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MAGYAR
ünnepi asztalra szánt kiadásai pedig megközelíthetik a 200 milliárd forintot. 
Lapunknak az áruházláncok azt jelezték: a tavalyinál nagyobb árukészlettel 
készülnek az év végére.

–-- A lakossági fogyasztás további jelentôs bôvülésével számolunk az idei 
karácsonyi beszerzések idején: becslések szerint az ezermilliárd forintot meg-
haladó, magas bázist jelentô tavaly decemberi forgalmat további 30-40 milliárd 
forinttal lépheti túl az idei költekezés mértéke. Az értékesített áruk mennyisége 
3-4 százalékkal haladhatja meg a tavalyi szintet december során –-- közölte a 
Magyar Idôkkel az Országos Kereskedelmi Szövetség fôtitkára.

Vámos György elmondta: számításaik szerint az ezermilliárd forintot 
meghaladó decemberi kiadásokból nagyságrendileg 200 milliárd forint lehet az 
az összeg, amelyet nagyjából fele-fele arányban kifejezetten a karácsonyi ün-
nep miatti élelmiszer-vásárlásra, illetve az ajándékok beszerzésére fordítanak 
idén a családok. –--Tavaly ez az összeg 180-190 milliárd forint körül alakult, 
ebben az évben ennél több pénz kerülhet a kasszába, ami minden szinten, vala-
mennyi bolttípusnál érzôdni fog –-- fogalmazott Vámos György. Hozzátette: az 
éves összforgalom pedig 2017-ben már a tízezer milliárd forintot is túllépi a 
hazai piacon.

Ez a fôtitkár szavai szerint leginkább a markáns bérkiáramlásnak köszönhe-
tô, a háztartások ugyanis a megnövekedett jövedelmük egy részét közvetlenül 
a kereskedelemben költik el, emellett szolgáltatásokra és megtakarításra is 
többeknek futja. –-- A növekedés jövôre is kitart, a tavalyi 5 százalék körüli 
forgalombôvülés idén 4 százalék körül stabilizálódik. A következô években 
tovább nô a kiskereskedelem Magyarországon, jövôre különösen az iparcikkek, 
tartós fogyasztási eszközök forgalomemelkedése lesz átlagon felüli. Ez további 
kedvezô hatásokat jelent a gazdaság más területein is –- mondta.

A  Tesco és az Auchan áruházláncon kívül a kereskedelmi cégek azt jelezték: 
már készülnek az év végi bevásárlási szezonra.

–-- Karácsony elôtt jelentôs mértékben a sütési hozzávalók, a szeszalapú 
termékek és a kozmetikai csomagok forgalma nô, akár ötszörös, tízszeres 
mértékben egy átlagos hónaphoz képest. Novembertôl már érezhetô a növe-
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Ez-az
A humor legnagyobb áldása, hogy 

feloldja a feszültséget, s különösen 
olyan helyzetekben nélkülözhetetlen, 
amikor már csak nevetni lehet
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész 

mesélte egy interjúban: Barcsay Jenô 
festômûvész belépett a kommunista 
pártba, de utána addig nem tudott alud-
ni, amíg egy visszavonó levelet nem írt. 
Ennek pillanatok alatt híre kelt. Amikor 
a közelében lakó Kodállyal találkozott, 
a mester a fülébe súgta: „Még mindig 
szabadon van?” Így, magázódva. Bar-
csay elmondta, hogy nem merte soha 
letegezni Kodályt, hátha nem tegezte 
volna vissza.
Grosics Gyula, az Aranycsapat kapu-

sa felháborodva kiabálta az egyik mecs-
csen Zsolt István bírónak: „Pista, ez 
nem volt 11-es! Miért adtad meg?” „Ha 
nem fogja be a száját, kiállítom” – felelte 
a mindenkivel magázódó bíró.
Mészáros Ervin, a „kapitány”, az 1912-

es olimpián gyôztes kardcsapat tagja is 
híres volt a magázódásáról. Az ismert 
szólás így hangzott a szájából: „Ma ne-
kem, holnap magának.”

* * *
Divatszavak a neten: beszólt, odaszólt 

(X. Y.-nak), kirúgták (és sohasem fel-
mondtak neki, eltávolították, vagy szer-
zôdést bontottak vele), megszívták (pél-
dául a fegyveres rablók), állja a sarat (a 
politikus), hivatalos! (egy labdarúgó biz-
tos klubváltása esetén), ôrült (meccs; 
akkor használják, ha sok fordulat jel-
lemzi a mérkôzést), ütôs (például a film), 
(hasat, mellet, kôkemény popsit) villan-
tott. A legutóbbi Forma–1-es közvetítés 
alkalmával hallottam: „ötödik-hatodik 
helyet villantott”. Hát így terjed a kór…

„A szavak értéke folyton változik” -– 
figyelmeztet bennünket Kosztolányi. De 
a netet, úgy látszik, a fenti szavak tartják 
egyben.

* * *
Hudy Árpád az Irodalmi Jelen címû 

folyóirat egyik számában a szólásmondá-
sok alkonyáról füstölög. Egyebek mel-
lett azt hozza fel, hogy a szalmalángéletû 
szókapcsolat a kérészéletû vagy a köl-
tôibb tiszavirág-életû helyébe nyomako-
dik. Vagy a megindultságot arat, nyilván 
a sikert arat mintájára született torzó 
stb.

Mit szólna a szerzô a szólásmondások 
nyomán született következô aforizmák-
hoz: Hazug ember ne fusson versenyt a 
sánta kutyával. –-- Kölcsönkenyér is 
hizlal. –-- Nem mind arany, ami lako-
dalom. –-- Többet ér egy bukott angyal, 
mint egy eminens ördög. 

Játék a szavakkal, avagy a gondolatok 
vadonja?

* * * 
Futballválogatottunk egykori jobbszél-

sôje, Sándor Csikar szobája lexikonok-
kal, könyvsorozatokkal, értékes mûvé-
szeti albumokkal volt teli. „Olvasod is 
ôket?” –-- kérdeztem. „Á, dehogy! --– 
válaszolta a világ legtermészetesebb 
módján –--, de nem gyönyörûek? A lakás 
díszei!”

Vannak nagy tekintélyû könyvek, ame-
lyeket így becsülünk meg: tán csodállak, 
ámde nem olvaslak!

* * *
Bergson szerint az ember az egyetlen 

nevetô állat. Az az ôrmester például, aki 
rákiált az újoncra: „Mit röhög, maga 
állat?” –-- nemcsak a véderô tagja, ha-
nem bergsonista is. 

A humor legnagyobb áldása, hogy fel-
oldja a feszültséget, s különösen olyan 
helyzetekben nélkülözhetetlen, amikor 
már csak nevetni lehet.

Mégis: rendkívül leleplezô, hogy ki min 
tud nevetni.

Kô András 
(Magyar Hírlap)

EMIR-ügy: tovább nyomoznak
Továbbra is fokozott ügyészi felügyelettel, egyelôre azonban ismeretlen 

tettes ellen zajlik a nyomozás hûtlen kezelés gyanújával az EMIR elnevezésû, a 
Gyurcsány-korszakhoz köthetô uniós fejlesztés miatt.

Továbbra sincs gyanúsítottja az úgynevezett EMIR-ügynek. A Fôvárosi Fôü-
gyészség közölte, a nyomozás határidejét 2018. február 23-áig meghosszabbítot-
ták. Ibolya Tibor fôügyész korábban arról tájékoztatott, hogy több mint tizen-
hétmilliárd forintos kárt okozhattak a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség tisztségviselôi 2003 és 2008 között. Emiatt, illetve az Eu-
rópai Bizottság által feltárt szabálytalanságok nyomán Lázár János Minisz-
terelnökséget vezetô miniszter tett feljelentést, s az eljárás különösen jelentôs 
vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelés gyanúja miatt indult, fokozott ügyészi 
felügyelettel, a Budapesti Rendôr-fôkapitányság korrupció és gazdasági bûnö-
zés elleni fôosztályánál.

Az ügy lényege, hogy az EB tizennyolcmilliárd forintot követelt vissza ha-
zánktól, az európai uniós pályázatok nyomon követését szolgáló informatikai 
hálózat, az úgynevezett EMIR-rendszer kiépítésével összefüggô szabálytalan 
közbeszerzések miatt. A kifogásolt idôszakban a néhai szocialista képviselô, 
Komáromi András által alapított Welt 2000 Kft.-vel a megállapodásokat állami 
részrôl a késôbb a Gyurcsány-féle Altus vezetôi, így a bukott miniszterelnök 
felesége, Dobrev Klára, valamint Heil Péter kötötték meg. Budai Gyula volt 
elszámoltatási kormánybiztos hangsúlyozta, megkerülhetetlen a Gyurcsány–
Dobrev család felelôssége ebben a „brutálisan nagy korrupciós botrányban”. 
Vitathatatlan, hogy nem volt nyílt közbeszerzés, sem nyilvános pályáztatás, sôt 
kifejezetten kijelölték a feladatra a Welt 2000 Kft.-t. A cégen csaknem 
tizenkétezermilliárd forintnyi uniós forrás ment át, ennyit kezelt – magyarázta 
a fideszes politikus. A 2010-es kormányváltás után egyébként az állam évekig 
próbálta megszerezni a kiemelt jelentôségû feladatot ellátó céget, illetve a 
program lényegét adó forráskódot, ám erre csak 2014 végén kerülhetett sor. 

Dobrev és Heil tagadta a neki felrótt cselekményeket, mindkettejük szerint 
minden rendben volt a monitoringrendszerrel. Mindenesetre a Fidesz több 
alkalommal is felszólította az érintetteket, köztük magát Gyurcsány Ferencet, 
hogy tisztázzák szerepüket az ügyben, s ne a kormányra mutogassanak a 
visszafizetési kötelezettség kapcsán.

Kezdôdik a karácsonyi szezon
Egyre több áruházban kezdôdik a karácsonyi ünnepek elôtti bevásárlási 

szezon: idén további jelentôs forgalombôvülésre számítanak a kereskedôk. A 
várakozások szerint tavaly decemberhez képest mintegy 3-4 százalékkal nô a 
boltokban eladott áruk mennyisége, a lakosság karácsonyi ajándékokra és az 

MICSKÓ JÓZSEF
2017. október 5-én, 70 éves korában,

rövid, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt.
2017. október 19-én vettünk tôle végsô búcsút, 
kórházban lévô imádott feleségét nélkülözve.

Gyászolják szeretô felesége Zsuzsanna, 
leányai Joanne és Belynda,

fia James.
Kanadában élô ikertestvére 

Károly és unokaöccse Charlie junior.
Barátai, volt ügyfelei.

NYUGODJ BÉKÉBEN

Szomorú és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik 
szerették és ismerték, hogy szeretett férj, édesapa, 

rokon és barát

Gyászjelentés



kedés az üzleteinkben, de az említett kategóriákban decemberben, fôleg a 
karácsony elôtti két hétben nô igazán a forgalom. A friss termékek esetén pedig 
a karácsony elôtti utolsó hét a legmeghatározóbb –-- elemezte lapunknak a Spar 
üzletlánc kommunikációs vezetôje. Maczelka Márk elmondta: november 
elejétôl növelik az árukészletet, bôvítik a választékot, idén 5-8 százalékkal 
nagyobb forgalomra számítanak.

–-- Évrôl évre magasabb eladásokat realizálunk a szezonális termékek ese-
tén, ezek mértéke árucsoporttól függôen 10-20 százalék is lehet. A legnagyobb 
kereslet a szeszes italok, a bor, a pezsgô, a liszt, a sütési hozzávalók, a lekvár, a 
majonéz, a kozmetikai csomagok, a szezonális édességek, illetve friss termékek 
esetén a margarin, a vaj, a pulyka- és a csirkemell iránt várható –-- mondta, 
hozzátéve: idén nem kalkulálnak jelentôs drágulással.

A Lidl Magyarország november elejétôl az ünnepekig különbözô tematikájú 
termékkínálattal készül a karácsonyi idôszakra. A diszkontáruházakban saját 
márkás karácsonyi édességekkel, szaloncukrokkal és a díszítéshez szükséges 
kiegészítôkkel indul az akciós idôszak, majd a vásárlói igények szerint alakítják 
a szezonális termékek kínálatát. Lapunkkal közölték: az ünnepek közeledtével 
megnövekedett vásárlói kedv jellemzô az üzletekben, ezért kiemelten figyelnek 
erre az idôszakra. –-- A karácsonyi szezon évrôl évre minden tekintetben egyre 
eredményesebb. A legkeresettebb termékeink decemberben a dekorációk, a 
játékok, valamint a prémiumkategóriájú és elérhetô áron kapható saját márkás 
termékek. Az élelmiszer-kínálat idén is bôvült, számos új termékkel készülünk 
az ünnepekre –-- jelezte a Lidl Magyarország.

Az ALDI kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy minél szélesebb kínálattal 
rendelkezzen karácsony elôtt. Az ünnepi csokoládé- és édességkínálat már 
szeptember 7-tôl elérhetô a boltokban, októbertôl folyamatosan kínálnak 
dekorációs kiegészítôket, ajándéknak való kozmetikai termékeket. –-- A kedvelt 
ételeket, italokat, bejglit, haltermékeket, alkoholcsomagokat, magas minôségû 
borokat, pezsgôket is áruljuk a szezonban –-- közölte megkeresésünkre a német 
diszkontlánc. Úgy tapasztalják, hogy a vásárlók inkább a magasabb minôségû 
termékeket keresik, illetve kedvelik a saját márkás termékeket, ezért az alap-
anyagok és a tipikus szezonális árucikkek tekintetében is bôséges kínálattal, 
számos akcióval várják az ünnepi rohamot.

A CBA üzletláncnál november elején, a Mikuláshoz köthetô termékek meg-
jelenésével kezdôdik a karácsonyi szezon. Az ünnepekig hétrôl hétre egyre több 
szezonális árucikk érkezik áruházainkba –-- mondta Fodor Attila, a CBA 
kommunikációs igazgatója. Jelezte: az elmúlt évek pozitív tendenciájából arra 
következtetnek, hogy idén is forgalomnövekedés lesz megfigyelhetô az év végi 
idôszakban, ebben az is szerepet játszik, hogy egyre több vásárló választja a 
magasabb minôségû termékeket. –-- Tavaly az 5-10 százalékos bôvülés sem volt 
ritka az üzletek forgalmában karácsony elôtt. Jellemzôen a múlt évi árszintekre 
számíthatnak a vásárlók a CBA-boltokban –-- mondta Fodor Attila.

Nem volt ilyen alacsony 
a munkanélküliség az elmúlt 25 évben
A kedvezô gazdasági folyamatoknak és a kormány intézkedéseinek köszön-

hetôen újabb rekordot döntött a foglalkoztatottak száma. Már 4 millió 451 ezren 
dolgoznak Magyarországon –-- mondta Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter. Olyannyira, hogy a rendszerváltás óta nem dolgoztak ilyen sokan 
Magyarországon.

A miniszter leszögezte, a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetôen a reál-
bérek 10 százalék felett növekedtek az idei évben, ezzel párhuzamosan a foglal-
koztatottak száma folyamatosan, a rendszerváltás óta nem látott mértékben 
emelkedik.

Varga Mihály azt mondta, ez jól bizonyítja, hogy a megkötött megállapodás 
sikeres, a munkaerôpiacra egyértelmûen pozitív hatást fejtett ki, egyrészt 
érdemben emelve a legkisebb béreket, másrészt csökkentve a munkáltatók 
adóterheit.
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HÍREK
Hangsúlyozta, a munkanélküliség az elmúlt 25 évben még soha nem volt 

ennyire alacsony, amihez a Munkahelyvédelmi Akció, az Ifjúsági Garancia 
program és a kormányzat további foglalkoztatáspolitikai és aktivitást ösztönzô 
intézkedései is hozzájárultak.

A munkanélküliek száma egy év alatt 38 ezer fôvel, 189 ezer fôre mérséklô-
dött, így a munkanélküliségi ráta 63 hónapnyi folyamatos csökkenést követôen 
4,1%-on állt. Ezzel uniós összehasonlításban továbbra is a negyedik helyen 
állunk, a régióból csak Csehország áll elôttünk –-- tette hozzá.

A nemzetgazdasági miniszter közölte, a foglalkoztatás folytatódó bôvülését 
támogatja a háztartások növekvô fogyasztása, a vállalatok bejelentett fejleszté-
sei, az otthonteremtési program következtében fellendülô lakásépítések, vala-
mint az EU-s források kifizetésének felgyorsítása.

Kevesebb gyermek született
Nôtt a természetes fogyás 2017 elsô nyolc hónapjában, mivel az elôzô év 

azonos idôszakához képest többen haltak meg és kevesebb gyerek született – 
közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Idén január és augusztus között 60 164 
gyermek jött világra, 376-tal, azaz 0,6 százalékkal kevesebb, mint tavaly. (2016 
szökôév volt, így az idén egy nappal rövidebb a vizsgált idôszak.)Ennek 
figyelembevételével a születésszám az elôzô év azonos idôszakához képest csak 
0,2 százalékkal maradt el. Januárban 0,4, májusban tíz százalékkal emelkedett a 
születések száma, a többi hónapban kevesebb gyermek jött a világra, mint az 
elôzô év azonos hónapjaiban.

Az év elsô nyolc hónapjában 89 127-en haltak meg, ez 6,9 százalékos –-- a 
szökônaphatást figyelembe véve 7,3 százalékos –-- emelkedést, 5736-tal több 
elhunytat jelent 2016 azonos idôszakához képest. Január–februárban a halále-
setek száma átlagosan 25 százalékkal emelkedett, március–májusban három 
százalékra mérséklôdött, majd június–júliusban már átlagosan 2,1 százalékkal 
csökkent az elhunytak száma.

Ezt követôen augusztusban 1,5 százalékkal többen haltak meg, mint 2016 
azonos idôszakában. Az év eleji jelentôs halálozási többlet hátterében – a két 
évvel ezelôtti folyamatokhoz hasonlóan – most is a tetôzô influenzajárvány 
állhatott. A halálozások számának emelkedése, valamint a születések számának 
kismértékû csökkenése következtében a természetes fogyás a 2016. január–
augusztusi 22 851-gyel szemben 28 963 volt, ez 27 százalékos növekedést jelent.

A házasságkötések számának 2011 óta tartó emelkedése megtorpant. A 2017 
elsô nyolc hónapjában megkötött 35 963 házasság három százalékkal, 1129-cel 
volt kevesebb az elôzô év azonos idôszakáénál.

Idén augusztus végéig ezer lakosra 9,2 élve születés és 13,7 halálozás jutott. 
Az elôbbi változatlan maradt, az utóbbi egy ezrelékponttal magasabb volt az 
elôzô év azonos idôszakára számított értéknél, ennek eredményeként a 
természetes fogyás 0,9 ezrelékponttal, 4,4 ezrelékre emelkedett. Az év elsô 
nyolc hónapjában ezer élve születésre 3,6 csecsemôhalálozás jutott, ami 0,5 
ezrelékpontos csökkenés az elôzô év január–augusztushoz képest.

A magyar fiatalok 30 százaléka 
közösségi média--függô

Átlagosan napi két órát töltenek közösségi oldalak elôtt, és az életük felét már 
online térben élik az úgynevezett Z generációhoz tartozó magyar fiatalok, akik 
már többet kommunikálnak az interneten, mint személyesen --- ismertették egy 
friss kutatás eredményeit az M1 aktuális csatornán.

A kutatás eredményeival kapcsolatban F. Takács István, az F2F Coaching 
vezetô tanácsadója úgy fogalmazott, hogy a csak online kommunikáció miatt 
elvész valami a fiatalok érzelmi intelligenciája, empátiás készség fejlôdésébôl.

Kimarad a valódi közösségi kommunikáció, amelynek rengeteg nem verbális 
eleme van, a többi között testtartás, tekintet, gesztusok, amelyek online kommu-
nikációval nem tanulhatók --- fûzte hozzá F. Takács István. Kitért arra is, hogy 
mivel a mai tinik az online térben szocializálódnak, saját énjüket, egójukat min-
dig úgy kommunikálják, ahogy ôk szeretnék, és ennek lehet következménye az 
én felértékelôdése, “egoisztikus, narcisztikus” viselkedés.

Kutatások alapján ez oda vezethet, hogy az adott ember sokkal késôbb lesz 
kompromisszumkész, ami pedig egy kiegyensúlyozott párkapcsolatnak is 
alapvetô feltétele.

Az Y generációhoz az 1980 és 1995 között, a Z generációhoz pedig az 1996 és 
2007 között születetteket sorolják.

* * *
Minden negyedik gyermeket érint a túlsúly vagy az elhízás Magyarországon 

–-- mondta Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének 
elnöke vasárnap az M1 aktuális csatornán.

A felnôtt lakosság 65 százaléka túlsúlyos vagy elhízott – közölte, hozzátéve: a 
túlsúly az enyhébb, az elhízás a nagyobb mértékû testtömeg-többletet jelenti.

Kubányi Jolán felhívta a figyelmet arra: az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) tavalyi jelentése szerint már az öt év alatti gyermekeknél is megjelenik 
ez a probléma, 41 millióra tehetô közöttük azok száma, akiket érint. Ez is 
mutatja, hogy minél korábban kell elkezdeni tenni a megelôzésért --– hangsú-
lyozta.
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KEZDÔDIK…
A történelem folyamán sokszor meg-

tapasztalhattuk, hogy a kommunisták 
–-- és posztkommunisták –-- esetében 
„nincs olyan vastag bôrt igénylô ha-
zugság, amit szemrebbenés nélkül ki 
ne mondanának, ha azt a mozgalom 
érdeke vagy az elvtársak személyes 
boldogulása úgy kívánja.” (Alekszan-
der Szolzsenyicin)

Az MSZP EP-képviselôjének nem 
volt elég, hogy idézôjelbe tette az 1956-
os ünnepet, ugyanazon bejegyzése 
alatt kommentben imígyen folytatta 
ámokfutását: „Mindazonáltal a magyar 
emberek többsége ateista„ –-- válaszol-
ta Szanyi Tibor az egyik --– hozzászó-
lásaiból ítélve –-- keresztény és ma-
gyar kommentelônek.

A 2011-es népszámlálási adatok sze-
rint „Felekezeten kívüli”-nek a magyar 
lakosság 18,18%-a tartotta önmagát. 
Bár ez akkora szám aminek, ha támo-
gatottságról beszélnénk, mostanság 
igencsak örülne a egykori MSZMP 
utódpártja, a magyar emberek több-
ségétôl igen távol áll.

Dosztojevszkij írta A félkegyelmûben, 
hogy „ami pedig hazugsággal kezdô-
dik, annak hazugsággal kell végzôdnie 
is; ez természeti törvény”.

(Magyar Idôk)

VERHOVSTADT 
ORBÁNRA LÔTT, DE 

MAGÁT TALÁLTA EL
Guy Verhovstadt az Európai Parla-

ment liberális frakcióvezetôje a CEU 
érdekében hallatta a hangját a Twitte-
ren, ahol arra szólította fel az uniós 
tagállamok vezetôit, hogy a brüsszeli 
csúcstalálkozón tegyék helyre Orbán 
Viktort.

A poszt nem hozta meg a várt ered-
ményt. Sôt! A kommentelôk ízekre 
szedték a ballib politikus álaggódását.

„Maga beteg. Az akadémiai szabadság 
Magyarországon a legmagasabb szin-
ten van. A magyar miniszterelnök 
meg akarja védeni a magyarokat és 
megállítani a baloldali propagandát. 
Az EU haldoklik.”

„Akadémiai szabadság? Mi valódi 
szabadságot akarunk. Ahogyan Orbán 
Viktor úr mutatja nekünk.”

Úgy tûnik, Guynak ez most sem jött 
össze.

Kicsit olyan visszatérô erôlködése a 
magyar miniszterelnökkel szemben, 
mintha elunva az évezredes szólás 
igazságát, a légy kezdene kapkodni a 
Sas után. Ez pedig elég röhejesnek 
tûnik.

(Magyar Idôk)

SOROS GYÖRGY NAGY 
IGAZSÁGOT MONDOTT
A spekuláns jegyzetet írt az Élet és 

Irodalomnevezetû hetilapba, amely-
ben többek között ezt írja: „A jövô nem 
az úszítóké (sic!): a gyûlölet nem 
közösséget, csak megkeseredett, egy-
másban is ellenséget látó, önmagukkal 
is békétlen embereket teremt. A gyû-
lölet szítása pedig veszélyes fegyver: 
egy idô után a gyûlölet mindig a gyû-
löletkeltôk ellen fordul. Gyûlöletbôl 
nem a jövô, csak hazug múlt építhetô.”

Valóban szép gondolatok. Érdemes 
lenne megfontolnia például az általa 
támogatott a Trump-ellenes hisztériá-
zóknak, a tavasszal az Orbán-kormány 
ellen tüntetôk csoportjának, Simicska 
Lajosnak, a magyar balliberális média 
jó néhány képviselôjének, vagy az ol-
dalaikon kommentelôk seregének.

(Magyar Idôk)

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár

és szeretne részt venni a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!
Részletek: www.valasztas.hu
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„Akikért nem szólt a harang”
1944 – 1945
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Madártávlatból...
1998
Úti olvasmányul ismét egy vékony 

kis könyvet hoztam magammal. A 
Szenci Molnár Társaság kiadványát, 
amiben Szathmáry Lajos rövid kar-
colatait jelentette meg írókról, köl-
tôkrôl, mûvészekrôl. A könyv külön-
legessége: emigrációs személyisé-
gekrôl szól. Szíj Rezsôé az érdem, 
kiadóvállalata azon kevesek közé tar-
tozik, amelyek nem követik az egy-
pártrendszer gyakorlatát: az emigrá-
cióról roszszat, vagy semmit. A »fül-
szövegben« írja a kiadó: „A kötetben 
olyan jelentôs írókkal és költôkkel 
találkozunk, akik közül többen szinte 
teljesen kiestek az irodalmi köztuda-
tunkból. Flórián Tibor, Képes Géza, 
Kovács Fréda, a Molter házaspár, 
Szitnyay Zoltán, Makkai Ádám, Tol-
las Tibor, Víg Béla, Buday György, 
Domján József, Gyímesi Kásás Ernô, 
Kner Albert, Anda Géza, Fráter Ló- 
ránd, Erdélyi István. Valamennyien 
olyan értékei és magyarságot szol-
gáló hasznos alakjai az irodalomnak, 
a tudománynak, a mûvészetnek, hogy 
nem maradhatnak ki szellemi értéke-
ink közül. Ezek az írások éppúgy hi-
ányt pótolnak, mint az egyetemes 
magyarságot érintô észrevételei, kri-
tikai megjegyzései, mûvészeti, közé-
leti és társadalmi kérdésekrôl.”

„Hiányt pótolnak”? Egy csöpp kis 
részét igen. Hiszen a felsoroltak – 
többségükben emigránsok –, még 
annak a névsornak is csak töredéke, 
akikkel a gazdag irodalmi-társadalmi 
életet élô Szathmáry Lajos kapcso-
latot tartott. Mert bizony, úgy igaz, 
hogy a felsoroltak mellôzhetetlen 
értékei az egyetemes magyar kultú-
rának, éppen úgy igaz, hogy e szeren-
cséseken kívül – akikrôl egy 144 olda-
las kis könyvecske mégis megem-
lékezett – százával felsorolhatók len-
nének azok, akiket ugyanilyen alapon 
meg kellene ismertetni az otthoni 
magyar közönséggel. Az, hogy nincs 
sikeres Emigrációs Könyvkiadó ma 
Magyarországon, a rendszerváltás 
(leváltás) elmaradásának tulajdonít-
ható.

Azért foglalkozom Szathmáry Lajos 
könyvével, mert olvasása sok idô-
szerû gondolatot ébreszt. Itt van 
mindjárt az elején az emigráció tár-
gyi hagyatékának az ügye. Szath-
máry nemcsak emigrációs író, költô, 
de sikeres üzletember is. „Nem kevés 
azon egyéneknek, íróknak, folyóira-
toknak, könyvtáraknak, intézmé-
nyeknek a száma, akiket, amelyeket 
névtelenségbe burkolózva segélye-
zett, világhírû intézmények vallják 
mecénásuknak: világlapok igénylik 
irodalmi és közérdekû írásait” – írja 
továbbá a fülszöveg. Taláncsak ter-
mészetes, hogy ilyen ember 17 ezer 
magyar tárgyú, magyar vonatkozású 
könyvet hagy maga után. Az viszont 
már nem természetes, hogy ezt a 
világon páratlan magyarságtudomá-
nyi gyûjteményt a chicagoi egyetem 
könyvtárának adományozta, amely 
vállalta annak megôrzését. Döntése 
oka nyilvánvaló: több bizalma volt az 
amerikai könyvtárban, mint bármely 
magyarországi megôrzô intézetben. 
Erre viszont érdemes odafigyelni.

Szathmáry Lajos elrendezte halála 
elôtt könyvtárának, irattárának sor-
sát. A mi magunk portáján nem 
találkoztam hasonlóképpen gondos-

kodó személlyel. Ausztráliában sem 
jött létre magyar hagyatéki könyv- és 
levéltár. Az ausztráliai magyar emi-
gráció a magyar történelemnek is és 
Ausztrália történelmének is külön-
leges és sajátos esete. Felmérése a 
jövô feladata, és amikor már nem 
lesznek megkérdezhetô személyek, 
az érdeklôdést abból kell kielégíteni, 
amit mi hátrahagyunk. Mi lett a sorsa 
Padányi Viktor, Gallus Sándor, 
Varsányi Gyula, Botond István, 
Malonyay Éva, Barcza György és 
még sok más írói, politikai, katonai, 
tudományos, mûvészi személyiség 
könyv-és irattárának? Mi lesz a sorsa 
jómagam gyûjteményének?

„Eljött az ideje – írja Szathmáry –, 
hogy döntsek, mi történjék magyar 
gyûjteményemmel. Vendéglôm bejá-
ratával szemben negyedszázadon át 
egy temetésrendezô kápolnája volt. 
Láttam, hogy soha senki, aki meghal, 
nem vitt semmit magával a másvi-
lágra. Tudtam, hogy eljön az idô, én 
sem leszek kivétel. 1953 óta tanul-
mányozom az amerikai magyar 
könyvtárak sorsát. Talán egyszer 
megírom kutatásaim eredményét. 
Rémregény lesz, hihetetlen rémre-
gény. Minél nagyobb, minél komo-
lyabb, terjedelmesebb volt a könyv-
tár, annál szörnyûbb sorsra jutott.”

Csak egyik része a magyarországi 
kultúrbotránynak az emigráció mel-
lôzése, agyonhallgatása, másik része 
annak elrágalmazása, meghamisítása. 
Szathmáry egyik karcolata errôl szól. 
Mégcsak nem is a félretájékoztató 
ipar bûzhödt lapjain megjelenô ripor-
tokról szól — amely mûfaj akkor 
alakult ki Magyarországon, amikor a 
„Magyar Népidemokrácia” létrejött –, 
hanem az útleírás-irodalom alap-
vetôen politikamentes köteteiben 
található igaztalanságokról. Amikor 
elveti a feltételezést, hogy csupa 
ostoba firkászok járják a világot úti 
könyvek munkatársaként, felveti 
Szathmáry a kérdést: „Talán a kiadói 
követelmények kívánják meg azt, 
hogy kizárólag tárgyi tévedésektôl 
hemzsegô, szándékosan félremagya-
rázott, vagy otrombán bárgyú úti 
beszámolók kerüljenek a magyar 
olvasóközönség kezébe? Vagy egy-
szerûen a nyugati utat jutalomként 
élvezô útleírók akarják bizonyítani, 
hogy ôk »jó fiúk«, vonalas, megbíz-
ható emberek, akiket máskor is tes-
sék szíves lenni majd kiengedni?”

No persze, ebbôl kitûnik, hogy ez 
még bôven az acélgyörgyi idôkben 
lehetett így. De változott-e a követel-
mény, és mennyit? Ezen a téren egy 
kis saját tapasztalat is hozzájárul a 
kérdés megválaszolásához. Egyre-
másra óvatosságra int a tapasztalat. 
Például, a múlt év végefelé járt Syd-
neyben egy budapesti „televíziós 
újságíró” farmernadrágos hölgy, aki 
felvételezô kíséret nélküli (Pesten ezt 
stábnak nevezik, de mi még tudunk 
magyarul) vagyis szóbeli interjúkat 
gyûjtött. És mi jött ki belôle? Jó kér-
dés – Szathmáry Lajos tapasztalatai 
nyomán –, vajon Farmernadrág 
rosszmájúskodott, vagy a szadeszos 
hetilap gonoszkodott velünk. A kér-
dés eldöntése persze nem változtat a 
lényegen; nyegle, ostoba firkátum 
lett belôle, ami az acélgyörgyi szel-
lemiség továbbélését bizonyítja. Mi- 
lyen is az emigráns? „Képzeletbeli 
hídon él, örökös félúton Ausztrália és 
Magyarország között, se itt, se ott, 
utálják vagy elfogadják egymást: 

rákényszerülnek, ugyanis más nem 
igen fogadja el ôket.”  Tehát amolyan 
gyökértelen, talajtalan, reménytelen 
élet. Farmernadrág hogyan is értené 
meg, hogy mi Ausztráliában jól érez-
zük magunkat bolsevizmusmentes 
magyar környezetben, és ha találko-
zott olyanokkal, akikrôl a fentieket 
zagyválja, azokkal mi itt Ausztráliá-
ban nem is találkozunk. Nem sok 
közünk van azokhoz, akiket „az egész 
itteni Trianon-csámcsogás nem érde-
kel”.

„Sokan vannak a fiatalabb emigrán-
sok között, akik elítélik azokat, akik 
vehemensen politizálnak és 22 ezer 
kilométer távolságra próbálnak lô-
dözni”. Az emigránsok ilyetén bemu-
tatása után közvetlenül a „magyar 
nôkre” tereli a szót Farmernadrág, 
akik egyike masszázsszalon tulajdo-
nos, „amelyben tizenöt thai lány dol-
gozott. Finoman kérdezgetném, mifé-
le masszázst végeztek a lányok” ... Itt 
bôvebb magyarázat jön, amit nem 
idézek, majd jön a bölcselet: „A biz-
niszben a pénz a lényeg”. 

Honfiúi feladatként kocsimmal 
kivittem a tévés újságírónôt a délvi-
dékieknél rendezett aradi vértanúk 
napjára, közben elmondtam emigrá-
lásom és Ausztráliába érkezésem tör-
ténetét, amirôl jegyezgetett nagy 
betûkkel, mert sem gyorsírni nem 
tudott, sem hangfelvevôje nem volt. 
Ilyenkor kellene emlékezôtehetség is. 
Mit jegyzett fel rólam: „Ô szobafestô 
szakmával a tervezôségig verekedte 
fel magát, de hogy ez pontosan mit 
jelent, arra nem tér ki. Annyit árul el 
csupán, , hogy észrevette: Sydneyben 
milyen egyszerû házak épülnek a kül-
városokban, ez ösztönözte arra, hogy 
tanuljon és vállalkozást alapítson.” A 
negyvenperces úton elmondottakból 
ilyen kevés és ilyen zagyvaság lett. 
Az újságról semmit sem jegyzett 
meg, csak azt, amit Ipper Pétertôl 
hallott: „Az igazság az, hogy ezeröt-
száz példányban jelenik meg, s a fele 
remittenda”. Ilyen hát az újságíró 
szakma Magyarországon. Ott persze 
nem szobafestôi szakmával kezdik, 
ott erre születni kell. Jó családba, elv-
társi környezetben, tévés–rádiós hab-
lagyolással 168 órán keresztül.

Szathmáry Lajos idéz egy angol 
közmondást: „Aki egy hónapra el-
megy Indiába, könyvet ír útjáról. Aki 
egy évet tölt ott, ír egy cikket. Aki ott 
tölt harminc, negyven évet, az hall-
gat, mert tudja, hogy ennyi idô alatt 
nem lehet megismerni Indiát”. Ebbôl 
a mai tanulság: óvakodjunk a pesti 
riporterektôl. De újra és újra beug-
runk nekik, mert jóhiszemûen azt 
képzeljük, hogy ebben a szakmában 
is akadhat néhány tisztességes em-
ber. Most legutóbb egy filmezôcso-
port járt nálunk a Duna Televízióban 
való megjelenés hírével. Szinte min-
denkivel beszéltek – kíváncsiak va-
gyunk, mi jelenik meg belôle, és mi-
ként. Ráállunk, mert érezzük a ma-
gyarországiak emigrációs térképén a 
fehér foltokat, az ismeretek terén a 
sûrû ködöt, amit már oszlatni kéne.

A Magyarok Világszövetsége sze-
retne kapni, megjelentetni elfogad-
ható történetet a külföldi magyar-
ságról. Az Indiáról szóló közmondás 
pontosan ráillik az ausztráliai magyar 
emigrációról írható történelemre is. 
Ez pedig mégiscsak a mi adósságunk. 
Mert miként állunk az Úr színe elé, 
ha Randé Jenô, Szántó Miklós, Lovas 
István, Nagy Kázmér és hasonlók 

fércelnek össze rólunk történelem-
könyvet. Meg olyanféle zagyvalékot, 
mint ami a „168 óra” c. folyóiratban 
megjelenik.

Szitnyai Zoltánról különösen ked-
ves megemlékezést írt könyvében 
Szathmáry Lajos. „Micsoda áldottan 
gazdag és milyen ostobán pazarló 
nemzet vagyunk mi, magyarok! – írja 
– Ha Szitnyay Zoltán más nemzet tag-
ja lenne, akár hazájában élne, akár 
külföldön, nemzetének tagjai és or-
szágának kormánya tejbe-vajba fü-
rösztenék, tenyerükön hordanák.”

Szitnyayval kapcsolatban nekünk, 
ausztráliai magyaroknak is van adós-
ságunk, csakhogy mentségünk is van 
rá. Írásainak utánközlését kértük, de 
amit ô kért, nem tudtuk teljesíteni. 
Kevés emigrációs lap tud fizetni a 
szerzôknek. Így azután az ausztráliai 
olvasók nem jutottak hozzá éppen a 
legnagyobb íróink – Márai Sándor, 
Zilahy Lajos, Wass Albert – munkái-
hoz.

Wass Albertet kétszer is meghívtuk 
Ausztráliába, de ez nem valósulhatott 
meg, mert feleségét is akarta magá-
val hozni, de annyit már nem tudtunk 
vállalni. Egyszer, jó huszonöt évvel 
ezelôtt halálhírét közölték, de itt csak 
akkor tettük közzé, amikor már az 
amerikai magyar újságokban is meg-
jelent. Hamarosan jött a cáfolat. 
Valakik szórakoztak, nem éppen jó 
szándékkal.

Románia, Ceausescu idején, számos 
kísérletet tett kiadatása érdekében, 
állítólagos háborús bûnösség címén, 
majd a hetvenes években Securitate 
ügynökök többször kíséreltek meg 
merényletet ellene.

Wass Albertnek – a magyar iroda-
lom eszázadi legjobbjai közül is ki-
emelkedô regényírónak –, az élete is 
kész regény. Egyszer majd, ha valaki 
ezt megírja, az lesz az emigrációs 
élet kulcsregénye. Mert nemcsak író 
és költô volt, hanem a magyar szelle-
mi emigráció legnagyobb nemzetpoli-
tikusa. Ezért gyûlölték a magyar-
országi bolsevisták, és gyûlölik ma is. 
Ilyen elkötelezettségû embert nem 
hívnak meg a külföldi magyarok par-
lamenti seregletére.

Élete alkonyán, talán túlzott érzé-
kenységgel, szeretett volna törvény 
szerint is a magyar államhoz kötôdni. 
Az etatizmus bûzlô, rothadó gyümöl-
cseként az ôsi történelmi magyar 
család sarjának, a magyar királyi 
hadsereg egykori tartalékos tisztjé-
nek, az ország védelmi harcában ma-
gasan kitüntetett hôsének, a magyar 
érdekekért emigrációban legtöbbet 
áldozó nemzetpolitikusnak annyit 
sem tudott megadni az 1990 óta fenn-
álló hatalom – az Antall-, a Boross- és 
a Horn-kormány –, hogy Wass Albert 
magyar állampolgárnak érezhesse 
magát. Nem akart román és amerikai 
állampolgárként meghalni. És amikor 
állampolgársági kérelmét Kuncze 
Gábor olyképpen kezelte, hogy hosz-
szú huzavona után olyan papírt ka-
pott, ami szerint „A bizonyítvány a 
kiállítástól számított egy évig érvé-
nyes”, vadászfegyverével véget ve-
tett hányatott életének.

Íme egy áldozata annak a nyolc-
vanéves mulasztásnak, aminek követ-
keztében a magyar népnek, nemzet-
nek eltávolított egyharmada részére 
nem találtak olyan jogi megoldást, 
ami a kitaszítottság iszonyú lelki 
csapását és minden egyéb következ-
ményeit enyhítené. Ezért hoztuk létre 

Ausztráliában az Egy a Nemzet Moz-
galmat az Ausztráliai Magyar Szent 
Korona Társaság keretében.

Felemeltük figyelmeztetô hangun-
kat 1993-ban eképpen:

– A magyar nép kirekesztett, elha-
tárolt egyharmada háromnegyed 
évszázados kálváriájának tragikus 
fordulatába lépett, nemzeti létében a 
hanyatlás zuhanásszerûvé vált a kör-
nyezô államok felgyorsult homogeni-
záló programjai következtében. Sem 
a nemzetközi helyzet, sem a ma-
gyarországi politikai helyzet nem 
érett arra, hogy ez a válság kedvezô-
en kezelhezô lenne. Az anyaország 
közvéleményébôl kiirtották a nemzet-
tudatot, két korosztály is felnôtt ab-
ban a programozott elbutító korszak-
ban, amikor nem is hallottak négy-
millió hadifogoly magyarról. Irántuk 
társadalmi együttérzés nincs, és ezen 
felül a magyar állam törvényei között 
egy sincs, ami az elhatárolt nemzet-
testeknek a hazához való viszonyát 
egyáltalán érzékelné, akárcsak vala-
milyen módon törôdne velük. A jelen-
kor legfontosabb magyar feladata-
ként fel kell ébreszteni és népszerû-
síteni kell az államhatárok korlátai 
fölötti nemzeti összetartozás eszmé-
jét, védekezésül az etatista-nacional-
ista magyarirtással szemben. Ennek 
elérése érdekében fel kell emelni a 
nemzet fogalmát olyan köztudati, 
közjogi és alkotmányjogi szintre, 
mint amivel felszerelte a polgári 
liberális államfelfogás és joggyakor-
lat az állampolgár fogalmát.

Abban reménykedünk, hogy Ma- 
gyarországon megfelelô felkészültsé-
gû jogászok véleményezik illetve 
megszövegezik a fent vázolt elvet, 
célkitûzést és programot. A feladat 
adva van: a nemzet egyharmada ma 
nem élheti életét a nemzet részeként, 
csak azért, mert idegen állam pol-
gárává tették.

Ennek a kornak az a bûne, hogy 
állampolgári kategóriákra szaggat 
kultúrköri kategóriákat. Az államha-
tárok alapján a gyakorlatban bûn-
cselekménnyé válik részükre a nyel-
vi-, a történelmi-, az érzelmi, a vallási 
és a kulturális örökség megvallása és 
gyakorlása.

A védekezés módját ezzel szemben 
a nemzet fogalmának közjogi és 
alkotmányos tényezôvé való avatásá-
ban látjuk. Ehhez nem kellenek nem-
zetközijogi szabályok, ez a magyar 
nemzet belügye, amit ha az egész 
magyar nemzet magáévá tesz, olyan 
erôforrást állít a megmaradás talap-
zatául, amit semmiféle nemzetközi 
szerzôdés, trianoni vagy párizsi 
„békeszerzôdés” le nem dönthet!

Gyakorlati eredményként azt akar-
juk elérni, hogy hozzon a magyar 
országgyûlés olyan törvényeket, 
amik törvényes és jogi keretet adnak 
az egész magyar nemzetnek az állam-
határoktól függetlenül. Ilyen határo-
zatot hozni a magyar népnek szu-
verén jogában áll. Hozzanak olyan 
törvényt, ami szerint: a magyar alkot-
mány a magyar nemzet tagjának 
tekint minden magyart, függetlenül 
attól, hogy mely államnak állampol-
gára.

Emeltessék a nemzet fogalma alkot-
mányjogi képletté, mert érzéseiben 
is, vágyaiban is, és reméljük fele-
melkedésében is: egy a nemzet! 

(Magyar Élet, 1998. április 2.)



II. János Pál pápa, Karol Jozef 
Wojtyla, korábbi krakkói hercegprí-
más sokaknak a katolikus egyház leg-
jobban szeretett vezetôje volt. Így 
nyilván érthetô az a mérhetetlen gyû-
lölet, ami a hazai balliberális oldalról 
érte. Mint a Magyar Narancs hetilap 
részérôl, amely egykor tervbe vett 
magyarországi látogatásáról „cápalá-
togatásként” adott ki belseje legmélyé-
bôl felfakadó jajkiáltást.

Ugyanarról a társaságról van szó, 
amely most egyöntetûen napi imádatát 
és hódolat fejezi ki a migránsok lábát 
is megmosó Ferenc pápa iránt.

És egyes odacsapódott egyéb lábtör-
lôikrôl, akik a vallás nevében, vagy 
akár képviselôiként háborodnak fel 
azok ellen, akik Ferenc pápát bírálni 
merik; nem szeretik hozzá hasonló 
hôfokon a migránsokat, és amúgy is 
szegregálnak. Ôk azok, akik ugyanak-
kor a világért se mernének azon isko-
lák szegregációja ellen ágálni, ame-
lyekbe az elôbb említett Ferenc pápa 

imádó egyes prominens uraik járatják 
gyermekeiket.

A franciaországi katolikus Bretagne-
ban is nagy szeretettel adóznak II. Já-
nos Pál pápa emlékének. Így az ottani 
Morbihan megyében fekvô gyönyörû, 
ôsi településen, a tízezer lakosú Ploer-
melben. Annak egyik terén 2006-ban 
állították fel II. János Pál nyolc méte-
res szobrát. A feje fölötti betoníven 
hatalmas méretû kôkeresztet helyez-
tek el.

A szobor Zurab Tsereteli orosz 
mûvész alkotása, és ô ajánlotta fel azt 
az akkori polgármesternek, Paul An-
selinnek.

Mint ahogyan a francia 20minutes 
portál kiposztolt hírében közölte, most 
a francia államtanács utasította a 
városvezetést, hogy távolítsa el az em-
lékmûrôl a keresztet. A francia állam-
tanács rendkívüli joghatósággal felru-
házott testület, amelynek ilyen 
„parancsolós” jogosítványai is van-
nak.

Az alkotás felavatása pillanatától 
keltve azonnal „feszültséget keltett”, 
tudósít a 20minutes. Egyeseknek szúr-
ta a szemét. De nagyon.

A „Szabadgondolkodók Szövetsége” 
neki is ment a bíróságon. A rennes-i 
közigazgatási bíróság 2015 áprilisában 
e szabadgondolkodóknak adva igazat 
elrendelte a teljes szobor eltávolítását, 
mert az „hivalkodó”. E határozatot 
azonban már decemberben Nantes vá-
rosa közigazgatási bírósága megsem-
misítette, úgyhogy a szobor maradt.

De az államtanács ezt a másodfokú 
határozatot megszüntette és elrendelte 
nem az egész szobornak, hanem csak a 
keresztnek az eltávolítását azzal az 
indoklással, hogy az ellene mond az 
1905. december 9-i törvény 28-i cikke-
lyének, amely az egyházak és az állam 
elválasztását rendeli el.

A városvezetés most is hat hónapot 
kapott a parancs végrehajtására.

Ez, mint köztudott a mintaliberális 
Emmanuel Macron Franciaországa, 
ahol a „másságra” oly annyira vigyáz-
nak.

* * *
Moszkvát és Budapestet komoly ag-

godalommal tölti el a totális „elukrá-
nosítás” Kijev által folytatott politikája 
- közölte az orosz külügyminisztérium 
Vlagyimir Tyitov orosz elsô külügy-
miniszter-helyettes Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszterrel 
és Csutora Zsolt helyettes külügyi 
államtitkárral folytatott budapesti 
tárgyalásait követôen.

Az orosz diplomáciai tárca arról tájé-
koztatta a TASZSZ hírügynökséget, 
hogy a felek az ukrajnai válság ren-
dezésének kontextusában megállapí-
tották: a minszki megállapodások 
végrehajtásának nincs alternatívája. 
Komoly aggodalmukat fejezték ki a 
totális “elukránosítás” Kijev által foly-
tatott politikája, valamint annak az 
ukrajnai nemzeti kisebbségekre gya-
korolt káros hatása miatt.

Az orosz külügyi összefoglaló szerint 
a felek egyetértettek több globális 
problémában, egyebek között a szíriai 
és a Koreai-félszigeten megvalósítandó 
békés rendezésben, valamint a 
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Béketeremtôk 
és Katalonia

A katalán függetlenségi mozgalmat a 
világsajtó is nagy érdeklôdéssel fo-
gadta. Szegény katalánoknak mond-
hatni senki sem segített, emlékeztetve 
Petôfi versét, „magára hagyták egy-
magára a gyáva népek a magyart”. 
Egyedül a katolikus irek és a skótok 
támogatták a katalánokat. A magyar 
kormány nem akart újjat húzni az 
összes nagyhatalmakkal, az EU-val és 
a NATO-val és spanyol belügynek mi-
nôsítette a katalán függetlenséget. Ez 
összmagyar szempontból helyes dön-
tés. De azért ne felejtsük el, azt a 
támogatást amit több éttizeten át a 
katalánok adtak a kissebbségi sorsban 
szenvedô magyar testvéreinknek. Ezt 
a Székely Tanács most sem felejtette 
el, mivel a nagynyilvánosság elôtt 
támogatta a jogos katalán követelése-
ket. J Pujol volt katalán elnök 
többször ellátogatott hazánkba és a ha-
táron túli véreinkkel is találkozott. 
Végül csak azt, hogy ha a Székelyföld-
nek olyan autonómiája lenne mint 
Katalóniának volt akkor azt hinnék, 

hogy végre itt a Kánaán.
Végül atkanyarozva Spanyolországba, 

a spanyol polgárháború vörös atrocitá-
sairól a „haladó” baloldali véleményfor-
málók nem igen beszéltek. A spanyol 
Vörös Terror történetéhez tartozik 
Jaen püspöke és a húga akinek ki-
végzését kétezer baloldali ünneplô 
csôcselék üdvözölte, fôleg akkor ami-
kor a nô hóhér La Pecosa (a Szeplô) 
elvégezte munkáját. (Ehhez hosszá 
tehetjük azokat a “háborús bûnösöket” 
akiket a nyilvánosság elôtt kivégeztek, 
és ahol a baloldali csôcselék minôsíthe-
tetnen viselkedése (a hóhért buzdítot-
ták : húzzad Bogár!!!) említésre méltó. 
De térjünk át egy másik tárgyra, a 
versaillesi “béke teremtôkre.” Az 
1919-es békeszerzôdések megnyitásá-
nál a “béketeremtô” Francia Köztársa-
ság elnöke Raymond Poincare az 
üdvözlô beszédben így nyilatkozott:

„A gyôzelem teljes, most már csak az 
van hátra, hogy a gyôzelem minden 
gyümölcsét learatsuk Önökkel 
együtt.”

Egy másik „béketeremtô” aki a végle-
ges magyar-csehszlovák határsáv ki-
dolgozását kidolgozta (1919 március 
19), a francia J E Pichon prágai egye-

temi tanár egykori francia lektora 
volt. Pichon szerint egy „erôs Csehsz-
lovákia a német terjeszkedés leghatal-
massabb akadálya kell hogy legyen. 
Ezért nem szabad csodálkozni, hogy 
végül oda jutottunk, hogy nagyjából 
minden cseh követelést elfogadtunk.”

Talán örülhetünk, hogy az összes 
nagyhatalmak mind elutasították azt a 
korridor javaslatot ami a délszáv Ju-
goszláviát és Csehszlovákiát összeköt-
ni szándékozott, --- itt elôször egy 200 
km széles korridorról volt szó, de ezt 
késôbb benesék 100 km-re módositot-
ták ami szintén nem sikerült.

A nagyhatalmak ugyancsak elutasí-
tották, hogy a színmagyar Sátoraljaúj-
helyt Csehszlovákiához csatolják, igy 
csak az a salomoni bölcsesség szüle-
tett, hogy a vasutállomást északi 
szomszédunknak adták, és ma is az 
országhatár a vasuti sorompó a két 
ország között.

Eltérve a migráns problémától, biz-
tató Szijjártó külügyminiszter igérete, 
hogy a magyar kormány minden ma-
gyar védelmében kiáll.

Kroyherr Frigyes    
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Nyugat-Balkánnal kapcsolatban. Meg-
állapították, hogy Oroszország és Ma-
gyarország elkötelezett a keresztény 
értékek és az európai civilizációs alap-
értékek védelmét célzó erôfeszítések 
mellett, amelyek „a társadalom nor-
mális fejlôdésének és az elkövetkezô 
nemzedékek jólétének zálogát jelen-
tik”.

A felek áttekintették a kétoldalú 
kapcsolatok kérdéseit Oroszországnak 
az EU-val és a NATO-val fennálló 
viszonyáról, megbeszélték a politikai 
kapcsolattartás menetrendjét és a két-
oldalú együttmûködés perspektíváit. 
Az orosz diplomáciai tárca szerint a 
felek hangsúlyozták, hogy érdekeltek 
a kereskedelmi és gazdasági együtt-
mûködés elmélyítésében, beleértve az 
atomenergetikai és a gázszállítási 
infrastrukturális stratégiai projektek 
megvalósítását.

* * *
A kijevi Magyar Ház megnyitása 

annak köszönhetôen vált lehetôvé, 
hogy Magyarország gazdaságilag és 

lélekben is egyaránt erôsödött -– hang-
súlyozta Grezsa István, a Miniszter-
elnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttmûködésének 
és összehangolt fejlesztési feladatainak 
kormányzati koordinációjáért felelôs 
kormánybiztosa az ukrán fôvárosban, 
azon a rendezvényen, amelyen ünne-
pélyesen megnyitották és átadták a 
Magyarok Kijevi Egyesületének a 
Magyar Házat.

A Kijev belvárosában lévô lakást --– 
ahol ezentúl a kijevi magyarok össze-
gyûlhetnek, különbözô rendezvényeket 
tarthatnak –- a magyar állam vásárolta 
meg, és átadta használatra az ukrán 
fôvárosban élô magyar kisebbség 
egyesületének. Az ünnepélyes megnyi-
tón jelen volt a magyar Külgazdasági 
és Külügyminisztérium képviseletében 
Balogh Csaba közigazgatási állam-
titkár, Bacskai József helyettes ál-
lamtitkár és Keskeny Ernô, Ma-
gyarország kijevi nagykövete.
Grezsa István beszédében kiemelte, 

hogy amikor Magyarország erôsödik, 

akkor nemcsak az országon belül élôk 
életkörülményeit kell javítania, hanem 
anyagi eszközökkel támogatnia kell a 
határain kívül élô magyarságot is. 
„Magyarország kormánya elhatározta, 
hogy a világon élô 15 millió magyart 
egy nemzeti közösségbe szervezi, és 
ebbe a kijevi magyarok is beletartoz-
nak” –-- mondta a kormánybiztos.

Kitért arra, hogy a kijevi Magyar 
Házat olyan idôszakban adják át, ami-
kor Magyarország és Ukrajna viszo-
nya megromlott. „Szeretnénk ezzel 
bemutatni, hogy mi volna a kölcsönös 
bizalmon alapuló együttmûködés ke-
rete” –-- fûzte hozzá. Reményét fejezte 
ki, hogy mihamarabb rendezôdnek a 
viták a két ország között. „Magyar-
ország kész a továbbiakban is az 
együttmûködésre Ukrajnával, ameny-
nyiben a jelenlegi elfogadhatatlan 
helyzet megváltozik” --– szögezte le, 
utalva a nemrég elfogadott új oktatási 
törvénynek a nemzeti kisebbségek 
anyanyelven történô oktatását szûkítô 
rendelkezéseire, amivel szemben az 

ukrajnai magyar szervezetek, vala-
mint Magyarország és több, Ukrajná-
val szomszédos állam kifogást emelt.

A kormánybiztos az MTI-nek adott 
külön nyilatkozatában úgy fogalma-
zott: Ukrajnának stabilitásra, kiszámít-
hatóságra lenne szüksége, ezért jó 
volna, ha Nyugat felôl nem nyitna ma-
ga ellen újabb frontokat. Hangsúlyozta, 
hogy Magyarország, a visegrádi orszá-
gok, valamint Románia komoly befo-
lyást gyakorolnak az Európai Unióban, 
és ezek az országok szeretnének se-
gítséget nyújtani Ukrajnának abban, 
hogy minél hamarabb a béke, a sta-
bilitás és a kiszámíthatóság útjára 
lépjen. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
a Kijevben élô magyarok egyesülete 
zömében olyanokból áll, akik az ukrán 
fôvárosban szereztek felsôfokú diplo-
mát, és befolyásos személyiségek a 
kijevi közéletben.
Petneházy Gyula, a Magyarok Kije-

vi Egyesületének elnöke beszédében 
kiemelte, hogy a kijevi Magyar Ház 
megnyitása kiemelkedô esemény az 
Etelközben élô szórvány magyarság 
számára. Emlékeztetett arra, hogy 
már a honfoglalás korától élnek ma-
gyarok Kijevben és környékén, de a 
12-ik század, a magyar falu megszûné-
se óta nem rendelkeztek az ott élô 
magyarok a közösség céljait szolgáló 
saját helyiséggel. Hangsúlyozta, hogy 
a kijevi magyar közösséghez tartozók-
nak több mint harminc éves álma, 
hogy mûködtessenek egy magyar há-
zat az ukrán fôvárosban, ahol megélhe-
tik a mindennapi magyarságukat, 
gyerekeiknek továbbadhatják nyelvü-
ket, kultúrájukat.

Szavai szerint az elmúlt évek azt mu-
tatták, hogy óriási igény van a magyar 
nyelv oktatására a második és harma-
dik generációs szórvány magyarok 
számára. Elmondta, hogy a most áta-
dott közösségi ház otthont fog adni a 
vasárnapi magyar iskolának, a magyar 
néptánciskolának, a hittanóráknak, a 
református gyülekezetnek és a ma-
gyar könyvtárnak. Elmondta, hogy je-
lenleg mintegy ötszáz fôre becsülik a 
Kijevben élô magyarok számát, akik 
közül jelenleg a Magyarok Kijevi 
Egyesületének 206 tagja van.

A rendezvényen a Magyarok Kijevi 
Egyesülete által alapított Etelköz Díj-
jal tüntették ki Dmitro Tkacsot, 
Ukrajna volt magyarországi nagy-
követét, az ukrán-magyar baráti 
társaság elnökét az Ukrajnában élô 
magyarságért, az ukrán és a ma-
gyar nép közötti barátságért tett 
erôfeszítéseiért.

* * *
Erdélyi középiskolások elitképzésé-

ben való együttmûködésrôl írt alá 
megállapodást a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem (EMTE) 
kolozsvári kara és a budapesti Mathias 
Corvinus Collegium (MCC).

Az együttmûködési megállapodást az 
újságírók jelenlétében írta alá Tonk
Márton, a Sapientia kolozsvári 
dékánja és Lánczi Péter, az MCC 
igazgatóhelyettese. A megállapodás 
értelmében a Sapientia befogadja, és 
tanárokkal is segíti azokat a hét végi 
képzéseket, amelyeket az MCC szer-
vez erdélyi középiskolás diákok szá-
mára.

Az MCC 2014 óta van jelen Erdélyben. 
Korábban a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnáziumban zajlottak a hét 
végi képzéseket, de mára több mint 
350 diák kapcsolódott be a program-

jaikba, ezért úgy döntöttek, hogy 
Székelyudvarhely mellett Kolozsváron 
is tartanak képzéseket. Utóbbiaknak 
nyújt helyszínt a magyar állam támo-
gatásával mûködô egyetem kolozsvári 
kara.

Az középiskolás diákok felvételi vizs-
gával kerülhetnek be az elitképzésbe, 
melynek keretében egyebek között 
magyar és egyetemes történelmet, 
közgazdaságtant, jogot, pszichológiát 
tanulhatnak, de az angol és magyar 
íráskészségüket is fejleszthetik. A 
felvételt nyert diákok nyolc héten át a 
rendelkezésükre bocsátott videókból 
és olvasmányokból készülnek, de ha-
vonta egy hét végét Székelyudvarhe-
lyen, illetve Kolozsváron töltenek, ahol 
elôadásokat hallgatnak.
Tonk Márton dékán elmondta,

arra fogja biztatni a Sapientia hall-
gatóit, hogy maguk is vegyenek részt 
azokon az elôadásokon, amelyeket a 
középiskolásoknak tartanak az egyete-
men. Hozzátette: az együttmûködésben 
jól egymásra talált a két intézmény, 
hiszen mindkettônek célja a tehetség-
gondozás, a jövô közép- és felsôvezetôi 
rétegének a képzése.

* * *
Elfogadta a román szenátus a nem 

magyar nemzeti kisebbségi frakció 
törvénykezdeményezését, amely nem-
zeti ünneppé nyilvánítaná december 
18-át, a romániai nemzeti kisebbségek 
napját.

A tervezet szerint az állami és helyi 
hatóságok logisztikai, vagy költségve-
tési támogatást nyújthatnak a nemzeti 
kisebbségek napja alkalmából szerve-
zett kulturális rendezvényekre, és elô-
írja, hogy az ünneprôl a román köz-
szolgálati televízió és rádió is 
beszámoljon.

A szenátorok egyhangúlag szavazták 
meg a törvénykezdeményezést, egy 
héttel azután, hogy --- támogatás híján 
--- visszaküldték a szakbizottsághoz 
azt a törvényjavaslatot, amely hivata-
los ünnepnappá nyilvánítaná március 
15-ét a romániai magyarok számára.

Mindkét tervezet esetében a végsô 
döntést a képviselôház hozza meg.

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 



Egy köztünk élô, közénk tartozó 
ember került megmérettetésre (és 
nagyszerûnek találtatott) és ez a meg-
mérettetés akkor érte, amikor egy 
élet munkájában, munkahelyén ---- 
újság írásában, szerkesztésében a 
tulajdonában lévô Magyar Életben ---, 
50 évet töltött el.

„Én szerencsés embernek mondha-
tom magam, amit kevesen tudnak el-
mondani magukról, mert egész éle-
tem során azt tehettem, amit legjob-
ban szerettem.” --- mondja Márffy 
Attila, aki október 20-án 11 óra 21 
perckor vehette át a melbournei 
Government Házban, Her Excel-
lency the Honourable Linda Des-
sau AC, Governor of Victoria-tól 
az OAM kitüntetést, melyet 
nem sok ember mondhat magáénak.

Barátai, az Interneten követték fi-
gyelemmel ezt a felemelô, nagy pilla-
natot, míg négy gyermeke Andrea, 
David, Boglárka és Kinga a hely-
színen lehettek és büszkén figyel-
hették édesapjuk kitüntetését, míg 
húga, Márti Olaszországban, ottani 
idô szerint hajnali 3 órakor várhatta, 
hogy vajon a kornyzóné elé kiszólítva  
angolul is Márffy marad a Márffy.

Márffy Attila „maximalista”, gyer-
mekei szeretetében és nevelésében, ô 
ott van állandóan részükre és szinte 
nem tudnak olyant kérni tôle, amit ne 
teljesítene. 

Ez a tulajdonsága az újság heten-
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Bagin Lívia   

Márffy Attila OAM kitüntetése

kénti megújulásában is meglátszik. 
(A Magyar Élet a külföldön élô ma-
gyarok egyik legszínvonalas heti lap-
ja.) Attilához nem tud úgy bekopogni 
senki, legyen az magyar vagy auszt-
rál, hogy kérésének ne tegyen eleget, 
vagy ne segítene azt megoldani. A 
Magyar Életet sokan kapják ingyen 
tôle, ki azért mert tiszteli Attila ôket, 
vagy mert nincs lehetôségük azt kifi-
zetni.

Ô az az ember, akit mindenki ked-
vel, szeret, vidám viccelôdô természe-
téért, barátságos lényéért.

Október 20. nemcsak Márffy Attilá-
nak volt ünnepnap, hanem mindenki-
nek, akik ôt szeretik.

A délelôttre, este a Korona Étterem-

ben (amit a tulajdonos Vígh Zsolt 
részére kinyitott), egy gyermekeivel, 
ôt kitüntetésre ajánlókkal (akik bará-
tai is) és barátokkal eltöltôtt kellemes, 
vídám hangulat tett pontot. Köszönt-
hettük ez alkalommal az örök ifjú 
Csapó Endrét, fiával Miklóssal is 
körünkben, aki vállalta az útat Syd-
ney-bôl.

Nagyon kedves meglepetés volt, 
mikor Hódy Évi tertvére Ági 
emelkedett szólásra --- aki szintén az 
OAM kitüntetés viselôje ---, köszön-
tötte Attilát, mint új OAM tagot és 
részletezte a kitüntetés lényegét, me-
lyet nagy érdeklôdéssel hallgattunk.

Hódy László (kosárlabda olimpiko-
nunk a halhatatlanok társulatának 
tagja), emelkedett utána szólásra 
köszöntve Attilát, mint az a barát, aki 

Attila jelölését, felterjesztését kezde-
ményezte és összefogta a még felkért 
jelölök írásait. Tehát mondhati ô volt 
a szülôapa.

Márffy Attila viccesen kezde mon-
danivalóját, melyben köszöntötte ba-
rátait, gyermekeit, külön kiemelve 
azokat, aki jelölték ôt, --- Hódy 
Lászlót, Csapó Endrét, Fodor Sán-
dort, Világos Istvánt és személye-
met --- akik élete nagy pillanatában 
vele vannak.

Persze jelölni valakit egy dolog, 
de annak a személynek megis kell 
felelni, és Márffy Attila munkájá-
val, emberségével, anyagok publi-
kálásávak, melyben sok esetben az 
ausztrál közösségért is tett, minden 
tekintetben kiemelkedett.

„dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.” -- írta József Attila   

Márffy Attila eszerint élt, él.
A kitüntetéshez szívbôl 

gratulálunk.

A Márffy család: Andrea, Boglárka, Attila, David és a 18 éves Kinga

Zillner Ági OAM és Hódy Éva

Hódy László
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A medál  és ami mögötte van

Order of Australia –- OAM, elis-
merés Ausztália részérôl a társa-
dalom részére végzett kiemelkedô 
szolgálatért. Gyakorlatilag a társa-
dalom azon része terjeszt fel valakit 
erre a kitüntetésre, aki kiemelkedô 
szolgálatot tett számukra. A kitünte-
tést Márffy Attila kapta a Gover-
nor Generaltól a Magyar Élet 
olvasói nevében fölterjesztett 
ajánlásra.

Az Ausztráliában élô magyarok tár-
sadalma, mint Ausztrália népességé-
nek része, részesült a Magyar Élet 
hetilap tájékoztató, ismertetô, egy-
m ást és magyarságunkat össztartó 
szolgálatában, ami épp úgy szolgálja 
Ausztrália érdekeit is, mint a mién-
ket. 

A Magyar Élet hetilap Ausztráliában 
sikertörténet. Pontosan negyven év-
vel ezelôtt indult el két korábban 
alapított újság egyesülésébôl az or-
szágos terjesztésû hetilap. Egyik, a 
melbournei 1957-ben alapított Ma-
gyar Élet hetilap, a másik az 1964-
ben alapított sydneyi Ausztráliai 
Magyarság. 

Már a 60-as években nagyon érez-
tük szükségét országos terjesztésû, 
egységes, nemzeti elkötelezettségû 
hetilapnak, amihez fôként a pénz 
hiányzott. Sydney és méginkább 
Melbourne magyar egyesületi, tár-
sadalmi szervezetei anyagilag képe-
sek lettek volna ilyen vállalkozás 
elindításra, de a két város egyesületi 
életének kapcsolata nem volt elég 
ilyen vállalkozásra.

Talán a véletlenek összejátszása 
volt, Ady János autókereskedô nyu-
galomba vonult, említette barátjának, 
Galló Gézának, hogy ôt mindeddig 
lekötötte a munka, de most már ráér, 
tenne valamit magyarként a köz 
érdekében.  Barátja közölte, –-- eladó 
a Magyar Élet azt vedd meg. 
Ady János megvette Gordon Re-

zsô nyomdáját, annak tartozékaként 
a hetilapot is. Tovább alkalmazta a 
betûszedôt, a nyomdászt és Márffy 
Attila szerkesztôt. A lap folyama-
tosan megjelent akkor már új mun-
katársakkal, nemzeti tartalommal. 
Hamarosan elôj ttek az üzleti bajok. 

Elmaradtak a kereskedôk, akik ott 
nyomatták üzleti nyomtatványaikat. 
János alkalmazott egy holland üzlet-
kötôt, aki egy idô után nyomdát ala-
pított, és elvitte az ügyfeleket. 
A betûszedô zsarolta Jánost, kétnapi 

munkájáért kapjon egész heti bért, 
mert ha nem, elmegy. Magyar betû-
szedô, még egy, csak Sydneyben 
volt, a New Life Printery magyar-
nyelvû nyomdavállalatnál. Mindez 
arra az idôre esett, amikorra az off-
set nyomdai eljárás éppen kifejlôdött. 
Guttenberg óta a legnagyobb váltás 
a nyomdaiparban. Ezt a váltást én 
nemcsak érdeklôdéssel figyeltem, 
hanem még a hatvanas években vá-
sároltam egy offset duplikátort, ezt 
fejlesztették nyomdagéppé. Addigra 
nálam családi nyomdavállalat volt, 

feleségemmel, fiammal minôségi 
munkát végeztünk, a szükséges ipari 
fényképezôgépet magam építettem. 
Az Ausztráliai Mgyarságnak állandó 
fényképes offset melléklete volt. Pla-
kátokat, meghívókat, könyveket 
nyomtunk. Mindezt megmutattuk 
Ady Jánosnak, felmutatva, hogy ez a 
megoldás, mielôtt Sugár papa kétheti 
fizeté st kér kétnapi munkáért. 
János megvásárolta az offset felsze-

relést, elcsalta Miklós fiamat, aki a 
mûszaki átváltást levezette. Közben 
nem maradt el egyetlen hét sem Ma-
gyar Élet nélkül.
A vállalkozói egyenleg akkor a kö-

vetkezô volt: Ady János megvett egy 
nyomdavállalatot, a vevôk elmentek. 
Megvette a nyomdai felszerelést, 
ami kikerült a hulladéktelepre. Sze-
rencsére megmaradt vele Márffy 
Attila, aki vállalta az átalakítás min-
den terhét, és ô garancia volt arra, 
hogy a Magyar Élet folyamatosan 
megjelent emelkedô tartalommal. 
Egy éven át ott nyomták a sydneyi 
Ausztráliai Magyarságot is, míg elér-
kezett az egybeolvadás ideje az 1978. 
február 2-i Magyar Élet lapszámmal. 
Tulajdonos fôszerkesztô Ady Já-
nos, sydneyi szerkesztô Csapó 
Endre. Márffy Attila körbement 
Melbourneben, mintegy ötven új-
ságárusnál kapható lett a Magyar 
Élet. Én ugyanezt végeztem el Syd-
neyben, Szépen fejlôdött minden.
Négy év múlva újabb válság érte a 

hetilapot. Ady János családi üzleti 
vállalkozása sikertelen volt, annnak 
rendbehozása érdekében felszámolta 
a nyomdai részleget, az újságos sem 
tekintette már élete céljának. Felkí-
nálta, vegyem meg. Hogy vennék 
meg olyan újságot, amely Melbour-
neben készül, ott van bevezetve a ki-
adóhivatal, oda mennek az elôfizeté-
sek, ott kerül postára a lap. Közös 
tulajdonlás kizárva. Egy megoldást 
látok, vegye meg az újságot Márffy 
Attila. De mibôl? Mi is volt végülis, 
ami eladó?  Az elôfizetôk címtára, 
mint bevezetett  vállalkozási jövede-

lem, illetve a már beérkezett elôfize-
tések teljesítése. Ezt a tételt nem 
tartalmazta az eladási ajánlat, de az 
irodafelszerelés, aminek lagnagyobb 
tétele a borítékoló szalag címzôgépe 
volt (önmagában 8000 dollár), mint-
egy 15,000 dollár értékben. Nem kis 
pénz abban az idôben. Nagy bátorság 
kellett ahhoz, hogy az amígyis még 
kifizetetlen házára kölcsönt felve-
gyen, aminek kamatköltsége  is van. 
Attila vállalkozott, ô a tulajdonos, övé 
a nyereség, ha lesz, övé a veszteség, 
ami jöhet.
Itt megállunk egy szóra. Majd két 

évtizedes próbálkozás után nyilván-
valóvá lett, hogy megfelelô újságot 
létrehozni és fenntartani egyesületi 
alapon nem lehet. Társas vállalkozás 
ugyancsak járhatatlan út. Ez egyéb-
ként bebizonyosodott emigrációszer-
te is. 

Attila vállalkozását családja segítet-
te. Iroda részére apósa helyet adott 
asztalosüzemében. Kiváló munka-
társa lett felesége Ági, és anyósa, 
Gabi. Az újság nyomdakészre elôál-
lítása Attila munkája azóta is. Az 
újságot offset rotációs nyomdában 
nyomatja. Mindenképpen olcsóbb, 
mint saját géppekkel, bérelt helyi-
ségben a gépi kapacitás tíz százalákos 
kihaszlálásával dolgozni.

Attila kitûnôen ír, fogalmaz, sajátos 
stílusa van, csakhogy, ô az aki sok 
mindenre, így erre sem ér rá, mert 
az újság elôállításán kívül az admi-
nisztrációs munka, az elôfizetések 
nyilvántartása, az elmaradt (kevés, 
aki nem feledkezik meg) befizetés 
miatti felszólítások kiküldése, a cím-
változások bejegyzése, elveszi az 
idôt.
A 80-as években, amikor már 24, 

meg 28 oldalas tartalommal jelent 
meg a Magyar Élet, szerencsésen két 
új munkatárs csatlakozott a szorgal-
mas csoporthoz, Bagin Lívia Mel-
bourneben, és Józsa Erika Syd-
neyben. 

Neves emigrációs kültôink és íróink 
még éltek, több hely kellene felso-
rolni munkásságukat, amivel gazda-
gították az újság szellemi tartalmát, 
de azért Malonyay Éváról meg kell 
emlékezni, aki Canberrából, az auszt-
rál diplomácia városából tudósította 
az olvasói tábort a magyarságot 
érintô fejleményekrôl, és az ô saját 
diplomata-tevékenységérôl, a ma-
gyar igazságot hirdetô média szerep-
léseirôl.
Ú jabb lendületet adott az újságnak 

Magyarország felszabadulása a 
szovjet összeomlást követôen. Ma 
már ennek is több mint negyedszá-
zada.

Négy évtized szakadatlan munkás-
sága a magyarság szolgálatában 
méltó minden kitüntetésre. Minden 
héten pontosan megjelenik a Magyar 
Élet, amely olyan megszokott tar-
tozéka életünknek, mint ahogy eljön 
a hétvége rendszeresen, mert ez az 
élet rendje. E rend mögött szorgalom, 
ügyszeretet, életreszóló elkötelezett-
ség, fenkölt konokság kell munkál-
kodjék óramûszerû precizitással. 
Mert a hetilap összeállításához kell a 
hét nap, és annak minden napra 
megvan a feltétlenül elvégzendô na-
pi porciója, amit nem lehet másnapra 
hagyni. Attila kialakította az újság 
tartalmi arculatát, az általa válo-
gatott, szerkesztett hírekkel, egyéb 
állandó rovatokkal. A Krónika olda-
lak külön sajátossága a lapnak, ilyen 
az emigrációban másutt nem volt, 
képes beszámolók jelennek meg az 
egyesületek rendezvényeirôl, rend-
szerint saját összeállításukban, díjta-
lanul. Ez a rovat nagymértékben 
járult hozzá a hetvenes évektôl emel-
kedô rendkívül gazdag egyesületi 
élet kifejlôdéséhez.

Márffy Attila szép kitüntetést ka-
pott,  többszörösen megérdemel-
ten. Az elismerést rendszeresen 
áthárítja munkatársaival négy 
felé osztva, de a dolog természetes 
rendje szerint a 16 oldal (ko-
rábban 24, 28, néha 32 ) az Ô keze 
alatt olvad egésszé az Olvasók szá-
mára, akiknek kitartó érdeklôdése 
táplálja az újság készítôinek ügy-
buzgalmát. 

Isten éltesse M árffy Attilát 
sokáig közöttünk.

Csapó Endre

Az Erdélyben tartózkodó Józsa Erikát hiányolva
 a teljes szerkesztôség:

Bagin Lívia, Márffy Attila és Csapó Endre
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. november 12-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai nagyteremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
(Watkins St.bejárat)

Minden szerdán de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban
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
2017. november 12-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE (SA)
2017.november 12-én vasárnap 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) 

2017. november 12-én vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) október du. 2 órakor Bibliaóra 
(minden hónap harmadik vasárnapján) 2017. 

november du. 2 órától  Istentisztelet  
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. november 12-én de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink számára
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

Reformáció Emlékünnepi Istentisztelet, 
Úrvacsora Közösség és Konfirmáció 

a North Fitzroyi Magyar Református Templomban

Gergely Collette Szaló Borbála
Benedek Mátyás 

Christopher

Bartol Nóra Bartol Máté Orgonás Simó 
Gellért

Orgonás Simó 
Zsolt

Az Emlékünnepi Istentisztelet gyülekezetének egy része

Konfirmálás után, kezükben a Biblia és a Konfirmáló okmány.
Balról: Gergely Collette, Szaló Borbála, Benedek Mátyás Christopher, Bartol Nóra, 

Bartol Máté, Orgonás Simó Gellért, Orgonás Simó Zsolt.
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Az elmúlt 
hét

A MOMENTUM 
„HADITERVE”

Nyitottságuknak köszönhetôen egyre 
többet tudunk Fekete-Gyôr András 
Momentumáról; konkrét programját 
az elmúlt vasárnap ismertette a párt.

A részletekbe nem mennék bele, a 
lényeget, az Európai Unió iránti fel-
tétlen hódolatot korábban már úgyis 
megfogalmazta a párt: „Mint az unió 
engedelmes tagja, végre kell hajta-
nunk a bevándorlókkal kapcsolatos 
EU-döntéseket. Ne ijedjünk meg né-
hány száz jámbor menekülttôl” stb. 
Azt is tudjuk, hogy Fekete-Gyôr csa-
pata melegházasság-párti. Kimondták: 
visszatérô résztvevôi lesznek a Pride-
üleprázásoknak.

Már csak a Momentum hatalomra 
kerülésének idôpontját nem árulták 
el… (Ezzel kapcsolatban egyelôre 
csak közvetett nyilatkozatok hangzot-
tak el a vezértôl. Például az, hogy 

miniszterelnökként csak akkor lesz 
hajlandó találkozni Putyinnal, ha ki-
vonta csapatait Ukrajnából. Vagy az: 
„A Momentum fogja majd átvezetni a 
XXI. századba Magyarországot”.)

Fekete-Gyôr legújabb kijelentése 
még a korábbiakat is übereli: Nincs 
szükség katonákra a határon –-- közöl-
te a láthatóan hadügyekben is jártas 
szûk emberke --–, a magyar honvédség 
úgyis csak propagandaeszköz a déli 
kerítésnél.” Hallottunk már effélét a 
magyar történelemben, azt is egy ha-
sonló figurától. Linder Béla, a Károlyi-
kormány hadügyminisztere mondta 
1918. november 2-án az Országház 
elôtt: –-- Soha többé katonát nem aka-
rok látni! –-- Nagyobb baj, hogy a rossz 
emlékû (késôbb a szerb kormánynál is 
a magyar hazát áruló) politikus vágya 
beteljesedett: a háborúból hazatérô 
katonáinkat leszerelték, mire a védte-
len országba akadálytalanul vonulha-
tott be a fosztogató román hadsereg. A 
„békepárti” Momentumnak sem kell a 
hadsereg. Csak zavarná az ô „szárnya-
lásukat”.

SZÉKELY ÔRTÜZEK
Legutóbb március idusán, a székely 

szabadság napján, a szakadó esôtôl 
ázott marosvásárhelyi Postaréten 
hangzott el a szónoki kérdés: „Mit kí-
ván a székelység?” Mintha talán nem 
tudnánk a máig érvényes választ: „Sa-
ját, évezredes jogait ôsei földjén.”

Ezúttal közös imára és ôrtüzek 
gyújtására hív a Székely Nemzeti Ta-
nács elnöke. Orbán Balázs arra buzdít: 
hittel és belsô meggyôzôdéssel vegyen 
részt mindenki a vasárnapi rendezvé-
nyeken, és ne hallgasson azokra, akik 
megkérdôjelezik az ima erejét. „Gon-
dolkozzunk el, miféle belsô láng kész-
teti cselekvésre a katalánokat, hogy 
kiállnak népük érdekeiért. Ha a kö-
zöny helyét elfoglalja a hit, gyôztes 
lesz a közösség… Imádkozzunk, és vi-
lágítsuk ki a székely hazát!” Az igaz-
ságérzet hatalmas szervezôerô.

Átlapozva az autonómiatüntetések 
tudósításait, bennem legmélyebben az 

ahogy 
Pilhál György 

látta

léptette és kitüntette a „néphatalom 
mellett bátran kiálló” Dudás Istvánt. 
(Az áldozatok és az életben maradt 
felvonulók a „felheccelt huligánok” 
minôsítést kapták a szocialista törté-
netírástól.) Dudás, akárcsak cimborái, 
a rendszerváltás utáni sortûzpereket 
is megúszta, haja szála sem görbült. 
Mosolygós ábrázattal, kiemelt nyug-
díjjal, ágyban, párnák közt távozott.

A múltat végképp eltörölni? Kér-
dezzük meg errôl azt a túlélôt, aki ma 
virágot visz a Gyász téri Golgota-szo-
borhoz.

SZCIENTOLÓGIA: 
OLTÁRI ZÛR

Igazából nem is az lenne a kérdés, 
miért tartott nagyszabású razziát a 
rendôrség és az adóhivatal a Ma-
gyarországi Szcientológia Egyháznál a 
minap, sokkal inkább az, hogy miért 
csak most.

Józan észjárású emberben már a fe-
lekezet itthoni letelepedésekor, 1991-
ben elôjött a kérdés: tényleg szükség 
van-e erre a rossz hírû, zavaros hát-
terû, gátlástalan és nyerészkedô szek-
tára, amelynek mûködését a világ 
szinte minden táján botrányok kísé-
rik?

Sokat elmond a szcientológiáról, hogy 
alapítója, L. Ron Hubbard többször 
kijelentette: „egyháza” jó anyagi be-
fektetés… Meghallgatva az adatvé-
delmi elnök mostani észrevételeit, ez 
nem is vitás. Péterfalvi Attila el-
mondta, hasonló súlyú jogsértéssel 
még életében nem találkozott.

A szekta vezetése az összes hívôjérôl 
részletes és alapos dossziét vezetett. 
Ezekben az égvilágon minden benne 
volt/van. A legbensôbb magánélet sem 
lehetett tabu, harmadik személyek 
bizalmas adatait is kiszedték a hí-
vekbôl a 130 kérdésbôl álló „életút-
kérdôív” segítségével. Olyan kérdé-
sekre is válaszolni kellett, kinek hány 
szexuális kalandja volt, kikkel (névvel, 
címmel) bújt ágyba, milyen perver-
ziókkal cifrázta a nászakrobatikáit stb. 
Természetesen az anyagi háttérre is 
kíváncsiak voltak, sôt arra legin-
kább…

Az auditáláson (gyónáson) egy hazug-
ságvizsgálóhoz hasonló, úgynevezett 
E-métert is használtak, nehogy mellé-
beszéljen a kuncsaft, aki legtöbbször 
nem is tudta, hogy mennyire a szekta 
markában van. Vagyis mennyire ki-
szolgáltatott és zsarolható. Merthogy 
ez itt a lényeg.

Miklovicz Attila „egyházfô” a razzia 
kapcsán most levegôért kapkod, a 
szcientológiai egyház elleni nyílt táma-
dásról, ávéhás eljárásról beszél. Ha 
van igazság, akkor most Miklovicz 
„atyát” is föltérképezik.

Nt. Dézsi Csaba osztja ki az Urvacsorát

a mondat maradt meg, ami egy idôs 
székely ember szájából hangzott el az 
egyik demonstráció végén. Szinte 
csak úgy, magának mondta: „Ha kell, 
újra jövünk!” Székelyesen, konok-fi-
gyelmeztetôn kopogott ez a pár szó, 
mégis benne volt minden: „Ha kell, 
újra jövünk!”

Aki igazán ismeri ennek a megtiport, 
kicsiny népnek a történelmét, az tudja: 
tényleg újra jönni fognak, ha kell… 
Mert a székely már csak ilyen: dacos 
és földhözragadt… Földhözragadt a 
szó nemes értelmében: ragaszkodik a 
földjéhez, az ôsi földhöz, a sok évszá-
zados hazához.

És dacos. Mindig az volt. Dacolt tatár-
ral, törökkel, osztrákkal, orosszal, mi-
kor ki tört a földjére, az anyaországra. 
Dacolt akkor is, ha egy szál magára 
maradt. Most sem kétséges: megvédi 
magát a rá kimért, sorvasztó meg-
semmisüléstôl. Ön vé delmi harcot fog 
vívni, ha arra kényszerül. Vasárnap 
imádkozni fog, ôrtüzeket gyújt. Össze-
kapaszkodik.

„Ha kell, újra jövünk” –-- mondta 
csöndesen az öregember. A maroknyi 
székely egyike.

SPONGYÁT RÁ! 
CSÓKÖZÖN!

Friss hír: már a melegekre sem ha-
ragszik a Jobbik, megbocsát nekik, sôt 
a tavaszi voksoláson még a rá leadott 
szavazataikat is szívesen veszi.

Tényleg új szelek fújnak a pártnál. 
Vagy csak egyre nagyobb a huzat…

Nem lennék meglepve, ha Vona Gá-
bor –-- néhány híve (a hülyébbje) örö-
mére –-- valamelyik közelgô meleg-
ünnepen saját közösségi oldalán kö-
szöntené a másképpen szexelôket. 
Mindenesetre a pártelnök október 23-i 
beszédében jelezte, a Jobbikot nem 
érdekli, ki jobb- vagy baloldali, ki 
mérsékelt vagy radikális, konzervatív 
vagy liberális, csak azonosuljon a párt 
értékrendjével.

Már csak azt kéne tudni, mi a Jobbik 
értékrendje? Mármint az éppen ér-

vényben lévô… Aki ugyanis az elmúlt 
egy-másfél évben nem követte a napi 
belpolitikát, Vona Gábor egyre jámbo-
rodó nyilatkozatait, az valószínûleg 
még az elôzô pártalapvetésekkel „azo-
nosul”. Például azzal a Vona-interjúval, 
amelyben a pártvezér kijelentette: ha 
ô fôpolgármester lenne, nem engedé-
lyezné a Budapest Pride-ot, mert az 
nem büszkeségmenet, sokkal inkább 
provokáció.

Vagy még mindig Mirkóczki Ádám 
törvénymódosító javaslatával azono-
sulna, amelynek lényege: „Aki azonos 
nemû személlyel folytat szexuális kap-
csolatot, illetve egyéb szexuális maga-
tartászavart nagy nyilvánosság elôtt 
népszerûsít, bûntettet követ el, és há-
rom évig terjedô szabadságvesztéssel 
büntetendô.”

De hol van már a tavalyi hó? Vona 
Gábor egy nem régi interjúban kije-
lentette: a Jobbik soha nem volt anti-
szemita, cigányellenes, rasszista párt. 
Az esetleges „rossz mondatok” és „fél-
recsúszott folyamatok” miatt pedig 
pártja nevében kész bocsánatot kérni 
a zsidóságtól és a cigányságtól. Mos-
tantól meg már a melegektôl is.

Oli úrral szólva: Csóközön!

VIRÁGOK 
A GYÁSZ TÉREN

Mosonmagyaróváron 1956 óta gyász-
nap a mai. Azon az október 26-i regge-
len zászlót lengetô, a Himnuszt éneklô 
helyiek százai vonultak a város határ-
ôrlaktanyája elé azt követelve, vegyék 
le a homlokzatról a vörös csillagot. Du-
dás István laktanyaparancsnok azon-
ban nem állt szóba velük, figyelmez-
tetés nélkül géppuskákkal belelövetett 
a tömegbe, majd a katonák kézigrá-
nátokat dobtak a sebesült menekülôk 
közé. Rengetegen, köztük asszonyok, 
gyermekek maradtak az utcaköveken, 
sokuk kezében még ott volt zászló…

(A másnapi megyei lap 60 halottról 
adott hírt, a temetésrôl beszámoló Da-
ily Mail riportere 85-rôl írt, az ügyész 
104-rôl beszélt.) „Talán másfél percig 
tartott egy sorozat –-- emlékezett az 
egyik szemtanú –--, ennyi idô alatt fut 
végig egy töltényszalag. Aki túlélte az 
elsôt, az menekülés közben a hátába 
kapta a következôt.”

A vérfürdôt levezénylô parancsnok 
ezután, katonáit hátrahagyva a közeli 
határon át Csehszlovákiába mene-
kült… Leírhatatlan sokk követte a vé-
rengzést. A laktanyába órákkal késôbb 
beözönlô, feldúlt emberek az egyik 
tisztet még a helyszínen meglincselték, 
rémült társa kivetette magát az eme-
leti ablakon. Egy harmadikra másnap 
talált rá a felbôszült tömeg, ôt a nyílt 
utcán fölakasztották.

A folytatás? A hatalomra kerülô Ká-
dár-rezsim valódi arcát mutatta. Elô-

Reformáció Emlékünnepi Istentisztelet, Urvacsora 
Közösség és Konfirmáció a North Fitzroyi 

Magyar Református Templomban

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV
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KRÓNIKA
Úgy elmennék, ha 

mehetnék, ha szabad 
madár lehetnék

Megemlékezés 1956-ról
1956. 
Forradalom. Hit. Fájdalom. Küzde-

lem. 
Október 23-a. 
Akkor harc, ma nemzeti ünnep. 
S az eltelt 61 esztendõ történelmén 

átvonuló örök, lángbetûs lobogás a 
magyar szívekben.

Melbourne az 1956-ra visszaemléke-
zõk számára kiemelkedõ jelentõséggel 
bír, hiszen az Olimpia egy remény-
sugár volt az akkori rezsimben élõk-
nek. Hatalmas megtiszteltetés ez ok-
ból is ebben a városban tölteni ösz-
töndíjas napjaim.

Az Október 23-ai megemlékezést ha-
gyományosan a Kõrösi Csoma Sándor 
Program delegáltjai szervezik Melbo-
urneben.

Kiváltságosak vagyunk, hiszen 1956-
os hõsök és leszármazottaik körében 
emlékezhetünk meg e jeles napról.
Bodor Réka ösztöndíjas társam-

mal közremûködve olyan mûsort sze-
rettünk volna rendezni, mely méltó az 
eseményhez. 

A mûsor megtervezésének elsô fázi-
sa a téma feldolgozásának mibenléte 

volt.
 Egyetértettünk abban, hogy nem 

hagyományos megemlékezést szeret-
nénk tartani, hanem valami újdonságot 
mutatni a Melbourne-i magyarságnak. 
Éppen ezért olyan fizikai színházi pro-
dukció mellett döntöttünk, melynek 
gerince elsõsorban nem a forradalom, 
hanem az emigráció. 

Ez egy olyan kulcsfontosságú része a 
magyar történelemnek, melyrõl nem 
beszélünk sokszor. Leginkább tudomá-
sul vesszük, hogy sokak élnek külhon-
ban, ám ennél többet nem említünk a 
témával kapcsolatban. Pedig a Melbo-
urneben élõ magyar ajkúak jelentõs 
része a magyarországi forradalmat 
követõen hagyta hazáját sok ezer kilo-
méterre maga mögött. 

A szöveg, majd a koreográfiák közös 
kidolgozása után kezdetét vették a 
próbák.

Hetente gyûltünk össze, idõt és fá-
radtságot nem ismerve, akár késõ es-
tig gyakoroltunk. Számomra a legna-
gyobb elismerés a szereplõ kicsik és 
nagyobbak lelkesedése volt.

Legnagyobb kihívásnak érzem az 
itteni munkám során, hogy az õ gene-

rációjukat bevonjam, bevonjuk a kö-
zösségi életbe. Ám ezúttal nem várt 
lelkesedést láttam megcsillanni a sze-
mekben. Örömömre szolgált, hogy a 
Melbourneben tevékeny összes nép-
tánccsoport, illetve a Magyar Iskola és 
a Cserkészet is képviseltette magát a 
mûsorban, melynek a „Maradj hû-
séges!“ címet választottuk, a refrén-
ként elhangzó mondat után.

magyar nép emigrációját táncban, 
dalban, filmben és prózában elbeszélõ 
története. 

A mûsor rendezõjeként, egyszerre 
volt fájdalmas, mégis szívet melengetõ 
élmény látni a könnyáztatta arcokat a 
közönség soraiban. 

Nem egy nézõ érzelmei törtek fel-
színre Bartha Blanka énekét hallva, 
aki Horváth Balázs –-- szintén KCSP 
ösztöndíjas –-- kíséretében lépett szín-
padra. Bár csak ketten álltak a szín-
padon, úgy érezhettük, mindannyiunk 
helyett hangzik el: „Úgy elmennék, ha 
mehetnék, ha szabad madár 
lehetnék…”.

S a szabaddá válni vágyókat a szín-
padra vetített Zoltán János által ké-
szített film formájában tekinthettük 
meg. 

Ezt tetõzte a késõbbiekben a Bodor 
Lóránd által elõadott gyimesi népdal, 
mely a következõ, bizonyosan minden 
fülben sokáig visszhangzó sorokkal 
zárul: „Mikor idegen földre mész, arra 
kérlek, vissza ne nézz! Szivednek ne 
legyen nehéz, ha idegen földre mész.“  

Majd jómagam, Tokaji Tamara és 
Krajkó András által táncban elmesélt 
történetet láthatták a búcsúzásról, 
mely írjunk bármilyen évet, minden-
kor fájdalmas és nehéz. 
A mûsor záróképe az összes sze-

replõ ajkát egyszerre elhagyó mon-
dat volt, mellyel az idegen földön is 
megõrzött és továbbadott lángot 
éltettük: Anyanyelvem magyar!

Melbourne 

Tokaji Tamara 

A verejtékes próbák koronájaként 
érkezett el a mûsor napja. 
Juhász Géza szavalatát követõen az 

egybegyûltek megkoszorúzták –-- így 
róva le tiszteletük- a Hõsök emlékmû-
vét, a Magyar Központban. 

Majd az Ifjúsági terembe vonulva 
folytatódott a megemlékezés . 
Marót Márta köszöntõje után a né-

ma csendben ostorként csattant Bart-
ha Boglárka hangja: „Ötvenhat izzó 
õsze volt…”.

Ezzel a felütéssel vette kezdetét a 
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KRÓNIKA
Köszönetnyilvánítás 

az Ausztráliai Erdélyi 
Magyar Szövetségnek

Tisztelt Vezetôség!
Sokféle érzés kavarog most bennem, 

ha arra gondolok, hogy mit is jelentett 
az elmúlt pár évben az önök segítsége. 
Számba vettem mindent és arra 
jutottam, hogy szavakban lehetetlen 
kifejezni azt, hogy számomra mit is 
jelentett az önök támogatása. Ha egy 
szóval kellene elmondanom, akkor ez 
lenne: MINDENT. És valóban a min-
dent jelenti, hisz a családom szerény 
körülményeink miatt nem tudott volna 
egyetemre engedni.

2011-tôl voltam 2016-ig részesültem 
támogatásukban. Már a líceumban 
felismerte az akkori osztályfônököm a 
tehetségem és ô hívta fel a figyelmem 
a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egye-
sület pályázatára. Fogtam az alkalmon 
és nekivágtam. Sikerült is. Támogatót 
találtak nekem. Még most is újraele-
venedik bennem az az izgatottság és 
öröm érzése, amit éreztem akkor. 

2012 nyarán személyesen is találkoz-
tam Bálint Kálmán úrral és a ked-
ves feleségével, Rózsikával, voltak 
olyan kedvesek, hogy meglátogattak 
szerény hajlékunkban Erdôvidéken, 
Középajtán. Els  találkozásunk olyan 
volt, mintha már legalább századjára 
találkoznánk rokonokként. Mindez kö-
szönhetô volt a Bálint házaspár nyi-
tottságának és közvetlenségének. Én 
személy szerint, úgy éreztem, mintha 
a nagyszüleim látogattak volna meg. 
Felejthetetlen élmé ny marad a szá-
momra. Ôk már akkor bátorítottak, 
hogy nyugodtan felvételizzek az egye-
temre, mert azon lesznek, hogy to-
vábbra is támogatni tudjanak. 

Í gy is lett. Ennek köszönhetôen 2013-
2016 között elvégezhettem a Babes – 
Bolyai Tudományegyetem, Reformá-
tus Tanárképzô Karának a Valláspe-
dagógia szakát. Méghozzá nem is 
akárhogyan, 9,75-ös átlaggal. Jelenleg 
a már említett Kar másodéves meste-
ris hallgatója vagyok, Alkalmazott 
teológia szakon.

Az egyetemi évek alatt sokszor mo-

tivált az a tudat, hogy vannak emberek, 
akik bíznak bennem, akik nem kis 
anyagi jutatással segítik az én utamat, 
lehetôséget adnak, hogy valóra vált-
sam az álmaim. 

Most így visszatekintve a mögöttem 
álló évekre támogatásukat Istentôl 
kapott csodálatos ajándékként fogom 
fel, mert hiszem, hogy az Ô közben-
járása része volt annak, hogy egymás-
ra találhassunk s így egy olyan élet 

nyerjen lehetôséget a nagyvilágban, 
akinek az a terve, hogy bajba jutott 
embertársain segítsen, hogy mindnyá-
jan megtapasztalhassuk, nem vagyunk 
egyedül, az összefogás ereje határokon 
túl tud ívelni és tehetséges gyerme-
keket tud szárnyra kelteni.
Még egyszer hálásan köszönöm az 

ösztönzést, a biztatást a kitartásra, 
úgy érzem nem volt hiábavaló az 
alapképzésre fordított energia és 
elégedetten tekinthetek vissza.
Köszönöm. Köszönöm. Köszö-

nöm.

Egy ôsi ír áldással köszöntöm önö-
ket:

 Legyen elôtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az esô puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat, s
Amíg újra találkozunk,
Hordjon tenyerén az Isten.”

Magyar nyelvi oktatás 
Ausztráliában

Az Ausztráliai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete (AMPE) ez évben szeptem-
ber  22–24 ig az ausztráliai Gold Coast-
on rendezte meg szakmai konferen-
ciáját. A több mint harminc tanár  A 
hagyományôrzô és digitális pedagó-
gus” címmel összegzett témakörrel 
foglalkozott.

A tanácskozás vendég elôadója Andó 
Ilona néprajzkutató, mûvésztanár 
volt Magyarországról, aki az elméleti 
ismeretek mellett gyakorlati tanítási 
módszerekkel is megismertette a je-
lenlévôket.  A tanárnô hangsúlyozta, 
hogy a néptánc, mint a magyar  kultú-
ra szerves  része hatékony eszköze 
lehet  az anyanyelv megôrzésének 
vagy/és származási nyelv átörökítésé-

nek. 
A tanácskozáson állásfoglalás szüle-

tett arról, hogy a  hagyományok meg-
ôrzését, ápolását a magyar kultúra 
elemeinek terjesztését a konferencia 
minden résztvevôje kiemelt feladatá-
nak tartja szükebb és tágabb környe-
zetében. Az ausztráliai diaszpórában 
az AMPE tagsága elkötelezett Ma-
gyarország pozitív országképének 
(ország imázs) formálásában/alakítá-
sában. Az oktat ási módszerek tekin-
tetében az AMPE konferencia részt-
vevôi a jól bevált pedagógiai megkö-
zelítéseket (hagyományos) ötvözni 
kívánják a modern kihívásoknak meg-
felelô nevelési/oktatási methodusok-
kal.

A szakmódszertani megújulás egyik 
meghatározó lépéseként, a r sztvevôk 
állást foglaltak --- (az óvodás kortól az 
érettségi-ig vezetô út) –-- az egysége-
sített tanmenet véglegesítésérôl. En-
nek digitális vetületeként a szakem-
berek elkezdték az ismerkedést a 
Moodle online oktatási rendszerrel. 
Közös döntés született, hogy az AMPE 
tagsága elkötelezi magát ennek az  ok-
tatási rendszernek elsajátítása és 
kiépítése mellett. 

Egybehangzó felelôsségvállalás szü-
letett arról, hogy az AMPE tagok 
felvállalják, hogy  a magyar érettségi 
lehetôségét terjesztik és népszerûsítik 
ország szerte Ausztráliában. Az  AM-
PE létrehoz egy bizottságot, amely 
koordinálja a hirdetési anyagok ösz-
szeállítását. (digitális és nyomtatott 
formában).

A jövôben az AMPE aktív szerepet 
vállal annak érdekében, hogy az 
Ausztráliában a magyar oktatásért 
munkálkodó pedagógusok elismerés-
ben részesüljenek. Ehhez egy krité-
riumrendszert kidolgozása szükséges, 
mely alapján évente kitüntetésre ja-
vasolhat az AMPE a tagsága oktatási 
szakembereket. 

Állásfoglalás született, hogy a Diasz-
pórában folyó magyar nyelvû nevelô-
oktató munka minôségi fejlesztése 

érdekeben, az AMPE szükségesnek 
tartja, hogy a magyar felsôoktatásban 
a magyar, mint idegen nyelv szakos 
tanárképzést nappali tagozaton  visz-
szaállítsák!   

A konerencia résztvevôi elismerés-
sel és köszönettel adóznak a Magyar 
Állam felé az eddigi munkájukat se-
gítô támogatásokért (Kôrösi Csoma 
Sándor Program, Rákóczi Szövetség 
Programja, Balassi Intézet szakmai 
programjai, valamint AMPE anyagi 
támogatása), Egybehangzó elkötele-
zettséget vállal az AMPE tagsága, 
hogy a szakmai programokban a jö-
vôben is részt vesznek és együtt, va-
lamint egyénenként is legjobb tudásuk 
szerint helyt állnak szakmai terüle-
tükön. 

A továbbiakban az AMPE tagjai 
megtartották éves közgyûlésüket  és a 
tisztújító választást.

A 2017/2018  tanévben az AMPE 
elnöke Makkai Márta melbourne-i 
tanárnô marad. Az alelnöki poszton 
sem történt változás: Farkas Ágnes 
tanárnô Nyugat Ausztráliából látja 
el feladatát, míg a titkári feladatkör 
ellátására a tagság Kicsi Csilla, Új 
Dél Wales-i  tanárnôt kérte fel, aki 
elvállalta a titkári teendôk elvégzését. 

A bejelentések között szerepelt, hogy 
jelenleg Ausztráliában, hivatalosan 
bejegyzett iskolákban 325 diák és 
mintegy 30 babakör mûködik.

Kicsi Csilla örömmel jelentette be, 
hogy 2018. évben az AMPE Konfe-
rencia házigazdája Sydney lesz!

Makkai Márta elnök tájékoztatja a 
Tagságot, hogy a Magyarországi Di-
aszpóra Tanács 2017. évben is meg-
hívta az AMPE képviselôjét évi ta-
nácskozására (2017. november) A 
Tagság elégedettségét és büszkeségét 
fejezi ki, hogy az AMPE egyetlen,  
jogilag hivatalosan bejegyzett peda-
gógiai képviseletként van jelen a Di-
aszpórából a tanácskozáson.

Kicsi Csilla
Titkár/AMPE 

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 

rendelkezô utazási ügynökhöz.

ÚJ CÍM!
302 - 306 Waverley Rd. East Malvern   VIC  3145

Tel.: (03) 9534-0901, Fax: (03) 9534-8679
Website: www.aclandtravel.com.au

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 

szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com
oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet 

részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

Tel.: 9801-8887, E.Mail: zack@koronaconcierge.com
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Eredeti, valódi, 2. 
Bohumil Hrabal mûvei, 3. Kôbán Rita, 
4. Japán, 5. Filmszínész volt, 6. Fiatal 
ritkás erdôt, ligetet, 7. Sydney, 8. 
Nagydorogon, 9. A hermelinébôl, 10. 
Az azon a területen egykor élt Sin 
Sinc indián törzsérôl.

E heti kérdéseink:

1. Hogy nevezik a térképkészítés 

tudományát?

2. Ki rendezte az Eldorádó címû 

magyar filmet?

3. Mit jelent magyarul Honolulu híres 

strandjának, Waikikinek a neve?

4. Hogy nevezik a hímzésre használt 

arany- vagy ezüstszálat?

5. Mivel kereskedett Gyuszi bácsi a 

Sose halunk meg c. magyar filmben?

6. Melyik ország korábbi neve volt 

Malagas Köztársaság?

7. Melyik jeles filmrendezônk édes-

anyja volt Palotai Boris írónô?

8. Mi volt a neve Shakespeare fele-

ségének?

9. Mi a neve Bonn folyójának?

10. Melyik szomszédos országgal 

van a legrövídebb határszakaszunk?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A rezervátumban egy indián fekszik 

az úton, a fülét az útra tapasztva. A 
turisták köré gyûlnek.

--- Chevrolet, floridai rendszámmal, 
fehér színû, horpadt a lökhárító, négy 
sápadtarcú ül benne...

--- Ezt mind hallás alapján állapította 
meg? --- kérdezik csodálkozva.

--- Dehogy, nincs két perce, hogy 
elütött.

* * *
Új foglyot vezetnek be a zárkába. A 

cellatársa rögtön megkérdi:
--- Mennyi?
--- Húsz év.
--- Miért?
--- Egy kutya miatt.
--- Egy kutya miatt húsz év?
--- Igen, mert az a lökött kutya addig 

kapart a kertben, amíg kikaparta az 
anyósomat...

* * *
Két számítógépes rendszergazda be-

szélget:
--- Te, hogy lehetsz olyan hülye, hogy 

a kutyád nevét adod meg jelszónak?
--- Miért, mi a bajod azzal, hogy 

wfK41a2s?
* * *

Két macska ül a háztetôn.
Megszólal az egyik:
--- Te mit kérsz karácsonyra?
Mire a másik:
--- Jó sok kismacskát.
Megszólal a másik:
--- És te?
--- Én is sok kis macskát.
Megszólal hátul a kandúr:
--- Hahó, megjött a Mikulás!

* * *
--- Mi az abszolút szemétség?
--- ???
--- Egy struccot megijeszteni a beton-

úton.
* * *

Ki hogyan hal meg?
--- Az aratót lekaszálja a halál.
--- A boldogtalan megboldogul.
--- A búvár örök álomba merül.
--- A díjbirkózót legyûri a halál.
--- A hajós boldogabb hazába evez.
--- A harangozónak beharangoznak.
--- A házmester beadja a kulcsot.
--- A kalauz eléri a végállomást.
--- A kertész a Paradicsomba jut.
--- A koldus jobblétre szenderül.
--- A léghajósnak elszáll a lelke.
--- A molnár leôrli az életét.
--- A muzsikusnak elszakad élte húr-

ja.
--- Az órásnak üt az utolsó órája.
--- A pék megeszi kenyere javát.
--- A pénztáros elszámol az élettel.
--- A portásnak megnyílik a meny-

nyország kapuja.
--- A szabónak elszakad élete fonala.
--- A trombitásból végképp kifogy a 

szusz.

Egyperces tudományMiért is együnk 
szamócát?

Számos esetben elôfordul, hogy a sza-
mócát helytelenül epernek nevezik. A 
kertészek véleménye szerint az eper 
fán terem, a szamóca pedig földön, így 
e két elnevezést nem célszerû összeté-
veszteni. 

A tél elmúltával az elsô friss gyü-
mölcsünk a szamóca, mely érési sze-
zonja minden esetben nagyon várt és 
nagy népszerûségnek örvend. Az egy-
re nagyobb méretû termesztésbôl 
származó gyümölcsök igazán csábító-
nak tûnnek, a kisebb méretû erdôben 
is gyûjthetô genotípusokhoz képest, 
azonban gyümölcsmérettôl függetle-
nül mindkét típusnak van valós piaca. 

Az érési szezont néhány héttel érde-
mes korábbra tenni a szamócatövek 
fóliával való takarásával, mely kettô 
vagy akár három héttel korábbi szü-
retet jelent. A teljes hajtatásos tech-
nológia a kárpáti –-- medencébôl 
származó fogyasztók esetében nem 
fizetôdik ki teljes mértékben, mivel ez 
a fogyasztói csoport a gyümölcsök 
természetes ízét és illatát helyezi elô-
térbe. A hajtatott szamóca tökéletesen 
néz ki, de íztelen és illattalan. 

A szabadföldön illetve a fóliaalagút-
ban elôhajtatott szamócatövekrôl szü-
retelt gyümölcsök számos értékes 
beltartalmi értékekkel rendelkeznek. 
Fogyasztásának elônye, hogy rendkí-
vül alacsony energiatartalommal ren-
delkezik, 100 g nyers szamóca csupán 
30 – 40 kalóriát tartalmaz. Az alacsony 
energiatartalom abból adódik, hogy a 
gyümölcsök közel 90%-át víz teszi ki. 
Fehérje- és zsírtartalma is rendkívül 
alacsony, együttes mennyiségük alig 
éri el az 1%-ot, de ez a kis mennyiségû 
fehérjetartalom is okozhat allergiákat. 
Szénhidrát tartalma sem mondható 
kiemelkedônek, 7 – 9% körül alakul. 
Értékes viszont, hogy a szénhidrátokon 
belül a cukortartalom mellett jelentôs 
rosttartalommal is rendelkezik, mely 
jótékony hatású az emésztés során. 

A szamóca kiváló C-vitamin forrás, 

gektôl az egész szezonban. A vegyi 
anyagok az uborkából reagálnak az 
alumínium lemezzel és létrehoznak 
egy szagot mely észrevehetetlen az 
embereknek, de kellemetlen a kárte-
vôknek, amely tisztítja a területet.

5. Szeretné, hogy megszüntesse na-
rancsbôrt a lehetô leggyorsabban, 
mielôtt medencézne vagy a tengerpar-
tozna? Nos, az uborka megmenti: 
dörzsölje néhány szelettel a felületet -
– ahol problémás, és perceken belül a 
bôr sokkal jobban fog kinézni. Anya-
gok az uborkából pozitív hatást gyako-
rolnak (a kollagénre a bôrbôl), és a bôr 
feszesebb lesz, és kevesebb helyet 
foglal el. Ez csökkenti a narancsbôr 
látható jeleit, és még a ráncokat is.

6. Szeretné, hogy elkerülje a másna-
posságot, vagy fejfájást? Egyék egy 
darab friss uborkát és felébred fájda-
lom nélkül. Az uborka tartalmaz ele-
gendô mennyiségû cukrot és B-vita-
mint, ami pótolja a veszteséget a táp-
anyagokból a szervezetben, miután 
pillanatok alatt megszünteti az inten-
zív stresszt. Egy uborka megtartja az 
egyensúlyt a tápanyagokban a szer-
vezetben, és akkor elkerülhetô mind a 
fejfájás és másnaposság.

7. Evés után úgy érzi, az éhség 
kerülgeti? Egyék egy pár szelet ubor-
kát. Ezt használják évszázadok európai 
felfedezôk és a kis kockák, amelyekben 
megvannak a szükséges tápanyagok, 
és megakadályozzák a súlygyarapodást 
is.

8. Van egy fontos találkozód, de azt 
veszed észre, hogy nincs idô, hogy tisz-
títsd meg a cipôket? Akkor dörzsölje a 
friss szelet uborkával a cipôt. A vegyi 
anyagok a zöldségbôl meghozzák a 
cipô ragyogását, és távol tartja magát, 
a víz is.

9. Ha problémája van az ajtó zsanérok 
nyikorgásával, használjon egy kis 
uborka szeletet a –-- probléma orvos-
lásához, Akkor látni fogja, hogy a nyi-
korgás eltûnik.

10. Ön ideges? Nincs idô a kikapcsoló-
dásra? Vágjon egy uborkából több 
szeletet, tegye ôket egy fazék forró 
vízbe. Uborka reagál a forró vízzel, és 
ad ki egy friss, illatot amely pihentetô. 
Tudományosan, ki van mutatva, hogy 
ez az aroma csökkenti a stresszt a 
kisgyermekes anyáknál és azoknál, 
akik készülnek a vizsgákra.

11. Éppen ebédelt és nincs rágógumi, 
vagy menta szájszag korrekcióra?

Tartson egy szelet uborkát a szájá-
ban. A vegyi anyagok a zöldségbôl 
eltávolítják baktériumokat, amelyek 
felelôsek a szagért.

12. Keresi a megoldást, hogy tiszta és 
rozsdamentes legyen a mosogató és a 
fémtárgyak? Azokat a tárgyakat dör-
zsölje egy szelet uborkával, akkor 
ragyognak tisztán és akkor nem pusz-
títja a kezét-és körmöket mérgezô 
anyagokkal.

13. Írtál valamit tollal vagy ceruzával, 
és hibáztál? Lassan húzva, az uborka 
törli az írást. Akkor használja ezt a 
módszert ha ceruzát vagy markert 
használt.
No és kovászos uborkának sem 

utolsó! 

--- A vegetáriánus fûbe harap.
* * *

Egy részeg ember botorkál hazafelé 
az utcán. Megállítja az elsô járókelôt:

--- Elnézést! Nem tudja véletlenül, 
merre lakik a Kovács Józsi?

--- De hiszen maga az!
--- Azt én is tudom, csak azt nem, 

hogy hol lakom!
* * *

 Sztálin idején egy hadosztály elment 
egy iskolába. Az egyik gyerektôl meg-
kérdezi egy katona:

--- Ki az apád?
--- Sztálin
--- Ki az anyád?
--- Anyám a drága földünk, a Szov-

jetunió.
--- Mi akarsz lenni ha felnôsz?
--- Árva!

* * *
A feleség hazaér, és látja, hogy a 

férje a konyhában sürgölôdik, az ét-
kezôasztal pedig szépen megterítve, 
két személyre. A lakásban félhomály, 
és romantikus gyertyafény.

--- Ó, ez aztán a meglepetés! --- 
mondja elérzékenyülve.

--- Tényleg az --- mondja a férj.
--- Azt hittem, csak holnap érkezel...

* * *
Amikor egy intelligens férfi komoly 

döntést hoz, elôször becsukja a szemét, 
átgondolja a dolgot, használja a józan 
eszét, de a szívére is hallgat, és végül 
azt teszi, amit a felesége mond neki.

* * *
A feleségem tegnap rendôrnônek 

öltözött és kacéran így szólt:
--- Uram maga le van tartóztatva !
--- De miért? --- kérdeztem.
--- Azt hallottam,hogy túl jó az ágyban 

--- kuncogott.
Aztán 3 perc múlva, bizonyíték hiá-

nyában ejtette a vádat...
* * *

A férj egyik éjszaka késôn, kapatosan 
megy haza.

--- Tudod hol voltam eddig, szívem? --
- kérdi a villámló szemû feleségét.

--- Hát persze! --- feleli az asszony. --- 
De halljuk a te verziódat.

* * *
A pincér odamegy a vendéghez:
--- Ennél az asztalnál, mikor megren-

delték az ételt, egy öregember ült egy 
kisfiúval. Nem tudja hova lettek?

--- Az öregember meghalt, a kisfiú 
meg én vagyok...

* * *
 --- Ej, hát milyen pincér maga? --- 

bosszankodik a vendéglôs --- Már me-
gint eltört egy pezsgôspoharat. Re-
mélem ez volt az utolsó!

 --- Nem, fônök, még van belôle há-
rom.

ami elsôsorban az immunrendszer és 
a hámszövet egészsége szempontjából 
kiemelkedô fontosságú. A gyümölcsök 
mangán-tartalma is kiemelkedô, ez az 
elem számos folyamatot szabályoz a 
szervezetben. A folsav a kismamák és 
az idôsek számára lényeges, a sejtek 
és a szövetek normális mûködésében 
valamint a depresszió megelôzésében 
játszik szerepet. Kálium is nagy meny-
nyiségben található meg a szamócá-
ban, mely alapvetô számos folyamat-
ban különösen a vérnyomás szabályá-
zásában és a sztrók megelôzésében. 
Kisebb mennyiségben vasat, rezet, 
magnéziumot, B6, K és E vitaminokat 
tartalmaz. A szamóca színét a pelargo-
nidin, egy antioxidáns adja, polifenolok 
közül az ellagsav található meg benne. 

Egyes tanulmányok szerint rendsze-
res szamóca fogyasztásával meg lehet 
elôzni a szív- és érrendszeri, illetve a 
kardiovaszkuláris betegségek kialaku-
lását, valamint alacsonyan lehet tarta-
ni a szívre visszavezethetô elhalálozási 
okokat. Az emberek között, a közép-
korú populációval végzett tanulmá-
nyok eredményei szerint rendszeres 
fogyasztásával növelni lehet a jó ko-
leszterin szintet (HDL), fokozni tudjuk 
a vér antioxidáns állapotát, csökkente-
ni tudjuk a gyulladások kialakulását és 
az oxidatív stresszt. Antioxidáns tar-
talma semlegesíti szabadgyököket, 
melyek a daganatos betegségek kia-
lakulásáért felelôsek. 

Friss fogyasztása mellett lehetôség 
nyílik aszalványként is hozzájutni 
egész évben. Az újabb kutatási ered-
ményekre építve számos müzli keve-
rékben, müzli szeletben, gyümölcs 
aszalványokból készült csemegékben 
található meg a szamóca aszalvány, 
így kedvezô hatásai egész éven át 
elérhetô mindenki számára. 

dr. Bujdosó Géza 
levelesláda: resinfru@yahoo.com

UBORKA
Uborka nemcsak zöldség mely alkal-

mas nyári saláták és könnyû ételek 
készítéséhez. Ez a növény csodálatos 
tulajdonságokkal bír, íme hogy lehet 
megszabadulni egy pár kínos hely-
zetbôl a mindennapi életben.

Alább néhány érdekes dolog az 
uborkával

1. Az uborka olyan zöldség, amelyben 
megvan a legtöbb vitamin, amire 
szükség van egy nap folyamán. Egy 
uborka tartalmaz:B1-, B2-, B3-, B5-, 
B6-, folsav (B9), C-vitamint, kalciumot, 
vasat, magnéziumot, foszfort, és káliu-
mot.

2. Fáradtságérzés délután? Felejtsd 
el a kávét vagy más energia italokat és 
egyél egy uborkát. Az uborka gazdag 
forrása a B-vitaminoknak és a szén-
hidrátoknak, megadja neked a szüksé-
ges napi energiát .

3. Fáradt gôz a fürdôszobában a tük-
rön, amely megjelenik, amikor fogat 
mosol? Amikor teheti dörzsölje le a 
tükröt egy szelet uborkával.

Ez nem csak gyorsan eltávolítja a 
gôzt, de a fürdôszobában egy új illatot 
ad.

4. Csiga körözés és feldúlt palánták a 
kertben? Tegyen egy alumínium le-
mezre néhány szelet uborkát és meg-
szabadul a kertben a hívatlan vendé-



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Vallási mûsor 
09:50NagyokMagyarZoltán
10:20 Ridikül
Elsô benyomásaink
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 A falu rossza (1937)   
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Greguss Zoltán 

(Göndös Sándor), Dajka 
Margit (Finum Rózsi), Som-
lay Arthúr (Feledi bíró)
Göndör Sándort a falu 

rosszának tartják minden-
felé. Miután fogságból haza-
tér, Bátki Teribe szeret be-
le, ám azt a bíró fiához ad-
ják. Sándorba Feledi Boris-
ka szerelmes, de a férfi ezt 
nem veszi észre. Teri eskü-
vôjén Sándor felönt a garat-
ra, és hiába Boriska minden 
kérlelése, mégis botrányt 
csap.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk   Pátka
Pátka Székesfehérvár köz-

vetlen közelségében egy 
méltán figyelemre méltó, 
egyáltalán nem átlagos tele-
pülés, egyedi adottságokkal.
Már a római korban is ha-
talmas víztározó volt itt.
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:40 Domovina
16:10 1100  év Európa kö-

zepén Zólyom,Beszterce és 
Garamszentbenedek
16:40 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora   Szov-
jet kommandósok körülve-
szik a jugoszláv követséget 
(1956 november elsô fele)
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2009)
20:00 Hogy volt?!
Sebestyén Márta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tû zvonalban (2008)   
Szívdobbanás Bordásék-

nak továbbra sincs bizonyí-
téka Jana és társai ellen, 
ezért titkosszolgálati eszkö-
zök alkalmazásával nyomoz-
nak tovább. Móricz és Pircsi 
veszélyes feladatot kap. A 
Papával kapcsolatos zava-
ros ügyek miatt Gyula és Kál-
mán kapcsolata egyre több 
konfliktustól terhes. Anita 
édesapjának váratlan meg-
jelenése újabb probléma.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   A nagy gödör
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Osztálytalálkozó - 1970
02:35 A falu rossza (1937)   
Magyar játékfilm  (ff.)
04:05 Hogy volt?!
Sebestyén Márta
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. november 9. MAGYAR ÉLET 15. oldal
November 13. hétfô November 14. kedd November 15.  szerda

November 16.  csütörtök

November 17. péntek November 18.  szombat November 19.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:50 Magyar gazda
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Vallási mûsor 
09:35 Reformáció hétrôl h.   
09:45 Nagyok
Kocsár Miklós
10:15 Ridikül
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Platonov szerelmei 

(1967)   Magyar tévéjáték  
Szereplôk: Darvas Iván, Ba-
ra Margit, Tordai Teri, Dra-
hota Andrea, Szemes Mari,   
Ebben a korai Csehov da-
rabban minden benne van a 
késôbbi nagy mû vekbôl: a 
magát be nem teljesítô te-
hetség, a nô-férfi viszonyok 
kietlensége, a vagyoni szét-
hullás és kiszolgáltatottság, 
a tehetetlenség témája, a 
jövô hamis reményei. A kü-
lönc Platonovot a nôk imád-
ják, a férfiak pedig csodál-
ják és irigylik. Ô minden nôt 
tönkretesz, míg végül öt lövi 
le az egyik szerelme.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz
A Kis-Dunától az óceánig - 

A. Szabó Magda, a Nemzeti 
Színház stratégiai igazgatója  
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:00 Srpski ekran
15:30 Unser Bildschirm
16:00 Útravaló
16:15 1100  év Európa 

közepén (2001)   Pozsony és 
Nagyszombat környéke
16:45 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora   A 12. 
számú különleges rendelte-
tésû  csapat folyamatos raz-
ziája a budapesti jugoszláv 
követség környékén
17:20 Család-barát
19:00 Magyar elsôk (2005)   
 Podmaniczky Frigyest 
19:20 Solti Nemzetközi Kar-

mesterverseny Elôdöntô   A 
35.000  euró összértékû díja-
kat rangos nemzetközi zsû 
ri ítéli oda a legjobbaknak.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tû zvonalban (2009)   
Idegenek az éjszakában
Bordásék hasznos informá-

ciókhoz jutnak Móricz és 
Pircsi fedett akciójának kö-
szönhetôen. A rendôrség 
helyzetét nehezíti, hogy Yo-
si, a kollégái támogatását 
élvezve, nyomozni kezd eltû 
nt lánya után. Kálmán sze-
retné, ha Otyó a további-
akban neki dolgozna. 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
Gauteng, Mpumalanga
 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Platonov szerelmei 

(1967)   Magyar tévéjáték
03:25 Solti Nemzetközi Kar-

mesterverseny – Elôdöntô   
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Médiaklikk
06:50 Útravaló
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Vallási mûsor 
09:45 Nagyok TôzsérÁrpád
10:15 Ridikül
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A megközelíthetetlen 

(1989)   Magyar tévéjáték
Szereplôk:  Iglódi István, 

Kern András, Kozák András 
,  Pap Éva A mindenkori for-
radalmak törvényszerûsé-
geit bemutató történet 1794. 
május-júliusában játszódik. 
A jakobinus diktatúra sike-
res harcot vív a külsô ellen-
séggel, a belsô bajokon 
azonban nem tud úrrá lenni. 
Robespierre, ellensúlyozás-
képpen fokozza a terrort. A 
Konventben az ellenzék szö-
vetkezik ellene, társaival 
együtt július 28-án ítélet 
nélkül lefejezik.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon
15:10 Slovenski utrinki
15:40 Alpok-Duna-Adria
16:10 1100  év Európa köze-

pén   rémséges történetek
16:40 Rejtélyes XX. század  

Kun Miklós mûsora   Csap-
da a budapesti jugoszláv 
követség bejárata elôtt
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2009)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tû zvonalban (2008)   
A beépülés Zsigmond kér-

dôre vonja Kálmánt a Papá-
val kötött megállapodás mi-
att, de a körzeti megbízott 
nem hajlandó felfedni a 
kapcsolatát. Mivel a Duná-
ban talált holttest nem kap-
csolható össze egyértelmû 
en Szvetlanával, Bordás ra-
finált tervet eszel ki a bizo-
nyítékok megszerzésére,Ju-
lin át akar informálódni. 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata  
Makgadikgadi, Okawango
 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?!Kalocsay 

Miklósra emlékezünk
 02:35 A megközelíthetetlen 

(1989)   Magyar tévéjáték
 03:50 Nyitott stúdió (1992)   
SátoraljaújhelyiHagyo-

mány-örzô Cigány Együttes
04:05   Szenes Iván írta
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Vallási mûsor 
09:40 Nagyok
Tôzsér Árpád 2. epizód
10:10 Ridikül
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Könnyû  kis gyilkos-

ság (1967)   Magyartévéjáték  
Szereplôk: Bánffy György, 
Bárdy György, Buss Gyula, 
Csányi János, Darvas Iván, 
Lôte Attila, Márkus László, 
Mikes Éva, Pécsi Balett, 
Stúdió 11 zenekar, Tordai 
Teri,  Váradi Hédi,  Zentai 
FerencAlcíme szerint álbû- 
nügyi komédia a Könnyû  
kis gyilkosság. Izgalom, hu-
mor, fülbemászó muzsika 
és éneklô filmsztárok - mi 
kell még egy lebilincselô 
krimihez? Darvas Iván, a 
lezser éneklô nyomozó meg-
bízást kap az evangélista 
társaságban történt gyil-
kosság kinyomozására. Va-
jon ki a gyilkos? És hogy jön 
a képbe Giuseppe Verdi?
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:10 Folkudvar
14:45 Esély
15:10 Életkerék
15:40 Öt kontinens
16:10 1100  év Európa köze-

pén Vereckétôl Beregszászig
16:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
18:55 HungarIQ - Minden, 

ami magyar (2011)
19:25 Amerikában jártunk. 

Mestersége címere... Csiz-
már Edina és Ancsics Csaba  
Amerikában forgatta soro-
zatát. A kaliforniai magyar-
ság fontos központ az Egye-
sült Államokban élô magyar 
diaszpóra életében, hiszen 
itt él az egyik legnagyobb 
magyar közösség.
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Tû zvonalban (2008)   
Bizalmi állásban Mikor 

Bordásék tudomására jut, 
hogy Jana partit szervez, 
Johnny és Norbert felkészül-
nek a nagy alakításra. A kü-
lönleges csoport teljes ké-
szültségben. Mándoki pénzt 
követel Janától, de a talál-
kozón Mészáros csapdájába 
fut. Anita fegyvert szerez. 
Pircsi élete veszélybe kerül.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata  
Kalahári, Botswana
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)
Benkó Sándor 75!
02:30 Könnyû  kis gyilkos-

ság Magyar tévéjáték
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal   Szat-

mári gasztrotúra Takács 
Lajossal
09:40 Nagyok
’56-os történetek
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Julianus (1991)
Magyar történelmi film
A XIII. század elején já-

runk. A gyermek Györkit 
végzetesen vonzzák az ôsi 
legendák, mesék, ezért jár 
el - apja tilalma ellenére - 
Majs apóhoz, a sámánhoz. 
Perbált atya felismeri a gye-
rekben a nagyra hivatott-
ságot, a kolostorba fogadja, 
taníttatja. Egyre inkább iz-
gatja ôt az ôshazában, Mag-
na Hungaricában maradt ma-
gyarok sorsa. Pappá szente-
lik,  a Julianus nevet kapja…
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kôbárka - Csíkszent-

mihályi Róbert szobrászmû 
vész stációi
14:15 Hangvilla
14:50  Békéssámson hôsei  
Dokumentumfilm   1952-

ben a magyar embereknek 
már egy önálló gondolatért 
is iszonyatos árat kellett fi-
zetniük.
15:45 Hogy volt?!
Sebestyén Márta
16:40 Új idôk, új dalai
17:10 Család-barát
18:45 Böjte Csaba gondola-

tai a tízparancsolatról 
 Szent László évében 
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)   Nikla
20:00 Mindenbôl egy van
1. Zavarban..., 2. Ági titka
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show   
22:35 Tóth János
29. rész Egzisztencia
Magyar sitcom
 23:10 Kulturális Híradó
23:45 Opera Café
00:25 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Csárdáskirálynô 

(1971)   Magyar operettfilm  
03:10 Fölszállott a páva - 

2017   Elôdöntô I.házigazdák 
Morvai Noémi és Novák Pé-
ter. Sebestyén Márta, Agócs 
Gergely, Diószegi László, 
Sebô Ferenc és Zsuráfszky 
Zoltán zsûritagok   kategó-
riagyôztesek, és ki az, aki a 
közönségdíjat kapja.
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Minden tudás
06:45 Kárpát expressz
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
07:35 Német nyelvû hírek  
07:45 Orosz nyelvû hírek
07:50 Kínai nyelvû hírek
08:00 Életmû vész (2013)
Gianni 2.
08:55 Nagyok
Szacsvay László
09:25 Noé barátai
09:55 Térkép
10:25 Angol nyelvû hírek
10:40 Fölszállott a páva - 

2017    Elôdöntô I.az elôdön-
tôk során 48 produkció vár, 
a továbbjutókra azonban a 
középdöntôkben már a né-
zôk is szavazhatnak. A de-
cember 29-i fináléban, azaz 
a döntôben pedig kiderül, 
hogy kik lesznek a zsûri 
által megválasztott kategó-
riagyôztesek, és ki az, aki a 
közönségdíjat kapja.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl h.  
13:55 Peru, Chile    CIZCO
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom Az 
adás Szabó Magdával, a 100 
éve született írónôvel foglal-
kozik majd. 
14:55  Magyar szentek és 

boldogok - Szent királylá-
nyok  Ismeretterjesztô film  
A magyar nôi szentek egy 

középkori és egy XX. 
századi kivételt leszámítva 
királyi vérbôl valók. 
15:30 Világörökség Portugá-

liában A batalhai kolostor
15:55 Önök kérték
16:55 Ismerd meg!
17:55 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Eszék Marcsi bejárja a 

helyi piacot, ahol a tenger-
parti
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A GYEREKEK JO-

GAINAK VILÁGNAPJA 
ALKALMÁBÓL Magyar 
dokumentumfilm
22:35 Hogy volt?!    Az ope-

rettkirály – Kálmán Imre
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
Szabó Magda
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40  MMA - portré sorozat   
02:35 A LATYI Egy 

szoknya, egy nadrág (1943)  
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Latabár Kálmán
03:55 Julianus (1991)
Magyar történelmi film
  Julianus nevet kapja…
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Esély
06:50 Kék bolygó
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Vallási mûsor 
09:50 Nagyok
Kocsár Miklós 2. adás
10:25 Ridikül
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Harminchárom név-

telen levél (1985)   Magyar 
tévéjáték  A harminchárom 
névtelen levél fôhôse, a 
Bács Ferenc által nagyszerû 
en alakított Tamás, a gimná-
ziumi igazgató becsületes, 
elvekkel rendelkezô ember. 
Úgy tûnik, mégis megalku-
vásra kényszerül. El tudja-e 
ezt kerülni és hogyan bir-
kózik meg a ténnyel, hogy 
kollégái ismeretlen levelek-
kel kezdik bombázni ôt és 
véleményét szintén bátran 
vállaló fizika tanárnô kedve-
sét, a karakán Zsókát? 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 November 15-e Beth-

len Gábor erdélyi fejedelem 
születésének napja egyben 
a Magyar Szórvány Napja 
is. Ezen a napon különös 
figyelmet szentelünk azon 
közösségeinknek, amik a tö
mbmagyarságtólleszakadó 
szórvány területeken élnek.      
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
14:45 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
15:40 Ecranul nostru
16:10 1100  év Európa 

közepén Nagyszombat
16:40 Magyar Szórvány 

Napja   Magányosan, de 
nem elhagyatva. A távolban, 
de nem elfeledve…
17:00 A rahói plébános
Mikulyák László római 

katolikus plébános 10 éve 
teljesít szolgálatot a kárpát-
aljai magyar szórványvidék 
egyik központjának számító 
Rahón.
17:20 Család-barát
18:55 Magyar Szórvány 

Napja    A távolban, de nem 
elfeledve…
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Magyar Szórvány  

Napja
22:00 Lépteim nyomában
Portréfilm Dánielisz Endre 

Arany-kutatóról, helytör-
ténészrôl
 22:35 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Maputo, Inhambane
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)
Trokán Péter felvételeibôl
02:25 Harminchárom név-

telen levél (1985)
Magyar tévéjáték
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra 

között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és 
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este 
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon 
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-
huzatot legolcsóbban a készítônél 
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 
választék importált selyembrokát, 
damaszt, argin, polieszter és cotton 
anyagokban. Abroszok, törülközôk 
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 
9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-
szélésre vasárnap is kinyitunk.

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

72 ÉVES, SZOLID ÖZVEGY férfi 
vagyok. Rendezett körülmények kö-
zött élek. Szerernék megismerkedni 
egy 65-70 év közötti hölggyel, aki tel-
jesen független és magányos. Csak 
Melbourneben elô ôszinte hölgy hí-
vását várom. Hívjon bizalommal: (03) 
9792-0913

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
* Örökség ügyek
* Ingatlan adás-vétele és bérlése
* Ingatlan vétel finanszírozása
* Válóperek és családi ügyek
*Pereskedés
* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

!

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

2018. január 10-én indulva Melbourne-böl. 
Visszaérkezés  január 23-án szintén Melbourne-be.

Mielôbbi jelentkezéseket várjuk irodánkban.
Nagy Margaret  - 0412 033-757  számon elérhetô.
(33 éve a magyar és ausztrál úti közösség szolgálatában)

Hajóutak, repülôjegyek, autóbusztúrák, 
kocsibérlés a világ minden tájára.

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

DANUBE   TRAVEL   AGENCY
Email:  danubetravel@ihug.com.au

Tel: (03) 9530-0888        Mob: 0412 033-757

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló


