meleg és 
leszbikus párok tagjai sem részesültek 
olyan alapvetô jogokban, mint a köl-
csönös egészségbiztosítás, özvegyi 
nyugdíj, öröklés.
Matteo Renzi olasz kormányfô, a PD 

fôtitkára Facebook-bejegyzésében ün-
nepnapnak nevezte a bejegyzett élet-
társi kapcsolat megszavazását. A PD 
2013-as választási programjában ígér-
te meg az élettársi kapcsolatok jogi 
rendezését. Elemzôk szerint a bejegy-
zett élettársi kapcsolatokat bevezetô 
törvénnyel Matteo Renzi a baloldali 
szavazóknak üzent, így kívánta el-
nyerni támogatásukat az ôsszel esedé-
kes alkotmányos népszavazásra, 
amelytôl a Renzi-kormány sorsa is 
függ.

Az olasz püspöki kar (Cei) vereségnek 
nevezte a törvényt. Az olasz katolikus 
mozgalmak januárban egymilliós tün-
tetéssel tiltakoztak a bejegyzett élet-
társi kapcsolatok elfogadása ellen. A 
férfi és nô közötti hagyományos 
házasság és család védelmét szorgal-
mazó Family Day katolikus mozgalom 
szóvivôje, Massimo Gandolfini hang-
súlyozta, az olasz katolikusok az ôszi 
alkotmányos népszavazáson „megállít-
ják” a Renzi-kormányt. 

Alfio Marchini, a Hajrá Olaszország 
(FI) jobbközép ellenzéki párt római 
fôpolgármester-jelöltje bejelentette, 
ha júniusban ôt választják meg az 
olasz fôváros élére, megtagadja a 
melegházasságok kötését. 

* * *
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„Erdély határai megtámadhatatla-
nokká váltak, ezzel a román delegáció 
elérte legfôbb célját”

 (Tatarescu román külügyminiszter)
Hetven éve május elején egy vég-

zetes döntés tartotta lázban a ma-
gyar közvéleményt. Párizsban ösz-
szeült négy nagyhatalom külügy 
minisztere, hogy döntést hozzon a 
világháborúban vesztes Magyar-
ország és Románia területi vitájá-
ban.

A párizsi Luxemburg-palotában 1946. 
május 7-én rendezett négyhatalmi 
konferencián Molotov szovjet külügy-
miniszter elnökölt, és a nagy kerek 
asztal körül ott ült Byrnes amerikai, 
Bevin brit és Bidault francia kü-
lügyminiszter. Mellettük tanácsadók 
gondterhelt arccal, az asztal körül 
fontoskodó titkárok. A kép azt sugallja, 
hogy megfontolt döntés születik, pedig 
errôl szó sem volt. A Romániát és 
Magyarországot egyaránt megszállva 
tartó Szovjetunió már régen döntött. 
Maradtak a trianoni határok. A három 
nyugati hatalom képviselôi érdekte-
leneknek mutatkoztak. Byrnes egy 
ideig még lebegtette azt a véleményt, 
hogy esetleg a két állam tárgyalhatna 
hogy „csökkentsék az idegen uralom 
alatt élôk számát”, de hamar ejtette a 
javaslatot. Mosta kezeit. Így eldôlt, 
hogy a trianoni határok maradnak. 
Amikor a remény még élt
A hatalmas életerô, amely megmu-

tatkozott a szétlôtt, kirabolt, megalá-
zott országban, 1946 tavaszától remé-
nyeket és illúziókat is táplált. Az 
illúziók közé kell sorolnunk, hogy 
sokan bíztak abban, a „demokrácia” 
nevében gyôztes szövetségesek most 
nem békediktátumokkal állnak elô --– 
mint 1920-ban –--, hanem igazságos 
rendezéssel. Ennek egyik feltétele lett 
volna a határok hozzáigazítása a nép-
rajzi viszonyokhoz a Kárpát-meden-
cében. Ám miközben Párizsban a kü-
lügyminiszterek kedélyesen 
kávézgattak, Csehszlovákiában napi-
renden volt a magyarok „kilikvidálása” 
(jogfosztása, deportálása, „reszlova-
kizálása”). Lengyelországot „eltolták” 
nyugatra, Besszarábiában, Kárpát-
alján berendezkedett a Szovjetunió, 
miként a balti államokban is. A meg-
szállt államokban, beleértve Német-
ország keleti felét, hozzáfogtak a 
szovjetizáláshoz. De a remény még élt. 
Különbözô forrásokból lehetett tudni 
brit és amerikai szakértôi elképzelé-
sekrôl, amelyek igazságosabb határo-
kat tartalmaztak a Kárpát-meden-
cében. Mégpedig nemcsak Románia, 
de Csehszlovákia, Jugoszlávia és 
Kárpátalja irányába is. Ezek a tervek 
azonban még 1944 elôtt készültek. 
Késôbb már eltûntek a külügymi-
nisztériumok archívumaiban, hiszen a 
gyôztes Szovjetunió, Csehszlovákia és 
Jugoszlávia hallani sem akart terüle-
tek átadásáról. Maradt tehát a két 
vesztes: Magyarország és Románia.
Egy ital 45 milliárdért
A döntés idején már háromszázezret 

meghaladó számú magyar menekült 
érkezett trianoni területre. Elképesztô 
körülmények uralkodtak. Megkezdô-
dött a németek kitelepítése. Az ország-
ban éhínség fenyegetett. Budapest 30 
571 lakóházából 23 százalék alig volt 
lakható, négy százalék pedig teljesen 
megsemmisült. Gyakran több család 
húzódott meg egy helyiségben. Hiány 
volt fûtôanyagból, élelmiszerbôl, 
gyógyszerbôl, ruhanemûbôl. Még na-
pirenden voltak a rablások, „vetkôzte-
tések”.

Az országnak el kellett tartania az itt 
állomásozó milliós szovjet hadsereget, 
a Szövetséges Ellenôrzô Bizottságot, 
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emellett jóvátétel gyanánt hatalmas 
élelmiszer-szállítmányok indultak a 
Szovjetunióba. A megszállók kezébe 
került a magyar ipar színe-java, az 
összes korábbi német és osztrák tu-
lajdon. Még Nyugaton volt a magyar 
nemzeti vagyon jelentôs része, mozdo-
nyok, hajók, üzemek felszerelése, a 
Nemzeti Bank teljes aranykészlete. 
Jugoszlávia és Csehszlovákia is köve-
telte a jóvátételt. Fenyegetôen közele-
dett a magyar–csehszlovák lakosság-
csere-egyezmény végrehajtása. Újabb 
tízezrek keltek útra a bizonytalan jövô 
minden félelmével.

Eközben csúcsot döntött az infláció. 
Az árak napról napra emelkedtek, a 
csirkehús kilója tavasszal már 3 millió 
pengô, egy kiló szalonna 6 millió. 
Cipôt, ruhát kapni nem lehetett, csak 
horribilis összegekért. Egy pohár sör, 
amely a békeidôkben 38 fillér volt, 
1945-ben már négyezer pengô, 1946 
márciusában 77 ezer, május közepén 
két és fél millió, júniusban már 45 
milliárd! Az emberek idegei végsôkig 
feszültek, mindenki azt várta: legyen 
ennek vége! A kommunista propa-
ganda harsogta is: a stabilizációt csak 
ôk tudják megcsinálni.
Ma kit akasztanak?
Közben naponta hozták az újságok, 

hogy hány háborús bûnöst akasztottak 
fel, milyen fasiszta bûnök kerültek 
napvilágra, a kommunista politikai 
rendôrség hetente leplezett le „fasiszta 
összeesküvést”, mintegy muníciót ad-
va a Párizsban keményen dolgozó Jan 
Masaryk csehszlovák és Tatarescu 
román külügyminiszternek. Magyar-
ország szerintük továbbra is revizi-
onista, fasiszta, Európa „enfant ter-
rible”-je.A tisztviselôk rettegtek a B 
listától. A „demokrácia” fogalmát ki-
sajátító marxista pártok ezzel való-
jában politikai tisztogatást hajtottak 
végre a közszférában. Így --– családta-
gokkal –-- legalább negyedmillióan 
maradtak egzisztencia nélkül. Nagy 
Ferenc kormánya elrendelte a Nem-
zeti Bank alárendelését a kormánynak 
(vagyis a kommunista vezetésû Gaz-
dasági Fôtanácsnak), a devizák és az 
arany bejelentési kötelezettségét és a 
kötött gazdálkodást. Elértéktelenedtek 
a nyugdíjak, hadsereg szinte nem ma-
radt, központi anyag- és árhivatalt 
hoztak létre, a külkereskedelmet álla-
mi irányítás alá vették.

Nagy Ferenc miniszterelnök a májusi 
döntés elôtt Moszkvában járt. Sztálin 

elemében volt. Az 1940–41-es magyar–
szovjet „közeledés” kapcsán azt mond-
ta: „A Szovjetunió vezetôi a maguk 
egyszerûségében nem gondoltak arra, 
hogy a magyarok rokonszenve a 
Szovjetunió iránt nem ôszinte, hanem 
csak színlelt.” Nagy Ferenc hazaérve 
azt az illúziót keltette, hogy a szovjet 
vezetés támogatja Magyarország te-
rületi igényeit. Látszólag Révai József 
és a kommunista párt is csatlakozott. 
Nagy Ferenc Székesfehérvárott má-
jus 5-én azt mondta, hogy „a Szovjet-
unió kormánya minden kérésünket 
teljesítette”. Így aztán nemcsak a ma-
gyar miniszterelnök döbbent meg 
május 7-én, de a magyar közvélemény 
is. Jó pesti szokás szerint éjfélkor már 
az egész város tudott a döntésrôl. 
Kiderült, hogy a szovjet vezetôk „a 
maguk egyszerûségében” csak színlel-
tek.

A kommunisták szerint mindez azért 
történt, mert Moszkvában nem elége-
dettek a magyarországi helyzettel. 
Tovább kell tehát lépni a szovjet rend-
szer megteremtése felé.A skizofrén 
állapotokra jellemzô, hogy a közvéle-
mény aznap, amikor értesült a ma-
gyarságra nézve tragikus párizsi dön-
tésrôl, olvashatta Nagy Ferenc 
hálálkodó táviratát Sztálin József 
úrnak. Ebben tolmácsolja a magyarság 
„soha el nem múló háláját azért, hogy 
a szövetséges hatalmak a felszabadítás 
sorsdöntô tényével megnyitották a 
demokratikus, békés fejlôdés lehetô-
ségét…” A sajtóhírek szerint kiderült 
az is, hogy a magyar kormány Buda-
pesten átnyújtott diplomáciai jegyzéke 
a párizsi tárgyalásokon egyáltalán 
nem került szóba. Ráadásul a béke-
elôkészítéssel megbízott profi diplo-
mata (Kertész István) csak 9-én érke-
zett Párizsba. Erre mondta május 8-án 
a magyar parlamentben Nagy Vince 
szabadságpárti képviselô, hogy a ma-
gyar álláspontot tartalmazó „jegyzé-
ket” nyilván a Petôfi Sándor utcai pos-
taládába dobta a külügyminiszter. 
Fokozta az elkeseredést, hogy a rádió 
–- valószínûleg tévesen értelmezve 
Byrnes álláspontját --–, azt közölte, 
hogy az amerikaiak népszavazást kez-
deményeztek a határaink menti terü-
letekrôl, de ezt a másik három hatalom 
elvetette.A remények szertefoszlása 
és a kormány teljesítménye éles bírá-
latot váltott ki a parlamentben, fôként 
a Magyar Szabadság Párt részérôl. 
Sulyok Dezsô 1946 folyamán többször 

is kifejtette, hogy magyar tömegeket 
elszakítani egymástól rossz határokkal 
semmivel sem igazolható eljárás. Su-
lyok konkrét javaslatot is készített 
májusban a külügy számára, amelyben 
nemcsak Kelet-Magyarországon igé-
nyelte a magyarlakta területek vissza-
csatolását, hanem egy korridorral 
megoldva Erdélyben a Székelyföldet 
is elérhetônek tartotta. Javasolta 
ugyanakkor a felvidéki színmagyar 
területek Magyarországhoz csatolását 
is, amivel okafogyottá válhatna a la-
kosságcsere és az a csehszlovák igény, 
hogy az összes magyart kitelepítsék.
Sopront vissza Ausztriának
A miniszterelnök a kritikákra azt 

válaszolta, már az is eredmény, hogy a 
magyar álláspontot meghallgatták 
Moszkvában. Aztán Nagy Vincének 
felrótta, hogy „úri fölénnyel, lekicsiny-
léssel” szólt a magyar béke-elôkészítés 
színvonaláról, mulasztással vádolva a 
kormányt. A miniszterelnök aztán 
egészen veszélyes vizekre evezett. A 
Nemzetgyûlésre bízta, gondoskodjék 
arról, hogy „ne legyek kénytelen ezzel 
a képviselô úrral ebben a teremben 
ülni.” Rákosi Mátyás, Marosán György 
és a többi nagy „demokrata” élénken 
helyeselt. Ôk már tudták, hogy hama-
rosan egyik Nagy sem fog a parla-
mentben ülni, menekülni kényszerül-
nek. A sors fintora, hogy Nagy 
Ferencnek elôbb kellett elhagynia az 
országot, mint Nagy Vincének. De 
csak egy hónappal. A vitában többször 

elhangzott a „hazaáruló” kifejezés, a 
leghangosabban éppen onnan, ahol 
tényleg nagy számban ültek, a kommu-
nisták padsoraiból.

Nagy Ferenc talán bízott abban, hogy 
majd a párizsi békekonferencián sike-
rül eredményt elérni, bár washingtoni, 
londoni, párizsi útja e téren teljes 
kudarccal végzôdött. Sokan ringatták 
magukat abba a hitbe, hogy nem a 
végsô döntés született meg. De a 22 
ezer négyzetkilométeres magyar 
igény végül egy négyezer négyzetki-
lométeres sávra csökkent, ami alig 
nagyobb, mint Tolna megye. Ezen a 
keskeny sávon található Arad, Nagy-
várad, Nagykároly, Szatmárnémeti, 
Nagyszalonta. Közben a csehszlovák 
állam újabb területi igényekkel lépett 
fel Magyarországgal szemben, a „po-
zsonyi hídfô” megnövelését követelve. 
Sôt nyugati szomszédunknál a kommu-
nista párt követelte Sopron és kör-
nyéke elcsatolását Ausztriához, ame-
lyet a „Horthy-féle fasiszta terror 
politikai mesterkedései szakítottak el 
Ausztriától”. Csatlakoztak a szociálde-
mokraták is. Az osztrák követelés nem 
valósult meg, paradox módon talán 
azért, mert ez a terület szovjet meg-
szállás alatt volt, és Sztálin Magyar-
ország szocialista átalakítását bizto-
sabbnak érezte, mint Ausztriáét.
A zöldséges mérlege
A hetven éve május 7-én meghozott 

döntést a párizsi békekonferencián 
már nem módosították. Meglepô volt 
Jebb brit küldött érvelése Románia 
mellett: „veszélyes megzavarni egy 
ország gazdasági életét területi ampu-
tációkkal, még akkor is, ha azok rész-
ben indokoltnak látszanak”. Az ampu-
tálás Trianonban történt. Hogy 
Párizsban, Moszkvában, Londonban, 
Washingtonban megint a mi kárunkra 
tévedtek, az bizony a mi diplomáciánk, 
érdekérvényesítô képességünk, poli-
tikai és egyéb önzésünk, szûklátókö-
rûségünk, kishitûségünk következ-
ménye is. Ez akkor is igaz, ha tudjuk: a 
zöldséges mérlege mindig a maga 
javára téved.

Hetven éve –-- ne áltassuk magunkat 
–-- nemcsak az elsô félidôt vesztettük 
el, de egy mérkôzést is. Most már a tét, 
hogy megôrizzük hitünket, kultúrán-
kat, nyelvünket, s ha muszájból is, 
jobb teljesítményt nyújtsunk elôdeink-
nél. Ehhez elengedhetetlen, hogy meg-
szabaduljunk a mesterségesen belénk 
táplált kishitûségtôl és újjáépítsük a 
tudatosan aláásott erkölcsi erônket.

Szerencsés Károly 
(Magyar Hírlap)

A szerzô történész, 
egyetemi docens

Amputáció és elvesztett illúziók 
– avagy Trianon újratöltve

Gyöngyösi János külügyminiszter 1947. február 10-én aláírja a Trianont megerôsítô párizsi békeszerzôdést 

Nemzeti Összetartozás Napja
2016. június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja. 

A magyarság a világ minden részén ünnepel, így kifejezve 
összetartozását.

Nem maradhat el tehát az ünnep Ausztráliában sem. 
A Melbourne-i Magyar Konzuli Iroda szervezésében 

rövid ünnepségen vehet rész, aki ezen a napon ellátogat 
a Fitzroy North-ban lévô Bocskai Házba. 

Új állampolgárokat is avatunk, és meglepetéssel is 
készülünk. Az esemény díszvendége 

Dr. Gruber Attila nagykövet úr lesz!
A rendezvény 11 órakor kezdôdik. A részvétel díjtalan.

Várunk Mindenkit szeretettel,
Bakonyi Péter

vezetô konzul, Melbourne



Ójraolvasó 1986-ból
A magyar szabadságharc 30. évfor-

dulójáról megemlékezŒ események 
Ausztrália-szerte nagyobbrészt angol 
nyelven folynak. Az elgondolás nem 
találkozott osztatlan véleménnyel, 
voltak, akik úgy gondolják, az angol 
nyelvû elŒadás háttérbe szorítja a 
megszokott magyarnyelvû megemlé-
kezést. Kétségtelen, hogy a magyar-
nyelvû mûsor sokaknak közülünk 
érthetŒbb is, megszokottabb hangvé-
tele közelebb is áll hozzánk, de gon-
doljunk azokra is idŒnként, akik – 
már itt születvén – jobban megértik 
az üzenet lényegét angol nyelven. 
Van még ezen kívül is egy szempont, 
egy minden más szempontnál is fon-
tosabb, amit talán így fogalmazhat-
nánk meg, hogy: emigrációs külmisz-
szió.

A 30 év elŒtti idŒkre visszaemlékez-
ve szemünkbe tûnik egy sajátosság, 
ami bizonyos nyugtalanságra adhat 
okot: a nyugati világ közhangulata 
mintha kevesebb szimpátiát mutatna 
a kis nemzetek függetlenségi törekvé-
sei iránt. Az, amit a vörös hadsereg 
elkövetett 1956-ban Magyarországon, 
még fölháborította az emberiséget, 
de a hét éve tartó afgán szabadság-
harc valamiféle elfogadott fegyver-
gyakorlat unott híranyagává lapult ki 
a híreket hallgató közvéleményben. 
Bûnösek ebben természetesen a hír-
közlŒ szervek is, de a politikai sziszté-
ma a fŒbûnös, amely lehetŒvé teszi és 
természetesnek fogadja el a nagyha-
talmi agressziót.

A fordulópont kétségtelenül 1945 
volt, mert az európai hadszíntér fe-
letti nem-európai gyŒzelem felcserél-
te a nemzeti függetlenség fogalmat a 
nagyhatalmi élettér-fogalomra. Igaz, 
a németeknél is már megnyilatkozott 
ilyen törekvés, de az eleve sikertelen-
ségre volt ítélve egy nála sokkal erŒ-
sebb konkurrens törekvés által. Az 
elmúlt száz év történelme meglepŒen 
következetes. Aki ezt természetesnek 
látja, az elveti egy titkos terv létezé-
sének elgondolását, de éppen a követ-
kezetesség sugallja, hogy nem szabad 
teljesen kizárni egy hosszútávú keret-
terv létezését. Arra utalunk, hogy az 
elmúlt száz év elején népeket egybe-
fogó egységeket (Osztrák–Magyar 
Monarchia, British Empire) a politi-
kai áramlat divatos eszméi kikezdték, 
majd a nagy háborúk azokat elsöpör-
ték, a kis népek függetlensége, önálló 
államisága jelszavainak hangoztatá-
sával. Ám amikor ezek megszûntek, 
új jelszavak jöttek: gazdasági közös-
ségekben, piacegységekben, szocia-
lista államközösségekben egybefogni 
a népeket.

A mi magyar tragédiánk az, hogy 
akkor szakítottak ki minket a Monar-
chiából, amikor ott már súlyunk és 
szerepünk volt, és az „elnyomott szláv 
népek” éhségének kielégítésére ezer-
éves országunkat szétosztották, majd 
akkor soroltak be az új egységbe, 
amikor elrabolt területeink vissza-
szerzési kísérletében bûnösnek talál-
tattunk. A netto eredmény az volt, 
hogy a szomszéd népek egyesülhettek 
nyelvrokonaikkal, akik jó nagy terü-
lettel csatlakoztak be, mi nem egye-
sülhettünk a mieinkkel a történelmi 
jog feladása mellett fennmaradó terü-
lettel sem. A tragédia vége a két 
nem-európai hatalom döntése lett az 
európai határok véglegesítésére.

Ötvenhat magyarja ismét a nagyha-
talmi szólamok áldozata lett, mert hitt 
abban, hogy a világ másik felén más 
felfogás uralkodik, mint azon a felén, 

amelybe belelökték. Azt a szomorú 
tényt, hogy a Szovjetunió a háború 
végén Közép-Európát uralma alá 
hajthatta, és ehhez a tehetetlenségig 
kivérzett bolsevista hatalmat az ame-
rikai anyagi és katonai támogatás 
segítette, az évszázad botrányának 
tekinthetjük. A botrány hullámai az 
amerikai kormányzatot ostromolták, 
aminek hatására Eisenhower „keresz-
tes-hadjáratot” hirdetett a „galád” 
Szovjetunió ellen. KésŒbb a „hadjá-
rat” beleszelídült egy olyan ígéretbe, 
aminek a megtartása egy lehetetlen 
eseményhez kötŒdött. A nagy „anti-
kommunista” elnök kijelentette: ha 
valamelyik csatlós ország jelét adja 
annak, hogy képes lerázni a kommu-
nista kormányzatot, számíthat az 
Egyesült Államok támogatására, sza-
badsága visszanyerése érdekében. 
Nem tudhatta Eisenhower, amikor e 
kijelentésével elkötelezte az Egyesült 
Államokat a cselekvésre, hogy a 
lehetetlen esemény bekövetkezik, és 
személy szerint éppen Œ lesz az elsŒ, 
aki Amerikát hitszegŒvé teszi. De mit 
árthat ez egy nagyhatalom preszti-
zsének, különösen akkor, amikor a 
másik fojtogatja a torkunkat.

Ez természetesen ma már mind 
csak történelem, de a történelem 
ismerete szükséges és hasznos, mert 
a hibák megismétlŒdhetnek. Ezért 
keressük minden igyekezettel a hír-
média által kápráztatott világkép 
mögött a reális valóságot, hogy kevés 
erŒnket ne pazaroljuk szét hiábava-
lóságra. Akkor is el kell fogadni a 
reális képet, ha az megtépázza re-
ményeinket, mint ahogy nehéz is el-
fogadni az olyan világpolitikai hely-
zetet, amiben a kis népek szabadsága, 
és ezen át hazánk felszabadulása, 
nem tartozik többé a szóbahozható 
feladatok közé.

Az általános emberi haladásban 
bízva hajlamosak vagyunk elképzelni, 
hogy minden rossz jel ellenére a világ 
a nagyobb szabadság felé halad. Jó 
figyelmeztetŒ belegondolni, mily 
nagy mértékben növekedett meg a 
hatalomban lévŒk ereje az egyén fö-
lött a technológia jelenkori fejlŒdé-
sével. Nem ok nélküli a húzódozás a 
komputerizált személyi igazolványtól. 
Könnyen megeshet, hogy a jövŒ szá-
zadok embere sóvárogva gondol 
vissza a mai kor emberi szabadsá-
gaira. Különösen akkor, ha nem látja 
meg a mai kor tulajdonságait. Azt 
például, hogy a magyar népen elkö-
vetett bûnökre nincs panaszfórum, a 
magyar faj üldözése nem fajüldözés.

Magyarország sorsának, a magyar 
törekvéseknek és tragikus összeom-
lásoknak jelen évszázadbeli esemé-
nyeivel jellemezhetŒ az egész mai kor 
politikai és hatalmi arculata. A beteg 
világ hŒmérŒjeként leolvasható a 
magyar nép sorsán további népek 
szomorú jövŒje, különösen akkor, ha 
elmulasztják a jó idŒben tett védeke-
zést. A mi történelmünk memento 
historia a még szabad nyugati népek 
számára. Ezért igyekeznek elfeled-
tetni a szolgaság szálláscsinálói a 30 
év elŒtti magyar forradalmat, vagy 
legalább is meghamisítani annak 
valódi üzenetét. A magyar nép nem 
valamiféle prágai-tavaszos, „emberar-
cú” kommunizmusért, nikotex bol-
sevizmusért harcolt, hanem egy sza-
bad, független, nemzeti Magyaror-
szágért, ahol sajátmaga megteremt-
heti azt a magyar demokráciát, azt a 

magyar szocializmust, azt az állam- 
és társadalmi formát, amely saját 
hagyományaiból fakadóan neki a 
jelenkorban legjobban megfelel. Ne 
tanítsák a magyar népet kancsukás 
muzsikok szocializmusra, rabszolga-
tartó cowboyok demokráciára. Szé-
gyelljék inkább magukat, hogy így 
bánnak egy közép-európai néppel, 
amelynek viharos évezrede során is 
volt szíve és ereje hozzájárulni az 
európai civilizációhoz, ami a világot a 
mai fejlŒdés útjára tette.

Ötvenhat szerepe növekedŒben van. 
Ötvenhat forradalma 30 évvel ezelŒtt 
egy nép elkeseredett küzdelme volt 
az Œt szorongató szolgaság ellen, ma 
azonban élŒ figyelmeztetés a világ 
számára. Nem lesz abból sem béke, 
sem szabadság, ha a jövŒ világrend-
jébe a bolsevisták beépítkeznek. 
„Your turn will also come” – így jó-
solta utolsó sikoltásával angol nyel-
ven, november 4-én 1 óra 30 perckor 
a PetŒfi-rádió.

Mi már százszor elmondtuk egy-
másnak, mi történt 56-ban. Akinek 
helyén van a magyar szíve, az már 
megtanulta a szabadságharc esemé-
nyeit, levonta annak tanulságait. Oda-
haza a magyar nép sem felejti el, 
mint ahogy nem felejtette el annak 
idején 1848. március 15-ét sem, ami 
csak 79 év után, az 1927. évi XXXI. 
sz. törvénycikk értelmében vált hiva-
talosan is, máig is kitörölhetetlen ér-
vénnyel, nemzeti ünneppé, és hatály-
talanította április 11-ét, mint nemzeti 
ünnepet. Október 23-a már ott van a 
magyar szívekben és ott is marad. 
Mindig akadnak dacos hazafiak, akik 
számonkérik a rendszertŒl ezt a na-
pot.

Ennek a napnak a jelentŒsége túl-
nŒtt a kis ország határain. De hatását 
csak úgy tudja kifejteni, ha bekerül a 
közforgalomba újra, abban a szellem-
ben, ahogy annak idején – Tamási 
Áron szavaival – a világ lángoló gló-
riaként csavarta maga köré a magyar 
forradalmat. Nehéz sorsot, súlyos 
áldozatot vállalt magára a magyar 
nép azért, hogy példamutatójává 
váljék ma a világnak, de hogy való-
ban azzá váljon, a mi erŒfeszítésünkre 
van szükség. Nem kis feladat, és nem 
csekély áldozatot kívánó cselekedet. 
Az a tevékenység, amire alkalmat 
nyújt a 30 éves évforduló, jó beveze-
tésnek ígérkezik. Ausztrália minden 

jelentŒs magyar településén tartanak 
megemlékezést a magyarok ebben a 
hónapban, és egységesen fog meg-
jelenni ezeken az ünnepeken a szép 
kiállítású, gazdag tartalmú kis könyv, 
amely a magyar történelem rövid 
áttekintése után adja a szabadságharc 
kivonatolt történetét.

A könyv összeállítói abban a sze-
rencsés helyzetben voltak, hogy a 
könyv gerincét képezŒ leírást, a 30 év 
elŒtti eseményeket tartalmazó részt, 
egy ausztrál diplomatának a megfo-
galmazásában kapták. Sir Keith 
Shann annak idején az Egyesült 
Nemzetek Szervezete kivizsgáló bi-
zottságának tagjaként vaskos jelen-
tést állított össze a külföldre került 
résztvevŒk és szemtanúk vallomá-
saiból. Ezt a jelentést az ENSZ 1957-
ben korlátolt példányszámban kiadta. 
A kiváló és teljesen megbízható, 
tárgyilagos jelentés mindmáig a fel-
kelés legalapvetŒbb és leglényege-
sebb dokumentuma, és érdeme a 
most megjelenŒ könyvnek, hogy ezt, 
ha csak részben is, újra közhasz-
nálatba bocsájtja. A 30-ik évfordulóra 
kiadott könyvet dr. Bodolai Zoltán 
és Csapó Endre írta illetve állította 
össze. Címe: A Place in the Sun.

A 30-ik évfordulóval kapcsolatos 
fenti gondolataink kifutottak a világ-
politika síkjára, hogy annak távlatai-
ban láthassuk meg, mennyi tanulság 
csapódott le belŒle a cselekvŒ életbe. 
Sokan megállapították már, hogy a 
magyar felkelés fordulópontot jelen-
tett a világra kényszerített politikai 
menetrendben, amennyiben – leránt-
ván az álarcot a Szovjetunió igazi 
ábrázatáról – feltartóztatott egy vég-
zetes veszélyû folyamatot. Ma, 30 év 
után azt látjuk, hogy a Szovjetunió 
ábrázatán ismét ott ragyog a béke és 
az emberi haladás álarca a nyugati 
politikai cinkosság jóvoltából, és jó 
úton van ugyanaz a veszély, amit a 
magyar forradalom három évtizedre 
késleltetett. De a három évtized nem 
csak a feledés ködét sûrítette, hanem 
egyúttal bemutatta a Vörös Paradi-
csom erkölcsi és gazdasági csŒdjét is, 
annak ellenére, hogy ömlött ránk a 
propaganda, és ömlött a Szovjetunió-
ba a gazdasági segítség.

A történelem folyamatában vannak 
esetek, amikor nem a nagy erŒk 
mozdítják meg a hegyeket, amikor 
egy kis nép, vagy kis csoport tesz 
csuda dolgokat. Az, amit most a nagy 
erŒk készítenek a világ számára, 
természetellenes folyamat, és ezért 
elcsúszhat kicsiny dolgokon is, mint a 
szovjet páncélos Budapesten néhány 
lapátnyi zsíron. A Magyar Október 
hŒseinek tûzereje, csakúgy, mint ki-
csiny országunk, eltörpül a nagyvilág 
méreteiben, de alkalmas pillanatban 
mégis kifejtette világra szóló hatását. 
Ez a hatás nem múlt el nyomtalanul, 
elsŒsorban, mert nem múlt el az ok, 
ami azt kiváltotta. Az ok, a veszé-
lyeztetettség elŒszele, ide is átcsapott 
már. És ha az ausztrál társadalomnak 
intŒ példa kell, akkor a magyar 
Ötvenhat példája az, ami erre a célra 
a legalkalmasabb.

Legyen gondolatunkban most, az 
októberi megemlékezések idején, 
hogy csekély létszámunk ellenére is 
jelentŒs cselekedetet vihetünk végbe 
az egykor már világraszóló esemény 
felidézésével. A szervezŒk fárado-
zásait siker csak akkor koronázhatja, 
ha a megjelent ausztrálok, akik ré-
szére az üzenet szól, ott látják a 
magyar közönség széles sorait is. 
Legyen újra a jelszó: – Aki magyar, 
velünk tart!

(Magyar Élet, 1986. október 16.)

„Aki magyar velünk tart!”
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Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
együtt önnepeljük 

nemzeti 
elkötelezettségû 

magyar kormánnyal, 
híven

1956
szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.

Csapó Endre

A 30-ik évfordulóra kiadott könyv pontos utánnyomása megjelent  az 50-ik 
évfordulóra is, azúttal színes képekkel, és megtoldva további 12 oldalon a 
vezetŒ ausztrál politikusok  magyar forradalmat értékelŒ nyilatkozataival.

A Place in the Sun olvasható és letölthetŒ:  www.magyarelet.net
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KRÓNIKA
magyar költôk szavaival köszöntötték, 
ezáltal tolmácsolták szeretetüket. 
Miután az alsó tagozat diákjai befe-
jezték kis mûsorukat egy-egy szál 
tulipán átadásával boldog Anyáknapját 
kivántak Édesanyjuknak vagy Nagy-
mamájuknak. A mûsor második részét 
a felsô tagozat diákjai adták elô: Bayer 
Norbert, Czudar Ella, Katona Pet-
ra, Kovács Zsófia, Kraykó Fanni, 
Márffy Kinga, Pál Benjémin, Pál 
Dániel, Svak Emili. Svak Gabriella. 
Körlaki Ágnes tanárnô szintén üdvö-
zölte a megjelenteket, de ô már nem az 
ünnephez illô derûvel mondta köszön-
tôjét. Ennek az oka, hogy egyre fogy a 
magyar iskolák tanulóinak létszáma 
és ha ez nem változik három év múlva 
már nem lesz hivatalosan elfogadott 
magyar érettségi. E szomorú kijelen-
tés után következtek a felsô tagozat 
tanulói, nem teljes látszámban, volt 
aki nem tudott eljönni az ünnepségre. 
Tôlük is magyar költôk verseit hallot-
tuk kiváló/dicséretre méltó elôadás-
ban. Csodálatos a magyar tarisznya, 
hogy mennyi minden szép és kedves 
elfér benne. Az ilyen ünneplés közös 
munka eredménye, ami csak a tanár, a 
tanuló és a szülôk együttes erôfeszítése 
árán lehetséges és lélekfelemelô ered-
ményt hoz. Az ünnepség uzsonnával 
ért véget.

Köszönet, Körlaki Ágnes tanárnônek 
és Bartha Gyöngyi tanitónônek, ál-
dozatos munkájukért!

Atyimás Erzsébet

Igen fontos!
A 2016-évre még lehet beiratkozni. 

Beiratkozást a 2017-es tanévre kérjük 
figyeljék a beiratkozási idôpontot, 
hogy jövôre is induljon magyar felsô 
tagozat. Nagy kár lenne, ha mi ma-
gyarok nem tartanánk igényt nyel-
vünk továbbadására. Dandenong 
High School tel: 9791 9289, szükség 
esetén hivja Bartha Gyöngyi-t mob: 
0409 857 819 “

* * *
A Magyar Kultúr Kör-ben május 

13-án ünnepelték az Anyák Napját. 
A Magyar Kultúr Kör tagsága a Mul-
grave Community Centre-ben péntek 
estéken tartanak összejövetelt. Ekkor 
jön össze a tagság finom vacsora mel-
lett baráti beszélgetésre. Szintén itt 
történik a kis csoport magyar nyelv és 
tánc oktatása, Perry Carolina, Sze-
leczki Anikó, Szigeti Éva, Vidács 
Ilona vezetésével. Svak László is 
ezeken az estéken készíti fel a nagyok 
csoportját és ma már magyar tánc 
tudásuk széleskörû, így egy teljes 
mûsorral tudják szórakoztatni a kö-
zönséget, a klubon keresztûl, vagy 
bárhova hívják ôket nagyszerû mûsort 
adnak elô.

Nem történt ez másként a fent emlí-
tett napon amikor az Anyákat, Nagy-
mamákat ünnepelték. Erre a szép 
ünnepre közel kétszáz vendég jött 
össze. A felteritett asztalok gyorsan 
benépesedtek és kezdôdhetett a finom 
vacsora, melyhez, (teremdíszítés, 

takarítás és fôzés), Muhi Marika a 
következô személyektôl kapott segít-
séget: Gáspár László, Kovács János, 
Kratz Brigitta, Márton Ida, Pál 
András, Pál Katalin, Svak Andrea, 
SvellerErika, Szücs György, Vidács 
Ilona, Zöldhelyi Erzsébet és a pénz-
táros Vidács János.

A Székely zenekar szórakoztató 
zenéje mellett fogyasztottuk a vacso-
rát, mely után hamarosan, kilenc óra 
körûl elkezdôdött a mûsor. Kovács 
János elnök köszöntötte a megjelen-
teket és átadta a mikrofont Vidács 
Ilonának aki a fent említett segédeivel 
levezették a kis csoport ünnepi mû-
sorát, melyet, a legkisebb fiú Foren 
Oscar, mindannyiunk derûjére ütem-
re levezényelt. A többiekkel egysorban 
állva, vagyis mozogva, irányitotta úgy 
a versek ütemét mint az énekeket, me-
lyeket a többi apróságtól hallottunk. 
Csak dicsérni lehet a tanítókat és az 
összes gyereket, mert kedves énekeik-
kel, verseikkel szép magyarsággal 

mot hallottuk a szokásos kedves elô-
adásában, melyért most is nagy tapsot 
kapott.. Ezután János méltatta Svak 
László hosszú évek során végzett 
munkáját és kezdödött a nagy csoport 
mûsora: kalotaszegi legényes, me-
zôségi, moldvai, szatmári. Most is, 
mint mindig, a közönség nagy tapssal 
ajándékozta ôket. A nagy csoport tag-
jai nem csak Édesanyjukat köszöntöt-
ték, hanem minden hölgynek egy egy 
szál virágot nyújtottak át. Eközben 
Balla Ferenc áldást mondott az Édes-
anyákra és ô is anyáknapi verssel kö-
szöntötte ôket.

A mûsort társas tánc követte, a Szé-
kely zenekar húzta a talp alávalót 
azoknak, akik kedvet kaptak a fiatalok-
tól és ôk is úgy gondolták, hogy „rán-
cos szoknyát megrázzuk még ma, 
kivilágos virradatig így táncolunk 
ma.”

A kis csoport névsora: Balla Dániel, 
Bowles Max, Bowles Saebra, Foren 
Oscar, Godó Annabeth, Márton 

Nagyanyónak!
Édes Kedves Nagyanyókám!
Anyák napja van ma!
olyan jó, hogy anyukámnak
is van édesanyja.

Reggel mikor felébredtem
az jutott eszembe,
anyák napján legyen virág
mind a két kezembe.

Egyik csokrot neked szedtem,
odakünn a réten,
Te is sokat fáradoztál
évek óta értem.

Kimostad a ruhácskámat,
fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni
kevés lenne ez a nap
 
Köszönöm, hogy olyan sokat
fáradoztál értem,
és hogy az én jó anyámat
felnevelted nékem.
Donászy Magda verse
Május hónapját nevezhetnénk Anyák 

Hónapjának, mivel ahány egyesület 
annyi anyáknapi ünnepély.

Anyák napja!
A „Victorian School of Languages”--- 

állami nyelviskola magyar tagozata, a 
Dandenonng-i középiskolában, 2016. 
május 7-én ünnepelte az Édesanyákat 
és Nagymamákat. Ezen a szombati 
napon verôfényes napsütés köszöntöt-
te az ünnepelteket. Az iskola udvarán 
gyülekeztek a Magyar Iskola tanulói 
által meghívott hozzátartozók. Pár 
perccel 11.45 elôtt gyorsan benépese-
dett az a kis színterem, ahol a tanulók 
izgatottan várták az ünnepség kezde-
tét. Bartha Gábor is megérkezett a 
hangfelszereléssel, elkezdôdött az elô-
adás. Bartha Gyöngyi tanító néni 
szeretettel köszöntötte a megjelenteket 
és elmondta, hogy milyen szorgalma-
san készültek az alsó tagozat diákjai 
erre a jeles napra, hogy tudásukat 
bemutassák szeretteiknek. Bartha 
Petra, Bátki Gergô, Biszák Oskar, 
Biszák Rebeka, Biszák Veronika, 
Bukharenko Victoria, Danci Ró-
bert, Halmai Brandon, Halmi Ales-
sa, Kertesi Isabella, Liptai Péter, 
Mani Bailey, Lôrincz Gréta, Mani 
Dymitrius, Radi Dóra. Továbbá, 
hogy milyen nagy öröm, hogy ilyen 
távol Magyarországtól, Ausztráliában 
magyarul köszönthetik Édesanyjukat.  
Minden tanuló egy-egy verset mon-
dott. Anyukájukat, Nagymamájukat 

elôadva, valamint körtáncukkal szép-
pé tették az Anyáknapi Ünnepséget. 
Szereplésük végén egy szál szekfûvel 
köszöntötték az Anyukákat. Ekkor, 
ismét Kovács János elnök lépett a 
színpadra és megköszönte a kis és 
nagy csoport tanítóinak a fáradtha-
tatlan, odaadó munkájukat és egy 
üveg borral ajándékozta ôket majd 
bejelentette Toldi Biankát, akitôl 
„úgy szeretném meghálálni” énekszá-

Aletta, Márton Lizzie, Perry Char-
lotte, Perry Olivia, Szûcs Allegra.

A nagyok névsora: Albert Elsa, 
Albert Sophia, Fazekas Ervin, Ko-
vács Christopher, Kratz James, 
Kratz Jerry, Messina Michelle, Pál 
Benjamin, Pál Dániel, Svak Emili, 
Svak Gabriella, Toldi Bianca.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájá-
rúlt e szép est sikeréhez!

Atyimás Erzsébet
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tént, hogy egy született olasz ember 
akadémiai szinten nem csak beszéli a 
magyar nyelvet, de  tanítja is azt.    

Dr. Amedeo Di Francesco a „L’Orien-
tale” Nápolyi Tudományegyetem pro-
fesszora, magyar nyelvet és irodalmat 
tanít. A Miskolci Egyetem és a Deb-
receni Egyetem díszdoktora. 1971-ben 
a Római Tudományegyetemen szer-
zett diplomát magyar szakon. 1975-
ben a Magyar Tudományos Akadé-
mián szerzett kandidátusi fokozatot. 
1994-ben kulturális tevékenységéért a 
Premio Internazionale Sebetia-Ter 
per la Cultura díjjal tûntették ki Ná-
polyban. 1995-tôl az Annali dell’Univer-
sita degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
–-- Studi Finno-Ugrici fôszerkesztôje. 
1996-ban a Magyar Köztársaság 
mûvelôdési és közoktatási minisztere 
a Pro Cultura Hungarica emlékplaket-
tet adományozta számára. 1996-tól 
2006-ig a Nemzetközi Magyar Filoló-
giai Társaság (majd Nemzetközi Ma-
gyarságtudományi Társaság) elnöke, 
jelenleg választmányi tagja. 2002-ben 
a Hungarica et Slavica könyvsorozat 
alapítója (Boris Uspenskijjel és 

Aleksander Wilkony-nyal) a nápolyi 
M. D’Auria kiadónál, 2008- ban az Ister 
– Collana di Studi Ungheresi sorozaté 
(Edizioni dell’Orso, Alessandria). 2002-
ben Magyar Köztársaság elnökétôl a 
magyar–olasz kapcsolatok ápolásáért 
és fejlesztéséért A Magyar Köztársági 
Érdemrend Középkeresztje kitûnte-
tésben részesült. 2006-ban Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság Lotz 
János-emlékérmet adományozott neki 
a hungarológia terén kifejtett nagy je-
lentôségû kutatói, oktatói és szervezôi 
munkájáért. Több mint kétszáz publi-
kációja van, olasz, magyar, angol, 
francia, német, horvát nyelven. Világ-
szerte tartott tudományos elôadásokat 
hungarológia témakörben.

Úgy érzem, egy magyarul beszélô 
olasz professor jelenléte  nemzetközi 
jelentôséget, érdekes színfoltot 
teremthet kulturális találkozónkon. 
Mint mondta: „…Nagyon hiszek a 
kulturális hovatartozásban és az érté-
kek megôrzésében, hiszen csak erre 
támaszkodva tudjuk kifejezni magun-
kat, megôrizni  identitásunkat….”   

LÁSZLÓ ATTILA egy rendkívûl 
tehetséges fiatalember.  Nehéz elvá-
lasztani melyik mûfajban jobb, mert 
zenész is és énekes is, még hozzá nem 
is akármilyen.

munkája mellett már akkor is a zené-
nek élt, koncerteket adott, hol önállóan, 
hol zenésztársaival. Mindemellett gyö-
nyörûen énekel is. 
FAGGYAS LÁSZLÓ  16 évesen 

rockzenészként kezdte a pályafutását. 
Több zenekarban játszott, akikkel kü-
lönbözô fesztiválokat nyertek, több 
„Ki mit tud?”-ban léptek fel, és az 
egész országot bejárták a koncertjeik-
kel.

Nem hiszem, hogy van még egy 
olyan kéttagú együttes, amelynek 
annyiféle hangszere lenne, mint nekik. 
Én 30 fajta hangszert (ez nem darab-
számot jelent!) számoltam meg a hon-
lapjukon. Az eddig megjelent 21 leme-
zükön megszólaltatják a zene hangján 
Petôfit, József Attilát, Radnótit, 
Képes Gézát, Reményik Sándort, 
Weöres Sándort, Nagy Lászlót, 
Nagy Gáspárt, a Hetek költôi cso-
portját –-- köztük Kalász Lászlót, 
Bella Istvánt, Ratkó Józsefet, na-
gyon hosszú lenne a lista mind felso-
rolni. 

Hitvallásuk a magyar kultúra, a 
magyar nyelv ápolása, népszerûsítése. 
Ôk ezt vállalják, akkor is, amikor ez 
nem különösebben divatos. Ezt a kül-
detésüket a legjobban a magyar iro-
dalom klasszikusainak, illetve a hozzá-
juk közel álló költôk verseinek megze-
nésítésével tudják beteljesíteni: 
„Lehetnének talán még emberek, / hisz 
megvan bennük is, csak szendereg / az 
emberséghez méltó értelem. / Mondjá-
tok hát, hogy nem reménytelen.”

Tengerentúlról nyolc embert szeret-
nénk kihozatni, most vagyunk abban a 
helyzetben, hogy a színház és terem-
bérlések lefoglalásával egyidôben a 
repülôjegyeket is le kell foglalni, il-
letve kifizetni. Hogy ezt a szép progra-
mot meg tudjuk valósítani, feltétlen 
szükségünk van az Önök támogatására. 
Ez elsô sorban a Védnökség vállalás. 
Védnöki díj $200.00

A Védnökség befizetésével biztosítja 
a színháztermek foglalását, hírdetése-
ket, a mûvészek Magyarországról 
való kihozatalát, s nem utolsó sorban 
saját magának a legjobb helyeket a 
különbözô elôadásokon.

A Védnöki jegybe tartozik a Nyitó 
Gála Koncert, Irodalmi délután, Gaz-
dasági és Informatikai elôadás, Média 
elôadás, Magyar nyelv szépségei -– 
elôadás, Záró Gála Koncert, Védnöki 
vacsora. A védnök elônyben részesül -
-  és engedményes árban veheti meg a 
belépôjegyet más eseményekre. 

Védnökség befizetése: Common-
wealth Bank HCNSW-TALALKO-
ZO ACCOUNT
Account Number: 1131 1917
BSB: 062 016

További befizetések nyugtázása már-
cius 15-tôl: JM Jansz-Battersby 
$200, Klebecskó Árpád $200, Ba-
logh Sándor $200, Sarkadi Julianna 
$200, Baranyai Aranka $200, Ba-
rak Marietta $200, Logan V & M 
$400, Fodor Sándor $400, Papp 
Irén $200, Szigeti Éva $400, Hun-
garian Literature & Cultural Her-
ritage Soc. Inc., $200, Soki Marga-
ret $200, Bárány G. $400.

Legközelebb folytatjuk  úgy az idelá-
togató, mint a helybeli mûvészek be-
mutatását. 

További támogatásukat köszönve, 
honfitársi üdvözlettel

Rozgonyi Magdi, 
titkár

Találkozó Szervezô Bizottság 

Repül az idô, a hetek, a hónapok 
–-- a Szervezô Bizottság igyekszik a 
hatnapos kulturális találkozóra egy 
gazdag, minden igényt kielégítô, 
változatos programot összeállítani. 
Folytatjuk elôadásainkon résztvevô, 
illetve a koncerteken fellépû  mûvé-
szek rövid bemutatását.  

Kultúránk nápolyi követe: Prof. 
AMADEO DI FRANCESCO

A Nemzetközi Hungarológiai Társa-
ság elnöke –-- olasz. A Nápolyi Egye-
tem magyar tanszékének vezetôje, a 
magyar nyelv és irodalom kiváló 
ismerôje. Amedeo Di Francesco 
professzor neve valóságos fogalom a 
magyarságtudománnyal foglalkozók 
körében.

Professzor úr elfogadta meghívásun-
kat a kulturális találkozón való részvé-
telre. Szeretném röviden  bemutatni 
karrierjét,   munkásságát,   hogyan tör-

Attila egy székelyföldi városban, 
Kézdivásárhelyen született, idôsebb 
László Attila és Boros Éva gyer-
mekeként. Már kiskorában is érdek-
lôdött a zene iránt, ezért szülei 9 éves 
korától zongorázni taníttatták. Egy 
alkalommal a helyi templomban Bach 
D-moll toccatáját adta elô hallás után. 
A templom kántora ekkor figyelt fel 
rá, majd magánórákon tanítani kezdte. 
Ezután a fiú az egyházi kórusban zon-
gorázott, orgonázott az ünnepek alkal-
mával. Hetedikes volt, mikor egy ren-
dezvényszervezô menedzserhez ke-
rült, aki demófelvételt készített vele. 
Elsô névötletként a Tini-Ati mûvész-
név merült fel Attila számára, de a fiú 
a régebbi stílusú számok mellett dön-
tött, melyeket ---- önmagát szintetizá-
toron kísérve ---- rendszeresen énekelt 
városnapokon és a helyi retro-étte-
remben. A demót végül Székely Mózsi 
néven készítették el.

Szívesen énekelt Zámbó Jimmy, 
Demjén Ferenc és Máté Péter dalokat 
is; elmondása szerint az ô hangjukban 
volt valami különleges, ami a mai 
elôadókból hiányzik.Ezután Attila 
jelentkezett az Erdély Hangja címû 
tehetségkutatóba, ahol a válogatókon 
át Máté Péter és Zámbó Jimmy dala-
ival jutott el a legjobb 24-ig, ám ekkor 
még a döntôbe nem került be. Bár 
csalódás volt számára ez a megméret-
tetés, mégsem hagyott fel az éneklés-
sel. 2011-ben Magyarországra jöttek a 
szüleivel a Csillag születik kedvéért, 
ahol a verseny meghozta számára a 
régen várt sikert, ô lett 2011 „kiscsil-
laga”. 2012 tavaszán jelent meg elsô 
albuma, az Ezer szív együtt dobban,[1] 
melyen vadonatúj dalok, Dandó Zol-
tán, Krenyiczki Ervin és Závodi Gábor 
szerzeményei hallhatók. Ugyanebben 
az évben, április 17-én kapta meg a 
magyar állampolgárságot.
Elismerései
2011 – a Csillag születik gyôztese
2012  - Kézdivásárhely csillaga
2013 - Transylvanian Music Awards - 

Az év felfedezettje
2014 --- Transylvanian Music Awards 

--- Az év hangja (erdélyi kategória)
2015 --- Transylvanian Music Awards 

--- Az év férfi hangja (erdélyi kategó-
ria)

Szívesen énekel Zámbó Jimmy, Máté 
Péter dalokat. Kellemes bariton hang-
ja megtévesztésig Mété Péterre emlé-
keztet. Népszerûsége szinte a rakéta 
gyorsaságával vetekedik, egymás 
után kapja a meghívásokat Európa 
szerte, de volt már Amerikában és 
Kanadában. Nem régen tért vissza 
egy skóciai fellépésérôl.  

Hangraforgó együttes: F. SIPOS 
BEA ÉS FAGGYAS LÁSZLÓ 
mûvész házaspár
F. SIPOS BEA  Magyar-ének szakos 

tanárként kezdte pályafutását. Tanári 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. május 29-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

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

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
2016. május 29-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

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

ADELAIDE (SA) 2016.május 29-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2016 május 29-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016. minden hónap harmadik vasárnapján 

du. 2 órától 
Istentisztelet

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

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján 

2016-ban de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

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

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, 
vallási megkülönbôztetés 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

A FELEDHETETLEN MÚLT
Emlékmûvek, kopjafák, / jelek, obeliszkek, / ôrzik mementóként, ... feledhetetlen tettüket.

Vándor, ha utad egyszer / majdan erre vezet, / egy röpke pillanatra, ... hajtsd meg büszke fejed.

Hol egykoron hôseink / vérüket hullatták, / szabadságért haltak, ... vagy védték a szent hazát.

Választották valaha / e szebb s dicsôbb halált, / országukért, népükért életüket áldozták.

Elmédben szellemük / szítsa fel a tûzet, / meríts belôlük erôt, ... óvd fájó emléküket.

Mielôtt készülnél / át a „túlsó partra”, / mindent mi benned él, ... hagyd ifjú hajtásodra.

Szálljon a múlt emléke / apáról a fiúra, ... /legenda lesz a hôsbôl, ... nem feledik el soha

Gyülekezetünk a Nth. Fitzroy Magyar 
Templom Csarnokában
EMLéKFALAT

állított az örök pihenôre tért honfitársaink 
hamvainak elhelyezésére. 

Az  emlékfalban elhelyezett hamvakat az egyház 
kegyelettel megôrzi. 

Gondoljon arra hogy utódainknak (ne adjuk fel a 
reményt) sokkal könyebb lesz elôdeik hamvai elött az

emlékezés virág-csokrait elhelyezni egy központi helyen 
álló, gyülkezeti tulajdonban lévô Magyar Templomban, 

mint esetleg  keresgélni hatalmas Metropolisunk 
szétszort  temetôiben 

Nevezze meg végrendeletében és foglalja le hamvainak 
örök pihenô helyét ezzel megkönnyitheti utódai gondjait és 

kizárja az idegen temetkezési vállalatok spekulációját.

Az  urnahelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért 

hívja Nt. Dézsi Csabát 0414 992-653 
vagy Csutoros István 9439-7067 tel. számon . 

Május 29-én, vasárnap
10 órakor a North Fitzroyi Magyar Református Egyház gyülekezetei és az ott megjelenö 

Melbourne-i Magyar Egyesületek képviselôi elhelyezik a hála és kegyelet koszorúit 
a Magyar Hôsôk Emlékmûvénél a Melbourne Carltoni Temetôben.

11 órától Istentisztelet a Nth. Fitzroyi Magyar Református Templomban
(12 St.Georges Rd. North Fitzroy)

Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba
12 órától finom ebéd a templom melletti Bocskai teremben.

Mindenkit szeretettel várunk.
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SPORT
Hôseink

A magyar jégkorong-válogatott 77 év 
után meccset nyert az A csoportos 
világbajnokságon. Fehéroroszországot 
vertük 5–2-re. A tett történelmi, a si-
ker példátlan. Még nincs vége a tor-
nának, mégis elmondható: ismét hoz-
ták a mieink a maximumot. Bizony, a 
maximumot, minthogy a bent maradás 
– ami még nincs meg, így van miért 
körmöt rágnunk és infarktust kapnunk 
a csoportkör hátralévô két-három 
napjában – nem 100 százalékot jelen-
tene. Annál többet. Igen: ilyen furák a 
matematikai sajátosságok ebben a 
különös sportágban. Itt 100+ százalék 
is van, mint rendszeresen szoktuk is 
hangsúlyozni.

A világbajnokság elôtt azt írtam, nem 
bocsátkoznék jóslatokba most. Má-
sodszor járunk a nagyok közt – már-
mint a modern érában –, nincs értelme 
szemtelenkedni, hiú ábrándokkal va-
cakolni, maradjunk annyiban: minden 
idôk legjobb magyar válogatottja 
utazhatott Szentpétervárra, és hogy ez 
mire elegendô, meglátjuk. Néhány 
nappal késôbb, amikor jöttek a ve-
reségek menetrend szerint, ám eköz-
ben a világ rácsodálkozott a szurkolói 
kultúránkra – különös tekintettel a 
hátborsództató meccs végi Himnusz-
éneklésekre –, akkor arról is elmélked-
tem, hogy szép, hogy ekkora a fel-
hajtás a közönség körül, de „mielôtt 
még túlságosan meghatódnánk ma-
gunktól – és elúrhodna rajtunk a ke-
vélység, aminek vannak ám jelei –, ne 
feledkezzünk meg arról sem, hogy ez 
mégiscsak sport és mégiscsak világ-
bajnokság. Úgyhogy kedden este ver-
jük csak meg a franciákat. Az egyál-
talán nem elérhetetlen bent maradás 
esélyeinek fenntartása mellett azért 
is, hogy a csapat és a jégkorong hadd 
legyen ismét legalább annyira fontos, 
mint a szurkolóink és az ô fantasztikus 
hírük a nagyvilágban.”

A franciákat nem vertük meg. Sôt, 
csúnyán kikaptunk tôlük, 6–2-re. 
Vannak kultúrák a magyar sportban, 
amelyek részesei-hangadói – kétkezi 
drukkerei is – azon az estén és azt 
követôen elsüllyedtek volna a part-
talan sopánkodás mocsarában, nem 
kímélve kedvenceiket sem. Itt is ki-
tûnt azonban, hogy a jégkorong más-
milyen. Érdekes is volt, hogy egyik-
másik újságban született pár 
értetlenkedô újságcikk arról, hogy 
mekkora ostobaság ünnepelni az ilyen 

gyunk a kiesés elsô számú váro-
mányosai. Ôk azok. A papírforma is 
mellettünk szól már. Ôk a franciákkal 
játszanak még, mi a németekkel, 
mindkettônk ellenfele erôsebb. Ha 
nem szereznek több pontot, mint mi, 
bent maradunk.

Persze a papírforma borulhat, tudjuk 
jól. Szombaton is borult. De mindegy 
is.

Mondom, a maximum ezzel a tör-
ténelmi sikerrel már megvan. Mostan-
tól nem az az ukránok elleni szapporói 
4–2 – amivel 2008-ban elôször vívtuk ki 
a feljutást a modern érában – Minden 
Idôk Legnagyobb Meccse, hanem ez 
az 5–2-es fehéroroszverés. Bónusz is 
van: bekövetkezett, amit reméltünk: 
immár nem csak a szurkolókról van 
szó, nem csak értük rajong kalaplen-
getve a világ, a finnek ellen sztárrá 
nôtt Vay Ádám után a csapatunkért és 
az egész magyar jégkorongért is.

A fejük tetejérôl a talpukra for-
dították a dolgokat a srácok, egy moz-
dulattal. Oké, többel, öt fantasztikus 
gólhoz nem egy mozdulat kell.

A magyar jégkorong fejlôdése az 
apró lépésekrôl szól. Az apró, de gyors 
lépésekrôl. Ezekre mindig lehet 
számítani. Évek óta – és még évekig. 
Ezeknek köszönhetô, hogy soha nem 
letört és nyomorult a magyar szurkoló. 
Kritikus lehet – vagyunk már jók 
annyira –, szomorú is, de számonkérô 
és ellenséges soha.

Ez az 5–2 ráadásul nem is apró lépés. 
Ez hatalmas lépés. A bent maradás 
pedig akkora lenne, hogy abba még 
bele sem merünk gondolni. Nem is 
kell. A vasárnap még az ünneplésé, a 
belegondolás és az izgalmak hétfôn 

jönnek. Aztán kedden is – a francia–
fehéroroszt akkor rendezik –, ha úgy 
adódik.

Tudják, mi a legjobb? Az, hogy nincs 
veszítenivalónk. Továbbra sincs. 
Egyszerû, hogy miért, errôl szólt ez a 
szöveg az elejétôl a végéig: a magyar 
jégkorongszurkoló nem optimista – 
hanem realista. Amiatt a furcsa ho-
kimatematikai jelenség miatt, mi-
szerint mindig megvan a 100 százalék 
– és gyakran a 100+ is. A mindig ma-
gasabbra. Hozzászoktattak bennünket 
ehhez a hôseink. Hiszünk nekik, 
mindig is hittünk, és lám, most is 
összehozták. Köszönjük. Folytatjuk. 
Ennyi.

Gazda Albert
(Magyar Nemzet)

Kiestünk az A csoportból 
a hoki-vb-n

Az A csoportban maradásunkhoz az 
kellett volna, hogy a fehéroroszok 
kikapjanak. Ehhez képest a második 
harmadban odatették magukat, és 
kiharcolták bennmaradásukat. A 
franciák tét nélkül léptek jégre, pró-
bálkoztak, de nem küzdöttek eléggé, 
háromgólos vereséggel búcsúztak 
Szentpétervártól.

„Mindenki érzi, és a külföldi szak-
vezetôk is elmondták, hogy a magyar 
csapat sokat fejlôdött az elmúlt 
idôszakban, mérkôzésrôl mérkôzésre 
bizonyította, hogy nem véletlenül sze-
repelt a világbajnokságon.

A magyarok jövôre a divízió I/A-ban 
szerepelnek Ausztria, Kazahsztán, a 
Koreai Köztársaság, Lengyelország és 
Ukrajna társaságában. 

zakókat. Nem érnek annyit azok a 
szövegek, hogy linkeljem ôket, de 
nagyon is jellemzô, hogy drukkerek 
felháborodottan osztották ôket a kö-
zösségi médiában, a kifejezés szó sze-
rinti és átvitt értelmében egyaránt.

Ezzel el is érkeztük a kulcskérdések-
hez. Újabb fontos adalékok születtek 
ehhez, érdemes kibontani a lényeget 
megint.

Hogy lehet az, hogy van egy közösség, 
egy egyre népesebb szubkultúra, 
amelyben ha van is kritika – elôre 
mondom, van –, az odaadás, a rajongás 
hangjai mellett nem hallatszik? 
Konkrétabban: hogy a csudába lehet 
nem búslakodni, káromkodni, dühön-
geni három, négy és öt maflás után, 
amelyek közül kettôben ráadásul 
semmi hôsies nem volt?

Elismerem, hogy kívülrôl nehéz ezt 
megérteni. A jó hír az, hogy csak kis 
nyitottság kell, elég óvatosan bele-
kóstolni a tortába, hogy megérezzük 
az ízét. Alig három momentumról van 
szó. Az egyik az a sokszor megénekelt 
körülmény, hogy a jégkorongunknak 
nem évtizedek homályába veszô le-
gendája van, hanem jelene és jövôje. 
Nem az ötvenes években – amire már 
nagyszüleink is csak nagyszüleik elbe-
szélései alapján emlékeznek – volt az 
aranykor, hanem egy-két évtizede 
kezdôdött, és a szemünk elôtt történik. 
A másik, hogy ez olyan sport – karak-
tere, dinamizmusa, esztétikája révén 
–, ami fél szívvel nem mûvelhetô, mert 
annak biztosan rossz vége lesz. Úgy-

hogy nincs mese, a lendület és az adre-
nalin mindenkit magával ragad, aki 
látja a korongot. Talán azt is, aki nem. 
A harmadik a könyvünkbôl indult, és 
máris szlogenné vált: a mi sportunk 
nem háború, a mi sportunk fesztivál.

Ebben a világban egyszerûen nem jut 
hely a nyafogásnak és a fanyalgásnak. 
Evidens, hogy ezek nem férnek össze 
a fentiekkel.

A bizalom, a hit és az akarás mindig 
meghozza a gyümölcsét. Kikapunk 
Szlovákiától (1–4, nagy meccsen), 
Kanadától (1–7, bár hôsiesen, de si-
mán), a franciáktól (2–6, fájdalmasan), 
a finnektôl (0–3, ôrült komoly telje-
sítménnyel, Vay Ádám csodakapussal) 
az Egyesült Államoktól (1–5, alapo-
san)? Öt meccsbôl nulla pontunk van, a 
mezôny leggyengébb csapatának lát-
szunk? A kiesés elsô számú esélyesei 
vagyunk?

Annyi baj legyen. Továbbra is ünne-
pelünk. Ünnepeljük, hogy itt lehetünk.

Egyébként meg: még mindig van két 
dobásunk.

Erre tessék: elkapjuk Fehéroroszor-
szágot. Azt a Fehéroroszországot, ahol 
a jégkorong nemzeti sport, amely az 
utóbbi két világbajnokságon ne-
gyeddöntôs volt, amely olimpiai elô-
döntôben is járt, amely 9. a világrang-
listán, 10 pozícióval elôttünk. 
Amelynek játékosai a világ második 
legjobb bajnokságában, az orosz 
bázisú KHL-ben pallérozódnak.

Elkapjuk Fehéroroszországot, és 
megelôzzük ôt. Innentôl nem mi va-

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

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

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

www.hartartplus.com.au

A TEK szakembere is ott lesz az olimpián
A magyar küldöttség biztonsága érdekében a Terrorelhárítási Központ szakembe-

re is jelen lesz Rio de Janeiróban, az olimpiai játékok alatt - jelentette be Hajdu 
János, a TEK fôigazgatója a „Mi vár ránk Rióban?” elnevezésû konferencián, 
amelyen a kiutazásban érintett sportolók, edzôk és sportvezetôk közül is többen 
részt vettek.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és az Országos Sportegészségügyi Intézet 
(OSEI) közös rendezvényén elhangzott, hogy a játékok idején mûködô rendôrségi 
együttmûködési központban jelen lesz minden résztvevô ország biztonsági 
szervének képviselôje, így Magyarországé is. Ennek célja, hogy veszélyhelyzet 
esetén gyors legyen az információcsere és minél hamarabb meg lehessen tenni a 
szükséges intézkedéseket.

„Mindig, mindenhol nem lehetünk jelen, nem akadályozhatunk meg minden 
cselekményt, de mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a bajt, vagy ha mégis 
belekerülünk, akkor az ne tartson sokáig” – hangsúlyozta Hajdu János, aki arra 
kérte a magyar delegáció tagjait, hogy emellett azért bízzanak a brazil biztonsági 
szervekben is.

A nyári játékok szervezôinek továbbra is óriási gondot okoz a közbiztonság. 
Legutóbb Rivaldo, a világbajnok brazil labdarúgó adott hangot nemtetszésének. A 
Barcelona egykori sztárja egyenesen életveszélyesnek nevezte Riót. 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Habgumi, 2. Bama-
ko, 3. Koprának, 4. A Pál név becézé-
sei, 5. Fûzfapoétának, 6. A reumáé, 7. 
Kosztolányi Dezsô, 8. Bonszai, 9. 
Guatemaláé, 10. Álomkórt.

E heti kérdéseink:
1. Melyik szigetcsoporthoz tartoznak: 

Flores, Terceira, Pico és Szantamaria?
2. Hogyan nevezik a zenei kísérettel 

hatásosabbá tett, érzelgôs színmûvet?
3. Hogy nevezik azt a tápanyagot, 

amellyel a dolgozó méhek a méhki-
rálynôt etetik?

4. Mi célt szolgált régen a színházban 
a klakk?

5. Mi az államformája Norvégiának?
6. Melyik nyelvbôl ered és mit jelent 

a gól szó?
7. Kit neveztek régen kirurgosok-

nak?
8. Melyik neves 19. századi költô élt 

25. évig Párizsban?
9. Melyik kémiai elem latin neve 

sulfur?
10. Ki gyujtotta meg az olimpiai 

lángot a 2000-es sydneyi olimpián?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Miért jó agglegénynek maradni? 
--- A saját vacsorám elkészítése ka-

land, nem pedig büntetés.
--- Nem kell megmagyaráznom, miért 

vettem fel „azt” a pólót „azzal” a nad-
rággal.

--- Olyan pozícióban hagyom a WC 
ülôkét, amilyenben akarom.

--- Mondhatom a csaposnak a törzs-
helyemen: „Ha valaki keres, akkor itt 
vagyok.”

--- Ha hazamegyek a munkából, nem 
kell újra elkezdenem dolgozni.

--- Nyugodtan felhozhatom a barát-
nômet a lakásomra.

--- Kombinét hajthatok, nem kombit.
--- Mostanáig már több millió forintot 

megspóroltam arckrémeken.
--- Hó végén láthatom, hogy néz ki a 

fizetésem.
--- A bankszámlám minden nap úgy 

áll, ahogy elôzô nap hagytam.
--- Akár minden reggel más arcot lát-

hatok magam mellett az ágyban.
--- Egy sztriptízbár meglátogatásának 

idejére nem kell alibit biztosítanom 
magamnak.

--- Mint az közismert, az agglegények 
nem rendelkeznek anyóssal.

--- Ha részegen megyek haza, az 
ágyamba fekszem, nem pedig egy híd 
alá.

--- A hotelekbe saját néven jelent-
kezhetek be.

--- Ha vezetek, nem ül mellettem ál-
landóan egy oktató.

--- Ha kérdeznek, nyugodtan mondha-
tom: „Igen, kövérnek látszol!”

* * *
--- Mikor töri egy férfi a legjobban 

magát?
--- ???
--- Amikor az IQ-járól leesik az EGO-

jára.
* * *

Isten megteremtette a férfit... aztán 
támadt egy jobb ötlete!

* * *
--- A feleségem mindig behunyja a 

szemét szeretkezés közben.
--- Annyira élvezi?
--- Nem. Utálja látni, hogy jól érzem 

magam.
* * *

--- Mit mond Ádám Évának?
--- ???
--- Menj arrébb, mert nem tudom 

meddig nô ez az izé!
* * *

Tegnap az M5-ön mentem. Balra 
tôlem egy hölgy tûnt fel egy vadiúj 
BMW-vel, több mint 130 km/h-s sebes-
séggel, az arca egészen közel a vissza-
pillantó tükörhöz, és éppen sminkelte 
magát.

Egy pillanatra félrenéztem, amint 
ismét odanéztem, már majdnem az én 
sávomban volt és még mindig a 
sminkjével foglalatoskodott. Habár 
kemény fickónak tartom magam, 
mégis úgy megijedtem, hogy a villany-
borotvám kiesett a kezembôl és egyút-
tal kiütötte a szendvicsemet a másik 
kezembôl. Amint megpróbáltam autó-
mat a térdemmel a sávban tartani, le-
esett a fülemnél tartott mobilom egye-
nesen bele a lábam között lévô forró 
kávéspohárba. A kávé természetesen 
kiröccsent, leforrázta legnemesebb 
testrészemet, tönkretette a mobilomat, 
és megszakított egy fontos telefon-
beszélgetést. A cigit a számban még 
éppen sikerült megmentenem. Ki nem 
állhatom a nôket a volánnál. Életveszé-
lyesek ...

* * *
Ha egy férfi kinyitja a kocsi ajtaját 

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

* * *
--- Honnan lehet tudni, hogy egy férfi 

valami okosat fog mondani?
--- ???
--- Ha a mondanivalóját így kezdi: 

„Egyszer egy nô azt mondta...”
* * *

A gyerek a negatív számokat tanulja 
az iskolában. Nem érti, ezért megkéri 
az apját, hogy magyarázza meg. Az 
apa vállalkozik rá:

--- Ide figyelj. Mondok egy példát. 
Négyen ülnek a kocsmában. Ha nyol-
can kimennek, négynek be kell jönni 
ahhoz, hogy senki se legyen a kocsmá-
ban, érted?

* * *
A nôk a férfiak lelkére vágynak, a 

férfiak szerényebbek! Megelégszenek, 
a testtel. 

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

bunkósbotjával az asszonyt, aztán 
megkérdezi:

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

nem?
--- Fáj a fejem!!!

* * *
Isten megteremté Ádámot, és imi-

gyen szóla néki:
--- Ádám! Teremtettem neked agyat, 

hogy tudj gondolkodni, és nemi szer-
vet, hogy tudj szaporodni.

És Ádám ujjong vala, ám ismét meg-
szólal az Úr:

--- Azt viszont tudnod kell, hogy egy 
kicsit kevés vért öntöttem beléd, így a 
két funkció egyszerre nem mûködik.

* * *
--- Mi a férfi elsô dolga, amikor reggel 

felébred?
--- ?
--- Felöltözik és hazamegy.

* * *
Éjszaka a férj felkelti a feleségét:
--- Ébredj, egy férfi járkál a lakásunk-

ban!
Az asszony felsóhajt:
--- Na végre!

* * *
Egyik várakozó férfi megszólítja a 

másikat a vasútállomáson:
--- A feleségét várja?
--- Nem várom. Jön!

* * *
Mi a különbség a ha-ha és a hû-ha 

között?
--- ?
--- 15 centi.

* * *
A hóesés olyan, mint az új férfi az 

ágyban. Nem tudod meddig tart és 
hány centis lesz!

* * *
Két kisfiú arról beszélget, melyikük 

apja a gyávább.
--- Az én apukám annyira félôs, hogy 

amikor villámlik, bebújik az ágy alá --- 
mondja az elsô.

--- Az semmi --- kontráz a második. --- 
Az apukám olyan gyáva, hogy mindig 
a szomszéd néninél alszik, ha anyu 
éjszakás a munkahelyén!

* * *
--- Mi lesz, ha kihal a nôi nem?
--- ???
--- Globális felmelegedés.

* * *

Egyperces tudományTényleg futottak Marathónnál?
Mindenki ismeri a maratoni futás 

történetét: a Marathónnál aratott at-
héni gyôzelem után egy állig felfegy-
verzett harcos futva vitte a jó hírt a 
fôvárosba, majd összeesett és meghalt. 
A sztori emlékére hívjuk a mai 42 195 
méteres távot maratoninak. De tény-
leg futkározott athéni harcos a csata 
után, vagy ez csak a hosszú évezredek 
szülte monda csupán?

A marathóni csata a görög-perzsa 
háborúk egyik legfontosabb ütközete 
volt, az athéniak és a perzsák között 
zajlott Kr. e. 490-ben. Dareiosz és Mil-
tiadész seregei harcoltak egymással, 
és végül az athéniak kerültek ki gyôz-
tesként az ütközetbôl. A történelmi 
sztorit nagyrészt Hérodotosz leírása 
alapján ismerjük, ô azonban nem tesz 
említést a híres marathóni futóról, aki-
nek tiszteletére ma is gyûrjük magunk 
alá a több mint 42 kilométeres távot.

A történetíró csak annyit említ meg, 
hogy a csata elôtt egy Pheidippidész 
nevû futár elindult Spártába, és a 255 
kilométeres utat mindössze két nap 
alatt tette meg. Nem tesz említést fu-
tásról, és teljes fegyverzetrôl sem, 
szóval a katona egészen nyugodtan 
lovagolhatott is a görög városállamba. 
A spártaiak nem tudtak rögtön elin-
dulni, mert holdtölte elôtt nem indul-
hattak hadba, így végül már csak az 
athéniaknak gratulálni értek oda a 
gyôztes csata után.

A hôsies futó meséjét a Kr. u. 2. 
században jegyezte fel Lukainosz és 
Plutarkhosz, akik viszont Therszip-
posznak nevezik a futárt. Valójában 
Plutarkhosz is megjegyzi, hogy a tör-
ténetet egy Kr. e. 4. században élt 
pontoszi filozófustól, Hérakleidésztôl 
kölcsönözte.

Azt is hozzáteszi, hogy a legtöbben 
nem Therszipposz, hanem Euklész 
verzióját ismerték már akkor is, aki 
teljes fegyverzetben futott Athénig, és 
elmondta az elsô embernek, akivel ta-
lálkozott a városban, hogy „örvendez-
zünk”, majd holtan esett össze.

Elôször 1896-ban futottak maratoni 
távot az olimpián, azóta minden évben 

rengeteg verseny hirdeti meg a ma 
hivatalosan 42,195 kilométeres távot.

Miért utálja a gyerek a zöldsége-
ket?

A gyerekek általában kevésbé, a fel-
nôttek már sokkal inkább szeretik a 
zöldségeket. Ennek az ízlelôbimbók 
fokozatos érzéketlenedéséhez és szá-
muk csökkenéséhez van köze --– a 
zöldségeket a gyerekek sokkal kese-
rûbbnek érezhetik, mint a felnôttek.

Egyik szülônek sem idegen, hogy a 
gyerek nem akarja megenni a spenót-
ját, vagy irtózik a brokkoli-kelbimbó 
duótól vacsoránál. Érdekes módon 
megfigyelhetô, hogy ahogyan a gye-
rek felnô, sokkal több zöldséget eszik, 
méghozzá jóízûen, nem csak azért, 
mert tudja, hogy egészséges. Ezt az 
ízlelôbimbók változásának és elhalásá-
nak köszönhetjük.

Ha megérzünk egy ízt, az, hogy sze-
retjük-e, az agyunk válaszreakciójától 
függ: az ízlelôbimbók fizikai, neuro-
kémiai és memória-alapú jeleket küld 
az agyadnak, amely eldönti, hogy az öt 
alapíz (édes, savanyú, sós, keserû és 
umami –-- utóbbi megtalálható például 
a paradicsomban és a sajtfélékben) 
kombinációja megfelel-e a saját beállí-
tottságának.

A gyerekek ízlelése elképesztôen ér-
zékeny, fôleg a keserû ízre, amely az 
agy vészjelzése a potenciálisan mérge-
zô anyagokra.

Ugyanez a helyzet a terhes nôkkel is, 
csak ôk egyedül a keserû ízre lesznek 
különösen érzékenyek, viszont a sós 
ízt kevésbé érzik, mivel több nátri-
umra van szüksége a szervezetüknek. 
Az evolúció okozza azt is, hogy a gye-
rekek imádják az édességet –- hiszen 
ez jelzi a magas kalóriatartalmú, gyors 
energiát adó ételeket.

Ahogyan azonban a gyerekek felnô-
nek, az ízlelôbimbóik érzéketlenednek, 
és számuk is lecsökken. Egy átlagos 
gyerek 10 ezer ízlelôbimbóval születik, 
idôskorban pedig ebbôl már csak át-
lagosan 5 ezer marad. Ezért gyakori, 
hogy a fiataloknak keserûnek és rossz 
ízûnek tûnnek a zöldségek, a felnôttek 
viszont probléma nélkül megeszik 
ôket.

Miért hunyjuk be a szemünket 
csókolózás közben?

Brit tudósok szerint az emberek azért 
csókolóznak behunyt szemmel, hogy 
megfelelôen koncentráljanak a fela-
datra.

A londoni Royal Holloway Egyetem 
kutatói a látást és a tapintást vizsgálták 
legújabb tanulmányukban. Arra jutot-
tak, hogy az agy számára problémát 

jelent más érzékek feldolgozása, ha 
központi szervünk a vizuális ingerek-
kel van elfoglalva.

A Journal of Experimental Psycho-
logy: Human Perception and Perfor-
mance címû szaklapban megjelent 
publikáció szerint a tapintás tudato-
sulásának mértéke az agy által feldol-
gozott vizuális információk mennyisé-
gétôl függ. A kutatás során persze 
nem csókolózó párokat vizsgáltak, ha-
nem olyan önkénteseket, akik vizuális 
feladatok végzése közben tárgyakat 
tapogattak.

Azt találták, hogy minél komplexebbé 
vált az adott vizuális feladat, az egyén 
tapintásérzete annál jobban gyengült, 
vagyis a vizuális érzékelés elnyomta a 
tapintást. Vannak azonban olyan szitu-
ációk, amikor az utóbbi élvez nagyobb 
prioritást, ezért van az, hogy sokan be-
csukják a szemüket, ha például csó-
kolóznak, táncolnak, vagy éppen 
szeretkeznek.

Tényleg ruhát esznek a ruhamo-
lyok?

A ruhamolyok annyira nem esznek 
ruhákat, hogy egyáltalán nem is táp-
lálkoznak –-- miután kifejlôdtek, pár-
zanak, a nôstény petét rak, és elpusztul. 
Valójában a lárváktól kell féltenünk a 
kedvenc pulcsinkat.

A ruhamolynak (Tineola bisselliella) 
nincs túl fényes élete: teljes kifejlôdése 
után egyetlen célja az, hogy párosod-
jon, majd a nôstény lerakja petéit, és 
elpusztul. Nem foglalkozik olyan apró-
ságokkal, mint az evés –- éppen ezért 
egyáltalán nem is veszélyes a ruháink-
ra nézve.

Sokkal komiszabb viszont a moly 
lárvája, amely képes fehérjét nyerni 
bármilyen kreatintartalmú anyagból – 
így gyakorlatilag az állati anyagokból 
készült ruhákból is. A túléléshez az 
apró lárvák gyakorlatilag bármilyen 
természetes anyagon képesek átrágni 
magukat.

A kedvenc csemegéik közé tartozik a 
gyapjú, a kasmír, a selyem, a pamut, a 
lenbôl készült ruhák, a prémek, a tol-
lak, bármiféle szôr, szöszök, szônye-
gek, a fésû sörtéi vagy akár a háziál-
latok szôre is. Ha a ruhanemû felsô 
rétege nem ízlik neki, képes átvágni 
magát a számára ehetô bélésig is. Az 
anyagok, amelyeket a lárva megeszik, 
a bábba is beépülnek.

Sajnos ezeket az apró állatokat na-
gyon nehéz kiirtani –-- képesek extrém 
hômérsékleten is életben maradni, így 
a -8 vagy a +50 Celsius-fok meg sem 
kottyan nekik rövid távon. Ha azonban 
legalább fél órán keresztül hûtjük 
vagy sütjük ôket, már nem élik túl.



00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Hogy volt?! Kalmár 
Magda 
02:25 BALÁZS SAMU110 
 Dalolva szép az élet! 
(1950)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Keleti Márton. 
Szereplők: Ladányi Ferenc 
(Lakatos), Ferrari Violetta 
(Zsóka), Latabár Kálmán 
(Seregély), Balázs Samu 
(Réz Győző), Pongrácz 
Imre (Swing Tóni), Gálcsi-
ki János, Soós Imre (Tor-
ma Feri)
04:05 Slágertévé 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Gyergyói-
havasok 2. - A Maros és az 
Olt bölcsője
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Gárdo-
nyi Géza - 1. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Fenyő 
Iván színművész
06:50 Ridikül  
07:50 Világ Kikötő   Hadi 
gidelim! (Induljunk már!) - 
Törökország
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Öt kontinens  
09:20 Rúzs és selyem   
09:45 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Summa    
10:15 Baptista magazin  
10:40 Az utódok remény-
sége   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Próféta voltál szívem 
(1968)  Magyar film  Ren-
dezte: Zolnay Pál. Szerep-
lők: Darvas Iván (Szaba-
dos Gábor), Berek Kati 
(Szabadosné), ifj. Korga 
György (Szabados Gabi-
ka), Tordai Teri (Lívia),  
Szabó Tünde (Jutka). Sza-
bados Gábor újságíró  feli-
dézi a közelmúlt esemé-
nyeit. A boldog pillanato-
kat feleségével, a konflik-
tust, amikor  az asszony el-
hagyta, és azokat a búfelej-
tő nőket, akik mellett prob-
lémái mind megmaradtak. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk   
13:40 Öt kontinens  
14:10 Rúzs és selyem   
14:45 Család-barát   
16:05 Roma Magazin   
16:35 Domovina   Szlovák 
nyelvű  magazin
17:05 Itthon vagy!   
17:35 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad.  Az 
Eiffel torony. Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
18:05 Kulturális világörök-
ségek Japánban 6/2.: Az 
ősi Kiotó és az ősi Nara 
történelmi műemlékei Ja-
pán sorozat  
18:35 Természeti világ-
örökségek Japánban 3/2.: 
Négy évszak az Ezeréves 
Erdőben Jaku-szigetén 
Japán ismeretterjesztő 
sorozat  
19:00 Hogy volt?! Hege-
dűs D. Géza születésnap-
jára
20:00 Már egyszer tetszett! 
Déryné útrakél
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül   
23:35 Család-barát   
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00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:15 Próféta voltál szí-
vem (1968)  Magyar film  
03:35 Carlo és vendégei 
04:05 Már egyszer tetszett! 
(2009)  Déryné útrakél
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Tövishát - 
A hepehupás vén Szilágy-
ság szívében
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Gárdo-
nyi Géza - 2. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Dr. 
Domján László agykont-
roll oktató.  Dr. Domján 
László agykontroll oktató, 
belgyógyász, reumatoló-
gus töretlen hittel, és lelke-
sedéssel tanít bárkit, aki ön-
magát választja gyógyító-
ként.
06:50 Ridikül   
07:45 Kulturális világörök-
ségek Japánban 6/2.: Az 
ősi Kiotó és az ősi Nara 
történelmi műemlékei. 
Japán  sorozat  
08:10 Természeti világ-
örökségek Japánban  3/2.: 
Négy évszak az Ezeréves 
Erdőben Jaku-szigetén. 
Japán sorozat  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Térkép   
09:10 Szeretettel Holly-
woodból   
09:40 Orosz nyelvű hírek  
09:50 Minden tudás   
10:15 Református riportok  
10:40 Mai hitvallások  
11:15 Angol nyelvű hírek  
11:30 Párhuzamos életraj-
zok Dr. Magyar György 
ügyvéd és Szilágyi Tibor 
színművész életük fontos 
helyszínein keresik a vá-
laszt életük és pályájuk 
izgalmas kérdéseire.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor    
13:45 Térkép   
14:15 Család-barát   
15:35 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű magazin
16:05 Unser Bildschirm   
Német nyelvű magazin
16:35 Magyar gazda   
17:00 Útravaló   
17:15 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad Párizs 
hídjai Francia dokumen-
tumfilm-sorozat  
17:50  Megszabott sorsok - 
A kommunista állampár-
tok magánéletet befolyáso-
ló tevékenységei
18:20 "Azért születtünk a 
világra, hogy valahol ott-
hon legyünk benne!" A 
film a vajdasági magyar 
diákok kivándorlási okairól 
szól és a két ország (Ma-
gyarország és Szerbia) 
oktatási rendszeréről. 
19:00 Hogy volt?! Szabó 
Gyulára emlékezünk
20:00 Dallamról dallamra 
Zúghat a zivatar...Kedvenc 
dalaiból válogat Bojtor 
Imre
20:30 Ugye táncolsz még...  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szabadság tér '56 
02:15 Az elsőszülött 
(1973)   
03:50 7. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (Beregi-
Tiszahát - A kuruc szabad-
ságharc bölcsője
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben Madách 
Imre - 2. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Szendi 
Gábor - pszichológus Cik-
kei, könyvei, előadásai, 
megnyilatkozásai végtelen 
hitről tanúskodnak: bármi 
áron ragaszkodik a tisz-
tességhez, és az igazsághoz
07:00 Ridikül   
08:00 A kultúra napszámo-
sa - dr. Kováts Flórián 
Magyar portréfilm  
08:50 Német nyelvű hírek   
09:00 Hazajáró  
09:35 Magyar Krónika  
10:00 Orosz nyelvű hírek   
10:10 Tessék!    
10:35 Isten kezében  
11:00 Kereszt-Tények  
11:10 Így szól az Úr!   
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Az aranyelefánt 
(1981)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Várkonyi Gá-
bor. Szereplők: Balikó Ta-
más, Csák Balázs, Császár 
Angela, Csatári Ottó, Gál-
völgyi János, Garas Dezső, 
Incze József, Kátay Endre, 
Kovács Nóra, Kun Vil-
mos, Leisen Antal, Lőte 
Attila, Szemes Mari, 
Szombathy Gyula, Vörös 
Eszter, Zenthe Ferenc. A 
történet az 1930-as évek 
elején játszódik a Szovjet-
unióban. Mocsalkin kol-
hozparaszt megálmodja, 
hová rejtette el hajdan kin-
cseit Sztyepan Razin visz-
szavonuló parasztserege. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró  
14:15 Magyar Krónika  
14:45 Család-barát   
16:00 Slovenski utrinki   
Szlovén nyelvű nemzeti-
ségi magazin
16:30 Alpok-Duna-Adria   
17:05 Család és otthon   
17:30 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad Az 
Orsay múzeum. Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
18:00 Büszkébben tűrni 
másnál - Első világháborús 
szobrok a Kárpát-meden-
cében 2/1.: Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
18:25 Büszkébben tűrni 
másnál - Első világháborús 
szobrok a Kárpát-meden-
cében 2/2.: Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
19:00 Hogy volt?! (2015)  
Benkő Péter születésnap-
jára
20:00 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Szilveszter
02:20 Az aranyelefánt 
(1981)  Magyar tévéjáték  
03:35 Ízőrzők (2015)  Göl-
le Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
04:10 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Kalota-
Havas 2. - Körtúrák éa 
Biharban
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Kölcsey 
Ferenc - 1. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Dr. 
Csernus Imre pszichiáter
06:50 Ridikül   
07:45 Büszkébben tűrni 
másnál - Első világháborús 
szobrok a Kárpát-meden-
cében 2/1.: Magyar doku-
mentumfilm-sorozat A 
film kronológiai sorrend-
ben betekintést enged abba 
a folyamatba, amely az el-
ső világháború utolsó évei-
től napjainkig tart, így a kö-
zösségi emlékezeti helyek 
létrehozását, üzenetét is-
merhetik meg a nézők
08:15 Büszkébben tűrni 
másnál - Első világháborús 
szobrok a Kárpát-meden-
cében 2/2.: Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Havad-
tői József története
09:30 Orosz nyelvű hírek  
09:40 Iskolapad   
10:05 Élő egyház    
10:25 Katolikus krónika  
10:55 Isten kezében  
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 A szélhámos (1975)  
Magyar tévéjáték  Rendez-
te: Esztergályos Károly. 
Szereplők: Bárdy György 
(Navarro), Békés Rita (Ele-
na), Bozóky István (Estrel-
la), Dózsa László (Salinas), 
Holl István (Guzman), 
Huszti Péter (Bolton), Ju-
hász Jácint (Gerza), Kautz-
ky József (Trevinó), Krá-
nitz Lajos (Salas), Máriáss 
József (Rocha), Mensáros 
László (Cesar Rubio), Mi-
hályi Győző (Miguel), Pa-
padimitriu Athina (Julia), 
Pethes Csaba (Leon)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!    
13:45 Összhang  
14:10 Világörökség Portu-
gáliában Az Alcobaca-i ko-
lostor. Portugál dokumen-
tumfilm-sorozat  
14:40 Család-barát   
16:00 Életkerék   
16:30 Kosár    
16:55 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A Gré-
vin múzeum. Francia do-
kumentumfilm-sorozat  
17:30 MMA - portré soro-
zat Egy tiszta folt az égen - 
portré Török Ferenc épí-
tészről
18:25 Hogy volt?! Nagy 
Annát köszöntjük
19:25 Slágertévé  
20:30 Virtuózok  
22:40 Ridikül   
23:40 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Fábry  
02:45 A szélhámos (1975)  
Magyar tévéjáték  Rendez-
te: Esztergályos Károly. 
Szereplők: Bárdy György 
(Navarro), Békés Rita (Ele-
na), Bozóky István (Es-
trella), Dózsa László (Sali-
nas), Holl István(Guzman), 
Huszti Péter (Bolton), Ju-
hász Jácint (Gerza), Kautz-
ky József (Trevinó), Krá-
nitz Lajos (Salas), Máriáss 
József (Rocha), Mensáros 
László (Cesar Rubio), Mi-
hályi Győző (Miguel), Pa-
padimitriu Athina (Julia), 
Pethes Csaba (Leon)
04:00 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Felcsík 1. - 
Csíkszeredától Lóvészig
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Erzsébet 
királyné (1837-1898) 
Magyar ismeretterjesztő  
07:00 Öt kontinens  
07:30 MMA - portré soro-
zat Egy tiszta folt az égen - 
portré Török Ferenc építé-
szről
08:20 Német nyelvű hírek   
08:30 Unió28    
08:55 Kosár    
09:20 Itthon vagy!   
09:40 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Rúzs és selyem   
10:20 Öt kontinens  
10:45 Angol nyelvű hírek   
11:00 Tálentum. Sírás után 
- Latinovits Zoltán. Filme-
tűd arról, miért kellett idő 
előtt meghalnia a század 
egyik legnagyobb magyar 
színészének.
11:35 Mámi (1937)  Ma-
gyar romantikus film  
Rendezte: Vaszary János. 
Szereplők: Fedák Sári 
(Mámi, özv. Kovács Gás-
párné), Szepes Lia (Hor-
váth Ilonka), Törzs Jenő 
(Torday Henrik), Vaszary 
Piri (Torday rokona), Pata-
ky Jenő (Kovács Gazsi), 
Bársony István (inas), Mihály-
fi Béla (Mr. Benedek), Réthy 
Anna (Mrs. Benedek), Peti 
Sándor (Kárpáthi úr)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Család-barát  
15:00 Novum   
15:30  Game Over- avagy 
hogyan öltük meg a fut-
ballt (2016)  Magyar 
dokumentumfilm  
16:30 Szabadság tér '56   
17:15 Kisberlin (1998)  
Magyar dokumentumfilm  
Egy magyar falut - amely 
két idegen országhoz tarto-
zik - Kis- és Nagyszelmen-
cet kettévágja a második 
világháború végén meghú-
zott erőszakos határ
17:55 Csonka vágányon 
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! Kalmár 
Magda 
20:00 Mindenből egy van 
1. Az eredményjelző  2. 
Újrakondi
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Fábry  
22:50 Munkaügyek - Ir-
Reality show
23:20 Család-barát    

01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Gasztroangyal  
02:25 Virágzó Magyar-
országVisegrád
02:50 Virtuózok  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Hazajáró Felcsík 2. - 
Karcfalvától Madéfalváig
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Operettalbum - Nép-
szerű melódiák népszerű 
művészek előadásában 
Szirmai Albert dalaiból
07:10 Game Over- avagy 
hogyan öltük meg a fut-
ballt Magyar dokumen-
tumfilm  
08:05 Német nyelvű hírek   
08:10 Élő egyház    
08:35 Profit7    
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Noé barátai    
09:40 Novum   
10:10 Térkép    
10:35 Angol nyelvű hírek   
10:50 Virtuózok 8/8.: 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Szabadság tér '56  
14:10 Család-barát   
15:55 Rúzs és selyem   
16:25 Önök kérték   
17:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
17:50 Öt kontinens   
18:25 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:00 Gasztroangyal   
19:55 „A zene az kell” Já-
nos vitéz Kacsóh Pongrác 
– Heltai Jenő János vitéz 
című daljátéka minden 
korosztály kedvence. Ku-
korica Jancsi és Iluska 
édes-bús története korhatár 
nélkül könnyekre fakasztja 
a nézőket. 
20:25 „A zene az kell” Ma-
dách Színház"Zenés film-
sorozat, amelynek közép-
pontjában a musical, az 
operett és a rockopera áll. 
21:00 HÍRAD 
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN. Birodalmi helytartók 
(1998)  Magyar dokumen-
tumfilm  Rendezte: Tóth 
Tamás. A szerzők több é- 
ves kutatás alapján a film-
kamera és archív doku-
mentumok segítségével 
mutatják be kik töltötték be 
Magyarországon Rákosi 
Mátyás országlása idején a 
birodalmi helytartók szere-
pét. Puskin, Kiszeljov, és 
Andropov nagykövet - 
csupa olyan befolyásos 
politikus akiknek kulcssze-
repe volt az események 
formálásában
22:30 Fonál (2015)  Ma-
gyar kisjátékfilm  Rendez-
te: Görögh Árpád. Szerep-
lők: Adorjáni Bálint (Má-
té), Sztarenki Dóra (Imola), 
Nagy Mari (Anyó), Papp 
János (Férfi). Máté a renge-
teg erdőben menekül és két-
ségbeesésében betér egy el-
hagyott vadászházba. Alkal-
mi vendégként gyakran 
megfordul itt Imola, a kissé 
tündérszerű jelenség, aki el-
rabolja az érzelmileg inga-
tag fiú szívét. Szerelmük 
beteljesí-tésének azonban 
gátja, hogy Imola már 
régóta a vadász szeretője. 
22:55 Öt kontinens   
23:20  Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Önök kérték   
02:25 Párhuzamos életraj-
zok.  Dr. Magyar György 
ügyvéd és Szilágyi Tibor 
színművész 
03:45 Virágzó Magyaror-
szág Kecskemét
04:05 Dallamról dallamra 
Kedvenc dalaiból válogat 
Bojtor Imre
04:30 Ugye táncolsz még... 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Fehér-Kár-
pátok - Várak a szirteken
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Madách 
Imre - 1. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Szabó 
Sipos Barnabás színmű-
vész
06:55 Ridikül  
07:50 Megszabott sorsok - 
A kommunista állampár-
tok magánéletet befolyáso-
ló tevékenységei Magyar 
dokumentumfilm  
08:20 "Azért születtünk a 
világra, hogy valahol ott-
hon legyünk benne!" 
Magyar dokumentumfilm  
08:45 Német nyelvű hírek   
08:55 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:35 Kék bolygó   
09:55 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:25 Új nemzedék  
11:00 Angol nyelvű hírek   
11:15 Az elsőszülött 
(1973)  Magyar tevejatek  
Rendezte: Horvai István. 
Szereplők: Balázs Péter (Ku-
gyimov), Béres Ilona (Ma-
karszkaja), Egri Márta (Nyi-
na), Feleki Kamill (Szerafi-
mov), Felföldi László (Vá-
szenyka), Kern András (Szil-
vin), Kútvöl-gyi Erzsébet, 
Lukács Sán-dor (Buszigin), 
Szatmári István, Szerencsi 
Éva. Buszigin és Szilvin le-
kési az utolsó helyi érdekű 
vonatot. Fűtött helyre vágy-
nak, ezért idegen lakásba ko-
pogtatnak be, ahol Buszigin 
a házigazda Szerafimov fiá-
nak adja ki magát, aki emlé-
keiben kutatva elhiszi,  el 
akarja hinni, hogy van egy őt 
kereső, iránta érdeklődő 
elsőszülött fia. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda   
13:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:15 Nagyok 
14:45 Család-barát   
16:00 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű  magazin
16:30 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
17:00 Kárpát expressz   
17:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A Gar-
nier Operaház. Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
17:55 A kultúra napszámo-
sa - dr. Kováts Flórián  
18:50 Hogy volt?! Kovács 
Zsuzsa felvételeiből
19:50 7. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül  
23:30 Család-barát   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

LEICHHARDTBAN, Sydney nép-

szerû belvárosi negyedében két szép 

szoba kiadó tágas kertes 2 fürdôszobás 

házban, 100 méterre a villamostól, 

busztól, üzletektôl. Diákoknak, 

szakem-bereknek, pároknak megfe-

lelô, akik nem dohányoznak, csen-

desek, tiszták és nem tartanak házi-

állatot. A társbérlô férfi  biztonsági ôr. 

Lakbér megegyezés szerint. Telefon: 

0403 818-410.

JUST FOR ME. Legyél olyan 60-on 

felüli férfi, akit tisztelhetek, akire fel-

nézhetek, akibe szerelmes lehetek.  

Szeretnék Veled jókat nevetni, beszél-

getni. Hozzál boldogságot, értelmet és 

biztonságot az életembe, és engedd, 

hogy ugyanezeket én is megadjam 

Neked. 

marywhite54@hotmail.com 

Tel: 00-36-70-293-7653.

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

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

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

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.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 


