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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
70 volt eredményes. „Hazánkba hat esetben érkezett üzenet, ebbôl négy a Liszt 

Ferenc nemzetközi repülôtérhez volt köthetô. 

„A rendôrségi lefoglalások alapján látható, hogy az idei évben messze 
túlszárnyaltuk a tavalyi mennyiséget. A NAV feljelentései nyomán indult hat 
büntetôeljárásban összesen több mint 80 ezer darab tablettát foglaltunk le 90 
millió forint értékben” –-- ismertette az eredményeket Csákó Ibolya, az ORFK 

Bûnügyi Fôigazgatóságának alezredese. 

A közelmúltban a rendôrségnek a Pangea-akció mellett is komoly felderítései 

voltak, többek közt ilyen volt az a békéscsabai ügy is, amely európai szinten is 

az egyik legkomolyabbnak számított. Ennél egy házaspár több mint egymillió 

forint értékben tett szert Kínából és Indiából származó illegális gyógyszerekre, 

majd továbbította azokat Európába, illetve Európán kívüli országokba. A 

magyar bíróság elsô fokon nemrég ítélte ôket hét év fegyházbüntetésre.

Az idén a hatóság az illegális webpatikákon túl az apróhirdetésekkel és a 

fórumbejegyzésekkel is foglalkozik, lévén ezeken keresztül is sok olyan infor-

máció kerül be a köztudatba, amely hamis gyógyszerekhez, illegális készít-

ményekhez köthetô. Ezek üzemeltetôit idén 39 esetben keresték meg, többségük 

pedig azonnal reagált, a kifogásolt információt eltávolította felületérôl. A fô-

igazgató beszámolt arról, hogy a pszichés állapotra ható szerek, elsôsorban a 

szorongásgátló készítmények illegális piaca különösen megnôtt az utóbbi 

idôben. Ezek közül az interneten népszerû és kelendô a Xanax, a Frontin és a 

Rivotril, de nagy a kereslet az opiát-típusú Tramadol fájdalomcsillapítóra is. 

Ezek kontrollálatlan, kábítószerként való alkalmazása súlyos és végzetes kime-

netelû tragédiákat eredményezhet.

Újraszabályozott terrorelhárítás
Elkészült a Terrorelhárítási Információs és Bûnügyi Elemzô Központ (TI-

BEK) létrehozásához szükséges belügyminiszteri rendeletmódosítások rész-

letes tervezete. Ezekre az indoklás szerint azért van szükség, mert miután a 

parlament elfogadta a tárca által elôterjesztett terrorellenes csomagot, amely 

egyebek mellett a TIBEK megalakításáról is rendelkezett, a szabályozás egy-

ségének fenntartása érdekében a szükséges korrekciókat ezen a szinten is át 

kell vezetni.

Ismert, az országgyûlési döntés értelmében az eddigi Szervezett Bûnözés 

Elleni Koordinációs Központ nemzetbiztonsági szolgálatként, TIBEK néven 

mûködik tovább, a Pintér Sándor belügyminiszter alá tartozó szervezet fela-

data pedig, hogy a lehetô legátfogóbb képet állítsa össze az ország terror---, 
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Július 9-én Lukrécia névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bereniké, 

Detre, Eleonóra, Fausztia, Fausztina, 

Félix, Gotfrid, Hajna, Koppány, Leo-

nóra, Margit, Marina, Marinella, Ma-

rinetta, Nóra, Réta, Vera, Verbéna, 

Verita, Veron, Verona, Veronika, Ve-

ronka névnapja van.

Július 10-én Amália névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Alma, Al-

manda, Amál, Amilla, Bekény, Bekes, 

Békés, Elma, Engelbert, Január, Ka-

nut, Kenese, Melina, Rubin, Rubina, 

Rubinka, Rufina, Szilvána, Szilvánusz, 

Ulrik névnapja van.

Július 11-én Nóra, Lili névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Amábel, 

Bence, Bende, Bene, Benedek, Bene-

diktusz, Csende, Csendike, Eleonóra, 

Elga, Félix, Helga, Helka, Helma, Hel-

za, Holda, Hulda, Lilian, Liliróza, Lilla, 

Nella, Nelli, Norina, Olga, Olivér, Pi-

usz, Placid, Placida, Ráchel, Ráhel, 

Rákhel, Rákis, Szederke, Szende, 

Szendike, Ulrik névnapja van.

Július 12-én Izabella, Dalma név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Abony, 

Eleonóra, Erneszt, Ernô, Fedor, Félix, 

Fortunát, Gerzson, János, Leonóra, 

Nóra, Uzonka névnapja van.

Július 13-án Jenô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Erneszt, 

Ernô, Harri, Hendrik, Henriett, Henri-

etta, Henrik, Indra, Jakab, Jákó, Já-

kob, Jakus, Milda, Perdita, Sára, Sári, 

Sarah, Sarolta, Sharon, Silás, Szilas, 

Szilvánusz, Szólát, Szórád, Szovát, Üd-

vöske névnapja van.

Július 14-én Örs, Stella névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bona-

ventúra, Esztellia, Ferenc, Herkules, 

Jusztusz, Kamill, Kamilló, Örsi, Zala, 

Zalán, Zalánka névnapja van.

Július 15-én Henrik, Roland név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Aurél, 

Baldvin, Barót, Benvenútó, Bonaven-

túra, Bozsóka, Csege, Csegô, Egon, 

Estilla, Esztellia, Eszténa, Hendrik, 

Kardos, Ladomér, Leonóra, Manuéla, 

Manuella, Opika, Orlandó, Örkény, Ör-

könd, Pompília, Stella, Talamér, Vla-

dimír, Vladiszláv, Zomilla névnapja 

van.

Rengeteg 
az illegális rákgyógyszer

Több mint 90 millió forint értékben foglalt le gyógyszert a rendôrség a IX. 

Pangea-akcióban. A nemzetközi razziát az Interpol fogta össze, abban 103 

ország 193 hatósága lépett fel egy idôben a hamisítás ellen: világszerte csaknem 

15 milliárd forintnyi illegális készítményt –-- több mint 12 millió hamis tablettát 

–-- foglaltak le, köztük rengeteg rákgyógyszert.

A gyógyszerhamisítás és az illegális internetes patikák felszámolását célzó 

Pangea-akció a tavalyinál jóval komolyabb eredménnyel zárult: világszerte 700 

nyomozás indult, 390 embert letartóztattak le, és 4900 weboldalt függesztettek 

fel. Mindez több mint a kétszerese a tavalyinak. Az idén május 30. és június 7. 

között zajló akció egyik legfontosabb tanulsága, hogy drasztikusan megnôtt a 

törvénytelenül mûködô online felületek száma annak ellenére, hogy a lefülelt 

hamis gyógyszerek értéke visszaesett tavalyhoz képest --– mondta Ilku Lívia, 

a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) gyógyszerhamisítás elleni mun-

kacsoportjának vezetôje.

A lefoglalt gyógyszerek legnagyobb része daganatos megbetegedések elleni 

orvosság, rossz vagy gyenge minôségû, kétes hatású, HIV és cukorbetegség 

tesztelésére alkalmas eszköz, hamis fogászati készülék és tiltott sebészeti 

szerszám.

A több millió hamis gyógyszer között fogyókúrás pirulákat, malária- és kole

szteringyógyszereket, merevedési zavarok kezelésére alkalmas tablettákat, 

hajhullás elleni készítményeket és étrend-kiegészítôket találtak a hatóságok. Az 

idei akció egyik érdekessége az is, hogy az egészségre ártalmas gyógyszerek 

mellett több mint 270 ezer orvostechnikai eszközt foglaltak le 1,1 millió dollár 

(csaknem 300 millió forint) értékben.

Csiki Olivér, a NAV pénzügyôr századosa elmondta, hogy a nemzetközi 

mûveletek koordinálását az Interpol lyoni központja végezte, innen tartották a 

kapcsolatot az akcióban részt vevô hatóságokkal. A felderítési és lefoglalási 

adatokat a kinti központ továbbította, illetve a tagok részére a figyelmeztetô 

üzeneteket is innen küldték szét.

A kinti koordináló egység nagyjából félezer üzenetet fogadott, amely alapján 

világszerte több mint 2000 ellenôrzést folytattak le. Ezek közül nagyságrendileg 

Fájó szívvel közöljük, hogy a szeretett 
Édesapa, nagyapa

Bagin Barnabás
1944. március 9. --- 2016. június 25.

hosszú betegsége után, visszaadta lelkét 
Teremtôjének.

Gyászolják: gyermekei Édesanyja, Lívia, 
lánya Pálma, fia Krisztián, 
veje Michael, menye Alice, 

unokái: Max, Kevin, Olivér, Hettie.

Nyugodjék békébe.
Emléke szívünkbe örökké él.

Gyászjelentés



illetve más fenyegetettségérôl, a belsô biztonsági helyzetrôl, illetve a közbiz-
tonság állapotáról. A végszavazás elôtt a törvényalkotási bizottság lényeges 
pontokon módosította a Jobbik és az MSZP által is támogatott javaslatot, így a 
végleges változat alapján nem kell adniuk automatikusan adatokat az új köz-
pontnak a különbözô tárcák által felügyelt szolgálatoknak. Vagyis ezzel jelen-
tôsen szûkítették Pintér hatáskörét.

Ami a szükséges infrastrukturális változtatásokat illeti: a kormány már ko-
rábban döntött arról, több mint tizennyolcmilliárd forintot szán arra, hogy egy 
helyre költöztessék az Alkotmányvédelmi Hivatalt (AH) és a TIBEK-et is. A 
Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításához, továbbá az informatikai 
rendszer kialakításához még az idén több mint 3,6 milliárd, jövôre hétmilliárd, 
2018-ban pedig 4,8 milliárd forintos keretet biztosít a kabinet.

Az említett rendelettervezet-csomag érinti a TIBEK és az utasadat szolgál-
tatója közötti kapcsolattartást is, illetve szabályozza az adatátadás módját. 
Rögzíti: a személyszállítást végzô fuvarozó elsô alkalommal az adott járat terve-
zett indulási ideje elôtt tizenkét órával, majd az utasfelvételi eljárás befejezését 
követôen, a felszállás után haladéktalanul, az esetleges változásokkal együtt 
köteles eleget tenni adattovábbítási kötelezettségének. Az ezért felelôs sze-
mélynek a nap huszonnégy órájában elérhetônek kell lennie. A tervezet kitér 
arra is, ha az elektronikus kapcsolattartás bármely okból elérhetetlenné válik, 
ezt alternatív módon, például digitális adathordozón, faxon vagy telefonon kell 
végrehajtani. Az indoklás szerint mindez az uniós adatvédelmi irányelvekkel 
összhangban történik. „A hazánk területére érkezô vagy onnan induló EU külsô 
légi járatok utasadatainak kezelése eredményesebbé teszi az együttmûködô 
szervek megelôzô-, felderítô-, illetve nyomozótevékenységét” --– olvasható az 
indoklásban.

Szintén rendelettervezet született a terrorcselekmény bekövetkezése, illetve 
annak veszélye esetén az elektronikus szolgáltatók által kötelezôen biztosítandó 
hívószámokat használó szervek körérôl. A huszonkét tételes listán megtalálható 
a TIBEK, az AH, az Információs Hivatal, a jegybank, az Országos Mentôszol-
gálat, a paksi atomerômû, a honvédség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a 
Honvédelmi Minisztérium és a Miniszterelnökség is. A gyakorlati tapasztalatok 
szerint egy esetleges terrorcselekmény bekövetkezése esetén, a természeti 
vagy ipari katasztrófák, illetve a társadalom szélesebb köreinek érdeklôdését 
kiváltó események kapcsán tapasztaltakhoz hasonlóan rövid idôn belül ugrás-
szerûen megnôhetnek az egyes kommunikációs szolgáltatások azonnali haszná-
latára vonatkozó felhasználói igények, amely tömeges felhasználás, illetve 
igénybevétel az adatforgalom részleges vagy teljes korlátozását, illetve meg-
szûnését is magával vonhatja. Az említett szervek elérését azonban minden 
körülmények között biztosítani kellene a Pintér által jegyzett tervezet alapján.

Az illegális bevándorlással szembeni sikeres fellépés záloga az együttmû-
ködés, az információcsere, az együtt gondolkodás –-- hangoztatta Papp Károly
országos rendôrfôkapitány a nyugat-balkáni illegális migrációt áttekintô ta-
nácskozáson, Budapesten. A tizenhárom ország, valamint az uniós határôrizeti 
ügynökség, a Frontex és az európai rendôrségi együttmûködési szervezet, az 
Europol képviselôinek részvételével rendezett eseményen az altábornagy kije-
lentette, az illegális migrációval szembeni fellépés nemcsak határrendészeti, 
hanem bûnügyi, közrendészeti és idegenrendészeti feladat is. Felidézte, tavaly 
Németország, Ausztria, Szerbia és Magyarország sikeresen kezelte a koszovói 
migránshullámot. A kapitány leszögezte, a helyzet kezelése egyedül nem megy, 
ezért köszönet jár azért, hogy a magyar rendôrség tavaly nemzetközi támoga-
tást kapott többek között a lengyel határôrségtôl és a szlovák rendôrségtôl. 
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági fôtanácsadója a tanácskozás 
után az MTI-nek azt mondta, újra „élôvé” kell tenni a schengeni rendszer 
filozófiáját, hogy a külsô határokat védjük, s ezáltal a belsô határokon nem 
szükséges ellenôrzés.
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HÍREK
Az érkezô migránsok 
nagy része analfabéta

Meg kell védeni az ország és Európa külsô határait, Magyarországnak pedig 
saját magának kell eldöntenie, kikkel kíván együtt élni –-- jelentette ki a 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Békéscsabán.

Meg kell védeni az ország és Európa külsô határait, Magyarországnak pedig 
saját magának kell eldöntenie, kikkel kíván együtt élni –-- jelentette ki a 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Békéscsabán. Pogácsás Ti-
bor egy konferencián mondott köszöntôjében azt is elmondta, hogy a gazdasági 
menekülteket nem szabad beengedni Európába, és aki védelemre szorul, azt 
lehetôség szerint a lakóhelyéhez a legközelebb kell elhelyezni. Szerinte a migrá-
ciós probléma nem lesz rövid távú, egyrészt mert a kiváltói okai is szerteágazók, 
másrészt mert az európai vezetôk között sincs egyetértés a kezelésrôl.

Pogácsás Tibor a Békéscsabai Szakképzési Centrum rendezvényén kiemelte: 
tavaly körülbelül egymillió migráns érkezett Európába , idén a lezárt zöldhatár 
ellenére több mint 15 ezer ember lépett be Magyarország területére. Úgy fogal-
mazott: a migrációs válság eddig nem tapasztalt kihívást jelent Európának, 
olyan gazdasági, szociális és társadalmi válság elôszele lehet, amelybôl Európa 
vesztesként is kikerülhet.

Az MTI tudósítása szerint Georg Spöttle terrorizmus-szakértô arról beszélt, 
hogy az Európába irányuló migráció és a terrorizmus között összefüggés van. A 
szakértô a konferencián azt mondta: a hivatalos német kommentárokkal ellen-
tétben az elmúlt idôszakban Európába érkezett mintegy egymillió migráns több 
mint kilencven százaléka analfabéta, azaz a foglalkoztatási problémákat való-
színûleg nem oldják meg. Kiemelte, hogy sokan komoly egészségi problémákkal 
–-- tuberkulózissal, HIV --- vagy hepatitiszfertôzéssel --– érkeznek, amelyek 
kezelése költséges. Idén a német állam 27 milliárd eurót irányzott elô az 
ellátásukra, miközben az iskolák felújítására nincs pénz, a nyugdíjkorhatárt 
pedig 71 évre tervezik kitolni –-- tette hozzá.

Újabb hét Magyar 
Örökség Díjat adtak át

A Magyar Örökség Díj azon magyar személyeknek, intézményeknek és 
csoportoknak adható negyedévente, akik és amelyek tevékenységükkel hozzá-
járultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társada-
lom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

Magyar Örökség Díjban részesülnek a Misztrál együttes versmegze-
nésítései és verséneklése, Domonkos Béla szobrászmûvészete, Szvetnik 
Joachim (1927-1988) ötvösmûvész értékmentô restaurátori munkássága, 
Gárdonyi Zoltán (1906-1986) és Gárdonyi Zsolt zeneszerzôi és zenetudósi 
munkás-sága, Jánosi Antal rendezô portréfilmmûvészete, Ritoók Zsig-
mond ókor-tudós munkássága, valamint Bálint Ágnes (1922-2008) író, 
szerkesztô mesevilága –-- közölték a szervezôk az MTI-vel.

A Misztrál zenés versmondásában a szellem ereje, az egység érezhetô --– 
mutatott rá Sipos Mihály népzenész, a Muzsikás Együttes prímása az MTI-hez 
a szervezôk által eljuttatott méltatásában. A prímás kiemelte: mindehhez 
nagyfokú igényességre van szükség a prozódia pontosságában, hitelességében, 
a zeneiségben, az éneklés-muzsikálás minôségében és az elôadás átéltségében.

„Domonkos Béla szobrai és dombormûvei az ország minden táján a szép-
séget, a harmóniát, az életörömet és a múlt értékeinek, az alkotó ember teljesít-
ményének tiszteletét tükrözik” –-- írta Kubassek János geográfus, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója laudációjában, aki szerint a megbízhatóság és a 
hitelesség az egész életmûre jellemzô.

Szvetnik Joachim több olyan ötvösremeket támasztott fel halottaiból, ame-
lyeket a szakemberek lehetetlennek tartottak megmenteni. Pályafutása vége 
felé a háborús sérült mûtárgyak restaurálásának nemzetközi tekintélye volt, ô 
azonosította a magyar Szent Koronát a visszaadásakor, felmérte állapotát és 
ôrzési körülményeire is javaslatot tett –-- olvasható Rauzs József mélykúti 
háziorvos, mûvészeti író méltatásában.

Berlász Melinda zenetörténész laudációja szerint Gárdonyi Zoltán a 20. 
századi magyar zenemûvészet kibontakozását szolgáló komponisták, tudósok és 
pedagógusok élvonalába tartozott, alkotói öröksége mintegy 400 kompozíciót 
ölel fel. Gárdonyi Zsolt zeneszerzô, zeneelmélet-professzor, egyházzenész és 
orgonamûvész 1965-tôl napjainkig Európa- és Amerika-szerte ért el nemzetközi 
sikereket, 60 kompozícióját publikálták.

Jánosi Antalt Deák Ernô történész, a Bécsi Napló fôszerkesztôje úgy jelle-
mezte: lírai alkat, aki költôi szemmel vesz lencsevégre és szólaltat meg írókat és 
költôket anélkül, hogy megbolygatná kiszemelt „áldozatai” sajátságos, egyéni 
világát.

Ritoók Zsigmond a számûzetés éveiben írta a Régi görög hétköznapokat, a 
Színház és stadiont, valamint két szerzôtársával A görög kultúra aranykorát. 
Sokoldalú érdeklôdését tanúsította a Források az ókori zeneesztétika törté-
netéhez, emellett Ponori Thewrewk Emilrôl szóló könyve és A magyar ókor-
tudomány monumentális bibliográfiája fûzôdik a nevéhez –-- írta Németh 
György ókortörténész, tanszékvezetô egyetemi tanár laudációjában.

Bálint Ágnes a napi élmények hatására alkotta meséit, beleszôve a kor 
jellegzetes pillanatait, gondjait. Történetei mégis kortalanok, mert az emberi 
alaptermészetre építette ôket: a jellemzô konfliktusokra férfiak és nôk, felnôt-
tek és gyerekek, öregek és fiatalok között. Szereplôi nem jók vagy rosszak, csak 
cserfes, kíváncsi, rosszalkodásra kész, de a jóra is mindig kapható hétköznapi 
hôsök –-- méltatta a szerzôt Takács Vera szerkesztô, rendezô, forgatóköny-
víró.
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Imagine
A rádióból John Lennon Imagine 

(Képzeld el) címû dala szállt, amely 
annak idején lendületet adott az 
életünknek.

Annak idején… Negyvenöt évvel 
ezelôtt, 1971 nyarán írta Lennon a dalt, 
hogy aztán a második és egyben leg-
népszerûbb szólóalbumának is ez le-
gyen a címadó dala, neki pedig név-
jegye. Above us only sky. Felettünk 
csak az ég… A hangok egy régi em-
léket csalogatnak elô. Mert az élet 
valójában nem az, amit az ember átélt, 
hanem az, amire visszaemlékszik, és 
ahogyan visszaemlékszik a megtörtént 
dolgokra, amikor meg akarja osztani a 
tegnapi élményt másokkal.

Nyolcvannyolc júniusa, New York. A 
Dakota-ház, amelynek bejáratánál a 
gyilkos golyó kioltotta Lennon életét. 
A gitáros arca a szobám falán, az Egy 
nehéz nap éjszakája, vetítés a Filmmú-
zeumban, a Beatles. Közös örömeink --
– a fiatalságunk.
Nem szeretik, ha megállnak a ház 

bejárata elôtt.
S szemben a Dakota-házzal, a Central 

Parkban, a sétányon, az egylépésnyi 
nagyságú csempével díszített kör kö-
zepén egy szó olvasható: Imagine. Egy 
szó, amely csontot tör. Egy világ, 
amelyben nincs szomorúság, nincs 
irigység, nincs gonoszság, egy olyan 
jövô, amelyben nincs félelem…

S a kör közepén, a földön, egy szál 
sárga nárcisz.

A nárcisz jelentése: figyelem, tisz-
telet. Ovidius Metamorfózisaiban ta-
láljuk a romantikus történetet: Nar-
cissus, a gyönyörûséges, de bátortalan 
ifjú visszautasította az érte epekedô 
nimfa, Ekho szerelmét. A nimfa bele is 
pusztult viszonzatlan érzelmeibe; 
csontjai sziklákká váltak, és csak a 
hangja –-- a visszhang –-- maradt meg. 
Narcissus pedig beleszeretett a saját 
képmásába. A nimfák találták meg, s 
halála után a testébôl egy sárga virág 
támadt.

Nem lehetett véletlen, hogy John 
Lennonra egyetlen szál nárcisz emlé-
keztetett. Mert egy szál rózsa is több, 
mint egy csokor (csorda) rózsa. A No-
bel-díjas kolumbiai író, Gabriel García 
Marquez íróasztalán mindig egy szál 
sárga rózsa virított. „Könnyebb egy 
szál sárga rózsával beszélgetni, mint 
Istennel” –-- mondta egyszer. Robert 
Kennedy New York-i szenátor sírján a 
nap huszonnégy órájában egyetlen 
rózsaszál alszik. Kányádi Sándor költô 
lefényképezte a sírt, és a világ leg-
szebb síremlékének tartja.

Amikor felhagyunk azzal, hogy har-
coljunk az elkerülhetetlen dolgokkal, 
új energiák szabadulnak fel bennünk, 
amelyek egy tartalmasabb életet tesz-
nek lehetôvé. 

Ez az egy szál virágok üzenete. Mert 
kiismerhetetlen erôt közvetítenek. A 
lélek kapaszkodik beléjük, és a festô 
Renoir igazságával szembesülünk: „A 
virág tisztítja a szemet.”

Nem ismerek tömörebb és szebb 
megfogalmazást a virágok jellemtá-
rában Renoir tételénél. Igen, a Central 
Park nárcisza is tágra nyitotta a sze-
met. Megfürdette. Kitisztította. Jó volt 
ránézni a virágszálra. És lám, egy újra 
hallott dal is erre az élményre emlé-
keztetett, miközben botorkálva lépdel-
tem a nagyváros látványosságai kö-
zött.

Kô András
(Magyar Hírlap)



A Kôrösi Csoma Sándor Program eredményei II. rész  
AUSZTRÁLIA
Perth
Ösztöndíjas: Retkes Rebeka
Események:
Disznótoros vacsoraest (elŒkészüle-

tek, népszerûsítés) – Cserkész Emlék-
portya – Szt. István ünnepi mûsor 
(vers, beszéd tartása, zenés mûsor 
leszervezése) és disznótoros ebéd – 
AGM éves közgyûlés (annual general 
meetin, saját javaslat elfogadtatása)� 
Cotton Club – 20’ évek party, char-
leston tánc tanítása – Családi Nap 
iskolásoknak és ovisoknak Kalamun-
dában, vadvirággyûjtés, utána a gyûj-
tött anyagokból termésképek készí-
tése – Szt. István Táncest fŒszervezŒ, 
népszerûsítés fiatalok körében, va-
csora elŒkészületeitŒl kezdve a kalo-
taszegi táncon át a tomboláig

Állandó programok:
Óvoda – játszóház, kézmûves foglal-

kozások. Magyar Iskola FelnŒtteknek- 
angolul magyartanítás, akár egyen-
ként is, SK túróspalacsinta- kóstoló-
val. KeszkenŒ Táncpróbák. Nebuló 
Iskola Gyerekeknek – cserkészjáté-
kok, haladó csoport tanítása, kézmû-
ves programok vezetése, népi játékok 
és néptáncoktatás. Perthi Magyar 
Hírek, Újságcikkek, lektorálás.

Adelaide
Ösztöndíjas: 
Kavecsánszki  Ádám 
A legtöbb embernek Ausztráliáról a 

kenguruk és a koalák jutnak az eszé-
be. Városok tekintetében, pedig Syd-
ney és Melbourne. Adelaide, fogal-
mazhatnánk úgyis, hogy egy távoli 
kontinens eldugott „kis” városa, Dél-
Ausztrália központja. Ennek ellenére 
azonban – mint a világon – itt is talál-
hatóak magyarok egész szép szám-
mal.

A dél-ausztráliai magyar diaszpóra 
közösség összlétszáma körülbelül 
4000 fŒ, ennek kb. 10%- a vesz részt a 
közösségi életben. (Nem hivatalos, 
becsült adat.) A különbözŒ emigrációs 
hullámokat tekintve egy igazán sajá-
tos, heterogén közösség alakult ki az 
államban. A legtöbb magyar ember 
az állam fŒvárosába Adelaidbe tömö-
rült. Azonban találhatók kisebb közös-
ségek szerte az országban (pl. Coober 
Peddy, opál-bányaváros, ahová a 
szerencse már a kezdetektŒl vonzza a 
magyarokat is). Napjainkban is sok 
fiatal család érkezik Dél-Ausztráliába, 
célzottan Adelaide városába egy új és 
sikeresebb élet és a biztosabb munka-
hely és megélhetés reményében –
azonban, hogy állampolgárságot sze-
rezzenek és letelepedhessenek az 
országban egy hosszabb és a szigorú 
feltételeknek köszönhetŒen alkalom-
adtán sikertelenül végzŒdŒ folyamatot 
jelent.

Az már érdekes kérdés, hogy a ma-
gyar közösség létszáma, vagy egysze-
rûen az emberek sokfélesége indokol-
ja azt, hogy a városban 13 darab 
magyar szervezet él és mûködik, 
melyeket röviden az elŒadás során 
ismertetünk is.

Három magyar klub (különálló épü-
letek)

• Dél-Ausztráliai Magyar Klub (a 
köztudatban: Norwoodi Klub, elhelye-
zkedése miatt). 

• Magyar Kulturális és Jótékonysági 
Klub (Para Hills-i Klub)

• IdŒs és Rokkant Magyarok Egye-
sülete (Port Road-i Klub), 

továbbá két magyar történelmi 
egyházi gyülekezet: 

• Magyar Református Gyülekezet
• Magyar Római Katolikus Gyüle-

kezet.
Egy ernyŒszervezet: 
• DAMESZ – Dél-Ausztrália-i Ma-

gyar Egyesületek Szövetsége.
Hét egyéb (kulturális és hagyo-

mányŒrzŒ és egyéb tevékenységû) 
szervezetek:

• 51. számú Munkácsy Mihály Cser-
készcsapat,

• Magyar Karitász,
• Magyar Közösségi Iskola,
• Kaláris Néptáncegyüttes
• KŒrösi Csoma Sándor Kulturális 

Kör
• Budapest Football Csapat
• MHBK – Magyar Harcosok Baj-

társi Közössége
Tehát, mint említettem 3 önálló épü-

lettel rendelkezŒ klubról beszélhe-
tünk, köztudatban a Norwoodi, a Port 
Road-i és Para Hills-iként ismert 
magyar klubokról. A klubok más 
magyar szervezeteknek is otthont 
adnak és leginkább ezen központok 
köré csoportosul a közösségi élet, 
persze kiegészülve az egyházi közös-
ségek helyszíneivel.

NORWOOD – Dél-Ausztráliai 
Magyar Klub (Hungarian Club of 
South Australia Inc.)

Alapítás éve: 1965. Dél-Ausztrália 
legnagyobb magyar klubja a mintegy 
300 fŒs tagságával, mely egyedülálló-
ként saját tulajdonú klubházzal is 
rendelkezik. A Klub épülete továbbá 
otthont ad a Magyar Karitásznak és a 
Magyar Harcosok Bajtársi Közössé-
gének és az ernyŒszervezetnek a 
DAMESZ-nak is. Rendszeres alkalmai 
a szerdánként tartott Karitasz ebédek 
és a péntek esti vacsorák. A Klub 
vezetŒje: Ladó László

PORT ROAD – Idös és Rokkant 
Magyarok Egyesülete (Association 
of the Hungarian Aged & Invalid Per-
sons in S.A. Inc.)

A helyiek körében közismertebb 
nevén Port-Road-i magyar klub. 174 
tagjával Adelaide magyar szervezetei 
között, valamint közösségi életében is 
meghatározó szerepet tölt be. A nevé-
bŒl eredŒen is a fŒként idŒsek alkotta 
közösség péntekenként tartja rend-
szeresen az ebédeit. A klub vezetŒje: 
Cseh László

PARA HILLS – Magyar Kulturá-
lis és Jótékonysági Klub (Hungari-
an Cultural Welfare Clun Inc.)

Egy maroknyi délvidéki származású 
magyar ember által megalapított 
klub, mára már 100 fŒs, többségében 
idŒsebb emberek által alkotott tag-
sággal. A kezdetekben Magyar 
Hobby Klub néven mûködött, majd 
1998-ban módosították nevét a jelen-
legire. Rendszeres alkalmai a szom-
bat esténként rendezett magyar 
vacso-rák. A klub vezetŒje: Cseh 
Anna

Magyar Református Gyülekezet 
(Hungarian Reformed Church of S.A)

Alkalmak: csütörtökökként biblia 
óra, vasárnaponként 11 órától isten-
tisztelet. A gyülekezet otthont ad a 
Kaláris Néptáncegyüttes és a Cser-
készcsapat foglalkozásainak is. A 
gyülekezet lelkipásztora: Nt. Szabó 
Attila.

Magyar Római Katolikus Gyü-
lekezet (Hungarian Catholic Church).

Alkalmak: vasárnapokként 11 órától 
szentmise. Érdekesség, hogy a Gyü-
lekezet saját tulajdonú templommal 
rendelkezik. Atya: Horváth László

51. számú Munkácsy Mihály 
Cserkészcsapat (Hungarian Scouts 
of Adelaide). A cserkészet a Kaláris 
néptánccsoporttal egyeztetett idŒ-
pontban és helyszínen (Református 
Templom) tartja a foglalkozásait: 
három önkéntes felnŒtt cserkész 
segítségével. A foglalkozások átlagos 
látogatottsága: 9–10 fŒ.

Nagy élmény volt számomra, hogy 
jómagam is a Cserkészcsapat tagjává 
válhattam és avatásomra Dél-Auszt-
ráliában került sor. Ahogy Œk fogal-
maztak én is a kis cserkészcsaláduk 
tagja, s így a Koala Örs tagja lettem.

A cserkészcsapat vezetŒje: Scherr 
Gyöngyvér (Babu néni)

Kaláris Néptáncegyüttes
Egy maroknyi, s olykor jóval több 

vállalkozó szellemû magyar- vagy 
csak magyar kötŒdésû ausztrál lelke-
sen elkötelezte magát kultúránk – a 
méltán híres magyar néptánc és népi 
tradíciók általi – megŒrzéséért és azt 
a másokkal történŒ megismertetésé-
ért is. Próbk: szerda esténként és 
szombat délelŒttönként (szombaton 
gyermekek számára magyar nyelv-
oktatással kiegészülve). Egyéb: átla-
gos részvétel a felnŒtt próbákon 5–6 
fŒ; a szombati napon a gyermek 
nyelvoktatással közösen 5–6 fŒ + kb. 
10 fŒ kisebb gyermek. A tánccsoport 
vezetŒje: Hubbard Zsuzsanna

Magyar Közösségi Iskola
Az Iskola jelenleg átszervezés alatt 

áll, pontos információkkal nem ren-
delkezem a helyzetérŒl. Adelaidbe 
történŒ megérkezésemkor a Refor-
mátus Gyülekezet templomában mû-
ködött, majd a Port Road-i magyar 
klub biztosított számára helyet, de 
pár héttel ezelŒtt onnan is elköltöztek.

Az iskolában körülbelül öt felnŒtt 
teljesít önkéntes szolgálatot, Œk fog-
lalkoznak a felnŒtt, valamint a diák 
korosztállyal is. Tapasztalataim alap-
ján a felnŒtt órák átlagos látogatott-
sága 4-–5 fŒ, míg a fiataloknak tartott 
óráké 6–7 fŒ.

Ottlétemkor az alkalmak: heti rend-
szerességgel, szombatonként 13:30-
tól, 16:30-ig voltak megtartva. Jelen-
leg nincs szombati oktatás, csak hétfŒ 
és vasárnap esti, továbbá interneten 
keresztül történik a diákok ausztrál-
magyar érettségire történŒ felkészí-
tése. Az iskola vezetŒje: Szabó Ág-
nes

Karitász
Alapítás éve: 1980. A Magyar Klub-

ban irodával rendelkezŒ szervezet 
kiemelkedŒ munkát végez a fŒként 
idŒsebb, rászoruló tagjaik segítésé-
ben, illetve a gondozók támogatásá-
ban. Rendszeresen ismétlŒdŒ alkal-
mai, a Magyar Klubban tartott szer-
dai ebédek. A szervezet vezetŒje: 
Nagy Ákos
 A szervezetek bemutatása után 
tekintsük át milyen feladatokkal telt 
a 6 hónap. A közös munkát a KŒrösi 
Csoma Sándor Körrel, mint fogadó-
szervezet kezdtem meg és Szabó 
Ágnessel, mint mentor.

A Kör mûködését és legfontosabb / 
minden hónap utolsó péntekén tartott 
közösségi összejövetelét – Tere, Fere 
Chit, Chat – a Református Templom-
ban kezdte, melyet követett egy 

költözés a Port Road-i Klubhoz, végül 
pedig a Kör ezen funkciója kikerült 
egy másik külsŒs, ausztrál közösségi 
szervezethez.

A Kör többek között a KŒrösi Cso-
ma Sándor Program fogadására ala-
kult meg. Napjainkban a közösségi 
erŒ és összefogás nem jelenik meg 
megfelelŒ szinten a szervezet KCSP 
fogadószervezeti léte mögött. Mind 
ezeken túl pedig a Kör célja még 
megszólítani az újonnan érkezŒ, fiatal 
magyar bevándorlókat – közös talál-
kozási fórum biztosításán és progra-
mok szervezésén keresztül.

A KCSP dél-ausztáliai program-
szakaszának végére pedig indokolttá 
vált a fogadószervezet és a mentor 
cseréje, melyet egy újabb együttmû-
ködés követett a 

Dél-Ausztrália-i Magyar Egyesü-
letek Szövetségével.

Alapítás éve: 1955.
A Dél-Ausztráliában mûködŒ ma-

gyar szervezeteket hivatott összefog-
ni. Az ernyŒszervezet egy fórumot 
teremt, ahol a közösség tagjai talál-
kozhatnak, véleményt cserélhetnek 
és egyeztethetnek. A tagságát a Dél-
Ausztráliában mûködŒ 12 magyar 
szervezet közül 8 erŒsíti. A KCSP 
2015-ös programszakaszának a végén 
a fogadószervezet szerepét töltötte 
be.

A Program dél-ausztráliai zárását a 
szervezettel, annak vezetŒjével és a 
mentorral együtt készítettük elŒ, 
mely ottlétem egyik legsikeresebb 
rendezvénye volt, közel az összes 
magyar szervezet részvételével, tá-
mogatásával.

***
Melbourne
Ösztöndíjas: Kiss Hajnalka
[A számok fényképekre utalnak, de 

nem érkeztek meg a beszámolóval.]
1. Munkahelyi körutam Melbourne-

ben:
A kb. 100 km sugarú útvonal azokat 

a helyeket mutatja, ahova Hajni 
hetente rendszeresen járt. A havi km 
kb. 800–1000 km volt, de alkalman-
ként elérte az 1200 km-et is.

2. Magyar Központ, Szent István 
Ökumenikus Templom

A melbourne-i katolikus közösség-
nek jelenleg 2 helyen van lehetŒsége 
hitének gyakorlására: az egyik temp-
lom a Szent István templom, amelyik 
a Magyar Központ területén helyez-
kedik el. A városban kb. 200–250 
ember gyakorolja hitét rendszeresen, 
ez kb. 10 %-a a város magyar katoli-
kusságának.

3. A templom belülrŒl
Ezen a képen épp egy vasárnapi 

szentmisére gyülekeznek a hívek.
4. A magyarok által használt másik 

templom: St. Colman ausztrál plébá-
niatemplom

A Szt. István templomtól 30 km-re 
található templom nagyszerû lehetŒ-
séget ad a város ezen részén élŒknek. 
A templom ausztrál plébánia temp-
lom, melyben hetente egyszer, vasár-
nap magyar mise van.

5–6. Diákmise a St. Colmanban. 
Minden hónap utolsó vasárnapján 
diákmise van a St. Colman-ban, ahol 
kb. 10–12 család gyûlik össze. Többen 
közülük hangszeren is játszanak, így 
létrehoztak egy kis templomi zene-
kart. Az idŒsek számára szokatlan 
volt a mise énekeinek fiatalosabb, 

ütemesebb formáját átvenni, de mára 
szerencsére természetesnek tartják, 
hogy havonta egyszer a fiataloké a 
terep.

7. Hittan óra
Sajnos a hitoktatást nem minden 

atya tartotta szívügyének, így jelen-
leg csak havonta egyszer van hittan 
óra a diákmise végén. Képzett hittan-
tanár hiányában minden korosztály-
nak egyszerre...

8. Elsö áldozás
2015. novemberében 2 kisgyerek, 

Maxi és Flóra részesült az Oltári-
szentségben. A nagy eseményre 10 
évet kellett várni! Vannak katolikus 
családok Melbourne-ben, akik rend-
szeresen gyakorolják hitüket. Így sok 
család gyermeke jár ausztrál egyházi 
iskolába, és az ahhoz közeli ausztrál 
templomba.

A város Pest megye területû, hatal-
mas távolságok vannak. Nem csoda, 
hogy amíg elérne valaki magyar 
misére, addig egy tucatnyi ausztrál 
templom mellett megy el, és áll is 
meg inkább.

9–10.: Havi egyházközségi ebéd
A közösségi élet erŒsítésének egyik 

módja, hogy havonta egyszer az egy-
házközségek ebédet szerveznek. Min-
den hónapban más családok fŒznek, 
hogy megosszák a terheket. Az alkal-
mak bevételei nagyban hozzájárulnak 
az egyházközség fenntartásához is.

A legfontosabb közösségi ebédet 
minden évben húsvétkor rendezik, 
amelyen kb. 1000 fŒ vesz részt a St. 
Colman melletti focipályán.

11. Magyar Kultúr Kör
A MKK-ban nem csak néptánc 

oktatás folyik péntekenként, hanem 
magyarul is tanulnak a gyerekek. Kb. 
15–20 kisgyerek marad ott tánc után 
késŒ estig, hogy anyanyelvén tanul-
jon. 

12. Református Egyház 
Bocskai Magyar Iskolája
A Református Egyház is mûködtet 

magyar iskolát, kb. 4 éve.�Havonta 
kétszer találkoznak, vasárnaponként.

13. Bóbita Gyerekcsoport
Olyan fiatalabb családokból álló 

közösség, akik az elmúlt 5–10 évben 
vándoroltak ki Ausztráliába, de van-
nak közöttük már kint született 
anyukák is. A csoport szervezetektŒl 
független, önfenntartó. Szerdánként 
tartanak foglalkozást a gyerekeiknek 
egy játszóházban.

14. Árpád Idösek Otthona A Mel-
bourne-ben és környékén élŒ idŒsek 
ellátására jött létre az Árpád IdŒs 
Otthon. A napi rutin mellett közösségi 
foglalkozásokkal, a hagyományok 
ápolásával, aki teheti rendezvényeken 
való részvétellel Œrzik magyarságu-
kat.

Hajni havonta járt hozzájuk foglal-
kozást tartani, melyek során hitbeli 
témákról beszélgettek. 

15. VSL (Victorian School of 
Languages) Az iskola az ausztrál 
oktatási rendszer keretein belül mû-
ködik: a Dandenong városrészben 
lévŒ épületben több nemzet is össze-
gyûlik, hogy saját nyelvét oktassa a 
gyerekeknek.

Itt is több korcsoport van. 2015-ben 
11-en érettségiztek magyar nyelvbŒl.

Ösztöndíjas: Kiss  Csaba
A kint eltöltött 6 hónapról órákat 

vagy akár napokat lehet mesélni, 
ezért csak néhány momentumot fo-
gok bemutatni.              (Folytatjuk)
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A közelmúltban Lengyelországban 
végrehajtott jogi és intézményi változ-
tatások messzemenôen veszélyeztetik 
az emberi jogokat és aláássák a jogál-
lamiságot ---- értékelte Varsóban be-
mutatott jelentésében Nils Muiznieks, 
az Európa Tanács (ET) emberi jogi 
biztosa. A jelentés ellen kifogásokat 
emelt a lengyel külügyminisztérium.

A dokumentum Muiznieks februári 
lengyelországi tájékozódásának ered-
ményeit foglalja össze.

Muiznieks az alkotmánybíróság hely-
zetét emelte ki, amely szerinte „súlyos 
hatással van az emberi jogok védelmé-
re”. „A jogállamiság megköveteli, 
hogy az összes megoldás a jogálla-
miság tiszteletben tartásán alapuljon, 
és az alkotmánybíróság ítéleteit teljes 
kören végrehajtsák” --- hangsúlyozta.

Kifogásolta továbbá az új rendôrségi 
törvényt, amely a jelentés szerint ösz-
szeférhetetlen az emberi jogokra vo-
natkozó nemzetközi joggal, mert 
„szükséges óvintézkedések nélkül ki-
terjeszti a rendvédelmi szervek, a 
rendôrség és a titkosszolgálatok hatás-
körét”.

Lehetséges hatalmi visszaélésektôl 
óvott a biztos abban az összefüggésben 
is, hogy az új kormány ismét össze-
vonta az igazságügy-miniszteri és a 
fôügyészi posztot. Muiznieks minda-
zonáltal megjegyezte, hogy hasonló 
megoldások más európai országokban 
is elôfordulnak.

A lengyel közmédia helyzetérôl be-
szélve a biztos az ET elveivel ellen-
tétesnek találta a tavaly decemberben 
elfogadott úgynevezett kis médiatör-
vényt, ugyanakkor reményét fejezte 
ki, hogy a jelenleg folyamatban lévô, s 
az ET-vel is egyeztetett reform kere-
tében a törvényhozók biztosítják a 
közmédia függetlenségét a politikai 
nyomásgyakorlástól.

A biztos „további erôfeszítéseket” 
szorgalmazott a nemek közötti esély-
egyenlôség elômozdításában.

A varsói hatóságokat arra is felszó-
lította, hogy „távolítsák el a lengyel 
jogszabályokból az összes akadályt, 
amelyek még mindig akadályozzák a 
nôk hozzáférését a biztonságos és 
legális abortuszhoz”. Lengyelország-

ban jelenleg az abortusz abban az 
esetben megengedett, ha a terhesség 
nemi erôszak következménye, az anya 
élete veszélyben forog, vagy a magzat 
visszafordíthatatlan károsodást szen-
vedett.

Muiznieks pozitívnak értékelte, hogy 
Lengyelország tavaly ratifikálta a nôk 
elleni és a családon belüli erôszak 
megelôzésérôl és felszámolásáról szó-
ló ET-egyezményt, egyúttal „fokozott 
erôfeszítéseket” sürgetett annak vég-
rehajtásában. Az isztambuli egyez-
mény jóváhagyását többek között a 
PiS képviselôi ellenezték, arra hivat-
kozva, hogy az egyezmény ideológiai 
szempontból --- a gender-elmélet be-
vonásával --- közelíti meg az erôszakot, 
és ezzel aláássa a család hagyományos, 
nô és férfi kapcsolatán alapuló mo-
delljét.

A lengyel külügyminisztérium a biz-
tosi jelentésre vonatkozó, tartalmi és 
elvi kifogásokat is megfogalmazó 
állásfoglalást tett közzé.

Az Európa Tanács utoljára 2007-ben, 
a Jog és Igazságosság (PiS) elôzô kor-
mánya idején készített hasonló je-
lentést. Az újabb dokumentum a ta-
valy októberi parlamenti választások 
utáni idôszakra összpontosít, vagyis a 
PiS jelenlegi kormányzása alatt kia-
lakult helyzetre.

* * *
A magyar állam az idén negyvenmillió 

forinttal támogatja csaknem hétszáz 
ukrajnai gyerek nyári táborozását a 
Velencei-tónál –-- mondta az Emberi 
Erôforrások Minisztériumának egyhá-
zi, nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelôs államtitkára ked-
den Agárdon, ahol az idei elsô ukrajnai 
gyerekcsoportot látogatta meg.
Soltész Miklós a Velencei-tavi Vízi 

Sportiskolában hangsúlyozta, hogy a 
tavalyi hasonló táborok rendkívül 
sikeresek voltak, hiszen a gyerekek az 
egy-egy hét alatt lelkileg és fizikailag 
is megerôsödtek.

Közölte: augusztus végéig tizenegy 
turnus lesz. Az érkezôk közül sokaknak 
meghalt vagy megsérült az édesapja 
az ukrán-orosz fegyveres konfliktus-
ban.

A Donyeckbôl, Kijevbôl, Luganszkból, 

Kárpátaljáról és Ukrajna más részei-
bôl érkezô fiatalok programjai jórészt 
a Velencei-tóhoz kapcsolódnak majd, 
de budapesti városnézést, állatkerti 
látogatást is tartalmaznak –-- mondta.
Liubov Nepop, Ukrajna Magyaror-

szágra kinevezett nagykövete szerint 
az ukrán-magyar barátságot szimboli-
zálja a magyar kormány gesztusa.

Magyarország mint szomszédos ba-
ráti ország megérezte azt a fájdalmat, 
amelyen Ukrajna átmegy, ezért segít 
rajta –-- fogalmazott, hozzátéve: a 
jövô-ben is csak az egymást segítô 
nemze-tek tudnak sikeresek lenni.

Közölte, hogy két éve, a Majdanon 
történt események és a Krím félsziget 
annexiója óta folyamatosan fegyverrel 
harcolnak az orosz agresszió ellen. 
Reményét fejezte ki, hogy jövôre is 
jöhetnek ukrán gyerekek Magyaror-
szágra, de nem a harcok miatt, hanem 
békeidôben nyaralni, és akkor igye-
keznek a mostani sok segítséget vi-
szonozni.

A nagykövet azt kérte a magyar 
kormánytól, támogassa az Oroszország 
elleni szankciók további szigorítását, 
hogy Ukrajnában végre béke legyen, 
ami a minszki megállapodás batartása 
nélkül elképzelhetetlen.
Hartyáni Jaroszlava, az Ukrán Or-

szágos Önkormányzat elnöke kiemel-
te: Magyarország segítô kezet nyújtott 
az ukrán népnek, így tavaly csaknem 
hat-száz, az idén pedig még több 
ukrajnai gyerek nyaralhat a Velencei-
tónál és láthat egy békés világot. 
Köszönetet mondott a magyarországi 
ukrán kö-zösségnek, amely végig 
segítette a táborok szervezését.

* * *
Horvátország és Szlovénia 25 évvel 

ezelôtt, 1991. június 25-én kikiáltotta 
függetlenségét, ami véres háborúhoz 
vezetett az akkori Jugoszlávián belül a 
szerb hegemóniát megôrizni kívánó 
Belgrád és több tagköztársaság között, 
és elindította a szövetségi állam szét-
esését.

Szlovénia és Horvátország független-
edési törekvése már 1989-ben is érez-
hetô volt, s miután 1990 áprilisában az 
elsô többpárti választásokon mindkét 
országban demokratikusan választott 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                              2016. július 7. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397

Az idôjárás és 
a történelem

A 16. század elsô fele sok balszeren-
csével súlytotta a magyar nemzetet, --- 
1514-ben a Dózsa parasztlázadás, 
1526-ban a mohácsi vész, 1541-ben Bu-
da vára a törökök kezébe került.

Miután a törökök 1541-ben elfoglalták 
Budát, ezzel állt be a hagyományosan 
„három részre szakadt Magyarország” 
állapota. Valójában Magyarország 
nem szakadt részekre. Területének 
egy bizonyos hányada török fennha-
tóság alá került, a maradék viszont 
egyetlen Magyar Királyság volt, 
amelyben két király uralkodott, akik a 
ténylegesen birtokolt területeket igaz-
gatták, de az ország egységét sosem 
kérdôjelezték meg. A Nyugati Magyar 
Királyság és a Keleti Magyar Király-
ság említése nem fedi a történelmi 
valóságot. Sokkal fontossabb „egy 
ország, két király” megfogalmazás.
Nagy Szulejmán szultán cseleke-

detivel a mohácsi vészt követô évek-
ben nem nagyon foglalkozik a magyar 
történelem tudomány, --- a középiskolás 

színten pedig majdnem egyáltalán 
nem. A szultán sikereit nagyban be-
folyásolta az idôjárás, pontossabban 
az esôzés.

A Mohácsi gyôzelem után a törökök 
északra vonultak, feldúlták Buda vá-
rát, majd hazafelé menve feldúlták és 
kirabolták a Duna-Tisza közét. A szul-
tán gyôzelmi jelentésében nemcsak az 
ô rezsimjének dícsôitése volt, hanem 
vallásának diadalmáról is így nyilat-
kozott: „Köszönet a Mindenhatónak! 
Az Izlám zászlói gyôztek és a Világ 
Urának ellenségei ki lettek ûzve or-
szágukból és le lettek gyôzve”.

1521-ben a török elfoglalta Belgrádot, 
és utána visszament Konstantinápoly-
ban, hogy elôkészüljön egy magyar-el-
lenes hadjáratra. Mohács után három 
évvel 1529-ben a szultán megindult 
egy 75000 fôs hadsereggel a Duna 
mentén, a cél Bécs volt. A bécsiek és a 
keresztény világ szerencséjére 1529. 
az évtized legesôssebbje volt, ami két 
féle módon keresztül vágta Szulejmán 
terveit. A szultánnak ott kellett hagy-
nia a várostromhoz szükséges nehéz 
tûzérségét, ugyanakkor a csapatok 
csak lassan tudtak elôre haladni a sár-

ban. Így 5 hónapba került míg végre 
elérték Bécs városának kapuit szept-
ember 30-án. Ezt az idôszakot a bé-
csiek felhasználták, hogy megerôsítsék 
városukat, e mellett a nyári idôszakban 
a védôk száma megduplázódott. A tö-
rök támadás nem sikerült, --- a ku-
darcot Szulejmán azzal magyarázta, 
hogy Ferdinánd császár elszaladt, 
így neki nem jelentett volna dícsôsé-
get, ha egy olyan várost foglal el ahon-
nan ellenfele elmenekült.

Itt most elérkezünk a „mi lett volna 
ha” találgatás területére. Ha, Szulej-
mán 1527-ben indít támadást Bécs 
ellen, ez valószínûleg az osztrák fôvá-
ros elfoglalásával végzôdött volna. 
Ennek következményeit abban az Eu-
rópában, ahol minden állam és fejede-
lemség gyûlölte a Habsburg Birodal-
mat valóban nehéz lenne megjósolni.

Mohácsnál a legnagyobb tragédia II. 
Lajos király halála volt, és itt a víz, a 
megáradt Csele patak játszott döntô 
szerepet. De a sok csapadék viszont a 
török szultánt hátráltatta keresztény 
ellenes hódító hadjáratában.

Kroyherr Frigyes
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vezetôk kerültek kormányra, a folya-
mat tovább erôsödött. Zágráb és Ljubl-
jana úgy vélte, hogy csak úgy jöhet 
létre demokratikus rendszer országa-
ikban, ha elvágják a kötelékeket köz-
tük és a belgrádi vezetés között.

Zágráb és Ljubljana elôbb megpró-
bálta tárgyalások útján átalakítani 
Jugoszlávia belsô berendezkedését. 
Slobodan Milosevic szerb elnök vi-
szont központosított jugoszláv államot 
akart, amelyben a szerbeké a politikai 
és gazdasági vezetô szerep. 1991 ôsze 
elôtt az Európai Közösség és az Egye-
sült Államok sem kívánta szentesíteni 
a délszláv állam széthullását.

Szlovéniában kevés szerb élt, ami 
valószínûleg hozzájárult ahhoz, hogy 
Belgrád viszonylag gyorsan belenyu-
godott Szlovénia függetlenségébe. 
Szlovénia függetlenségi harca, a „tíz-
napos háború” viharos gyorsasággal 
fejezôdött be, és 62 halálos áldozattal 
járt.

Horvátország lakosságának viszont 
15 százaléka volt szerb nemzetiségû.

A horvát-szerb háború hosszúra nyúlt 
(1991-1995), 20 ezer halottat követelt, 
de Zágráb végül fegyveres úton visz-
szaszerezte szerb kézre került terüle-
teit.

Néhány hónappal a függetlenségi 
nyilatkozatok után elsôként Németor-

szág ismerte el a horvát és a szlovén 
függetlenséget, amikor már Horvátor-
szágban javában dúlt a háború. Német-
ország példáját rövidesen Magyaror-
szág és több európai ország is követte, 
s ezzel megpecsételôdött Jugoszlávia 
sorsa.

Szlovénia és Horvátország az elmúlt 
25 évben eltérô fejlôdési utat járt be. 
Szlovénia gyorsabban, Horvátország 
pedig hosszú küzdelem árán csatlakoz-
hatott az Európai Unióhoz. Szlovénia 
2004 óta az EU és a NATO tagja, s 
2007-ben bevezette a közös európai 
fizetôeszközt, az eurót, míg Horvátor-
szág csak 2013 óta EU-tag és változat-
lanul nemzeti fizetôeszközét, a kunát 
használja.

Az évfordulót mindkét országban be-
árnyékolják az elmúlt évek gazdasági 
és társadalmi bizonytalanságai.

A függetlenné válás után Szlovénia 
hosszú ideig stabil, jómódú államnak 
számított, ahol az egymást követô 
kormányok politikája nem változott 
jelentôsen. A szép növekedési pályát 
befutó szlovén gazdaság a világgazda-
sági válság 2008-as kitörése után sú-
lyos pénzügyi gondokkal küzdött. Je-
lenleg úgy tûnik, sikeresen kezeli a 
recessziót, de az igazi kilábaláshoz 
továbbra is támogatnia kellene a kül-
földi tôke beáramlását. A szlovén ál-

lam és annak számos vezetôje viszont 
még mindig idegenkedik a külföldi 
tôkétôl: úgy véli, hogy ezáltal elveszíti 
saját gazdasága felett az irányítást, és 
meggyôzôdése, hogy a szlovén gazda-
ság versenyképes a fejlett piacokon. 
2014-ben a gazdasági-pénzügyi válság 
társadalmi hatásai miatt elôre hozott 
választást tartottak, amelyet Miro
Cerar jogászprofesszor alig egy hó-
nappal korábban alakított pártja nyert 
meg. A balközép koalíció azóta nagyon 
sokat veszített népszerûségébôl. 

A párt a privatizációs folyamat meg-
állításával kampányolt, jóllehet e fo-
lyamatot most mégis kénytelen enge-
délyezni.

Horvátországban a lakosság életszín-
vonala a háború után kevésbé emel-
kedett, és nyilvánvalóvá váltak a pri-
vatizáció, a gazdasági átalakulás hibái, 
jóllehet Zágráb a szlovénhez hasonló 
privatizációs modellt választott. Míg 
Szlovéniában e folyamatot racionáli-
san, a korrupciót lehetôleg szerint hát-
térbe szorítva hajtották végre, Horvát-
országban számos hiba csúszott a 
megvalósításba. A 2000-es évek elejé-
tôl szépen teljesítô horvát gazdaság, 
amely 2002 és 2007 között átlagosan 4-
5 százalékos GDP-növekedést ért el, 
2008-ban megroppant, s a helyzet a 
következô években tovább romlott. Az 

ország 2015-ben hivatalosan kilábalt a 
recesszióból, de nagy az elszegényedés, 
magas a munkanélküliség, a fiatalok 
ezrével vándorolnak jobb megélhetést 
keresve más EU-tagállamokba.

Horvátország függetlenségének 
nemzetközi elismerése Franjo Tudj-
man akkori horvát elnök és pártja, a 
Horvát Demokratikus Közösség (H-
DZ) számára elegendô politikai tôkét 
jelentett, hogy fölényesen megnyerje 
az 1992-es választásokat. A HDZ hatal-
ma Tudjman 2000-es haláláig tartott, 
utána a szociáldemokrata Ivica Racan 
kormányzott. A 2003-as elôre hozott 
parlamenti választásokon ismét a 
HDZ gyôzött, amely addigra megsza-
badult korábbi jobbszárnyától, és ha-
tározottan kiállt Horvátország euroat-
lanti integrációja mellett. Ivo Sanader
kormánya 2005-ben megkezdte az EU-
csatlakozási tárgyalásokat. Sanader 
2009-ben váratlanul lemondott, az új 
kormányfô a szintén HDZ-s Jadranka
Kosor lett. Rá hárult a válságkezelés 
és az EU-csatlakozás érdekében a kor-
rupció elleni harc. A HDZ belebukott 
saját harcába, Sanadert korrupciós vá-
dakkal ôrizetbe vették. 2011-ben ismét 
a szociáldemokraták (SDP) kerültek 
hatalomra, Zoran Milanovic kor-
mányzása alatt lépett be Horvátország 
az EU-ba. A 2015. novemberi parla-
menti választásokon a HDZ és az SDP 
fej fej mellett végzett, végül a HDZ 
egy kisebb párttal alakított kormányt, 
amely azonban júniusban megbukott, 
és szeptemberben elôre hozott válasz-
tások lesznek.

A migrációs válság Horvátországot 
és Szlovéniát is súlyosan érintette, 
több százezer illegális bevándorló ha-
lad át rajtuk, ami belpolitikai és kül-
politikai feszültségekhez vezetett.

A bizonytalanság kihat a negyedszá-
zados évfordulóra is. A szlovén kor-
mány nagyszabású rendezvényekkel 
készül az évforduló megünneplésére, 
a horvát a közvélemény figyelmét 
viszont inkább a belpolitikai csatáro-
zások és a 2016-os labdarúgó-Európa-
bajnokság kötik le

* * *

A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) a külföldön élô 
erdélyi magyarok szavazataira is szá-
mít a romániai parlamenti választá-
sokon, ezért arra bátorítja ôket, hogy 
regisztráljanak, és voksukkal vegye-
nek részt a közösség jövôjének mega-
lapozásában. Az RMDSZ Barabás
Lászlót jelöli a brassói alpolgármesteri 
posztra, és Ambrus Izabellát a Bras-
só megyei önkormányzat alelnöki 
tisztségére.

A párt Kovács Péter ügyvezetô el-
nök felhívását, hogy a bukaresti kül-
ügyminisztérium elôzô napi sajtótájé-
koztatóján kiderült: a külföldön élô 
román állampolgárok közül ez idáig 
alig ezren jelezték, hogy levélben 
kívánnak voksolni.

„Azok, akiknek el kellett hagyniuk az 
országot, nem jókedvükbôl tették, ha-
nem a munkahelyek hiánya vagy az 
alulfizetettség okán. Ahhoz, hogy élhe-
tô jövôt, biztos perspektívát biztosít-
hassunk, elengedhetetlen, hogy részt 
vegyünk a döntéshozásban, hogy jö-
vônket magunk alakíthassuk Erdély-
ben, Romániában” ---- hangsúlyozta 
Kovács Péter.
Megvan a jelölt brassói alpolgár-

mesteri posztra
Az RMDSZ a román Nemzeti Libe-

rális Párt (PNL) és Népi Mozgalom 
Párt (PMP) Brassó megyei vezetôi , 
hogy megállapodtak a városi és a me-
gyei önkormányzati többség kialakítá-
sáról. A megegyezés szerint a PNL 
adja a megyei önkormányzat elnökét 
és egyik alelnökét, az RMDSZ pedig a 
másik alelnököt. A PNL-hez kötôdô, de 
függetlenként megválasztott George
Scripcaru polgármester munkáját 
egy RMDSZ-es és egy PMP-s alpolgár-
mester segíti majd.

Az 1989-es rendszerváltozás óta nem 
volt még magyar alpolgármestere a 
közel 230 ezer lakosú Brassónak, 
amelyben a lakosság hét százaléka 
vallotta magát magyarnak a 2011-es 
népszámláláson. A megyei önkormány-
zatban 2000 és 2012 között töltött be 
alelnöki tisztséget RMDSZ-es politi-
kus.
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„Senki sem tudta elfogyasztani közü-
lünk a gondosan összeállogatott hatal-
mas munkásmenüt, csak Rákosi Má-
tyás…”

A magyar miniszterelnökök közül 
1848-tól 1988-ig, száznegyven év alatt 
mindössze egyetlennek sikerült ta-
lálkoznia hivatalban lévô amerikai el-
nökkel: Nagy Ferencnek, 1946 júniu-
sában. Ez a találkozó is legfeljebb 
néhány percig tartott, és a legfonto-
sabb része az volt, hogy Truman pó-
zolhasson az egzotikus vendéggel a 
Fehér Ház lépcsôjén.

Majd 1988-ban követte ezt Reagan 
elnök és Grósz Károly kényszeredett 
kézfogása. Talán nem véletlen, hogy 
Grósz amerikai útjáról a magyar 
közvélemény leginkább a Miki egérrel 
történt találkozásra emlékszik Disney-
landben.

Egy évvel késôbb már egyik magyar 
kormányfô sem volt hivatalban.

Nagy Ferencnek menekülnie kellett 
a kommunista puccs elôl, ezzel a ma-
gyar demokráciakísérlet felszámolása 
a végsô szakaszába lépett. Grószt ma-
ga alá temette az összeomló szocialista 
pártállam.

Nagy Ferenc személyében 1946. jú-
nius 11-én az elsô, hivatalban lévô 
magyar miniszterelnök lépett ameri-
kai földre. Az utazás célja az volt, hogy 
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Rákosi és a krumplibogár
A magyar miniszterelnökök közül 1848-tól 1988-ig, 
száznegyven év alatt mindössze egyetlennek sikerült 

találkoznia hivatalban lévô amerikai elnökkel

megnyerje az Amerikai Egyesült Ál-
lamok vezetôit egy, a trianoninál 
igazságosabb békeszerzôdésnek.

Nagy Ferenc talán hitt benne, hogy 
ez lehetséges.

Truman vidéki rövidáru-kereskedô 
volt, és persze politikus. A nyomasztó 
mértékû hatalom lényegében az ölébe 
hullott Roosevelt halálával. Nagy Fe-
renc parasztember és kisgazdapárti 
politikus, akár meg is értethette volna 
magát Trumannal. Hogy ez nem így 
történt, annak nem csak az az oka, 
hogy nem tudott angolul.

Az amerikai meghívást itthon tel-
jesen eltérô módon értelmezték. A 
kommunisták szerint az amerikaiak 
ellensúlyozni akarták Nagy Ferenc 
moszkvai útjának „sikerét”. Moszk-
vában Nagy semmiféle sikert nem ért 
el, Sztálin és Molotov a sûrû vodkázás 
közben ügyesen félrevezette. Viszont 
itthon csak a Szovjetunió jóindulatáról, 
nagylelkûségérôl lehetett hallani. A 
kisgazdák és a polgári demokrácia 
hívei arra számítottak, hogy az Ame-
rikai Egyesült Államokban jelentôs 
támogatást kapnak a Baloldali Blokkal 
szembeni élesedô küzdelmükhöz. Erre 
nagy szükség is lett volna.

Ezt ellensúlyozandó a delegációba 
Rákosi Mátyás is „bedelegálta” magát, 
a „legvörösebb kommunista”, ahogy 
magát nevezte. (Lehet, hogy késôbb 
megbánta ezt, mert a legenda szerint 
Berijának és Sztálinnak gyanús lett, 
hogy állandóan mosolyog…) Rögtön 
jelentkeztek a szociáldemokraták is: 
utazott Ries István igazságügy-minisz-
ter is. A „nyugati út” június 8-tól 25-ig 
tartott, és a magyar delegáció megállt 
Párizsban és Londonban is.

Az amerikai útnak a határokra vo-
natkozó magyar javaslat tárgyában 
nem volt eredménye. Az amerikaiak 
lényegében elhárították a magyar te-
rületi igényeket (Romániával szem-
ben). Eredmény volt, hogy az ameri-
kaiak visszaadták a Magyar Nemzeti 
Bank náluk lévô aranykészletét, illetve 
ígéretet tettek a Nyugatra hurcolt ma-
gyar javak visszajuttatására is.

Felemelték a Magyarországnak szánt 
hitelkeretet is. Talán abban is volt sze-
repe az útnak, hogy az Amerikai Egye-
sült Államok nem támogatta a magya-
rok egyoldalú kitelepítését 
Csehszlovákiából. Az aranykészlet 
tekintetében kikötötték, hogy nem le-
het jóvátétel céljára felhasználni, 
vagyis a szovjet megszállók nem vi-
hetik magukkal.

Az aranyra nagy szükség volt a forint 

megteremtéséhez. Jelentôs értékrôl 
volt szó. Még a „veszteségek és ôrzési 
kiadások” levonása után is több mint 
harmincmillió dollárról.

A viszonyokra jellemzô, hogy a 
magyar államnak egyetlen repülôgépe 
sem volt. Így a Szövetséges Ellenôrzô 
Bizottság amerikai képviselôjének 
gépén indultak. Az utazásról Nagy 
Ferenc és Rákosi Mátyás is írt emlék-
iratában. 

Tanulságos összevetni a kettôt. A 
„tengeribetegségre” mindketten emlé-
keztek, amit egy vihar okozott, de 
Nagy megfigyelte azt is, hogy „Rákosi 
elôvett egy könyvet, mintha egyked-
vûen olvasna, a mögötte ülôk szerint 
azonban New Yorktól Washingtonig 
egyetlen lapot sem fordított a könyv-
ben”.

Rákosi a washingtoni magyar követ-
re, Szegedy-Maszák Aladárra tett epés 
megjegyzést, akinek „kálvinista gya-
korlatiassága csak annyiban mutatko-
zott meg, hogy a Chorin családba nô-
sült”. 

A Chorin-Kornfeld-Weiss ipari-pénz-
ügyi konglomerátum ---- a leghatal-
masabb magyar vagyon --- valóban át 
meg át volt szôve családi szálakkal. 
Chorin Ferenc felesége Weiss Manf-
réd lánya volt. Szegedy-Maszáké pe-
dig Kornfeld Hanna, akinek az édes-
anyja egy másik Weiss lány. Rákosi 
ilyesmiket is számon tartott.

A Trumannál tett látogatásról Rákosi 
megállapította, hogy az elnöknek fo-
galma sincs a „magyarkérdésrôl”. 

Truman néhány udvariassági kör 
után csak arról kérdezte Nagy Feren-
cet, hogy mi a magyar kormány állás-
pontja a dunai kérdésrôl. Aztán kö-
vetkeztek a fényképek.

A miniszterelnök szerint az elnök azt 
mondta: „A fényképészek diktatúrája 
alól még Amerikában sem vonhatja ki 
magát az ember.” Rákosi viszont úgy 
emlékszik, ô jegyezte meg az elnök-
nek:

„Nem is tudtam, hogy az Egyesült 
Államokban is diktatúra van.

--- Miféle diktatúra? --– kérdezte meg-
lepetten.

– A fényképészek diktatúrája.”
A valódi tárgyalások Byrnes külügy-

miniszterrel és még inkább Acheson 
külügyminiszter-helyettessel zajlot-
tak. Utóbbi Rákosi szerint tipikus re-
akciós amerikai, szemtelen, kihívó 
magatartással. Nagy Ferenc szelle-
mes, jóindulatú, szívélyes emberként 
jellemzi.

Nagy Ferenc megemlékezik egy saj-

tókonferenciáról, ahol kapott egy ne-
héz kérdést: „Azt mondja meg, mi-
niszterelnök úr, hogy Magyarország 
gazdasági értékeibôl a németek ra-
boltak-e el többet, vagy az oroszok?” 
Kétségtelenül jogos kérdés volt. Rá-
kosi feszengett. Az újságíró biztos 
szellemesnek tartotta magát. A válasz: 
„Különbséget kell tenni a kettô között. 
A németek és nyilasok raboltak, az 
oroszok pedig hadizsákmányt ejtettek 
Magyarországon.” Nagy szerint „álta-
lános derû” fogadta a válaszát. Lehet, 
hogy nem tudta, hogy Moszkvában is 
hallják. Több tárgyalás is volt, például 
az Egyesült Nemzetek Segélyezési és 
Újjáépítési Hivatalában (UNRA) és a 
szenátus külügyi bizottságában. Ráko-
sinak a legszimpatikusabb Helen Do-
uglas szenátor asszony volt, aki rokon-
szenvezett a magyarországi 
fejleményekkel. Hogy Kirk Douglas 
filmsztár felesége mit érthetett ezen, 
már aligha derül ki.

Nagy Ferenc közben szembesült az 
amerikai kérésekkel, amelyek rend-
szeres gazdasági információt igényel-
tek az Amerikai Egyesült Államok 
kormánya számára Magyarországtól, 
illetve légügyi egyezményt sürgettek 
a két állam között.

Nagynak kínos volt, hogy egyiket 
sem ígérhette meg, ezek a kérdések 
ugyanis a megszálló szovjet hatóságok 
kompetenciájába tartoztak. „Szégyell-
tem magamat, hogy a sok jóságot még 
olyan kívánságok teljesítésével sem 
áll módomban honorálni, amelyeknek 
teljesítése pedig elsôsorban Magyar-
ország érdekét szolgálná” --- írta. 
Rákosi ellenben nem szégyellte magát, 
sôt titkon még remélte is, hogy az uta-
zás végül eredménytelen lesz. A foga-
dásokon viszont nagyon is elemében 
volt. Flörtölt Hiller „Bébivel”, ahogy 
bizalmaskodva nevezte Hiller Kamil-
lát, a magyar alumínium- és bauxitki-
rály Hiller József szépséges lányát, 
aki Key amerikai SZEB-misszióvezetô 
fiához ment feleségül. Rákosi dicseke-
dett, hogy még lánykorából ismerte. 
Talán sokatmondóan hunyorgott is.

Nagy Ferencet fôleg a mezôgazdaság 
érdekelte, meg a hatalmas erômûvek, 
a nyüzsgô forgalom, a rengeteg autó, a 
munkásoknak fából épített „valóságos 
ideiglenes városok” meg az önkiszol-
gáló étterem bôséges adagja, amibôl a 
magyar delegáció is kapott fejenként 
negyvenöt centért. „Senki sem tudta 
elfogyasztani közülünk a gondosan 
összeállogatott hatalmas munkásme-
nüt, csak Rákosi Mátyás…” ---- írta, és 
felidézte Rákosi szavait is: „Van itt 
elég, miért kíméljük az amerikaiakat 
azzal, hogy meghagyjuk az ételt?”

Rákosi igen kritikus volt. És ha a 
panelházakba beköltözik a poloska? --- 
kérdezte. Nagy Ferenc elhárította a 
megjegyzést, mire Rákosi „megma-
gyarázta”, hogy a krumpli, a kukorica 
és a dohány mellett a poloskát is Ame-
rikának köszönhetjük. És akkor a 
krumplibogárról még nem is szólt, 
amit az imperialisták késôbb Tito se-
gítségével dobtak át a magyar hatá-
ron…

Az amerikai ipar, mezôgazdaság és 
életmód nyilvánvalóan nagy hatást 
tett a magyar küldöttségre, de nem 
Rákosira. Számára gazos volt a kuko-

rica, rongyos a farmer ruhája, férges 
az alma. „Hiába, Amerikában sem 
fenékig tejfel!” ---- jegyezte meg több-
ször.

Találkozott a küldöttség az Amerikai 
Atomenergia-ügyi Bizottság elnökével 
is, akirôl szokás szerint kiderült, hogy 
magyar származású. Lilienthal hosz-
szan beszélt arról, hogy a háborút meg 
kell akadályozni, de Rákosi szerint 
apolitikusan, „mint vakok a színekrôl”. 
De sokat sejtetôen hozzátette, hogy a 
lánya egy, a kommunistákhoz közel 
álló fiúhoz ment feleségül. 

Sztálinnak késôbb azt is jelentette 
Rákosi, hogy „sajnos folyton többek 
társaságában voltam vele, és emiatt a 
beszélgetések csak a felszínen mo-
zogtak.” Vajon mire számított volna a 
„felszín alatt?”Nagy Ferenc el volt ra-
gadtatva New Yorktól --- fôleg a 
Broadway éjszakai ragyogásától ---, 
Rákosi viszont csak arra emlékezett, 
hogy büdös volt a halpiacon, hangos és 
csörömpölô a szürke házak felett vág-
tató magasvasút, és hogy a Hudson 
folyó hídjának közepén hídvámot kel-
lett fizetni.

Nagy Ferencet lenyûgözte az a politi-
kai rendszer, amely ezt a gazdagságot, 
fejlôdést lehetôvé tette. 

Rákosira a legnagyobb benyomást az 
tette, hogy a reptérre kikísérte ôket 
egy idôs hölgy, aki annak idején részt 
vett a kiszabadítására szervezett gyûj-
tési kampányban. „A nagymama bizto-
sított, hogy gyerekei és unokái is kom-
munisták.” A hatéves unoka boldogan 
mosolygott.

Hazatérve Nagy Ferenc sikerekrôl 
beszélt, de Rákosi Moszkvának azt 
jelentette, hogy az út „politikailag a 
békecélok és a magyarság problémái-
nak ismertetésén kívül semmi néven 
nevezhetô eredményt nem adott.” Ezt 
nyilván saját érdemének tekintette. 
Viszont megjegyezte, hogy „Amerika 
háború által nem sújtott gazdasága 
meglehetôs benyomást keltett a kis-
gazdákra és szociáldemokratákra.”

Nagy Ferenc a parlamentben azt állí-
totta, hogy a „delegáció a legteljesebb 
összhangban végezte munkáját.” 
Emellett idézte Bevin angol külügy-
miniszternek a határokra vonatkozó 
„ígéretét”, amely szerint „amilyen 
mértékben távolodunk idôvel a hábo-
rútól, oly mértékben lesz mód arra, 
hogy egy önök számára kielégítôbb 
megoldáshoz jussunk el.”

Azóta pontosan hetven év telt el. 
Ezalatt a magyarság sorsa drámaian 
alakult. Paradox módon a diktatúra 
szorításának enyhülésével arányosan 
nôtt a nemzeti pesszimizmus.

A küzdelmet mégsem lehet feladni. 
Viszont az indokolatlan optimizmusnak 
sincs helye, mert a „kielégítô megol-
dás” nem került közelebb.

A szereplôk közül Nagy Ferenc bô 
egy év múlva virginiai gazdálkodó 
lett, Rákosi pedig „Sztálin legjobb 
magyar tanítványa”. Utoljára kettejük 
sorsa 1956-ban találkozott: Rákosi 
menekült a Szovjetunióba, Nagy Fe-
renc pedig hazatartott, de Bécsbôl a 
forradalom napjaiban nem engedték 
tovább, Budapestre.

Vajon miért?
Szerencsés Károly

(Magyar Hírlap)

AVO-s tiszt a Zserbónál üldögélõ 
idõsebb hölgyekhez:

---- Kávézunk, kávézunk? A temetõk 
meg üresek?

* * *
Vörösmarty szobrát kordon veszi kö-

rül. A kordonon belül munkások, ren-
dõrök, szakemberek. Egy öreg bácsika 
megszólít egy rendõrt:

--- Mi lesz itt, fiam?
--- Megy a szobor, jön helyette egy 

Rákosi.
--- Kár lenne, hiszen csak egy betût 

kellene változtatni rajta.
--- Vörösmarty-ból Vörös Matyi.
--- Jó, jó, de hátul ki van írva: „Ha-

zádnak rendületlenül”
--- Itt is csak egy betût kellene 

változtatni.
--- „Hazudnak rendületlenül”!

* * *
A Rákosi-rendszerben zsúfolt villa-

moson utaznak az utasok. Két barát 
unatkozik, az egyik a másiknak poli-
tikai vicceket mesél.

--- Tudod, mi a különbség Kína és 
Magyarország között?

--- Nem --- mondja a másik.
--- Míg Kína a mosoly országa, addig 

ami itt van, az tiszta röhej.
Egy harmadik férfi, aki mellettük áll 

és hallgatja a vicceket, megszólal:
--- Tudja, hogy mi a különbség a 

villamos és maga közt?
--- Nem --- mondja a férfi.
--- A villamos továbbmegy, maga pe-

dig velem jön.
* * *

Rákosi és Gerõ autóval utaznak a 
Duna partján, és a kocsiban a parasz-
tokról, illetve a munkásokról vitatkoz-
nak.

--- Te Ernõ! --- szól Rákosi --- Olyat 
kéne tenni, aminek örülnének az em-
berek és a népnek is jó lenne.

Mire a sofõr:
--- Hajtsak a Dunába elvtársak?

* * *
Arisztid és Tasziló gyönyörködik 46 

augusztusában az új forintban. 
--- Olvastam a Szabad Népben, hogy 

„Rákosi Mátyás a forint apja.” 
Tasziló tûnõdve nézi: 
--- Úgy látszik, a mama volt szép.



Újraolvasó 1991-böl
Itt áll előttünk a belső 

ellenség, amely nem
húzódott vissza az
orosz csapatokkal.

Számos magyar gondolkodó pana-
szolja, hogy nem értenek meg min-
ket. Mármint a világ nem érti meg a 
magyarokat, egészen mást lát ben-
nünk, mint ami vagyunk. De sokszor 
mi magunknak is érdemes elmélyedni 
a kérdésben: mik vagyunk hát, mit is 
akarunk?

Szeretjük elhitetni magunkkal, hogy 
Árpád apánk tejjel-mézzel folyó Ká-
naánba vezette népét, jól kinézte, 
hogy itt kékebb a folyó, zöldebb a fû, 
és a Kárpátok koszorúja védelmezi a 
magyar népet. „Szép vagy, óh hon, 
bérc, völgy váltakoznak gazdag öled-
ben, téridet országos négy folyam 
árja szegi”. ( Vörösmarty). „Magyar 
vagyok. Legszebb ország hazám az öt 
világrész nagy területén. Egy kis 
világ maga”.  (PetŒfi). „Bekerített kis 
világnyi ország, egységbe zárt sokfé-
leséget mutat,... a tájak valóságos 
antológiája.. Szép hazánk rossz helyen 
van: Nyugat–Kelet határvidéke, né-
pek keresztútja, ütközŒpontja a kul-
túrának”. (Babits). 

Így igaz, és nyugodt életünk akkor 
lenne, ha ez a szép kerek Kárpátok 
övezte táj erŒs bástya lenne, aminek 
megvívása véres kudarccal járna 
minden ellenségnek. Csakhogy mi 
mindig kevesebben voltunk, mint ami 
elég volt megvédeni a Kárpát-me-
dencét, de az is igaz, elŒször elfogy-
tunk, és csak azután veszítettük el a 
hazának kétharmadát. Mohács óta 
csaknem fél évezrede élünk itt úgy, 
hogy „A béke itt nyílt szemmel 
alszik”, (Arany).

Mohácsnál is gyŒzött volna a teljes 
magyar erŒ, Rákóczi is magyar király 
lehetett volna, ha mögé áll az egész 
ország, azután már a megmaradásnak 
csak az a keskeny útja marad, ha 
Kossuth Lajos hiába üzeni, mégegy-
szer is, hogy elfogyott a regimentje, 
akkor sem megyünk el mindnyájan. 
Az elsŒ világháború megtanított min-
ket, hogy ne merüljön ki az ország 
ereje a háború végére, a másodiknál 
már takarékoskodott a szuverén ma-
gyar kormányzat a függetlenség 
utolsó napjáig. Általános mozgósítás 
már csak akkor volt, amikor a fél 
országot már elfoglalta az ellenség. 
„GyŒzelem, vagy Szibéria” – olvastuk 
a plakátokon, amikor gyŒzelemre 
már nem volt kilátás. 

Szibériát elkerültük, de azok is csa-
lódtak, akik Keletben bíztak Nyugat-
tal szemben. KeletrŒl, évszázadunk 
közepén kettŒs veszély jött az ország-
ra. Az egyik az orosz katonai meg-
szállás, a másik az egyébként nyu-
gati eredetû marxizmus. A történe-
lem folyamán elég hosszú idŒt töltött 
a magyar nép idegen megszállás 
alatt. Török is, német is, megelégedett 
az anyagi zsákmánnyal. Az orosz is 
ezt tette volna egymagában. A meg-
szállás azonban kettŒs volt: orosz és 
marxista, avagy katonai és szellemi, 
külsŒ és belsŒ ellenség terrorja. A 
marxista bolsevizmus sohasem tudott 
volna gyŒzni a magyar nép fölött 
egymagában. Az orosz megszállás 
nem tudott volna kárt tenni a magyar 
lélekben. A kárt, a pusztulást, a bolse-
vizmus tette, aminek magvát az a 
hazai muszkavezetŒ réteg képezte, 
amely soha nem vált részesévé a 
történelmi magyar lelkiségnek. A kül-
sŒ ellenséggel szemben, évezredes 

tapasztalatok alapján, sikerrel meg 
tud küzdeni a magyar szellemiség, a 
török megszállás 150 éve alatt szinte 
semmi nyomot nem hagyott bennünk, 
a német iga alatt is csak azt vettük át, 
ami európai érték volt, és itt megem-
líthetŒ, hogy a francia civilizáció 
nagyobb hatást ért el nálunk mint a 
német. A belsŒ ellenséggel szemben 
azonban nincs még elég tapasztala-
tunk. Nem kell túl élesszemû meg-
figyelŒnek lenni ahhoz, hogy vala-
mely diadalra törŒ idegen eszme soha 
nem tudta elragadni a magyar nép 
egészét, csak egy kis részét – fasiz-
mus esetén és kommunizmus esetén 
egyaránt azt tapasztaltuk, hogy nem-
zetünk frissen és nem egészen asszi-
milált rétegei ragadtatták el magukat 
ezen idegen eszmékkel, nyilván így 
akarván vezetŒvé válni.

Az idegen eszmék elŒbb-utóbb ellen-
állást váltanak ki a magyar népbŒl. 
Kivétel nélkül mindegyik. Mégpedig 
azért, mert a magyar népnek, mint 
Európa egyik alapító nemzetének, 
megvan a saját nemzeti ideológiája. 
Nekünk nemzeti szentjeink vannak, 
nemzeti hŒseink, a szabadságról zen-
gŒ nemzeti költŒink és zeneszerzŒink, 
nemzeti királyok és államférfiak, 
hadvezérek és bölcs gondolkodók. A 
magyar nép vállalt és viselt történel-
mi szerepet, védte a kereszténységet, 
az európai civilizációt, betöltötte kár-
pát-medencei hivatását, és Trianon 
óta küzd a fennmaradásért, és keresi 
a talpraállás módozatait. MitŒl várta 
volna ezt? A kommunizmustól a 
legkevésbé, ami azt akarta elhitetni 
vele, hogy a magyar népnek nem 
künn, nem másutt, hanem bent van 
az ellensége, a saját tanult osztálya, a 
papjai, a vezetŒi, nevelŒi. A magyar 
nép 1919-bŒl már ismerte a bolseviz-
must, és ismerte azokat akik itt újra 
fel akarnak forgatni mindent. 

Ötvenhat a felismerés forradalma 
volt, és nagyon lényeges, hogy a felis-
merésnek a magyar munkásosztály is 
részese lett, olyannyira, hogy vállaira 
vette a szabadságharcot. A magyar 
nemzetnek az a rétege volt ez, amely-
nek nevében kormányoztak a kom-
munisták, akik annyira magyarelle-
nesek és népelle-
nesek voltak, hogy 
az értelmiség és a 
földmûves társa-
dalom tönkre-té-
tele után a mun-
kásosztályt is a 
teljes kizsákmá-
nyolás tárgyává 
tették. A bolsevis-
ta elmélet szerint 
a kellŒen alkalma-
zott kenyérterror 
lehetetlenné teszi 
a lázadást. Forra-
dalomhoz, láza-
dáshoz tartalékok-
ra van szükség, és 
mindenek elŒtt 
szervezettségre. 
Ezt Œk tudják a 
legjobban, és nyu-
godtak voltak ab-
ban, hogy a kiépí-
tett besúgórend-
szer mellett min-
den szervezkedés 
lehetetlen.

És mégis meg-
történt a forrada-
lom. Most nagy 

divat a „reformkommunis-tákat” is 
forradalmi hŒsökként em-legetni 
Magyarországon. Óh, igen, voltak 
ilyenek is. Akartak is valamit: a 
szocializmus megreformálását. 
Berecz János is megírta, akkor, 26 
évesen, Œ is elment a felvonulásra, 
amit úgy bizony, kommunisták is 
szerveztek. De azt írja: „hamarosan 
oldalt mentem és figyeltem... mit 
tehetünk mi  ebben a helyzetben. 
Ugyanis volt egy olyan elképzelés is 
ebben az idŒszakban, hogy a párt és a 
többi szervezetek álljanak ennek a 
mozgásnak az élére... de a Bem téren, 
amikor láttam, hogy a zászlóból 
kivágják a címert, és a vörös zászlót 
már lehurrogják, amit a Lenin Intéze-
tesek hoztak magukkal, akkor én 
visszavonultam”.  Berecz mindezt az 
„ellenforradalom” 30. évfordulója al-

kalmából írta, megrekedve a régi 
hazugságnál: „Az emberek túlnyomó 
részben, amikor elindultak az utcán 
piros-fehér-zöld zászlóval, a Himnuszt 
énekelve, nem ellenforradalmat akar-
tak, sŒt, valami tisztábbat, jobbat 
akartak! ... Magyarországon ugyanis 
népmozgalom volt, ezt kimondja már 
a párt szervezésére vonatkozó no-
vember 6-i felhívás, az 1956. decem-
ber 5-i határozat pedig már kifeje-
zetten azt mondja, hogy néptömegek 
mozgása volt. Tiszta szocializmust 
akartak”... 

Ezek szerint ez lett volna a legna-
gyobb kommunista megmozdulás. A 
„tiszta szocializmust” pedig behozták 
az orosz tankok az ÜllŒi úton át, ami 
Berecznek végülis a párt központi 
bizottsági titkárságát eredményezte.

Valahol azért talán mégiscsak el 
kellene választani a reformkommunis-
tákat a forradalmár szabadsághar-
cosoktól. Talán ott, amikor nem tet-
szett nekik a szovjet címer eltávolítá-
sa a zászlókról. Hogy a „néptömegek 
mozgása” mit akart, azt láthatták, 
hallhatták elég világosan. És azt is 
tudták nagyon jól, hogy azt a nagyon 
piszkosnál egy kicsit sem tisztább 
szocializmust második alkalommal is 
csak a szovjet hadsereggel lehet 
rákényszeríteni a magyar népre. És 
azok akik már a fölvonulásnál félre-
álltak, most Œk magyarázzák nekünk 
a forradalmat. Itt áll elŒttünk a belsŒ 
ellenség, amely nem húzódott vissza 
az orosz csapatokkal.

Egy másik szemponttal is tisztában 
kell lennünk: amikor arról volt szó, 
hogy a magyar nép ki akart szabadul-
ni a kommunizmus igájából, számított 
a többi hasonlóan elnyomott ország 
szimpátiájára, illetve a példa követé-
sére. Három szomszédország, a tria-
noni zsákmányban érdekelt Czehszlo-
vákia, Románia és Jugoszlávia elŒbb 
érzéketlen volt, majd – éppen az 
ottani magyarok lelkesedése reakció-
jaknt – ellenséges. Azok az álmok, 
hogy egyszerre felkelünk a szovjet 
elnyomás ellen, a forradalom elsŒ 
napjaiban szertefoszlottak. Megkap-
tuk a tanulságot: szomszédaink in-
kább viselik a moszkvai jármot, mint-

hogy minket szabadnak lássanak. Az 
események mégis a magyar népet 
igazolták, de az nem elég, ha ezt csak 
mi tudjuk, hanem át is kell vennünk 
azt a szerepet az átalakulásban, ami 
helytállásunk alapján minket megil-
let. ElŒször azonban a magunk portá-
ján kell rendet teremteni.

A hatfelé darabolt ország középsŒ 
része felszabadult az orosz csapatok 
elvonultával. Immár szabadon megin-
dulhatunk az újjáépítés útján. Meg-
tanultuk, hogy a nemzetköziség elve 
magyar földön magyarellenességet 
jelent. A népszavazásban a magyar 
nép határozottan elutasította a balol-
dali eszmét. Ennek ellenére a kaméle-
on-pártokkal és egyéni helyezkedé-
sekkel a baloldaliak erŒs tömböt 
képeznek a magyar törvényhozásban 
is, csakúgy mint a tájékoztatás szer-
veiben. Most a forradalom kitörése 
elŒtt buzgólkodott reformkommunis-
ták akarják kisajátítani – a valódi 
szabadságharcosok félreállításával – 
azt a forradalmat, amely akkori elv-
társaik ellenében adta meg a magyar 
megújulás eszmei alapját. Ezek 
akarnak újra irányítói lenni a magyar 
életnek. Ezért most erŒsítenünk kell a 
lelki ellenállást, aminek elsŒ feladata 
a forradalom szellemi tartalmának 
megŒrzése és törekvéseinek befeje-
zése.

FelelŒsek vagyunk mindannyian, 
künn és bent az országban, hogy a 
huszadik század legjelentŒsebb kol-
lektív eseménye a magunk és a világ 
megváltó kincsévé váljon. Albert 
Camus sorai emlékeztessenek erre 
mindannyiunkat: 

„A legázolt, bilincsbevert Magyar-
ország többet tett a szabadságért és 
igazságért, mint bármelyik nép a 
világon az elmúlt húsz esztendŒben. 
Ahhoz hogy ezt a történelmi leckét 
megértse a fülét betömŒ, szemét 
eltakaró nyugati társadalom, sok 
magyar vérnek kellett elhullnia – s ez 
a vérfolyam most már alvad az 
emlékezetben. A magára maradt 
Európában csak úgy maradhatunk 
hívek Magyarországhoz, ha soha és 
sehol el nem áruljuk azt, amiért a 
magyar harcosok életüket adták, és 
soha sehol –  még közvetve sem –  
igazoljuk a gyilkosokat.”

 (Magyar Élet, 1991. október 24.)

A forradalmat be kell fejezni
9. oldalMAGYAR ÉLET2016. július 7.

Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
együtt önnepeljük 

nemzeti 
elkötelezettségû 

magyar kormánnyal, 
híven

1956
szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.

Csapó Endre
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. július 10-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

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

1 órától Nôszôvetségi gyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra 

a Bocskai Nagyteremben.
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. július 10-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. július 10-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET

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

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

BRISBANE (QLD) 
2016 július 10-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

du. 2 órakor Bibliaóra
2016. minden hónap harmadik vasárnapján 

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

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

2016-ban július 10-én de. 11.30 órától 
Istentisztelet

és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, 

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

Június 23-án a Nth. Fitzroy-i Templomban vettünk búcsút, szeretett gyülekezeti tagunktól 
MAGYAR GABRIELLÁTÓL. A szertartást Nt. Dézsi Csaba végezte és a megemlékezô 
beszédet (Németországban élô) fia, Benedek olvasta fel. Hangsúlyozta, hogy Édesanyja 
mennyire belenevelte a magyar öntudatot és a magyar nyelv értékét. 
Gyászoló lánya Gabriel és a család többi tagja, unokái is jelen voltak.

Temetés a North Fitzroyi Magyar Református Templomban

Magyar Benedek búcsúztatja
ÉdesanyjátMagyar Gabriella

1941. október 4. --- 2016. június 18.

A gyászoló család Nt. Dézsi Csaba utolsó áldásánál



1950. június 23-án a kommunista ál-
lamhatalom elkezdte a kuláknak bé-
lyegzett és az egyéb, veszélyesnek te-
kintett –-- polgári vagy volt katonatiszti 
–-- családok deportálását. Ezrek feküd-
tek le puha, vetett ágyukba polgári 
otthonukban vagy takaros paraszthá-
zukban, hogy másnap már marhava-
gon padlóján, harmadnap pedig le-
rombolt nagygazdaságok juhaklainak 
pucér földjén hajtsák álomra a fejüket. 
Sokan több mint három évet húztak le 
a testet-lelket megtörô hortobágyi 
kényszermunkatáborokban az ÁVH-
sok ôrizete alatt, betegség és éhezés 
tizedelte ôket a mindennapos, végte-
lennek tûnô robot mellett. Az MNO-
nak három túlélô beszélt az elszenve-
dett megpróbáltatásokról.

Magyarországnak 1944-ben nem si-
került kiugrania a második világhá-
borúból, így áldozatául esett a szovjet 
„felszabadítóknak”. A Vörös Hadsereg 
megérkezésével egybôl meg is kezdô-
dött a magyarországi lakosság elhur-
colása.

Elôször málenkij robotra vittek száz-
ezreket a Szovjetunióba, majd a --– 
papíron független, de valójában szov-
jet és kommunista befolyás alatt álló 
–-- magyar kormány 1946. január 19. 
és 1948 szeptembere között a hazai 
németség nagy részét telepítette ki 
(ezzel párhuzamosan helyükre érkez-
tek délvidéki csángók és székelyek, 
valamint az elûzött-elcserélt felvidéki 
magyarság). 1949-re teljessé vált a 
kommunista hatalomátvétel, és a meg-
szilárdult államhatalom a megmaradt 
„osztályellenségek”, a középbirtokos 
gazdálkodók és a középpolgárság, il-
letve a volt katonatisztek ellen fordult. 
A kitelepítések 1950. június 23-án kez-
dôdtek.

„Mind itt fogtok megdögleni!”
A Hortobágyon és környékén kijelölt 

tizenkét kényszermunkatábor célja 
ugyanaz volt: megtörni a megmaradt 
értelmiségiek és a vagyonos gazdál-
kodói réteg gerincét, amelyre a közös-
ségük felnézett. Azóta több mint hat-
van év eltelt, így ma már nagyrészt 
csak azok beszélhetnek a történtekrôl, 
akik gyermekként, valamelyest szüle-
ik védelmét élvezve élték át a borzal-
makat. De mesélnivalójuk így is akad 
bôven.
A kényszermunkatábort túlélôk 

történetei sok szempontból hason-
lók:

 • Jellemzôen éjszaka törték rá a bé-
késen alvó családokra az ajtót a kom-
munista Államvédelmi Hatóság em-
berei.

 • A táborokba frissen érkezetteknek 
az ávósok szinte mindenhol ugyanazt a 
mûsorszámot adták elô: korbács-
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Így élték túl 
összeszorított foggal 

a magyar gulágot
csattogtatva közölték velük, hogy ôk 
mától rabok, sôt nem létezôk, velük 
nem kell elszámolni, velük fogják 
megzsírozni a hortobágyi földet, senki 
nem tér haza élve.

 • A táborokban embertelen körül-
mények uralkodtak, a látástól vakulá-
sig robotolás, az éhezés, az elégtelen 
ruházat, az orvosi ellátás hiánya a sok-
szor fizikai munkához nem szokott, 
idôs értelmiségiek körében sok áldoza-
tot szedett.

 • Amikor végül szélnek eresztették 
ôket, beléjük verték, hogy tilos az átélt 
borzalmakról beszélniük, máskülön-
ben visszaviszik ôket a kényszermun-
katáborokba.

 • Emellett nem csak egykori vagyo-
nukat kobozták el: egy életen át magu-
kon viselték az „osztályellenség” bé-
lyegét, gimnáziumi felvételirôl, 
értelmiségi karrierrôl még sokáig 
nem is álmodhattak.

 • És mindezért a mai napig nem 
kaptak semmilyen érdemi kárpótlást, 
tragédiájukról sokan a mai napig nem 
tudnak.
Húsz kiló egy élet
Mari Albertnét –-- akkor még Vecser-

nyés Arankát –-- hatévesen, 1950. jú-
nius 23-án hajnalban hurcolta el az 
ÁVH. A rendôrök egy papírt lobogtat-
tak, miszerint a jómódú gyümölcs-
termesztô család számára az állam 
kényszerlakhelyül a tiszaszentimrei 
kilences tanyát jelölte ki. Fejenként 
húszkilónyi holmit vihettek, egy jobb 
érzésû ávós mondta meg a sírva téb-
láboló édesanyának, hogy meleg ruhát 
is pakoljanak –-- ez a megjegyzés ké-
sôbb életmentônek bizonyult.

A vonat egyenesen a semmi közepére 
vitte ôket: egy volt uradalmi birtok 
egykori magtárában kaptak „szállást”, 
fekhelyük szalma volt, egy családnak 
egy-egy pokrócnyi hely jutott. Hamar 
munkára fogták ôket, tíz kilométeres 
utat kellett megtenniük ávósok és ku-
tyák kíséretében az állami gazdaságig, 
ahol sötétedésig robotoltak. A táboron 
kívüli emberekkel eleve tilos volt 
érintkezniük, brigádvezetôik csak 
megbízható elvtársak lehettek. A csa-
lád dolgozott és próbált túlélni. A ma 
már hetvenes éveiben járó asszony 
akkor iskolába járt, bizonyítványt is 
kapott róla, de nagyon gyenge volt az 
oktatás színvonala –-- emlékezett visz-

sza, megjegyezve, a borsósi táborban 
például egy 18 éves, épphogy érettsé-
gizett fiút fogtak be tanítónak a ható-
ságok.

Évekkel késôbb, Sztálin 1953-as halá-
la után enyhülni kezdett a táborok szi-
gora –-- a Vecsernyés családot is egy 
közeli faluba vitték, de ez már maga 
volt a szabadság a tábori élethez ké-
pest.

Puha ágyból a csûrbeKisbirtokos 
kocsmároscsaládban nevelkedett az 
akkor 13 éves Hajdú Mária –-- ma a 
Hortobágyi Kitelepítettek és Elhurcol-
tak Egyesületének titkára –--, akinek 
családját négy másikkal együtt hur-
colták el a Szeged melletti Ruzsáról -– 
jellemzôen öt családot vittek falvan-
ként. 1951. június 23-án hajnali fél 
háromkor zörgették fel és állították fal 
mellé ôket a rendôrök, kétnapi élelmet 
csomagolhattak, meg ami a kezük 
ügyébe került, és már szállhattak is fel 
a marhavagonokra.

Hajdúék nem tudhatták, hová viszik 
ôket, de a málenkij robot közeli réme 
és a keleti útirány alaposan rájuk 
ijesztett.

Végül Tiszaszentimrén szálltak le, és 
az állami gazdaság kocsijai vitték ôket 
az egykori Návay-birtokra, a puszta 
közepébe. A magtárban kaptak szál-
lást, százan –-- fiatalabbak, akik fel 
bírtak mászni a létrán –-- az emeleten, 
százan a földszinten. Másnap már vit-
ték is ôket a rendôrök aratni, a kora 
reggeltôl késô estig tartó robothoz 
egyetlen tál ételt és kenyeret kaptak, a 
kemény munka alól csak a kisgyerekek 
és a nagyon öregek mentesültek. Ké-
sôbb vályogházakat építtettek velük 
emeletes priccsekkel.

Hajdú Mária kamaszként már tuda-
tosabban élte meg az eseményeket, 
arra is emlékszik, a táborban közvé-
lekedés volt, hogy „a hatalomra került 
kommunisták ezzel állnak bosszút az 
elhurcolt zsidókért”. Igen vegyes tár-
saság jött össze: az ország egész terü-
letérôl kerültek oda emberek, diplo-
mások, mérnökök, tanárok, tisztek és 
parasztok. Fôzni is a táborlakóknak 
kellett, ehhez minden felszerelést, 
fôzôeszközt havi 250 forintos bérükbôl 
kellett megvásárolniuk (egy átlagos 
munkás keresete bôven 1000 forint 
fölött volt ekkor), ruhát is így szerez-
hettek.

Embertelen körülmények
Oktatást Hajdú is kapott: nyolc osz-

tály egy teremben, egy tanítóval, kép-
zelhetjük, milyen sikerrel --– ecsetelte 
keserûen. Aztán ôt is munkára fogták, 
és átélhette a jól ismert kommunista 
agyrémet: gyapotot termeltek hóesés-
ben, rizst szedtek térdig érô vízben. A 
munka mellé verés és a legkisebb ki-
hágásért is fogda járt, levelet is csak 
késôbb írhattak az otthon maradottak-
nak, havonta egyet. Sokan meg is hal-
tak: volt, aki megpróbált megszökni, 
és lelôtték, de a legtöbben a betegségek 
miatt, mert orvos csak havonta egy-
szer járt a táborban, és csak akkor 
utalta be az embert a karcagi kór-
házba, amikor már élet és halál között 
lebegett. Legalább tizenöten nem tér-
tek haza a táborból, köztük sok gyerek, 
máig nem tudni, hová földelték el ôket 
a tiszaszentimrei temetôben. „Nem 

tekintettek bennünket embernek. Mi 
is, ôk is azt hitték, hogy örökre itt ma-
radunk” –-- mondta.
Csecsemôtôl aggastyánig
Bánhidi Attilát tízévesen, 1952. június 

24-én vitték el családjával –-- szüleivel 
és hatéves öccsével –-- együtt Mis-
kolcról. Bánhidi egykori katonatiszt 
édesapja akkor már teherautó-sofôr-
ként dolgozott, a család egy ház pad-
lásszobáját bérelte. Nekik szerencsé-
jük volt, amikor az ÁVH-sok jöttek, 
mert a holmijuk nagy része a nagyszü-
lôknél volt Fehérgyarmaton, a kézi 
motyót könnyebb volt összekapkodni 
az erre kapott félóra alatt –-- bár a 
rendôrök még abból is kiszedték, ami 
megtetszett nekik. Teherautóval men-
tek, majd bevagonírozták ôket, de a 
Szovjetunió helyett végül „csak” a hor-
tobágyi Borsósra kerültek. Ötszáz 
embert hurcoltak oda Miskolcról, volt 
katonatiszteket, értelmiségieket, egy 
alispánt is, azaz a városi elitet; pár hó-
napos gyerektôl a kilencvenéves ag-
gastyánig mindenkit vittek, de még a 
véletlenül a lakásban talált albérlôt is.

Nincs irgalom
Amikor megérkeztek a borsósi állami 

gazdaságba, az ávós kiléptette a volt 
katonatiszteket, végül az idôsebb Bán-
hidira bökött: az ô dolga lett megszer-
vezni a tábor életét a gépszínben és a 
késôbb épített vályoghodályokban, 
ahová költöztették ôket. Fûtés nem 
volt, de nekik ’52-ben már kettesével 
jutott egy-egy vaságy (el lehet kép-
zelni a levegôt, fôleg télen –-- fûzte 
hozzá keserûen), és annyi „rakodótér”, 
ami az ágy alá befért az elhozott ho-
lmikból, már ami megmaradt az újabb 
ávós zabrálás után. Az idôsebb Bánhidi 
felügyelete alatt latrinát ástak, a gép-
színben pedig óriási tûzhelyet alakí-
tottak ki, ahol a rögtönzött konyhai 
személyzet fôzhetett --– reggel cikória-
pótkávét, vacsorára teát, ebédre pedig 
amit az amúgy is áruhiányos faluból 
be tudtak szerezni csekélyke bérükbôl 
–-- már ha épp dologidô volt, és keres-
tek. Ha nem volt, koplaltak, csakúgy, 
mint a munkaképtelenek és az öregek, 
akiket végig a többiek irgalma tartott 
el. Az orvosi ellátás csapnivaló volt: 
bár kéthetente jött egy orvos Debre-
cenbôl, nem szívesen segített rajtuk, 
Bánhidi édesanyja is csak a családon 
keresztül kapott penicillint a tüdôgyul-
ladására. Sokan meg is haltak:

Döglött patkány került a kútba, a 
tífusz rengeteg embert elvitt, olyan is 
volt, aki öngyilkos lett.

A mai napig nem teljes az áldozatok 
listája, hiszen csak ’89 után volt szabad 
ezzel foglalkozni. Az ávósok legfeljebb 
számokat küldtek a központba, neve-
ket nem –-- nem kellett elszámolni az 
emberekkel, bár a tizenkét táborban 
legalább százan meghaltak.A temeté-
sekre a táboriaknak nem volt szabad 
elmenniük, még a házastársnak, a gye-
reknek sem, Bánhidi édesanyját sem 
engedték el az édesapja utolsó útjára, 
az errôl szóló levelet is csak a gyász-
szertartás után kapta meg, amikor 
már késô volt.

A friss táborlakók már az érkezésük 
utáni elsô reggel ízelítôt kaptak a mun-
kából: a rendôrök kihajtották az embe-
reket borsót szedni –-- ami már kiper-
gett, így a földrôl kellett összeszedni. 
Volt, aki késôbb a falu asztalosmû-
helyében dolgozhatott vagy építôbri-
gádban. A falusiak sokáig azt hitték, 
köztörvényes bûnözôk a borsósiak. 
Dolgoztak vasárnaponként is, volt, 
hogy az ágyból gumibotozták ki az 
öregeket, betegeket a földekre.

Kivéve néhány volt bankárt, akik va-
lahogy elérték, hogy ne kelljen dolgoz-
niuk, és valami rabbifélét, akinek kü-
lön hordták az ételt Debrecenbôl. A 
gyerekeknek szerveztek valami isko-
lafélét, az elhurcoltak között voltak 
tanítónôk, ôk vállalták a tanításukat, 
bizonyítványt a közeli „szabad” iskola 
adott nekik.

Bánhidiéknak szerencséjük volt: a 
gyerekek hamar, négy hónap után 
szabadultak, miután a nagyszülôk va-
lahogy kijárták, hogy kiengedjék ôket. 
Hozzájuk kerültek Fehérgyarmatra, a 
szülôk azonban a táborok bezárásáig 
Borsóson maradtak.
Tönkretéve egy életre
És hogy milyen volt az élet a tábor 

után? A túlélôk vagy a semmire értek 
haza, vagy haza sem térhettek, mert 
addigra a kommunista államhatalom 
már elkobozta az otthonukat, sôt a te-
lepülésrôl is kitiltotta ôket. A késôb-
biek során is sok diszkrimináció érte 
ôket a kitelepített múlt miatt, amelyrôl 
a gondos elvtársak mindig tájékoztat-
ták az iskolát, a munkahelyet, ahová 
megpróbáltak bejutni. Kettes-hármas 
jegynél jobbat nem kaphattak, sokáig 
csak a legrosszabb munkákat végez-
hették: nem véletlen, hogy az egyesü-
let körülbelül 700 volt táborlakójából 
alig egy-két tucatnyi tudott diplomát 
szerezni, és ôk is évtizedes hátránnyal 
indultak az életben. Mari Albertné, 
Hajdú Mária és Bánhidi Attila így 
szerencsés kivételek, akik hosszú 
évek szívós munkájával behozták ezt a 
kényszerlemaradást.

Mellôzöttség és szegénység
Azt ugyanakkor mindhárman hang-

súlyozták: a legfájóbb számukra az, 
hogy a tankönyvek sem emlékeznek 
meg róluk, és a köztudatban sincs ben-
ne a történetük –-- az ô tragédiájukért 
valahogyan nem kapkodnak sem a fil-
mesek, sem a regényírók.

Ráadásul a kitelepítettek a mai napig 
nem kaptak semmiféle kárpótlást, 
ellentétben más tragédiák túlélôivel; 
miközben a rendszer által elnyomva a 
legtöbben nagyon alacsony keresettel 
mentek nyugdíjba, egy csekély nyug-
díj-kiegészítésen kívül semmit nem 
sikerült az egyesületnek kiharcolnia 
számukra elkobzott vagyonukért, el-
vett éveikért. Sokuknak vidéki kis-
nyugdíjasként télire tüzelôre sem fut-
ja, vagy arra, hogy gyógykezeltessék 
azokat a maradandó betegségeket, 
amelyeket a hosszú kényszermun-
kaévek okoztak. Róluk –-- az ilyen 
évfordulókon kívül –-- megfeled-
kezett az ország.

Veczán Zoltán
(Magyar Nemzet)

Rizsaratók Mihályhalmán 1953-ban, Flummer István 
kitelepített titokban készített felvétel
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nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.
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KRÓNIKA
Micsoduck együttes muzsikájára, akik 
már a bejáratnál hangszereiket hallat-

ván fogadták a vendégeket.
Több mint kétszázan voltunk jelen, a 

Akivel beszéltünk, mindenki örömét 
fejezte ki, hogy eljött az ebédre.

Kitûnô, családias volt. Az gyermekek 
jelenléte, a táncosok mutatványai, 
szórakoztatóak voltak.

Az ebéd finom volt. Panaszt sehol 
nem hallottam.

Köszönjük,
Bodó Jancsi 
Szigeti Éva

JÓTÉKONYSÁGI EBÉD 
Jövôbe vetett hitét mutatta fel min-

den jelenlévô a Magyar Központban 
2016. június 12-én, az 56-os emlékhét 
javára rendezett három fogásos mû-
soros ebéden.

A közelgô 60. évforduló ünnepi mél-
tatásának szervezése már javában 
zajlik, magyarországi mûvészven-
dégek hozzájárulására is számítanak. 
Mindezt lehetetlen felmutatni anyagi 
áldozatok nélkül – melynek már ön-
maga a Magyar Központ megléte is 
része, az odajárók kitartásáról nem is 
beszélve, akik a történelmi háttér 
ápolásával eddig is megannyi értéket 
hoztak létre! 

A Viktóriai Magyar Tanács meg-
hí vására nagy taps fogadta a leg-
fiatalabbakat. A Gyöngyösbokréta 
Táncegyüttes toborzása nyomán fris-
sen alakult Kisbokréta és Apró-
gyöngyök tánccsoportok gyermekei 
az esemény nyomatékául élô moldvai 
zenére dobbantották lábacskáikat a 

konyha dicséretes segítôivel és a sze-
replôkkel együtt. Kövess Charlie és 
Kocsis Quittner Yvette ismertetésével 
a Fonó-, a Kultur Kör- és a Gyöngyös-
bokréta Táncegyüttesek vonultatták 
fel koreográfiáikat. További rész-
letezés helyett Bodó János, 56-os baj-
társ elismerô levelét és képeket 
tennénk itt inkább közzé – felhívva a 
figyelmet következô : augusztus 6-i 
vacsorára, amelynek az esthez illô, ve-
títéssel gazdagított mûsora remél-
hetôen hasonló megelégedést vált ki. 
Az adományozók névsorát az ünnepre 
való különös tekintettel késôbb nyil-
vánosságra hozzuk.

„Drága Mindannyian!
Köszönjük az Ebédet.
Köszönet mindenkinek a sok mun-

káért, sikeres volt.
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SPORT

FOLYTATÓDÓ 
TÜNDÉRMESE 

Abban titkon reménykedtünk, hogy 
kihúzzuk egy döntetlennel a Portugália 
elleni csoportzárást a franciaországi 
labdarúgó Európa-bajnokságon, no de 
hogy hat gól esik a torna eddigi leg-
szórakoztatóbb összecsapásán, az 
legvadabb álmainkat is felülmúlta. 
Csakúgy, mint az ezzel járó csoport-
elsôség.

Ha eddig valaki még kételkedett vol-
na, ezennel büszkén jelentem: futball-
ban (is) megérkeztünk Európába! 
Tegnapi ellenfelünk, Portugália, már 
régóta ott van (mondjuk mi még sok-
kal régebben, csak valahogy megsza-
kította a folytonosságunkat egy röpke 
három-négy évtizedes kínos mosoly-
szünet…), de a pillanatnyi helyzet, 
tudniillik hogy a túlélésért kellett küz-
deniük a Parc Olympique Lyonnais-
ben, kissé megviselte az idegeiket, 
mindenekelôtt a legnagyobb sztárét, 
az eddig eredménytelen Cristiano Ro-
naldóét. Történt, hogy tegnap reggel a 
válogatott tóparti sétája közben egy 
portugál tévés mikrofonnal a kezében 
röpke interjút akart kérni a há-
romszoros aranylabdástól. Ronaldo 
válasz helyett kitépte kollégánk ke-
zébôl a mikrofont, és belehajította a 
tóba…

Amikor megtudtuk a kezdôcsapa-
tokat, talán némelyikünk szintén a 
mikrofon után ugrott volna, mert 
kiderült: kapitányunk, Bernd Storck 
mind a négy sárgalaposunkat – Nagy 
Ádámot, Kádárt, Kleinheislert és 
Némethet – pihenteti, s ezt a kezdô 
tizenegyet küldi pályára: Király – 
Lang, Guzmics, Juhász, Korhut – Elek, 
Pintér – Lovrencsics, Gera, Dzsudzsák 
– Szalai. Az óvatosság érthetô, hiszen 
két sárga után ki kell hagyni a kö-
vetkezô találkozót, és az történetesen a 
nyolcaddöntô lesz. Viszont az edzôi 
húzás mintha azt jelentette volna, 
feladjuk a meccset és a csoport elsô 
helyét.

Dehogy! Két dolog gyorsan világossá 
vált: a portugál nem világverô váloga-
tott, a mienk pedig tud futballozni. 
Olyannyira, hogy a 20. percben jobb-
oldali szögletünk után Gera elé fejel-
ték a labdát, és az Eb nyolcadik leg-
idôsebb játékosa 92. válogatott 
meccsén 25. gólját bombázta ballal, 
védhetetlenül Rui Patricio hálójába, 
ezzel 37 évesen és 61 naposan ô lett 
minden idôk legidôsebb gólszerzôje 
válogatottunkban. A félidô közepén 
ollézni kezdett a harmincezer magyar 
nézô, majd az „Itthon vagyunk!” szö-
vegû nótára gyújtott, ám Nani a 43. 
percben a jobb alsóba vágta Ronaldo 
passzát, 1-1-gyel kezdôdött a szünet.

Gerát az újonc Bese váltotta, majd a 
47. percben Szalait felvágták, és a 22 
méteres szabadrúgást – a sorfal segít-
ségével – Dzsudzsák belôtte. 2-1. Az 
euforikus hangulatot Ronaldo egyen-

hazaadáskor Courtois elcsúszott, a 
labda így kevéssel a kapuja mellett 
vánszorgott ki az alapvonalon. A 24. 
percben alakult ki legközelebb igazi 
gólveszély, amikor Dzsudzsák két 
védô nyakán, csetlô-botló mozdulatok 
közepette váratlanul kapura lôtt, a 
rövid alsó elôl azonban Courtois tisz-
tázni tudott.

Ezt követôen is viharos sebességgel 
érkeztek a veszélyes kontrák, mi el-
vétve jutottunk el Vermaelenék kör-
nyékéig, Pintér és Lovrencsics egé-
szen jól érvényesült a kombinációs 
játék során. De még mielôtt azt hittük 
volna, hogy van keresni valónk az elsô 
játékrészben, Kevin De Bruyne sza-
badrúgását Király a testi épségét sem 
kímélve paskolta a lécre a félidô 
hajrájában. Lovrencsics és Dzsudzsák 
azért alaposan tesztelték Courtois 
ébrenlétét, ahogy Mertens is az ekkor 
már kézfájós Királyét.

A második félidôt ott kezdték a 
belgák, ahogyan az elsôt abbahagyták, 
Eden Hazard zavartalanul viharzott el 
a baloldalon, majd szedette ki Királlyal 
a rövid felsôbe tartó kísérletét. Ekkor 
a halálosan elfáradt Gera Zoltán már 
nem volt a pályán, Elek viszont igen. 
Percekre rá viszont kicsit tényleg ki-
jöttünk a szorításból, Szalai elôbb ki-
sodródva jobbról jobbal (50. perc), 
majd centerben fejjel riogatta a vé-
dôket (54. perc). A 66. minutumban 

Pintér Ádám is csettinteni valót lôtt, 
még meg is pattant, amivel próbál-
kozott, majd Dzsudzsák szabadrú-
gásából Juhász szúrt a hosszúról a 
hosszú felé, de picivel mellé.

Bernd Storck ekkor meghúzta a 
második cseréjét, hisz hátrányban 
gólra volt szükség, Nikolics érkezett 
Pintér helyére, de ô is csak azt láthatta, 
hogyan húz el Magyarország mellett 
Belgium, és lövet elôször gólt Eden 
Hazard a frissen beállt Batshuayival 
(0-2), majd szalad keresztül maga a 
teljes magyar védelmen. (0-3)

Storck ekkor már Bödét is bedobta 
„minden mindegy” alapon. Elek révén 
pedig bár szépíthettünk volna az utol-
só percben, Carrasco révén megkap-
tuk a negyedik csapást a ráadásban. 
Totálisan kifáradtunk, nem ez a mi 
szintünk.

Belgium-Magyarország 4-0 (1-0)
Toulouse, Municipal Stadion, 28 921 

nézô, 
gólszerzôk: Alderweireld (10.), 

Batshuayi (78.), Hazard (80.), Carrasco 
(91.)

Magyarország: Király Gábor - Lang 
Ádám, Guzmics Richárd, Juhász 
Roland (Böde Dániel, 79.), Kádár 
Tamás - Gera Zoltán (Elek Ákos, a 
szünetben) - Lovrencsics Gergô, 
Pintér Ádám (Nikolics Nemanja, 75.), 
Nagy Ádám, Dzsudzsák Balázs - Szalai 
Ádám

lítô gólja lohasztotta le, sarokkal tette 
be a hálóba a labdát. 2-2. Ezen a délutá-
non azonban a Jóisten fogta a mieink 
kezét, fôleg Dzsudzsákét, aki ballal, 18 
méterrôl lôtt, a labda ismét megpat-
tant, be a jobb felsôbe! 3-2. De az Eb 
eddigi legôrültebb meccsén zuhogtak 
a gólok, Ronaldo fejelte be a 3-3-at je-
lentô találatot, amire parádés támadás 
végén Elek csengô kapufával felelt. 
Maradt a 3-3, csoportelsôk vagyunk, 
és utazunk Toulouse-ba a nyolcaddön-
tôre.

Bernd Storck szövetségi kapitány 
kijelentette, megemeli a kalapját a vá-
logatott elôtt, és ezt megerôsítve azzal 
folytatta: „A torna elôrehaladtával 
egyre jobb és jobb teljesítményt nyújt 
a csapatunk. Csak elismerôen tudok 
nyilatkozni a játékosaimról, akiknek 
gratulálok. Engem nem lepett meg a 
teljesítményük, tudtam, mire képe-
sek.”

Portugália csoportharmadik lett – de 
így is továbbment –, mert Izland a 
hosszabbításban 2-1-re megverte 
Ausztriát!

Eredmények. F csoport.
Magyarország-Portugália 3-3 (1-1). 

Lyon, 55 000 nézô, 
Gólok: Gera (19.), Dzsudzsák (47., 

55.), ill. Nani (42.), Cristiano Ronaldo 
(50., 62.). 

A csoport végeredménye: 
1. Magyarország 5 pont (6-4), 
2. Izland 5 (4-3), 
3. Portugália 3, 
4. Ausztria 1. 

Három a belga igazság, 
egy a ráadás – vége az 

utazásnak
Emelt fôvel távozik a labdarúgó-Eb-

rôl a Belgiumtól 4-0-s vereséget szen-
vedô magyar válogatott. Könyörtelen 
volt az ellenfél.

Már Eb-re kerülni is egy beteljesült 
álom volt 44 év „szünet” után, hát még 
a továbbjutásunk az Eb F csoportjából 
Ausztria, Izland és Portugália mellôl. 
A futballvilág velünk együtt pedig 
vagy ámuldozik, vagy még mindig 
nem hisz a szemének, és még mindig 
lebecsüli a Storck-legénységet. Talán 
ez utóbbi lehetett volna a legnagyobb 
erôforrásunk Belgium ellen is; az ellen 
a Belgium ellen, amelyet ötvennyolc 
éve le nem gyôzött a magyar lab-

darúgó-válogatott, tétmeccsen pedig 
még soha.

Hogy Európa legerôsebb gárdájáról 
van szó papíron (lásd: a FIFA-világ-
ranglista 2. helye), azt Kevin De Bruy-
ne-ék azonnal bizonyították, nekünk 
pedig még az is aggodalmat okozhatott, 
hogy a bemelegítés során Kleinheisler 
László combizomhúzódást szenvedett, 
így a bizony fáradt Gera Zoltánt a tá-
madók mögé kellett tenni, az ô helyére 
pedig Pintér Ádámot – összeállt tehát a 
fradista belsô középpályás trió.

Tíz percen át nyomasztó belga fö-
lényt konstatálhattunk, de nyugtatha-
tott a tudat, hogy az eredményjelzôn 
két karika látszódott – Ausztria kapu-
fával riogatott minket az elején, aztán 
mi lett a vége: 2-0 ide! De Belgium 
nem Ausztria, és Lukaku, De Bruyne, 
valamint Hazard folyamatosan azt 
csinált a védôinkkel, amit akart – Ki-
rály Gáborral nem. Mígnem aztán jött 
a 10. perc, és egy baloldali De Bruyne-
szabadrúgásnál rettenetesen helyez-
kedtünk középen, ketten is üresen 
ugrottak fejelni, közülük a védvonalból 
érkezô Alderveireld bólintott a 
tehetetlen Király kapujába.

A 16. percben egy tôlünk független 
történés adott némi lelki energiát, egy 

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

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

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

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

sekre a válasz: 1. Egy, 2. Általános tö-
megvonzás, 3. Az esôcseppek vissza-
verik a napfényt, 4. A Morava, 5. Két-
szer  negyven perc, 6. Megyeri Sára, 
7. William Harvey, 8. A szomáli nyelv, 
9. A savanyú rossz bort a lôrét, 10. A 
török „tábori csendôröket”, rendfenn-
tartókat.

E heti kérdéseink:
1. Milyen körülmények között halt 

meg James Cook kapitány?
2. Mit nevezünk mikrómániának?
3. Melyik európai országban tört ki 

1974 ápr.-ban a „szekfû forradalom”?
4. Melyik szigetcsoport tagja Ka-uai, 

Molokai, Lanai, Maui és Oahu?
5. Történelmünkben összesen három 

Amjou-ház uralkodónk volt. Kik?
6. Mi a magyar neve a romániai 

Cluj-Napocának?
7. Minek a röv. az öröklésben döntô 

szerepet játszó DNS?
8. Ki volt az a török szultán, aki Szi-

getvár 1566-os ostr.-nál halt meg ?
9. Hogy nev. a salétromsav sóit?
10. Miféle állat neve a nünüke?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Családi pótlék igénylés:
Tisztelt Területi Egyeztetô Bizott- 

ság!
Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, 

hogy családi pótlék ügyemben állást 
foglalni szíveskedjenek.

1961-ben nôsültem. Özvegy asszonyt 
vettem feleségül, akinek volt egy fel-
nôtt leánya. Apám gyakran ellátoga-
tott hozzánk, minek az lett a vége, 
hogy feleségül vette mostoha leányo-
mat.

Ezek után természetesen mostoha le-
ányom lett a mostoha anyám, az apám 
pedig a vejem.

Apám feleségének, illetôleg a mos-
toha leányomnak, aki egyben az 
anyám, született egy fia, akinek ezek 
szerint a mostohatestvére vagyok, mi-
vel a mostohaleányom anyjának va-
gyok a férje és így a feleségem lett a 
nagyanyám.

Idôközben azonban a feleségemnek 
is született egy gyermeke, aki apám-
nak a sógora lett, nekem pedig a nagy-
bátyám egy személyben, mert ha a 
mostohaanyám testvére a fiam, akkor 
magamnak az öreg apja vagyok.

Kérem szíveskedjenek megítélni, 
hogy jár-e családi pótlék a gyerekem-
nek...

* * *
Gazsi vágtat le bicajjal a hegyrôl. Elé 

ugrik egy rendôr:
--- Állj meg, Gazsi! Nincsen lámpád!
--- Ugorj, rendôr! Fékem sincsen.

* **
Egy férfi bemegy a boltba, és így szól 

az eladó hölgyhöz:
--- Egy pár kesztyût szeretnék a fele-

ségemnek venni, de sajnos nem tudom 
a méretét.

--- Semmi probléma --- mondja az 
eladó. --- Fogja meg a kezem, és mond-
ja meg, kisebb, vagy nagyobb a fele-
sége keze!

A férfi megfogja, majd örömmel így 
szól:

--- Ó, éppen ekkora!
Az eladó odaadja neki a kesztyûket, 

majd megkérdi:
--- Még valamit?
--- Nos, most hogy mondja, vennék 

neki egy melltartót és egy bugyit is!
* * *

Az ügyvéd megnyer egy botrányos 
pert. A tárgyalás után eléáll egy fel-
dúlt nô.

--- Nincs az az aljas, elvetemült, 
mocskos szemétláda, akinek az ügyét 
ne vállalná el? --- kérdezi.

--- Attól függ ---- válaszolja nyugodtan, 
elgondolkozva az ügyvéd. --- Maga mit 
követett el?

* * *
Kémiaórán a tanár ezt kérdezi:
--- Na gyerekek, ha beledobom az 

aranygyûrûmet a savba, szerintetek 
feloldódik?

--- Nem, tanár úr.
--- Nagyon jó! És miért nem?
--- Mert akkor nem tetszene bele-

dobni...
* * *

--- Mi a különbség a barátnô és a fe-
leség között?

--- 40 kiló.
--- És mi a különbség a férj és a sze-

retô között?
--- 40 perc.

* * *
Két kôgazdag orosz maffiózó beszél-

get:
--- Nézd, milyen gizda új nyakkendôt 

vettem Londonban!
--- Mennyi volt?
--- 800 dollár.
--- De hülye vagy, Párizsban 1500-ért 

is megkaptad volna!

Egyperces tudományTudta, hogy mióta használunk 
központozást?

Az elsô írásfajtáknak nem kellett a 
központozással foglalkozniuk, hiszen 
nem hangjelölô, hanem képjelölô 
írásmódot alkalmaztak. Bonyolódni 
akkor kezdett a helyzet, amikor meg-
jelentek az elsô hangjelölô ABC-k.

Fel kellett kötnie a gatyáját annak, 
aki az ókori görög írást el akarta ol-
vasni --- sem szóközök, sem pontok és 
vesszôk nem zavarták meg a betûk 
egymás utáni monoton sorrendjét. A 
Kr. e. 3. évszázadig igazi kihívás volt 
görögul olvasni, ekkor azonban a bi-
zánci Arisztophanész, az alexandriai 
könyvtár vezetôje bevezette a mai 
központozás elôdjét a nagyérdemû ol-
vasóközönségnek.

Arisztophanész javaslatára a szaka-
szok végére pontot tettek, és szünetet 
oda, ahol a felolvasónak levegôt kellett 
vennie. Még a szünet hosszát is fel-
jegyezték, hogy a szónok tudja, mek-
kora levegôt vegyen, ha a következô 
részt egy szusszal szeretné felolvasni.

Az elôször különösnek tûnô módszer 
hamar népszerûvé vált, és egyre több 
görög szövegben alkalmazták.

A módszernek több ellenzôje is akadt 
azonban, például a híres, a Kr.e. 1. szá-
zadban mûködô római szónok, Cicero 
kikérte magának, hogy más mondja 
meg, hol és mekkora szünetet tartson 
a beszédében. Egy jó ideig Rómában 
például nem is használták a közpon-
tozást, és csak a kereszténység európai 
terjedésével vált több helyen népsze-
rûvé. Leginkább az volt a célja, hogy 
az eredeti mondandót fejezze ki fél-
reérthetetlenül a mondat.

A 7-8. században a szóközök is elter-
jedtté váltak, a legendák szerint skót 
és ír szerzetesek vezették be ezeket 
elôször, akiknek elegük lett abból, 
hogy lassan tudják csak szétválasztani 
egymástól az ismeretlen latin szava-
kat.

A nyomtatás elôrehaladtával egyre 
problémásabb lett a különbözô cirádás 
írásjelek további használata. Egy 15. 
századi itáliai kiadó, Aldus Pius Ma-
nutius használta elôször a vesszôt és a 
pontosvesszôt, majd unokája, ifjabb 
Aldo Manutius bevezette a szabvány 

pontot, vesszôt és pontosvesszôt Ort-
hographiae ratio (A helyesírás rend-
szere) címû könyvében. Az 1560-as 
években kiadott nyomat elmagyarázta 
az olvasóknak a kérdôjel, az idézôjel, a 
felkiáltójel és az aposztrof használatát 
is.

Kiemelte továbbá, hogy ezek nem 
csak retorikai szerepet játszanak, sok-
kal inkább segítenek a pontos jelentés 
meghatározásában is.

Brit tudósok szerint az emberek 
azért csókolóznak behunyt szem-
mel, hogy megfelelôen koncentrál-
janak a feladatra.

A londoni Royal Holloway Egyetem 
kutatói a látást és a tapintást vizsgálták 
legújabb tanulmányukban. Arra jutot-
tak, hogy az agy számára problémát 
jelent más érzékek feldolgozása, ha 
központi szervünk a vizuális ingerek-
kel van elfoglalva.

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

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

Tényleg ruhát esznek a ruhamo-
lyok?

A ruhamolyok annyira nem esznek 
ruhákat, hogy egyáltalán nem is táplál-
koznak –-- miután kifejlôdtek, párza-
nak, a nôstény petét rak, és elpusztul. 
Valójában a lárváktól kell féltenünk a 
kedvenc pulcsinkat.

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

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

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

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

Tanulás közben aktívan felejtünk
Úgy szól a mondás, hogy ha valaki 

egyszer megtanult biciklizni, sosem 
felejti el. Egy új kutatás azonban arra 
utal, hogy az agy igyekszik aktívan 
felejteni miközben tanul.

A legegyszerûbb szinten a tanulás 
asszociációk létrehozását és az ezekre 
való emlékezést foglalja magában.

Az Európai Molekuláris Biológiai 
Laboratórium (European Molecular 
Biology Laboratory, EMBL) kutatói 
egereken tanulmányozták a hippo-
kampuszt, azaz az agynak azt a terü-
letét, amelyrôl régóta ismert, hogy 
segíti az emlékek kialakítását.

Az információ három különbözô út-
vonalon jut el az agy ezen területére.

Miközben az emlékek rögzülnek, a 
„fô” úton lévô neuronok közötti kap-
csolatok erôsebbé válnak.
A fô útvonal blokkolása törli a 

memóriát
Amikor ezt a fô útvonalat blokkolták, 

a kutatók azt tapasztalták, hogy az 
egerek képtelenek voltak megtanulni 
egy pavlovi választ (egy hangot társí-
tani valamilyen következménnyel, és 
várni ezt a következményt, például 
jutalmat).

De ha az egerek még az elôtt megta-
nulták ezt az asszociációt, mielôtt a 
kutatók leállították az információá-
ramlást a fô útvonalon, fel tudták idéz-
ni a memóriát. Ez megerôsíti azt, hogy 
ez az út szerepet játszik az emlékek 
kialakulásában, de nem létfontosságú 
ezen emlékek felidézésében. Az utób-
biban valószínûleg a hippokampuszba 
vezetô második út vesz részt, vélik a 
kutatók.

A fô útvonal blokkolása azonban 
váratlan következménnyel járt együtt 
meggyöngültek az úton lévô kapcso-
latok, ami azt jelenti, hogy a memória 
elkezdett törlôdni.
Kevés a hely az agyban?
„Az útvonal egyszerû blokkolásának 

nem volna szabad befolyásolnia a kap-
csolatok erôsségét” –-- mondta Agnès 
Gruart, a Nature Communications 
folyóiratban megjelent tanulmány 
egyik szerzôje. „Amikor tovább vizs-
gáltuk a jelenséget, felfedeztük, hogy 
a többi útvonal egyikének aktivitása 
idézi elô ezt a gyengülést.”

Érdekes, hogy ez a felejtésre irányuló 
aktív nyomás csak tanulási helyzetben 
fordul elô. Amikor a kutatók más kö-
rülmények között blokkolták a hippo-
kampuszba vezetô fô útvonalat, a kap-
csolatok erôssége változatlan maradt.

Erre az egyik magyarázat az, hogy az 
agyban korlátozott a hely, így amikor 
tanulunk, meg kell gyengíteni néhány 
kapcsolatot ahhoz, hogy helyet csinál-
junk az újaknak” –-- mondta Cornelius 
Gross, a kutatások vezetôje. „Új dolog 
megtanulásához el kell felejteni vala-
milyen régebben tanult dolgot.”

* * *
Az iskolai elôadáson odahajol az 

egyik szülô a másikhoz:
--- Maga szerint az a gyerek a bal 

oldalon fiú, vagy lány?
--- FIÚ! Méghozzá az én kisfiam!
--- Jajj, elnézést, nem tudtam, hogy 

Ön az anyja!
--- Az APJA vagyok!

* * *
Olga nôvér a zárdaablaknál ül, s az 

otthonról kapott levelet bontogatja. 
Talál benne egy tízdollárost. Lenéz az 
ablakból és meglát egy rongyosan 
öltözött embert, aki a lámpaoszlophoz 
támaszkodva álldogál. Olga nôvér 
gyorsan ráírja egy darab papírra: 
„Van remény ---- Olga nôvér”. Be-
csomagolja a tízdollárost és ledobja az 
ember lába elé. Az felemeli, majd 
értetlen arccal megbillenti a kalapját, 
és elmegy.

Másnap szólnak a nôvérnek, hogy 
egy ember mindenáron beszélni akar 
vele. Olga lemegy a kapuhoz és ott 
találja a tegnapi embert, aki szó nélkül 
átnyújt neki egy köteg bankjegyet.

--- Hát ez meg mi? --- kérdezi a nôvér.
--- Hatvan dollár. A nyereménye. Van 

Remény öt az egyhez befutott.
* * *

Éjjel megy egy kamionos az úton, 
amikor meglátja, hogy az utat egy 
nagy rakás kô zárja el, a kövek között 
pedig van egy lámpa.

Idegesen kiszáll, eléáll egy ember, 
attól megkérdezi:

--- Miért van itt ez a lámpa?
--- Megvilágítja a köveket, nehogy 

nekik menjen valaki.
--- És miért vannak itt a kövek?
--- Azok tartják a lámpát!

* * *
Az anyuka hazaér a munkából és a 

kisfia azzal fogadja, hogy megmosta a 
kutya fogát. Ezt meghallván kidobja a 
kisfia fogkeféjét és vesz neki egy 
másikat. Eltelik két hét és a gyerek 
megkérdezi:

--- Anya, miért dobtad ki a fogke-
fémet?

--- Mert megmostad vele a kutya fo-
gát.

--- De anya, én a te fogkeféddel 
mostam meg!

* * *
Az ötéves kislányt megkérdezi a 

mamája, mit szeretne kapni kará-
csonyra.

--- Fogamzásgátló tablettát --- vála-
szolja a kicsike.

--- Minek az neked?
--- Már van négy babám és nem 

szeretnék még egyet.
* * *

A parancsnok szemlét tart a gyen-
gélkedôben. --- Betegsége?

--- Jelentem, aranyerem van.
--- Kezelés, amit kap?
--- Ecsetelés.
--- Kérése?
--- Nincs.
Elhalad vagy tíz baka elôtt, a sor 

végén áll egy nyeszlet baka. Ezt is 
megkérdezi.

--- Betegsége?
--- Jelentem, mandula gyulladás.
--- Kezelés, amit kap?
--- Ecsetelés.
- -- Kérése?
--- Ha lehet, akkor nálam kezdjék.

* * *
 A skót felhívja a szextelefont. 

Beleszól egy búgó nôi hang:- Bármit 
megteszek, amit kívánsz...-

 Ok, akkor hívj vissza!



00:00 Tokaj szőlővesszein 
Magyar ismeretterjesztő 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Hogy volt?! 
02:20 Kalotaszegi madon-
na (1943)  Magyar film  
Rendezte: Rodriguez End-
re Szereplők: Adorján Éva 
(Enyedy Nóra), Sárdy Já-
nos (Hegyi Ádám), Karsa-
dy Géza (Petrovics Szveti-
szláv), Tompa Sándor (Ga-
zsi), Vízváry Mariska (E- 
telka néni), Makláry Zol-
tán, Petrovics Szvetiszláv 
(Karasdi Géza), Rajnay El-
ly. Kalotafőn, a hegyek kö-
zött nyaral egy fiatal lány,  
Enyedy Nóra és beleszeret 
a magányosan élő, tehetsé-
ges ifjú festőbe, Hegyi Á- 
dámba. Elválásukkor meg-
beszélik, hogy három hó-
nap múlva találkoznak, ám 
egy fatális véletlen folytán 
elkerülik egymást a szerel-
mesek. 
03:50 Magyar elsők (2003)  
Az első magyar film. 
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad  A 
Pompidou Központ 
05:50 Balatoni utazás 
20/4.: A török veszedelem 
20/5.: A felvilágosodás 
kora Magyar ismeretterjesztő  
06:55 Ridikül  Szívtiprók
07:50 Lélektől lélekig - Dr. 
Romics Imre urológus 
professzor portréja  
08:50 Német nyelvű hírek   
08:55 Kínai nyelvű hírek   
09:05 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Világ    
09:35 Summa    
10:00 Öt kontinens  
10:30 Az utódok 
reménysége    
10:55 Világ-Nézet  
11:25 Angol nyelvű hírek  
11:40 Ünnepnapok (1967)  
Magyar film  (ff.)  Rendez-
te: Kardos Ferenc Szerep-
lők: Görbe János (Kovács 
Mihály), Koncz Gábor (Mi-
si), Horváth Teri (Annus), 
Avar István (Gyula), Őze 
Lajos (Józsi), Kállai Ferenc 
(Feri), Halász Judit, Kovács 
Kati, Tahi Tóth László
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A Gré-
vin múzeum 
14:40 Itthon vagy!   
15:00 Roma Magazin    
15:30 Domovina   Szlovák 
magazin
16:05 Balatoni nyár  
16:55 Időjárás-jelentés  
18:00 Táncok és templo-
mok. Magyar dokumen-
tumfilm  
19:00 Hogy volt?! Cserhal-
mi György felvételeiből
20:00 Már egyszer tetszett! 
Slágertévé válogatás
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 25. rész: Titkos 
akció a Széll Kálmán téren
22:00 Tűzvonalban 69/24.: 
Egércsapda. Magyar sorozat  
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát   

2016. július 7. MAGYAR ÉLET 15. oldal
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Július 15.  péntek Július 16.  szombat Július 17.  vasárnap 

00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 Szenes Iván írta  
02:15 Ünnepnapok (1967)  
Magyar film  
03:30 Ízőrzők Rácalmás
04:05 Már egyszer tetszett! 
Slágertévé válogatás
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad  A 
Bastille Operaház Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás   
06:45 Ridikül  Édes 
csábítás: a csokoládé
07:40 Táncok és templo-
mok Magyar dokumen-
tumfilm  A Gyimesi csán-
gók szeretik a kihívásokat. 
Megmentik az ősrégi mal-
mot, csűrből táncházat épí-
tenek, meg  saját kápolná-
kat a hegyek tetejére, ami-
ket meg kell mászni  ah-
hoz, hogy Istenhez imád-
kozhassanak. Ugyanúgy, 
ahogy Gyimesfelsőlokon 
is közösen szervezik a 37. 
csángó fesztivált  a jászber-
ényiekkel.
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:00 Család és otthon   
09:25 Minden tudás   
09:50 Térkép    
10:15 Református 
magazin    
10:45 Önkéntesek   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:35 Ingyenélők (1979)  
Magyar tévéjáték  Rendez-
te: Hajdufy Miklós Szerep-
lők: Szemes Mari (Kamil-
la), Darvas Iván (Bencze), 
Czeglédy Sándor (Mosoly-
gó), Peremartoni Krisztina 
(Irén), Hegedűs D. Géza 
(Darvas), Bencze Ferenc 
(Timót), Hámori Ildikó 
(Elza), Sárosi Gábor (Ban-
kó), Schütz Ila (Tulipánné), 
Gyenge Árpád (Tulipán), 
Rátonyi Róbert (Klimó-
czi), Hacser Józsa (Má-
konyné), Kun Tibor (Má-
kony), Nagy István (Or-
das), Bod Teréz (Borcsa)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Térkép    
13:45 Szeretettel 
Hollywoodból   
14:15 Magyar gazda 
14:40 Srpski Ekran  Szerb 
nyelvű magazin
15:10 Unser Bildschirm   
Német nyelvű  magazin
15:40 Útravaló   
16:00 Balatoni nyár   
16:50 Időjárás-jelentés   
17:55 Boldog Scheffler 
János, Szatmár vértanú 
püspöke 2/1.
19:00 Hogy volt?! (2013)  
A Honthy
20:00 Dallamról dallamra 
Újra itthon-Találkozás 
Gyenes Magdával
20:25 Dallamról dallamra 
Zár már a színház
21:00 HÍRADÓ  
21:25 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 26. rész 
22:00 Tűzvonalban 69/25.: 
Pók hálójában Magyar 
tévéfilmsorozat  
22:55 Ridikül  
23:50 Család-barát 

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szabadság tér '56 
02:15 Kedves hazug 
(1982)  Magyar tévéfilm  
03:40 Ízőrzők Magyar-
egregy
04:15 Cirkuszfesztivál 
2014 2/1.: 1. Rész 
Szórakoztató műsor  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A Fran-
cia Tudományos Akadé-
mia. Francia dokumentum-
film-sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás    
06:45 Ridikül  Milyen a jó 
gyerekkönyv?
07:35 Boldog Scheffler 
János, Szatmár vértanú 
püspöke 2/2. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
08:45 Német nyelvű hírek   
08:50 Kínai nyelvű hírek   
09:00 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Médiaklikk    
09:30 Tessék!    
09:55 Magyar Krónika  
10:25 Útmutató    
10:50 Kereszt-Tények   
11:00 Így szól az Úr!   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Egy fiú bőrönddel 
(1984)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Szőnyi G. Sán-
dor. Szereplők: Ardai Ta-
más, Bácskai János, Bán 
János (-), Csák Zsuzsa, 
Dengyel Iván, Farkas Zsu-
zsa, Funtek Frigyes, Gálffi 
László , Geréb Attila, Kál-
lai Ferenc, Karsai István, 
Mádi Szabó Gábor, Mensá-
ros László, Pákozdi János, 
Réti Erika, Ruttkai Éva (-), 
Sáfár Anikó, Sunyovszky 
Szilvia, Sütő Irén, Szalay 
Zita, Vadasi Tünde, Varga 
Kata. Dobos Péter egyete-
mista egy nagy veszekedés 
után egy szál bőrönddel el-
költözik édesanyjától. Év-
folyamtársához megy, aki-
nek családjában azonban 
diszharmóniát talál - tehát 
tovább áll. Hatására ez a 
fiú is otthagyja családját, 
sorsa pedig tragikus 
fordulatot vesz. 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró (2016)  
Kalota-Havas 2. - Körtú-
rák éa Biharban
14:10 Magyar Krónika  
14:40 Család és otthon   
15:05 Slovenski utrinki   
Szlovén nyelvű magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria   
16:05 Balatoni nyár  
16:55 Időjárás-jelentés   
18:00 Andalúzián át... 4/1-
2 Magyar ismeretterjesztő 
19:00 Hogy volt?! (2013)  
Venczel Vera születésnapjára
20:00 Szenes Iván írta
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 28. rész: Szom-
baton az irodában
22:00 Tűzvonalban 69/27.: 
Árulók és elárultak 
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát 
válogatás    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)  Dunakanyar
02:25 Egy fiú bőrönddel 
(1984)  Magyar tévéfilm  .
03:50 Virágzó Magyaror-
szág Soltvadkert  
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad  A pá-
rizsi Lido Francia sorozat  
05:50 Család-barát 
válogatás   
06:45 Ridikül  Csináld 
magad!
07:35 Andalúzián át... 4/1-
2. Magyar ismeretterjesztő 
sorozat 
08:55 Német nyelvű hírek   
09:00 Kínai nyelvű hírek   
09:05 Orosz nyelvű hírek   
09:15 Iskolapad    
09:40 Élő egyház    
10:05 Hazajáró Kalota-
Havas 
10:30 Katolikus krónika   
11:00 Isten kezében  
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Oszlopos Simeon 
(1976)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Esztergályos 
Károly Szereplők: Kozák 
András (Kiss János, az osz-
lopos Simeon), Pola Raksa 
(Zsuzsi), Gobbi Hilda 
(Vinczéné, a vice házmes-
ter), Kútvölgyi Erzsébet, 
Földessy Margit, Kiss Ist-
ván (Bálint), Mensáros 
László (Orvos), Szegedi 
Erika (Mária), Tándor La-
jos A második világháború 
véget ért, s  Kiss János la-
kását társbérlőnek utalják 
ki, többek között egy fiatal 
házaspárnak. Kiss úr húsz 
évig, mint oszlopos Sime-
on figyelte az emberi vi-
szonylatokat. Mária, akit 
szeretett elmenekült tőle és 
ezért az új lakó feleségével, 
Zsuzsival próbálja elérni a 
szerelem öncélúságát. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Unió28    
13:40 Útravaló  
14:00  Magyarország 2000 
- Családi krónikák (1999)  
A Kuczka család apai ága 
14:30 Kosár    
14:55 Életkerék  
15:25 P ámende /
Maladyimata
16:00 Balatoni nyár  
16:50 Időjárás-jelentés   
17:55 Andalúzián át... 
(2012) 4/3-4.: Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
19:00 Hogy volt?! (2013)  
Bánhidi Lászlóra emlé-
kezünk
20:00 Slágertévé  Vidám, 
zenés műsor Kovács Kati 
és Haumann Péter műsor-
vezetésével. Fellép Csepre-
gi Éva, Harangozó Teri, 
Mary Zsuzsi, Bodrogi 
Gyula, Bessenyei Ferenc 
és Zámbó Jimmy is.
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show Rekreációs 
szolgáltatások
22:00 Tűzvonalban 69/28.: 
A hazugság ára  Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát 
válogatás    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Fábry  
02:40 Oszlopos Simeon 
(1976)  Magyar tévéfilm  
03:50 Slágertévé 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A Téli 
Cirkusz Francia sorozat  
05:50 Család-barát  
06:45  Magyar történelmi 
arcképcsarnok Bihari 
János (1764-1827)
07:20 Öt kontinens  
07:50 Andalúzián át... 
4/3-4.:Magyar ismeret-
terjesztő sorozat  
08:45 Német nyelvű hírek   
08:50 Kínai nyelvű hírek   
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Kosár    
09:35 Itthon vagy!   
10:10 Öt kontinens  
10:40 Nagyok  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Egy fiúnak a fele 
(1944)  Magyar film  (ff.)  
Rendezte: Hamza D. Ákos. 
Szereplők: Rajczy Lajos 
(Gáti), Ladomerszky Mar-
git (Gátiné), Benkő Gyula 
(Gáti István), Gozmány 
György (Gáti János), Mi-
hályi Ernő (Vida), Kele-
men Éva (Anna), Benkő 
Gyula (Gátiné) Gáthy föld-
birtokos felesége szülőá-
gyánál megfogadja, hogy 
egy talált csecsemőt éppen 
megszületett fiával együtt, 
saját gyermekeként nevel 
fel. Csak később veszik 
észre, hogy nem tudják, 
melyik a talált és melyik 
saját gyermekük. Sajátjuk-
ként nevelik tehát mindket-
tőt, s nem is érdekel senkit 
különösebben a fiúk szár-
mazása mindaddig, amíg 
házasodni nem készülnek.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Novum   
14:00 Munkásőrség - Egy 
párthadsereg története 
(2016) 1-2. rész Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
15:05 Hogy volt?! Pogány 
Judit felvételeiből
16:00 Balatoni nyár  
16:55 Időjárás-jelentés  
18:00 Szabadság tér '56 
18:50 ÜRES - Egyedi  
19:30 Magyarország szépe 
2016 - A királynők útja
20:00 Egynyári kaland 
(2014) 6/6.: A nagy meccs. 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Dyga Zsombor. Szerep-
lők: Dobos Evelin (Dóra), 
Döbrösi Laura (Fanni), 
Fullajtár Andrea (Ilona), 
Héricz Patrik (Gábor), Ko-
csis Pál (Géza), Major Erik 
(Karesz), Mátyássy Bence 
(Máté), Mucsi Zoltán (Gás-
pár), Pribelszki Norbert (Ba-
lázs), Rubóczki Márkó (Ben-
ce), Schmidt Sára (Zsófi), Té-
by Zita (Erika), Tóth Loon 
(Lajos), Vecsei Miklós (Péter), 
Vlasits Barbara (Anett)
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 20/6.: 30. rész: 
Költségcsökkentő intéz-
kedések
22:00 Tűzvonalba 69/29.: 
A leszámolás Magyar 
tévéfilmsorozat 
23:00 Fábry  

00:15 Legenda - válogatás 
(2015)  12/3.: 3. rész
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Gasztroangyal  
Dunakanyar
02:25 Gábor diák (1955)  
Magyar zenés film  Ren-
dezte: Kalmár László. Sze-
replők: Zenthe Ferenc (Gá-
bor diák), Krencsey Mari-
anne (Leila), Andaházy 
Margit (Veronika), Kőmí-
ves Sándor (Gül Baba), 
Sinkovits Imre (Suki Ba-
lázs), Tompa Sándor (Zül-
fikár), Greguss Zoltán (Ali 
pasa), Bárdy György (Ali 
embere), Mádi Szabó Gá-
bor (Budai bíró) A budai 
várat a törökök tartják 
megszállás alatt. A nagyha-
talmú Ali pasa Gül baba 
lányát, a szép Leilát akarja 
feleségnek a háremébe. 
Addig is elzárva őrizteti, és 
csak a csodálatos rózsakert-
ben sétálhat a lány. 
04:05 Egynyári kaland 
(2014)  6/6.: A nagy meccs 
Magyar tévéfilm  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad  A 
Vincennes Kastély Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Balatoni utazás 
20/6.: Szelek szárnyán 
Magyar ismeretterjesztő  
06:20 Gasztroangyal  
Dunakanyar
07:15 Munkásőrség - Egy 
párthadsereg története 
(2016) 1-2. Rész Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
08:15 Német nyelvű hírek   
08:20 Kínai nyelvű hírek   
08:25 Orosz nyelvű hírek   
08:35 Minden tudás    
09:00 Élő örökség 
09:30 Novum   
10:00 Térkép    
10:25 Angol nyelvű hírek   
10:40 Fölszállott a páva 
(2015) 7/5.: Első középdöntő
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok   
13:45 Szabadság tér '56  
14:40 Ég és föld között - 
Makovecz Imre (2016)  
3/1.: Magyar sorozat  
15:35 Magyar elsők (2004)  
Az első magyar rádióadás
15:55 Balatoni nyár  
17:20 Öt kontinens  
17:50 Szeretettel 
Hollywoodból   
18:25 Gasztroangyal 
Dunakanyar
19:25 Magyarország szépe 
Miss World Hungary 2016 
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN  Budapesti bevetés 
22:45 Az On The Spot 
bemutatja: Egy gádzsó 
utazása Romanisztánban 
2.: Bűntér. Hosszú, börtön-
ben töltött évek után elítél-
tek beszélnek bűnről és sa-
ját helyzetükről. Egy ci-
gány vezető egy egész falu 
példájával bizonyítja, hogy 
a közösség sikerének kul-
csa ott van a saját kezünk-
ben. És Auschwitz túlélő-
inek megrázó történetei - 
hogyan lehet megbirkózni 
a történelem egyik legsöté-
tebb emlékével? 
23:45 Öt kontinens    

00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Nótahangverseny 
01:55 Csendül a nóta
02:15 Ingyenélők (1979)  
Magyar tévéjáték  
03:30 Ízőrzők Görgeteg
04:05 Dallamról dallamra 
Újra itthon...-Találkozás 
Gyenes Magdával 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek  
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A 
párizsi Városháza Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát   
06:45 Ridikül  Önbizalom-
fröccs férfi módra
07:40 Boldog Scheffler Já-
nos, Szatmár vértanú püs-
pöke  2/1.Magyar doku-
mentumfilm-sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek    
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:00 Esély    
09:25 Kék bolygó   
09:50 Nagyok  Sára 
Sándor 2
10:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:45 Új nemzedék  
11:10 Angol nyelvű hírek    
11:30 Kedves hazug 
(1982)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Fehér György, 
Huszti Péter Szereplők: 
Tolnay Klári (Mrs P. Camp-
bell), Mensáros László 
(G.B. Shaw)Tolnay Klári 
és Mensáros László, a két 
elválaszthatatlan jó barát az 
életben is tüneményes hu-
morral és fűszeres iróniával 
fordult egymás felé, szín-
padon pedig sokszor vol-
tak partnerek, számos Ge-
orge Bernard Shaw darab-
ban is. Hogy ki játssza ma-
ga G. B. Shaw és színész-
nő szerelme, Mrs. Patrick 
Campbell szerepét a róluk 
szóló fergeteges darabban, 
azt hiszem nem volt 
kérdés... 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:55 Kárpát expressz   
14:15 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
14:45 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
15:20 Zebra  
15:40 Balatoni nyár  
17:40 Boldog Scheffler 
János, Szatmár vértanú 
püspöke 2/2. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
19:00 Hogy volt?! (2013)  
Balázs Fecót köszöntjük
20:00 Cirkuszfesztivál 
2014 2/1.: Gálaműsor I. 
20:35 A Legenda dalai - 
Neoton (2013)  Holnap 
hajnalig - United, Máté 
Péter (2013)  Egyszer 
véget ér - Kökény Attila.  
Azért vannak a jó barátok - 
Keresztes Ildikó
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 27. rész
22:05 Tűzvonalban 69/26.: 
A francia kapcsolat.Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül  
23:55 Család-barát 
válogatás    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

AUGUSZTUSTÓL KIADÓ egy, a 

hálószobák kivételével teljesen bebu-

torozott 5 hálószobás, két fürdôszobás, 

két WC-s és két nappalis  házban há-

rom szoba. Csendes, családias kerület 

(Langwarrin), 10 percre a frankstoni 

tengerparttól, 5 percre a Karingal 

Hubtól és az EastLink a Monashba 

való ki/be csatlakozási pontjától.  Ideá-

lis házaspárnak vagy egyedülálló fér-

finek vagy nônek egy barátságos, tisz-

ta háztartásban. Heti bér $170.-, a 

költségek nélkül. Bôvebb felvilágosí-

tás tel.: 0419 197-962 

vagy Skype Justin.varga79

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

CSINOS, VIDÁM 63 éves jelenleg 

Budapesten élô hölgy, szeretne 

megismerkedni Sydneyben élô 

férfivel 67 éves korig. Társaság, 

barátság és szabadidô eltöltés céljábol. 

Várom leveled!

terifodrasz@gmail.com

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT 

keresünk heti 2-3 napra (hétfô, 

csütörtök és péntek)  Caulfield-i 

otthonunkba.. Csak megbizható, 

szorgalmas és gyakorlott személy 

jelentkezését várjuk. Kérjük hívja a 

(03) 9525-8408 számot.

SYDNEY UPPER NORTH SHOR-

on élô 69 éves hölgy ezúton keresi a 

környéken élô hasonló korú magyarok 

társaság t közös programokra.

E-mail: mohary1@bigpond.com

 vagy mobil: 0435- 479- 965

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


