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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A független, nemzetközi zsûri által, 21 kategóriában megítélt díjakat minden 

évben az egészségturisztikai ipar kiemelkedô eredményeit felmutató vállalko-
zások kaphatják meg, Szôke László, a BGYH vezérigazgatója a közleményben 
kiemelte: a díj fejlesztéseik nemzetközi elismerését tükrözi. A kategóriában 
csak olyan fürdôk jelentkezését fogadták el, melyek vizének gyógyhatása 
kutatási eredményekkel bizonyított.

A Széchenyi Gyógyfürdô és Uszoda Európa egyik legnagyobb fürdôkom-
plexuma, Pest elsô gyógyfürdôje, amely 1909-tôl 1913-ig épült, modern rene-
szánsz stílusban. A Széchenyi Gyógyfürdô gyógyvize Budapest második legmé-
lyebb kútjából, 1246 méter mélyrôl 76 °C hômérsékleten érkezik a felszínre. Az 
épület makettje képviseli Magyarországot a brüsszeli mini Európa makett 
kiállításon.

A fürdô az elmúlt években három, összesen több mint 3 milliárd forint érté-
kû, jelentôsebb felújításon esett át. A tavaly ôsszel megkezdett 1,5 milliárd 
forint értékû gépészeti korszerûsítés 18 hónapon keresztül, folyamatos nyitva 
tartás mellett valósul meg.

Idén eddig 121 embercsempészt 
fogott el a rendôrség

Folyamatos és növekvô migrációs nyomás érzékelhetô a magyar–szerb 
határon, és ennek fokozódása várható a hármas határnál annak függvényében, 
hogy milyen ütemben tudják az embercsempészek segítségével a migránsok 
megkerülni a macedón határzárat Szerbia felé –--jelentette be Bakondi 
György. A miniszterelnök belbiztonsági fôtanácsadója azt is közölte: a migrán-
sok nem szûnô áradata miatt a Belügyminisztérium hamarosan Ásotthalom 
térségében egy újabb tranzitzónát fog kialakítani.

Idén körülbelül 450 ezer migránsra számíthatunk a balkáni útvonalon --– 
mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági fôtanácsadója. Az 
embercsempészet is erôsödött, amit jól mutat az, hogy a legfrissebb hírek sze-
rint mostanában személyenként ezer euró körüli összegért szállítják Macedó-
niából Szerbiába az illegális bevándorlókat –-- mondta el a tábornok. Hozzáfûzte, 
hogy ennek a csempészútvonalnak köszönhetôen naponta 250-300 migráns 
tartózkodik Belgrádban, akik napokon belül továbbindulnak az Európai Unió 
tagállamai felé.

Bakondi György elmondta azt is hogy a macedón határnál, az Idomeninél 
kialakult sátortábor felszámolását követôen több mint négyezer migráns eltûnt. 
Ôk valószínûleg mind Magyarország felé indultak tovább valahogy, mivel a 
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Június 12-én Villô névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Cinella, 
Cinna, Cinnia, Eta, Etelka, János, Leó, 
Leon, Letta, Lionel névnapja van.

Június 13-án Antal, Anett név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Anéta, 
Anetta, Anettka, Anna, Antigoné, 
Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, 
Tóbiás, Toni névnapja van.

Június 14-én Vazul névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Elizeus, 
Estella, Hartvig, Herta, Sztella, 
Töhötöm, Valér, Valérián névnapja 
van.

Június 15-én Jolán, Vid névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Ábrahám, 
Ábrán, Bernárd, Bernát, Bod, Estella, 
Gibárt, Ibrahim, Ividô, Ivola, Izolda, 
Jolanda, Jolánta, Jonka, Kreola, 
Kreszcencia, Lotár, Modesztusz, 
Szenta, Szkilla, Sztella, Via, Vida, 
Vidos, Viola, Violenta, Violett, Violetta, 
Viorika, Víta, Vitus, Zoé, Zója névnapja 
van.

Június 16-án Jusztin névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ajtony, 
Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, 
Jusztián, Jusztina, Jusztínia, Péter, 
Petô, Tina, Tinett, Tinetta névnapja 
van.

Június 17-én Laura, Alida név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Adolf, 
Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, 
Folkus, Lauretta, Lorett, Marcián, 
Nikander, Teofil, Teofila, Teréz, 
Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Terka, 
Tessza névnapja van.

Június 18-án Arnold, Levente 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Arnó, 
Arnót, Arnwald, Dezdemóna, 
Dolóresz, Doloróza, Efraim, Eliz, 
Eufémia, Evódia, Ilmár, Levéd, 
Levedi, Levendula, Márk, Markó, 
Márkó, Márkus, Sudár, Sudárka 
névnapja van.

Június 19-én Gyárfás névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Adeodát, 
Azurea, Deodát, Estella, Gerváz, 
Hajnal, Hajnalka, Imodzsen, Imogén, 
Ince, Járfás, Jávor, Juliána, Julianna, 
Julinka, Liána, Mihaéla, Mihály, Mikó, 
Rómeó, Romuald, Romvald, Szkilla, 
Szorina, Sztella, Zóra, Zorinka, Zorka 
névnapja van.

Június 20-án Rafael névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Baltazár, 
Benigna, Dea, Deodát, Deodáta, Dina, 
Fabia, Fabiána, Fabióla, Feliciána, 
Floransz, Florencia, Florentina, 
Gemma, Koppány, Margit, Özséb, 
Rafaella, Ráfis, Szilamér, Szörénke, 
Szörényke névnapja van.

Idôutazás zenészekkel a 
honfoglalástól a rendszerváltásig

Koltay Gábor rendezô az Itt élned, halnod kell címû nagyszabású zenés 
színpadi show-val kalauzol végig a magyar történelmen. Koltay Gergely és 
Szûts István zenéjére ötszáz fôs társulat, köztük színészek, énekesek és 
táncosok lépnek fel a Hôsök terén Június 17-én és 18-án.

Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával létrejövô Itt élned, halnod kell 
címû produkció a honfoglalástól a rendszerváltásig kalauzolja végig a nézôt a 
magyar történelem legfontosabb állomásain. A két zeneszerzô, Koltay Gergely 
és Szûts István többféle zenei motívumból építkezô, mégis egységes mûvet 
komponált Koltay Gábor szövegkönyvére. A rendezô lapunknak elmondta, 
ehhez hasonló elôadásra korábban nem volt példa, és nem csupán impozáns 
méretei miatt. A Kormorán együttes és a kiegészítô zenészek mellett a mû 
komoly szimfonikus hátteret is kapott, tulajdonképpen rockzenei alapokra 
épülô szimfonikus költemény lesz hallható-látható a Hôsök terén. 

A rendezô korábbi munkáihoz is szívesen felhasználta a magyar irodalmat, 
az új produkcióban is helyet kapnak a különbözô történelmi korokat megidézô 
költemények és szövegfoszlányok, de az is elôfordul, hogy kizárólag a zene idézi 
meg az adott periódus hangulatát. Arra a körülbelül húsz korszakra esett a 
választás, amely döntôen befolyásolta a magyarság történetét, mint például a 
honfoglalás, István király kora, az 1848–49-es szabadságharc és természetesen 
1956. Utóbbi hangsúlyos szerephez jut az elôadásban, de nemcsak azért, mert az 
idén emlékezünk hatvanadik évfordulójára, hanem mert mind a magyar, mind 
az európai történelemben meghatározó jelentôséggel bír. Minden korszakhoz 
sajátos zenei stílusok kapcsolhatóak, az 1956-hoz tartozó blokkban például 
megszólal majd Beethoven Egmont-nyitányának bevezetô része, hiszen a 
forradalom napjaiban gyakran játszotta a rádió, így sokan erre az idôszakra 
asszociálnak róla. Tamási Lajos híres költeménye, a Piros a vér a pesti utcán 
szintén a forradalom idején jelent meg, megzenésített változata Vikidál Gyula 
hangján szólal majd meg. 

Minden korszakot egy-egy énekes jelenít meg a színpadon, Vikidál mellett 
Varga Miklós például 1848–49-nél jelenik meg, és ahogy korábban már 
többször, ezúttal is Petôfit fogja énekelni. Deák Bill Gyula egy siratódalt 
énekel, ugyanis a rendezô azt szerette volna, ha az emelkedett és örömteli 
pillanatok mellett az olyan nagy veszteségek is megidézôdnek, mint Trianon, a 
tatárjárás vagy a mohácsi vész. A nagy öregeken kívül a fiatal generáció tagjai 
is szerephez jutnak, feltûnik többek között Vadkerti Imre, Hujber Ferenc és 
Palcsó Tamás is. 

Koltay Gábor azért is fontosnak tartja az elôadást, mert, ahogy mondja, a 
múlt ismeretébôl, a hagyományok átvételébôl és újragondolásából, illetve a 
történelem által felmutatott példákból lehet hitet és erôt meríteni. 

Mivel óriási méretû a színpadi show, a próbafolyamatok több helyszínen már 
május közepén elkezdôdtek, végül a Hôsök terén, a díszlethez adaptálva, négy 
nap áll majd rendelkezésre a fôpróba elôtt. Június 17-én és 18-án ötszáz fôs 
társulat, köztük színészek, énekesek, táncosok, lovasok és tûzzsonglôrök idézik 
meg a magyar történelmet, s a rendezô szeretné más helyszínekre, nagyobb 
városok fôterére, sportcsarnokába is elvinni az elôadást.

Nemzetközi díjat nyert 
a Széchenyi fürdô

A Széchenyi fürdô nyerte Az év legjobb nemzetközi gyógyfürdôje díjat a 
Nemzetközi Orvosi Utazási Társaság Lapja ( IMTJ --- International Medical 
Travel Journal) 2016. évi egészségturisztikai díjainak átadóján --- közölte a 
Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt. (BGYH).



tipikus balkáni migrációs útvonal a magyar–szerb határon végzôdik --– 
hangsúlyozta.

A miniszterelnöki fôtanácsadó tájékoztatása szerint az idén eddig 17 052 
menedékkérelmet nyújtottak be Magyarországon, ebbôl 4102-t tranzitzónában 
adtak be. Jelenleg a magyar–szerb határszakaszon két tranzitzóna mûködik, 
ahol 230 ember kapott nemzetközi védelmet. Bakondi György elmondta, alap-
vetôen az erôszakos –- azaz a kerítés megrongálásával járó –- tiltott határátlépési 
kísérlet a jellemzô a magyar határszakaszokon. A magyar rendôrség tavaly 
1176, az idén eddig 121 embercsempészt fogott el. Az ideiglenes mûszaki határ-
zárral kapcsolatos bûncselekmények miatt a bíróság 2698 migráns esetében 
hozott kiutasítási döntést.

E migránsok közül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál 1667 em-
ber nyújtott be menekültkérelmet. Ôket nyitott befogadóállomásokon helyezték 
el, 1031-en viszont nem kértek menedékjogot, közülük eddig 516 embert kiutasí-
tottak. 466 fô közúton, 50 légi úton távozott. A sajtótájékoztatón bemutatott 
táblázat szerint az „erôszakos tiltott határátlépések” száma márciusban 3300 
volt, míg áprilisban ez a szám már 4200-ra növekedett.

Bakondi György arról is beszélt, hogy a Miniszterelnökséget vezetô minisz-
ter által említett 52 ezer, visszatoloncolásra váró migráns csak a menekültügyi 
eljárásokkal kapcsolatos megkeresések számát jelenti, mivel a dublini szerzô-
désnek megfelelôen ezeket ott kell lefolytatni, ahol a menedékkérô az unió 
területére elôször belépett. A tábornok hangsúlyozta, hogy tavaly az 52 ezer 
megkeresésbôl 43 ezer érdemi megkeresés, 7 ezer egyéb információkérés, 
2016-ban pedig 11 ezer ilyen megkeresés volt. Ezekkel kapcsolatban Magyaror-
szág továbbra is ahhoz ragaszkodik, hogy nem Magyarországon léptek elsôként 
az unió területére a migránsok, hanem Görögországban –-- mondta el a fôta-
nácsadó.

A Belügyminisztérium tervezi, hogy Ásotthalom térségében egy újabb tran-
zitzónát is kialakít. Bakondi tájékoztatása szerint ezen a területen –-- ahol eddig 
csak drótakadály volt –-- szintén kerítést építenek.

Jogos, hogy a külföldön lévô 
magyarok nem szavazhatnak levélben

Az Alkotmánybíróság most nyilvánosságra hozott döntése szerint nem ütkö-
zik az alaptörvénybe, hogy a választási törvény nem teszi lehetôvé a magyar-
országi lakcímmel rendelkezô, de a szavazás napján külföldön tartózkodók szá-
mára a levélben szavazást. Az Ab szerint a támadott rendelkezés nem korlátozza 
a szavazáshoz való jogot.

Az Alkotmánybíróság szerint a vitatott szabályozás okozhat ugyan több-
letterhet az érintetteknek, ám a megkülönböztetésnek van objektív, alkotmá-
nyos, ésszerû indoka. A Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezô válasz-
tópolgárok kapcsolata az állammal közvetlenebb és erôsebb, tôlük elvárható, 
hogy szavazataikat személyesen adják le.

A szabályozás egyébként a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendel-
kezô magyar állampolgárok, köztük például több százezer határon túli kisebb-
ségben élô számára teszi lehetôvé a levélben szavazást.

„A hatvanadik évforduló lehetôség, hogy 
össztársadalmi megemlékezés jöjjön létre”
A Sziget Kft. közbeszerzésen mintegy 300 millió forintot, az Itt élned, halnod 

kell címû szimfonikus rockfantáziát bemutató Esztrád Színház pályázaton csak-
nem 100 milliót, míg a Magyar Írószövetség körülbelül 40 millió forintot nyert 
el az 1956-os Emlékbizottságtól --- közölték egy budapesti sajtótájékoztatón.

Tallai Gábor, az emlékévet lebonyolító Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány programigazgatója arról beszélt: a 
hatvanadik évforduló „hatalmas lehetôség arra, hogy a tíz évvel ezelôtti kudarc-
történet után valóban egy össztársadalmi, gyönyörû szép megemlékezés jöjjön 
létre”, ebben pedig sok együttmûködô partnerre számítanak.Emlékeztetett 
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arra: már korábban együttmûködési megállapodást kötöttek az MTVA-val és a 
Magyar Postával, és ugyanerre készülnek a Budapesti Közlekedési Központtal 
(BKK), a MÁV-val, a Mollal és az OTP-vel is.A cél az, hogy ne legyen olyan 
magyar állampolgár, aki nem találkozik ebben az évben ezzel a csodálatos 
történettel ---- fogalmazott Tallai Gábor.Hangsúlyozta, negyedszázaddal a 
kommunizmus bukása után végre lehetôség van arra, hogy reflektáljunk a saját 
múltunkra, ebben pedig 1956 kapcsán sok a teendônk. Példaként említette, hogy 
az emberek mindmáig keveset tudnak az egykor az utcán harcoló hôsökrôl.Hoz-
zátette: az 1956-os Emlékbizottság felhívásaira eddig már ezernél is több 
pályázat érkezett. Kádár Tamás, a Sziget Kft. cégvezetôje arról beszélt: 
legtöbb rendezvényük törzsközönségét azok a huszonévesek alkotják, akiknek 
kell és érdemes is magyarázni, mi történt hatvan esztendeje, ugyanakkor a 
fesztiváljaikra érkezô külföldieknek is be kívánják mutatni 1956 történetét a 
fiatalok számára érdekes, befogadható stílusban.Koltay Gábor, az Esztrád 
Színház rendezôje a magyar történelem legszebb pillanatait végigkövetô, a 
Hôsök terén kétszer elôadandó darabról szólva arról beszélt, „az ország 
legszebb szabadtéri színpadán” 21, egyenként 3-6 perces színben villantják fel a 
honfoglalástól a magyar történelmet.Mint mondta, a 18 énekessel, 10 színésszel 
és mintegy 120 tagú tánckarral készülô elôadásnak lesz olyan pontja is, amikor 
összesen csaknem félezren lesznek majd a színpadon. Kérdésre válaszolva 
kitért arra: a Június közepi két elôadás után csökkentett stábbal, de szeretnék 
mûsoron tartani a mûvet, s azt vidéken és a határon túl is elôadni.Szentmártoni 
János, a Magyar Írószövetség elnöke arról beszélt: egyik tervük, hogy az írók, 
költôk ‘56-os szerepvállalása elôtt tisztelgô virtuális emlékszobát hoznak létre 
az interneten, de köztéri akciókat is terveznek, valamint kiállítást hoznak létre 
a szervezet hatvan évvel ezelôtti székházának kerítésén. Szólt arról is: fiatal 
képzômûvészek számára hirdetnek pályázatot, s az erre érkezô alkotásokból 
rendeznek majd kiállítást októberben, az írószövetség ‘56-os ünnepségére.

273 ezerrel csökkent 
a munkanélküliek száma

Egy év alatt 273 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma, és 5,8 százalékosra 
mérséklôdött a munkanélküliségi ráta a február–áprilisi idôszakban –-- jelentet-
te csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal.

A 15–64 éves férfiak körében 5,7, a nôk között 6,1 százalékos munkanélküliségi 
arányt mért a KSH.

Tovább nôtt a foglalkoztatottak száma a február–áprilisi három hónapban: az 
elsô negyedévhez képest 31 ezerrel, a múlt év azonos idôszakához képest pedig 
153 ezerrel dolgoztak többen. Az éves növekedés 3,7 százalék.

A 15–64 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta 65,6 százalékra emelkedett, 
az egy évvel korábbinál 2,8, az elsô negyedévinél 0,5 százalékponttal maga-
sabbra.

Senkit nem érdekelnek 
az SZDSZ ingatlanjai

Több mint egy év alatt sem tudta értékesíteni az egykori Szabad Demokraták 
Szövetségének (SZDSZ) egyetlen ingatlanját sem a párt tartozásainak rendezé-
sére kijelölt bírósági végrehajtó –-- értesült lapunk. A Miniszterelnökség tájé-
koztatása szerint ugyanakkor a közeljövôben várható a még el nem kelt 12 in-
gatlan árverésének kitûzése.

Ismeretes, a parlamentbôl 2010-ben kiszorult liberális párt több száz millió 
forint adósságot halmozott fel, ezért került végrehajtás alá összesen 26 ingatlan-
juk. Lázár János kancelláriaminiszter tavaly márciusban számolt be róla, 
hogy addig az SZDSZ 14 ingatlanját értékesítették összesen 211 millió forintért, 
s további 12 ingatlan vár eladásra, becsült értékük akkor 329 millió forint volt. 
Azóta sem sikerült eladni ôket, az egykori kormánypárt tartozása így megközelí-
tôleg 500 millió forint.

Az SZDSZ –-- más parlamenti pártokhoz hasonlóan –-- 2008-ban vett fel hitelt 
a Magyar Fejlesztési Banktól (MFB) ingatlanvásárlásra. A pártnak a pénzintézet 
csaknem 415 millió forintot folyósított állami kezességvállalással, ám a liberá-
lisok szinte egyáltalán nem törlesztették a kölcsönt, ami azért volt különös, mert 
még a Magyar Demokrata Fórum (MDF) utódpártja is fizette hitelét.

Az MFB 2010 végén mondta fel a nem fizetô párt szerzôdését, ezután került 
végrehajtás alá a szóban forgó 26 ingatlan. Kiderült az is, hogy a liberálisok az 
elemi ingatlanvásárlási szabályokat sem tartották be, ezért az állam nem 
érvényesítette kezességvállalását. Ráadásul annak ellenére vásárolták meg 
hitelre az ingatlanokat, hogy a 2008-as közvélemény-kutatások egyértelmûen 
jelezték, az SZDSZ nem jut be a parlamentbe. A tartozások ügyében nyomozás 
is indult különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt. A Legfôbb Ügyészség 
legutóbb szeptember 23-ig hosszabbította meg az eljárás határidejét. Az ügyet 
egyszer már lezárta a Nemzeti Nyomozó Iroda, ám a Budapesti V. és XIII. 
Kerületi Ügyészség felülbírálta a megszüntetô határozatot tavaly áprilisban, 
ugyanis úgy találták, a nyomozás lezárása idô elôtti és megalapozatlan volt.

A Magyar Nemzet 2013 végén számolt be a tartozásokról. Akkor fény derült 
arra is, hogy a pártnak az állami hitel mellett a fôvárosban és több vidéki 
településen is komoly közüzemidíj-tartozásai gyûltek össze, az SZDSZ nem 
fizetett a politikai hirdetésekért sem, de magáncégeknek is tartozott. Akkor 
több egykori pártvezetôt is megkerestünk a rendezetlen számlákról érdeklôdve. 
Kuncze Gábor egykori pártelnök ócska mûbalhénak nevezte az ügyet, s 
közölte, szerinte a jobboldal találta ki a történetet. Az ingatlanvásárlásokat 
fôként Kóka János, kisebb részben pedig Fodor Gábor hagyta jóvá. Kóka 
János azt mondta, nagyon kevés emléke van a hitelfelvétel részleteirôl, nem tud 
válaszolni, de megígérte, hogy amint információi lesznek,jelentkezik, ám ez 
azóta sem történt meg. Fodor Gábor, aki a Magyar Liberális Párt (Liberálisok) 
elnökeként jelenleg is parlamenti képviselô, úgy nyilatkozott, a szóban forgó 
ingatlanok megvannak, fedezetet nyújtanak a hitelre, tehát nem történt károko-
zás. A Fôvárosi Törvényszék 2014 szeptemberében állapította meg a Szabad 
Demokraták Szövetségének megszûnését.
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Mûemlék?
Hát aztán?

Dacára, hogy mûemlék, lebontja a volt 
Radetzky-laktanyát tulajdonosa, a HB 
Reavis nemzetközi ingatlanfejlesztô vál-
lalat. S miért ne tehetné? A mûemlék 
titulus a mai Magyarországon semmit 
nem jelent. Így a kivitelezô felvonult a 
Duna-parti Bem téren álló ingatlannál, s 
az 1840 körül épült magtárszárnyról le is 
szedte a cserepeket. Egy 2010-ben kia-
dott építési engedély alapján bontanak --
– hogy az érvényét veszítette, arra fü-
tyülnek. Az arcátlan tempó nemcsak az 
örökségvédôket, a helyi lakosokat is 
megdöbbentette, hisz a XIX. századi lak-
tanya és a klasszicista stílusú katonai 
élelemtár a Monarchia korabeli katonai 
építészet egyik utolsó emléke. (A lakta-
nya viharos XX. századot tudhat maga 
mögött: 1921-ben tûzvész pusztította, fa-
lai közt 1944–45-ben a Gestapo, a Rákosi-
korban az ÁVH kegyetlenkedett, a kádá-
ri idôkben a mihaszna Munkásôrség 
lopta itt a napot. A rendszerváltás után 
az MDF-nek adott otthont, s bejárata 
elôl, a Bem-szobortól indult el a forra-
dalmi tömeg 1956. október 23-án). A ter-
vek alapján a szomszéd házak fölé ma-
gasodó, 32 ezer négyzetméter alapterü-
letû, hétszintes, üveg-acél irodamonst-
rumot építenek, megtartva a régi hom-
lokzat egy-két töredékét. A Magyar 
Patrióták Közössége –-- mint hasonló 
esetekben mindig –-- tiltakozott a bontás 
miatt. Ismerve a hazai viszonyokat, azt 
is írhatnám: kiáltott egyet a pusztába. 
„Egyesületünk megengedhetetlennek 
tartja a mûemléki és világörökségi vé-
delem alatt álló épület lebontását... az 
annak alapjául szolgáló engedély nem a 
mûemléki engedélyezési feladatokat el-
látó hatóságtól származik.” Nem lepne 
meg, ha a hivatalosság röviden válaszol-
na: „Na és?”

Visszatapsolta
önmagát

„Nagy dobással” készült az ôszödi be-
széd 10. évfordulójára elôadója, Gyur-
csány Ferenc egykori miniszterelnök. 
Errôl maga a kétségbeejtô ember tájé-
koztatta a nyilvánosságot, úgy is, mint 
aki meg van gyôzôdve, attrakciója ezút-
tal is a politikai slágerlista élére kerül --
– hisz ismét fejére húzza a csörgôsipkát. 
Ehhez képest a nagy erôlködésbôl 
„klasszikus” befejezés lett… Hasznos 
lett volna, ha elôtte valaki barátilag fél-
revonja szegényt –-- Ne, Feri, ez már 
tényleg ciki! --–, de nem akadt. Kiderült, 
Gyurcsány ma is biztos abban, hogy a 
2006. május 26-án elhangzott trágár ki-
rohanása a magyar politikai retorika 
csimborasszója volt; megelôzi Kossuth 
ceglédi beszédét, gróf Apponyi Albert
három nyelven elôadott trianoni jajkiál-
tását. (Vajon miért nem jelentette meg 
könyvben?) Nem kizárt, arról is meg 
van gyôzôdve, a világ általa ismerte meg 
a csöppnyi Balatonôszöd nevét. (Nagyot 
zuhantak azóta a telekárak –-- a szerk.) 
Teszem hozzá gyorsan, a szavalat mos-
datlan demagógiája ellenére --– esetleg 
éppen azért! --– tényleg korszakosnak 
számít. Az idôk során afféle igazodási 
ponttá lett, glédába rendezte a politikára 
érzékeny szavazótábort. Ôszöd óta nagy-
jából háromféle magyar választó létezik. 
Aki az mondja a szónokról: 1. hazaáruló, 
2. elmebeteg, 3. a mi emberünk --– e tér-
kép segít tájékozódni az itthoni politi-
kában. Mint tegnapi szózatából --– a 
„nagy dobásból” –-- kiderült, Gyurcsány 
Ferenc ma is „igazságbeszédnek” nevezi 
a tíz évvel ezelôtti produkciót. Szó se ró-
la, voltak benne támadhatatlan igazsá-
gok. Például: „Ennyi tehetségünk van, 
gyerekek”. Vagy ez: „Teljesen világos 
volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.” 
Rájöttünk.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)
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Eltûntek az 
embercsempészek

Valóságos tábor alakult ki a déli határon a Röszke és Horgos közötti területen, 
ahol a migránsok áram és tisztálkodási lehetôség nélkül töltik napjaikat a to-
vábbhaladásra várva. A határ szerb oldalán lévô Horgoson élôk egyelôre nyu-
godtak, bár nem tudják elfelejteni, hogy tavaly is így kezdôdött a falujukon 
áthaladó menekültáradat.

Csapatostul haladnak a migránsok Magyarország felôl egy, a szerb oldalon ál-
ló Mol-kút felé, ahol a terasz egyik asztalára egy hosszabbítót helyeztek ki. A 
kábelnek nincs varázsereje, nem is fordította meg a Közel-Kelet felôl Európába 
tartók irányát, de elég beszélni a személyzettel, vagy várni két percet, és kide-
rül, miért olyan fontos. – Muszáj. Különben bejönnek, és balhét csinálnak. Ak-
kor meg nem jön be más – mondja a benzinkút egyik dolgozója. A migránsok 
márpedig jönnek, méghozzá a Röszke és Horgos között lévô határátkelônél fel-
állított tranzitzóna felôl, és le is ülnek telefont tölteni. A tranzitzónánál ugyanis 
nincs áram.

Két szír férfi érkezik, kezükben Kínában összerakott amerikai okostelefon, 
másikban cirill betûs címkéjû ásványvizes palack.

A civilizációs kavalkádot még tarkábbá teszi, hogy angolul kezdünk beszél-
getni. Farah és Abdullah testvérek. Az az út amelyen eljutott Horgosig, igen 
viszontagságos volt. Macedóniával kapcsolatban folyamatosan a maffia szót is-
métli; állítja, hogy elvitték az összes pénzét, és az idomeni táborról is csupa 
rosszat mond. Búcsúzóul megmutatja és elmagyarázza, hogyan jutunk a tran-
zitzónába: két helyen kell átlépni a kerítést, de úgyis le van taposva, látni fogjuk, 
merre kell menni.

Valóban nehéz eltéveszteni: az úton eldobált cumik, jégkrémes zacskók és 
széttépett idegenrendészeti papírok hevernek. Aztán az ember nagyságú, sárga 
és lila vadvirágok között, a szerb és a magyar határvonalon, a senki földjén fel-
tûnik a tábor, pontosabban a tranzitzóna. Az elnevezéssel bajban vagyunk, de 
így vannak ezzel a helyszínen tartózkodó magyar és szerb ENSZ- és IOM-ön-
kéntesek is (IOM: International Organization for Migration, Nemzetközi Migrá-
ciós Szervezet). Tôlük tudjuk meg, hogy hivatalosan ugyan tranzitzónának kel-
lene nevezni azt a területet, ahol a migránsok maguknak építenek sátrat letörött 
akácfaágakból és adománytakarókból, de gyakorlatilag ez tábor, ahol a mene-
kültek arra várnak, hogy elbírálják a kérelmüket a drótkerítéssel egybeépített 
bódékban. Egy nap 15 ember kerül fel a listára: a gyermekeseknek és a betegek-
nek 24 órán belül elbírálják a kérelmét, az egyedülálló férfiaknak viszont 28 
napot kell várakozniuk. Mivel azonban sorra érkeznek a migránsok – amíg a 
zónában tartózkodtunk, néhány óra alatt ötvenen jöttek –, ezért ez a határidô 
igazából hozzávetôleges. Van, aki már hónapok óta vár kint a határon, vécé és 
áram nélkül. Ezért aztán a tábor létszámát nehéz is felbecsülni: némelyek 
szerint 250-en, mások szerint 400-an tartózkodnak ott. A tranzitzónában hatósági 
emberek nincsenek, sem szerb, sem magyar részrôl.

Horgosra szinte mindenki busszal jön: elvonatoznak a szerb fôvárosból, 
Belgrádból Szabadkára, és onnan a menetrend szerinti járattal megérkeznek a 
vajdasági határfaluba. Ez a szakasz már csak néhány tíz kilométer. Állítólag 
minden állomáson sok migráns van, ôk segítik a többieket útbaigazítással.

Horgosról aztán gyalog vágnak neki Röszkének. Itt pedig várja ôket a szabad 
ég alatt felállított, szedett-vedett sátortábor, a segélyszervezetek – és persze 
mintegy kilenc hónapja a drótkerítés. Utóbbiról egyetlen migráns hallott, 
Srakullah. Ô az afgán televízióban látott egy összeállítást a határzárunkról. A 
többi, javarészt szintén afgán migráns azt állította kérdésünkre, hogy nem hal-
lottak a több mint száz kilométeren keresztül húzódó NATO-kerítésrôl. Az 
ugyancsak afgán Izatullah is csak annyit mond, hogy ez az egyetlen határ, ahol 
problémája volt. Kicsit szidja ô is a 10 ezer embert összezsúfoló idomeni tábort. 
Mosolyogva elmondja, hogy a macedón határról eltaxizott a szerb fôvárosig, 
onnan pedig már a tömegközlekedést vette igénybe. Viszont már itt van 22 
napja, és nagyon menne tovább Svájcba.

Beszélgetésünk alatt egy földbe vájt mélyedésben gallyakból tüzet rakott, ott 
fôzi magának a teáját. Vizet egyetlen csapból lehet hozni, itt mos és fürdik az 
egész tranzittábor. A kifolyt opálos víz egy, a magyar–szerb határvonallal 
párhuzamosan kiásott gödörben csorog szét.

A sampon és a tisztálkodószerek ugyanonnan vannak, mint az ételek: az ENSZ 
és az Orvosok Határok Nélkül nevû szervezet adománybuszából. Amikor a 
jármûvek befutnak, azonnal kiderül, hogy az önkéntesek nem elôször vannak 
itt: a migránsok kettes sorba állnak a buszok elôtt. Kekszet, konzervet, vizet 
kapnak a csomagban. Kézzel mutatják, hány gyerekük van, valaki megpróbál-
kozik kapásból tízzel. Aztán egy elnézô mosoly kíséretében kap öt zacskót.

Fiatal vajdasági magyar közmunkás magyarázza a közelükben, hogy a 
környékrôl eltûntek az embercsempészek. Szavaiból az derül ki, hogy a mene-
kültek által eufemisztikusan taxisoknak hívott csempészek a migránsokkal el-
lentétben bizony hallottak a kerítésrôl: nem jönnek, félnek a rendôrségi heli-
kopterektôl, amelyek figyelik a határt. 

A horgosiakkal – például a határban zöldbabot kapáló családdal – beszélve 
kiderül, a helyiek úgy vélik, „ebbôl márpedig baj lesz”. Mindannyian megjegy-
zik, hogy összehasonlíthatatlan a helyzet a tavalyi, „kerítés elôtti” állapotokkal, 
amikor percenként haladt át annyi migráns a falun, mint ma egy nap alatt, de 
hát az a hullám is így kezdôdött. Hozzáfûzik viszont, több migráns Röszke he-
lyett Románián keresztül Nagylaknak vagy mindjárt Horvátország felé veszi 
az irányt.

Az egyik horgosi gazda azért azt is elmeséli, hogy a migránsok miképpen 
tudnak átjutni a kerítésen. – Jönnek csapatostul. A társaság egyik fele elcsalja a 
határôröket, a többiek meg takarókba, pokrócba tekerik a NATO-drótot, és 
átmásznak rajta, aztán megy a kiabálás, szoktam hallani éjszaka. Annyi határôr 
meg úgysincs, aki megállítsa ôket. Baj lesz ebbôl, én mondom.

Tompos Ádám (Magyar Nemzet)
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Bemutatták Canterbury székesegy-
házában, több mint nyolc évszázaddal 
ezelôtti mártírhalálának helyszínén 
Becket Szent Tamás Esztergomban 
ôrzött ereklyéjét.

Canterbury egykori érsekének relik-
viáját emlékezô ceremónia keretében 
az ôsi katedrális fôoltárán helyezték 
el. Az ereklye a hagyományos 2,5 
kilométeres zarándokútvonalon, a vá-
ros határában álló Szent Mihály-temp-
lomból érkezett szombat este több 
száz zarándok, köztük magyar cserké-
szek kíséretében.

Jelen volt a menetben és a székes-
egyházbeli ünnepi szertartáson Sza-
badhegy Péter, Magyarország londo-
ni nagykövete, Mikola István, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
államtitkára, valamint Kiss-Rigó 
László szeged-csanádi megyés püs-
pök.

Az 1170. december 29-én Canterbury 
katedrálisában meggyilkolt Becket 
Szent Tamás Esztergomban ôrzött 
relikviája vasárnapig lesz látható a 
székesegyházban, utána visszatér Ma-
gyarországra.

A szombati ceremónia a londoni ma-
gyar nagykövetség által szervezett 
egész heti nagyszabású Becket-ren-
dezvénysorozat záróeseménye volt.

Az esztergomi relikviát a Westmins-
ter székesegyházban, az angol-walesi 
katolikus közösség londoni fôtemp-
lomában fogadták. A londoni székes-
egyházban Erdô Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek szentmisét 
mutatott be Áder János köztársasági 
elnök és Vincent Nichols westmins-

teri érsek, az angol-walesi katolikus 
egyház elsô számú vallási méltósága 
jelenlétében.

Az esztergomi relikviát az esti szent-
mise elôtt elhelyezték a katedrális ol-
tárán, az Angliában ôrzött Becket-
relikviákkal együtt.

Az Esztergomból hozott Becket-erek-
lyét a Westminster-apátság, az angli-
kán egyház londoni koronázó fôtemp-
loma fogadta ünnepélyes szertartással, 
szintén Áder János köztársasági elnök 
jelenlétében.

Az anglikán érseki palotában tartot-
tak szimpóziumot Becket Szent Tamás 
életérôl. Ezen a rendezvényen mások 
mellett Vincent Nichols, valamint 
Justin Welby, Canterbury érseke, 
az anglikán egyház vallási vezetôje is 
részt vett.

Esztergom és Canterbury a XII. szá-
zad óta áll kulturális és vallástörténeti 
kapcsolatban. Becket Tamás és Bánfy 
Lukács akkori esztergomi érsek egy 
idôben folytatott tanulmányokat Pá-
rizsban, és amikor a II. Henrik angol 
királlyal szembeforduló Becket 1170-
ben mártírhalált halt, tiszteletére pré-
postságot alapítottak Esztergomban. 
Ereklyéjét, amely feltételezhetôen a 
XVI. században került Esztergomba, a 
Szent Tamás-hegyi kápolnában he-
lyezték el.

Becket Szent Tamás ünnepnapján, 
december 29-én Esztergomban min-
den évben Nagy-Britannia magyaror-
szági diplomáciai képviseletével 
együtt emlékeznek Canterbury vérta-
nú érsekére.

* * *

Több milliárd forint értékû infra-
strukturális és gazdaságfejlesztési be-
ruházások, programok indulnak a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa, 
illetve Kárpátalja térségében --- jelen-
tette be a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium gazdaságdiplomáciáért fe-
lelôs államtitkára a beregi településen 
szombaton.
Magyar Levente a 15. Kuruc Napok 

megnyitóján elmondta, 1,5 milliárd 
forintból gyümölcsfeldolgozó létesül 
Tarpa körzetében, valamint kerék-
párút épül a beregi község és a bereg-
szászi járásban fekvô Badaló (Bada-
lovo) között.

A Kárpátalját érintô gazdaságfej-
lesztési program keretében idén 2,5 
milliárd, jövôre pedig 5 milliárd forin-
tot fordítanak ottani kis- és középvál-
lalkozások erôsítésére, beruházásaik 
támogatására --- közölte.

A tervek szerint a Tarpa térségében 
egyhektáros területen felépülô gyü-
mölcsfeldolgozó a helyi termelôk ki-
váló minôségû gyümölcseibôl állít 
majd elô alma-, szilva- és meggyport. 
Az üzem remélhetôleg nagyságren-
dekkel fogja emelni a felvásárlási 
árakat és kiszámíthatóvá teszi a gaz-
dálkodást. Az üzem száz kilométeres 
körzetben biztosít majd feldolgozóipari 
kapacitást a termelôknek. Az építkezés 
már idén elkezdôdhet, a munkálatok-
nak 2017-ben be kell fejezôdniük --- 
ismertette az államtitkár.

A kerékpárút építését a magyar kor-
mány hamarosan hivatalos szinten 
fogja kezdeményezni az ukrán kabi-
netnél --- közölte.

A kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
programra kitérve Magyar Levente 
elmondta, az idén és jövôre rendel-
kezésre álló több mint 7,5 milliárd 
forint értékû, vissza nem térítendô 
támogatáson felül egy 20 milliárd 
forintos hitelkeret áll a vállalkozások 
rendelkezésre. Elsôsorban a kisvállal-
kozók és a kisgazdálkodók helyzetén 
szeretnének könnyíteni a beruházások 
támogatásával és finanszírozásával, 
másrészt nagyobb cégeket is támogat-
na a kormány annak érdekében, hogy 
a magyarországihoz hasonló üzemek 
létesülhessenek Kárpátalján --- 
fejtette ki.
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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

Manókat 
rajzolgattak

A V4-es országok és még azok az 
európai kis államok amelyek elônyt 
látnak a nagyhatalmak befolyásában 
látszólag nehezen tanulnak a történel-
mi leckékbôl. Az elsô világháború után 
megalapitott Kis-antantot (Csehszlo-
vákia, Románia, Jugoszlávia) szétrob-
bantotta a német gazdasági fölény. Mi 
lett volna, ha egy Kis antant helyett 
egy nagyobb, Lengyelországgal és 
igazságos határokkal felruházott Ma-
gyarország kibôvitésével létrehozott 
tömb megfelelô egyensúlyt tudott 
volna tartani Közép-Kelet Európában? 
Ezt akadályozta meg a Benes-francia 
stratégia. Manapság is nagyhatalmak-
ra van bízva az európai béke megte-
remtése (lásd a Minszki Egyezményt 
amire a francia szoci elnök Hollande 
is meghívta magát).

Sajnos 1918-21-ben a „béke teremtô” 
nagyhatalmaknak nem a világbéke, a 
békés együttmûködés, hanem a nagy-
hatalmi érdekek voltak elsô sorban. A 
wilsoni 14 pontból csak egynéhány 

teljesült. A Magyarország trianoni 
határainak megrajzolását a többi 
nagyhatalom lényegében Franciaor-
szágra bízta. A Magyarországot fel-
daraboló Csehszlovákiát, Romániát és 
Jugoszláviát Berthelot vezértitkár egy 
levélben hazája szövetségeseinek ne-
vezte. A francia külpolitika fontos 
része ezeknek a szövetségeseknek po-
litiai, diplomáciai és gazdasági támo-
gatása volt. Ebbe a támogatásba tar-
toztak a „stratégiai” határ követelések 
amik a magyarok millióit kényszerí-
tették idegen uralom alá. A határkér-
désben minden gólt a franciák rúgták.

Ezt az általános nem törödömséget 
kitûnôen mutatja be Sir Harold Ni-
colson brit diplomata aki mint Arthur 
Balfour külügyminiszter segédje 
részt vett azon a konferencián ahol 
idézve: „az Osztrák-Magyar monarchia 
sorsa végül is eldôlt. Magyarországot 
felosztja ez az öt elôkelô úriember 
indolently (erre több magyar szó is 
van: hanyagúl, közömbösen, tunyán, 
lustán), és irresponsibly (felelôtlenül). 
Közben az angol külügyminiszter a 
másodlagos okfejtések között elszun-
dikál. Amíg Lansing (amerikai kü-

lügyminiszter) manókat rajzolgat a 
füzetébe, Pichon (francia külügymi-
niszter) pislákol mint egy bagoly ami-
kor döntés után döntést ténylegesen 
feljegyeznek, amíg Canossa (olasz 
külügyminiszter) dacosan udvarias, 
amig Makino (japán külügyminiszter) 
kifürkészhetetlen, nem érthetô csak 
figyel és figyel.

Elôször Erdéllyel kezdik, és Magyar-
ország elveszti délkeleti részét. Utána 
Magyarország északi része veszik el. 
Végül a jugoszláv határ ahol a területi 
bizottság jelentését változás nélkül 
elfogadják.

Utána mogyorós csók teával. (még 
örülhetünk, hogy nem durrantak a 
pezsgôs palackok a francia külügymi-
nisztérium épületében 1919 május 8-
án.)

Végül ha valaki bukaresti szállodát 
keres akkor gyorsan megtalálja a 
Berthelot szállót. Ez a francia úr 
jelentôs szerepet játszott a trianoni 
békeszerzôdés feltételeinek magyar 
szemmel rendkívül kedvezôtlen kia-
lakításában. –--  Benes jó barátja volt.

Kroyherr Frigyes
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Az eseményen részt vett Szécsi Sza-
bolcs (Fidesz-KDNP), Tarpa pol-
gármestere, Brenzovics László, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség elnöke és Hennagyij 
Moszkal, Kárpátalja kormányzója 
is.

* * *
Zomborban nem nyílik ôszre magyar 

tagozat az általános iskola elsô osz-
tályában –-- ennyire tényszerû, ennyire 
egyszerû a hír.

És még csak ököllel az asztalt csap-
kodva a szerb hatóságokat sem lehet 
hibáztatni; mert egyszerûen nincs ma-
gyar gyerek a városban, akit be lehet 
íratni.

Zombor, Bács-Bodrog vármegye 
egykori megyeszékhelye ma Szerbiá-
hoz tartozik, és szerényen --– szinte 
észrevétlenül –-- megbújik a szerb–
horvát–magyar hármas határ csücs-
kében. Útlevél vagy megfelelô, hatá-
rátlépésre jogosító papír, okmány, irat 
nélkül innen csak visszaút van. S Zom-
borban, a Testvériség-Egység Általá-
nos Iskolában üresek maradnak ôsztôl 
az elsôs magyar osztály padjai. A vá-
rosban korábban már megtörtént, 
hogy nem nyílt magyar gimnáziumi 
tagozat, de arra még nem volt példa, 
hogy az általánosban se nyíljon elsô 
osztály. „Hosszú ideje húzódik a de-
mográfiai krízis. Az 1990-es évek ele-
jén ránk szakadt a háború, az infláció, 
a teljes nincstelenség. Aki tehette, me-
nekült a nincstelenség elôl, falvaink 
elnéptelenedtek, volt olyan település, 
ahol egész évben senki sem kötött há-
zasságot, gyerek nem született. Az is-
koláskorúak meg már külföldön vol-
tak. És akkor van egy szomorú 
látomásom. A középkorban tekintélyt 
élveztek azok, akik értettek a betû-
vetéshez, és könyveket tudtak olvasni. 
Hamarosan megtörténhet, hogy ilyen 
ritkaságszámba kerülnek azok, akik 
elmondhatják magukról, hogy ôk még 
anyanyelvükön, magyarul tanulhattak 
az iskolában” –-- írja most a zombori
Fekete J. József kritikus, irodalom-
történész, újságíró barátom. Zombor-
ban 1910-ben még több mint tízezer 
magyar élt, ami akkoriban a település 

csaknem egyharmada volt. Aztán 
2002-re megszaporodott ugyan a la-
kosság, de az ötvenegy és fél ezres 
lélekszámnak már a tíz százalékát sem 
tette ki az a maréknyi, háromezer-
hétszáz magyar, aki még ott élt. Ma 
pedig már nincs egy iskolaérett gyer-
mek sem, úgyhogy végül a lámpát is a 
nagyszülôknek kell majd leoltaniuk.

* * *
Nem lehet megrendezni az önkor-

mányzati választások napjára kiírt 
helyi népszavazásokat Romániában, 
miután az alkotmánybíróság alaptör-
vénybe ütközônek minôsítette a kor-
mány errôl szóló sürgôsségi rende-
letét.

Romániában több település egyesülé-
sérôl, illetve különválásáról írtak ki 
helyi referendumot június 5-ére, ab-
ban a reményben, hogy így sikerül 
meghaladni az egyébként nehezen el-
érhetô ötven százalékos érvényességi 
küszöböt.

A legnagyobb tétje a Nagyvárad és 
Váradszentmárton egyesülésérôl har-
madik alkalommal kiírt népszavazás-
nak volt. A nagyváradi magyarság el-
lenzi az egyesülést, mivel azzal a 
jelenlegi 24,5-rôl 22 százalékra csök-
kenne aránya a városban, közel ke-
rülve a húsz százalékos küszöbhöz, 
amely alatt elveszítené az anyanyelv-
használat jogát a helyi közigazgatás-
ban.

Ahhoz, hogy az önkormányzati vá-
lasztásokra kialakított választási infra-
struktúrát a helyi referendumokra is 
igénybe vehessék, a bukaresti kor-
mány sürgôsségi rendelettel módosí-
totta a népszavazásokról szóló tör-
vényt. A PNL legfôbb riválisának 
számító Szociáldemokrata Párt tiltako-
zása nyomán azonban az ombudsman 
alkotmányossági kifogást emelt a sür-
gôsségi eljárás ellen: ennek adott helyt 
csütörtökön a taláros testület.

Az alkotmánybírák nem vitatták, 
hogy hasznos lenne az önkormányzati 
választások napján megrendezni a he-
lyi népszavazásokat, azonban szerin-
tük semmi sem indokolja azt, hogy 
emiatt a kormány sürgôsségi rende-
lettel módosítsa a népszavazási tör-

vényt. Romániában a kormány ha-
laszthatatlan ügyek rendezése 
érdekében törvényerejû sürgôsségi 
rendeletek kibocsátására jogosult, 
amelyek azonnal hatályba lépnek, és 
csak utólag kerülnek jóváhagyásra a 
parlament elé. A taláros testület sze-
rint azonban a helyi népszavazások 
ügye nem volt halaszthatatlan.

* * *
Tizenegy állam panaszt gyújtott be az 

Obama-kormányzat május elején 
benyújtott törvénytervezete miatt, 
amely szerint az iskolákban és a köz-
intézményekben lehetôvé kellene ten-
ni, hogy mindenki a választott, nem 
pedig a születési neme szerint keres-
hesse fel az illemhelyiséget.

Az elnöki direktíva a transznemûek 
„szabad” vécéhasználatát akarja hatal-
mi döntéssel bevezettetni szerte az 
Egyesült Államokban, a nem engedel-
meskedô állami iskolákat pedig a tá-
mogatás megvonásával tervezi szank-
cionálni.

A tizenegy szövetségi állam kormány-
zója „társadalmi kísérletnek” minôsí-
tette az elnök politikáját, és bejelen-
tette, hogy hivatalosan tiltakozik 
ellene.

„Mindenképpen megküzdünk ezzel, 
ha kell, a legfelsôbb bíróságig is el-
megyünk” ---- nyilatkozott Ken Pax-
ton, a texasi igazságügyi tárca veze-
tôje. Texas republikánus kormányzója, 
Gregg Abbott pedig úgy fogalmazott, 
hogy „az Obama-kormányzat lábbal 
tiporja az Egyesült Államok alkotmá-
nyát”.

A kormányzati döntés ellen protestáló 
államok élén éppen Texas áll, de a 
nagy déli államhoz csatlakozott Alaba-
ma, Georgia, Louisiana, Oklahoma, 
Tennessee, Utah, Nyugat-Virginia és 
Wisconsin, valamint Arizona oktatási 
tárcája és az északkeleti Maine állam 
kormányzója.

Több szövetségi állam egyébként 
nemrégiben olyan törvényeket lép-
tetett életbe, amelyek korlátozzák a 
transznemûek jogait.

Talán elsôre nem is gondolnánk, hogy 
egy, a transznemûek mosdóhaszná-
latára vonatkozó intézkedésnek mi-
lyen sokrétû következményei lehet-
nek, Észak-Karolinában azonban már 
tapasztalták. Az állam törvényei 
ugyanis arra kötelezik a transznemû-
eket, hogy születési nemük alapján 
használják a mosdókat, ez ellen a 
diszkrimináció ellen pedig számos 
közéleti személyiség tiltakozott, így az 
utóbbi hónapokban többek között 
Bruce Springsteen és Ringo Star is
lemondta tervezett koncertjét.

* * *

Érezhetôen csökkent a Földközi-ten-
ger keleti medencéjébe utazó turisták 
száma az elmúlt idôszak terrortáma-
dásainak köszönhetôn. Eközben Spa-
nyolországban, Portugáliában és 
Olaszországban rohamosan fogynak a 
szabad helyek a nyári hónapokra.

A britek 20 százaléka „biztonsági felá-
rat” is hajlandó fizetni, hogy Spanyol-
ország, Portugália vagy Olaszország 
„biztos kikötôjében” élvezhesse a nyá-
ri szabadságot –-- írja a Daily Mail. A 
kereslet ugrásszerû növekedése miatt 
számos társaság sûrítette járatait a 
Földközi-tenger nyugati medencéjébe.

„A spanyol foglalások száma 37 szá-
zalékkal nôtt a tavalyi adatokhoz ké-
pest, így hamarosan hiány lehet a 
szállásokból” –-- figyelmeztet az évi 
300000 utazást értékesítô brit Barr-
head Travel, jelezve a foglalási szoká-
sokban beállt „drasztikus változáso-
kat”.

A Brit Utazási Ügynökök Szövetsé-
gének vezetôje, Mark Tanzer is arra 

biztatja a nyaralást tervezôket, hogy 
minél hamarabb foglalják le szállásu-
kat, mert még a rosszabb szobákról is 
könnyen lemaradhatnak.

Közben az elmúlt hónapok isztambuli 
és dél-törökországi robbantásai miatt 
40 százalékkal esett vissza a Török 
Riviéra foglaltsága. Ugyanez a helyzet 
Tunéziával, ahol a tavalyi, tengerparti 
lövöldözés érezteti hatását. Egyipto-
mot 46 százalékkal kevesebb kevesebb 
turista látogatta az elmúlt hónapokban, 
mint 2015 azonos idôszakában. A Daily 
Mail képriportja arról tanúskodik, 
hogy a gízai piramisok máskor nyüzs-
gô környéke teljesen kihalt –-- szakér-
tôk szerint fôként a repülôszerencsét-
lenségek folyományaként.

A szállodatulajdonosok elmondása 
szerint Sham el-Sheikh kísértetvárossá 
változott, így a legexkluzívabb hotelek 
is kénytelenek 23-46 euróért árulni 
szobáikat (az adóval együtt). És még a 
nyomott árak mellett is minimális a 
forgalom.

Felhívás a 
Viktóriai Magyar 
Közösségekhez

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulóján a Viktóriai 
Magyar Tanács a Magyar Konzuli Iro-
da támogatásával, egyhetes esemény-
sorozattal szeretne méltóképpen em-
lékezni a hat évtizeddel ezelôtti hôsök-
re a Dél Keresztje alatt, Melbourne-
ben.

Október 23-án reggel koszorúzás lesz 
a Carlton-i emlékmûnél, majd refor-
mátus istentisztelet North Fitzroy-
ban.

Délután ökumenikus istentisztelet a 
Wantirna-i Szent István templomban, 
majd koszorúzás a Melbourne-i Ma-
gyar Központ Emlékparkjában.

Egy hétig nyitva tartó fotókiállítás 
lesz október 23-tól a Magyar Köz-
pontban, melynek megnyitóját köve-
tôen kulturális mûsort szervezünk az 
Ifjúsági Teremben. A kiállítás kere-
tében számos történelmi és irodalmi 
elôadás hangzik majd el a helyszínen. 
Október 30-án egy gálaebéddel egybe-
kötött kulturális mûsor zárja a prog-

ramsorozatot.
Ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk 

valósítani, a közösség anyagi támoga-
tására van szükség!

Ennek érdekében június 12-én mû-
soros ebédet és augusztus 6-án mû-
soros vacsorát tartunk.

További részletekért figyeljék a 
hirdetéseket!

Kérjük Viktoria magyar lakossá-
gának támogatását, mellyel kimutat-
hatjuk 1956 eszmeiségéhez való elkö-
telezettségünket!

Fodor Sándor 
a Viktoriai Magyar Tanács 

elnöke

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



Tessék csak figyelni egy kicsit. A 
svédországi Euróvízió Dalverseny 
döntôje után Ausztrália sokáig 
vezetett --- magasan --- pontszámok-
ban. Dami Im dala, csodálatos elô-
adása, ének hangja messze a mezôny 
fölé emelkedett. Elvarázsolta Euró-
pát. És akkor jött egy utolsó pont-
szám, Ukrajnát téve gyôztesnek. 
Ausztrália második, Oroszország har-
madik.

Ejnye, ejnye ugyan ki, vagy kik vol-
tak azok, akik egy gyenge énekesnôt 
jutalmaztak, aki a magas hangokat, 
mint repedt-fazék énekelte ki? Ki, 
vagy kik csináltak egy dalversenybôl 
politikát, mert a dal Sztálin, Krím 
elfoglalása, a tatárok kitelepítése el-
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leni emlékezés. Oroszország máris til-
takozik. Érthetô, hisz egy nemzetközi 
dalversenybe beengedték a politikát. 
Ugyanakkor hanganyagban az orosz 
és a  belga versenyzô is verte az uk-
rán leányt.

Ha Ausztrália nyer, ahogy azt min-
denki elkönyvelte, a 2017-es rendezés 
jogát a második Oroszországnak aján-
lotta volna.

Kéremszépen, mi lenne, ha a 2017-
ben Ukrajnában rendezendô döntôn 
Magyarország versenydalában emlé-
kezne a trianoni szétdarabolásra? Ha 
Ukrajna tehette, mi is tehetjük, nem? 
Tessék belegondolni, hogy hány or-
szágban vernénk ki a biztosítékot és 
hány tiltakozna?

Aztán Lengyelország megénekel-
hetné Katyint, Izrael pedig a Holo-
caustot! Megállapíthatjuk, hogy most 
a zsûri túltolta a biciklit és Euró-
vízióból Bohócvíziót, értéktelen fény-
festett produkciót csinált. Tényleg 
igaz a mondás: „mivel az okos enged, 
már régen a hülyék uralkodnak.”

Az elôbb említettem Trianont. Júni-
usban ismét emlékezünk az ország 
legnagyobb tragédiájára. Kerestem 
az itthoni József Attila verskötetben 
errôl emlékezô verset. A költô többet 
is írt, de ahogy a verseskötetbôl, úgy 

a hivatalos tankönyveinkbôl is hiány-
zott József Attila Trianon elleni fáj-
dalmas kiáltása.

A verseskötetem elsô oldalán ez áll: 
„József Attila minden verse és vers-
fordítása”. (Szépirodalmi Könyvkiadó 
Budapest 1980.) De a „minden” nem 
igaz! A könyv végén van egy jegyzet, 
ennek az utolsó mondata: „Nem tar-
talmazza kiadásunk a „Nem! nem! 
soha!” címû zsengét sem, mert ---ta-
lán --- sértené a szomszéd népek 
nemzeti érzését.” (Felelôs kiadó Illés 
Endre igazgató)

Hát hölgyeim és uraim, ezért nem 
énekeljük meg Trianont a 2017-es 
kievi Euróvíziós Daldöntôben: 
„sértené a szomszéd népek nemzeti 
érzését.”

Mégis, találtam a kötetben egy 1922-
ben írt verset: „Pogányos hitvallás 
magyarul”. Ugyan, ugyan Illés elv-
társ, ez hogy csúszott bele a „minden” 
verses könyvébe?

Utolsó négy sorában van a mon-
danivalója:

„Megáll Isten, meg a világ,
gyönyörrel bámul ily csudát,
Hogy vas ököllel, ha akar,
Szabad s egész lesz a magyar!”

Vesszen Trianon!
Boldizs András  

Eltemették Tempfli Józsefet
A nyugalmazott megyés püspök 

nyolcvanöt évesen hunyt el
A nagyváradi római katolikus püspöki székesegyház kriptájában végsô 

nyugalomra helyezték Tempfli Józsefet, a Nagyváradi Római Katolikus 
Egyházmegye nyugalmazott püspökét.
A zsúfolásig megtelt székesegyházban tartott engesztelô szentmisén Jaku-

binyi György, gyulafehérvári érsek elmondta: a papi hivatás ma isteni elhí-
vás kérdése. Felidézte: Tempfli József az isteni hívást olyan korban hallotta 
meg, amikor az egyház vezetôi a kommunista diktatúra börtöneiben voltak. 
Azt követôen jelentkezett a gyulafehérvári papi szemináriumba, hogy Már-
ton Áron püspököt kiengedték a börtönbôl.
Tempfli József pappá szentelése óta harmadára csökkent a papnövendékek 

száma a négy magyar többségû egyházmegyében. Ezért a püspök közben-
járását kérte az egyházmegyéért és a papi, szerzetesi hivatásokért – fogal-
mazott Jakubinyi György. 
Tempfli József május 25-én, 85 éves korában hunyt el hosszas betegség 

után. 1990 áprilisa és 2009 márciusában történt nyugdíjazása között vezette 
a Szent László király által alapított nagyváradi egyházmegyét. Munkája 
elismeréseként több egyházi és világi kitüntetésben részesült: 1997-ben 
Magyar Örökség Díjjal, 1999-ben a Bethlen Gábor-díjjal, 2009-ben a Magyar 
Szabadságért Díjjal tüntették ki, 2007-ben pedig megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét.
Ioan Robu bukaresti érsek-metropolita román nyelven köszönte meg Isten-

nek, hogy Tempfli Józsefet adta az egyházmegyének, a híveknek és a nép-
nek. Böcskei László jelenlegi nagyváradi püspök is arról szólt, hogy Tempfli 
József olyan „lámpás ember” volt, aki révén „Isten ajándéka mutatkozott 
meg az életünkben”.
Az engesztelô szentmisén neves közéleti személyiségek is részt vettek, köz-

tük Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
elnöke, Soltész Miklós, az Emberi Erôforrások Minisztériumának állam-
titkára, Tôkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és 
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke.

Ezúton értesítem mindazokat a barátokat 
akit ismerték és szerették, hogy szeretett 

férjem

CSETÉNYI JÁNOS
életének 86. évében

2016. május 28-án Wellingtonban (NSW) 
visszaadta nemes lelkét Termtôjének.

Gyászolja felesége GITTA.

Gyászjelentés



 Ma is elŒkerülnek eddig ismeretlen 
iratok, és a rendezetlen nyilvántartá-
sok miatt szintén számtalan dokumen-
tum vár rendezésre, azaz hihetetlenül 
sok tennivaló vár a történészekre, a 
nemzeti emlékezetpolitika felelŒseire. 
Ezért fogtak össze az újonnan alakult 
történeti kutatóintézetek, köztük a 
VERITAS Intézet, valamint a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága, a Nemzeti 
Levéltár, a LegfŒbb Ügyészség és a 
Kúria. FŒ céljuk: a nemzeti emlé-
kezet, a történelmi tudat részévé 
tenni az 1956-os forradalom és sza-
badságharc, majd az azt követŒ kádá-
ri megtorlás valódi tényeit.

Különösen igaz mindez 1956 hatva-
nadik évfordulójának emlékévében. 
Ezért tûzte napirendre a forradalom 
és szabadságharcot követŒ kádári 
megtorlás kutatásának idŒszerû hely-
zetét a VERITAS Történetkutató 
Intézet az immár hagyományos 
VERITAS-est programjában. A Buda-
pesti Gazdasági Egyetemen 2016. 
május 3-án este 6 órakor rendezett 
vitaesten Szakály Sándor, a VERI-
TAS Intézet fŒigazgatója moderálá-
sával Földváryné Kiss Réka, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
(NEB) elnöke és Zinner Tibor, a 
VERITAS Intézet kutatócsoport-ve-
zetŒje vette sorra: hol tart a mai 
magyar történettudomány az 1956 
utáni idŒszak kutatásában?

Földváryné Kiss Réka elmondta: 
fŒleg a vidéki megtorlás eseményeit 
kell vizsgálat alá venni, de a fŒváros-
ban történtek tüzetes újravizsgálása 
is elengedhetetlen, hogy részletgaz-
dagabb, árnyaltabb képet kapjunk. Az 
elnökasszony emlékeztetett arra, 
hogy 1956 után a magyar társadalom 
alapvetŒen a kíméletlen erŒszakot 
tapasztalta meg, ám ezt a Kádár-
rezsim minden téren beindított erŒ-
teljes propagandával igyekezett „ki-
venni a közbeszédbŒl”; a Rákosi-
érában történtek felnagyítására terel-
te a figyelmet, a forradalom esemé-
nyeit tabuvá tette, szereplŒit – zárt 
tárgyalások után – a manipulált nyil-
vánosság elŒtt köztörvényes bûnö-
zŒknek próbálta beállítani, a doku-
mentumokat pedig igyekeztek eltün-
tetni.

Földváryné kijelentette, „abból kell 
dolgoznunk, hogy tudunk a sorok kö-
zött olvasni”. Rámutatott: a sortûzpe-
reken és Biszku Béla ügyén kívül 
nem szankcionálták az elkövetŒket 
(sŒt vezetŒ civil beosztásokkal, kie-
melt nyugdíjjal jutalmazták a megtor-
lás végrehajtóit!), ezért nem követke-
zett be valódi társadalmi katarzis 
ebben a témában. A szakember sze-
rint a belsŒ nyilvántartások kuszasá-
ga vagy a temetés (?) mikéntje azt is 
mutatja, mennyire nem számított a 
megtorlásoknál az emberélet. Gya-
koriak az aktaelírások, vagy például 
az, hogy álnéven hantolták vagy ka-
parták el az áldozatot. Kérdés. kik 
nyugszanak a 301-es parcellában, hol 
alusszák örök álmukat a katonai el-
ítéltek, a deportáltak… Nemrég talál-
ták meg kilenc huszonéves áldozat 
földi maradványait, akik eddig sem-
milyen listán nem szerepeltek!

Földváryné aláhúzta: – a XX. szá-
zadban két diktatúrát is megélt társa-
dalomnak elemi kötelessége megne-
vezni a valódi bûnösöket, és termé-

szetesen az áldozatokat, akikrŒl ma 
még az sem egyértelmû, hogy kikre 
sújtottak le valójában politikai tettek 
miatt a köztörvényesként elítéltek 
közül.

A NEB elnöke kitért arra is, hogy 
mindmáig elŒkerülnek eddig ismeret-
len adatok, tények, bár e dokumentu-
mok forrásértékét (egyben a megtor-
lás idŒtartamát és mélységét) megha-
tározza az, hogy az 1956 utáni megtor-
ló gépezet mûködtetŒi, végrehajtói az 
Államvédelmi Hatóság keretén belül 
„szocializálódtak”, vagyis az 1956 
után átalakított ÁVH-n belül szerve-
zŒdtek újra, s ugyanazon módszereket 
hozták vissza, akik „a maguk szem-
pontjai” s persze a hatalom követel-
ményei szerint „gyártották” az irato-
kat is.

A késŒbbiekben egészen eltérŒ 
értékelések születtek. Mindezek miatt 
roppant nehéz a hitelesség kimuta-
tása. Földváryné úgy vélte: voltakép-
pen újra kell kezdeni, szisztematiku-
san végigvinni a kutatásokat. A fel-
tárás és a forrásérték valósághû 
megállapítása 1956 „forró témája”. 
Amint az is az, hogy meddig s hogyan 
érintette a vidéki helyi közösségeket 
a megtorlás. Hiszen az ún. konszolidá-
ció 1963-ban nem zárult le, sŒt 1966-
ban újra megkezdték a begyûjtéseket, 
pl. Békés megyei parasztemberek 
ellen koncepciós pert indítottak. Az 
utolsó ilyen, izgatás vádjával indított 
per Miskolcon zajlott 1988-ban Kris-
tály Gyula ózdi nyugdíjas ellen.

Ezek az „iratmegŒrzŒ helyek” (Sza-
kály Sándor kifejezése) mennyire 
nyitottak napjainkban? A két törté-
nész elmondta, hogy elvileg minden 
hozzáférhetŒ, kutatható. „Csak a kér-
dés, hogy mi az a minden?” – vetette 
közbe Zinner Tibor, utalván arra, 
hogy már a kádári rezsim kiszolgálói, 
majd az „elbocsátott légió” rejtett 
egységei igyekeztek eltüntetni min-
den nyomot (iratot), rendkívül rende-
zetlen a korabeli irattárolás, mérhe-
tetlenül sok anyagnak nyoma veszett, 
de tekintélyes mennyiség eltûnt 
1989–1990 fordulóján is.

Egyszóval, a dokumentumok hiánya 
miatt fontos kutatásokat nem végez-
hettek el, miközben „alapvetŒ emléke-
zetpolitikai lépések sincsenek tisztáz-
va” – hangsúlyozta Zinner Tibor. Mint 
mondta, a kíméletlen kádárista meg-
torló gépezet által már 1956. novem-
ber 4-én meghirdetett hírhedt négy 
ellenforradalmi tézis 1989-ig érvény-
ben volt. A bosszúállás azonnal bein-
dult s nem ért véget a „magyar kér-
dés” ENSZ-napirendrŒl való levétele 
végett, nemzetközi nyomásra meg-
hirdetett 1963-as ún. általános am-
nesztia után is folytatódott – más esz-
közökkel. S még a 70-es években is 
rács mögött tartottak forradalmáro-
kat, a köztörvényesítés eszközével 
élve. S még nem tisztázódott, hogy a 
megtorláshoz sorolhatók-e a forrada-
lom alatt kivégzettek, majd a Horthy-
rendszer volt adminisztrációjának és 
rendvédelmi szerveinek (honvédség, 
rendŒrség, csendŒrség stb.) tagjai 
ellen indított hajtóvadászat áldozatai 
(pl. Kristóf László, Palotás Ferenc), 
akikkel az akkori (Zinner Tibor 
szavával élve) „gazságszolgáltatás” 
éppúgy leszámolt, mint 56 hŒseivel. 
Ennek oka az (is) volt, hogy az akkori 

fogvatartottak, jogfosztottak több 
mint 80%-a munkás és paraszt szár-
mazású volt – a „munkás-paraszt 
hatalom” országában! Igaz, a munkást 
sebtében munkanélkülivé tették, s 
mint lumpenelemet jelenítették meg 
a nyilvánosság elŒtt…

A jogtörténész kiemelte: az 1990 
után hozott négy semmisségi törvény 
ellenére sem rendezŒdött megnyugta-
tóan a politikai rehabilitáció s fŒleg 
nem a kárpótlás, sŒt „Augias istállója” 
újabb sérelmekkel telt meg. A máig 
tragikus helyzetet felszámolandó 
Zinner Tibor levelet írt a Kúria elnö-
kének a „halmozottan hátrányos 
sérelmek” orvoslása érdekében, 
amire remélhetŒleg ez év október 23-
ig sor kerül.

A megtorlás jogi szereplŒirŒl a 
vitaest elŒadói arra is kitértek, hogy 
voltak olyan rendŒrök, nyomozók, 
ügyészek és bírák, akik nem vállaltak 
részt a minden emberi, jogi feltételt, 
szempontot nélkülözŒ folyamatokban. 
Zinner Tibor elmondta: most készül 
egy kötet, amely 23, különösen furcsa 
életutat tár az olvasók elé. Tíz bíró 
eleve felállt, arra hivatkozva, hogy 
szakmai múltja „polgári ügyes”, ezért 
nem kíván részt venni „visszafordít-
hatatlan következményekkel járó” 
ítélethozatalokban (BenkŒ Gyula, 
Jeszenszky Ferenc és mások, köztük 
Sárközy Endre volt igazságügy-mi-
niszterhelyettes). A régi garnitúrából 
700-at kapásból kirúgtak Nagy Imre 
idején, amikor még nem volt mi-
niszter, majd miniszterelnök, hanem 
„csak” az adminisztratív osztályt 
vezette.

Akik viszont a diktatúra szolgálatá--
ba szegŒdtek, azok hathetes politikai 
elŒképzés után kétéves gyorstalpaló 
tanfolyam révén „jogszolgáltatók” 
lettek, egymás után hozva a halálos 
vagy súlyos börtönítéleteket.

Az esten Szakály Sándor ráirányí-
totta a figyelmet arra is, hogy a 
köztörvényesítéssel fedték el 1956 
megtorlását, hogy annak élét vegyék 
valamelyest a nyugati baloldal elŒtt. 
De vajon meghasonlottak-e a megtor-
lás végrehajtói? Földváryné Kiss Ré-
ka és Zinner Tibor határozott nemmel 
válaszolt. Eléggé árulkodóak errŒl 

Biszku kijelentései…
De a társadalmi köztudatban sincs 

helyén 1956, a megtorlás. Holott ez 
ugyancsak fontos volna, hiszen 
hovatovább olyan nemzedékváltás is 
zajlik, amelyben az új korosztályok 
számára 1956, a szocializmus törté-
nete éppen olyan „történelmi tétel”, 
mint mondjuk a mohácsi vész – mu-
tatott rá a NEB elnökasszonya. 
Szakály Sándor fölvetésére, miszerint 
fŒ feladatunk a reális történelmi 
tényismeret és tudat, Zinner Tibor 
kiemelte: erre van remény, ha úgy 
tematizáljuk az emlékezetpolitikát, 

Ötvenhat a nemzeti emlékezetben

9. oldalMAGYAR ÉLET2016. június 9.

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.

VERITAS-est: az 1956 utáni megtorlás kutató-
munkája még rengeteg tennivalót követel

hogy az ne rögtön – mondjuk – „az 
antiszemitizmus Káin-bélyegét” 
nyomja ránk „a Washingtonig ter-
jedŒ médiában”, miközben a Gulágot 
pedig „bocsánatos bûnnek” tartjuk. 
Mert ez tarthatatlan. Már csak annak 
okán is, hogy mindez nem pusztán 
magyar, hanem közép–kelet-európai 
ügy is! Kell tehát egy minimális 
nemzeti közmegegyezés – húzta alá a 
VERITAS Intézet kutatócsoport-veze-
tŒje –, ami nem enged kettŒs mércét, 
de megköveteli a tényszerûséget, a 
tárgyilagosságot, a konszenzusos ke-
gyeletet és emlékezetet.

Stratégiai partnerségi 
megállapodás az MTVA-val
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévének megünneplésében 

való együttmûködésrŒl írt alá stratégiai partnerségi megállapodást Vaszily 
Miklós, az MTVA vezérigazgatója és Schmidt Mária, az 1956-os emlékév 
kormánybiztosa, az emlékbizottság társelnöke.

Az MTVA vezetŒje az eseményen arról beszélt: a közmédia számára kiemelt 
feladat, hogy minden platformján, azok egyedi vonásait szem elŒtt tartva, a 
történelmi visszatekintés mellett a jelenben és a jövŒben is használható 
tudást kínálva, közérthetŒen emlékezzenek meg a hat évtizeddel ezelŒtt 
történtekrŒl.

Emlékeztetett: a közmédiarendszer átalakításának részeként mind a tele-
víziós, mind a rádiós, mind az online platformon erŒteljes tartalomfejlesztés 
zajlik. Az emlékévvel kapcsolatos feladatok ellátásának fontos szerelŒje lesz 
az Œsszel, M5 néven induló oktatási és kulturális csatorna – tette hozzá.

A vezérigazgató megemlítette: az MTVA csak kivételes esetekben köt 
stratégiai partnerségi megállapodást, így e dokumentum aláírása is mutatja, 
milyen nagy jelentŒséget tulajdonítanak az emlékév méltó megünneplésének.

Schmidt Mária kijelentette: 1956 olyan közös ügy, amire méltán lehet 
büszke az egész magyar nemzet; abban pedig fontos szerep hárul a 
közmédiára, hogy az évforduló „ezúttal tényleg az egész nemzetnek közös 
ünnepe és közös büszkesége legyen”, az azzal foglalkozó tartalmak pedig 
elérjék a legszélesebb nyilvánosságot.

Ezért, tette hozzá, kiemelten számítanak arra, hogy a közmédia nem csupán 
beszámol az emlékév eseményeirŒl, de különféle más mûsorokkal, közös 
munkákkal is „segíteni fogja azt a nemzeti közösséget, amelynek olyan 
nagyon nagy szüksége van arra, hogy megélje az összetartozást, megélje azt 
a nagyszerû szabadságélményt, amiben hatvan évvel ezelŒtt a magyar 
nemzetnek része volt”.

Fontos feladatnak nevezte, hogy a diktatúra után eszmélt fiatal nemzedékek-
nek is megmutassák, milyen nagy dolog a szabadság, és mennyi áldozatot 
kellett érte hozni, ahogy azt is, hogy sokszínû mûfaji palettán keresztül a 
legszélesebb közönséggel megismertessék a hatvan éve történteket.

A cél az: „ne legyen lehetŒsége senkinek, hogy ne találkozzon ezzel a 
tartalommal” – fogalmazott, jelezve azt is: az együttmûködés kiterjed 
elkészült alkotások bemutatására, filmvetítések rendezésére, vetélkedŒkre, 
de például a szemtanúk felkutatására és a korabeli külföldi reakciók 
bemutatására is.

Diplomaták előtt ismertették 
az  Emlékév programjait

Több mint félszáz Magyarországra akkreditált nagykövet elŒtt ismertette 
az 1956-os Emlékév programjait és koncepcióját Balog Zoltán, az emberi 
erŒforrások minisztere, az 1956-os Emlékbizottság elnöke a Várkert 
Bazárban, aki a diplomatáknak tartott rendezvényen leszögezte: az egész 
magyar társadalmat szeretnék bevonni a forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján az ünnepi megemlékezésekbe. A miniszter elmondta, a 
magyarok büszkék lehetnek hŒseinkre, akik 1956-ban az egész világnak 
példát mutattak szabadságszeretetbŒl. A forradalom minden magyar szív-
ügye, ezért az emlékévben minden magyar polgárt szeretnének megszólítani.

A forradalom és szabadságharc kiváló példája annak, hogy a magyarok 
számára a szabadság és a függetlenség mindennél elŒbbre való – fogalmazott 
a rendezvényen Schmidt Mária, az emlékév kormánybiztosa. A kormány-
biztos arra kérte a megjelenteket, vigyék hírét a forradalomnak a nagy-
világban, kapcsolódjanak be az emlékév programjaiba. Schmidt Mária 
kiemelte, abban is kérik a nagykövetek segítségét, hogy felkutassanak 
mindenkit, aki 1956-ban bármilyen formában segítséget nyújtott a magyar 
nemzetnek.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium programcsomagját Magyar 
Levente gazdaságdiplomáciáért felelŒs államtitkár ismertette. Magyar 
aláhúzta, az Emlékévben különösen fontos szerepet szánnak a nagykövetségek 
mellett mûködŒ magyar intézeteknek: koncertekkel, emlékmûavatásokkal és 
más programokkal készülnek az ünnepi megemlékezésekre.

Prôhle Gergely nemzetközi és európai uniós ügyekért felelŒs helyettes 
államtitkár felszólalásában megköszönte a résztvevŒknek, hogy ilyen nagy 
számban megjelentek. PrŒhle hangsúlyozta, minden Magyarországon szol-
gálatot teljesítŒ diplomata részvételére, ötleteire számítanak, hiszen a közös 
megemlékezés nélkülük nem lehet teljes.                                                (MTI)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. június 12-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)

1 órától Nôszövetségi gyûlés
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 12-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 12-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 12-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

du. 2 órakor Bibliaóra
2016. minden hónap harmadik vasárnapján 

du. 2 órától 
Istentisztelet

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

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

2016-ban  (most június 12-én) 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

Minden kedden 12 órától Bibliaóra a Templom melletti Bocskai teremben. 

(123 St. Georges Rd North Fitzroy) 

Ismerjük meg jobban a Biblia csodálatos világát.

Mindenkit szeretettel hívunk a heti baráti körünkbe.

AZ EGYHÁZ FENNTARTÓI JÁRULÉKRÓL
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát a 2015-2016 

pénzügyi évben az egyházfenntartási járulék befizetésével. 
Az éves összeg családonként 250 dollár, személyenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzzel: --- keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, vagy pénztárosainkat 

Szatmári Istvánt és Bartol Nándort, vasárnaponként délben a Bocskaiban 123 St. 
Georges Rd Nth. Fitzroy
2. Csekkel: --- a Hungarian Reformed Church nevére.
Cím: --- PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direct Banking: --- Hungarian Reformed Church BSB 033 195 Act. 500101
Egyházunk már 67 éve áll, Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.



Meglepôdtek a társadalom- és ki-
sebbségkutatók az elmúlt években ké-
szült, a romániai magyarok prioritásait 
firtató közvélemény-kutatások ered-
ményein. Kiderült ugyanis, hogy a ko-
rábbi évtizedekhez képest mára meg-
változtak a kisebbségben élô közösség 
igényei és elvárásai, az identitásmeg-
ôrzéshez kötôdô klasszikus problémá-
kat a fontossági sorrendben háttérbe 
szorították a gazdasági-szociális kér-
dések. A felmérések azt mutatják, 
hogy a magyar családokat leginkább a 
munkahelyteremtés, az egészségügyi 
szolgáltatások minôségének javítása, 
a jövedelmek emelése és a közúti in-
frastruktúra korszerûsítése foglalkoz-
tatja, és csak ezután következik az 
anyanyelvi oktatás, valamint az anya-
nyelvhasználat kereteinek bôvítése, a 
magyar kisebbség autonómiája. Va-
gyis lényegesebb szempont lett az er-
délyieknek, hogy van-e állandó mun-
kahelyük, versenyképes fizetésük és 
nyugati színvonalú úthálózatuk, mint 
hogy bírósági tárgyaláson felszólal-
hatnak-e anyanyelvükön, kifüggesztet-
te-e a helyi önkormányzat települé-
sükön a kétnyelvû helységnévtáblát, 
vagy sikerül-e kiharcolnia a kisebbségi 
érdekképviseletnek, hogy az ország 
alkotmánya ne egységes nemzetállam-
ként határozza meg Romániát.

Nem véletlen, hogy a romániai ma-
gyar politikai alakulatok is igazodnak 
ehhez a megváltozott társadalmi elvá-
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Erdélyiek Németországban
Nagy szükség lenne az elcsatolt nemzetrészek 

gazdasági „visszafoglalására”

ráshoz. A június 5-én rendezendô 
helyhatósági választások kampányá-
ban például olyan ígéretek kaptak kie-
melt szerepet, mint minôségi oktatás a 
gyermekeknek, munkahelyteremtés a 
fiataloknak, rezsicsökkentés a csalá-
doknak. S ez nem jelenti, hogy ne len-
nének aktuálisak a kisebbségi léttel 
kapcsolatos etnikai kérdések, de a pri-
oritáslista megváltozott. Ezt a körül-
ményt nemcsak a romániai magyar 
politikai elitnek, hanem az anyaországi 
nemzetpolitikának is figyelembe kell 
vennie. Tagadhatatlan, hogy a kedvez-
ménytörvény, a könnyített honosítás, 
a külhoni magyarok iránti felelôsség-
vállalást rögzítô alkotmánymódosítás, 
továbbá az anyanyelvi oktatás és kul-
túra számára nyújtott támogatások 
révén a polgári kormányzás több cik-
lusa jelentôsen kitágította a nemzetpo-
litika kereteit, hozzájárult a határon 
túli magyarok identitásának megôrzé-
séhez. Úgy tûnik, ez a külhoni magya-
rok szülôföldön maradásának szüksé-
ges, de nem elégséges feltétele. Más 
kutatások arra világítanak rá, hogy 
miközben az elmúlt években nagyon 
megugrott az erdélyi magyar fiatalok 

munkavállalási potenciálja, jelentôs 
mértékben változtak az elvándorlás 
célországai. Ma már nem Magyaror-
szág a legvonzóbb a tanulmányi célok 
tekintetében, hanem a nyugat-európai 
országok, mindemellett hasonló a ten-
dencia a munkavállalás terén is, ahol 
az elsô számú célország Németország, 
Ausztria és az Egyesült Királyság. A 
sós tavairól és sószikláiról nevezetes 
Szováta polgármestere arra panaszko-
dott nemrég, hogy nagy az elvándorlás 
az üdülôvárosból, egyre nehezebben 
tudják helyben tartani a fiatalokat, és 
legalább kétszáz olyan helybelirôl tud-
nak, aki Londonban keresi a kenyerét.

Mindez többek között annak tudható 
be, hogy az anyaország hosszú ideig 
nem tekintett egységes gazdasági tér-
ként a Kárpát-medencére. Holott 
(anélkül, hogy bárki esetleg revíziós 
szándékot olvasna ki belôle) igazán 
nagy szükség lenne az elcsatolt nem-
zetrészek gazdasági „visszafoglalásá-
ra”, arra, hogy a magyarországi gaz-
dasági szereplôkben tudatosuljon, 
mekkora lehetôségekkel –-- és persze 
nyereséggel –-- kecsegtet olyan régi-
ókban befektetni, ahol elenyészôk a 

nyelvi korlátok. Örvendetes, hogy a 
nemzetgazdasági miniszter és székely-
földi önkormányzati vezetôk napokban 
folytatott tárgyalásán a magyar–er-
délyi gazdasági kapcsolatok bôvítése 
került terítékre, és elhangzott, hogy a 
magyar kormány célja a térség gaz-
dasági megerôsítésén keresztül a he-
lyi magyarság szülôföldön való meg-
maradásának elôsegítése. Tévedés ne 
essék, nem pusztán arról van szó, hogy 
a határon túli magyarok például az 
oktatási-nevelési támogatáson túlme-
nôen immár a mindennapi megélhe-
téshez is Budapesttôl várnának anyagi 
hozzájárulást. De ha a cél az, hogy a 
nemzetpolitikának a külhoni magyarok 
identitásmegôrzését, szülôföldön ma-

radását, gazdasági megerôsödését kell 
szolgálnia, akkor nem elégedhetünk 
meg a száraz adatsorokkal, azzal, hogy 
folyamatosan erôsödnek a magyar–
román üzleti kapcsolatok, hogy Ma-
gyarország harmadik legnagyobb fel-
vevôpiaca a keleti szomszédja. Minél 
több magyar beruházásra van szükség 
a dinamikus fejlôdése mellett hatal-
mas kiaknázatlan potenciállal rendel-
kezô Erdélyben, ahol az jelentene igazi 
támaszt az 1,2 milliós magyarság szá-
mára, ha nem csak a híres téliszalámi 
vagy a kiváló minôségû liszt hódítaná 
meg a piacot, hanem maga a gyártó 
telepedne meg –-- mindeközben a ma-
gyar munkaadó feltételként szabná 
meg az alkalmazásnál a nyelvisme-
retet. A magyar–magyar gazdasági 
kapcsolatok szorosabbra fûzése egya-
ránt szolgálja az anyaország és a kü-

lhoni magyarok érdekeit.

Rostás Szabolcs

Az erdélyi magyar 
fiatalok többsége 

szülôföldjén maradna
Az erdélyi magyar fiatalok többsége szeretne ugyan külföldre menni tanulni 

vagy dolgozni, de a jövôjét szülôföldjén képzeli el --- ismertették egy konzultáció 
eredményeit a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) vezetôi.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) partnerségben 
mûködô ifjúsági szervezeteket tömörítô Miért április eleje óta 30 erdélyi tele-
pülésen konzultációk sorozatát tartotta, amelyek során egy táblagépes interak-
tív lekérdezési módszerrel közel kétezer fiatal véleményét gyûjtötte össze az 
ôket leginkább foglalkoztató kérdésekrôl.

Az RMDSZ-szel, valamint a Magyar Középiskolások Országos Szövetségével 
(MAKOSZ) közösen szervezett Rólad szól! elnevezésû konzultáció eredményeit 
a politikai döntéshozók rendelkezésére kívánják bocsátani.

A felmérés eddig feldolgozott részleges eredményeit összefoglaló csütörtöki 
sajtótájékoztatón Geréd Imre, az RMDSZ ifjúsági ügyekkel megbízott 
ügyvezetô alelnöke elmondta: a fiatalok számottevô többsége a szülôföldjén 
szeretne boldogulni.

“Ehhez viszont szükségük van egy kiszámítható jövôképre és a biztonságos 
szülôföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a feltételeket megteremtsük nekik” - 
idézte a Miért közleménye a politikust.
Antal Lóránt, a Miért elnöke arról beszélt, hogy az önkormányzatok szintjén 

is megoldásokat kell találni a fiatalok támogatására. Ezek között a lakhatási 
körülmények javítását említette. Úgy vélte, kedvezményes telekvásárlási vagy 
lakásbérlési lehetôségek biztosításával lehetne ösztönözni arra a fiatalokat, 
hogy a külföldi munkavállalás vagy tanulmányok után hazatérjenek.

A Miért elnöke elmondta, hogy a szervezetnek 750 képviselôje száll versenybe 
az RMDSZ jelöltjeként a június 5-én tartandó önkormányzati választásokon. Az 
ifjúság igényeinek a felmérése elsôsorban az Miért-jelöltek tájékoztatását 
szolgálta.

Segítséget ígért Fazekas 
Sándor a székely 

termékek magyarországi 
piacra juttatásához

Székelykeresztúri gazdafórumon vett részt Fazekas Sándor földmûvelésügyi 
miniszter, és segítséget ígért ahhoz, hogy a székely termékek eljussanak a ma-
gyarországi piacra --- tájékoztatott a Hargita megyei önkormányzat.

A miniszter meglátogatott egy családi vállalkozás által mûködtetett hajtatóhá-
zat, és részt vett a székelykeresztúri gazdák fórumán. Elismeréssel szólt a szé-
kelyföldi régió fejlôdésérôl, mely --- szerinte --- a települések képében és a 
felújított utakban is megmutatkozik. Elôadásában Fazekas Sándor fontosnak 
tartotta, hogy a termôföld a gazdálkodók tulajdonában legyen. Pozitívan érté-
kelte, hogy Székelyföldön az elmúlt két évtizedben egész termékcsaládok jelen-
tek meg. Úgy vélte: meg kell erôsíteni a székely márkákat, és ki kell juttatni a 
székely termékeket az Európai Unió piacaira. Segítséget ígért a székelyföldi 
gazdák képzéséhez.
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke a székely termékek 

magyarországi megjelenésének támogatására és egy magyarországi marha-
vágóhíddal való partnerkapcsolat kialakítására vonatkozó javaslatot adott át a 
miniszternek. A magyar kormány támogatását kérte továbbá ahhoz is, hogy 
tangazdaságot alakítsanak ki egy oktatási intézménynek. Fazekas Mihály vála-
szában segítséget ígért ahhoz, hogy a székely termékek megjelenjenek a ma-
gyarországi vásárokon, gasztronómiai bemutatókon. Megjegyezte: Budapest és 
körzete olyan közel hárommilliós felvevôpiac, ahol a székelyföldi árunak res-
pektje van. Felhívta továbbá a figyelmet a turizmus és az élelmiszeripar össze-
kapcsolásában rejlô üzleti lehetôségekre.



A jelenkori Csallóköz magyar ajkú 
lakójaként élve idôrôl-idôre elôhoza-
kodik belôlem a kérdés, hogy vajon 
innen távolabb, de esetünkben Szlová-
kián belül maradva, mennyire ôrizhe-
tik még az itt élô magyarok a magyar-
ságukat? Hogyan állnak például a 
nemzettudattal, használják-e a min-
dennapokban a nyelvüket, milyen 
mértékben törôdnek az akár ôsrégi 
magyar történelemmel, hagyományok-
kal és emlékekkel, megtartják-e a ma-
gyarországiaknak fontos ünnepeket és 
emléknapokat? Nemrég eldöntöttem, 
hogy a kérdések felvetése után ideje 
személyes tapasztalatokat gyûjteni, 
megnézni magamnak néhány távo-
labbi település vonatkozó mai helyze-
tét. Jelen írásom az elsônek kiválasz-
tott úti cél teljesítése után néhány 
nappal íródik, nevezetesen a Dél-Szlo-
vákiában, a Garam alsó folyásánál el-
terülô, kevés híján másfélezer lakosú 
Bída, magyarul Bény községben szer-
zett tapasztalatokról és információkról 
szólok.

2016. április 19-ének kora reggelén 
egy kedves barátommal, Ágh Péterrel 
autóba huppanva nekivágtunk. Miköz-
ben északnyugat felôl, kevéssel déli 
tizenkét óra után közeledtünk a falu-
hoz, majdnem túlgurultunk azon a pi-
cike leágazáson, ami mellett, termetes 
és zöldellô fák ölelésében megbújik 
egy sárga festésû kicsi kegykápolna, 
ami korántsem mellesleg régóta bú-
csújáróhely. A homlokzatán olvasha-
tók szerint „Isten dicsôségére a lour-
desi Szûz Anya tiszteletére épült az Úr 
1927/28. esztendejében Janig János és 
neje Teknyôs Rozália alapítók és Bart-
Bény-Csata-Damásd-Kéménd-Kis-
gyarmat-Kôhídgyarmat-Kiskeszi-Le-
kér-Páld-Szalka községek ájtatos ke-
resztény híveinek adományaiból.” Az 
út mellôl, tavasz lévén mostanra szé-
pen kizöldült fûben, a kápolnáig veze-
tô, csak gyalogosan megtehetô szakasz 
stációk között vezet, az egyiken példá-
ul ezzel a tömör szöveggel: „Állítatta 
Jézus Szent Szíve Tiszteletére Bartal 
Pál Visk 1934”. A kápolnába be nem 
mehettünk, de ablakain bekémlelve 
láttuk, falain számos márványlapra 
vésetett hálálkodó emlék függeszke-
dik. Fontos megemlíteni, amint azt a 
faluba érve egy itteni lakostól megtud-
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Régi magyar emlékek egy 
dél-szlovákiai faluban 

tuk, évi háromszor szentmisét is tarta-
nak itt, magyar nyelven (pünkösdhét-
fôn, Szûz Mária mennybevétele nap-
ján, Szûz Mária születésének ünne-
pén). Ha szemben állunk vele, akkor a 
bájos kivitelû kápolna jobbján egy 
már régóta nem mûködô kutat talá-
lunk, amit az itt élôk Szentkútként 
emlegetnek. A legenda szerint Szent 
László király úgy és azzal mentette 
meg katonáit a szomjazástól, hogy 
kardját a földbe szúrta és erre tiszta 
víz fakadt. A kápolna másik oldalán 
pedig egy valóban ôsinek mondható 
magyar emlék, egy földvár eredetileg 
háromsoros védelemként szolgáló 
sáncainak kevéske, de azért így is mé-
retes maradványai. Keletkezésérôl az 
idôk során több teória megfogalma-
zódott, melyek közül a régészek a leg-
valószínûbbnek azt tartják, hogy vala-
mikor a 10. században épült, Géza 
fejedelem emeltethette. Ahogyan a 
verôfényes napsütésben ott sétálgat-
tunk a maradványok tövében, elôbb 
még csak szájtátva szemléltünk min-
dent, de aztán, 21. századi fejjel gon-

dolkodva arról beszélgettünk, vajon 
mennyire lehetett hatékony ez a védô-
mû a maga idején. Választ persze sen-
ki nem adhatott, de mi a távozásunk 
elôtt azzal zártuk (természetesen egy-
általán nem szakértôi) gondolatmene-
tünket, hogy egy ekkora „építkezés” 
azért bizonyára csak jó szolgálatot te-
hetett, ha egyszer annyi idôt szántak 
rá, mert ennyi föld mozgatásához bi-
zony idô kellhetett.

Az idén 881 éves falu nevét 1135-ben 
említi elôször egy oklevél Byn formá-
ban (Hont vezér fia volt Byn, innen a 
név). Anno jártak itt mások mellett a 
kvádok, a rómaiak és az avarok. A 
honfoglaló magyarok idejében még 
két külön helyszín volt, Kis- és Nagy-
bény, egyesítésükkel alakult ki Bény, 
amely 1920-ban Csehszlovákia része 
volt, tizennyolc évvel késôbb újra Ma-
gyarországé, de nem sokáig, mert a 2. 
világháború után, 1945-tôl megint 
Csehszlovákia részévé tették.

A Bény északi oldalánál látható sánc 
mindmáig megôrzôdött, jó néhány mé-
ter magas részeinek bejárása, és egy 
ima elmondása után továbbindultunk, 
hiszen elôzetes utánajárásunk alapján 
biztosak voltunk, hogy sok csoda vár 
még ránk a településen.

Helyiek elbeszélésébôl megtudtuk, 
bent több olyan templom is állt egykor, 
amelyek sajnos nem bírták mostanáig 
a korok, a történelem hozta különféle 
nehézségeket. Szerencsére áll viszont 
(renoválással, felújításokkal) a vala-
mikor a 10–12. század között emelt ro-
tunda. E körtemplom belsôje 12 boltí-
ves falfülkével ellátott (ennek részben 
talán ahhoz lehet köze, hogy az épít-
ményt a 12 apostolnak szentelték), és a 
szakértôk által 13. századra tett fres-
kók töredékeit ôrzi. A falban kiképzett 
ülôfülkékre visszatérve épp ezek te-
szik egyedivé az egészet: a csekély 
mértékben, de egytôl-egyig eltérô mé-
retû fülkék kihatásának köszönhetôen 
ugyanis a belsô tér akusztikája sok 
száz kilométeres körzet viszonylatában 
egyedülállónak számít. A 13. századi, 
román stílusú, ma fehérre festett cso-
daszép kéttornyú, Szûz Mária tisztele-
tére szentelt templom szintén áll, nyu-
godtan mondható a falu egyik ékének; 
ezen is végeztek a századok viharai 
után szükségszerû átalakításokat.

A helyi kultúra megismerése céljából 
bejelentkeztünk a községi hivatalnál, 

hogy szeretnénk megnézni az onnan 
úgy százméternyire, a fô utca mentén, 
a 261-es szám alatt álló tájházat. Ez a 
helyi születésû, 2002-ben elhunyt Csó-
kás Ferenc néprajzkutatónak is 
emléket állít, aki évtizedeken át kutat-
ta a falu kulturális hátterét, és sokat 
tett ennek és a kapcsolódó tárgyi em-
lékeknek a megôrzéséért. Errôl a 
községi hivatal takarítónôje, Való 
Zsuzsa mesélt, mialatt végigvezetett 
bennünket a tájházban és történeteket 
mondott a féltve ôrzött kincsek kap-
csán. A tájházban Csókás Ferenc mun-
kássága kis szeletén, pár írásán és 
fényképgyûjteményén túl számtalan 
szépet láttunk. Ilyen a régi takaréktûz-
hely vagy sparherd (Csallóközben 
sporheltként ismerjük; gyártását újra 
divatba hozták), egy kopottasságában, 
színevesztettségében is bájos favázas 
babakocsi. És a nôi lábak jó részét el 
nem rejtô kurta szoknya, amelybôl 

szép számmal tárolnak egy szekrény-
kében. Ezt a típusú viseletet a környék 
hét falvában ismerik és viselték; ma 
csak ritkán. Igazság szerint mára egy-
gyel kevesebb falu „foglalkozik vele”: 
Bart, Bény, Garampáld, Kéménd, Kis-
gyarmat, Kôhídgyarmat. Kicsind már 
nem. Higgyék el, kedves olvasók, 
bôséggel folytathatnám a felsorolást, 
de helyszûke miatt itt ennyit a tájház-
ban látottakról. Mint megtudtuk, fa-
lunként eltérnek a szoknyaminták, de 
aki nem ismeri ôket közelebbrôl, nem 
tudja megmondani, melyik hová tarto-
zik. Az effajta szoknyahossz erede-
tének legtetszetôsebb legendája úgy 
tartja, az esztergomi török basa oda-
volt a nôi lábakért, és hogy a magyar 
nôk lábaiból is többet lásson, elvárta, 
rövidítsék a szoknyahosszt --– kérését 
úgy teljesítették a magukat mutogatni 
nem kívánó nôk, lányok, hogy az alul 
levágott hosszt felül, csípôtájon meg-
toldva visszanyerték, így esett, azért 
sem tették közszemlére combjaikat 
teljes egészében. Elfogadottabb nézet 
szerint anyagspórolás is lehet a hát-
térben, vagy az, hogy a lányok nem-
csak a 21. században, hanem már ré-
gebben is szerettek volna rövidebb 
szoknyát, mert igenis ki akarták tenni 
szemrevaló combjaikat.

Az itt élôk, jó volt ezt hallanunk, ôrzik 
és élnek magyarságukkal, rendszere-
sen megtartják például az 1848/49-es 
emlékezést is a tájházzal szembeni 
szépen gondozott parkban, ahol újon-
nan épített tetszetôs színpad szolgálja 
a különféle eseményeket, közte a falu-
napokat. A közel 1500 fôs faluban az 
elmúlt évtizedekben letelepedett né-
hány szlovák család is, de meg kell je-
gyezni, a magyar és szlovák nemzeti-
ségûek, ahogyan intelligens emberek-
hez méltóan illik, a politika osztozá-
saival szemben, teljes összhangban él-
nek egymás mellett, békében.
E meseszép falut ajánlom minden-

kinek, aki a múlt emlékei és a ma-
gyar történelem iránt érdeklôdik.

Írta és fényképezte: 

Csibrányi Zoltán

A kegykápolna és a Szentkút

A Körtemplom és a Szûz Mária tiszteletére szentelt apátsági templom

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok

Több információért vagy helyszin túráért, 
kérem forduljon 

Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon
www.ttha.org.au
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SPORTA Veszprém 
elszórakozta 
a BL-döntôt

Kilencgólos elôny után döntetlen a 
vége, majd büntetôkkel kikapott a köl-
ni fináléban a magyar bajnok a Kiel-
cétôl

Akárcsak tavaly, az idén is az arany-
éremért játszhatott a MVM Veszprém 
férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Li-
gája kölni négyes döntôjében. Ám a 
remek kezdés után hihetetlenül visz-
szaesett, kilencgólos elônyt szórako-
zott el a magyar együttes, és végül 
büntetôkkel kikapott a Kielcétôl.

Háromszor próbálta megnyerni a 
Bajnokok Ligáját a Veszprém, ám 
még egyszer sem sikerült. Az elôjelek 
ugyanakkor most kedvezôbbek voltak 
a korábbiaknál. A magyar bajnok a 
kölni Final Four elôdöntôjében szom-
baton nagyon szoros meccset játszott 
a THW Kiellel –-- 25–25 lett a vége-
redmény –--, amelyet végül csak 
hosszabbításban tudott legyôzni, 31–
28-ra.Xavier Sabaté, Veszprém edzôje 
a döntôbe jutás után azt mondta, ha 
úgy küzdenek vasárnap is, mint szom-
baton, akkor nehéz lesz legyôzni ôket. 
„Hogy mi lesz a kulcs a döntôben? -– 
kérdezett vissza a spanyol szakember. 
–-- A védekezés, mint mindig.”

A szakma egybehangzóan úgy vélte, 
hogy a vasárnapi döntôben a Kielce 
ellen már valamivel könnyebb dolguk 
lesz Nagy Lászlóéknak --– akik soro-
zatban másodszor jutottak be a BL-
döntôbe –--, és sokáig úgy tûnt, valóban 
így lesz. A statisztika is mellettük 

a Bajnokok Ligája trófeáját. Ugyanak-
kor minden elismerés a Kielcéé, hogy 
visszajött a sírból, és megszerezte elsô 
BL-gyôzelmét.
Bajnokok Ligája, döntô: 
Kielce --– Veszprém 39–38 (13–17, 

29–29, 35–35, hétméteresekkel: 4–3).

Dopping: akinél tû lesz 
az olimpián, 

az országból is repül
1500 doppingellenôrzés vár a magyar 

olimpikonokra a riói játékok elôtt, de 
bárki megbukhat sportolói biológiai 
útlevele miatt is, amelybôl az ugrás-
szerû testi változások egy része egyér-
telmûen kiderül. Tiszeker Ágnesnél, 
az antidoppingcsoport vezetôjénél jár-
tunk sajtóbeszélgetésen néhányhéttel 
az olimpia elôtt, aki közölte, új sport-
egészségügyi tudományos labor nyílik 
a Testnevelési Egyetemen.

A riói olimpia elôtt ideje megismer-
kednünk a szigorodó dopping-szabály-
változásokkal. Ki máshoz fordulhat-
nánk, mint Tiszeker Ágneshez, a 
Magyar Antidopping Csoport vezetôjé-
hez, aki a szigorításokon kívül a ma-
gyar sportolókra is váró, az ellenôr-
zésben bekövetkezô újításokról is szólt 
egy sajtóbeszélgetésen, de kendôzetle-
nül tudatta: a sportolói gépezet fur-
fangja bizony elôrébb jár az ellenôrök-
nél.

Tiszeker Ágnes kiemelte, hogy ko-
rábban létrejött a sportolói biológiai 
útlevél, amelyben a sportolók sztero-
idparaméterét, vérparaméterét, növe-
kedésihormon-szintjét vezetik, és 
amellyel részben most már akkor is 
megbuktathatók sportolók, ha rend-
szeresen negatív mintát adnak, hiszen 
adataik ugrásszerû változása mindent 
elárul. Szerinte a legegyértelmûbben 
a szteroidváltozásokból lehet követ-
keztetni doppingolásra –-- ezzel bukott 
le a közelmúltban a kajakozó Dudás 
Miklós, aki egy óvatlanul bevett spa-
nyolországi táplálékkiegészítôt hibáz-
tat –--, a növekedési hormonok szintje 
azonban még nem igazán ismert kotta 
a WADA szakemberei elôtt sem. Talán 
majd most, márciustól ugyanis egy új 
tesztrendszer (GH–2000 Biomarker) 
lépett életbe. Tiszeker kis kitérôvel 
azért figyelmeztet, hogy az ellenôriz-
hetetlen összetételû táplálékkiegészí-
tôkre még a hobbisportolók is gyana-
kodjanak.
A tût érdemes otthon hagyni

–-- A sportolóknak az olimpia elôtt 
végig kell hallgatniuk engem --– jelzi 
Tiszeker doktor. –-- Már hatvan kvó-
tás meg is tette ezt. Emellett kapnak 
egy 100 oldalas kiadványt a tiltólistás 
szerekrôl és a rájuk vonatkozó válto-
zások összefoglalójáról. Újítás, hogy 
ezen az olimpián már senki nem hasz-
nálhat injekciós tût, akinek nincsen rá 
komoly egészségi indoka, a vénás in-
jekció pedig tilos –-- teszi egyértelmûvé 
az eddig megszabott határokat Tisze-
ker Ágnes, hozzátéve, hogy az olimpiai 
falu megnyitásától a záróünnepség vé-
géig senki nem is birtokolhat injekciós 
tût, hacsak nem orvos. Ellenkezô eset-
ben még Brazíliából is kitiltják az ille-
tôt.

A Magyar Antidopping Csoport az 
idén 1500 mintavételt végez, ebbe be-
letartozik a vér- és a vizeletvizsgálat, 
valamint a biológiai útlevél áttekintése 
is. A mintákat –-- a nemzetközi szten-
derdeknek megfelelôen –-- tíz évig kell 
lefagyasztva megôrizni, de mivel a 
MACS-nak 500 minta tárolására van 
kapacitása –-- korábban egyetlenegyre 
sem volt –--, a negatív mintákat rövid 
idôn belül megsemmisítik, hacsak az 
érintett sportoló nem kéri ennek ellen-
kezôjét.
Brazília doppinglaborja veszélyben
Az antidoppingcsoport vezetôje a saj-

tóbeszélgetésen kitért rá: természe-
tesen a MACS-ot is ellenôrzik, még-
hozzá a WADA –-- vagyis a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség --–, és 
vizsgát is kell tenni, különben elveszik 
Tiszekerék doppingvizsgáló jogosult-
ságát. Így járt a közelmúltban feltárt, 
államilag „dotált” doppinglaborok mi-
att Oroszország, amely azzal bûnhô-
dött, hogy ma már Anglia doppingel-
lenôrei kötelezô jelleggel átvették a 
„hatalmat” (nem végezheti munkáját 
egyetlen orosz ellenôr sem), sôt 
Moszkva „lazáskodása” odáig terjedt, 
hogy elvettek tôle két világversenyt --
– egy atlétikai junior-vb-t és a nemzet-
közi gyaloglóversenyt --–, és Rióban 
nem versenyezhetnek orosz atléták 
sem. Kína is hasonló cipôben jár: a 
négy hónapos irodabezáráson kívül 
hat úszót csíptek fülön. Az éles szemû-
ek azért kapcsolhatnak: Kína nemrég 
még olimpiát rendezett (2008), a pe-
kingi laborban analizálták az olimpia 
alatt vett mintákat. Portugália, Spa-
nyolország és Mexikó laborbezárással 
megúszhatja, de Brazíliára is rájár a 
rúd: a kormányválság miatt.

szólt, hiszen a Veszprémnek abszolút 
pozitív a mérlege a lengyelek ellen: öt 
gyôzelem és csupán egy vereség. És a 
tegnapi döntôt is ehhez méltóan kezd-
ték a veszprémiek, gyorsan három-
gólos elônyre tettek szert, amely aztán 
hol kettô, de megesett, hogy négy is 
volt. A lényeg, hogy végig vezetve, jól, 
okosan, taktikusan és eredményesen 
játszott a magyar bajnokcsapat. A szü-
netben 17–13-ra vezettek Lékaiék.

A második félidô is a vágyaink sze-
rint alakult, egyik veszprémi gól kö-
vette a másikat, a „vendégmunkások”, 
Palmarsson, Nilson, Ilic rendre beta-

láltak a lengyel kapuba. Hat perccel a 
második játékrész kezdése után már 
hét góllal (22–15) is vezettünk. Feszti-
válhangulatba került a magyar tábor, 
és nem ok nélkül, tizenkét perccel a 
vége elôtt már kilenc gól volt a különb-
ség (28–19). Ám a rózsaszín álomszerû 
periódustól teljesen elaludtak Iváncsi-
kék, és a lengyelek gyorsan négygólos-
ra (28–24) csökkentették hátrányukat. 
És jött a Kielce, Sabaté idôkérése sem 
segített a mieinken, tovább zárkóztak 
a lengyelek. Persze ez is csak magyar 
csapattal fordulhat elô, hogy így fel-
álljon a padlóról az ellenfél, ugyanis 
olyasmi történt, amire talán még a 
lengyelek sem számítottak, a kilenc-
gólos elônyét elszórakozta a Veszprém, 
28–28-as állásnál, pár perccel a vége 
elôtt már nem nekünk állt a meccs. 
Hiába külföldi a játékosok zöme, úgy 
látszik, magyar klubban csak magyar 
mentalitással lehet sportolni. Aztán 
végül sikerült betalálnunk, de néhány 
másodperccel a vége elôtt megint 
egyenlített az ellenfél, s a 29–29-es 
végeredmény azt jelentette, hosszabbí-
tás jön a Bajnokok Ligája döntôjében. 
A végén már örülnünk kellett annak, 
hogy Ugalde az utolsó másodpercben 
kiegyenlített 35–35-re. Következhettek 
a hétméteresek, amelyekben eggyel 
jobbak voltak a lengyelek, s végül 39–
38-ra nyertek.

Elképesztô, amit a Veszprém mûvelt, 
és az a csapat, amely kilencgólos 
elônyt el tud adni, aligha érdemli meg 

EURO-2016: Több mint 90 ezer biztonság és 
kommandós lesz a meccseken

A terrorveszély miatt több mint 90 ezer embert: 42 ezer rendôrt, 30 ezer 
csendôrt, valamint 10 ezer katonát és 13 ezer biztonsági ôrt mozgósítanak a 
francia hatóságok a közelgô franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság biz-
tosítására --- jelentette be Bernard Cazeneuve francia belügyminiszter.

A tájékoztatás szerint a jelentôs számú mozgósításra kettôs fenyegetettség 
miatt van szükség: a terrorveszély mellett a futballhuligánok erôszakos rend-
bontásainak esetleges veszélye miatt is. „Rendkívüli rendezvényrôl van szó, 
amelyre rendkívüli körülmények között kerül sor, ennek következtében a 
biztonsági intézkedéseknek is rendkívülieknek kell lenniük” --- mondta a 
tárcavezetô párizsi sajtótájékoztatóján. A tavaly november 13-i párizsi merény-
letek egyik helyszíne a Stade de France nemzeti stadion volt, amelynek köze-
lében, a Franciaország-Németország felkészülési labdarúgó-mérkôzés alatt 
robbantotta fel magát három öngyilkos merénylô. Emiatt is erôsítette meg a 
francia kormány az eredetileg tervezett biztonsági intézkedéseket a június 10. 
és július 10. között megrendezésre kerülô Európa-bajnokság idejére. A 24 
nemzeti válogatott 51 mérkôzésére tíz francia nagyvárosban mintegy 2,5 millió 
nézôt várnak, akik közül 1,5 millióan külföldiek. „Ami az állami szerepvállalást 
illeti, a belügyminisztérium több mint 77 ezer alkalmazottja, 42 ezer rendôr, 30 
ezer csendôr, 5200 polgári védelmis, közülük 2500 tûzoltó és 300 tûzszerész lesz 
jelen” --- hangsúlyozta a belügyminiszter. A RIAD és a GIGN (azaz a rendôrség 
és a csendôrség elitalakulatai) mindegyik stadionban ott lesznek, hasonlóan a 
zárt és védett szurkolói zónákhoz, amelyekben a városközpontokban óriáskivetí-
tôkön lehet majd követni a mérkôzéseket. A kommandósok látják el a nemzeti 
válogatottak védelmét is --- mondta Jacques Lambert, a szervezôbizottság 
elnöke.

Mindezen felül a terrorkészültség részeként mintegy 10 ezer katona teljesít 
szolgálatot a repülôtereken és a pályaudvarokon, valamint több mint 13 ezer, 
magáncégek alkalmazásában álló biztonsági ôr is jelen lesz a stadionokban és a 
szurkolói zónákban, ahova 7-8 millió szurkolót várnak a mérkôzések idejére a 
hatóságok.
Bernard Cazeneuve ismételten a szurkolói zónák megtartása mellett foglalt 

állást. „A szurkolói zónák biztosított helyszínek. Kötelezôvé tettem a biztonsági 
motozást a belépésnél, fémdetektorok használatát és a csomagok bevitelének 
megtiltását. Ha nem lennének szurkolói zónák, a szurkolók teljesen véletlen-
szerûen csoportosulnának, és ez megsokszorozná a (terror)kockázatot” --- 
hangsúlyozta a tárcavezetô.

Azt is elmondta, hogy a terrorveszélyt elemzô bizottság, amelynek a kémel-
hárítás és belsô hírszerzés képviselôi a tagjai, napi 24 órában fogja értékelni a 
helyzetet. Az a cél, hogy minden mérkôzés elôtt felmérjék a különbözô kocká-
zatokat és fenyegetettséget a meccsek helyszínein, és minden egyéb helyszínen, 
amely érintett lehet.

A L,Équipe címû francia sportlap kérdésére a belügyminiszter nem zárta ki, 
hogy ha szükséges, zárt ajtók mögött játszanak le egy mérkôzés, elhalasztják 
vagy egyszerûen törlik. „Minden lehetôséget mérlegelünk. Semmilyen intézke-
dés nem kizárt” --- mondta a belügyminiszter.

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. Mihail Bakunyin 
orosz forradalmárt (1814-1876), 2. Az 
óloméi, 3. Istenkáromlás (görög szó), 
4. Szabolcska Mihályt, 5. Tenge, 6. 
Taskent, 7. Jiseph Haydn, 8. A mate-
matikáé és geometriáé, 9. A fülben, 
10. A ferencesekéit.

E heti kérdéseink:
1. Ki volt 1969 és 1974 között az USA 

37. elnöke?
2. Hogyan nevezzük a gomba tenyész-

testét felépítô fonalak szövedékét?
3. Kiket neveztek cipszereknek?
4. Melyik város a francia porcelán-

gyártás központja?
5. Milyen embert nevezünk hipokri-

tának?
6. Mit nevezünk joghézagnak?
7. Mit neveztek eleink nádméznek?
8. Mit tesznek azzal, akit in effigie 

végeznek ki?
9. Miért hasznos a katicabogár?
10. Kinek a szimfonikus költeménye a 

Halál és megdicsôülés?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...Egészséges ember nincs, 
csak olyan aki még nem 

járt orvosnál.
Egy nô bemegy az orvoshoz:
--- Doktor úr, baj van a férjemmel. 

Szex közben folyamatosan nyögdécsel, 
szuszog és idônként kiabál is.

--- De asszonyom, ez teljesen termé-
szetes dolog!

--- Akkor is adjon rá valamit, mert 
nem tudok tôle aludni!

* * *
Orvos a pácienshez:
–-- Van egy jó, meg egy rossz hírem, 

melyikkel kezdjem?
–-- Kezdje a jóval!
–-- Egy betegséget fogunk magáról 

elnevezni…
* * *

–-- Jaj, doktor úr, szörnyen beteg 
vagyok! Reménytelen a helyzetem… 
Szeretnék véget vetni az életemnek!

–-- Nana! Ne hamarkodja el, a 
ba rátom! Bízza csak énrám!

* * *
–-- Azért hoztam el önhöz a férjemet, 

professzor úr, mert azt mondják, ön 
kiváló diagnoszta. Csak azt szeretném 
megkérdezni: Ön még sohasem téve-
dett? Annyi esetet hall az ember, hogy 
valakit ve sebajjal kezeltek, és mégis 
tüdôrák vitte el…

–-- Sose aggódjon, asszonyom! Akit 
én vesebajjal kezelek, az vesebaj ban 
is hal meg.

* * *
–-- Doktor úr, attól félek, hogy élve 

temetnek el.
–-- Ettôl nem kell félnie, amíg én 

ke zelem.
* * *

–-- Mit ajánl doktor úr?
–-- Iszappakolást.
–-- Miért, az használ?
–-- Nem, de legalább szokja a föl det.

* * *
–-- Nos uram, önt meg kell mû teni --– 

mondja az orvos.
Mire a beteg:
–-- Azt nem. Inkább meghalok.
–-- Az egyik nem zárja ki a mási kat.

* * *
–-- Sajnálom, most már élete vé géig 

le kell mondania a szex rôl!
–-- Jaj, nagyon elkeserített doktor 

úr?
–-- Ugyan már, csak kibírja va la hogy 

azt az egy hetet!
* * *

A beteg altatás elôtt megkérdi a 
fôorvostól:

–-- Jaj doktor úr, drága lesz a mûté-
tem?

–-- Maga most ne törôdjön a pénzzel. 
Bízza ezt az örököseire!

* * *
–-- Doktor úr, csak azért kerestem 

fel, hogy ôszinte köszönetemet fejez-
zem ki önnek…

–-- Ne haragudjon, nem emlékszem… 
Ön páciens vagy örökös?

* * *
A súlyos beteg otthon fekszik az 

ágyában. Mellette van az orvosa, az 
ügyvédje, a felesége és a gyerekei. 
Egyszer csak a beteg felül, szétnéz, és 
mérgesen így szól:

–-- Gyilkosok, tolvajok, kurvák, szé-
gyentelenek!

Aztán újból álomba merül. A doktor 
szólal meg elôször:

–-- Azt hiszem jobban van, felismert 
mindannyiunkat.

* * *
–- Meddig tart még a mûtét, pro-

fesszor úr? –-- kérdi a kimerült 
asszisztencia.

–-- Hogyhogy a mûtét? Hát nem bon-

Egyperces tudományEzért kék színû a nappali égbolt
A legnagyobb elmék is gondol-

kodtak ezen
Elsôként Leonardo da Vinci (1452 - 

1519), a híres itáliai reneszánsz po-
lihisztor próbálta megfejteni, hogy 
miért kék színû az ég. Leonardo 1508-
ban, az Alpokban tett hegyvidéki ki-
rándulása során megfigyelte, hogy 
nagyobb magasságban sötétebb kékre 
vált az égbolt színe.
Sir Isaac Newton (1642 --- 1727) 17. 

századi angol fizikust, a tömegvonzás 
törvényének felfedezôjét is foglalkoz-
tatta ez a kérdés.

Newton rájött, hogy a kék szín 
kialakulásában a Napból érkezô fény 
légköri elnyelôdésének lehet szerepe. 

A kérdést azonban csak a 19. század 
második felében, 1871-ben fejtette 
meg John William Strutt –- Lord 
Rayleigh –-, az 1904-ben fizikai Nobel-
díjat is elnyert brit fizikus.
Amitôl kék és vörös a színtelen 

levegô
Lord Rayleigh rájött, hogy a levegôt 

alkotó molekulákat a légkörbe beér-
kezô napfény rezgésre gerjeszti, ami 
miatt kisugározzák az elnyelt ener-
giát.

A Rayleigh-szóródás értelmében a 
szórt fény erôssége fordítottan ará-
nyos a fény hullámhosszának negyedik 
hatványával. A napsugárzás kölcsön-
hatásba lép az atmoszférával, és a 
rövidebb hullámhosszak (az ibolya 
illetve a kék) erôteljesebben szóródnak 
más, látható hullámhosszaknál. Mivel 
a kék fény sokkal erôsebben szóródik 
szét a spektrum (színkép) alacsonyabb 
frekvenciájú színeinél, ezért látjuk 
kéknek a nappali égbolt színét.

(A levegô, mint gázkeverék amúgy 
színtelen.) Felvetôdhet a kérdés, hogy 
viszont napfelkeltekor, vagy alko-
nyatkor az elôzôek ellenére miért 
látjuk vörösnek az ég alját. Napkelte 
vagy napnyugta idején a nap alacsony 
állása miatt a napsugarak sokkal hosz-
szabb utat tesznek meg a légkörben, 
mint napközben.

A jóval vastagabb levegôréteg miatt 
a rövidebb hullámhosszak szinte tel-
jesen elnyelôdnek, ezért nô meg a 
spektrum nagyobb hullámhosszú, és 

kevésbé szóródó narancs, illetve vörös 
tartománya.

Mennyit nyom egy teáskanálnyi 
neutroncsillag?

Kicsi a bors, de nagy tömegû --– 
mondhatnánk, ha egy neutroncsillagra 
tekintünk.

A neutroncsillagok a nagy tömegû 
csillagok élete végén, szupernóva-rob-
banás után visszamaradó objektumok. 
A megsemmisülô csillag magja a 
hatalmas gravitációs nyomás miatt 
összeroppan, és egy rendkívül sûrû 
maradványcsillag jön létre. A mag 
összeomlása során az elektronok és 
protonok összezsúfolódnak, elegyük 
neutronokká alakul, innen az elneve-
zés.

A keletkezô égitest nagyon kicsi, átla-
gosan 20 kilométer átmérôjû, tömege 
viszont –- a sûrûség miatt –-- óriási: 
akár 2-3 naptömegû is lehet (a naptö-
meg értéke 1,9891·1030 kg). Ha egy 
teáskanalat belemerítenénk a neutron-
csillag anyagába, akkor a vett minta a 
földi gravitációnál több milliárd tonnát 
nyomna. Persze a mintavételt az ob-
jektum gravitációs ereje alaposan 
megnehezítené: egy neutroncsillag 
felszínén tapasztalható gravitációs 
mezô megközelítôen kétmilliárdszor 
erôsebb, mint a Föld felszínén. Ráa-
dásul a robbanásban keletkezett égi-
test szédítô sebességgel forog, forgási 
sebessége elérheti a percenkénti 43 
ezer fordulatot is, emellett erôs mág-
neses tere van.

Miért viselnek a beduinok feke-
tét?

Azt hihetnénk, hogy a Közel-Kelet 
sivatagaiban kifizetôdôbb, ha minél 
világosabb ruhát hord az ember, hi-
szen ez kevésbé szívja magába a nap-
fényt, és nem forrósodik fel úgy, mint 
a fekete. A helyi nomád beduinok 
azonban sötét lepelben parádéznak a 
homokbuckák között --- érdemes el-
hinni, hogy tudják, mit csinálnak.

Valószínûleg évezredes tudás áll 
amögött, hogy a beduinok a sokszor 
elviselhetetlen sivatagi hôséget sötét 
ruhákban vészelik át. Az 1980-as évek-
ben a Nature folyóirat egyik tanulmá-
nya tudományosan is lerántotta a lep-
let arról, amit a beduinok már a 
kezdetektôl tudnak: valóban tökéletes 
ruházatnak bizonyul a sötét, több réte-
gû, de szellôzô viselet a hôség ellen.

A kutatás egyébként elég gyakorla-
tias volt: a Harvard Egyetem és a Tel-
Avivi Egyetem két kutatója kiállított 
egy bátor önként jelentkezôt a sivatagi 
hôségbe, és megmérte, hogy mennyi 
hôt nyer és mennyit veszít a következô 
esetekben:

 1. ha beduinöltözetben áll ki a napra,
 2. ha ugyanebben az öltözetben 

vállalkozik erre, de a ruha színe ezúttal 
fehér,

 3. ha terepmintás katonaruhában 
vészeli át a kísérleti idôt,

 4. vagy ha félmeztelenül, rövid-
nadrágban álldogál a tûzô napon.

A 30 perces idôszakok alatt a be-
vállalós önkéntes ugyanannyi hôt 
nyert a fekete és a fehér öltözet vise-
lésekor is ---- bár maga a ruha fekete 
színnel valóban több hôt nyelt el, mint 
a fehér változat, az így keletkezett me-
leg nem érte el a bôrt a ruha rétegzô-
dése miatt.

A beduinok az öltözet szellôsségének 
köszönhetôen veszítenek hôt, és ezért 
nem sülnek meg a vastagnak tûnô ru-

hájukban.

A Szabadság téri atombunker
Biztosan járt már a Szabadság téren, 

és talán találkozott is már azzal a fehér 
kupolával, amirôl igazán nem is lehet 
megállapítani, micsoda. Kevesen tud-
ják, hogy ez valójában Rákosi atom-
bunkerének szellôzôablaka és egyben 
vészkijárata.

Tudja Ön, hol van Rákosi titkos 
atombunkere? Az F-4 objektumnak is 
nevezett bunker szupertitkos volt a 
maga korában, és még ma sem látogat-
ható, a Szabadság téren azonban díszes 
szellôzôje és egyben titkos kijárata 
még mindig látható. A 39 méter mé-
lyen, valahol a Kossuth és a Szabadság 
tér között elhelyezkedô bunkert az 
ötvenes évek elején kezdték építeni, 
bejárata a Magyar Dolgozók Pártjának 
Akadémia utcai épületébôl nyílt.

A terv az volt, hogy egy esetleges 
atomtámadás során Rákosi és a párt 
emberei biztonságban eljuthassanak a 
Keleti pályaudvarig, majd onnan vé-
dett vonatokkal külföldre. A bunker-
rendszerben tanácsterem is épült, 
ahol az állami vezetôk a vészterveket 
beszélhették volna át. Az építkezés 
annyira titkos volt, hogy a vidékrôl 
Budapestre érkezett bányászok, akik 
az építkezésen dolgoztak, azt hitték, 
hogy a 2-es metrót építik.

Jelenleg a BKK ellenôrzése alatt áll.

Miért veszedelmes csemege a je-
gesmedve mája?

Aki nem vegetáriánus, biztosan kós-
tolt már csirke- vagy disznómájat. 
Amellett, hogy finom, sok egyéb po-
zitívummal is rendelkezik, például 
remek A-vitamin-forrás. Az A-vitamin 
zsírban oldódik, és többek között nél-
külözhetetlen a látás épségének fenn-
tartásához.

A legtöbb A-vitamint meglepô módon 
a jegesmedve mája tartalmazza, még-
sem érdemes fogyasztani belôle, ha 
egészségesek szeretnénk maradni. 

Egy felnôtt szervezete maximum na-
pi 10 000 NE-nyi (Nemzetközi Egy-
ségnyi), vagyis 3000 mikrogrammnyi 
A-vitamint tolerál, e felett mérgezéses 
tünetek lépnek fel.

A Nemzetközi Egység (NE) mérték-
egység a farmakológiában. Anyag-
mennyiséget mér biológiailag aktív 
anyagok biológiai hatása alapján. 1 
NE-nyi A-vitamin átszámítva 0,3 mik-
rogramm.

A jegesmedve mája grammonként 24 
000–35 000 NE-nyi (7200–10500 mik-
rogramm) retinolt (az A-vitamin egyik 
formája) tartalmaz, ami fôként az elfo-
gyasztott fókákból származik (ôk pe-
dig a tengeri algából szerzik be az ext-
rém mennyiségû vitamint). Súlyos 
A-vitamin-túladagolás esetén többek 
közöttsárgás bôrszín, hajhullás, bôr-
gyulladás léphet fel.

colunk?
* * *

Az idegorvos azt mondja a vizsgálat 
végén a betegének:

–-- Nézze, én most felírok magának 
valami enyhe nyugtatót, de az tenne 
igazán jót magának, ha bele tudna 
temetkezni a munkájába.

–- Az nem megy, doktor úr.
–-- Miért nem?
–-- Mert betonkeverô vagyok.

* * *
–-- Uram, az ön betegsége pszichés 

eredetû. Azt tanácsolom, hogy mé-
lyedjen el jobban a munkájában!

–-- Na még csak az kéne!
–-- Miért? Mivel foglalkozik?
–-- Emésztôgödröket tisztítok.

* * *
–-- Doktor úr, hipochonder vagyok!
–-- Ugyan már, csak bebeszéli magá-

nak!
* * *

A pszichiáter várótermében két pá-
ciens álldogál. Kérdezi egyik a másik-
tól:

–-- Ön most érkezett, vagy már távoz-
ni készül?

–-- Kérem, ha én azt tudnám, akkor 
nem lennék itt.

* * *
A pszichiáter megkérdezi a páciensé-

tôl:
–-- Mi történne, ha levágnám a bal 

fülét?
–-- Nem hallanék.
–-- És ha levágnám a jobb fülét is?
–-- Akkor nem látnék.
A pszichiáter meglepôdve kérdezi:
–-- Miért?
–-- Hát, mert leesne a szemüvegem.

* * *
A pszichiáter magyarázza a beteg-

nek:
–-- Higgye el nekem, nincs olyan 

akadály, amit erôs akarattal le ne 
gyôzhetnénk.

A beteg eltûnôdik.
–-- Doktor úr, megpróbálta már a 

fogkrémet visszanyomni a tubusba?
* * *

15 éves házasság után egy pár a 
pszichológusnál.

Miután a pszichológus megkérdezte 
ôket, hogy mi a gond, a nô egy hossza-
dalmas, szenvedélyes és szívtépô listát 
zokogott el a szakembernek az elmúlt 
15 év összes létezô problémájáról.

Csak mondta, mondta: elhanyagolás, 
bensôségesség hiánya, üresség, ma-
gányérzet, szeretet hiány, s egy egész 
lista a soha ki nem elégített érzelmi 
igényeirôl, melyeket ki kellett bírnia 
házasságának eddigi szakaszában.

A szakember miután végig hallgatta 
a listát, felállt, körbejárta az íróaszta-
lát, majd egy hatalmas szenvedélyes 
csókkal magához ölelte az asszonyt.

A nô elhallgatott, s mint akit elkábí-
tottak, szótlanul leült.

A pszichológus a férjhez fordult és 
így szólt:

--- Látja, erre van szüksége a felesé-
gének, hetente legalább háromszor!!  
--- Meg tudja tenni?

A férj gondolkodott egy kicsit, majd 
válaszolt:

--- Nos, hétfônként és szerdánként el 
tudom hozni önhöz, de péntekenként 
horgászni megyek.

* * *
Beszélget a katolikus pap a rabbival:
--- Mondd, mikor térsz el attól a hü-

lyeségtôl hogy nem eszel disznóhúst?
Mire a rabbi:
--- Az esküvôdön.
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23:55 Család-barát

2016. június 9. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Június 13. hétfő Június 14. kedd Június 15. szerda

Június 16.  csütörtök

Június 17.  péntek Június 18.  szombat Június 19.  vasárnap 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:25 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:15 Az özvegy és a szá-
zados (1967)  Magyar film  
Rendezte: Palásthy György
03:30 Ízőrzők Sárszentlőrinc
04:00 Már egyszer tetszett! 
Szín-házibuli, Szín-házi-
buli I. rész
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Szárkő-
Hegység- A Bánság teteje
05:50  Calád-barát 
06:45 Ridikül Nem adom 
fel !
07:35 Kulturális világörök-
ségek Japánban 6/4.: Sira-
kava-go és Gokajama tra-
dicionális falvak és a hiro-
simai Béke-emlékmű 6/5.: 
A Kii-hegység szent helyei 
és zarándokútjai. Japán 
ismeretterjesztő sorozat  
08:25 Német nyelvű hírek   
08:35 Kínai nyelvű hírek   
08:40 Orosz nyelvű hírek   
08:50 Család és otthon  
09:15 Minden tudás   
09:45 Térkép    
10:10 Evangélikus 
magazin   
10:40 Önkéntesek  
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:20 Nagyvizit (1981)  
Magyar tévéjáték  Ren-
dezte: Málnay Levente. 
Szereplők: Mensáros 
László (Badari), Benkő 
Gyula (Cziegler), Szilágyi 
Tibor (Fazekas), Oszter 
Sándor (F. Tóth), Tábori 
Nóra (Mária, a kisegítő 
takarítőnő), Bajza Viktória 
(Klári), Sinkovits Imre (Fő-
orvos), Velenczey István 
(Dezső), Miklósy György 
(Borbély), Vitéz László 
(István), Maszlay István 
(Kisdoktor), Szilvássy An-
namária (Ibi) A tévéjáték 
egy képzeletbe-li kórház 
sebészetének négyágyas 
kórtermében játszódik, ahol 
ki-ki vérmérsékletétől és lel-
kiállapotától függően viseli 
el azt, amit a sors és a kórhá-
zi személyzet rá kiosztott.
12:50 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/2.: Kame-
ramánia. Magyar sorozat  
13:00 HÍRADÓ     
13:20 Életkor    
13:40  Térkép    
14:15 Magyar gazda  
14:40 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű magazin
15:10 Unser Bildschirm   
15:40 Útravaló   
16:00 Balatoni nyár  
18:00 Privatizáció Magyar 
dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! Szín-
házról színházra: a Kecske-
méti Katona József Színház
20:00 Dallamról dallamra 
Az élet szép az élet min-
den... - Félóra Kocsák 
Tiborral 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek IrRea- 
lity Show 2. rész: Az uniós 
ellenőrzés híre és Imre 
balesete. Magyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/2.: 
Éjszakák és nappalok. 
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül  
23:55 Család-barát 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Szabadság tér '56 
(2016)   
02:20 Nem válok el! (1991) 
Rendezte: Hajdufy Miklós. 
03:30 Virágzó Magyaror-
szág (2007)  Sárbogárd
03:55 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró (2016)  Ala- 
csony-Tátra 3. - Forrástúra a 
Királyhegy körül
05:50 Család-barát 
válogatás   
06:45 Ridikül  Szakítani és 
továbblépni
07:40 Túlélés vagy nép-
szolgálat? (2015)1. Rész 
Magyar sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Tessék!    
09:25 Magyar Krónika  
09:55 Isten kezében 
Aknay
10:20 Kereszt-Tények   
10:30 Így szól az Úr!   
10:40 Angol nyelvű hírek   
11:00 Hogyan csináljunk 
karriert? (1980) Magyar 
tévéjáték  Rendezte: Len-
gyel György. Szereplők: 
Almási Éva (Mamajeva, a 
felesége), Balázsovits La-
jos (Gorodulin, előkelő úr), 
Bálint György, Bubik Ist-
ván, Cseke Péter (Glumov), 
Feleki Kamill (Krutyickij, 
nagyon előkelő úr), Franko-
vits Péter, Gobbi Hilda (Ma-
nyefa, jósnő), Mányai Zsu-
zsa, Markovits Bori (Ma-
senyka, Turuszina unoka-
húga), Márkus László(Ma- 
majev, gazdag úr), Pádua 
Ildikó, Rajna Mária, Sárvá-
ri Győző (Kurcsajev, hu-
szártiszt), Sipos László, Su-
lyok Mária (Glafira, Glu-
mov anyja), Tímár Béla 
(Golutvin, foglalkozás nél-
küli egyén), Tolnay Klári 
(Turuszina, gazdag özvegy)
12:40 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/4.: Tiszta 
Hollywood Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
13:00 HÍRADÓ     
13:20 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró (2016)  
Gyergyói-havasok 2. - A 
Maros és az Olt bölcsője
14:10 Magyar Krónika  
14:40 Család és otthon   
15:05 Slovenski utrinki   
Szlovén nyelvű nemze-
tiségi magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria   
16:10 Balatoni nyár (2016)  
18:10 Zendülés az idő el-
len - Pillanatok Czigány 
Zoltánról (2011)  
19:00 Hogy volt?! (2015)  
Fülöp Zsigmondra emlé-
kezünk
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 4. rész: Desk 
sharing rendszer 
22:00 Tűzvonalban 69/4.: 
Amszterdami capuccino 
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   '
23:55 Család-barát 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Bakony
02:25 Hogyan csináljunk 
karriert? (1980)  Magyar 
tévéjáték  Rendezte: Len-
gyel György. Szereplők: 
Almási Éva (Mamajeva, a 
felesége), Balázsovits 
Lajos (Gorodulin, előkelő 
úr), Bálint György, Bubik 
István, Cseke Péter (Glu-
mov), Feleki Kamill (Kru-
tyickij, nagyon előkelő úr), 
Frankovits Péter, Gobbi 
Hilda (Manyefa, jósnő), 
Mányai Zsuzsa, Markovits 
Bori (Masenyka, Turuszi-
na unokahúga), Márkus 
László (Mamajev, gazdag 
úr), Pádua Ildikó, Rajna 
Mária, Sárvári Győző 
(Kurcsajev, huszártiszt), 
Sipos László, Sulyok Má-
ria (Glafira, Glumov any-
ja), Tímár Béla (Golutvin, 
foglalkozás nélküli egyén), 
Tolnay Klári (Turuszina, 
gazdag özvegy)
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró  Széples - 
"A magyar haza tridense"
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Elmagányo-
sodás
07:40 Zendülés az idő 
ellen - Pillanatok Czigány 
Zoltánról  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:35 Kínai nyelvű hírek   
08:45 Orosz nyelvű hírek   
08:55 Iskolapad    
09:15 Élő egyház    
09:40 Hazajáró  
10:05 Katolikus krónika  
10:35 Isten kezében  
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:20 Virágzó Magyaror-
szág  Keszthely
11:45 Boldogság (1977)  
Rendezte: Várkonyi Gá-
bor. Szereplők: Esztergá-
lyos Cecília, Garas Dezső, 
Hámori Ildikó, Haumann 
Péter, Koltai Róbert, Kozák 
László, Mensáros László, 
Miklóssy György (-), Mikó 
István, Vajda László
12:55 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/5.: Nagy-
vadak között
13:00 HÍRADÓ     
13:20 Unió28   
13:40 Összhang  
14:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák  A 
Törley család.
14:40 Kosár    
15:05 Életkerék 
15:35 Magyar elsők.  Az 
első magyar leányközépis-
kola. Magyar ismeretterjesztő  
16:00 Balatoni nyár (2016)  
17:55 Kis kamerák, nagy-
vadak (2015)  2/1-2.Ma-
gyar  sorozat   
19:00 Hogy volt?! Osz-
tálytalálkozó - 1970
20:00 Slágertévé (1999)  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 5. rész: Csapat-
építő árvákkal 
22:00 Tűzvonalban 69/5.: 
Cézár, ha valami fáj. 
Magyar tévéfilmsorozat 
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát    

01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Fábry  
02:45 Boldogság (1977)  
Rendezte: Várkonyi 
Gábor.
04:00 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2016)  
Királyerdő-hegység - 
Kirándulás a karsztvidéken
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Virágzó Magyaror-
szág Sümeg
07:10 Öt kontinens  
07:40 Vannak vidékek 
Magyar tájak: Drávaszög 
Magyar ismeretterjesztő  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
08:55 Kosár    
09:20 Itthon vagy!   
09:45 Szerelmes földrajz  
Otthonom, Ráckeve
10:15 Öt kontinens  
10:45 Nagyok   
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Rozmaring (1938)  
Magyar romantikus film  
Rendezte: Martonffy Emil. 
Szereplők: Turay Ida (Mol-
nár Böske), Páger Antal 
(Kevy István), Mály Gerő 
(Molnár Mátyás), Vaszary 
Piri (Molnárné), Kabos 
Gyula (Moser János), Som-
lay Arthúr (gróf Kelecsényi) 
(fekete-fehér) Kevy István 
kanalasdombi birtokán 
mintagazdaságról álmodo-
zik, amihez reményt nyújt, 
hogy a Lapidária Rt. földet 
akar tőle vásárolni. A vezér-
igazgató leküldi Kanalas-
dombra elkényeztetett lá-
nyát, Böskét, aki titkárnő-
ként szintén a cégnél "dol-
gozik", valójában azonban 
csak kolléganőivel 
gonoszkodik. 
12:50 A természetfilmezés 
kulisszatitkai (2016) 16/6.: 
Hidegvérrel Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Novum   
13:50 A lipicai Magyar 
sorozat gyerekeknek  
14:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Herman 
Ottó (1835-1914)Magyar 
ismeretterjesztő  
15:05 Hogy volt?! 
Gyerekszínészek
16:05 Balatoni nyár  
18:10 Szabadság tér '56 
19:00 Mindenből egy van 
1. A lánybúcsú 2. A védel-
mi pénz
20:00 Egynyári kaland 
(2014)  6/2.: Klementina. 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Dyga Zsombor. Szerep-
lők: Dobos Evelin (Dóra), 
Döbrösi Laura (Fanni), Hé-
ricz Patrik (Gábor), Horváth 
Csenge (Klementina), Kere-
kes Éva (Éva), Pribelszki 
Norbert (Balázs), Rubóczki 
Márkó (Bence), Schmidt 
Sára (Zsófi), Tasnádi Bence 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 6. rész: Sajtó-
nyilvános nap. Magyar 
tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/6.: 
A gyanú árnyékában. 
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Fábry  

00:20 Legenda - válogatás 
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Gasztroangyal  
Kamra-túra
02:25 Rozmaring (1938)  
Magyar romantikus film  
04:00 Egynyári kaland 
(2014)  6/2.: Klementina 
Magyar tévéfilm  
05:00 HÍRADÓ   
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró  
05:50 Világörökség Por-
tugáliában A Szent Jero-
mos Kolostor. A Belém-
torony. Portugál dokumen-
tumfilm-sorozat  
06:30 Gasztroangyal  
Kamra-túra
07:25 A lipicai (2016)  
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat gyerekeknek  .
08:20 Német nyelvű hírek   
08:25 Kínai nyelvű hírek   
08:30 Orosz nyelvű hírek   
08:40 Minden tudás    
09:05 Profit7    
09:30 Novum   
10:00 Térkép    
10:25 Angol nyelvű hírek  
10:40 Fölszállott a páva 
(2015)  7/1.: Első elődöntő
12:50 A természetfilmezés 
kulisszatitkai (2016)  16/7.: 
Szárnysegédek. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
13:00 HÍRADÓ     
13:20 Nagyok   
13:50 Szabadság tér '56 
14:40 Fajmentők akcióban 
(2015)  6/1.: Otthon és táp-
lálék. 6/2.: Vizek bennszü-
löttei. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat. Távoli vidé-
kek, egzotikus állatok, 
fennmaradásukért küzdő 
emberek. Nálunk is létez-
nek ilyen történetek? Soro-
zatunkban ezeket keressük. 
Járunk híres fürdőhelye-
ken, őslápon, homokbuc-
kák között, padláson, sűrű 
erdők mélyén, nádasokban, 
miközben ősi halakra, spa-
nyol felmenőkkel büszkél-
kedő nyulakra, ritka mada-
rakra bukkanunk. Ezek az 
állatok bár különbözőek, 
sorsuk mégis hasonlóan 
alakul. Mellettük megje-
lenik az értük aggódó, 
felelősséget érző ember.
15:15 Dokumentumfilm
16:20 Balatoni nyár 
17:50 Öt kontinens  
18:25 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:00 Gasztroangyal  
Kamra-túra
20:00 „A zene az kell” 
Rebecca - A Manderley-
ház asszonya. 
20:25„A zene az kell” La 
Mancha lovagja. Magyar 
zenei műsor  
21:00  HÍRADÓ  
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN És félt a párt... - 
Kelet-német szolidaritás a 
forradalommal Magyar 
dokumentumfilm  
22:15 On the Spot Diktá-
torok gyermekei – Kam-
bodzsa. Magyar ismeret-
terjesztő magazin. Ren-
dezte: S. Takács András, 
Cseke Eszter
23:15 Öt kontinens   
23:50 Riksa láz (2011) 
Magyar dokumentumfilm  

01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Magyarnóta-hang-
verseny 
02:30 Nagyvizit (1981)  
Magyar tévéjáték  
04:00 Dallamról dallamra 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2016)  Za-
latnai-Hegység - Elnémuló 
harangok az Erdélyi-hegy-
alján
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Minden 
okkal történik
07:35 Privatizáció (2015)  
Magyar dokumentumfilm  
Az állami vállalatok a ma-
gyar nemzet közös vagyo-
nát képezték. A privatizá-
ciónak nevezett vállalati 
átalakítást és magánkézbe 
adást a társadalom számára 
egy jobb jövőt hozó folya-
matnak volt beállítva a 
nemzet számára.
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek    
09:00 Esély    
09:25 Kék bolygó   
09:50 Nagyok  Makkai 
Ádám2
10:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:45 Új nemzedék   
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:30 Nem válok el! (1991)  
Rendezte: Hajdufy Mik-
lós. Szereplők: Bessenyei 
Emma, Bodrogi Gyula, 
Dózsa László, Gellért Éva, 
Gyürki István, Héring Ta-
más, Kovács Nóra, Mar-
gitai Ági, Máté Gábor, Mé-
hes László, Pap Vera, Pász-
tor Tibor, Paudits Béla, Pet-
hes Csaba, Rátóti Zoltán, 
Rudolf Teréz, Tábori Nóra. 
Szőnyi Lóránd író szerel-
mes a feleségébe és - jólle-
het egy éve az asszony el-
hagyta - nem hajlandó el-
válni tőle. A feleség persze 
válni szeretne az éhenkó-
rász írótól, mert a gazdag 
földbirtokos megkérte a 
kezét...
12:45 A természetfilmezés 
kulisszatitkai (2016)16/3.: 
Nem csalás, nem ámítás. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
13:00 HÍRADÓ    
13:20 Rejtélyes XX. szá-
zad   
13:50 Nagyok  Makkai 
Ádám2
14:20 Kárpát expressz   
14:40 Hrvatska Kronika  
15:10 Ecranul Nostru   
15:40 Zebra   
16:00 Balatoni nyár 
17:55 Túlélés vagy nép-
szolgálat? Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
18:55 Hogy volt?! (2015)  
Für Anikó születésnapjára
19:55 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 3. rész: Tamás 
érkezése. Magyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/3.: 
Csibészek iskolája.Magyar 
tévéfilmsorozat 
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát 
válogatás    

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

LEICHHARDTBAN, Sydney nép-

szerû belvárosi negyedében két szép 

szoba kiadó tágas kertes 2 fürdôszobás 

házban, 100 méterre a villamostól, 

busztól, üzletektôl. Diákoknak, 

szakem-bereknek, pároknak megfe-

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

lelô, akik nem dohányoznak, csen-

desek, tiszták és nem tartanak házi-

állatot. A társbérlô férfi  biztonsági ôr. 

Lakbér megegyezés szerint. Telefon: 

0403 818-410.

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


