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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
San Franciscói világkiállításon. Az 1910-re datált alkotás kikiáltási ára 20 millió 
forint volt és végül 28 millió forintnál ütötték le.

Élénk licitemelkedés mellett kikiáltási árának több mint a tízszereséért cse-
rélt gazdát Mousson Tivadar Cseresznyefa virágzás címû képe, míg kikiál-
tási árának négyszereséért, hárommillió forintért kelt el Márffy Ödön Olasz 
táj címû, 1928 körül festett olajképe.

Dévényi Iván pedagógus, mûkritikus és mûgyûjtô kollekciójából 16 képet 
kínáltak a tavaszi aukción az érdeklôdôknek. A fiatalon elhunyt gyûjtô hagyaté-
kából Czóbel Béla Olvasó nô címû képe kelt el a legmagasabb áron, hatmillió 
forintért, míg kikiáltási árának majdnem a hétszereséért, kétmillió forintért 
talált új gazdára Kassák Lajos Sárga-fekete kompozíciója.

Trianonra emlékezett 
a magyarság

A trianoni békediktátumra és annak következményeire emlékezett  a 
magyarság. 96 éve, 1920-ban ezen a napon írták alá Versailles-ban az elsô világ-
háborút lezáró szerzôdést.

Magyarország elveszítette területének kétharmadát, több mint hárommillió 
magyar, vagyis az akkori magyarság egyharmada más országba került.

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársasági elnök és Benkô 

Magyar Élet
Hungarian Life

Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Fax: (03) 9563-9101

E-mail:
amarffy@netspace.net.au
Levélcím: P.O. Box 210,

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
Elôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 200.—

Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
Half page: $ 300.—   Full page: $ 550.—
Translation and artwork free of charge.

Proprietor and Publisher: Hungarian Life Publishing
Printed by Attila Márffy, 15 Roselyn Cresc. East Bentleigh, Vic. 3165.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM

2016. jun. 9-én
1 AUD = 203.66 Ft

Június 21-én Alajos, Leila névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Alojzia, 

Alóma, Demetria, Fillisz, Kloé, Lejla, 

Léla, Lulu, Lujza, Olga, Radomér, Ralf 

névnapja van.

Június 22-én Paulina névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Akács, 

Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, 

Hósea, Jósiás, Józsiás, Józsua, Józsué, 

Kriszta, Krisztabell, Krisztiána, Krisz-

tin, Krisztina, Lambert, Rozvita, Ta-

más, Thomasz, Tinka névnapja van.

Június 23-án Zoltán névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Arszlán, 

Bea, Édua, Szulikó, Szulita, Szultána, 

Zdenka, Zolna, Zolta, Zoltána névnapja 

van.

Június 24-én Iván névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bajnok, 

Beáta, Héra, János, Levéd, Levedi, Le-

vente, Perenna névnapja van.

Június 25-én Vilmos névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bocsárd, 

Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, Vili-

am, Vilma, Viola, Violenta, Violett, Vi-

oletta, Viorika névnapja van.

Június 26-án János, Pál névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Adeodát, 

Ádin, Adon, Adonisz, Adony, Dakó, 

Deodát, Dókus, Dózsa, Kirill, Morgan, 

Morgána, Pável, Pelágiusz, Pénelopé, 

Pósa, Upor névnapja van.

Június 27-én László névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bár-

sonyka, Dalia, Dalton, Deli, Eufémia, 

Ladiszla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, 

Tordos, Ulászló névnapja van.

Június 28-án Levente, Irén név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Círus, 

Erina, Gyula, Hektor, Hermiás, Her-

miusz, Iréneusz, Iringó, Jerne, Laura, 

Laurencia, Lauretta, Leó, Leon, Leoni-

dász, Lionel, Lora, Lorella, Lorett, 

Marcella, Petúnia, Szerénusz, Szirom, 

Szironka, Tivadar névnapja van.

Június 29-én Péter, Pál névnapja 
van Kibôvített naptárak szerint Ala-

dár, Alicia, Aliz, Beáta, Ditta, Emma, 

Emmi, Ivetta, Judit, Keszi, Keszô, Ke-

ve, Kövecs, Orbán, Orbó, Pável, Petô, 

Petra, Petrina, Pósa, Salómé, Szalóme, 

Szulamit, Ulászló névnapja van.

Június 30-án Pál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apostol, 

Bese, Emiliána, Március, Pável, Pósa 

névnapja van.

Július 1-jén Tihamér, Annamária 
névnapja van. Kibôvített naptárak 

szerint Anilla, Anna, Annabell, Anna-

bella, Annamari, Áron, Denver, Detre, 

Dévald, Elôd, Gyula, Lévi, Ninett, Ni-

netta, Ninon, Olivér, Tábita, Talita, 

Teobald, Teobalda, Tibald, Tibold név-

napja van.

Folytatódhat 
a rendôrterror büntetôpere

A Fôvárosi Fellebbviteli Fôügyészség benyújtotta a Fôvárosi Ítélôtáblának a 
2006. ôszi rendôri túlkapások ügyében hozott elsôfokú ítélet elleni fellebbezését 
–-- mondta lapunknak Csiha Gábor, az ügyészség szóvivôje.

A Fôvárosi Törvényszék tavaly október végén hirdetett elsô fokon ítéletet, 
de az elsôsorban elöljárói intézkedés elmulasztásával vádolt tizennégy vádlott 
közül csak kettô kapott büntetést, ráadásul igen enyhét. Gergényi Péter volt 
budapesti rendôrfôkapitány és Mittó Gábor, aki az MTV székház 2006. október 
18-i ostroma idején a rendôri erôk helyszínparancsnoka volt, megrovásban 
részesült, a többieket, így például Bene László akkori országos rendôrfôkapi-
tányt is felmentették. Az ügyészség már ekkor jelezte, fellebbez az ítélet ellen. 

A fellebbviteli fôügyészség Gergényi és Mittó esetében helyesnek tartja a 
jogi minôsítést, ugyanakkor felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz, a többi 
vádlottnál viszont az elsôfokú ítélet hatályon kívül helyezését kezdeményezi. 
Csiha Gábor elmondta: törvénysértônek tartják, hogy a bíróság nem foglalt 
állást a vádlottak bûnösségét illetôen arra hivatkozva, hogy csak katonai vétsé-
get követtek el, ami azonban már elévült. Az ügyészség szerint viszont a 
terheltek nem vétséget, hanem bûntettet követtek el, amely öt év alatt évül el. 
Az ügyészség 2010 ôszén kezdte meg nyomozását, ezzel megakadályozta az 
elévülést, a vádlottak pedig így büntethetôk –-- mondta Csiha. Esetükben 
ráadásul felmerül a bûnpártolás bûntette is.

Rekordalacsony alapkamat
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az elemzôi várakozásoknak 

megfelelôen újabb 15 bázisponttal 0,90 százalékra csökkentette a jegybanki 
alapkamatot. Emellett a monetáris tanács az egynapos hitelkamatot 1,30 száza-
lékról 1,15 százalékra mérsékelte, az egynapos betéti kamatot pedig változat-
lanul mínusz 0,05 százalékon hagyta. Ezzel a kamatfolyosó 1,35 százalékosról 
1,20 százalékosra szûkült. A márciusi kamatdöntô ülésen indította el az újabb 
kamatcsökkentési ciklust a tanács. Akkor is 0,15 százalékponttal mérsékelték 
az alapkamatot, egyben akkor határoztak meg elôször negatív egynapos betéti 
kamatot is.

Ötvenmillió forintért kelt el 
Munkácsy képe

Munkácsy Mihály Ülô nô intérieurben címû olajfestménye kelt el a legma-
gasabb áron a Virág Judit Galéria budapesti árverésén, amelyen sok más mel-
lett Vaszary János, Kádár Béla, Mednyánszky László és Schönberger 
Armand képeit, valamint Zsolnay-porcelánokat és szobrokat kínáltak az 
érdeklôdôknek.

Munkácsy Mihály 1880-as években festett Ülô nô intérieurben címû olajának 
kikiáltási ára 30 millió forint volt, majd többszöri ajánlat után végül 50 millió 
forintért kelt el. A lírai képen látható nô háromnegyed profilban ül egy ablak 
elôtt, mögötte bútor, kép, az ablakpárkányban pedig virág látható.

Ugyancsak magas áron, 44 millió forintért talált gazdára Schönberger Ar-
mand Kávéházi koncert címû olajfestménye. Az 1928-ra datált alkotásra a licit 
20 millió forintról indult. Nagy volt az érdeklôdés Patkó Károly Subiaco címû 
alkotása iránt, amely a Róma mellett található középkori kisváros hídját ábrá-
zolja. A kép kikiáltási ára 24 millió forint volt, majd több licit után végül 34 
millió forintért cserélt gazdát.

Ugyancsak 34 millió forintért kelt el Scheiber Hugó Kabaré címû, 1925 
körül készült olaja, amelyért 30 millió forintról indult a licitálás. Szép áron talált 
új gazdára Márffy Ödön Csendélet címû képe is, amely szerepelt az 1915-ös 



Tibor vezérkari fônök jelenlétében vonták fel Magyarország nemzeti lobogóját 
az Országház elôtt. Sokan ellátogattak a Kossuth térre, hogy a nemzeti összetar-
tozás napján emlékezzenek.

A Magyarság Házában tartott központi ünnepségen Szilágyi Péter nemzet-
politikáért felelôs helyettes államtitkár azt mondta: június 4-e nem ünnep, 
hanem a megemlékezés, a számvetés és az erôgyûjtés napja.

„A kereszthordozás, a teher megerôsítette a magyarságot. Elválasztva éltünk 
ugyan egymástól, de legbelül, a lelkek mélyén megmaradt nemzetünk értékei-
nek tudata. Az ezeréves Kárpát-medencei Magyarország örökségét nem sike-
rült, nem lehetett eltörölni” –-- fogalmazott.

Napközben a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közremûködésével rögtönzött 
táncházat tartottak a fôváros több pontján, ahol civilek és profik együtt táncol-
hattak például a Kossuth téren és a Budai várban is. A legfiatalabbakat játszó-
házba várták, ahol különbözô népi játékokat próbálhattak ki.

Számos vidéki helyszínen is tartottak megemlékezést. Szeged-Szôregen tria-
noni emlékoszlopot avattak, amelyet Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök 
áldott meg.

Pécsett 10 határon túli magyar tett állampolgári esküt a nemzeti összetartozás 
napján, Noszvajon pedig felavatták a Trianoni szégyenfal emléktáblát. Az ün-
nepség után Nyitrai Zsolt miniszter biztos elmondta: fontos eredménynek 
tartja, hogy már közel 800 ezer külhoni magyar tette le az állampolgársági 
esküt.

Az Országgyûlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét, a trianoni szerzôdés 
aláírásának napját a nemzeti összetartozás napjává.

A trianoni békediktátum 96. évfordulóján, szombaton a Felvidék többtucat 
magyarok lakta településén is megemlékeztek a Nemzeti Összetartozás Nap-
járól, köztük a Pozsonyhoz közeli Éberhardon, ahol a felvidéki magyarság 
legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, a Csemadok tartotta központi, egész 
napos rendezvényét.

A megemlékezésen, amely Apponyi Albert gróf végsô nyughelyén, a helyi 
kápolnában tartott ökomenikus istentisztelettel kezdôdött, a rendezvény dísz-
vendége, Globusiczky Miklós, Apponyi Albert unokája az emlékezet fenn-
tartásának fontosságáról beszélt. Hangsúlyozta: emlékezve el lehet kerülni a 
hibák újbóli elkövetését és ez hozzájárulhat egy jobb jövô megteremtéséhez.

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke az évforduló alkalmából tartott emlékü-
lésen mondott beszédében azt hangoztatta: június negyedike, amikor Trianon-
ban a nagyhatalmak elôre megfontolt döntésükkel évszázados depresszióba 
taszították a magyarságot, ma már nem gyásznap, köszönhetôen az Ország-
gyûlés 2010-es döntésének, amely feloldotta ezt a feszültséget, s így a gyász 
napját a remény és az építkezés napjává tette.

Erdélyben elsôsorban templomokban szervezett rendezvényeken tettek hi-
tet a nemzeti összetartozásról a trianoni döntés évfordulóján.

Az idei összetartozás napjára rányomta a bélyeget az a tény, hogy vasárnap 
önkormányzati választásokat tartanak Romániában, és szombaton a törvény 
értelmében kampánycsendet kell tartani. Kézdivásárhelyen például erre hivat-
kozva tiltotta be a polgármester a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
(HVIM) által kezdeményezett rendezvényt.

A június 4-i megemlékezésnek Sepsiszentgyörgyön van hagyománya Er-
délyben, ahol immár 15. alkalommal tartottak szabadtéri megemlékezést. A 
központi Erzsébet parkban, az egykori országzászló helyén mintegy 200-an 
gyûltek össze, hogy meghallgassák a SepsiReform Egyesület által meghívott 
szónokokat, köztük Gergely Istvánt, a csíkszeredai Csibész Alapítvány elnö-
két.

Marosvásárhelyen a hagyományos helyszínen, a Bolyai téri unitárius temp-
lom udvarán, a nemzeti összetartozás fájánál gyülekeztek az emlékezôk.

A szervezô, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szer-
vezete idén felhívással fordult a történelmi egyházakhoz, hogy kondítsák meg a 
harangokat abban az órában, amikor aláírták az Erdélyt Magyarországtól 
elszakító békeszerzôdést.
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HÍREK
–-- Azért is különleges a nemzeti összetartozás napja, mert abból 

próbálunk erôt kovácsolni, hasznot hajtani a közösség számára, ami a 
legnagyobb tragédiánk –-- hangsúlyozta Dudás Károly, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) Tanácsának elnöke szombaton a Szabadkához közeli Király-
halmon a magyarság közös múltját, jelenét és jövôjét jelképezô, négy éve ülte-
tett almafánál.

Tájékoztató honlap 
a népszavazásról

A kormány tájékoztató honlapot indít a kényszerbetelepítésrôl szóló népsza-
vazásról –-- mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkáraaz 
MTI-nek.

Dömötör Csaba tájékoztatása szerint a nepszavazas2016.kormany.hu hon-
lapon megtalálhatóak a legfontosabb tudnivalók a kényszerbetelepítésre vonat-
kozó brüsszeli javaslatról, és arról, hogy a kormány miért utasítja el azt. A por-
tál kitér a kényszerbetelepítés biztonsági vonatkozásaira, valamint egyes 
gazdasági összefüggésekre is.

Hozzátette, amint az a honlapon is szerepel, a magyar kormány álláspontja 
szerint csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt élni és 
kivel nem. „Nem engedhetjük, hogy az ország jövôjét meghatározó döntések 
jogát kivegyék a magyar emberek és az Országgyûlés kezébôl” –-- fogalmazott 
az államtitkár.

Közölte továbbá: a népszavazáson világos és egyértelmû üzenetet küldhet 
Magyarország Brüsszelnek és el kell érni, hogy az unió vonja vissza a veszélyes 
javaslatot. Ehhez nemmel kell szavazni –-- mondta Dömötör Csaba hozzáfûzve, 
hogy a kormány álláspontja szerint a kényszerbetelepítés helyett a határok 
megerôsített védelmére van szükség.

Csökkent a dohányzók száma
Néhány év alatt csökkent a dohányzók száma Magyarországon, ugyanakkor 

a fiatalok körében nôtt a naponta rágyújtók aránya --- mondta az egészségügyért 
felelôs államtitkár a dohányzásmentes világnap alkalmából tartott sajtótájé-
koztatón.

Ónodi-Szûcs Zoltán a nemdohányzók védelmérôl szóló törvényt az utóbbi 
évek „legnagyobb vívmányaként” említette, jelezte egyúttal, hogy májustól az 
elektromos cigaretta (e-cigaretta) is ugyanolyan korlátozás alá esik a fogyasz-
tást, az árusítást és a reklámozást tekintve, mint a hagyományos dohányáruk. 
Amíg a szakmai vita nem zárul le az e-cigarettáról, addig a kormány azon az 
állásponton lesz, hogy a dohányzást imitáló eszközök is ugyannyira ártalmasak, 
mint a cigaretták --- tette hozzá.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a dohányzás korlátozása nem igazolta a 
korábbi félelmeket, tehát például a vendéglátás bevétele nem csökkent az intéz-
kedés hatására. Az intézkedéseket az is indokolja, hogy 80-90 milliárd forinttal 
többet költ az állam a dohányzás okozta egészségkárosodás gyógyítására, mint 
amennyi adóbevétele származik a dohánytermékek adójából --- jelezte.

Pusztai Zsófia, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi 
irodavezetôje arról beszélt, az idei világnap (május 31.) fô témája, hogy a tagál-
lamokat felkészítse a cigaretták egységes csomagolásának bevezetésére.

Mint mondta, az intézkedés célja, hogy szabványos színnel és betûtípussal 
lássák el a dobozokat, csak a márkát és a típust lehet jelölni majd egységes ka-
rakterekkel, továbbá a képpel illusztrált egészségvédô szlogenek nagyobbak 
lesznek a dobozokon. Ezeken kívül semmi más: márka, imázs, promóció sem 
lehet majd a cigarettás paklikon.

Pusztai Zsófia kiemelte, számos ország már bevezette az egységes csomago-
lást, Franciaország és az Egyesült Királyság például idén májusban kezdte 
alkalmazni ezt a fajta egységes jelölést.Beszédes adat, hogy a világon minden 6. 
percben meghal valaki a dohányzás miatt, és ez megelôzhetô lenne --- tette 
hozzá a szakember, aki üdvözölte, hogy a magyar kormány bevezetette az e-
cigarettára vonatkozó korlátozásokat.

Pusztai Zsófia kitért arra is: a dohányzók aránya 2009-ben a férfiak körében 
44,3 százalék volt, a nôknél 34,1 százalék, ez 2014-ben csökkent 41,7 százalékra, 
illetve 28,5 százalékra. Nôtt a nemdohányzók aránya a 13-15 évesek körében is. 
Az alkalmi dohányosok aránya a 2012-es 28 százalékról 2013-ra 21 százalékra 
csökkent, ezzel egy idôben ugyanakkor a naponta dohányzó 13-15 évesek ará-
nya 7,5 százalékról 9,5 százalékra emelkedett. Az irodavezetô aggasztónak ne-
vezte, hogy míg 2012-ben a felmérések eredményei szerint azon fiatalok közül, 
akik még soha nem próbálták a dohányzást, 2,9 százalék használt e-cigarettát, 
2013-ra ez az arány 4 százalékra emelkedett.

Török Krisztina, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet fôigazgatója arról 
beszélt, hogy 61 olyan egészségfejlesztési iroda van az országban, amely 
bekapcsolódott a dohányzásellenes programba. Az elmúlt években több mint 86 
ezer ember állapotát mérték fel, közülük 46 ezren dohányoztak, és az egészség-
fejlesztési intézetek több mint 1200 embernek szerveztek leszokást segítô prog-
ramokat.

Kovács Gábor, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet fôigazga-
tó fôorvosa kiemelte, hogy Magyarország világelsô a tüdôrák okozta halálozás-
ban, lakosságarányosan nézve tavaly 8500-an haltak meg ebben a betegségben. 
Hozzátette, emelkedett a nôk aránya a tüdôrákos halálozásban, hiszen a nôi fel-
nôtt lakosság 25 százaléka dohányzik. A szakember jelezte, vannak leszokást 
segítô, támogató programok a tüdô-gondozókban, valamint telefonon is kérhet-
nek segítséget azok, aki le szeretnék tenni a cigarettát, ôk a 06/80-44-20-44-es 
zöldszám hívásával kérhetnek tanácsot szakemberektôl. A fôorvos elmondta 
még, tervezik, hogy célzott tüdôszûrésre hívják majd az 50 év feletti dohányo-
sokat. Szentes Tamás országos tisztifôorvos ismertetése szerint az Országos 
Tisztiorvosi Hivatal és az ÁNTSZ 2012-ben 56 ezer ellenôrzést végzett és 230 
esetben szabtak ki bírságot, 2014-ben 32 ezer ellenôrzésbôl 208 esetben bír-
ságoltak, míg tavaly 27 ezer ellenôrzés mellett 143 volt a bírságolások száma. 
Hozzátette: a számok is mutatják, hogy erôsödik a lakosság jogkövetô magatar-
tása, valamint fejlôdik az egészségkultúrája is.

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

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE
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A Kisalföld.hu minapi tudósítása sze-
rint a török hagyományôrzôk mellett 
Zombori Mihály fôszervezô is döbben-
ten hallgatta L. Simon Lászlót a Tatai 
Patara történelmi fesztiválon. 

Az államtitkár megnyitóbeszédében 
rabságnak, vallási háborúnak és meg-
szállásnak nevezte az egykori oszmán 
uralmat Magyarországon. A lap idézi a 
fô szervezôt: „A török hagyományôrzôket 
nehéz volt visszatartani a hangos nem-
tetszés-nyilvánítástól. Miután az állam-
titkár nyitó gondolatai kikerültek a vi-
lághálóra, a diplomáciai képviseletek 
egy része lemondta a látogatást, így pél-
dául a török nagykövet is.” (A nagykövet-
ség hamarosan közleményben cáfolta a 
fô szervezô értesülését.)

A török hagyományôrzôket még úgy-
ahogy megérteném, Zombori uramat 
annál kevésbé… Szerinte talán könnyes 
köszöntôt kellett volna mondania L. Si-
mon államtitkárnak, amiért a hagyo-
mányôrzôk elei, a százötven éven át ná-
lunk turnézó törökök fölperzselték és 
lerombolták a hazánkat, kiirtottak, kar-
délre hánytak és rabszolgasorba hur-
coltak sok százezer magyart, s közben 
évszázadokkal vetették vissza az orszá-
got a civilizációs fejlôdésben? 

Fô szervezô uram már az elemiben el-
bliccelhette a történelemórákat… Az 
oszmán jelenlét a Kárpát-medencében 
bizony hajszálpontosan az volt, aminek 
L. Simon nevezte: rettenetes másfél száz 
év, amely során a magyarság közel állt a 
teljes megsemmisüléshez. Nem véletlen, 
hogy ezekben az élet-halál harcokban 
született a haza legtöbb hôse. Toleráns 
Zombori uram csak a maga nevében 
szörnyülködjön a megnyitóbeszéden. 
Nekünk tetszett. Szívünkbôl szólt.

Fától az erdôt?
Az érintettek háborognak, a nemzet-

gazdasági tárca hajthatatlan: ôszre elké-
szül az a törvénytervezet, amely 2017-tôl 
szoros állami felügyelet alá vonja a 
pénzügyi revizorokat (könyvelôket, adó-
szakértôket, könyvvizsgálókat stb.). A 
parlament tavaly tavasszal, a brókerbot-
rányok kipattanása után döntött úgy, 
külön hatóságot kell fölállítani a hasonló 
esetek megelôzésére. Fölvetôdött 
ugyanis, hogy a zsivány elkövetôk mel-
lett a revizorok és a tanácsadók is fele-
lôsek a lába kelt milliárdokért. Az érin-
tettek persze visszautasították a „képte-
len vádakat”. Még hogy tudtak volna a 
kétes ügyletekrôl! Szerintük a bróker-
botrányok emlegetése csak ürügy a rég 
tervezett hatósági beavatkozásra. Az is 
elhangzott, a felügyelet létrejötte ellen-
tétes a kormányzat sûrûn emlegetett 
bürokráciacsökkentési törekvéseivel. 
(Emiatt alighanem a szolgáltatások árai 
is nônek.) Hozzáfûzték, ha az állam 
felügyeli ôket, elveszítik a megbízók 
bizalmát; olyan dolgokba se fogják majd 
beavatni ôket, „amikrôl jó, ha tudnak”.

A szakma ellenérzései új megvilágí-
tásba helyezik a revizor személyét. Ed-
dig úgy tudtuk, ô az, akit azért fizetnek, 
mert észreveszi a svindlit. A könyv-
vizsgáló revizor néhány apró rutinmûve-
lettel leleplezi a trükkel próbálkozó ha-
ramiát. Ehhez képest most közlik: ôk 
csupán a részletekkel foglalkoznak, a 
nagy egészre „nincs rálátásuk”. (Nem 
látják a fától az erdôt.) Revizorék arról 
gyôzködik a nyilvánosságot, disznóság 
akkor is történhet, ha az oda vezetô út 
tükörsima. Értsd: attól, hogy stimmel a 
mérleg, a házi pénztár, az üzleti terv stb., 
még simán piacra kerülhet százötven-
milliárd forintnyi hamis kötvény. Ha 
viccnek szánták, gyönge.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)



Bocskai Terem, Melbourne, 2016. június 4
A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2010. május 31-én nyilvánította június 4-ét, 

a trianoni szerzôdés aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás napjává. 
2016. június 4-én egész nap esett az esô Melbourne-ben. Néha-néha elcsendesedett, 

talán el is állt, de aztán újra nekilódult az égi siratók kórusa, s könnyeket locsolt a 
Bocskai Terem ablakaira. A teremben összegyült közönség a Melbourne-i Konzuli 
Iroda vezetôje, Bakonyi Péter által összeállított színvonalas mûsorral, örömteli 
eseményekkel emlékezett, ünnepelt a Nemzeti Összetartozás Napján. 

A körültekintôen átgondolt mûsor digitális kivetítéssel kezdôdött. Elsôként az im-
már nemzetközi sikert elért Ismerôs arcok zenekar, Nélküled címû dalát és Juhász 
Gyula, Trianon cimû versét hallgattuk, majd a Brisbane-i Napsugár Kórus, Össze-
tartozás cimû díjnyertes dala hangzott el bevezetôként Dr. Gruber Attila nagy-
követ ünnepi beszédéhez. 

Dr Gruber Attila utalt a névadó törvényre, idézve a preambulum szövegét, majd 
röviden megemlékezett nemzetünk örök fájdalmára, amikor 1920. június 4-én a 
Versailles melletti Nagy-Trianon palotában aláírták az elsô világháborút Magyar-
ország számára lezáró békediktátumot. A döntés értelmében a vesztes központi 
hatalmak oldalán részt vevô Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát 
elcsatolták. Szentesítették az Osztrák-Magyar Monarchia szétesését, valamint az 
ezeréves fennállását alig negyedszázaddal korábban ünneplô történelmi Magyaror-
szág felbomlását. Ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélkü-
li) területe 283 ezer négyzetkilométerrôl 93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 mil-
lióra csökkent. Mintegy 3,2 millió ember, a magyarság harmada került az új hatá-
rokon túlra.

A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt hatalmas volt a magyarság lemorzsoló-
dása az anyaország határain túl, az elszakított nemzetrészek szétfejlôdésének jelei 
is mutatkoztak ugyan, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A Kárpát-
medencében egy belsô Magyarország született. Ennek határai a nemzeti nyelv, a 
nemzeti kötôdésû irodalom, a hitélet, a mûvészetek, a népi alkotások, a hagyomány-
ôrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén a fizikai-földrajzi, állami és jogi 
széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelôn élt tovább. Ugyan-
akkor, a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezni 
fogunk. 

Az ünnepi beszédet követôen, a fájdalmas érzéseket enyhítette Toldi Bianca, 
Demjén Ferenc közismert Honfoglalás címû dalával. További enyhülés volt, sôt 
örömünnepléshez vezettett, amikor a törvényi üzenet megvalósításának személyes 
tanúi lehettünk: „...Az Országgyûlés fejet hajt mindazon nôk és férfiak, illetve az ô 
emlékük elôtt, akik e küzdelemben az elmúlt kilencven év során magyarságukért 
hátrányt, sérelmet szenvedtek, külön megemlékezve azokról, akik az életüket 
kényszerültek áldozni nemzeti önazonosságuk vállalásáért…” (A Magyar Köztársa-
ság Országgyûlésének, 2010. évi XLV. Törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti 
tanúságtételrôl, 1.§ második mondat). A törvényi igéret szellemében, Dr Gruber 
Attila nagykövet, a Magyar Köztársaság Elnöke Arany Érdemkereszt kitünte-
tést adta át Kovássy Marianne részére a Magyar-Ausztrál kisközösség, különösen 
az Ausztrál-Magyar Cserkészet létrehozásáért és fejlôdéséért kifejtett közel hét 
évtizedes önzetlen munkája elismeréseként.

A magas szintû állami kitüntetéshez sorfallal egyenruhába öltözve tisztelgett Ma-
riann csapata, az eredményesen mûködô Hollós Mátyás felnôtt cserkész csapat. Az 
örömteli ünnepi hangulatot tovább fokozta a Kultúr Kör Táncegyüttes fergeteges 
bemutatója, amelyet a legfiatalabb nemzedéket képviselô Csutoros Sebastian, 
Rachmaninoff hires cselló darabja a Vocalise játéka követett. 

Az ünnepség talán legfontosabb eseményeként Dr Gruber Attila nagykövet elôtt 
tíz magyar származású személy tett állampolgársági esküt. A Himnusz közös 
éneklése után már csak a közös ebédelés maradt hátra. Végül a finomságokkal 
megrakott asztalok körül társalogva fejeztük be ünnepléssel a fájó megemléke-
zést. Bár az egek ura továbbra is rendületlenül ontotta könnyeit, de mi akik ott 
lehettünk szombat délelôtt a Bocskai Teremben, fájón emlékeztünk ugyan, de szí-
vesebben gondolunk az átérzett örömökre, hiszen valósnak érezhettük, s reménnyel 
ünnepelhettük nemzeti öszertatozásunkat.  

„A harcot, amelyet ôseink vivtak,/békévé oldja az emlékezés/s rendezni végre 
közös dolgainkat,/ez a mi munkánk; és nem is kevés.” (József Attila: A Dunánál)

Dr Kapantzian Artúr

Ünnepelve emlékeztünk 
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Akár az Európai Unió Törökországgal 
kötött migrációs megállapodása is ve-
szélybe kerülhet, miután német parla-
ment genocídiumnak minôsítette a tö-
rökök által 1915. és 1917. között 
elkövetett örmény népirtást. (Források 
szerint mintegy másfél millió örményt 
gyilkoltak meg vagy telepítettek ki 
erôszakosan.) A kormányzó CSU/CDU 
pártszövetség és a zöldek közös indít-
ványát elsöprô többséggel fogadta el a 
német parlament.

A határozatban és a szavazás elôtti 
vitában is kiemelték: a Bundestag nem 
akarja felelôsségre vonni a mai Török-
országot a múltban elkövetett bûnö-
kért, célja azörmény-török megbéké-
lés ügyének elômozdítása, amelyben 
viszont van felelôssége a mai Török-
országnak.A vitában felszólalók közül 
többen elfogadhatatlannak nevezték, 
hogy török részrôl megpróbáltak nyo-
mást gyakorolni a Bundestag tagjaira.

A határozat több évig tartó politikai 
vita után véglegesített szövegében 
négyszer szerepel a népirtás kifejezés. 
Egyebek mellett az áll benne, hogy az 
Oszmán Birodalomban 1915. április 
24-én az ifjútörök kormány utasítására 
megkezdett tervszerû üldöztetés és 
megsemmisítés több mint egymillió 
örmény nemzetiségû áldozatának sor-
sa „példaszerûen mutatja meg a 
tömegpusztítások, etnikai 
tisztogatások, népcsoportok elûzése és 
a népirtások” 20. századi történetét.

A határozatban rámutatnak arra, 
hogy a Német Császárságnak --- az 
Oszmán Birodalom legfôbb szövetsé-
gesének ---- „szégyenletes szerepe” 
volt a történtekben, diplomatái révén 
voltak értesülései a népirtásról, még-
sem tett semmit „ezeknek az emberi-
esség elleni bûntetteknek” a megaka-
dályozásáért. A határozat szerint 
Németország vállalja történelmi fe-
lelôsségét, amelybôl az is következik, 
hogy ösztönöznie kell az örmény-török 
megbékélést.

Az örmény népirtás (említik még ör-
mény holokauszt, nagy sorscsapás és 
örmény mészárlás néven is) örmény 
források szerint mintegy másfél millió 

örmény erôszakos kitelepítése és le-
mészárlása volt 1915 és 1917 között, a 
muzulmán vallású törökök alkotta 
Oszmán Birodalomban az ifjútörök 
kormány uralma alatt. A törökök sze-
rint 200–300 000-en, míg a tudományos 
körökben elfogadott nézet szerint 600-
800 ezren vesztették életüket.Az ör-
mény genocídiumra széles körben te-
kintenek úgy, mint az egyik elsô 
modern, szisztematikus népirtásra; 
sok nyugati forrás pusztán a halálozási 
arányt emeli ki, mint az örmények 
megsemmisítésére tett szervezett ak-
ció legfôbb bizonyítékát.

A törökök tagadják a genocídiumot, a 
hivatalos álláspont szerint semmi 
olyat nem követtek el, amit más nem-
zet ne tett volna meg háborús körül-
mények között. Ankara és a Németor-
szágban élô törökök egyaránt 
tiltakozásukat fejezték ki a szavazással 
kapcsolatban.

A német politikusok fenyegetô e-mai-
lek százait kapták a megelôzô napok-
ban, amelyek arra szólították fel a 
döntéshozókat: szavazzanak nemmel a 
genocídiumra. A nemrégiben kine-
vezett török kormányfô, Binali Yildi-
rim szerint ez a szavazás a két nemzet 
„barátságának igazi tesztje”.

A politikus hozzátette: a genocídium-
ról nem a politikusoknak, hanem a 
történészeknek kell véleményt alkot-
ni.
Angela Merkel német kancellár 

nem vett részt a szavazáson egyéb el-
foglaltságai miatt, többek között a 
NATO fôtitkárával, Jens Stolten-
berggel is találkozott.

A török pusztítást egyébként már 
húsz ország minôsítette genocídium-
nak, többek között Franciaroszág, 
Oroszország és Olaszország is, nem-
régiben Ferenc pápa pedig úgy fogal-
mazott: ez volt az elsô genocídium a 20. 
század történetében.
Recep Tayyip Erdogan török elnök 

az állami televízióban élôben közvetí-
tett beszédében a kenyai fôvárosból 
azt üzente: miután visszaérkezik Tö-
rökországba a konzultációra hazaren-
delt berlini nagykövet, a török kor-

mány megvitatja, milyen lépésekkel 
válaszoljon a berlini döntésre, de az 
elôre látható, hogy a döntés „komolyan 
fogja érinteni Törökország és Német-
ország kapcsolatát”.

Binali Yildirim miniszterelnök An-
karában a döntésre reagálva nyomaté-
kosította: Törökország soha nem fo-
gadja el a Bundestag döntését. „Nincs 
a múltunkban semmi, ami miatt szem-
lesütve kellene szégyenkeznünk” --- 
szögezte le Yildirim. A kormányfô a 
német törvényhozás „hibás” döntésé-
ért a „rasszistaörménylobbit” tette fe-
lelôssé.

A török média szerint a négy török 
parlamenti közös nyilatkozatban fogja 
elítélni a berlini döntést.

Örményország üdvözölte a német 
parlament határozatát ---- jelentette ki 
Edvard Nalbandján külügyminiszter. 
Szerinte a határozattal Németország 
nemcsak az örmények ellen elkövetett 
népirtás nemzetközi elismeréséhez és 
megítéléséhez tett fontos hozzájáru-
lást, hanem az emberiség népirtások, s 
az emberiesség elleni bûncselekmé-
nyek megelôzésére irányuló közös 
harcához is. „A nemzetközi közösség 
101 éve várja, hogy Törökország 
szembenézzen saját történelmével” --- 
tette hozzá Nalbandján.

* * *
A német thelocal.de szemlézi a Dalai 

Láma egy interjúját, melyben úgy 
fogalmazott, hogy Európa túl sok me-
nekültet fogadott be. Véleménye sze-
rint, a harcok végeztével ezek az em-
berek visszatérhetnének otthonaikba 
és segíthetnének újjáépíteni az orszá-
gukat.

„Amikor belenézünk az egyes men-
kültek szemébe, különösen a nôk és 
gyermekek szemébe, láthatjuk a szen-
vedésüket.” –-- mondta a tibeti vallási 
vezetô, aki maga is számûzetésben él 
és már több mint ötven éve.

„Egy emberi lénynek, aki csak egy 
kicsit is szerencsésebb, köteleségge 
segíteni nekik. Másrészt, most már túl 
sokan vannak.” –-- nyilatkozta a német 
Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

„Európa, vagy például Németország 
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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

A kísérô levél
Néhány hónappal a trianoni béke-

szerzôdés aláírása elôtt a magyar kor-
mány messzemenô gazdasági kon-
cessziót ajánlott fel Franciaországnak 
annak ellenében, hogy megkapja a 
nagyhatalom támogatását a rablóbéke 
területi részleteinek megváltoztatá-
sához.

A magyar kormány 1920. május 29-
én aláírt egy hat hónapon belül reali-
zálható gazdasági koncessziósszerzô-
dést. Négy cégbôl álló francia kon-
zorciumra ruházta a Magyar Állam-
vasutakat a hozzá tartozó intézmé-
nyekkel együtt, rábizta a budapesti 
kereskedelmi és ipari kikötô építési 
munkálatainak lebonyolítását, a Duna 
szabályozását és csatornázását, egy 
hidroelektromos üzem építését, kikötô 
létesítését a Csepel szigeten és végül a 
Duna-Tisza csatorna megépítését. 
Ormos Mária történész a „Páduától 
Trianonig 1918-1920” címû könyvében 
rámutat, hogy május 5-én Paleologue 
francia vezértitkár tudatta magyar 
partnereivel, hogy a Magyarország ál-
tal kivánt eredményekre csak hosszú 
távon lehet számítani mivel Francia-
ország pillanatnyilag nem tud befo-
lyást gyakorolni Magyarország szom-
szédaira.

A franciák elérték, hogy az egész 
határügy változtatáskérdést egy a bé-
keszerzôdéshez csatolt kisérôlevél 
formájában intézzék, de ebbe az is be-
lecsúszott, hogy minden határváltozás-
hoz mindkét fél beleegyezése szük-
séges kell hogy legyen. A francia és 
angol diplomaták azért támogatták a 
kisérô levelet mert egyszerre akarta 
azt a benyomást kelteni, hogy nyújta-
nak valamit, és azonnal korlátozni is 
ennek gyakorlati érvényesülését. (Az-
az nesze semmi fogdd meg jól!)

Ormos Máriát idézve:
„A kisérô levél a francia kormány 

kezében többcélt szolgált egyszerre. 
Prágában és Belgrádban felmutatta 
mint olyan okmányt, amely kizárja, 
hogy a csehszlovák stb. kormány hoz-
zájárulása nélkül a határokon a leg-
csekélyebb változást lehessen végre-
hajtani. A magyar kormány elôtt úgy 
szerepeltette mint a Magyarországnak 
kivívott engedményt”

Az olasz küldöttség teljesen rosszul 
értelmezte a kisérô levél jelentôségét, 
mivel a békeszerzôdés szövegébôl ki-
maradt kisérô levél szerintük erôsí-
tette és nem gyengítette azokat az 
ügyeket amikben Olaszország érde-
kelve volt.

1920. május 18-án a francia fôbiztos 
Fochet, Horthy és számos magyar 

politikus jelenlétében felolvasta a 
francia kormány nyilatkozatát. Ebben 
a francia kormány megigérte Magyar-
országnak „jószolgálatait” a szomszé-
dos államokkal folytatandó tárgyalá-
sokon --- de elôször alá kell írni a 
békeszerzôdést a trianoni palotában. 
(Itt zárójelben megjegyezhetô, hogy a 
Benes alapította Kisantantot Francia-
ország már a trianoni béke aláírása 
elôtt szövetségeseknek tekintette, így 
ez a „jószolgálat” annyit sem ér mint 
egy szappanbuborék.)

A magyar határok ügyében Wallace 
amerikai nagykövet Párizsban így nyi-
latkozott:

„Az amerikai kormány szíve ellenére 
fogadja el ezt a döntést, hogy nem 
írnak ki népszavazást a magyar hatá-
rok végleges vonalának meghatáro-
zásáról. Úgy vélik, hogy a határok 
számos vonatkozásban nem felelnek 
meg sem az etnikai sem a gazdasági-
szükségszerûségeknek és hogy jelen-
tôs módosításokat kellene rajtuk vég-
rehajtani”.
Ez a kijelentés sajnos ma is igaz és 

helyes
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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nem válhat egy arab országgá!” Ne-
vetve tette hozzá: „Németország az 
Németország.”De szerinte ez a mai 
helyzetben sokkal bonyolultabb dolog.

A Dalai Láma hozzátette: „morális 
nézôpontból úgy gondolom, hogy ez a 
helyzet a menekülteknek csak idôleges 
megoldás lehet. A cél az kell legyen, 
hogy térjenek vissza hazájukba, és 
segítsenek újjáépíteni az országukat.”

Németországba az elmúlt évben 1,1 
millió menekült özönlött a háborúk és 
polgárháborúk miatt, melyek a Közel-
Keleten dúlnak. A beáramlás jelentô-
sen csökkent, mióta a balkáni országok 
lezárták határaikat a Törökországból 
Nyugat–Európába tartó tömegek 
elôtt.

A Dalai Láma az interjúban párhu-
zamot vont a nyugat-indiai Dharam-
salában székelô számûzött tibeti kor-
mánnyal, reményei szerint egy napon 
ôk is visszatérhetnek hazájukba. „Ta-
lán egy pár év múlva.” –-- szólt a 80 
éves tibeti vallási vezetô.

„Ha adódna lehetôség a visszatéré-
semre (Tibetbe), vagy legalább egy 
rövid látogatásra, az nagy öröm 
forrása lenne.” –-- fogalmazott.

Tibetiek ezrei hagyták el hazájukat, 
mióta a kínai hadsereg 1951-ben bevo-
nult a himalájai országba. Többségük 
a szomszédos Indiában telepedett le.

Arra a kérdésre, hogy miként értékeli 
az erôsödô európai iszlámellenes han-
gulatot, azt mondta, hogy „muzulmán
személyek és kis csoportok öldöklik 
egymást országaikban”, és ôk „nem 
képviselik az egész iszlámot és az 
összes muzulmánt”.

Hozzátette, hogy a szeretet a legfôbb 
üzenet valamennyi vallásban, „gonosz 
emberek” pedig a buddhistáknál, a 
keresztények között, a zsidóknál és a 
hinduk soraiban is vannak.

„Nem lenne szabad elítélnünk az 
egész muzulmán világot szomorú ese-
mények alapján, amelyek csekély szá-
mú muszlim miatt történtek meg” -–
emelte ki a vallási vezetô.

* * *
Mostanáig 4059 belsô menekült érke-

zett Kárpátaljára a Krím-félszigetrôl 

és a kelet-ukrajnai terrorellenes mû-
veleti övezetbôl. Közülük több, mint 
ezer fô rokkant vagy idôs ember, de 
ezer gyermeket is kénytelenek voltak 
áttelepíteni.

Az ukrán Rendkívüli Helyzetek Ál-
lami Szolgálatának (SZNSZ) Kárpát-
alja megyei fôosztálya azt jelentette, 
hogy 2016. június 2-ig Kárpátalján 
4059 belsô menekült ukrán állampolgár 
kapott ideiglenes elhelyezést. Közülük 
284 fô a Krímbôl, míg 3775 személy a 
terrorellenes mûveleti területrôl ér-
kezett. Az ideiglenesen áttelepültek 
között 1861 munkaképes felnôtt, 1006 
gyermek, 1192 rokkant és idôs ember 
található. A Kárpátaljára érkezett bel-
sô menekülteket a hatóságok a napok-
ban szólították fel arra, hogy jelent-
kezzenek az ukrán nyugdíjalap 
tartózkodási helyük szerinti kirendelt-
ségén, és kérvényezzék a szociális 
segély és nyugdíj felvételére jogosító 
kártyájuk cseréjét olyan bankkártyára, 
amely egyúttal nyugdíjas igazolvány-
ként is szolgál majd. Júliustól csak az 
új kártyával rendelkezô menekültek 
kaphatnak szociális juttatást, valamint 
nyugdíjat, és kizárólag az Ukrán Ál-
lami Takarékbank közvetítésével.

* * *
A tengerekben lebegô szemét csök-

kentésére a halak és tengeri állatok 
számára ehetô csomagolást készített a 
hatos kiszerelésû sörösdobozokhoz 
egy floridai sörfôzde.

Az újításnak köszönhetôen a hat do-
bozt nem a szokásos mûanyaggyûrûk 
tartják össze, hanem a sörkészítés 
melléktermékeibôl álló foglalat. A 
Saltwater sörfôzde árpa és búza mara-
dékából készítette a terméket.

„Ahelyett, hogy megölnénk az állato-
kat, etetjük ôket”- fogalmazott Chris
Gove, a cég vezetôje. Elmondása sze-
rint áprilisban tesztelték a gyûrûket 
500 darab elôállításával, októbertôl pe-
dig havi 400 ezer darab készül a tervek 
szerint.

Az Ocean Conservancy környezetvé-
delmi szervezet üdvözölte a lépést. A 
tengerek hulladékkal történô elárasz-
tása elleni harcban nem létezik egye-

düli megoldás, de mindig, mindenek-
elôtt az a legfontosabb, hogy 
megakadályozzuk, bármilyen mûa-
nyag a környezetbe jusson ---- mondta 
Nicholas Mallos, a szervezet munka-
társa.

* * *
Nem oldotta meg a bezárással fenye-

getett kis létszámú iskolák helyzetét a 
szlovák kormány által elfogadott mó-
dosító javaslat. A jogszabályváltozás 
nem törölte el teljesen a kötelezô mi-
nimális osztálylétszámot, így továbbra 
is legalább hatvan magyar kisiskolát 
kell bezárni szeptembertôl.

A javaslat a közoktatási törvény még 
2013 decemberében megváltoztatott, 
de csak idén szeptemberben hatályba 
lépô részét érinti, mely egyebek mel-
lett bevezeti az oktatási intézmények 
osztályalapú finanszírozását, s ezzel 
összefüggésben minimális osztálylét-
számokat állapít meg. A rendelkezések 
közel hatszáz alacsony létszámú általá-
nos iskolát, köztük csaknem száz ma-
gyar oktatási intézményt sodornak ve-
szélybe, amelyekben a gyereklétszám 
várhatóan nem éri el a törvényben 
megszabott minimumot.

A jogszabály megváltoztatásáért már 
évek óta küzdenek különbözô felvidéki 
magyar szakmai, politikai és civil szer-
vezetek, eddig érdemi eredmény nél-
kül. Ebben a törvényben eszközölne 
részleges változtatásokat az oktatásü-
gyi tárca által beterjesztett módosítás, 
amelyet hagyott jóvá a kormány.

A módosítás lényege, hogy az intéz-
kedés hatálya –-- konkrétan a kötelezô 
osztálylétszámokat bevezetô rész ---
alól kivonja a csupán alsó tagozattal 
mûködô általános iskolákat. A kivétel 
országos szinten mintegy 60 általános 
iskolát, köztük 29 magyar oktatási 
nyelvû intézményt érint.

A módosítást sem a felvidéki magyar 
pedagógus szakma, sem a helyi ma-
gyarság politikai érdekképviselete 
nem tartja elégségesnek, már csak 
ezért sem, mert csupán a bezárással 
fenyegetett iskolák szûk csoportja 
számára jelent könnyítést.

„Nem elégséges, még részmegoldás-
nak is alig nevezhetô” –-- fogalmazott 
Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének (SZM-
PSZ) elnöke. Rámutatott: a szaktárcá-
val folytatott egyeztetés során egyér-
telmûvé tették, hogy elfogadható 
megoldásnak azt tartanák, ha a szep-
tembertôl hatályba lépô jogszabályból 
teljesen –-- azaz az alsó és felsô ta-
gozatot is mûködtetô és a csak alsó 
tagozattal mûködô általános iskolák 
esetében egyaránt ---- kikerülnének a 
minimális osztálylétszámokra vonat-
kozó korlátozások.

Jókai elmondta: bár kérésüket a kor-
mány figyelmen kívül hagyta, mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a 

jogszabályt még a parlamentben sike-
rüljön megváltoztatni. Ez ügyben már 
a jövô héten ismételten találkoznak a 
szaktárca államtitkárával.

* * *
Az utóbbi években Európába és az 

Egyesült Államokba is tízezrével ér-
keztek a kísérô nélküli, 18 év alatti 
menedékkérô fiatalok –-- derül ki a 
Pew Research Center összesítésébôl.

Az Európai Unió statisztikai hivatala 
(Eurostat) nemrégiben közölt részletes 
statisztikákat a fiatalkorú menedék-
kérôkrôl. Eszerint közülük 88 300-an 
folyamodtak menedékért az Európai 
Unió területén tavaly úgy, hogy nem 
volt velük felnôtt kísérô. A szám óriási 
megugrást jelent, hiszen 2008 és 2013 
között évente 11-13 ezren érkeztek 
gyám nélkül kontinensünkre. Számuk 
2014-re ennek már mintegy duplájára, 
23 ezerre emelkedett, 2015-ben pedig 
újabb négyszerezôdést produkált a 
mutató. Idén, a balkáni útvonal lezá-
rásával akár mérséklôdés is jöhet, 
igaz, az is kérdés, hogyan alakul a föld-
közi-tengeri helyzet

A tavaly érkezettek túlnyomó több-
sége, 91 százaléka egyébként férfi, 
több mint felük 16-17 éves. Noha Svéd-
országban nagyságrendekkel többen 
kérnek menedéket, mint nálunk, Ma-
gyarország is az élbolyhoz tartozik. 
Lázár János kancelláriaminiszter is 
arról beszélt korábban, hogy a gye-
rekek különleges elbírálás alá esnek, a 
magyar menekültügyi rendszer meg-
engedôbb velük szemben. Az Eurostat 
adatai szerint tavaly 8800 kísérô nél-
küli fiatalkorú menekült érkezett ha-
zánkba, ami tehát a teljes európai 
szám tizede. Csakhogy e fiatalok nagy 
része szinte egybôl tovább is áll a gaz-
dagabb északi és nyugati tagállamok 
felé.

A tavalyi „elsô helyezett” messze 
kilóg a mezônybôl: Svédországban 35 
500-an kértek menedéket, miközben a 
második Németországban is „mindösz-
sze” 14 440-en. Ôket követi Magyar-
ország, utánunk pedig Ausztria jön, 
ahol tavaly 8300 kísérô nélküli fiatal 
adott be menedékkérelmet. Olaszor-
szág volt ugyanakkor az a tagállam, 
ahová az összes 18 év alatti mene-
dékkérô közül a legnagyobb arányban 
érkeztek felnôtt nélkül, a fiatalok csak-

nem 57 százaléka.
A több mint 88 ezer árva vagy más 

okból egyedül érkezô ifjú több mint 
fele Afganisztánból indult útnak. A 
közép-ázsiai országban gyakorlatilag 
évtizedek óta háborús körülmények 
uralkodnak, jóval régebb óta, mint 
mondjuk Szíriában. A 45 300 vakmerô 
fiatal több mint fele, 23 400 fô Svéd-
országban kért menedéket. Magyar-
országon is az afgánok voltak többség-
ben, 2015-ben 4875-en adták le nálunk 
kérelmüket. Afganisztánból Európába 
2008 óta (ekkortól létezik statisztika 
erre vonatkozólag) 76 700 18 év alatti, 
kísérô nélküli menedékkérô érkezett.

Természetesen sokan jöttek Szíriából 
is, az Európába érkezô összes magá-
nyos fiatal 16 százaléka, 14 300 fô, leg-
többen Németországban (4000 fô), 
Svédországban (3800 fô) és Magyaror-
szágon (2200 fô) próbálkoztak. Nyolc-
éves távlatban ugyanakkor nagy válto-
zásokat lehet észrevenni a 
célállomások tekintetében. Svédor-
szágot 2008-ban még csak alig több 
mint tíz százalékuk vette célba, míg az 
összes elárvult fiatalkorú mintegy 
harmada jutott el az Egyesült Király-
ságba. 2015-ben viszont már csak 3 
százalékuk próbálkozott a szigetor-
szágban. Ennél azért nyilván többen 
próbálnak bejutni, de rengetegen 
hosszabb ideig kénytelenek a fran-
ciaországi kikötôvárosban, Calais-ban 
rostokolni. Az Egyesült Királyság 
egyébként a tervek szerint közvetlenül 
a Közel-Keletrôl és Észak-Afrikából 
vesz át háromezer fiatalt, most arról 
vitáznak Londonban, hogy más uniós 
tagállamoktól is átvállaljanak-e hason-
ló helyzetben lévôket.

Bár értelemszerûen a tengerentúlon 
nem a közép-ázsiai és közel-keleti me-
nekültek vannak többségben, az Egye-
sült Államokban is hasonló jelenség 
játszódik le. Vakmerô fiatalok 2008 óta 
ezrével próbáltak a mexikói határsza-
kaszon átjutni „az ígéret földjére” -– 
csak 2014-ben több mint 68 ezren -–, és 
ugyan 2015-ben a számuk csökkent, a 
2016-os adatok azt mutatják: visszatér-
ni látszik a korábbi migrációs hullám.

A legtöbben –-- nem meglepô módon 
–-- közép-amerikai országokból érkez-
nek, El Salvadorból, Guatemalából, 
Hondurasból és Mexikóból.
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Negyvenöt évvel ezelôtt mutatták be 
Cannes-ban az akkor 45. életévét ta-
posó Makk Károly Szerelem címû 
filmjét. A Déry Tibor novellái alapján 
készült mozi fogadtatása hisztérikus 
volt, és az alkotás a fesztivál egyik leg-
nagyobb szenzációjaként végül három 
díjat nyert. A rendezô idén visszatért a 
frenetikus siker helyszínére, hogy új-
ra bemutassa digitálisan felújított al-
kotását a közönségnek a Cannes Clas-
sics programban. Itt, Cannes-ban 
idézte fel lapunknak, hogy milyen em-
lékezetes körülmények közepette szü-
letett meg a filmtörténeti klasszikus.

–-- Meglepte annak idején a film 
fogadtatása?

–-- Robbanás volt. Olyan siker, amely-
re egyáltalán nem gondoltam. Bár a 
pécsi magyar filmszemlén már vetí-
tették elôtte a filmet, és az ott jelen 
lévô külföldi újságírók hihetetlen fel-
hajtást csináltak elôre körülötte. On-
nan hívták meg Cannes-ba. Amikor 
kijöttünk a fesztiválra, Dósai István, 
aki a magyar film külföldi ügyeit 
intézô Hungarofilm akkori igazgatója 
volt, elôre elmondta nekünk, hogyan 
fog lezajlani a bevonulás a vörös szô-
nyegen, hol ülünk majd a vetítésen. 
Azt mondta, a magyar filmeket fél 
házzal szokták nézni, de el ne kesered-
jek emiatt. Aztán mégis olyan tomboló 
siker lett a végén, hogy alig gyôztek 
kituszkolni minket a páholy szélére. 
Odatódult mindenki, tele volt a mozi. 
Amikor pedig jöttünk le a lépcsôn, a 
folyosón kiabálták a neveket, hogy 
Mari-Mari, Lili-Lili, és még az utcán is 
álltak sorban az emberek. Másnap 
szóltak a fesztiváltól, hogy nem három 
napra szól a meghívásunk, hanem a 
teljes idôtartamra. Akkor már sejthet-
ték, hogy érintettek leszünk a díjáta-
dón. Aztán késôbb kiszivárgott, hogy 
Viscontinak elôre odaígérték az 
Aranypálma díjat a Halál Velencében 
címû filmjéért, végül meg csak élet-
mûdíjat ajánlottak neki, amin úgy 
megsértôdött, hogy összecsomagolt és 
hazament. Amikor a díjakról esett szó, 
és a Szerelem szóba került, mindig azt 
mondták, majd térjünk vissza rá ké-
sôbb. Így amikor felhívtak a végén 
Pestrôl, hogy mi újság, mondtam ne-
kik, nem nyertünk semmit, aztán el is 
indultam haza. Párizsban csíptek el, 
éppen az átszállásra vártam a repté-
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Ki akarja robbantani a harmadik világháborút?
Makk Károly Cannes meghódításáról, Aczél elvtárs megkönnyebbülésérôl 

és a harmadik világháború kirobbantásáról
ren, amikor szóltak, hogy díjat kapott 
a Szerelem, és egy forgalmazó már 
keresett is, hogy bemutatná a filmet. 
Három díjat nyertünk: a zsûrié mel-
lett egy katolikus szervezet OCIC-dí-
ját, valamint Törôcsik Mari és Dar-
vas Lili különdíjat kaptak az 
alakításukért.

–-- Nem féltek itthon attól, hogy mit 
fognak a külföldi sajtónak mondani 
’56-ról? Mert a koncepciós perben elí-
télt férfi börtönbôl való szabadulása 
kapcsán eléggé adta magát a kérdés.

–-- Egy francia újságíró másnap azt 
kérdezte Dérytôl a sajtótájékoztatón 
–-- aki Törôcsik Mari és Darvas Lili 
mellett kint volt velem Cannes-ban --–, 
hogy szerinte mi történt 1956-ban Ma-
gyarországon: forradalom vagy ellen-
forradalom. Déry egy kicsit elhallga-
tott, hátulról pedig Dósai gyorsan 
odakiabált nekem, hogy vegyem át a 
szót. Hülye vagy –-- szóltam neki visz-
sza, Déry pedig a következô pillanat-
ban már mondta is, hogy Magyaror-
szágon forradalom volt. A teremben 
nagy felhördülés és taps fogadta a 
választ. Itthon pedig nem kaptunk érte 
semmit, mert úgy döntöttek, hogy en-
nek már nem lehet ellenállni. És Aczél 
utána sem tette szóvá Déry kijelenté-
sét.

–-- Pedig addig nem volt könnyû dol-
ga, hiszen a filmötlettôl a megvaló-
sításig nagyon kalandos út vezetett, 
miközben eltelt több mint tíz év.

–-- A filmmel kapcsolatos elsô állo-
mást 1956 nyara jelentette, amikor 
olvastam Déry Szerelem címû, gyö-
nyörû kis írását az Irodalmi Újságban. 
Arról szólt, hogy egy férfi kiszabadul a 
börtönbôl, és nem tudja, mi várja ott-
hon. Megrázó, gyönyörû vége volt, 
beleértve a kissé ciki lezárást: „Egész 
éjjel velem maradsz?” „Igen –- mondta 
az asszony. –-- Minden éjjel, amíg 
élünk.” Ez egy operettszöveg, nekem 
pedig kihívást jelentett, hogy úgy csi-
náljam meg filmen, hogy a nézôk azt 
mondják: ez igen! Amikor Déry kijött 
a börtönbôl, odaadta nekem a Két asz-
szony címû novelláját. Az abban leír-
tak vele történtek meg. Az édesany-
jának (aki 94 éves volt fia 
letartóztatásakor, és az egészségét a 
hír visszatartásával óvták –- a szerk.), 
valamint Böbének, Déry feleségének 
a története. Elolvastam, és azt mond-
tam neki: Tibor, ezzel a két történettel 
nekem kész a filmem! Amikor 1962-
ben beadtam a forgatókönyvet, az elsô 
reakció az volt fentrôl, hogy ezt nem. 
Aztán még egyszer beadtam, és ismét 
elutasították. Majd amikor már har-
madszor küldtem be, szóltak, hogy 
nem lesz jó vége a makacsságomnak. 
A forgatókönyv és Déry személye 
együttesen jelentette a gondot. Azt 
viszont csak nemrég tudtam meg, 
hogy végül valószínûleg azért enged-
ték elkészíteni sok év elteltével és so-
kadik nekifutásra a filmet, mert Déry 
közben eladta húszezer nyugatnémet 
márkáért a ZDF-nek a forgatókönyvet. 
Aczélék pedig megijedtek, hogy mi 
lesz, ha a németek készítenek belôle 
filmet, és kiderül az is, tiltólistán volt a 
forgatókönyv. Így jobbnak látták, ha 
inkább itthon, a szemük elôtt készítek 
belôle filmet. Utána tényleg mintha 
megkönnyebbülést éreztem volna Ac-
zélékon, hogy végre ezzel nem kell 
többet foglalkozniuk. A filmötlettôl a 
megvalósításig tehát eltelt 15 év. 
Közben rengeteg olyan ötletem volt, 

amelyet vagy nem fogadtak el, vagy 
helyette mást kellett csinálnom. Ami-
kor pedig végre megcsinálhattam a 
filmet, el is bizonytalanodtam, hogy 
miért voltam annyira lelkes ezért a 
történetért. Aztán elkezdôdött az a 
szerencsés folyamat, hogy egymás 
után jöttek a kiválasztott színészek: 
élbôl Törôcsik Mari, aztán Darvas 
Lili, majd ismét Darvas Iván. 
Darvas Lili akkor már újra játszott 
itthon színházban, igaz, filmben csak a 
Szerelemben tûnt fel.

–-- Elsô pillanattól kezdve Darvas 
Iván volt kiszemelve a fôszerepre? 
Mert az ô személye, mint szintén be-
börtönzött mûvész, feltehetôleg nehe-
zítô körülmény volt.

–-- Legelôször Hankiss Elemért kép-
zeltem el a fôszerepre, aki egy vado-
natúj, elhasználatlan arc volt, de nem 
színész. Aztán azt mondtam magam-
ban, minek ugrálok, amikor itt van 
Darvas Iván. Közben Pálos Gyuri be-
teg lett, ô volt a másik, akin párhuza-
mosan gondolkodtam. És ezt jelnek 
vettem, hogy ha Gyuri nem ér rá, ak-
kor talán mégis jobb lenne Darvasnál 
maradni. Az eredeti elutasításokban 
ugyanakkor ô nem volt érv. Amikor 
pedig 1969–70-ben bedobtam a nevét, 
már úgy voltak ezzel is, mindegy, csak 
csinálja már meg Makk a filmet. Can-
nes-ba viszont Darvast ettôl függetle-
nül nem engedték ki. Egyébként nem 
ez volt az elsô eset, hogy korábban 
betiltott színészt akartam a filmembe, 
ez engem sosem tántorított el. Nagy 
Attila miatt Aczélnál személyesen 
kellett közbenjárnom, mert be volt tilt-
va a börtön után, én pedig ôt szerettem 
volna az 1963-as Az utolsó elôtti ember 
fôszerepére. Aczél meg csak annyit 
mondott nekem, hogy persze, maga 
mindig ezeket az ötvenhatosokat men-
ti meg. Ugyanez volt Bárdy György-
gyel, akit az 1964-es Mit csinált felsé-
ged 3-tól 5-ig? egyik szerepére 
akartam kiválasztani. Le volt tiltva 
mind a filmrôl, mind a színházról, és 
egy erdészeti gazdaságba küldték az 
ötvenes évek végén. Elôször, amikor a 
hogyléte felôl érdeklôdtem tôle, azt 
válaszolta: klassz, egészséges itt a 
friss levegôn. Aztán fél év múlva már 
úgy fogalmazott, elpusztul. Ezért jár-
tam közben az érdekében.

–-- A Szerelem nem egyszerûen két 
Déry-novella összefûzése: olyan lírai 
elemeket is beletett a filmbe, amelyek 
mélységet és költôiséget adtak a törté-
netnek.

–-- A forgatókönyvben volt egy célzás 
az idôs dáma múltjára, valahogy így 
hangzott: „És feltûnik ott egy régi 
konflis a Stefánia úton, ahol egy fiatal, 
jól öltözött dáma végighajt.” Akkor 
találtuk ki Déryvel a filmbeli bevilla-
násokat az emlékekkel, a visszaemlé-
kezéssel. Kedvenc idevágó emlékem 
egy konkrét jelenethez kapcsolódik: 
amikor Darvas karaktere kijön a bör-
tönbôl, és becsönget, de nincs senki 
otthon, egy kis téren lefekszik a fûbe. 
Van ott egy közeli róla: úgy néz ki, 
mintha egy hulla feküdne ott. Mond-
tam Réti Jancsi hangmérnöknek, 
hogy este tegyenek hozzá megfelelô 
hangot, ez egy különleges pillanat. A 
végeredmény viszont nem tetszett, 
olyan snassznak éreztem. Azt kértem 
tôle, hogy külön-külön vegyen fel távo-
li beszélgetést, alkonyhangot, madár-
csicsergést, és ezt keverjük össze. 

Réti elôször majdnem bedobta a törül-
közôt, hogy inkább felmond, mert nem 
tudja megcsinálni a kérésemet. Más-
nap aztán délben hívott, hogy kész 
van, a végeredmény pedig maga a cso-
da volt.

–-- A cannes-i fesztiválhoz számtalan 
ismeretsége kapcsolódik. Ez utóbb 
szintén kicsapta a biztosítékot Aczél-
nál.

–-- A cannes-i kalandozás közepette 
nagy barátságba keveredtem Jorge 
Semprún íróval. Nagyon jóban volt 
annak a nônek a családjával, aki a 
filmjeim francia szövegét készítette, 
rajtuk keresztül ismerkedtünk meg. 
Késôbb, amikor az ötvenhatos kivég-
zettek özvegyei megszólalhattak a 
hetvenes évek második felében, azok-
nak a visszaemlékezéseknek a leiratai-
ból küldtem el neki néhányat, Semprún 
pedig nagyon lelkesen válaszolt rájuk, 
mondván, milyen megdöbbentô dol-
gok futnak át a kezemen. Amikor az 
utolsó cannes-i szereplésemre készül-
tem, akkor mondta a minket összeis-
mertetô hölgy, hogy miért nem csiná-
lunk egy francia–magyar 
koprodukciót, egy finom, egyszerû 
mesét, amely eljuthat mindenkihez. 
Sokat töprengtem rajta, majd azt 
mondtam neki, ha hozod Semprúnt, 
benne vagyok! Párizsban leültem az 
íróval, aki nagyon tartózkodó volt. 
Kérdezte tôlem, hogy mi legyen, mert 
neki nincs ötlete. Mire azt feleltem, az 
jó, mert nekem sincs, de még van két 
napunk, hogy kitaláljunk valamit. Ô 
akkor lépett ki a spanyol kommunista 
pártból, és az oroszok kígyót-békát 
kiáltva árulózták. Titkon azt remélte, 
ha bejelentjük Pesten, hogy csinálunk 
egy filmet, egy finom francia törté-
netet, akkor a vasfüggöny mögül, Ma-
gyarországon az egekbe emelik, és az 

oroszok majd megenyhülnek iránta. 
Ezt én persze nem tudtam, és elkezd-
tem szervezni a magyarországi tartóz-
kodását, mire másnap reggel hétkor 
hívott Aczél elvtárs, és azt mondta: 
maga azt várja, hogy törjön ki a 
harmadik világháború? Mit gondol, ha 
az oroszok megtudják, hogy mi Sem-
prúnnal akarunk bármit is csinálni, mi 
lesz a vége? És akkor derült ki, hogy 
Semprún a Ramón Mercader második 
halála címû krimijében anagramma-
ként valós nevekbôl álló listát rejtett 
el, amelyet az oroszok pillanatok alatt 
megfejtettek. Ezért mondta Aczél 
elvtárs, hogy felôle bárhol a világon 
forgathatok Semprúnnal, de Magyar-
országra ne hozzam. Az már más kér-
dés, hogy a nagy kéziratgyûjtô hírében 
álló Aczél azért hozzátette, Semprúntól 
azért hozhatnék neki pár sort. A spa-
nyol író pedig készségesen, de csak 
annyit írt le neki: a kiváló együtt-
mûködés emlékére, és aláírta. Aczél 
pedig nagyon örült a kéziratnak.

–-- Hova helyezi el a saját életmû-
vében a Szerelmet?

–-- Ezt eldöntötte helyettem a világ, 
mert akárhányszor leírják a nevemet, 
azt írják mellé, hogy Szerelem. Én 
pedig nem tudok ellenkezni emiatt. De 
a Szerelem mellett ott van a Ház a 
sziklák alatt, az Egymásra nézve, Az 
utolsó elôtti ember, az Egy erkölcsös 
éjszaka, a Megszállottak és az Oscar-
díjra jelölt Macskajáték is.

–-- Abbahagyja vagy befejezi a film-
jeit?

–-- Befejezem. Addig piszkálom, 
amíg azt nem mondom magamnak, ne 
nyúlj hozzá többet. Ami a Szerelmet 
illeti, ma már nem biztos, hogy meg 
tudnám így csinálni. Negyvenöt évvel 
ezelôtt mást éreztem, mást gondoltam, 
más volt az energiám. A Szerelem már 
így marad, olyannak, amilyennek ak-
kor készült.

Kárpáti György
(Magyar Nemzet)
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Újraolvasó 1986-ból
Amiként a magyar szabadságharc 

kommunizmus feletti gyôzel-
mének megvolt a világpolitikára 

kiható szerepe, ugyanúgy 
meglehet és meg is van a 

szerepe az emigrációnak, akkor 
is, ha az nem mérhetô le a 
mindennapi eseményekben. 

A nemzeti emigráció, amely kelet-
kezése idején kutatgatta hasznossá-
gának lehetôségeit, a magyar törté-
nelem legnépesebb és legjelentôsebb 
emigrációja volt. Ugyanakkor lehetô-
ségei a világpolitika Magyarország 
érdekében kívánt befolyásolása terén 
talán a legkorlátozottabb. Ennek oka 
az a körülmény, hogy a nagyhatalmi 
politika ma már nem országok, ha-
nem kontinensek méreteiben tervez, 
és ami nekünk a legnagyobb problé-
mánk, az oroszbolsevista megszállás, 
része csak annak a történelmi ese-
ménynek, amit a háborús helyzet 
hozott létre 1945-ben, és része annak 
a politikai gyakorlatnak, ami a hábo-
rús események alkotta helyzetet tar-
tós idôre rögzítette.

A magyar emigráció nagy vonalak-
ban kétrétegû, két nagy történelmi 
eseménynek megfelelŒen, a haszná-
latban forgó kifejezéssel „negyven-
ötös” és „ötvenhatos”. A két réteg 
kiáramlása (vissza nem térése) azo-
nos okból történt: az oroszbolsevista 
katonai megszállás miatt. De a két 
emigráció külföldi fogadtatása ellen-
kezô elôjelû volt, ezért a lehetôségeik 
is nagy mértékben eltértek egymás-
tól. A külföld – ez esetben elsôsorban 
Amerika, Anglia, Franciaország – 
politikai szervei és közvéleménye ér-
zéketlen volt az „ellenséges táborban 
résztvett” Magyarország sorsa iránt, 
ami Magyarország elsô orosz-bolse-
vista megszállását (1944–45) illeti. 
Merôben más volt a helyzet tizenegy 
évvel késôbb, 1956-ban, amikorra Kö-
zép-Európa orosz-bolsevista megszál-
lásának világbotrányos eseményei 
már felszívódtak, tudatosultak a nyu-
gati köztudatban.

A magyar Ötvenhat jelentôsége 
pontosan abban mutatkozott meg, 
hogy mértékegységet alkotott az 
orosz-bolsevista terjeszkedés világ-
reakciója érzékeléséhez. Egy cseppet 
sem kockázatos következtetés a hely-
zet jellemzésére, ha azt mondjuk, 
hogy a nyugati hatalmak részérôl a 
természetes lépés csakis a határozott 
beavatkozás lett volna, azzal a céllal, 
hogy az Európa féltestére rászaba-
dított primitív gyarmatosítót vissza-
szorítsák legalábbis határai közé. Sok 
adat szól amellett, hogy ez fegyveres 
beavatkozás nélkül is elérhetô lett 
volna. Ezt igazolja a moszkvaiak ha-
bozása, kapkodása, kivonulása, takti-
kázása, és végül az a ma már tisztá-
zott történelmi tény, hogy Magyar-
ország második megszállására csak 
akkor határozta el magát a Szovjet-
unió, amikor meggyôzôdött arról, 
hogy az Egyesült Államok kormánya 
nem kívánja a magyar események 
adta lehetôséget kihasználni arra, 
hogy az 1945-ben elért Európa-felezô 
koegzisztenciás és kooperációs politi-
káján változtasson. Ezt igazolja az 
azóta eltelt harminc év változatlansá-
ga, illetve az akkori helyzetnek meg-
szilárdítása.

A magyar emigráció minden vélt és 
valóságos megosztottsága ellenére is 
egységes annak megítélésében, hogy 
függetlenségünknek és szabadságunk-
nak akadálya az orosz-bolsevista 

megszállás és a diktatórikus kor-
mányzás. Aki a külföldön élô magya-
rok közül ezzel nem ért, vagy nem 
érez egyet, az egyszerûen nem emig-
ráns. Ez az emigráció legtágabb értel-
mezésû meghatározása, de az is be-
igazolódott a 3–4  évtized során, hogy 
ennél szûkebbre szabott behatárolás 
kirekesztô és megosztó hatással van. 
Káros tehát minden olyan törekvés 
vagy értelmezés, ami a különbözô 
idôben érkezett emigrációs rétegek 
bármelyikét kirekeszteni igyekszik 
abból a küzdelembôl, amelynek alap-
vetô célkitûzéseiben, az ország füg-
getlensége és belsô szabadsága kér-
déseiben, megegyezik.

Más volna a helyzet, ha a rétegek, a 
45-ös, a 47-es, az 56-os, vagy az újabb 
és legújabb rétegek bármelyikének 
több esélye lenne, mint a többinek 
arra, hogy külpolitikai síkon valami 
eredményt elérjen a fô célkitûzések 
terén, amit az ország függetlensége 
és demokratikus kormányzása köve-
telményében jelöltünk meg. Ilyen 
lehetôség hiányában parancsolóan 
szükséges az egységes fellépés 
minden adandó alkalommal. Az egy-
ség felmutatására kiváló alkalom 
részt vállalni a 30 éves évforduló 
nyilvános rendezvényein, amelyek 
minden más alkalomtól abban külön-
böznek elônyösen, hogy egy olyan 
eseményhez kötôdik, amelyhez Auszt-
rália közvéleménye nagy részének 
nincs szüksége külön magyarázatra.

Ha nincs is szükség külön magyará-
zatra, emlékeztetésre annál inkább. 
Különösen az utóbbi néhány évben, 
amióta az ausztrál politikai arénában 
növekvô erôvel és a központi (federá-
lis) kormányzat hatalmi súlyával le-
bontásra ítélnek jól bevált demokrati-
kus intézményeket, és olyan változ-
tatásokat sürgetnek, amilyen mód-
szerek miatt kénytelenek voltunk 
elhagyni szûlôhazánkat. Így a 30. 
évforduló figyelmeztetô is, hogy a 
világ egyik fele sem hagyható szolga-
sági állapotban annak veszélye nél-
kül, hogy meg ne fertôzné azt a részt 
is, amely szerencsés volt elkerülni 
Közép-Európa és azon belül Magyar-
ország sorsát. Nincs okunk kételkedni 
annak a számos kitûnô tanulmánynak 
a megállapításában, amelyek feltéte-
lezik, hogy az ötvenhatos magyar 
felkelés és annak következményeként 
a kommunizmus végzetes válsága 
megváltoztatta a világra kiterjedô 
diktatúra terveit, késleltette a menet-
rendet, és megadja az emberi társa-
dalomnak a lehetôséget, hogy felépít-
se ellenálló képességét.

A bolsevizmus fegyveres ereje 
szolgaságba taszíthatta volna a fél 
világot (jelentôs az is, hogy a bolse-
vizmus csak abban a birodalomban 
volt bevezethetô, amelynek népe soha 
nem ismerte a szabadságot), de a 
világnak azt a részét, amit ma még 
szabad világnak nevezünk, csak ak-
kor lehet a szolgaság igájába befogni, 
ha annak belsô ellenségei elrágják az 
éberség idegszálait, és zavaros elmé-
letekkel elbódítják, deviáns akciócso-
portokkal megosztják annak társadal-
mát. A bolsevizmus nem orosz talál-
mány és nem csak géppisztollyal 
terjed.

Amiként a magyar szabadságharc 
kommunizmus feletti gyôzelmének 
megvolt a világpolitikára kiható sze-
repe, ugyanúgy meglehet és meg is 
van a szerepe az emigrációnak, akkor 

is, ha az nem mérhetô le a minden-
napi eseményekben. Az a tény, hogy 
a napi politika menetére nincs erônk 
és módunk behatással lenni, nem je-
lenti szükségszerûen azt, hogy feles-
leges erôfeszítés minden igyekeze-
tünk. A jókor és jól alkalmazott erô-
bedobás, ha méretei korlátozottak is, 
további erôk mozgásba lendülését 
idézheti elô, amelyek már nagyobb 
eséllyel lépnek a küzdôtérre. S Auszt-
ráliának nagyon szüksége van ma 
inspirációra társadalmi szabadságjo-
gai megóvásához.

A 30. évforduló ünnepélyeinek nyel-
vezete nem ok nélkül angol, és nem 
ok nélkül jelenik meg angol nyelven 
a három évtized emlékére az emig-
ráció egyik legjelentôsebb könyve. 
Helyzetünk kötelez minket erre, an-
gol nyelvterületen ez a mi külmisz-
sziónk. Nem könnyû feladat, mert a 
világ dolgainak irányítását a koegzisz-
tenciás (a szovjet iránt nem ellensé-
ges) politikára átálló nyugati hatalmi 
csoportok sajtója épp olyan gyorsí-
tott ütemben vette le a magyar kér-
dést a mûsorról, mint az Egyesült 
Nemzetek Szervezete. 

Ami könyv, ami újságcikk 1957 óta 
megjelent a nagyobb könyvkiadók 
üzleti hálózatában, túlnyomó részt 
olyan magyar szerzôk angolnyelvû 
munkái, akik a magyar nép megpró-
báltatása idején kidülledt szemekkel 
éltették Sztalint, akiknek nem fájt az 
ország orosz-bolsevista megszállása, 
akik maguk is kommunisták lévén, 
nem ellenezték a diktatórikus kor-
mányzatot. Az ô ellenzékiségük csak 
az ötösfogattól szenvedett mellôzés 
miatt volt, nem pedig a magyar nép 
sorsán érzett aggódás miatt. Ôk a 
hatalom elsô vonalába vágyó pártem-
berek, akik „emberarcú kommuniz-
mus” néven hirdették magukat a dik-
tatórikus hatalomba jutásuk érdeké-
ben. Ôket Moszkva el is fogadta vol-
na, ha a magyar nép kitörô szabad-
ságvágya nem érvényesül oly elemi 
erôvel. „Az események irányítása ki-
esett a kezünkbôl” – mondta egyikük, 

Aczél Tamás, egy interjú során a 
londoni rádióban. Ezek hamisították 
meg a magyar szabadságharcról 
alkotott képet itt külföldön, és ezek 
súgják a fülünkbe most, hogy a kádá-
ri éra alatt a forradalom követelmé-
nyei lassan megvalósulnak. Ezért fon-
tos ismételni, különösen a következô 
nemzedék számára, hogy a magyar 
népnek 1956-ban két fô törekvése 
volt: az ország függetlenségének kiví-
vása és az egypárt diktatúra meg-
szüntetése.

Ma adahaza, Magyarországon, 1956 
úgynevezett tabu-kérdés, írni róla, 
vagy nyilvánosan megemlékezni kü-
lönbözô fokozatokban: tilos, nem 
szabad, nem ajánlatos, nem illik – 
kinek mennyi mozgási szabadsága 
van. Csurka István Új magyar 
önépítés címû tanulmányában írja, 
hogy 1956 óta Magyarországon min-
den a lényeges kérdések elhallgatá-
sán épül: 

„...1956 és ami utána következett, a 
magyar történelem máig fel nem 
mért, a maga valójában fel nem fo-
gott cezúrája és vízválasztója. A 
forradalomnak nemcsak hogy a törté-
nete nincs kellôképpen feldolgozva, 
hanem történelmi fordulópont jellege 
sincs kimutatva, s talán még csak 
megsejtve sem a gondolkodásban ... 
1945-ben ... nem szakadt meg a ma-
gyar lelkekben a folytonosság tudata. 
... S még akkoris, amikor a nemzet 
nyakára ültetett bábok elkezdték vé-
res és kegyetlen színjátékukat a poli-
tikai porondon ... a nemzet belsô 
szervezete, öntudata, ha nem is érin-
tetlen és sértetlen, de valójában ép 
maradt. S éppen mert ép és lelkében 
szuverén maradt, tudta véghezvinni 
1956 lélegzetelállító, világra szóló 
csodáját. Felkelt, felegyenesedett, s 
ha csak két hétre is, de nyilvánvalóvá 
tudta tenni, hogy ennek a kicsiny 
darab európai földnek jogos ura, 
méltó mûvelôje, s hogy szavának, 
jellemének, gondolatainak tisztes 
helye van az európai népek parla-
mentjében. S éppen, mert a forrada-
lom ilyen volt, rendkívüli világese-
mény, az uralmi rendszerek lényegét 
leleplezô rakétafény, mert tragikusan 
szép és nagyszerû volt, egyszeri és 
megismételhetetlen, mert egy nemzet 
élniakarásának utolsó fellobbanása 
volt, éppen azért, ami utána követke-
zett: a bukás, az eltiprás, a magára 
maradás is végzetes volt. Csak az 
lehetett... Ilyen fordulat még egyet-
lenegy történelmi fordulópontján, 
egyetlenegy szabadságharcának bu-
kása, egyetlenegy háborúvesztése 
után sem következett be. 1956. no-
vember 4-e óta a magyarság nem a 
saját történelmét éli...”

Csurka István tanulmányának – 
amelybôl a fenti gondolatokat idéztük 
– végsô következtetése, hogy: „...a 
mai magyar élet minden ôrülete, 
tudathasadásossága, lehetetlensége 
az évszázadok óta begyakorolt élet-
mentô magatartástól való elfordulás-
ból vezethetô le...”  És ami végzetes 
lehet: „... ez a fordulat a lelkekben állt 
be... A magyarság ebben a korszak-
ban hagyott fel évszázados magatar-
tásával, azzal a hovatovább már 
nemzeti sajátosságnak ítélt ellenállási 
formával, ami eleddig – legalábbis 
részben – a fennmaradását biztosí-
totta; a passzív rezisztenciával...”

Az otthoni magyar író szavai súlyos 
figyelmeztetés az emigráció számára: 

az ami az otthoniak elégedettségeként, 
a rezsim iránti lojalitásként, a hely-
zetükbe való beletörôdésként mutat-
kozik, valójában a történelmi maga-
tartásban beállt kábult törés, „...elte-
hetetlenülés, a kilátástalanság és a 
megalázottság nihilje...”  Ezzel a 
„tank-nyomatékos” lelkülettel szem-
ben megcsillantja a reményt is: 

„...Hiába, hogy a nagy »nihil« min-
den mögött ott van, mégsem minden-
ki nihilista ebben az országban. Kis 
közösségek, kevesek szívébôl kisugár-
zó jóakaratok már jobban át tudják 
hatni ezt a merevségbôl lassan kigyó-
gyuló népet... A feladat az, hogy 
emelje fel a fejét.”

Érzékelve a fentieket, nem kell sok 
magyarázat ahhoz, milyen nagy lehe-
tôsége van az emigrációnak hatással 
lenni arra a folyamatra, ami otthon, 
Magyarországon, a kis közösségekben 
erjed. A 30. évforduló évében és az 
évforduló hónapjának eseményeiben 
éppen most kínálkozik a nagyszerû 
alkalom ráhangolni világszerte ezek-
re a kis rôzselángokra, hogy az októ-
beri ünnepségek világot átkaroló lán-
colatával égigérô fénnyel hirdesse 
egy szerencsétlen nemzet szabadság-
vágyát.

Szerte Ausztráliában a magyar tár-
sadalmi egyesületeket összefogó szö-
vetségek gondoskodtak arról, hogy a 
30. évforduló méltó keretek között és 
a lehetô legnagyobb nyilvánossággal 
nyújtson alkalmat a magyar nép 
felszabadulásának követelésére. A 
szervezôk megtették a tôlük telhetôt, 
a többi a magyar közönség feladata, a 
siker az Œ kezükben van. A szervezés 
méreteirôl itt most csak annyit emlí-
tünk, hogy Ausztrália minden jelentôs 
városában, helyenként több esemény-
bôl álló megemlékezés lesz, és ezek 
elsôsorban új hazánk vezetôi és jelen-
tôs személyiségei tájékoztatására 
összpontosítanak. 

Ezt a célt szolgálja az évforduló al-
kalmával megjelenô könyv: A Place 
in the Sun, amely angolnyelvû, 
képekkel, térképekkel illusztrált 
leírást ad a magyar szabadságharc-
ról, nemzeti történelmünk keretébe 
ágyazva, és utalással a mai helyzetre.

A Magyar Október már nem tagad-
ható le, sem mint nemzeti történel-
münk nagy eseménye, sem mint 
világraszóló történelmi epizód. De 
ahhoz, hogy a hôsök áldozata meghoz-
za gyümölcsét, nem elég az, hogy 
Ötvenhat ott ragyog a történelem 
fényes lapjain, mert a kivívott sza-
badság újra elveszett, és ennélfogva 
a küzdelem még nem ért véget. A 
feladat az, hogy a nemzet újra „emel-
je fel a fejét”.

(Magyar Élet, 1986. október 9.)

Újabb 30 év múltán
aggódva figyeljük, hogy a magyar 
forradalom kiesett a nyugati orszá-
gok mai társadalmának történelmi 
emlékezetébŒl. Fontos lenne fölmé-
rést készíteni ebben a témában.

Ilyen felejtés mindenképpen ma-
gyar politikai mulasztás. A szovjet 
megszállás utáni idŒk magyar kormá-
nyainak mulasztása többek közt az is, 
hogy a követségek október 23-i  meg-
emlékezésein nem adnak kézbe tájé-
koztató anyagot. 

Az ausztráliai nemzeti emigráció 
nem mulasztotta el ilyen feladatát, fŒ-
leg kerekszámú évfordulókon.

A magyar október és az emigráció
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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
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. június 19-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)

9.30 — 12 óráig vasárnapi iskola 
a szokásos helyen

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. június 19-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. június 19-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 június 19-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
Istentisztelet után közös ebéd

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

Gyermek Programok a Bocskai Nagyteremben
123 St. Georges Road North Fitzroy

(Watkins Street bejárat)
Vasárnapi iskola és ovoda minden hónap 

elsô  és harmadik vasárnapján 9.30 --- 12 óráig
12 órakor ebéd

Csemete Játszóház minden szerdán de. 10.15-tôl
Magyar Néptánc 

gyerekeknek minden csütörtökön este 6-7 óráig.
Érdeklôdni lehet mmakkai@hotmail.com vagy 

hívják Makkai Mártit 0408 950 491

Nemzeti Összetartozás Napja a Bocskaiban

Fôkonzul, Bakonyi Péter, díszvendég, Dr. Gruber Attila nagykövet és Nt. Dézsi Csaba



Legkedvesebb bútorom itt, a Bala-
tonnál, nagymamám üveges szekré-
nye. Valaha kis szobájában az ostrom 
után a megmaradt Prohászka-összest 
tartotta a vitrinben, meg a Bibliát, 
kalendáriumot. Sokáig élt férje nélkül. 
Több mint negyedszázadot. Rajongtam 
érte, csak még nem tudtam. Rajong-
tam a 19. századért, amelyben szüle-
tett, és büszke voltam, hogy kezében 
tartja kislányomat, aki már a 21. szá-
zad gyermeke. Nagyszüleim generá-
ciójának életében minden rettenet 
ellenére ott volt Prohászka üzenete: 
„Ez a gyönyörû világ Isten evolúciója!” 
És ôk nem kételkedtek, pedig hányszor 
lett volna okuk a végigélt 20. század-
ban! A Prohászka-összes helyén, most 
a Látóhatár folyóirat számai sora-
koznak. Valahol már nem volt hely 
ezeknek a példányoknak. Elhoztuk. És 
milyen jól tettük! A Prohászka-kötetek 
ma is megvannak. Megôriztük ôket. 
Nagyanyám a legszenvedélyesebben 
arról tudott mesélni, amikor az oro-
szok kivágták az egészet a kertbe és a 
lovaik megtaposták a könyveket. Hu-
szonhárom kötet. Olyan ez nekem, 
mint egy híd, amelyen soha nem tudok 
átmenni. Amelynek minden elemét is-
merem, de a túlpartra nem visz át. 
„Mégis dolgoznak a hídon! De nem fog 
elkészülni! Soha nem fogok átmenni 
rajta!” –-- kételkedett Széchenyi Ist-
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Dolgoznak a hídon
ván a Lánchíd építésekor. Szó szerint 
értette (így is lett), de szomorú üzenet 
volt ez nekünk is. Önmarcangoló nap-
lójába jegyezte fel: „Nem volt még egy 
ember, ki nagyobb zûrzavart hozott 
volna ebbe a világba… mint én!” A híd 
áll ma is. Minden diadalívnél hitele-
sebb, pedig a zûrzavar mindegyre 
nô.Jókai Mór úgy emlékszik, a gróf 
felmászott a híd egyik pillérére, és 
onnan beszélt: „Északról, nyugatról, 
délrôl és keletrôl, vad vérszomjú 
népek jönnek, kiirtják az én fiaimat… 
Ezt a szép várost lerontják, felégetik… 
Idegenek lesznek az urai az elpusztult 
kertnek.” Tudván, mi történt 1848 óta 
–-- ha csak a Híddal is --–, figyelemre 
méltó prófécia. Ebbôl érthetjük is, 
hogy Jókai miként jövendölhette meg 
az amerikai–orosz atomháborút, s fô-
képp azt, hogy „Ôrültség amit mûve-
lünk. Mi, magyarok jobban gyûlöljük 
most egymást, mint ahogy valaha is 
idegent gyûlöltünk.” S ez nem prófécia 
–-- mondja –--, ez ismeret. Ebbôl persze 
nem az a tanulság, hogy gyûlöljük 
jobban az idegent, hanem, hogy tér-
jünk végre észre, legalább Petôfitôl 
fogadjuk el, hogy a legszomorúbb nem 
is a külsô baj, hanem „Mi hátul áll, / A 
döghalál”. Kell lennie oknak, sorsnak, 

célnak, ami a széthúzást, a gyûlöletet 
elnyomja.

Találomra elôhúzom a Látóhatár 
egyik számát. Bertha Bulcsú: Jelen-
ségek. Mi jut eszembe Bertháról? A 
Balaton. (A teraszon ülök, érzem a víz 
illatát, sôt a nádas hangjait is hallom). 
Jelenségek. Eredetileg az Élet és Iro-
dalomban jelent meg 1988. április 15-
én. Olvastam-e én akkor? Mi is volt 
akkor? Mással voltam elfoglalva. Dor-
ka másfél éves sem volt. Az új életet 
felsegítô szeretgetésünk minden érzé-
künket lefoglalta, mert így akartuk. És 
így volt helyes. Semmi nem pótolhatja 
azokat az érzéseket, tekinteteket. A 
lényeg, hogy az Isten logikájának kö-
zelében jártunk. Bertha visszazökkent 
a mindennapokba: „Most még csak 
egy órája várom, hogy az elromlott 
autómat átvizsgálja a szerelô. De a 
mûhely kicsi, három autó fér be az ak-
nák fölé, a többit kint az utcán veszik 
gondozásba a szakemberek.” Össze-
rezzenek. Néhány napja ugyanaz tör-
tént, mint 1988-ban. Idôpontra men-
tem, gumicserére. Mégis várattak. Fél 
óra, negyven perc. Mindegy, nem sie-
tek. George Harrison mantrás dalait 
dúdolom. Egy óra. Másfél! „Az én ösz-
tönös európai életritmusommal nincs 

összhangban a környezet. Vagyis én 
nem vagyok összhangban a környeze-
tem munkaritmusával” –-- írta Bertha. 
Nem tudni, ô mit tett akkor, az írást 
szürreális szerelmi világba lebegtette. 
De a kívánt összhang mintha még ma 
is váratna magára.

Nálam elszakadt a cérna. Komoly 
balhé kerekedett. Majdnem utánam 
szaladtak felháborodásukban, pedig 
hát én voltam felháborodva. Ez nem 
így lett volna 1988-ban. Akkor egy 
húszéves zöld Wartburgom volt. Be 
sem zártam éjjelre. Aki ezt elviszi!? 
Téli gumija sem volt. De a rádióján jól 
bejött a Szabad Európa. Világtörté-
nelmi harc zajlott akkor is. De miért 
is?

Ír még Bertha egy rettenetes teme-
tésrôl. Néhány sorban a fájdalomról s 
arról, hogy van, ami valóban véget 
érhet. Vagy ezt csak a „sorok között” 
olvasom? A temetôben ott sorakoznak 
a Nagy Háború halottai. „Legalább öt 
percig mentünk az elsô világháborús 
hôsök emlékmûve mellett. Akkoriban 

még egyenként számon tartottak min-
den elesett katonát. Az emlékmûveken 
név, rang, fegyvernem. A név felett 
bajonett.” Magyarok, olaszok, néme-
tek, szerbek. Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia emlékmûve. Az elmúlás em-
lékmûve. A történelmi Magyarország 
emlékmûve. És a magyarságé?

Most dôl el. Mindig „most”. Sohasincs 
korán, és sohasincs késôn. Minden nap 
fordulópont. Ragyogva élni. Ragyogva 
és szabadon. „Szabadság és összetar-
tás, szabad mozgás és organizáció nem 
választhatók el” –-- írta Prohászka, 
már az 1918-as tapasztalatok birtoká-
ban.

Az ükapjuk házának udvarán, 2016. 
június elején az unokáim szaladgálnak. 
Ragyog az arcuk. Én vagyok a lánc, 
amely összetartja a távoli generáció-
kat. Ez is egy híd. Egy gyönyörû fela-
dat. Összetartani. És így könnyebb 
átjutni azon a másik Hídon is.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Radetzky laktanya megoldása? 
Talán az épület portálját bele lehetne építeni az új épületbe. Hamiltonban, ahol 

lakom, elnéptelenedett egy kb 150 éves anglikán templom. Egy bérházat építet-
tek a helyére. 

Mivel mûemléknek számított. a város megegyezett a céggel. Annak értelmé-
ben lebonthatták a templomot, de az utca felöli oldalát nem, hogy a városkép 
érintetlenül maradjon. Így szépen beépítették a templom homlokzatát az új 
épületbe. A kecske is jóllakott és a káposzta is megmaradt. 
Habichtsburgerek (Habsburgok) bûnei. 
A Radetzky üggyel kapcsolatban eszembe jutott néhány felháborító adat 

ezekkel a csirkefogókkal kapcsolatban.
1/ A török megszállás idején a végvárainkat csak immel-ámmal pénzelték. A 

katonák nagyrésze hol kapott zsoldot, hol nem. Ennek ellenére a magyar vité-
zeink keményen kiálltak a végvári harcokban. Eger várát megvédték az óriási 
túlerôvel szemben. Ugyanezt a várat néhány évvel késôbb a zsoldosok puskalö-
vés nélkül adták át a törököknek. 
2/ Buda „felszabadítása” során az európai hadsereg porig rombolta, leégette a 

csodás Mátyás korabeli renaissance palotákat. Az ostrom szörnyû vérengzésbe 
fúlad. Nem kegyelmeztek a „keresztény” hadag a csecsszopónak sem. A palo-
tákat a törökök nem tették tönkre, legfeljebb nem javítgatták, csak a legszüksé-
gesebbeket. Eugen herceg ágyúi lôtték rommá. 
3/ Székesfehérvári királyi sírboltokat török katonák ôrizték. Nem gyalázták 

meg. A Szent István által emelt templomban még a „felszabadítás” után is mi-
séztek. A Habichtsburgerek által kinevezett püspök, vagy érsek, romboltatta le 
a templomot, mert az útjában állt az akkor épült püspöki palota egy részének. 
4/ A császár nem felszabadított területnek minôsítette a törököktôl meg-

tisztított országrészt, hanem újonan meghódított területnek. A régi nemesi 
birtokleveleket hatálytalanította. A hatalmas földbirtokokat a császári tábor-
nokoknak és politikusainak adományozta. Így került hazánkba a sok osztrák, 
cseh, stb. herceg, gróf, báró óriásbirtokos. A magyar nemesség maradékát 
egyszerüen kutyába sem vették. 
5/ A „felszabadított” Budavár területén az idegenek mellett csak schwarzgelb 

„magyarok” jutottak romházakhoz. Magyarok csak mint szolgák lakhattak ott. 
Pesten is, hosszú idôn keresztül német lakossága és vezetôsége volt.
6/ A „felszabadult” országrész városait elöntötte nyugateurópa söpredéke. A 

városokat teljesen elnémetesítették, a magyarokat kisemmizték, kutyába sem 
vették. Buda és Pest környékét még a törökök „tisztították” meg a magyaroktól. 
A hódítók svábokat telkepítettek be az üres környékre. Zsámbék környékén, 
egy megmaradt magyar falvat is átadták a sváboknak. 
7/ Az ország adminisztrációját németek, csehek, stb vették át. Csak a Várme-

gyék tudtak kifejteni valamilyen ellenállást.
8/ Mária Terézia, akineknek uralmát a magyarok mentették meg („Vitam et 

sanguinem!”) irodát szervezett, melynek a feladata a magyarság jóhírét tönk-
retenni nyugaton. Amikor az országgyülés tudomására jutott és tiltakoztak, 
színleg megszüntette, de más fedôszerv alatt tovább mûködtette.
9/ A 48-49-es szabadságharc leverése után építették a Citadellát. Errôl a pont-

ról ágyútûz alatt tarthatták volna az akkori Pest minden négyzetméterét. Ezt a 
szégyent már régen le kellett volna bontani. A helyére épülhetne a Magyar Pat-
henon. A németeknek már van, Regensburg mellet a Duna feletti hegyen. (Ott 
látható Liszt Ferenc fejszobra is..) 
10/ Majdnem mindig az Aradi „Tizenháromról” emlékezünk. Arról nem esik 

szó, hogy a Világosnál fogságbaesett honvédeket bekényszerítették a császári 
hadseregbe 10-15 évre, ha életben maradtak az idegen földön vívott csatákban. 
Ma még azt sem akarja elismerni a MTA, hogy az oroszok –- császári engedéllyel 
–- hadifoglyokat hurcoltak Szibériába. Köztük egy Alexander Petrovicsot is... 

Volna még több is, de bevezetônek ennyi is elég. Ezért látok vöröset, ha Ra-
dezky nevét látom, akár a budai laktanya ormán is... ..

Magyaródy Szabolcs 
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KRÓNIKA
írt, saját költségen összeállított és 
Magyarországról kiküldött kétnyelvû 
/magyar-angol/ brossura egy- egy pél-
dányát adományozta. Ugyanígy Bo-
ling Líviának, aki sürgôs elfoglaltsága 
miatt nem tudott eljönni, de meg-
szervezte szülei részvételét.

Ezután következett Körömi Ferenc 
verse: Édesanyám titka, melyet Dr. 
Kapantzián Artúr kitünôen, mély 
érzéssel adott elô.

Dankó elnök bejelentette, hogy a 
H.M.Társaságot végre --– egy évi 
küzdelem után –-- bejegyezték.

A H.M.Társaság célja a történelem-
hamisítás leleplezése, visszaszorítása, 
Horthy Milklós Kormányzó Úr jó 
hírnevének visszaállítása, emlékének 
ápolása. Elôsegítése annak, hogy a 
Magyar történelemben a Horthy Mik-
lós kormányzó Úr nevével fémjelzett 
korszak foglalja el az ôt megilletô 
helyet!

Ennek jegyében utalt Dankó elnök a 
Magyar Életben (2016. márc. 10.) 
megjelent írásra: „Orbán évértékelô 
beszéde 2016 februá 28”, melyben 
Orbán így nyilatkozott : „...még csak 26 
év állt rendelkezésre a rendszerváltás 
óta –-- fejtette ki. A Horthy- rendszer 
„mérôszalagjával” is meghat rozhat-
nánk mai helyzetünket- folytatta-, „ez 
azonban veszélyes ingovány, vizenyôs, 
lápos, lidérces vidék.” Annyit mond-
hatni –- jegyeszte meg ---, 21 „békeév “ 
kevés volt akkor ahhoz, hogy kiadjuk 
magunkból a teljesitményt.”

Azért néhány adattal szolgálunk -– 
mondotta Dankó elnök, a Horthy 
korszak eredményeibôl: A trianon 
miatti teljes letargiában, lelkileg szét-
szaggatott magyarságban megszilárdí-
totta a jövôbe vetett hitet !!
Horthy Miklóssal a rend helyre-

állt.
A csonka országot másfél évtized 

alatt gazdaságilag, politikailag európai 
szintre hozta fel!!!

10 év után a gazdák felvett kölcsöneit 
elengedték –- ma, devizahitelesek nyo-
mora ---.

Volt igazságszolgáltatás!
Rendvédelem –-- városokban rendôr-

ség, vidéken a csendôrség látta el" 
Híven, Becsülettel, Vitézül" --- ezt a 
szolgálatot. Ma falun az emberek az 
utonállok miatt nem mernek templom-
ba menni.
Oktatás: Gr Klebersberg Kunó 

miniszter kiharcolta, hogy oktatásra a 
nemzeti jövedelem 10-12%-át fordítot-
ták --- ma 1-1,3 %, és iskolaösszevonások 
vannak.

600 iskolai tanterem épült, tanyasi 
iskolák --- ma tanyák is alig vannak .

Az elemi iskolák száma megduplá-
zódik (13.800) középiskolai érettségit 
tettek száma 20 év alatt közel három-
szorosára nô. Új egyetemek --– Szeged, 
Pécs, Debrecen.

Iskoláinkban az igaz magyar törté-
nelmet tanították, hazaszeretre nevel-
tek, minden tantermben ott volt a Fe-
szület, minden hetet a Magyar Hiszek-
eggyel kezdtek. ---- ma Izraelbôl pró-
bálják megmondani, hogy a Magyar 
Katolikus Egyetemen mit tanítsanak. 
Ez „valóban lápos, lidérces vidék.”

Külpolitikánk szakadatlanul küzdött 
Trianon igazságtalansága orvoslásán.

A pengô, Európa 3. legerôsebb fizetô-
eszköze.

Dizelmozdony gyártásban világelsôk 
lettünk, gyárak létesülnek --- Rába, 
Weissmanfred, Láng, Chinoin, Gam-
ma, Tungsram,Richter, Hofffer, Ganz.

Kohászat: Ózd, Diósgyôr, Csepel.
Malomipar : még külföldi bérmunkát 

is vállal.
Új kórházak épültek, mintegy 160 !!! 

--- országos baleseti, MÁV kórház, sze-
gedi klinikák, Debrecen, pécsi klinikák 
stb.

1936-os Berlini olimpián az éremtáb-
lázat 3. helyén végeztünk.

Európában els ként (1925) létrehozzák 
a „Zöldkeresztes Szövetséget” az anya 
és csecsemôvédô hálózatot.

A dolgozók, munkások számára olyan 
juttatásokat vezettek be amelyek Eu-
rópában csak a nemzetiszocialista Né-
metországban voltak (napi 8 óra, fi-
zetett szabadág, táppénz).

Repülôterek épülnek -– Ferihegy, 
Balatonszabadi, Dunakeszi, Budaörs, 
Debrecen, Pécs, Pogány stb.

A MÁV-nak (Andrássy út) és a Ma-
gyar Királyi Postának ( Széll Kálmán 
tér) épült csodálatos székházait bolsi-
jaink privatizálták barátaiknak bagó-
ért.
Magyar föld magyar kézen ma-

radt.
Horthy birtoka ugyanakkora volt mi-

kor lemondatták, mint mikor kor-
mányzóvá választották. !!
Köszönjük a Jóistennek Horthy 

Miklóst és adjunk hálát neki mind-
azért a jóért amit rajta keresztül 
nemzetünknek adott.

Ezután Dankó elnök felhívta a fi-
gyelmet, hogy Horthy Miklósról és a 
magyar honvédségrôl kiállított köny-
veket meg lehet tekinteni.

Végezetül köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik akár tagdijukkal, ado-
mányaikkal vagy a rendezvényen való 
részvételükkel segítik a Horthy Mik-
lós Tá rsaságot.
Poór Erzsébet, Polonyi Marika, 

Polonyi Sándor, /MHTV/ Poór 

Ferenc  kérte a jelenlevôket, hogy egy 
perces néma tiszteletadással emlékez-
zünk a Hazánkért és a szabadságunkért 
halt hôseinkre. Ezt követte a köszöntô, 
amit az Elnökasszony Pappné, Szar-
ka Etelka mondott el, ami, mint min-
den évben, most is szívhez szóló volt.

Ezután. következett a Zenemûhely 
elôadásában Ott ahol zúg az a négy 
folyó, majd egy másik ének  aminek a 
címe: Isten újja megérintett. A két 
zeneszám után Bakos János, Juhász 
Gyula Trianon címû versét szavalta el 
kitünô elôadásban.

Újra a Zenemûhely következett  Nél-
küled címû zeneszámmal, majd Köny-
nyes szemek cimü ének, ami Hegedûs 
Józsi saját szerzeménye.

Majd Bagin Lívia szavalta el Mar-
ton Pál Égi ítélôszék címû versét. A 
közönség néma csendben, odaadó fi-
gyelemmel hallgatta, majd a vers vé-
gén nagy tapsviharba tört ki .

A vers után a Zenemûhely még két 
számot adott elô, az egyik a Határ 
nélkül, a másik pedig Van e nekem 
hazám? Kitünô játékuk meghatotta a 
közönséget.

Erdélyi Himnusz és a Magyar 
Nemzeti Himnusz eléneklésével ért 
véget a müsor. 

Befejezésül a résztvevôk egy cso-
portja Rózsafüzér imát mondott Kis-
martoni Tünde vezetésével, amit 
Hazánkért ajánlottak fel a Magyarok 
Királynôjének, Szüz Máriának. 

Köszönjük minden résztvevônek, 
hogy jellenlétükkel kifejezik tiltakozá-
sukat a Trianon Diktátum ellen és 
egyben támogatják a Trianon Társa-
ság küzdelmét. Köszöjük Gyôri Izu-
kának, Kismartoni Tündének, Po-
lónyi Marikának a segítséget, továb-

Katona Barátok 
Díszebédje

A Horthy Miklós Társaság auszt-
ráliai tagozata rendezésében 2016. 
május 14-én Melbourne-ben a North 
Fitzroy-i Magyar Református Egyház 
Bocskai dísztermében.

Szép katonadalok és indulók várták 
az érkezôket. Dankó Ferenc elnök 
üdvözölte a megjelenteket, majd eli-
mádkozták a Magyar Hiszekegyet, 
egy perces néma fôhajtással emlé-
keztek hôseinkre, mártírjainkra és 
mindazokra, akik bárhol a világon 
szenvedtek --- és szenvednek ma is ---, 
csak azért mert magyarnak születtek.

Majd búcsút vettek Varró Sá ndor-
tól, aki ez év februárjában adta vissza 
lelkét Teremtôjének. Sándor elsô perc-
tôl tagja volt a Társaságnak, mindig az 
elsôk között volt amikor magyar ügyet 
kellett támogatni. Büszke volt rá, hogy 
Horthy-nak katonája lehetett.

Ezután Dankó elnök felkérte Laczkó 
Mihály atyát a Melbourne és környé-
ke katolikus lelkipásztorát az asztali 
áldás elmondására.

A három fogásos ebéd elfogyasztása 
után a társaság két új tagjának, v. 
Szmolnik Lajosnak és Mikecz Pé-
ternek adta át tagsági igazolványukat 
egy üdvözlô lappal együtt: ünnepé-
lyesen Dankó elnök. Külön dícséretben 
részesítette a Fekete családot, mely 6 
tagjával (!) vett részt a díszebéden, 
ezzel nagyban hozzájárulva a rendez-
vény sikeréhez.  Ezért mind a hatuk-
nak ---  v. Zetényi Csukás Ferenc, a 
H.M.T elnöke által Horthy Miklósról 

Dr. Gruber Attila látogatása
Dr. Gruber Attila nagykövet az Árpád Otthonba látogatott szombaton, június 4-én. A lakók nagy izgalommal várták a 

nagykövet urat, aki meg kedvesen köszöntötte ôket és pár szóval emlékeztette a lakókat a nap fontosságáról, illetve 
Trianon tragédiájáról. A nagykövet úr utána az Árpád Otthon megtekintette és szót váltott egy-egy lakóval. Kávé és 
sütemény mellett lehetôség volt az Árpád menedzserével és  a bizottság tagjaival elbeszélgetni.

Köszönjük a látogatást.
Kövesdy Éva

László, North Fitzroyi Református 
Egyház (Nt. Dézsi Csaba) Fekete 
Mária, és mindenkinek, akik ma 
ittlétükkel támogatták a H.M.T.-ot.

Beküldte Dankó Ferenc

96 éve emlékezünk 
Trianonra   

Mint minden évben, úgy idén is, 2016 
június 5-én Melbourne-ben a Trianon 
Társaság Viktóriai Tagozata  megem-
lékezést tartott, Magyarország ke-
gyetlen szétdarabolásának 96-ik év-
fordulóján.

A rossz idô ellenére szép számú kö-
zönség elôtt 2 órakor kezdôdött a 
megemlékezés a Hôsi Emlékmûnél. A 
szemerkélô esô sem tartotta vissza a 
koszorúzni szándékozó szervezeteket 
és csoportokat, akik elhelyezték a vi-
rágokat, majd mindenki bevonult az 
Ifjúsági terembe, ahol a mûsorra vár-
va volt idô egy kis beszélgetésre, kávé, 
tea és sütemény fogyasztására. A mû-
sor 3 órakor kezdôdött a  szokásos 
zászlóbevonulással, amit ôsi Magyar 
himnuszunk, Boldog Asszony Anyánk 
megható éneke kísért. A zászlók elhe-
lyezése után a mûsorvezetô, Dankó 

bá köszönjük a szereplôk színvonalas 
elôadását, az adományozóknak és segí-
tôinknek, hogy megtarhattuk mûso-
runkat!

Zenemûhely tagjai : Hegedûs József, 
Hilóczky Lajos, Toldi Bianca, Rind 
Attila, Sipos Ôri Attila, Mareczky 
István.

És köszönet mindazoknak, akik eljöt-
tek, hogy velünk emlékezzenek.
A jó Isten áldja meg Nemzetünket 

és Szent Hazánkat.
Szegedi Erika

Trianon Társaság 
Viktóriai Tagozata.

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 
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SPORT
Megtanította focizni 

az ausztrálokat
A hatvanas évek végén, néhány évi 

sikeres újvidéki edzôsködés után 
Ausztráliába hívták Árok Ferencet. A 
most nyolcvannégy esztendôs vajda-
sági magyar volt futballista sikerre 
vitte az ország válogatottját, s több 
mint száz mérkôzésen ült a kispadján, 
Frank Arok néven. Feleségével 2004-
ben költözött vissza Európába, bár 
Ausztráliában még ma is ünneplik, s a 
legnagyobb gálák sztárvendégeként 
évente visszajár. Nemrég Orbán 
Viktor kérte fel tanácsadónak.

–-- Hogyan került Ausztráliába?
–-- Újságíróként dolgoztam abban az 

idôben, s az újvidéki Magyar Szót tu-
dósítottam 1966-ban Londonból, a vi-
lágbajnokságról. Ott találkoztam egy 
úriemberrel, aki már hallott ezt-azt 
rólam, máig sem tudom, hogy kitôl és 
mit. Korábban az újvidéki városi csa-
pat, a Novi Sad edzôje voltam, és nem 
töltöttem még be a huszonkilencedik 
évemet, amikor 1961-ben a csapatot 
bevezettem az elsô osztályba. Néhány 
évvel a londoni beszélgetés után meg-
hívást kaptam, hogy menjek ki edzô-
nek. Feleségemmel és a gyermekem-
mel megbeszéltük, hogy kimegyünk 
két évre Ausztráliába, minden pénzt 
megspórolunk, és abból körülhajózzuk 
a világot. Így kezdôdött...

–- És körbehajózták?
–-- Igen. Életem egyik legszebb élmé-

nye volt ez, még ha végig is bete-
geskedtem az utat, borzasztó problé-
máim voltak. Késôbb derült ki, hogy 
három vesém van, és meg kellett mû-
teni. De betegen is végigcsináltam az 
utazást.

–-- A kinti munkája azonban még 
csak ezután kezdôdött igazán...

–-- Késôbb visszahívtak két évre, 
mert helyre kellett rakni néhány dol-
got a csapatnál. Ezt meg is tettem. 

csapatban lehetett volna balszélsô. És 
voltam a Marconinál is, ugyancsak 
Sydney-ben. Már a Budapesttel is több 
bajnokságot nyertünk, de a Marconival 
ezt úgy sikerült elérnem, hogy azt 
senki nem csinálja utánam. Nagy-
döntôs rendszerben folyt a bajnokság, 
tehát az elsô négy helyezett végül a 
négyes döntôben találkozott. Az utolsó 
fordulóban idegenben 1-0-ra, otthon 
pedig 6-0-ra gyôztünk. Azt hiszem, 
hogy 7-0-s nagydöntôt sokáig nem 
játszik még senki. Voltam késôbb egy 
ausztráliai görög csapatnál is, a South 
Melbourne-nél, amellyel kupagyôz-
tesek lettünk.

–-- Hogyan került az ausztrál válo-
gatott élére?

–-- A Budapestnél voltam edzô, ami-
kor a szövetség elnöke aláírt három 
mérkôzést az angolokkal. Amikor 
azonban a válogatott elkezdte a felké-
szülést, minden nagyon rosszul ment. 
Az elnök gazdag görög ember volt, 
nagyon tiszteltem, mert rengeteget 
segített a rászorulókon, ezerötszáz 
gyermeket kitaníttatott, harmincva-
lahány görög templomot felépíttetett. 
Akármit kért volna, megteszem neki 
ingyen is. Erre a három mérkôzésre 
vettem át a csapatot, és olyan jól sike-
rült, hogy szinte senki nem hitte el. 
Angliával kétszer döntetlent játszot-
tunk, 0-0 és 1-1, egyszer pedig kikap-
tunk –-- egy nem létezô góllal. Attól 
kezdve mindig azt mondták: ha 
valahol valami rosszul megy, hívjá-
tok az Árokot...

–-- Hogyan lehet nem létezô góllal 
kikapni?

–-- A labda átment az alapvonalon, 
vagyis kint volt, a pályán kívül, amikor 
az egyik angol focista, csak úgy játék-
ból, sarokkal visszalôtte. A másik 
angol pedig, ugyancsak tréfából, be-
lôtte a kapuba. A mieink ekkor már 
kint voltak a félpályánál, és a legna-
gyobb megrökönyödésünkre a játék-
vezetô gólt adott. A bíró angol volt.

–- Milyen érzés a világ másik végén, 
egy idegen ország válogatottját vezet-
ni?

–-- Olyan volt, mintha az ember a 
mennybe ment volna. Hihetetlen ered-
ményeket értünk el. Jugoszláviát ki-
vertük az olimpiáról, amikor pedig 
Ausztrália alapításának kétszázadik 
évfordulóját ünnepelték, meghívtuk 
az akkori világbajnokot, Argentínát, és 
4–1-re megvertük. Ezt aztán senki 
nem akarta elhinni, csak az a harminc-

ötezer ôrült ausztrál szurkoló, aki ott 
volt.

–-- Miért játszott a válogatott olyan 
sok meccset klubcsapatok ellen?

–-- Nagyon nehéz volt akkoriban oda 
kivinni válogatottakat, mert Ausztrá-
liát nem vették komolyan. Ezért klub-
csapatokat hívtunk. Például a Manc-
hester Unitedet, amellyel gól nélküli 
döntetlent értünk el, s kétszer járt kint 
a Crvena Zvezda is, egyszer 4–1-re, 
egyszer 4–0-ra vertük. És a Manc-
hester Cityt legyôztük Angliában is. 
Az igazán nagy élményem az volt, ami-
kor a Nottingham Foresttel Angliában 
tudtunk 1–1-re végezni. Az Arsenaltól 
kikaptunk 3–2-re, de 1–0-ra vertük a 
Tottenhamet. Száz fölött van a mérkô-
zések száma, amelyeken a válogatottat 
vezettem, lehetetlenség mindenre 
visszaemlékezni.

–-- Hogyan sikerült mindezt elérnie 
egy olyan csapattal, amelyet a világ 
többi részén, ahogy ön is mondta, 
egyáltalán nem vettek komolyan?

–-- A vicc az volt, hogy meggyôztem a 
játékosaimat, „hogyha többet tudsz 
szaladni, mint a többiek, ha nem buksz 
el a labdában, és esetleg még tudsz is 
vele mit kezdeni, akkor van esélyed”. 
És mi tudtunk mit kezdeni a labdával!

–-- Tartja még a kapcsolatot volt 
játékosaival?

–-- Minden évben kint töltök Auszt-
ráliában négy-öt hetet, rendszerint 
február végén és márciusban. Minden 
nagy meccsen én vagyok a díszvendég, 
és én adom át a játékosoknak a hu-
szonöt- és ötvenéves jubileumukra a 
jutalmakat. Nagyon szeretek kint len-
ni, mert amikor visszatérek, mindig 
úgy gondolom, hogy „no, még egy fél 
évet biztos élek”.

–-- Követi a nemzetközi focit?
–-- Profi módon már nem.
–-- Nem hiányzik a pálya?
–-- Nemcsak, hogy nem hiányzik, de 

nem is szívesen megyek le, mert min-
denem fáj. Rendszeresen járok a Pus-
kás Akadémiára, tanácsadóként 
igyekszem segíteni, jóban vagyok ott 
mindenkivel, meg-megbeszélünk dol-
gokat. Az én javaslatomra küldték el a 
horvát edzôt is, de sajnos, nem hall-
gattak rám idejében. Én már két 
hónappal korábban mondtam, hogy ki 
kell rúgni, de rögtön. Most fizetjük az 
árát a késlekedésnek.

Szabó Palócz Attila 
(Magyar Hírlap)

Aztán pedig újra kihívtak, megint két 
évre, amibôl végül huszonhárom lett. 
Az életem legszebb részét, csaknem 
három évtizedet töltöttem ott.

–-- Mi lett idôközben a régi csapatá-
val?

–-- Nem maradhattunk az elsô osz-
tályban. Újvidéknek velünk együtt 
már két elsô osztályú csapata lett, és 
Zágrábnak pedig nem volt elég egy. 
Valakit hát ki kellett rúgni, és mi let-
tünk azok. A kommunista idôkben 
könnyen döntöttek az ilyesmirôl.

–-- Felsôbb szinten döntötték el, kinek 
kell az elsô osztályban lennie?

–-- Felkeresett annak a zágrábi klub-
nak az elnöke, amelynek be kellett 
jutnia, és hívott, hogy menjek hozzájuk 

edzônek. Mondtam, semmi okom el-
menni, nagyon jó csapatom van itt is. 
Miért mennék? Azt mondja: „Azért, 
mert ki fogtok esni?” Hogy eshetnénk 
ki, amikor egész jól állunk a táblázat-
ban? –-- kérdeztem vissza. Erre leírta 
nekem a következô hét forduló ered-
ményeit. Rögtön másnap én ezt min-
denkinek elmondtam Belgrádban, a 
lapok meg is írták, és mégis minden 
úgy történt a továbbiakban, ahogy 
akkor ô leírta nekem. És ki is estünk.

–-- Az sem változtatott semmin, hogy 
az eset nyilvánosságra került?

–-- Ránk szóltak, hogy „maradjunk 
békén, ne feszegessük a témát, Belg-
rád és Zágráb között egyensúlynak 
kell lenni, és kész”.

–-- Zágráb helyett Sydney-ben pedig 
egy magyar csapat edzôje lett...

–-- A St. George-Budapestnél voltam 
több mint tizenhat évig. A klubot ma-
gyar bevándorlók alapították 1957-
ben, akkor még csak Budapest Club 
néven, majd 1965-tôl felvették a csapat 
nevébe a sydney-i körzet nevét, ahol a 
klub mûködött, így lett belôle St. Ge-
orge-Budapest. Remek játékosaim 
voltak ott. Abonyi Attila például 
nyolcvankilencszer játszott a váloga-
tottban, s Magyarországon bármelyik 

Magyarország 2-0-ra kikapott az Eb-fôpróbán
Az elsô német akció azonnal góllal zárult, de a partjelzô --- tévesen --- lest 

jelzett, így a magyarok nem kerültek hátrányba. Az elsô tíz percben tovább 
rohamozott a német csapat, amely több lehetôséget is kidolgozott, egy ízben 
Király védett bravúrral, míg a többi helyzetnél pontatlan volt a befejezés. 

Az elsô negyedóra elteltével megnyugodtak Bernd Storck játékosai, sikerült 
megtartaniuk, sôt néhányszor tetszetôsen kihozniuk a labdát, néhány szépen 
végigvitt akció pedig lövéssel zárult. Elsôsorban Kleinheisler próbálkozott, de 
igazán egyszer sem találta el jól a labdát, ellenben Dzsudzsák tekerése után 
tornáznia kellett Neuernek, majd a magyar csapatkapitány szögletét követôen 
Pintér emelt a keresztlécre.

A szünet elôtti percekben többnyire mezônyben zajlott a játék, már-már úgy 
tûnt, gól nélkül zárul az elsô félidô, de aztán egy villámgyors német akció futott 
végig a bal oldalon, melynek végén, a középre adást követôen Langról a hálóba 
pattant a labda.

A folytatásban az egyik kaput sem fenyegetô mezônyjátékkal telt a mérkôzés. 
A magyarok nem vágták elôre a labdát, többször is inkább hátra játszották, akár 
Királyt is a játékba vonva, minthogy céltalanul elôre rúgják. Ezt a periódust 
ugyanakkor váratlanul ismét egy német gól zárta, igaz, a svéd bíró ezúttal is 
nagyot hibázott, mivel nem jelzett lest a Müller találatát megelôzô Gomez-
fejesnél.

A hátralévô idôben egyre többet cserélt a két szakvezetô, márciusi sérülését 
követôen például elôször lépett pályára Bastian Schweinsteiger. Többek kö-
zött a cserék miatt nem alakult ki folyamatos játék. A németek ráadásul már 
nem erôltették a támadásvezetést, míg a magyarok erejébôl nem igazán futotta 
ellenakcióra, így több gól nem esett a lefújásig.
Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitánya: „Elégedettek lehe-

tünk a gyôzelemmel, jó érzés így elhagyni a pályát. Kicsit hiányzik még a fris-
sesség a csapatból, de ez nem csoda, mivel sokat dolgoztunk az edzôtáborban. 
Több játékost, Kroost, Götzét és Cant is új pozícióban próbáltam ki, mind-
annyian jól helytálltak”.

Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: „Számítottunk arra, 
hogy nehéz mérkôzés lesz. Sok új felismerésre tettünk szert, de természetesen 
nem lehetünk elégedettek, mivel kikaptunk. Védekezésben jól teljesítettünk, 
hiszen kevés lehetôsége volt az ellenfelünknek és az elôre játékunk is mûködött. 
A bátorság, amire itt szert tettünk, hasznos lehet Ausztria ellen”.

Az Eb-re 44 év után kijutott magyar válogatott elsôként június 14-én Ausztri-
ával csap össze Bordeaux-ban, majd négy nappal késôbb Marseille-ben Izland, 
végül június 22-én, Lyonban Portugália lesz az ellenfele.

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

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

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

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

sekre a válasz: 1. Richard Nixon, 2. 
Micéliumnak, 3. A szepesi szászokat, 
4. Sévres, 5. A képmutató embert, 6. 
A jogalkalmazás során elôáll olyan 
helyzetet, amelyre a jog nem tartal-
maz rendelkezést, 7. A cukrot 8. Tá-
vollétében, jelképesen végzik ki, 9. 
Azért, mert a bogár és lárvája is pusz-
títja  a pajzstetût, 10. Richard Straussé.

E heti kérdéseink:
1. Mi a fôvárosa Örményországnak?
2. Mi a magyar neve a snidlingnek?
3. Hogyan nevezik a skótok jellegze-

tes, kockás anyagból készült szoknyá-
ját?

4. Melyik a lagnagyobb fûtôértékû 
feketeszén?

5. Melyik folyó partján fekszik Zenta?
6. Melyik görög Isten nevébôl szár-

mazik a morfium szó?
7. Ki a zeneszerzôje a Rita c. vígope-

rának?
8. Melyik ország pénzneme a lats?
9. Ki koronázta császárrá I.Napoleont?
10. Mit csinál az, aki valamit eviden-

ciában tart?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A kaszárnyában csörög a telefon. A 

kiskatona felveszi:
--- Melyik barom telefonál már me-

gint?
--- Tudja maga kivel beszél? --- kér-

dezi a telefonban lévô hang.
--- Nem --- felel a kiskatona. --- Kivel?
--- Kovács ezredessel.
--- Kovács ezredes, és maga tudja, 

kivel beszél?
--- Nem.
--- Akkor mázlim van --- mondja és 

lecsapja a kagylót.
* * *

A tanárnô miniszoknyában megy be 
dolgozatot íratni. Egyszercsak az 
egyik gyerek odasúgja a padtársának:

--- Látom a tanárnô combját!
A tanárnô meghallja:
--- Szemtelen kölyök! Menj haza, és 3 

napig ne lássalak!
Kicsit késôbb egy másik gyerek is 

odasúgja a padtársának:
--- Látom a tanárnô fenekét!
A tanárnô ezt is meghallja.
--- Szégyelld magad! Menj haza, és 

egy hétig ne gyere iskolába!
Erre Móricka feláll, és elindul az ajtó 

felé.
--- Móricka, Te meg hova mész?
--- Tanárnô, én olyat láttam, hogy az 

idén már nem jövök iskolába!
* * *

Megkérdezi a riporter a 80 éves Pista 
bácsit:

--- Hogyhogy még mindig ennyire 
kedvelik a nôk?

Pista bácsi nem szól semmit, csak 
bölcsen mosolyog... és megnyalja a 
szemöldökét.

* * *
--- Rendôr bácsi, tessék gyorsan jön-

ni! A papa meg a zöldséges már fél 
órája verekszik!

--- Fél órája? És miért csak most 
szólsz?

--- Azért, mert eddig a papa volt 
fölényben!

* * *
Móricka lestoppol egy kocsit az isko-

lába menet:
--- Bácsi kérem, vigyen el az iskoláig!
--- Nem arra megyek.
--- Annál jobb.

* * *
Beteg az uraság, ezért azt mondja 

Jeannak:
--- Jean, hozzon néhány téglát!
--- Minek uram?
--- Hogy hamarabb felépülhessek.

* * *
Esküvô után:
--- Tudod, drágám, én olyan helyre 

szeretnék menni, ahol még sosem vol-
tam.

--- Igen? Akkor irány a konyha!
* * *

Anasztázia grófnô a fürdôszobában 
tartózkodik, amikor belép az inas.

--- Na, de Jean --- mondja a grófnô ---, 
miért nem kopog, mielôtt bejön? Mi 
van ha éppen nem vagyok felöltözve...

--- Az ki van zárva, méltóságos asz-
szony, mielôtt én belépek, elôbb 
mindig belesek a kulcslyukon.

* * *
--- Ki az abszolút illedelmes vulkán?
--- Aki megkérdezi a mellette lévô 

hegytôl, hogy nem baj-e ha füstöl?
***

--- Mi az? Fekete a színe, de fehér 
levelei vannak?

--- ???
--- Néger postás.

* * *
Két kedvenc sportom van: a sör-

korcsolya és a 100 nôi mell.
* * *

Egyszer, valamikor régen egy töké-

Egyperces tudományVilágszenzáció a világ leghosszabb 
és legzöldebb vasúti alagútja

Teljes egészében járható a svájci 
Alpokat átszelô Gotthárd-bázisalagút, 
a forgalmi megnyitásra azonban még 
decemberig várni kell. A nagy sebes-
ségû vonatokat is elbíró pálya segít-
ségével akár két és fél órára rövidülhet 
az út Zürichbôl Milánóba. Ez azonban 
nem az egyetlen elônye az építkezés-
nek --- a környezetvédelemre kifeje-
zetten ügyelô svájciak számára az is 
fontos volt, hogy a munkálatokat a 
lehetô legzöldebben oldják meg.

Sokáig a Szent Gotthárd-hágó volt az 
Alpok legfontosabb észak-déli irányú 
átkelôje. Az út korszerûsítését 1983-
ban fejezték be, és azt a döntést hoz-
ták, hogy ha a forgalom eléri az évi 
egymillió jármûvet, akkor az út szer-
ves részét képezô alagút tehermente-
sítésére építenek még egy járatot. Va-
lójában az alagút felavatása után egy 
évvel már 2,5 millió jármû használta 
az utat, 2011-ben pedig ez a szám 6 
millióra emelkedett. A várt új alagút 
építése azonban váratott magára.

A területen az elsô vasútvonalat már 
1881-ben megépítették, és egészen a 
mai napig ezt is használták. Ezzel a 
vonallal azonban az a probléma, hogy 
nagy rajta a szintkülönbség, így nem 
túl energiahatékony: két mozdony kell 
ahhoz, hogy minden emelkedôre fel 
tudjon „mászni” a vonat.

A 206 kilométer hosszú vonalon ez 
egyáltalán nem kis energiaveszteség. 
A hamarosan megnyíló Gotthárd-bá-
zisalagútban már csak egy mozdonyra 
lesz szükség.

A svájciak 1997 februárjában elfo-
gadták az úgynevezett Alpesi Kezde-
ményezést (Alpine Initiative), amely 
az alpesi területeket akarja megvédeni 
a közlekedés káros hatásaitól. Az Új 
Alpesi Vasútvonal (New Rail Link 
through the Alps, NRLA) ebbe az 
elképzelésbe tökéletesen beleillik, mi-
vel a személyi és a teherforgalom 
nagy részét az utakról és a korszerûtlen 
vasúti pályáról egy új, gyorsabb és 
energiahatékonyabb útvonalra tereli. 

A Gotthárd-bázisalagút (GBT) az 
NRLA szerves része. A két különálló 
sávos vasúti vonal fúrását 2003-ban 

kezdték meg, de már 1993-ban elin-
dultak a próbafúrások. Erre azért volt 
szükség, mert az Alpok hegyeinek mé-
lyén annyira sokszínû és változatos a 
kôzetminôség, hogy elsôsorban be kel-
lett határolni, hogy lehetséges-e ilyen 
mélyen alagutat fúrni.  A munkálatok 
során összesen 72 kôzettípust, köztük 
a különösen kemény gránitot kellett 
átfúrniuk. A GBT maximális magassá-
ga ugyanis alig 549 méter lesz a ten-
gerszint felett, ami a több ezer méteres 
hegyeket tekintve nagyon alacsony. 
Ezzel ez lesz a legmélyebb vonatalagút 
a világon, sokszor 2300 méternyi hegy-
gyel a járatok felett. Az alagút mé-
lyebben fekszik, mint a hagyományos 
bányák jó része.

Az alagút teljes hossza 57 kilométer, 
amivel a leghosszabb vasúti alagút a 
világon. Erstfeldet és Bodiót köti ösz-
sze, és hozzájárul, hogy az NRLA tel-
jes kiépülésével lerövidítse a Zürich–
Milánó utat akár két és fél órára.

Az új alagút célja a teherszállítás 
környezetbaráttá tételén kívül az is, 
hogy az autók egy részének kivál-
tásával kevesebb halálos baleset tör-
ténjen az utakon, és csökkentse az au-
tóforgalom környezetkárosító hatását. 
Úgy számolják, hogy naponta 50-80 
személyszállító és 220-260 tehervonat 
közlekedik majd az alagútban.

A GBT két darab, egy sínpárból álló, 
párhuzamos alagutat takar. Renzo Si-
moni, az AlpTransit Gotthard AG 
elnöke elmondta, hogy az alagút tíz-
szer biztonságosabb lesz, mint bárme-
lyik másik vasúti alagút az országban. 
325 méterenként összekötô járatokat 
építettek a két út között, hogy baleset 
esetén ezeket használhassák az utasok. 
A járatokban --- a rendkívüli mélység 
miatt --- alapból 45 Celsius-fokos hô-
mérséklet uralkodik, ezért erôteljes 
szellôztetésre van szükség, hogy az 
elôírt maximális 40 Celsius-fokra le 
tudják szorítani a hômérsékleti érté-
ket.

Az építési munkálatok alatt a megen-
gedett maximális hômérséklet 28 
Celsius-fok volt, így a szellôzôberen-
dezés jócskán bebizonyította, hogy 
hatékonyan mûködik. A járatokban 
másodpercenként 250 köbméter friss 
levegô áramlik át --- ez akkor is nagyon 
fontos, ha az alagútban baleset törté-
nik, és mérgezô gázok kerülnek a leve-
gôbe.

Kihívás volt az is, hogy a különbözô 
talajfajták és a nagy mélység okozta 
problémákat kiküszöböljék. A Gott-
hárd-bázisalagút építésében aktívan 
részt vevô ABB energetikai cég pél-
dául gázszigetelt kapcsolórendszert 
épített be a szellôzôrendszerbe, ami 
megakadályozza, hogy az extrém kö-
rülmények, mint a sólerakódások, a 
fékpor vagy a rozsdarészecskék kárt 
tegyenek a szerkezetekben. Ugyani-
lyen fontos volt, hogy a rendszer a 70 
százalékos páratartalomban is helyt-
álljon. Magát a szellôzôrendszert 
ugyancsak az ABB biztosította, amely-
nek összteljesítménye 15,6 megawatt 
--- ez nagyjából 80 Forma-1-es ver-
senyautó erejének felel meg.

Az ABB leányvállalata, az usteri 
PMA a vészhelyzetek esetén igénybe 
vett menekülôutak világításáról gon-
doskodott: mintegy 10 ezer eligazító 
fénycsövet és 450 menekülôútvonal-
világítást rendeltek tôlük a kivitelezôk. 
Ezek életet menthetnek, ha az alagút-
ban valami probléma adódik. Ezek a 
fények is az extrém körülményekhez 

alkalmazkodnak, UV-ellenállóak, és 
tökéletesen mûködnek szélsôséges hi-
degben és melegben is.
100 éves együttmûködés
Az idén 125 éves ABB már a kezde-

tektôl támogatta a Gotthárd-projek-
teket, és a 20. század elejétôl villamo-
sította a régi Lötschberg-alagutat és a 
Szent Gotthárd-alagutat is. Az alpoki 
átkelôk korszerûsítése azért volt fon-
tos, mert a háború alatt a svájciak 
túlságosan függtek a németektôl, így a 
vasútvonalak és a potenciálisan elvág-
ható utánpótlásvonalak Svájc leggyen-
gébb pontját jelentették. Mivel az or-
szág független maradt a harcok 
idején, nehéz volt kiszámítani, Német-
ország mikor dönt úgy, hogy lezárja a 
vasútvonalakat. A Gotthárd-vasútvo-
nal teljes korszerûsítése végül csak 
1922-re készült el.

A Gotthárd-bázisalagút építésénél a 
svájciak nagyon szigorúan vették, 
hogy a leginkább környezetbarát mó-
don folytassák le még a munkálatokat 
is. Éppen ezért gyakorlatilag mindent 
--- a gépeket és az építési anyagokat is 
--- vasúton szállították a helyszínre, a 
levegôszennyezô autós közlekedést 
minél inkább kizárva. A vízszeny-
nyezésre is ügyeltek, így a felhasznált 
vízmennyiséget minimalizálták, és a 
megmaradt vizet is szigorúan meg-
tisztították, mielôtt visszaengedték a 
folyókba.

Az építkezés megkezdésénél fontos 
szempont volt, hogy a környezet mel-
lett a környéken élô embereket is 
megvédjék a munkálatokkal járó kel-
lemetlenségektôl. A kivitelezôk figyel-
tek a levegô- és zajszennyezettség 
csökkentésére, humuszt és termôtalajt 
halmoztak fel az építkezés köré, hogy 
a gépek zaja minél kevésbé érje el a 
környezô falvakat. Ezenkívül mindent 
rendszeresen öntöztek, hogy a levegô 
ne teljen meg porral.

A több mint 13 évig tartó munkálatok 
során 24 millió tonna sziklatörmeléket 
hoztak a felszínre (ez nagyjából öt gí-
zai nagy piramis térfogatának felel 
meg). A törmelék azonban nem veszett 
kárba: az építés vezetôi aszerint hasz-
nálták fel, hogy mennyire jó minôségû-
nek ítélték meg. Az „A”, azaz jó minô-
ségû törmelék visszakerült az 
alagútba, mint az azt megtámasztó két 
betongyûrû alkotóeleme, a „B”, azaz 
kevésbé jó minôségû pedig nagyrészt 
a svájci Uri-tóhoz és egy sedruni tóba 
került.

Elôbbi esetében olyan szigeteket és 
félszigeteket alakítottak ki a törmelék-
bôl, ahol nem csak a helyiek tudnak 
fürödni, de a helyi állat- és növényvilág 
is védelmet kap.

A fônszél (a hegyeken átbukó erôs 
légáramlat) ugyanis annyira felkor-
bácsolja a tóban a hullámokat, hogy 
azok erodálják a partot, ezzel veszé-
lyeztetve a helyi flórát és faunát. A 
most létrehozott félszigetek megtörik 
a hullámzást, és megvédik a mintegy 
200 növény- és 70 madárfaj otthonát.

letes férfi és egy tökéletes nô talál-
kozott. Tökéletes udvarlás után töké-
letes esküvôjük volt. Az életük együtt 
természetesen tökéletes volt. Egy ha-
vas karácsony este, ez a tökéletes pár 
az autójával ment egy kanyargós úton, 
amikor észrevettek egy szomorú ala-
kot az út szélén. Mivel tökéletes pár 
voltak, megálltak segíteni. A Télapó 
volt egy nagy halom ajándékkal. Mivel 
nem akarták, hogy bármely gyermek 
csalódjon karácsony este, a tökéletes 
pár felvette a Télapót és a játékait az 
autójukba. Hamarosan össze-vissza 
autókáztak, hogy kézbesítsék az aján-
dékokat.

Sajnos a rossz (vezetési) körülmények 
miatt a tökéletes pár és a Télapó bale-
setet szenvedett. Csak egyikük élte túl 
a balesetet.

Ki volt a túlélô?
A tökéletes nô élte túl.
Ô az egyetlen, aki létezett eredetileg 

is.
Mindenki tudja, hogy nincs Télapó, 

és nincs olyan dolog, mint tökéletes 
férfi.

---
A nôk hagyják abba az olvasást itt, ez 

a vicc vége.
---
A férfiak gördítsenek tovább.
Szóval, ha nincs tökéletes férfi és 

nincs Télapó, a nônek kellett vezetnie. 
Ez megmagyarázza, miért szenvedtek 
balesetet.

Ha már itt tartunk, ha nô vagy és még 
midig olvasol, ez szemléltet még vala-
mit: A nôk sosem hallgatnak arra, amit 
mondanak nekik...

* * *
Egy ateista férfi leül a metrón egy 

pap mellé, és csodálkozva látja, hogy a 
pap gallérja fordítva van. Mivel még 
sosem látott papi gallért, megszólítja:

--- Uram, fordítva van a gallérja.
--- Tudod, fiam, én atya vagyok, ezért 

hordom így.
--- Hát, nekem is van gyerekem, még-

is rendesen hordom a galléromat!
--- Igen, de én sok ember atyja va-

gyok!
--- Nézze, nekem is van négy fiam, 

három lányom meg egy csomó uno-
kám, mégis rendesen hordom a gallé-
romat!

--- Fiam, én több száz ember atyja 
vagyok!

Emberünk kicsit elgondolkodik, 
majd megszólal:

--- Azt hiszem, akkor inkább a nad-
rágját kellene fordítva hordania!

* * *
--- Mi a különbség a gazdag és a 

szegény zsidó között?
--- ???
--- A szegény zsidó saját maga mossa 

a Mercedesét.
* * *

--- Három elefánt ül a fán és sakkoz-
nak. Mi ebben a lehetetlen?

--- ???
--- Hárman nem lehet sakkozni!

* * *
--- Melyik étel csökkenti a nôk 

szexuális vágyát 95%-kal?
--- ???
--- Az esküvôi torta.

* * *
Két részeg beszélget a kocsmában:
--- Te! Mit fog szólni a feleséged, ha 

ilyen részegen mész haza?
--- Nekem nincs is feleségem!
--- Akkor meg miért mész haza ilyen 

késôn?
* * *
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00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?! Gyerek-
színészek
02:25 Egy szív megáll 
(1942)  Magyar film  Ren-
dezte: Kalmár László. Sze-
replők: Karády Katalin (An-
na), Uray Tivadar (Futó Sán-
dor), Nagy István (Zoltán), 
Pálóczy László (Pallós), Kiss 
Manyi (Pallósné), Pálóczi 
László (Pallós bonviván), 
Kiss Manyi (a felesége), 
Makláry Zoltán (köszörűs), 
Misoga László (bűvész), 
Lehotay Árpád, Halmay 
Tibor, Pethes Ferenc
03:45 Virágzó Magyaror-
szág- Cegléd
04:10 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2016)  
05:50 Világörökség Portu-
gáliában Krisztus-rendi 
kolostor, Tomar, Angra do 
Heroísmo. Portugál 
dokumen-tumfilm-sorozat  
06:40 Ridikül  Modern 
varázslók
07:35 Fajmentők akcióban 
6/1.: Otthon és táplálék. 
6/2.: Vizek bennszülöttei. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
08:05 Szárnyakat a magas-
ba! Magyar ismeretter-
jesztő film  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:40 Kínai nyelvű hírek  
08:45 Orosz nyelvű hírek   
08:55 Világ    
09:20 Summa    
09:45 Öt kontinens  
10:15 Útmutató    
10:40 Tanúságtevők  
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:25 Tücsök (1963)  Ma-
gyar film  Rendezte: Mar-
kos Miklós. Szereplők: 
Kellér Dezső (Mesélő), 
Esztergályos Cecília (Tü-
csök), Sinkovits Imre (Kar-
valy Pista), Psota Irén (Ki-
rályné), Pécsi Sándor (Vi-
rág), Pécsi Ildikó (Király 
Anna), Szirtes Ádám (Ru-
bint János), Kiss Manyi 
(nagymama),
12:50 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/8.: Hal-
szemmel. Magyar sorozat  
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Múzeumtúra - fran-
cia módra 
14:40 Itthon vagy!   
15:05 Roma Magazin   
15:35 Domovina   Szlovák 
nyelvű magazin
16:05 Balatoni nyár (2016)  
18:05 Kulturális világörök-
ségek Japánban 6/6.: Hirai-
dzumi és az Ivami Ginzan 
ezüstbánya. Japán ismeret-
terjesztő sorozat  
18:30 Fjellek és fjordok 
19:00 Hogy volt?!Trokán 
Péter felvételeiből
20:00 Már egyszer tetszett! 
Slágertévé válogatás
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 7.  Magyar tévéfilm  
22:05 Tűzvonalban 69/7.: 
Aranylövés.  Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát
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00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
02:15 Tücsök (1963)  Ma-
gyar film  Rendezte: Mar-
kos Miklós. 
03:40 Virágzó Magyaror-
szág Gyula
04:00 Már egyszer tetszett! 
Slágertévé válogatás
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró 
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Tűrőképes-
ségünk határai
07:40 Kulturális világörök-
ségek Japánban 6/6.: 
Hiraidzumi és az Ivami 
Ginzan ezüstbánya. 
08:05 Fjellek és fjordok 
08:45 Német nyelvű hírek   
08:50 Kínai nyelvű hírek   
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Család és otthon   
09:30 Minden tudás   
09:55 Térkép    
10:25 Református 
magazin    
10:50 Református ifjúsági 
műsor  
11:00 Evangélikus ifjúsági 
műsor    
11:10 Úton-útfélen  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Utak (1963)  Ren-
dezte: Mihályfi Imre. Sze-
replők: Deák B. Ferenc 
(Géza), Kállai Ferenc 
(Pongrácz), Lőte Attila 
(Bandi), Molnár Tibor 
(Juhos), Tordai Teri (Vali), 
Váradi Hédi (Pongráczné) 
A történet hőse egy fiatal-
ember, nagyüzemi mun-
kás, aki ezer szállal kötődik 
gyárához. Duna-parti csó-
nakházában kerül össze 
egy furcsa, izgató, eddig 
teljesen elhagyatottan élő 
fiatal lánnyal. 
12:50 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/9.: Aprók 
és makrók Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor   
13:45 Térkép    
14:15 Szeretettel 
Hollywoodból  
14:45  Srpski Ekran  
15:15 Unser Bildschirm 
15:45 Útravaló   
16:00 Balatoni nyár  
18:05  Kötél a mélyben - 
Bettelheim Bernát (1811-
1870) Egy magyar hittérítő 
Okinawán  Magyar doku-
mentumfilm  
19:00  Hogy volt?! Kalo-
csay Miklósra emlékezünk
20:00 Dallamról dallamra: 
Nap és éj - Főiskolások a 
stúdióban
20:25 Dallamról dallamra 
: Volt egyszer egy régi 
tavasz- Kedvenc nótáiból 
válogat Takács Béla
21:00 HÍRADÓ  
21:30  Munkaügyek - 
IrReality Show (2011)  
24/8.: 8. rész: A túszejtő 
ügyfél. Magyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/8.: 
A férfi, aki száz alakban él. 
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát 
válogatás   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 Szabadság tér '56
02:15 Lakótelepi mítoszok 
(1981)  Magyar tévéfilm  
03:55 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. Saint-Cloud 
parkja. Francia dokumen-
tumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás   
06:45 Ridikül  Legendák 
nagyszülő szerepben 2.
07:40 Túlélés vagy nép-
szolgálat? 2/2.: Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Tessék!    
09:30 Magyar Krónika  
10:00 A sokszínű vallás   
10:15 Kérdések a 
Bibliában    
10:25 Kereszt-Tények   
10:35 Így szól az Úr!   
10:55 Angol nyelvű hírek   
11:20 A váratlan utazás 
(1977)  Rendezte: Málnay 
Levente Szereplők: Balázs 
Péter (Braddock), Bánsági 
Ildikó (Dolly), Benkő Gyula 
(Mr. Wrenn), Garas Dezső 
(Molloy), Horesnyi Lász-
ló, Kalocsay Miklós (Sam), 
Kollár Béla, Korcsmáros 
György, Körmendi János 
(Rendőr), Mensáros Lász-
ló (Lord Tilbury), Metzradt 
Georgette, Miklósy György, 
Szerencsi Éva (Kay), Szilá-
gyi Tibor (Fasirt), Tábori 
Nóra (Clair), Tomanek Gá-
bor, Tordy Géza (Mr. Twist), 
Tóth Éva, Tyll Attila, Vass 
Gábor, Velenczey István. 
Van az, hogy valaki hu-
szonegynéhány évesen 
még nem érzi fontosnak, 
hogy beálljon kőgazdag 
édesapja vállalkozásainak 
élére, szivesebben járja a 
mulatókat a világ nagyvá-
rosaiban.
12:45 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/11.: Dró-
nok arca
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró Tövishát - 
A hepehupás vén Szilágy-
ság szívében
14:10 Magyar Krónika  
14:40 Család és otthon   
15:05 Rondó   
15:35 Kvartett    
16:10 Balatoni nyár  
18:05 Gyurika - Egy pólós 
vallomása Magyar doku-
mentumfilm  
19:05 Hogy volt?! Gálffi 
László születésnapjára
20:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality Show 24/10.: Plety-
kák az átszervezésről. 
Magyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/10.: 
Koszorúk és más hazug-
ságok. Magyar tévéfilm-
sorozat  
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Ég, föld, férfi, nő 
Somogy
02:20 A váratlan utazás 
(1977)  Rendezte: Málnay 
Levente
03:40 Ízőrzők Szólád
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek  
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad Az Orly 
repülőtér. Francia sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Kemény 
zene, kemény nők?
07:40 Vannak vidékek 
Muravidék. Magyar isme-
retterjesztő  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Élő egyház   
09:30 Hazajáró (2016)  
Tövishát - A hepehupás 
vén Szilágyság szívében
10:00 Katolikus krónika   
10:25 Isten kezében 
10:55 Angol nyelvű hírek   
11:15 Béketárgyalás avagy 
az évszázad csütörtökig 
tart... (1987)  Magyar játék-
film  Rendezte: Balogh 
Zsolt. Szereplők: Ágh Éva, 
Áts Gyula, Bács Ferenc, 
Balla Mária, Bán János, 
Benedek Nikoletta, Böröc-
zky Judit, Cser Zoltán, 
Csorba Attila, Forgó Léda, 
Gelley Kornél, Hárs Kor-
nélia, Holl Zsuzsa, Hu-
nyadkürti György, Intődy 
Zsófia, Koltai Róbert, Lak-
ner Gizella, Lázár Kati, 
Lendvai Dóra, Linka 
György, Lukács Margit, 
Marozsán Erika, Miticzky 
Márta, Pacziga Mónika, 
Papp Gergely, Piri Béla, 
Rajhona Ádám, Sábli 
Péter, Sándor Júlia, Schu-
lek Rita, Seres Tímea, Si-
monyi Krisztina, Sirály 
László, Stampf Kati, Szal-
ma Tamás, Szentirmai Ág-
nes, Szerencz Zoltán, Szo-
boszlay Sándor, Thoma 
László, Tiszai István, Varga 
Mária, Végvári Tamás, 
Zsótér Sándor
12:45 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/12.: Alá-
merülve. Magyar sorozat  
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Unió28    
13:40 Összhang  
14:15 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Szerda-
helyi Andor és tanítványai. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat gyerekeknek 
14:50 Kosár    
15:15 P'amende  
15:55 Balatoni nyár  
17:55 Herman Ottó 100 - 
MME 40, avagy a termé-
szetvédelem hajnala Ma-
gyar ismeretterjesztő film  
19:00 Hogy volt?! A 
FÁBRY
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/11. Magyar 
tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban (2007) 
69/11.: Velem vagy elle-
nem. Magyar sorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 A Bagi Nacsa Show 
02:20 Béketárgyalás avagy 
az évszázad csütörtökig 
tart... (1987)  Magyar 
játékfilm. 
03:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Klebelsberg 
Kunó (1875-1932) 
Magyar ismeretterjesztő  
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad Breteuil 
kastélya. Francia sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
07:10 Öt kontinens  
07:40 Herman Ottó 100 - 
MME 40, avagy a termé-
szetvédelem hajnala 
Magyar ismeretterjesztő 
film   
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Kosár    
09:25 Itthon vagy!   
09:50 Szeretettel 
Hollywoodból   
10:20 Öt kontinens  
10:50 Nagyok   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Hetenként egyszer 
láthatom (1937)  Magyar 
játékfilm  Rendezte: Szlati-
nay Sándor. Szerelők: Föl-
dessy Géza, Kabos Gyula, 
Keleti László, Mály Gerő, 
Perczel Zita, Rajna Alice, 
Salamon Béla, Vaszary 
Piri. Kolozs Vera leány-
internátusban nevelkedik. 
Egy véletlen folytán össze-
ismerkedik Bozóky Feri-
vel, a bohém, máról hol-
napra élő festőművésszel. 
Hogy rendszeresen talál-
kozhassanak, Poznay, Feri 
barátja Vera nagybátyjá-
nak, Szabó főorvosnak 
adja ki magát, s hetenként 
egyszer kihozza a lányt az 
internátusból. Az intézet 
igazgatónője, Berta kisasz-
szony rajongó tisztelettel 
veszi körül Szabó főorvost 
és megbízza, hogy lássa el 
a nevelőintézeti orvosi 
tisztet. 
12:50 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/13.: Fó-
kuszban az alvilág. Ma-
gyar sorozat  
13:00 HÍRADÓ  
13:30 Novum   
14:05 Bolha-piac-gazda-
ság Láng Gépgyár , Győri 
Keksz. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
15:00 Hogy volt?! (2016)  
Takács Katit köszöntjük
16:00 Balatoni nyár  
18:00 Szabadság tér '56 
19:00 Mindenből egy van 
A vakrandi 2. Dani botlása
20:00 Egy nyári kaland 
(2014) 6/3.: Generációk. 
Magyar tévéfilm  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 12. rész: Folya-
mi Ervin, az új főnök. 
Magyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/12.: 
Egy zsaru mind fölött. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:55 A Bagi Nacsa Show 
23:55 Táncolj még - Szűcs 
Judith műsora  

00:25 Örökzöld dallamok 
(1978) Randevú a Tico-
Tico bárban
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Gasztroangyal  
Csákvár
02:20 A Vörös Grófnő 
(1984)  Magyar játékfilm. 
Film Károlyi Mihály életé-
ről 2/1. Rendezte: Kovács 
András. Szereplők: Básti 
Juli (Károlyiné Andrássy 
Katinka), Bács Ferenc 
(Károlyi Mihály), Kállai 
Ferenc (Andrássy Gyula 
gróf), Temessy Hédi (And-
rássyné), Tolnay Klári (...), 
Tolnay Klári (Geraldine), 
Fülöp Zsigmond, Hetényi 
Pál, Izsóf Vilmos, Károlyi 
Mihály, Körtvélyessy Zsolt 
(...), Kútvölgyi Erzsébet 
(...), Muharay Piroska, Né-
methy Ferenc, Perédy Lász-
ló, Puskás Tamás, Rák Ka-
ti, Reviczky Gábor, Ru-
bold Ödön, Soós Edit, Sö-
rös Sándor, Szokolay Ottó, 
Tahi Tóth László, Tordy 
Géza, Tóth Éva (...), Tóth 
Tamás, Tyll Attila, Molnár 
Ildikó (...), Tordai Teri (...)
03:30 Ízőrzők: Herencsény
04:05 Egynyári kaland 
(2014) 6/3.: Generációk. 
Magyar tévéfilm  
05:00  HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad (2006) 
A Köztársasági Ezred. 
Francia sorozat  
05:50 Világörökség Portu-
gáliában 2008)  A batalhai 
kolostor, Évora. Portugál 
dokumentumfilm-sorozat  
06:40 Gasztroangyal  
07:35 Bolha-piac-gazda-
ság Láng Gépgyár. Győri 
Keksz. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Kínai nyelvű hírek   
08:45 Orosz nyelvű hírek   
08:55 Profit7   
09:20 Novum   
09:50 Térkép    
10:15 Angol nyelvű hírek   
10:30 Fölszállott a páva 
(2015)  7/2.
12:45 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/14.: Föld 
alatti kommandó Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok  
13:50 Szabadság tér '56 
14:35 Emberebb ember 
(2015)  2/1.: Történet 
Magyar sorozat  
15:05 Fajmentők akcióban 
(2015)  6/3-4.: Lakótársam 
egy bagoly Magyar sorozat  
15:45„Szabad vagyok” - 
Egy film Grencsó Istvánról 
16:30 Balatoni nyár 
17:55 Öt kontinens  
18:25 Szerelmes földrajz  
19:00 Gasztroangyal  
20:00 „A zene az kell” 
Egri csillagok. A Padlás
21:00 HÍRADÓ  
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Az utca másik olda-
lán (2003)  
22:35 On the Spot Diktá-
torok gyermekei - Ang 
Szan Szu Csi és Best of. 
Magyar ismeretterjesztő 
23:35 Öt kontinens

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Magyarnóta-hang-
verseny (2002)  Piros 
rózsák beszélgetnek... 
02:25 Utak (1963)  Ren-
dezte: Mihályfi Imre. Sze-
replők: Deák B. Ferenc 
(Géza), Kállai Ferenc 
(Pongrácz), Lőte Attila 
(Bandi), Molnár Tibor 
(Juhos), Tordai Teri (Vali), 
Váradi Hédi (Pongráczné)
A történet hőse egy fiatal-
ember, nagyüzemi mun-
kás, aki ezer szállal kötődik 
gyárához. 
03:35 Ízőrzők Őrség.
04:05 Dallamról dallamra 
Nap és éj - Főiskolások a 
stúdióban
04:30 Dallamról dallamra  
Volt egyszer egy régi 
tavasz- Kedvenc nótáiból 
válogat Takács Béla
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évadA Saint 
Denis katedrális
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül 
07:40 Kötél a mélyben - 
Bettelheim Bernát (1811-
1870) Egy magyar hittérítő 
Okinawán
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Kék bolygó   
09:30 Nagyok   
09:55 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:25 Önkéntesek   
10:55 Angol nyelvű hírek   
11:15 Lakótelepi mítoszok 
(1981)  Magyar tévéfilm 
Rendezte: Felvidéki Ju-
dit. Major Félix fordító - 
a film főszereplője - har-
mincas értelmiségi. Éle-
tének régóta várt, nagy 
pillanata: egy évekkel 
ezelőtt kötött, s mindvé-
gig tisztességesen teljesí-
tett eltartási szerződésnek 
köszönhetően lakótelepi 
másfél szoba boldog 
lakója lesz. 
12:50 A természetfilmezés 
kulisszatitkai (2016) 
16/10.: Fától az erdőt
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. 
század - Kun Miklós 
műsora   
14:10 Nagyok   
14:40 Kárpát expressz   
15:05 Hrvatska Kronika   
15:35 Ecranul Nostru   
16:05 Balatoni nyár  
18:00 Túlélés vagy nép-
szolgálat? (2015)  2/2.: 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
19:00 Hogy volt?! Benkó 
Sándor 75!
19:55 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality Show 24/9.: 
Uniós ellenőrzés. Ma-
gyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/9.: 
A hírszerzés művészete. 
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 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.

AUGUSZTUSTÓL KIADÓ egy, a 

hálószobák kivételével teljesen bebu-

torozott 5 hálószobás, két fürdôszobás, 

két WC-s és két nappalis  házban há-

rom szoba. Csendes, családias kerület 

(Langwarrin), 10 percre a frankstoni 

tengerparttól, 5 percre a Karingal 

Hubtól és az EastLink a Monashba 

való ki/be csatlakozási pontjától.  Ideá-

lis házaspárnak vagy egyedülálló fér-

finek vagy nônek egy barátságos, tisz-

ta háztartásban. Heti bér $170.-, a 

költségek nélkül. Bôvebb felvilágosí-

tás tel.: 0419 197-962 

vagy Skype Justin.varga79

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

CSINOS, VIDÁM 63 éves jelenleg 

Budapesten élô hölgy, szeretne megis-

merkedni Sydneyben élô férfivel 67 

éves korig. Társaság, barátság és ké-

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

sôbb esetleg házasság céljábol. Várom 

leveled.

terifodrasz@gmail.com

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


