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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
mesélte. Édesapjának köszönheti, hogy mégis tud ezekrôl a dolgokról, mivel az 
enyhüléskor elmondta, hogy mi történt. „Szükség van ezeknek az embereknek 
méltó emlékhelyre” –-- mondta, arra utalva, hogy Magyarországon nincs 
központi emlékmû a kényszermunkára ítéltek számára. Arról is beszélt, hogy 
egy központi emlékmûvet ô a fôváros emblematikus terén, a Szabadság téren 
képzelne el. Azt is hangsúlyozta, hogy a kommunizmus nemcsak egy eszme 
volt, amelynek megvalósítása félrecsúszott, hanem a terror, a megfélemlítés, a 
csalás és a fosztogatás „az ideológia velejébôl következett”.

Állításának alátámasztásaként Szamuely Tibor egyik hírhedt beszédét idéz-
te: „A magyarországi proletariátus eddigi gyôzelme nem került különös áldo-
zatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér omoljon. A vértôl nem kell 
félni. A vér –- acél: erôsíti a szívet, erôsíti a proletár öklöt.” A kommunizmus 
szerinte el akarta törölni a múltat, ezért van nagy szükség most a múlttal való 
párbeszédre.

A Gulag-emlékév szakmai vezetôje, Kovács Emôke történész az év egyik 
legfontosabb állomásának nevezte a kiállítás megnyitóját. Elmondta, hogy a 
kormány 2017. február 25-ig meghosszabbította az emlékévet, amelynek prog-
ramjai a Beszedesmult.hu weboldalon és a Gulag Emlékbizottság Facebook-
oldalán érhetôk el.

A kiállítást Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kultú-
ráért és tudománydiplomáciáért felelôs államtitkára nyitotta meg. Beszédében 
Szolzsenyicin A Gulag szigetvilág címû regényébôl idézett. Mint mondta, az író 
„sorstársai ezreinek sorsát” örökítette meg, majd röviden felvázolta a munka-
táborok létrejöttének történelmi körülményeit. Elmondta, hogy a szovjetek 
munkaerô-szükségletének kielégítése miatt csaknem húszmillióan haltak meg, 
és hogy az újabb táborrendszer háromszáznegyven fô-, és négyezer melléktá-
borból állt. A magyar foglyok közül közel háromszázezren haltak meg az em-
bertelen körülmények miatt. „A most elkészült kiállítás ennek a korszaknak, 
ezeknek az embereknek állít emléket, másfelôl üzenet a kortárs politikának és 
a jövô generációnak, hogy ehhez hasonló soha többé ne ismétlôdhessen meg. El 
nem múló kötelességünk az emberiség legnagyobb tömeggyilkosságára emlé-
keztetni, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mindez a kommunista ideo-
lógia részeként jött létre” –-- mondta. 

A cél, hogy a nemzetközi környezet figyelmét is felhívják, és tudatosítsák, 
hogy „a 20. század két embertelen diktatúrája, a nácizmus és a kommunizmus, 
ideológiájukat tekintve antagonisztikusak voltak, de módszereiket, a rendszer 
lényegét tekintve nagyon is hasonlóak”.
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Június 1-jén Tünde névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajbars, 

Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, 
Graciella, Hortenzia, Júnó, Jusztián, 
Jusztin, Konrád, Kunó, Kurt, Paméla, 
Pamfil, Pandóra, Paulina, Simeon, Sze-
mirámisz, Torda, Tündér névnapja van.
Június 2-án Kármen, Anita név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Amélia, Amelinda, Anna, Ármin, Ár-
mina, Blandina, Csilla, Erazmus, Etele, 
Etre, Eugén, Gamáliel, Gemella, Ge-
minián, Irma, Jenô, Kornél, Péter, Pe-
tô, Razmus, Rézmán, Vénusz névnapja 
van.
Június 3-án Klotild névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bercel, 

Berec, Cecília, Cecilián, Célia, Cicelle, 
Cilla, Heliodor, Héliosz, Kelvin, Kevin, 
Seila, Sejla, Tilda, Zília, Zille névnapja 
van.
Június 4-én Bulcsú névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Fatima, 

Fatime, Ferenc, Kerény, Kerubina, 
Tormás névnapja van.
Június 5-én Fatime névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bán, Bé-

da, Béke, Bonifác, Bónis, Fatima, Fer-
dinánd, Fernandó, Nándor, Reginald, 
Regô, Valéria, Zenina, Zina, Zinaida, 
Zinajda névnapja van.
Június 6-án Norbert, Cintia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Artemisz, 

Artemízia, Citta, Délia, Filip, Fülöp, 
Gilbert, Klaudetta, Klaudia, Klaudiána, 
Klaudiusz, Kolos, Kolozs, Lícia, Nor-
berta, Norisz, Norman, Norton, Szindi, 
Szintia névnapja van.
Június 7-én Róbert névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ariadna, 

Ariadné, Arianna, Arienn, Berengár, 
Bogumil, Énok, Énók, Gotlib, Jeremi, 
Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Robertin, 
Robertina, Robertó, Robin, Robinzon, 
Sebes, Seherezádé névnapja van.
Június 8-án Medárd névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ádér, Ag-

lent, Ágnes, Agnéta, Elga, Ellák, Hel-
ma, Helza, Hulda, Izabel, Izabell, Ka-
lipszó, Kalliopé, Kerubina, Méda, 
Medárda, Tas, Viliam, Vilmos, Zaránd, 
Záred névnapja van.
Június 9-én Félix névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Annabell, 

Annabella, Annamari, Annamária, An-
navera, Bódog, Diána, Efraim, Elôd, 
Enciána, Felicián, Feliciána, Fôbe, Ko-
lumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pe-
lágia, Pelágiusz, Perjámos, Piramusz, 
Prímusz névnapja van.
Június 10-én Margit, Gréta név-

napja van.Kibôvített naptárak szerint 
Bács, Bacsó, Bardó, Diána, Fôbe, Git-
ta, Gréte, Peggi névnapja van.
Június 11-én Barnabás névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amábel, 

Balló, Barabás, Barna, Eta, Etelka, 
Mábel, Mabella, Paula, Pauletta, Pau-
lin, Rexana, Roxán, Roxána, Rozalinda, 
Tulipán, Vaszília névnapja van.

Hadifoglyok és civilek 
a Szovjetunió munkatáboraiban

„Nem tanácsos megszökni, nem tanácsos maradni” –-- idézte Megyesi Csilla, 
a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa Szilágyi Domonkos a Halál ár-
nyéka címû versét a Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956 címû ván-
dorkiállítás megnyitóján, Budapesten.

A Budapest Fôváros Levéltárának aulájában látható kiállítás alkalmából a 
középiskolák minisztériumi fenntartóinak átadták azt a hat DVD-bôl álló cso-
magot is, amely Sára Sándor filmjeit tartalmazza, és amelynek célja, hogy a 
tanulók megismerkedhessenek a korszakkal, hiszen, ahogy Megyesi Csilla is 
említette, a Gulag- és a Gupvi-táborokról a fiatalok többsége ma nagyon 
keveset tud.

A szót ezután Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet fôigazgatója 
vette át. Mint mondta, egy ilyen témáról még történészként is nehéz szólni. Az 
1944 ôsze és 1945 tavasza közt elhurcolt magyar foglyok száma körülbelül 
hatszázezer-nyolcszázezer fôre tehetô, akik közül csaknem háromszázezren 
soha nem térhettek haza. „Magyarország kormánya a 2016-2017-es évet a Gulag 
emlékévének nyilvánította, amelybôl Gupvi és Gulag lett, mert az átjárás 
viszonylag könnyû volt a hadifoglyok táborából a Gulag-táborokba” –-- mondta 
Szakály, kiemelve, hogy milyen sokáig nem beszélhettek az áldozatok a velük 
történtekrôl: „Úgy küldték ôket haza, hogy nehogy még egyszer visszakerül-
jenek, mert ha szólnak valamit errôl, ilyen sorsuk is lehet.” A visszatérôknek a 
Rákosi-rendszer diktatúrája miatt a késôbbi években sem lett könnyebb az 
életük –-- mondta. Szakály ezután átadta a Sára Sándor filmjeit tartalmazó 
DVD-ket.Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és 
Kényszermunkások Szervezetének elnöke saját érintettségérôl beszélt. Mind-
két szülôje megjárta a Gulagot. „Soha semmit nem mondhattunk senkinek” – 

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 
a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 
Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink
júniusi sorrendje

Június 5-én és 19-én, vasárnap de. 11 órakor 

istentisztelet
Istentisztelet után szeretetvendégség 

a templom alatti társalgóban.
Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklôdés
dr. Kósa Géza gondnoknál, 

telefon:  9877-1006 



Kenguru, dingó, emu 
Nyíregyházán

Kenguru, dingó, emu várja május 20-tól a Nyíregyházi Állatpark látogatóit. 
Megnyílt az Ausztrália élôvilágával foglalkozó tematikus ház. 

A parkban bennett-kengurukat szinte a kezdetektôl tartanak, de most elôször 
sikerült a földrész emblematikus állatait a megszokott geográfia tematika 
szerint egy helyen bemutatni.

A nagyközönség többek között találkozhat Ausztrália vadkutyájával a dingó-
val vagy a Föld második legnagyobb madarával az emuval. A velük átellenben 
lévô kifutóban a vizes élôhelyekre jellemzô fekete hattyúk és különös külsejû 
tyúkludak élnek együtt, míg egy nagy volierben a jellegzetes laposfarkú papa-
gájok láthatóak.

A nagyobb termetû kakadufajok, mint az inka- rózsás- vagy a sárgabóbitás 
kakadu a park külsô röpdéiben élnek, míg a legnagyobb jégmadár-féle a kaca-
gójancsi a kenguruk mellett kapott helyett. Az ausztrál ôslakók szókészletébôl 
kölcsönzött hangutánzó szóval kokaburrának is nevezett madár, jellegzetes, 
gurgulázó kacajáról kapta mind nemzetközi, mind pedig magyar elnevezését. 
Az Ausztrál ház belsô terében egy fotókiállítás mellett növénytárlattal is várják 
a vendégeket.

Felminôsítették Magyarországot
Visszaemelte a befektetési ajánlású osztályzati sávba Magyarország álla-

madós-besorolását a Fitch Ratings.
A nemzetközi hitelminôsítô pénteken késô este, az európai és az amerikai 

piaci zárások után Londonban bejelentette, hogy a devizában kibocsátott hosszú 
lejáratú szuverén magyar adósságállomány osztályzatát az eddigi BB pluszról 
egy fokozattal, BBB mínuszra javította. Ez az osztályzat a befektetésre ajánlott 
kategória alapszintje.

A Fitch Ratings a három nagy nemzetközi hitelminôsítô közül elsôként adott 
ismét befektetési ajánlású államadós-besorolást Magyarországnak.

JA folyómérleg-egyenlegek magas többlete, az Európai Unióból érkezô je-
lentôs értékû folyósítások, a bankrendszer külsô mérlegalkalmazkodási folya-
mata, az önfinanszírozási program és a devizaalapú ingatlanhitelek átváltása 
nyomán komoly mértékben javult Magyarország külsô fizetési helyzete, és 
enyhült a magyar gazdaság sérülékenysége –-- áll a Fitch Ratings péntek esti 
londoni elemzésében.

A hitelminôsítô, amely visszaemelte a befektetési ajánlású osztályzati sávba 
Magyarország szuverén devizaadós-besorolását, a lépéshez fûzött indoklásában 
hangsúlyozta, hogy a saját számítási módszertana alapján kalkulált nettó külsô 
adósság a hazai össztermék (GDP) 48 százaléka volt a tavalyi harmadik ne-
gyedévben, a 2012-ben mért 73 százalék után.

Mindemellett a magyar folyómérleg-egyenleg 2010 óta többletet mutat az 
ipari bázis bôvülését követô exportnövekedés, a 2008 elôtti idôszakhoz képest 
gyengébb hazai kereslet, a csökkenô külsô kamatfizetési teher és a nyersanyag-
árak csökkenése miatt.

Londoni pénzügyi elemzôk várakozása szerint a Fitch Ratings után a Moody’s 
Investors Service is még az idén a befektetési ajánlású kategóriába emelheti 
vissza a magyar államadós-osztályzatokat, a harmadik nagy nemzetközi hitel-
minôsítô, a Standard & Poor’s azonban valószínûleg még vár ezzel a lépéssel.

Tavaly november óta azonban a Moody’s is pozitív kilátást tart érvényben a 
magyar besorolásra, és londoni elemzôk szerint az idén várhatóan ez a cég is 
visszaemeli Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába.

A harmadik nagy hitelminôsítô, a Standard & Poor’s tavaly márciusban BB-
rôl a jelenlegi BB pluszra javította a hosszú lejáratú magyar államadósság 
besorolásait, a hitelminôsítôi gyakorlatban viszonylag szokatlan módon anélkül, 
hogy elôzetesen pozitívra javította volna a kilátást. Az S&P az idén márciusban 
végezte el a magyar besorolás ez évi elsô felülvizsgálatát, de nem módosította 
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sem az osztályzatot, sem annak stabil kilátását. A JP Morgan szerint ezért 
alacsony a valószínûsége annak, hogy a Standard & Poor’s az idén módosítja a 
magyar államadós-osztályzatot.

A felminôsítés is bizonyítja, hogy a magyar gazdaság átalakítása sikeres volt, 
a magyar reformok mûködnek –-- reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM), szerintük a Fitch elemzôi is elismerték, hogy –-- többek között –-- a 
tartósan pozitív fizetési mérlegnek, a devizahitelek forintosításának és az 
önfinanszírozási programnak köszönhetôen jelentôsen csökkent az ország és a 
pénzügyi szektor sérülékenysége. A Fitch emellett idén 2,1 százalékos, jövôre 
2,5 százalékos növekedést becsül.

Közleményében az NGM úgy fogalmaz, hogy a magyar gazdaság tel-
jesítménye és a piaci értékítélet már megelôlegezte a felminôsítést, az or-
szágkockázati felár és az állampapírok után fizetendô hozamok pedig 
már több éve a befektetésre ajánlott országok mutatóival közel azonos 
szinten vannak.

Amikor a kormány belevágott a gazdaság átalakításába 2010-ben, elmondták, 
hogy elôször leminôsítések lesznek, majd felminôsítések. A Fitch lépése után 
várható, hogy az elkövetkezô idôszakban a másik két hitelminôsítô is kedvezô 
irányba vizsgálja felül hazánk besorolását --- olvasható a közleményben.

Tisztelt Szerkesztôség!
A Kacaj Panka Mesetár Társaság sikerét szándékai adják, amellyel 

megpróbálja segíteni és összefogni a 21. század (nép)meseíróit, mesés versek 
alkotóit.

A Kreatív mamák virtuális kávézójában született ötlet mára több száz 
tehetséggel megáldott alkotásra kész gyermeket, szülôt, nagyszülôt tart össze 
szakmai segítséggel.

A pályázataink eddig eseménynek számítottak. Az I. Kacaj Panka Mese- és 
Versíró Pályázat, majd a  „Mondókára fel!” pályázat nagy sikere meghozta a 
világban élô gyerekek elsô virtuális közös karácsonyát, amelyet egy 
videofilmmel kapcsoltunk össze. 

Alkotóinkat a „Mesés versek az állatokról” címû, összefogással készült saját 
kiadású CD megjelentetésével próbáltuk sikeresen bemutatni.

A Föld napján került meghirdetésre a II. Kacaj Panka Mese- és Versíró 
pályázat, amelyet a 150 éves Fôvárosi Állat- és Növénykerttel írtunk ki „Engedd 
élni” címmel. A beküldési határidô 2016. július 15. (Részletek a csatolt 
dokumentumban találhatóak.)

Szellemi támogatókon kívül nincs lehetôségünk hirdetések megjelentetésére, 
hogy üzenetünk eljusson az érintettekhez határainkon innen és túl. Kérjük 
lehetôségük szerint népszerûsítsék alkotói pályázatunkat, hogy az idei 
gyereknapra ezt adhassuk már Önökkel közösen ajándékba.

Üdvözlettel:Komárominé Gyôri Blanka 
Kacaj Panka Mesetár Társaság alapítója
www.kacajpankamesetara.blogspot.com

www.facebook.com/kacajpankamesetara

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

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Nyakkendô
Idôs asszony (földim) hívott fel tele-

fonon: ajándékot szeretne átadni, 
amely mostanáig, tudta nélkül, a szek-
rényében lapult.

Elképzelni se tudtam, mivel akar 
meglepni. A csomagjából --– Szent Kle-
ofás! –-- egy nyakkendô került elô. „Az 
apámé volt –-- mondta --–, de nem ezért 
adom neked, hanem mert a te apád üz-
letében vásárolta a múlt század har-
mincas éveinek végén. Bizonyság erre 
a nyakkendô hátoldalán található cím-
ke, amelyen édesapád neve és a tele-
pülés helyszíne fénylik.”

Összefutott szememben a könny, 
amint a kezembe vettem a fekete-fe-
hér kockás nyakkendôt, mert úgy 
éreztem, apám a túlvilágról üzent. Dal 
áradt ki belôle. „Átlagos tehetséggel és 
átlagon felüli állhatatossággal szinte 
minden elér hetô” –-- ezt hallottam ki a 
nyakkendôbôl. Apám ölelését éreztem, 
ahogy végigsimítottam a nyakkendôn 
a kezem. Az eredethez érkeztem. Újra 
láttam a házat, ahol gyerekként éltem. 
Nagy László szavaival: „Az örökkéva-
lóság lelke dúdolt halkan.” Az átkozott 
világban szent munka és életküzdelem. 
De megmaradt apám élete. S most ez a 
nyakkendô. Micsoda távlatokba jutot-
tam! Hová? Meddig szálltam? Nem is 
tudom. „A kecses holmiktól finomul a 
világmindenség –-- írta Jean Follain 
francia költô. Így folytatta: –-- Minden
tárgy tartogat valami titkos, átbocsátó 
jelszót. Ôk fûznek bennünket a való 
világhoz.”

A hétköznapi életmenet, a hírfosz-
lányok áradata, a sok adok-kapok, napi 
alakoskodások, politikai ármánykodá-
sok, seregnyi egyebek közé így éke-
lôdött be egy fekete-szürke selyem 
nyakkendô, amelynek látása néhány 
perc alatt évtizedeken röpített át, 
arany- és ezüstszelencébe foglalva az 
örömöket, és vasszelencébe zárva a 
bánatokat.

Minél jobban változnak a dolgok, 
annál inkább maradnak ugyanazok --– 
így éreztem.

A napokban keresetlen szavakat 
mondtam egy tájépítész barátom kiál-
lításának megnyitóján. Felerôsödve 
éreztem apám nyakkendôjének másik 
üzenetét is, amelyet Móricz Zsig-
mond húga, Móricz Ida egyik inter-
jújából kölcsönzött: „Annyi szépség 
van a világon, hogy csak arra szabad 
figyelni.” Robognak a napok, a hóna-
pok, az évek. A nagy sodrásban egy 
nyakkendô kikéredzkedett a sifonér-
ból. Sokáig közömbösen viselte az idô 
múlását, már régen kiment a haszná-
latból, amikor úgy döntött, mondani-
valója van a számomra. Most itt fek-
szik az íróasztalomon. Váratlan volt a 
megjelenése, és mégis oly pompásan 
uralkodik a sok felesleges holmi kö-
zött, mint egy remekmû.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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Hetven éve, április 27-én jelent 
meg a sajtóközlemény a magyaror-
szági németek kitelepítésének „me-
netrendjérôl”. A kormánypártok 
vezetôi egyetértettek a „svábkér-
désben”. A korabeli sajtóhír a ma-
gyarországi németség kollektív 
megbélyegzésérôl szólt, és elôreve-
títette tömeges elûzésüket.

Az 1938 és 1948 közötti tíz év a világ-
történelem legembertelenebb idôsza-
ka nemcsak egyéni sorsokban, de 
egész népek életében is. Európában 
1938-ban még bíztak a békés fejlô-
désben. A technika csodái százmil-
liókhoz jutottak el. A felülmúlhatatlan 
aranykorról szónokoltak a politikusok. 
Tíz év múlva, 1948-ban Európa romok-
ban hevert, a szörnyû háborúban elve-
szett több tízmillió élet, felbecsül-
hetetlen anyagi és kulturális érték és 
számos illúzió is. E tíz év Közép-Eu-
rópában különösen fájdalmas tapasz-
talatokkal járt. Tudatosította a kiszol-
gáltatottságot. A fent idézett sajtóhír a 
magyarországi németség kollektív 
megbélyegzésérôl szólt. A háború 
szörnyûségébe, a nemzetiszocializ-
musba, fajelméletbe feledkezett né-
metség elítélése várható volt. Holott 
mindezt terrorral kényszerítették rá 
egy nagy nemzetre, s onnan sugárzott 
át „népforgácsaira”, vagyis a Magyar-
országon, Szlovákiában, Romániában, 
Jugoszláviában élô német kisebbsé-
gekre.
Vak engedelmesség
A vesztesek megbüntetésének egyik 

eszköze lett a kitelepítés. A jogos szá-
monkérés –-- a háborús és emberiesség 
ellenes bûncselekmények bíróság 
elôtti elszámoltatása –-- mellett felelôs-
sé tették az egész német nemzetet is. 
Mi magyarok azért reagálunk érzé-
kenyen erre, mert minket is igyekez-
tek hasonlóan felelôssé tenni. Nem-
csak a magyarság csehszlovákiai 
teljes jogfosztásáról, bácskai, kárpát-
aljai megtizedelésérôl volt szó, hanem 
arról is, hogy identitásában, önérze-
tében, nemzeti elkötelezettségében, de 
végsô soron még önfenntartó ösztö-
nében is elbizonytalanítsák a magyar-
ságot.

Elvi, jogi és erkölcsi szempontból is 
az az egyedül helyes álláspont, hogy 
kollektív felelôsség nem létezik. En-
nek mondott ellent az 1945-ben gyôztes 
katonai koalíció, amely szerint a „né-
met nép bûnhôdik szörnyû bûneiért”. 
A végsô szöveget Sztálin javasolta, fe-
lelôssé téve a német népet, mert: „nyíl-
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tan helyeselt és vakon engedelmes-
kedett”. E bûnhôdés egyik 
megnyilvánulása volt a németek kite-
lepítése egész Közép-Európából. A 
döntés a gyôztes nagyhatalmaké volt. 
Potsdamban foglalták határozatba, és 
úgy szólt, hogy „a német lakosságot 
vagy annak egy részét át kell telepíteni 
Németországba”. Az aláírók: Sztálin, 
Truman, Attlee. 

Három országra vonatkozott a hatá-
rozat: Lengyelországra, Csehszlová-
kiára és Magyarországra. Elôbbieknél 
a kormányokra bízta a végrehajtást, 
Magyarországon –- mivel vesztes volt 
–- a teljhatalmú Szövetséges (Szovjet) 
Ellenôrzô Bizottságra. A németek ki-
telepítését Magyarországon Vorosilov, 
a SZEB elnöke rendelte el, de a vég-
rehajtást „nagylelkûen”, a magyar 
kormányra hagyta. Kész tervet is 
átadott a késlekedô kormánynak 1945. 
november 30-án, de ez nem ultimátum 
volt, csak „javaslat”. A Szövetséges 
Ellenôrzô Bizottság félmillió német 
kitelepítését írta elô. Ennyi német 
még 1941-ben sem élt a trianoni terü-
leten. Összesen 303 ezren vallották 
magukat németnek és 477 ezren né-
met anyanyelvûnek, de magyarnak. 
Az „országgyarapítások” után 720 ezer 
német élt Magyarországon. Viszont 
1941 óta a magyarországi németség 
igen jelentôs veszteséget szenvedett.
Népforgácsok
A kitelepítés ugyanis eredetileg Hit-

ler programja volt, vagyis a Közép-
Európában élô „népforgácsok” vissza-
telepítése a Harmadik Birodalomba. 
Hitler úgy gondolta, hogy a magyar-
országi, romániai, jugoszláviai néme-
teket át kell telepíteni Németországba, 
mert hosszú távon nem tudnak fenn-
maradni. Hitler a kisebbségi kérdést a 
„néprajzi viszonyok új rendezése” ál-
tal vélte megoldhatónak. A feladat 
végrehajtására Himmlert nevezte ki 
mint a „német népiség megerôsítésé-
nek birodalmi biztosát”. E terv megva-
lósítására azonban csak 1944/45 fordu-
lóján került sor, szoros összefüggésben 
a katonai vereséggel, s lemondva 
olyan tervekrôl, mint a német telepe-
sekkel benépesített Krím félsziget, 
vagy a magyar területeket is érintô 
Prinz Eugen Land, amely a tolnai, 
baranyai, bácskai, bánáti, erdélyi te-
rületekbôl kialakított német népi koló-
nia lett volna.

A németek kitelepítésérôl szólt már 
az 1940. augusztus 30-án Bécsben alá-
írt német–magyar egyezmény is, 

amely szerint a Magyarországhoz 
visszakerült területeken élô németek 
számára a kormánynak biztosítania 
kell az áttelepülés lehetôségét. Teleki 
Pál miniszterelnök el tudta érni, hogy 
a Szlovákiában megvalósult „német 
népcsoport-autonómia”, vagyis álla-
mon kívüliség ne jöhessen létre Ma-
gyarországon. Az egyezményt tör-
vénybe sem foglalták, viszont 
rögzítették, hogy a hazai németség 
képviselôi a magyar állam iránti loja-
litással tartoznak. E képviseletet a 
Magyarországi Németek Népi Szövet-
sége (Volksbund) sajátította ki. Ez 
nyíltan nemzetiszocialista program-
mal lépett fel és a „népiségi harcához” 
megkapott minden anyagi és politikai 
segítséget a Harmadik Birodalomtól. 
A Volksbund erôszakos eszközökkel a 
németek egyedüli képviselôjének 
nyilvánította magát. A magyar állam 
azonban a német megszállásig kezelni 
tudta ezt a problémát. A Volksbundnak 
hivatalosan csak három képviselôje 
volt a parlamentben, kettô a kor-
mánypártban egy a nyilasoknál.

A Volksbund 1938-as megalakulásától 
nem a kitelepítést támogatta, ellenke-
zôleg, úgy vélte, hogy a dunántúli né-
metség nem „népforgács”, hanem di-
namikus része a németségnek. A 
Dunántúl Harmadik Birodalomhoz 
csatolása után anyagilag, kulturálisan 
és „népileg” is képes biztosítani a te-
rület egységét a birodalommal. A né-
met megszállás után napirendre ke-
rült a németek áttelepülése a 
birodalomba. Hetekig, hónapokig vo-
nultak a hosszú szekérkaravánok, va-
súti szerelvények Erdélybôl, Bácská-
ból, Baranyából, Tolnából nyugatra. 
„Annyi német vért kell a birodalomba 
átmenteni, amennyit csak lehet”–- 
szólt a parancs. De a svábok nem 
akartak menni. Ôk itthon voltak Ma-
gyarországon. Ragaszkodtak földjük-
höz, falvaikhoz, templomaikhoz. Ma-
gyarország befogadta ôket, megvoltak 
az iskoláik, hagyományaik, a nyelvük 
is. A trianoni területrôl legfeljebb hat-
vanezer ember indult el, egy részük 
kényszerítve, mások megfélemlítve. 
Maga az áttelepítésért felelôs SS pa-
rancsnok jelentette: az itteni németek 
hûséges magyar állampolgároknak 
érzik magukat, idegen tôlük a nemzeti-
szocializmus.

„Történelmi feladat”
Ezért volt olyan tragikus, ami 1945 

tavaszától történt. Megjelent a Vörös 
Hadsereg, és tízezrével vitték a Gu-

lagra a „német nevûeket”, nôket és 
férfiakat, gyakran egészen fiatalokat. 
És aztán jött a fölreform. (Nagy Imre 
„jegyezte”.) Ennek értelmében már a 
Volksbund-tagok, SS-be „önként” je-
lentkezôk, nevüket magyarról vissza-
németesítôk földjét is elkobozták. Az 
SS-be 1944. április 15-tôl kényszerso-
roztak. A németek ellenséggé váltak. 
Sokukat internálták, kényszermunkára 
hurcolták, B-listázták. Közben ma-
gyarok százezrei menekültek Erdély-
bôl, Felvidékrôl, Délvidékrôl, ahol ôk 
ugyanolyan „ellenséggé” váltak a szü-
lôföldjükön, mint most az itteni néme-
tek. Apokaliptikus pillanat volt, em-
bert próbáló helyzet.

Ilyen körülmények közepette ült ösz-
sze a magyar kormány 1945. december 
22-én, hogy megtárgyalja Vorosilov 
„javaslatát” a németek kitelepítésérôl. 
Megint Nagy Imre (MKP) volt az elôa-
dó mint belügyminiszter. Ô a németek 
kitelepítését „történelmi feladatnak” 
minôsítette, egyben a gyôztes nagy-
hatalmak utasításának. Kovács Béla 
(FKGP) a javaslat tárgyalását egé-
szében elutasította. Tombor Jenô 
hadügyminiszter tiltakozott a javaslat 
ellen. Gyöngyösi János (FKGP) kül-
ügyminiszter határozottan közölte, 
hogy a magyar kormány (3820/1945. 
M.E. sz. rendelet) határozottan eluta-
sította a kollektív felelôsség elvét. 
Figyelmeztetett az Egyesült Államok 
álláspontjára, amely szerint egy „etni-
kum kollektíve nem vonható felelôs-
ségre”. Nagy Imre „humánus megol-
dást” ígért. Tildy Zoltán (FKGP) 
miniszterelnök kérte a kormány állás-
foglalását, hogy a szövetséges nagy-
hatalmak határozatát az ötszázezer 
német kitelepítésérôl el kell-e fogadni, 
vagy a kormány „szabadon foglalkozik 
a kitelepítéssel”? Ries István (SZDP) 
igazsági ügyminiszter szerint akik né-
met anyanyelvûnek, de magyarnak 
vallották magukat 1941-ben, marad-
hassanak. Gerô Ernô (MKP) már meg-
elégedett a 200–250 ezer kitelepí-
tendôvel. Tombor Jenô egyenesen a 
deportálásra emlékeztetônek nevezte 
Nagy Imre javaslatát.

„Most kell dönteni, vagy soha”
Rákosi Mátyás (MKP) egyértelmûvé 

tette, hogy a félmillió német kitele-
pítését Anglia, Amerika és a Szovjet-
unió szabta meg: „Azt követelik, hogy 
hajtsuk végre a határozatot”. 
Hozzátette: a németek kitelepítését 
nem a magyar kormány találta ki, és 
óriási hiba lenne, ha a magyarság 
megtagadná „a német nép kollektív 
felelôsségre vonását”. Gordon Fe-
renc (FKGP) nem fogadta el a 
kollektív felelôsség elvét, „miként a 
zsidók esetében sem”. Antall József 
(FKGP) kiábrándító szavai következ-
tek: „Soha nem lesz ilyen alkalom, 

hogy megszabaduljunk a németektôl”. 
Végül megszólalt Tildy miniszterelnök 
is. Így fogalmazott: „Tény, hogy a né-
metség részérôl történt árulás… A 
SZEB részérôl megküldött átirat a 
döntést az itteni SZEB-re bízta, tehát 
minden külpolitikai aggodalom nélkül 
elfogadhatjuk a javaslatot”. Tildy te-
hát a kollektív felelôsség elvére he-
lyezkedett és mosta kezeit. Rákosi 
Mátyás patetikusan figyelmeztette a 
döntést elodázókat: „Vagy most kell 
dönteni, vagy soha”. Tildy hangsú-
lyozta, hogy „a potsdami határozat 
alapján vagyunk a határozat elfoga-
dására kötelezve”. Valójában Nagy 
Imre belügyminiszter javaslatáról 
szavaztak. Öt kisgazda, négy kommu-
nista, egy szociáldemokrata igen sza-
vazat volt, egy szociáldemokrata és 
egy kisgazda nem. Öt nap múlva 
megjelent a rendelet, amely szerint 
„Németországba áttelepülni köteles az 
a magyar állampolgár, aki a legutolsó 
népszámlálás alkalmával német nem-
zetiségûnek vagy anyanyelvûnek val-
lotta magát”. Magyarország a szörnyû 
világháborús emberveszteség után 
újabb csaknem negyedmillió embert 
vesztett.
A földjükre szükségünk van
A Németországi Szövetségi Köztár-

saságba (NSZK) menekült és áttele-
pített németek száma Közép-Európá-
ból 1948-ig 11611000 fô volt. 
Magyarországról 213 ezer embert 
regisztráltak. Mennyi érték veszett 
oda velük! Az amerikai kormány 1946 
nyarán egy idôre leállította a „befo-
gadást”. Kifogásokat emelt, hogy a ki-
telepítetteknél nincs három zsebkendô, 
váltás fehérnemû és 500 birodalmi 
márka. És törölközô.

Rajk László (MKP) belügyminiszter 
1947-ben ötvenezer német kitelepítését 
kezdeményezte a még mindig teljha-
talmú Szövetséges Ellenôrzô Bizott-
ságtól. Így érvelt: a kitelepítésre nem 
kötelezhetô németek kezén „tízezer 
katasztrális hold van, amire nekünk 
szükségünk van a magyar nemzetiségû 
földmûvesek és a Szlovákiából átjött 
magyarok letelepítéséhez”. Az enge-
délyt megkapta. És a szerelvények ki-
gördültek az állomásokról, most már a 
keleti, szovjet zónába. Közben minden 
irányból érkeztek a menekült, kitele-
pített magyarok. Akiknek a földjére 
szintén „szükség” volt. A vagonok, sze-
kerek tragikus súlyokat vittek. Embe-
reket, akiknek el kellett hagyniuk 
földet, házat, iskolát, templomot, a szü-
lôföldet. A vagonokra szép keresztet 
csináltak, alatta a felírás: „Akiket 
Isten szeret, keresztet küld nekik”. 

Szerencsés Károly
A szerzô történész, 

egyetemi docens
(Magyar Hírlap)

Kollektív megbélyegzés 
és számûzés 

egy hazai nemzetiség 
kálváriája

A kollektív bûnösöknek nyilvánított németek százezreit 
ûzték el a szülôföldjükrôl 

REKVIEM
Meddig tart, míg egy seb begyógyul?
Meddig mehet még így, változatlanul?
A hangok elvesznek a szélben,
Nem marad semmi egészben,
...ha újból morajlik a föld.
Pedig morajlani fog,
Mert ahogy elmúltak a századok,
Velük tûntek el a hazugok és
Történelemhamisítók,
...a fájdalmat ránk hagyva!
S úgy lett, ahogyan akarták,
De szólni kell, hogy meghallják,
Üzenni kell, újra és újra,
Hogy nincs elfeledve
...vagy megtagadva, a múlt!
Miért kellene veszni hagyni, ami érték,
Amiért küzdött sok nemzedék,
Csak elprédálva, másnak adva,
Rábólintva, mint ajándékra?
...Nem tehetjük!
Csak összefogva, egybehíva,
Bármerre lehetünk szétszórva
Lesz szavunknak döntô a súlya,
Mely Nemzetünket, összetartja!

Szabó Sz. István

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

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

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

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

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

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

Várunk Mindenkit szeretettel,
Bakonyi Péter

vezetô konzul, Melbourne
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A szabadkai Szentháromság-szobor a 
vajdasági magyarság szimbólumának 
is tekinthetô, hiszen az évek során 
számtalan támadás érte, akárcsak ezt 
a közösséget, amelyet megpróbáltak 
ellehetetleníteni, mégis képes volt a 
megmaradásra, és így példaként szol-
gált a Kárpát-medencei magyarság 
számára –-- hangsúlyozta Szilágyi 
Péter, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelôs helyettes államtit-
kára vasárnap Szabadkán, ahol újra-
szentelték a 201 éves, felújított Szent-
háromság-szobrot.

A mûemlék volt Szabadka elsô köz-
téri szobra, amelyet 1815-ben állíttat-
tak a város polgárai az akkori piactér 
központi helyére hálából azért, mert a 
város mocsaras, lápos alapjait sikerült 
lecsapolni, és fel tudott épülni a város-
mag.
Karl Salzer zombori mester barokk 

szobrát 1964-ben, a kommunista dikta-
túra idején szállították át a város köz-
pontjából a Szent Teréz-székesegyház 
melletti térre. A vajdasági Magyar 
Nemzeti Tanács (MNT) kezdeménye-
zésére 2014-ben kezdték el bontani és 
restaurálni. A munkálatokat az MNT, 
Szabadka város önkormányzata, vala-
mint a magyar kormány támogatta.

Szilágyi Péter vasárnapi ünnepi be-
szédében kiemelte: „A vajdasági ma-
gyarok jutottak a legtovább az auto-
nómiához vezetô úton, itt indult el az 
elsô olyan gazdaságfejlesztési prog-
ram, amelynek segítségével soha nem 
látott fejlesztések, beruházások indul-
hatnak el. Óriásit lépett elôre a magyar 
közösség, de hiszünk abban is, hogy ez 
még csak az út eleje. Az anyaország 
ehhez minden segítséget szeretne 
megadni, a magyar kormány ezért 
továbbra is teljes mellszélességgel áll 
stratégiai partnerei, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség és a Magyar Nemzeti 
Tanács mögött”.

A nemzetpolitikáért felelôs helyettes 
államtitkár rámutatott arra, hogy a 
felújított szobor alakjaihoz visszake-
rültek azok a szimbólumok is --– a 
kereszt, a toll és a horgony ---, amelye-
ket a kommunizmus idején eltávolí-
tottak. A kereszt a keresztény kultúr-
körhöz való tartozást, a horgony a vá-
roslakók állhatatosságát, a toll pedig 
azt jelképezi, hogy a város a térség 
szellemi és kulturális központja, amely 
az évszázadok során az európai utat 
követte.

A szobor Szabadka lakosságának ösz-
szefogását példázza, azt az idôszakot, 

amikor kézi erôvel töltötték fel a város 
mocsaras területét –-- emlékeztetett 
Maglai Jenô, Szabadka polgármes-
tere.
Hajnal Jenô, az MNT elnöke kie-

melte, hogy egy köztéri szobor visz-
szahelyezése különleges jelentéssel 
bír. „Ahogyan az errôl a helyrôl való 
elszállítása valaminek a kezdetét je-
lentette, úgy mostani visszaszállítása 
is egy másik idôszámítás kezdetét 
jelezheti.

A mi esetünkben reményeink szerint 
annak az új korszaknak a kezdetét, 
amely ennek a városnak, ennek a 
tájnak, ennek a közösségnek ismét 
erôt és hitet ad, és megveti az alapját 
annak, hogy ismét legyen értelme a 
jövôrôl beszélni a 21. század Euró-
pájában. Arról a jövôrôl, amely a 20. 
század során számos alkalommal el-
veszni látszott, egyebek között akkor 
is, amikor ezt a szoboregyüttest elszál-
lították errôl a helyrôl” –-- fogalmazott 
ünnepi beszédében a vajdasági Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke.

Hajnal Jenô végül Lovas Ildikó írót, 
a szobor visszaállításának kezdemé-
nyezôjét idézte, aki szerint „a Szent-
háromság-szobor az Európához, illetve 
a Közép-Európához való tartozás szim-
bóluma, egy olyan értékrend vállalása, 
amely az elfogadást, befogadást, meg-
értést hangsúlyozza, nem pedig a kire-
kesztést”.

* * *
Ott volt a zászlónk majd minden ötö-

dik zarándok kezében, vitték, tartották 
rendületlenül, székelyek, csángók, 
kecskemétiek…

Százezer. Évrôl évre visszatérô szám-
adat, amivel a román sajtó –-- szó 
szerint –- leírja a csíksomlyói pünkösdi 
búcsú zarándoktömegének nagyságát. 
Pedig testvérek között szólva is van az 
legalább háromszor, de akár ötször 
annyi is.

Na jó, érdemes megfigyelni az Ager-
pres, a hivatalos állami hírügynökség 
fogalmazásmódját is: több mint száze-
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

„Nincsen 
magyar nemzet”

(Második rész)
Az 1920 március 3. londoni konfe-

rencián a „nagy öt” gyôztes nagyhata-
lomból csak három (brit, francia, 
olasz) vett részt. Ott többek között 
Berthelot francia vezértitkár azzal 
érvelt, hogy a „magyar nemzet egyál-
talán nem létezik”. Válaszul Lloyd 
George hangsúlyozta, hogy ismeretei 
szerint Európában nincsenek „tiszta” 
nemzetek, s emlékeztetett arra, hogy 
az intenzív nemzeti érzést amelynél 
erôssebb talán nem is létezik, nem 
akadályozza a franciák nagyon vegyes 
eredete, és „ami számít az a nemzet 
tudat, és a szóban levô nép magyar 
tudata”. Nitti olasz miniszterelnök a 
magyar ügyet, az „1000 éves nemzeti 
egységet” a bolsevizmus elleni véde-
kezés szükségességével védelmezte.

Berthelot aktív tevékenységet fejtett 
ki a trianoni rablóbéke magyar szem-
mel rendkívül kedvezôtlen feltétele-
inek kialakításában is. Hevesen tá-
madta gróf Apponyi Albertet: „(Ap-
ponyi) mindig is dühödt németbarát és 
a kis nemzetiségek elnyomásának 
meggyôzôdéses híve volt”. Kiemelte, 
hogy a magyarok nem is a terület 
ôslakósai. Berthelot nagyon jó kapcso-
latban állt Edward Benessel, és kie-

melte Benes „hozzáállását” is , szerinte 
„Csehország igényeit nem vették tel-
jes mértékig figyelembe, és Benes úr 
eltekintett a követeléseitôl amikor 
csak lehetett, hogy ne kerüljenek ma-
gyarok Csehszlovákiához.”

Feltehetô a kérdés, hogy annak elle-
nére, hogy a magyar határok felül-
vizsgálatát mind a brit mind az olasz 
kormányfôk támogatták, hogy történ-
hetett meg az, hogy a londoni konfe-
rencia azzal zárult, hogy a határkérdé-
seket a trianoni békeszerzôdés aláírá-
sa elôtt ne lehessen újratárgyalni? 
Berthelot ezt is csak úgy fogadta el, 
hogy a „szakértôk” által kidolgozott 
alapelveknek „sérthetetlennek kell 
maradniuk”. (Azaz Magyarország, ne-
sze semmi fogdd meg jól!)

A feltett kérdésre Ormos Mária tör-
ténész adja meg a választ a „Páduától 
Trianonig 1918-1920” címû könyvé-
ben.

„Március 3 és 7 között Lloyd George 
hátarcot csinált. A miniszterelnöknek 
rá kellett jönnie, hogy tévedett, emlé-
kezete megcsalta. A konferencia, mint 
a franciák állították a határokat tény-
leg véglegesítette, s ebben részt vett 
az angol delegáció, a külügyminiszter 
és maga a miniszterelnök is. Így most 
azt kellett volna mondania, hogy téve-
dett az angol kormány, tévedett ô 
maga, valamint az egész konferencia, 

és hogy a munkát elôlrôl kell kezdeni. 
Ennek az útnak Lloyd George nem vá-
gott neki”. (Ez a nagyhatalmi ügyin-
tézés illetve „béketeremtés” jó lecke 
kell, hogy legyen ma a V4-nek és a 
többi kis európai nemzetnek is.)

Ez a brit pálfordulás Berthelotot is 
meglepte. Megpróbálta kormánya 
állhatatosságával, a kis-szövetségesi 
politika sikereivel és ebbôl eredô fran-
cia presztizzsel magyarázni, de ebben 
aligha hihetett komolyan.

Március 7-én Lord Curzon brit 
külügyminiszter egy magánbeszél-
getés során jelezte Berthelotnak, hogy 
sikerre számíthat a magyar kérdésben, 
„végül is a határokat nem fogják mó-
dosítani”.

Március 18-án Berthelot Londonból 
jelentést küldött Párizsba. Ebben meg-
állapította, hogy a magyar határok „a 
francia delegáció elképzeléseinek 
megfelelôen és a cseh, román és szerb 
szövetségeseink megelégedésére lett 
megtárgyalva és eldöntve.”
Ilyen volt a „béketeremtés” Ver-

sailles-ben.
LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ 

már a 19. században benne volt a fran-
cia alkotmányban sajnos ebbôl a ma-
gyaroknak nem jutott.

Kroyherr Frigyes
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zer. Aztán az is említésre méltó, amire 
büszkék a románok, meg a tudósítójuk: 
az, hogy náluk szervezik meg Közép- 
és Kelet-Európa legnagyobb pünkösdi 
zarándoklatát. Mert büszkének büsz-
kék, és tény, hogy vannak annyira val-
lásosak, még ha görögkeleti rítus sze-
rint is dicsérik az Urat, hogy magát a 
búcsút nem igazán bántották eddig.

Azt leszámítva talán, hogy volt idô, 
amikor a legnagyobb kereskedelmi 
televízió tudósítója rendre nekiment a 
Nagy-Somlyó hegycsúcson épült kilá-
tóra kihelyezett magyar lobogónak, 
míg végül tavaly a csendôrök nem is 
engedélyezték a használatát. A hegyte-
tôn aztán az idén sem lobogtak a 
magyar nemzeti színek. Presztízskér-
dés ugye –-- nem mindegy, hogy mi-
lyen lobogó, pontosabban milyen fel-
ségjel uralkodik egy magaslaton.

No de sebaj. Helyette ott volt a zász-
lónk majd minden ötödik zarándok 
kezében, vitték, tartották rendületle-
nül, székelyek, csángók, kecskemétiek, 
budapestiek –- mindenki, aki magyarul 
kívánt hálát adni a Szûzanyának a 
gondoskodásáért. És nem vették ki a 
kezükbôl a csendôrök, ellenkezôleg. 
Biztosították a zarándokok autómentes 
mozgását, a tömegrendezvény háborí-
tatlanságát, no meg a Románia szétsza-
kítása ellen dobbanó szívek nyugal-
mát.

Sokan kérdezték tôlem, hogyan élik 
meg a románok, hogy ez azért mégis-
csak egy magyar rendezvény, s aki 
pedig kicsit is látja a fától az erdôt, 
annak is nyilvánvaló, hogy Csíksom-
lyóra nem százezren szoktak elzarán-
dokolni.

Nos, az ortodox néplélek ebbôl a 
szempontból ökumenikusnak látszik. 
Sôt azt is el kell ismerni, hogy a ro-
mánok ortodox többsége istenfélôbb 
életet él Közép- és Kelet-Európa kato-
likusainál. A napi jó cselekedet ugyan-
olyan része a mindennapjaiknak, mint 
a fogmosás. Amikor tehát náluk ren-
deznek ilyen monstre zarándoklatot, 
akkor az számukra értelemszerûen és 
elsôdlegesen egy vallási rendezvény, 
ami iránt tiszteletet tanúsítanak. De 
olyannyira, hogy maguk is növelik --– 
személyes részvételükkel –-- a töme-
get. Nem beszélve ugyanakkor a több 

százezer ember kereskedelmi és tu-
risztikai értékérôl. Románia jól jár 
velünk –-- bár ez nem újdonság.

Aggodalomra inkább az ad okot, hogy 
minden csoda valóban három napig 
tart. Ez a mi pünkösdi királyságunk 
Romániában. Hogy aztán az év három-
százhatvankét napján összeszorított 
fogakkal harcoljunk tovább nyelvi 
jogainkért, utcanévtábláinkért, önazo-
nosságunk megôrzéséért és önrendel-
kezésünk végre-valahára történô kiví-
vásáért, egyházi ingatlanaink 
viszszaszolgáltatásáért vagy a magyar 
nyelvû oktatásért az óvodától az egye-
temig. Mert ezen a téren már nincs 
mivel büszkélkednie Romániának. Sôt. 
Talán a szégyenkezés az a kifejezés, 
amely találóbban írja le, mi az, amit 
Bukarestnek sürgôsen el kellene kö-
vetnie saját magával, hogy aztán még 
sürgôsebben elkezdje az erdélyi ma-
gyarok bakancslistáját kipipálgatni.

Még hogy százezer…
Kristály Lehel

(Magyar Hírlap)
* * *

A külhoni magyar közösségek szülô-
földön való boldogulását szolgálja az 
anyanyelvû szakoktatás támogatása --- 
hangoztatta Potápi Árpád, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelôs 
államtitkára szombaton Csíkszeredá-
ban, a Kós Károly Szakközépiskola 
felújított tanmûhelyeinek átadásán.

A székelyföldi diákok szakmai felké-
szítését segítô három mûhelyt a 2015-
re meghirdetett tematikus program, a 
külhoni magyar szakképzés éve kere-
tében korszerûsítették 14 millió forin-
tos anyaországi, valamint a Hargita 
megyei önkormányzattól elnyert 90 
ezer lejes (6,3 millió forint) támogatás-
sal.

„A szimbolikus jelentôségû jogszabá-
lyok megalkotása után oda kell figyel-
nünk arra, hogy a magyar közösségek 
a szülôföldjükön tudjanak boldogulni, 
és azt kell minden erôvel támogatnunk, 
hogy az elvándorlást mérsékeljük és 
helyben gyarapodjanak a közössége-
ink” ---- mondta a nemzetpolitikai 
államtitkár.

Ezt a célt szolgálja a tavalyra 500 
millió forintos keretösszeggel meghir-
detett, idén pedig újabb 500 millióval 

továbbvitt külhoni magyar szakoktatás 
éve, az idei 750 millió forintos kerettel 
rendelkezô tematikus program, a kül-
honi magyar fiatal vállalkozók éve, 
akárcsak a Vajdaságban már elindí-
tott, Kárpátalján küszöbön álló, Hor-
vátországban és Lendva környékén 
elôkészítés alatt lévô gazdaságfejlesz-
tési program --- sorolta Potápi Árpád.

„Remélem, hogy a most itt tanuló di-
ákok néhány év múlva úgy fognak 
dönteni, hogy itthon maradnak, vállal-
kozásokat alapítanak, magyar embere-
ket foglalkoztatnak és hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a Székelyföldnek ne csak 
múltja és jelene, hanem jövôje is le-
gyen” --- zárta csíkszeredai köszöntôjét 
a nemzetpolitikai államtitkárság veze-
tôje.

A csíkszeredai Kós Károly szakkö-
zépiskolában három építôipari szak-
mát, a kômûves, épületgépész (víz- 
gázszerelô), valamint 
ács-asztalos-parkettázó szakmát ta-
nulnak a diákok, akik mostantól ér-
tékes gyakorlati tapasztalatot is sze-
rezhetnek az egyengetô, a vastagságoló 
gyalugép, a korszerû csiszológép és 
különbözô kézi elektromos szerszám-
gépek, hegesztôfelszerelések haszná-
latában ---- magyarázta az avatóün-
nepségen Szén János, iskolaigazgató.

Potápi Árpád Madéfalván megláto-
gatta az épülô Siculidium kápolnát, 
majd kerekasztal-beszélgetésen vett 
részt a középcsíki térség önkor-
mányzati vezetôivel, közbirtokossági 
elnökeivel és parlamenti képviselôivel. 
Tusnádfürdôn részt vett Márton Áron 
szobrának avatásán.

* * *
Az Európai Unió bevándorlásügyi és 

belügyminiszterei megállapodtak ab-
ban, hogy könnyebbé és gyorsabbá te-
szik a vízummentesség szükség esetén 
történô felfüggesztését.

Az úgynevezett „felfüggesztési mec-
hanizmust” akkor használná az EU, ha 
egy harmadik ország nem tesz eleget 
az unióval kötött megállapodásnak.

Az Európai Unió és a Törökország 
közötti migrációs megállapodás értel-
mében az unió eltörli a vízumkényszert 
a feltételeknek megfelelô török ál-
lampolgárokkal szemben. A vízum-
mentes beutazás 3 hónapos tartózko-
dást tenne lehetôvé, munkavállalási 
jogosultság nélkül.

Ankara a vízummentességért cseré-
be azt vállalta, hogy visszaveszi az Eu-
rópába illegálisan érkezett menekül-
teket.

Az unió egyes tagállamai azonban 
aggódnak a 79 milliós, többségében --- 
szunnita --- muzulmán országgal szem-
beni vízumkényszer felfüggesztése 
miatt. Attól tartanak, hogy a török 
állampolgárok vízummentessége az il-
legális migráció fölerôsödéséhez ve-
zet, ezért egy központi be- és kiutazási 
nyilvántartás létrehozása és a „vészfék 
mechanizmust” életbe léptetése mel-
lett érveltek.

A pénteken elfogadott, de az Európai 
Parlament hozzájárulását igénylô 
„vészfék mechanizmus” lehetôvé teszi 
a tagországoknak, hogy felfüggesszék 
a vízummentességre vonatkozó szabá-
lyozást, ha területükön túl sokan tar-
tózkodnak illegálisan, vagy a beadott 
menedékkérelmek száma ugrássze-
rûen megnövekszik és feldolgozásuk 
akadályba ütközne.
Klaas Dijkhoff, az Európai Unió so-

ros elnöki tisztét betöltô Hollandia 
menekültügyekben illetékes állam-
titkára az ülést követôen tett nyilat-
kozatában jó döntésnek nevezte a 
mechanizmus elfogadását, amely vé-
leménye szerint megkönnyíti a vissza-

élések elleni fellépést.
A vízummentesség mind az unió, 

mind a harmadik országok számára 
elônyöket tartogat, ám a mechanizmus 
lehetôvé teszi azt is, hogy a vízum-
mentesség felfüggeszthetôvé váljon, 
ha valamely ország nem tartja be a 
megállapodásokat --- hangsúlyozta.
Thomas de Maiziere német belügy-

miniszter kitért arra, hogy a mecha-
nizmus minden kérvényezô országra, 
Grúziára, Ukrajnára, Koszovóra és 
Törökországra is alkalmazható lesz, de 
„nem irányul egyik ellen sem”.

A mechanizmus biztosíték arra, hogy 
a rövid távú, 90 napos vízum lejárta 
után az unió területén tartózkodók 
kiutasíthatóvá válnak --- tette hozzá.
Bernard Cazeneuve francia bel-

ügyminiszter hangsúlyozta: a vízumli-
beralizáció nem engedhetô meg bizo-
nyos óvintézkedések és a menetrend 
betartása nélkül, esetleg felgyorsítva 
az eljárást, ahogyan azt néhányan sze-
retnék. „Ezért rendkívül határozott ál-
láspontot alakítottunk ki” --- fogalma-
zott.

* * *
Az Európai Parlament végre napi-

rendjére vette a devizahitelek kérdé-
sét, Morvai Krisztina az Európai Par-

lament független képviselôje megdöb-
benésének adott hangot, miszerint 
kötelességszeg#si eljárást indítanak 
Horvátország ellen, mert az az adósok 
oldalára állt. 

Az EP-képviselô üdvözölte, hogy az 
Európai Parlament foglalkozik végre a 
devizahitelesekkel. Morvai Krisztina 
úgy gondolta, az eurokraták is meg-
sokallták a jogfosztott, becsapott devi-
zaadósok” szenvedéseit, s végre haté-
kony megoldást ajánlanak.

Döbbenetére más volt az ok: a ban-
kársimogató politikusbûnözôk köteles-
ségszegési eljárást akarnak indítani 
Horvátország ellen, amiért az az 
adósok mellé állt a bankokkal szem-
ben.

Morvai Krisztina ezúttal is csupán 
másfél percet kapott, véleményét te-
hát nem tudta cizelláltan körülírni. A 
címzettek pedig aligha tudják az 
ablakba kitenni.

„Szégyen és gyalázat, amit az Európai 
Unió mûvel, (a politikusok) össze van-
nak fonódva a szervezett bûnözôi háló-
zatokkal, a gazdasági bûnözôkkel. 
Önök mint politikai bûnözôk totális 
maffiát alakítanak” – emelte ki felszó-
lalásában az EP-képviselô, majd hoz-
zátette: „hogy mernek maguk tükörbe 
nézni, szégyelljék magukat!”

Felhívás a 
Viktóriai Magyar 
Közösségekhez

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

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

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

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

ramsorozatot.
Ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk 

valósítani, a közösség anyagi támoga-
tására van szükség!

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

További részletekért figyeljék a 
hirdetéseket!

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

Fodor Sándor 
a Viktóriai Magyar Tanács 

elnöke

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



„Déván, húsz évvel ezelôtt én is 
tudatosan, Jézus Krisztus befogadó, a 
másikat szeretettel átölelô útjára 
léptem.

Az elmúlt évek alatt kedves munka-
társaimmal 72 otthonban közel 5000 
gyermeket fogadtunk be.”

Böjte Csaba testvér
A Szent Ferenc Alapítvány áldozatos 

munkájáról már sokat hallottunk, ab-
ban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy Csaba testvérrel személyesen is 
találkozhattunk, hiszen két alkalom-
mal, dr Kalotay Eszter jóvoltából 
eljött közénk.

Csaba testvér egy karizmatukus, 
spirituális Ferences barát, akit már 
világszerte ismernek tanításai, út-
mutatásai alapján, melyeket szóban 
és könyvekben rögzitetten ad át ne-
künk. Munkái már régen két ország 
határain kívül (Magyarország, Romá-
nia) olvasottak és nagyra tartottak. 
Nála szebben senki sem tudja szóba 
önteni a szeretet lényegét.

Mégis Ô sem mentes attól, hogy a 
rossz nyelvek kikezdjék, többek kö-
zött azzal, hogy elveszi a szülôktôl a 
gyerekeiket.

Most Nagy Gizellával van szeren-
csém beszélgetni, aki maga is két fel-
nôtt gyermek édesanyja (fia és lánya 
van), és önként vállalta a Szent Fe-
renc Alapítványnál hét hónapig a ne-
velôsködét.

Gizike, hogyan jött az az elhatározá-
sod, hogy az Alapítványnál dolgozzál? 
Mi volt a mozgató rugód?

Csaba testvért láttam sok évvel eze-
lôtt, úgy 12 éve a Duna tévében be-
szélni. Attól kezdve mindig ott volt a 
fejemben, hogy elmegyek az Alapít-
ványhoz, ott a helyem.  És most volt 
alkalmam, hogy ez valóra váljon.

Mikortól, meddig voltál ott?
2014. november 14-tôl 2015. júniusig, 

akkor fejezôdôtt be az iskola.
Hogyan vetted fel az Alapítvánnyal 

a kapcsolatot? Hogyan lett eldöntve, 
hogy hova kerüljél?

A computeren keresztül írtam Dévá-
nak (mert ott van a központ), és ôk 
írtak a többi otthonoknak, hogy hol 
van sürgôsen szükség nevelôre. Visz-
szaírtak nekem, küldve a lehetôsége-
ket és én abból kiválasztottam Gyer-
gyószentmiklóst, a Szent Anna ott-
hont, mely Hargita megyében van.

Nehéz sorsú kisgyermekek gondját 
azt mondják vagy az vállalja magára 
akinek igen boldog gyermekkora volt, 
vagy az, akit sok szomorúság és fáj-
dalom ért kiskorában. Te melyik cso-
portba tartozol?

Nem lehet ebbe a két csoportba ka-
tegórizálni. Segítôkész ember kell, 
hogy legyen az illetô. Magyarország-
ból nagyon sok csoport jön és segít. 
Fiatalok, egyetemisták úgyszíntén.

Én Erdélyben születtem, Vincen, 
Enyedtôl 20km-re. Mindig segítôkész 
személy voltam. A gyerekekkel min-
dig törôdtem és szerettem ôket. A 
másik dolog az, hogy 11 éves voltam, 
amikor az édesanyám meghalt. A 
nagynéném, anyám testvére nevelt 
minket hármonkat (van két lánytest-
vérem), az ô két lányával. Segítettük 
egymást. Így jobban megértem azo-
kat, akik nincsenek szüleikkel külön-
bözô okok miatt. Másképp veszem 
ôket, mind az a személy, aki normális 
körülmények között élt.

Hogyan mûködik a Szent Anna Ott-
hon, hány gyermek van ott és Te mi-
lyen korosztállyal foglalkoztál?

A gyerekek négy csoportra voltak 
osztva. Van egy nagy fiú csoport és 
egy nagy lány, valamint van egy kis-
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Bagin Lívia:
Egy önkéntes nevelô a Szent Ferenc Alapítványnál

fiú csoport és egy kislány. Én a kisfi-
úkhoz kerültem.

Hány gyermek volt a te kezed alatt 
és hány évesek? Milyen munkát je-
lentettek neked, mi vot a napi felada-
tod?

Hét kisfiú volt az enyém, a nagyob-
bak többen voltak. Egy ötéves volt, és 
11 éves korig voltak velem. A munkát 
úgy kell elképzelni, mind egy rendes 
házban. Reggel felkelteni ôket, mosa-
kodás, rendbe tenni az ágyakat, reg-
gelizés, utána iskolába menés. Meg-
jöttek az iskolából, ebéd, tanulás, én 
néztem és segítettem a házi feladat-
nál, majd kikérdeztem az anyagot. 
Összedolgoztunk a többi nevelôvel. A 
konyhán is segétkeztünk, ágynemû 
cserét, ruhamosást, mindent mi csi-
náltunk.

Milyen volt az élelmezés?
Nagyon jó, minden háznál szakácsnô 

van. Reggeli, délben két fogásos ebéd 
és gyakran van harmadik fogás is 
sütemény, alma. Az étel nagyon jó 
volt. Este túsolás, vacsora, fogmosás, 
lefekvés.

Szeretgetted a gyerekeket, közel ke-
rültek hozzád?

Természetesen szeretgettem ôket, 
de nem akartam nagyon közel kerülni 
hozzájuk az ô érdekükben, mert tud-
tam, hogy jön az elvállás, erre gondol-
tam már elejétôl fogva.

Kevés idôre jött egy 3 éves kisfiú 
azt jobban dédelgettem.

A te csoportodban árva gyerekek 
voltak, ha nem, hogyan történt a 
szünideji elvitel?

Mindegyiknek voltak szülei. Az 
egyik gyerek szülei ott laktak nem 
messze, ôt néha elvitték. A vakáció-
ban sem vitték el mindegyiket. Két 
kisgyereket egyáltalán nem. Egy 
fiúcskát elvittek, de hamar vissza-
hozták. Egy volt, akit nénje, bátyja 
nagyon szeretett, de mivel dolgoztak 
és a kicsi nagyon eleven volt, magára 
egyedül otthon nem merték hagyni, ô 
jó kezekben volt máskülönben.

Te mint önkéntes nevelô egyértelmû, 
hogy nem pénzért mentél segíteni, 
mit kaptál? Aki állandó  munkaerô 
volt ott, az kap fizetést?

Az önkéntesek, mint én is ellátást 
kapnak és bent lakást természetesen, 
nem pénzért megyünk, hanem szere-
tetbôl és segítô szándékkal.

Vannak fizetett alkalmazottak, de 
mivel a pénze nagyon kevés az Ala-
pítványnak, ezért a munkabér igen 

csekély, nincs lehetôség többet adni. 
De teljes ellátást kap mindenki, ami 
azt jelenti, hogy ezek a dolgozók félre 
tudják tenni kicsi pénzüket. A munka 
7 nap, 24 órát jelent minden munka-
erônek, nevelônek, ami nem könnyû.

Egy házon belûl van egy házvezetô? 
Ô is foglalkozik a gyerekekkel, vagy 
elég neki a teendôje?

Igen van egy házvezetônô, sokszor 
van megbeszélés, vélemény kicseré-
lés. Amennyiben valami baj van ösz-
szeülltünk, megtárgyaltuk. Neki nincs 
csoportja.

A Szent Anna otthonhoz tartozik egy 
kisebb gazdaság, ahol a házvezetô 
férje a fônök. Vannak lovak, kert, ka-
csákat, tyukokat nevelnek.

A gyerekek segítenek a farmon?
A kis csoportok nem, de a nagyok 

igen és nagyon szeretnek ott segíteni, 
úgy a melegházban, mint a kertben. 
Disznót is hízlalnak, akkor van hús és 
szalámi jó ideig. Tehén is van. Pró-
bálnak mindent, hogy az Otthon ellá-
tása, minél jobb és kevesebb pénzbôl 
jöjjön ki.

Vannak ott állandó munnkaerôk? 
Van egypár személy.

Mit jelent a gyerekeknek az Otthon-
ban való életük, boldogok, elégedet-
tek?

Nagyon boldogok a kis emberek. 
Mindenük megvan. Itt mondják, hogy 
Csaba testvér elveszi a gyerekeket a 
szülôktôl. A körülményeik sokkal 
jobbak mint a családjuknál. Olyan jók 
a körülmények, hogy azt el sem lehet 
mondani. Fél ilyen kondícióban vol-
nának, akkor is nagyon jó lenne.

Otthon mocsokban élnek, nics étel, 
napjában talán egyszer, ha esznek. 
Aki nem látja, nemis tudja felfogni, 
hogy milyen borzalmas állapotok 
uralkodnak, nyomor van.

Csaba testvér nagyon jól csinálja, 
amit tesz, segítsége nincs, csak az 
adómányokból tartja fenn az Intéz-
ményt. Sokat kell neki kilincsezni 
ezért. Ruha, csoki, étel, adómányok-
ban folyamatos a segítség, több pénz 
kellene a számlák fizetésére.

Milyen élményed volt ott, amire azt 
mondod, hogy felejthetetlen?

Tudom, hogy különbséget csináltam 
ezeknek a kisfiúknak az életében, és 
tudtam mindenben segíteni. Sokmin-
denre megtanítottam ôket. Mit kell 
tenniük, hogy be tudjanak illeszkedni  
majd a mindennapi életbe. Sokat 
meséltem nekik. Boldogság volt látni 

a mosolygós átszellemült, boldog ar-
cocskákat. Egy kisfiú a csoportomban 
tízesekkel végzett. Ebbôl a kicsibôl 
bíztos lesz valaki.

Szabadidejükben, mivel töltötték az 
idejüket a gyerekek?

Attól függ mennyi idô áll rendelke-
zésre, mi a cél. Énekeket, verseket ta-
nulnak. Szombatonként sokszor men-
nek Borszékre. Húsvétkor Csángó-
földre mentek pár napig. Mennek 
úszni, pingpongozni. Azon is múlik, 
hogy van-e kocsi. Sokszor jönnek 
meghívások, melyeket emberek, kö-
zösségek szerveznek nekik. Így men-
tek el síelni is. Szerencsére sok jó 
ember van. Különben sokat játsza-
nak.

Hogyan élték meg a gyerekek egy-
másközött és a nevelôkkel a szere-
tetet, összetartást, Istenben vetett 
hitet? Mit jelentenek neked ezek a 
fogalmak?

A szeretet nálam, hogy ott lenni, 
amikora gyermek szükségét látja. 
Például, ha bántották. A gyerekek 
összetartottak, szerették egymást. Én 
ugyan református vagyok, de a gye-
rekekkel együtt minden vasárnap ott 

voltunk a misén. Volt hittanóra és 
bérmálásra való felkészítés.

A gyerekek összetartottak segítették 
egymást. Az iskolában tízóraira kap-
tak kiflit és tejet. Volt, aki haza hozta 
odaadta a másiknak, vagy cserebe-
réltek.

Szándékodban áll újra elmenni?
Ahogy visszajöttem, már hiányoztak 

is. Ha megint összejön a pénzem, 
megyek...

Fenn tartod a kapcsolatot az ottani 
személyzettel?

A házvezetô küld képeket a gyer-
ekekrôl, vele baráti kapcsolatba va-
gyok.

Tudsz arról, hogy ausztrál magyarok 
közül már volt ott valaki segíteni?

Egyedül Dr. Kalotay Eszterrôl 
tudok, az ô munkássága már sokszor 
volt dokumentálva a Magyar Életben.

Mit mondanál azoknak, akik hajlan-
dóságot látnak magukban arra, hogy 
segíteni menjenek a Szt. Ferenc Ala-
pítványhoz?

Menjenek nyított szívvel és lélekkel. 
Mikor az ember több idôt eltölt, látja, 
hogy nem könnyû. Én mentem és lát-
tam. Ne gondolja senki, hogy így 
vagy úgy kellene, hogy legyen. Sem-
mi rosszal nem találkoztam. A kondí-
ciók, amik ott vannak nagyszerûek, 
nemis lehet jobban intézni, mint 
ahogy azt Csaba testvér teszi. Min-
denkit várnak idôsebbet, diákokat, 
mind azokat, akik szívvel mennének.

Nagyon könnyû ítélkezni, de meg 
kell tapasztalni a helyzetet és utána 
gondolkozni!

Köszönöm Gizike az intejút!
* * *

Idôd odaajándékozásával: Csaba 
testvér gyakran mondogatja nekünk: 
jó lenne, ha fiataljaink, az anyaor-
szági testvéreink eljönnének és 
adnának nekünk az életükbôl egy 
hetet, egy hónapot, egy évet... Hi-
hetetlen nagy szükség van munkás 
kezekre, a gyermekek ölelgetésére, 
simogatására, beszélgetésekre, a 
nevelôszülôk idôleges tehermente-
sítésére... Egyheti ottléttel is na-
gyon nagy terhet vehetsz le válluk-
ról.
Csaba testvér: Kevesebb pátoszt 

és több áldozatot! --- címû köny-
vébôl

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

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

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au



– Az 1956-os magyar forradalomnak 
újra el kell nyernie méltó helyét, rang-
ját Európa emlékezetében, és ezért 
sokat tehet a forradalom 60. évfordu-
lója alkalmából a Magyar Tudományos 
Akadémián május 24-én kezdŒdŒ há-
romnapos nemzetközi konferencia – 
mondta az MTI-nek Földváryné Kiss 
Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága (NEB) elnöke. 

– Az 1956-os forradalomnak a maga 
korában jelentŒs visszhangja volt vi-
lágszerte, majd a rendszerváltás idŒ-
szakában, amikor az archívumok ku-
tathatóak lettek, ismét ráterelŒdött a 
figyelem a hazai és nemzetközi tudo-
mányos életben és a közbeszédben, 
azóta viszont érezhetŒen elhalványult 
az emléke, pedig a tanulságai ma is 
idŒszerûek – mondta a NEB elnöke.

– Az 56-os magyar események sok 
tekintetben egyedülállóak voltak, pél-
dául abban, hogy ilyen erŒs, fegyveres 
ellenállás a kontinens egyetlen orszá-
gában sem bontakozott ki a hideghá-
ború idŒszakában egy nagyhatalommal 
szemben, ilyen szabadságharc nem 
volt négy évtized alatt sem Berlinben, 
sem Prágában, sem Varsóban – hang-
súlyozta Földváryné Kiss Réka.

Az Emlékezet és Szolidaritás Euró-
pai Hálózata idei, budapesti konferen-
ciájának négy nagy témája közül az 
elsŒ a forradalomhoz vezetŒ utat, az 
okokat, az elŒzményeket igyekszik kö-
rüljárni. A forradalmat kiváltó diktató-
rikus hatalomgyakorlás mindent átfo-
gó hatását próbálja bemutatni, és vá-
laszt keres arra a kérdésre, miért ép-
pen Budapesten és 1956 októberében 
tört ki a szovjet birodalom elleni leg-
erŒteljesebb és legnagyobb hatású 
felkelés.

A másik problémakör az 56-os ma-
gyar szabadságharc megítélése nem-
zetközi viszonylatban: a hidegháború 
logikáját, a kétpólusú világrendet és 
annak a forradalommal való összefüg-
géseit vizsgálják a szakemberek.

A harmadik témakör a forradalom 
következményeit tekinti át. Ide tarto-
zik többek között a magyar ellenállás 
hatása a szovjet válságkezelésre, arra 
vonatkozóan is, hogy milyen eszközö-
ket választott a birodalom a magyar 
forradalom után más szabadságra 
vágyó vazallus országokban, például 
1968-ban Csehszlovákiában vagy 1981-
ben Lengyelországban.

A magyar szabadságharc következ-
ménye továbbá az a megrendítŒ erköl-
csi válság, amit az erŒszakos szovjet 
elnyomás a nyugat-európai baloldal 
pártjaiban váltott ki, valamint az a 
szolidaritás is, amit a magyar mene-
kültekkel kapcsolatban mutatott több 
európai és tengeren túli ország.

A szimpózium témái közé tartozik a 
környezŒ kommunista országokban a 
magyar forradalommal összefüggésbe 
hozható megtorló koncepciós perek és 
adminisztratív intézkedések vizsgála-
ta, amelyeknek esetenként etnikai vo-
natkozásai is voltak, azaz kimondottan 
az ottani magyar kisebbség ellen 
irányultak. A forradalom nagyvilágra 
gyakorolt jelentŒsége a szovjet politi-
ka valódi természetének leleplezŒdése, 
az itthoni legsúlyosabb következménye 
pedig a megtorlás volt.

A konferencia negyedik nagy témája 
a magyar forradalom kultúrában, 
mûvészetben, kollektív emlékezetben 

betöltött szerepére, jelképeinek, meg-
jelenítéseinek továbbélésére irányítja 
a figyelmet.

Földváryné Kiss Réka kiemelte: 
nemzetközileg elismert orosz, ameri-
kai, német, angol, osztrák, lengyel, 
román, cseh és magyar kutatóknak a 
szimpózium lehetŒséget ad az eltérŒ 
tapasztalatok összehasonlítására, a 
párhuzamok és eltérések vizsgálatára. 
Ez segít abban, hogy megértsük a 
közös történelmet, de egyúttal lehetŒ-
séget ad arra is, hogy a sajátos ma-
gyar nézŒpont nagyobb hangsúlyt 
kapjon az európai párbeszédben.

Így megváltozhat az a 15–20 éve 
tapasztalható tendencia, amelyben az 
1956-os magyar forradalom egyre ve-
szített jelentŒségébŒl az európai emlé-
kezetben. Ezért is tekinthetŒ jelentŒs 
kultúrdiplomáciai eredménynek, hogy 
idén sikerült Magyarországra hozni 
ezt a rangos eseményt – tette hozzá a 
NEB elnöke, aki egyúttal az ENRS 
Irányító Bizottságának magyarorszgi 
koordinátora.

Az Európa emlékezete címû három-
napos rendezvény a XX. század törté-
netével foglalkozó intézetek 5. szimpó-
ziuma. Megnyitja Balog Zoltán, az 
emberi erŒforrások minisztere, Lo-
vász László, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke és Magdalena 
Gawin, a lengyel kulturális miniszté-
rium helyettes államtitkára; a nyitó-
napon felszólal Rafal Rogulski, az 
ENRS Intézetének igazgatója, Lukasz 
Kaminski, a lengyel Nemzeti Emléke-
zet Intézete elnöke és Földváryné 
Kiss Réka.

A számos külföldi, elismert kutató 
mellett elŒadást tart a konferencián 
többek között M. Kiss Sándor, a 
Rendszerváltás Történetét Kutató In-
tézet és Archívum fŒigazgató-helyet-
tese, Horváth Miklós, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem tanára, 
Borhi László, a Bloomington Indiana 
Egyetem és az MTA Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpontja munkatársa, 
Rainer M. János, az Országos Szé-
chényi Könyvtár 1956-os Intézetének 
vezetŒje.

A szimpózium fŒszervezŒje az 
ENRS, magyarországi társszervezŒje 
a NEB és az MTA Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpont.

Az ENRS-t négy ország kulturális 
miniszterei hívták életre 2005-ben; 
tagja Németország, Lengyelország, 
Szlovákia, Magyarország és a 2014-
ben csatlakozott Románia, megfigyelŒi 
státusszal Albánia, Ausztria, Csehor-
szág és Lettország. Célja egyrészt, 
hogy elŒsegítse a XX. századi európai 
történelem, azon belül is különösen a 
diktatúrákhoz, háborúkhoz köthetŒ 
események, folyamatok tudományos 
feltárását, másrészt oldja a közös em-
lékezet történelmi traumáit, támo-
gassa a tragikus eseményekhez kap-
csolódó gyógyító emlékezetpolitikát.

Az ENRS munkájában részt vesznek 
az Európa történelmével foglalkozó 
tudományos intézmények, kutatók és 
ismeretterjesztéssel foglalkozó szerve-
zetek. Az ENRS évrŒl évre számos 
rendezvényt, részben szakmai fóru-
mokat, részben a kollektív emlékezetet 
építŒ, többnyire kifejezetten fiatalok-
nak szóló programokat szervez. Az 
ENRS eseményeinek sorából kiemel-
kedik az éves szimpózium, amelyet 

Az 1956-os a forradalom nemzet-
közi presztízsét újra kell építeni
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Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
együtt önnepeljük 

nemzeti 
elkötelezettségû 

magyar kormánnyal, 
híven

1956
szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.

A nemzetek állami társa-
dalomban kiteljesedett

szuverenitását túlnôtte a 
gazdasági internaciona-
lizmus, és új keretekbe 

akarja rendezni a világot. 

Lezajlottak a nagy évforduló ese-
ményei Ausztrália-szerte, csakúgy 
más földrészen is, ahol magyarok 
élnek, beleértve remélhetôleg a Kár-
pát-medencét is. Ez utóbbiakról majd 
csak ezután kapunk közölhetô értesü-
léseket, de ami Ausztráliát illeti, az 
itteni eseményekrôl is csak részle-
tekben és egymást követôen tudunk 
számot adni, nem is annyira híradó-
ként, mint inkább a teljesség érdeké-
ben és az utókor számára.

A már beérkezett hírekbôl megálla-
pítható, hogy a magyar szervezetek 
által megrendezett megemlékezô 
ünnepélyeket mindenütt telt házzal 
tartották. A rendezvények nagy része 
angol nyelven folyt le, meghívott 

ausztrál vendégek elôtt, azzal a kife-
jezett szándékkal, hogy emlékeztes-
sük új hazánk közönségét a 30 évvel 
ezelôtt történtekre.

A megemlékezések népszerûsége 
és sikere felbátorít a megállapításra, 
hogy az eltelt 30 év nem homályosí-
totta el a nagy esemény emlékét, és 
az tovább él mindaddig, amíg elérke-
zik az ország történelmében a válto-
zás, amikor a magyar szabadságharc 
napját az egész nemzet együtt ünne-
pelheti. Ez a nap el fog jönni a törté-
nelem kérlelhetetlen logikája folytán, 
mert annak megünneplését csak a 
gonoszság és hazugság rendszerének 
erôszaka tiltja ideig-óráig.

A megemlékezések során néhány 
kérdés, néhány gondolat nyílt színre 
törekszik. Elôször is felvetôdött a 
kérdés: mi lehetett az ok, ami miatt 
„Nyugat” tétlen volt, mi több, biztatás 
jött onnan keletre, a szabadságharc 
letiprására? Mi az oka, hogy „Nyugat” 
1956 óta nem biztatja lázadásra a 
szovjet-rabságra jutott népeket? Mi-
ért fogadták be a Kádár-kormányt a 
legális világhálózatba azután, hogy 
ENSZ-határozatok sora megbélyegez-
te véres cselekedeteit, és nyilvánvaló 
volt az egész világ elôtt, hogy szovjet 
tankcsordák hozták létre? 

Miért van, hogy egyszercsak meg-
jelent a Kádár-féle rezsim hivatalos 
képviselete Ausztráliában? Miért van 
az, hogy a magyar forradalomról alig 
jelenik meg kerek évfordulókon is 
valami a tömegtájékoztatás termé-
keiben, az is csak mint régi kuriózum, 
nem pedig az emberi szabadság és 
demokrácia útmutatása?

Hasonló kérdések egész sora kíván-
kozik még választ kapni, de talán ez 
is elég a megállapításhoz: egy jelen-
ség áll elôttünk, amit nagy hiba lenne 
mellôzni, szóba nem hozni. Az elsô 
idôkben a magyar emigráció politikai 
helyzetmagyarázói a szovjet-orosz 
diplomácia fölényével és ügyességé-
vel, és ha ez nem volt elég, a szabad 
világ nagyhatalmainak naivságával 
és tájékozatlanságával igyekeztek 
magyarázatot adni arra a jelenségre, 
hogy a szovjet rendszer iránti türe-
lem és megértés emelkedôben van, a 
kommunista-ellenesség nácizmussal, 
fasizmussal azonosul. Demokráciát is 
keveset emlegetnek, az egyéni sza-
badság is háttérbe szorul, míg a kínai 
hangyaállam „napsütéses történelmi 
kísérlet az emberi haladás útján”.

A jelenség nem elszigetelt, hanem 
bô hömpölygésû világfolyamat, ami 
enyhe, de következetes emelkedéssel 
halad a szocialista diktatúrák megál-
lapodott szintje felé. Nekünk itt 
Ausztráliában talán azért feltûnô, 
mert az utóbbi években nagyobb 
lendülettel, kendôzetlenebb szóla-
mokkal, szinte a világnak más részeit 
megelôzve iramodott neki a marxista 
magaslatok felé. A nagy buzgóság 
meglehetôs ellenállást váltott ki a 
konzervatívabb gondolkodású auszt-
rál értelmiség körében. Nem nehéz 
megjósolni, hogy az elkövetkezô 
években felélénkül a politikai aréna. 
Ennek elôszelét érzi a két nagy párt 
saját kebelén belül is. Az ellentétek 
elmélyülnek, ahogy a bajok sokasod-
nak.

Nem tehetünk magunknak szemre-
hányást a bekövetkezô események-

ben: mi felmutattuk a mi példánkat, 
amibôl tanulni lehetett volna. Évfor-
dulós ünnepélyeinken elkiáltottuk, 
könyvünkben kinyomtattuk az üze-
netet: jó lesz vigyázni, mert bebádo-
goznak minden ablakot. A nyugati 
bolsevizmus talán elviselhetôbb lesz, 
mint a szláv-bolsevizmus, de Auszt-
rália legalább annyira a falu szélén 
van, mint Magyarország. Földéhes 
szomszédok itt is lesznek, harci 
gépeiken ôk fogják lobogtatni a „dia-
dalmas eszme” lobogóit, és akit konc-
nak szántak, az lesz majd a reakciós 
is meg a háborús bûnös is.

Mindez nem  a szovjet diplomácia 
ügyességébôl és a nyugatiak ostoba-
ságából fakad, hanem abból a törté-
nelmi ténybôl, hogy a nemzetek 
állami társadalomban kiteljesedett 
szuverenitását túlnôtte a gazdasági 
internacionalizmus, és új keretekbe 
akarja rendezni a világot. Egyik ilyen 
neki megfelelô keret a Szovjetunió. 
Ezért nincs ott semmi baj, holott 
semmi sincs a helyén, de rend van és 
csend van, a mûvilág besúgókkal és 
rendôrökkel ôrzött rendje és csendje, 
míg a „szabad” világban terrorizmus, 
háború, gazdasági válság, szankciók, 
pártharcok, növekvô bûnözés, szét-
hullás, kábítószer, butító eszmék, 
jövôtlenség, korrupció, ésatöbbi ké-
szíti a talajt a demagógok kínálta 
respublika részére, ahol mindenki 
egyforma lesz.

A bajok talán lenyugodnak nyu-
gaton is, ha készen lesz a nagy mû. 
Az élet azért nem áll meg, csak több 
lesz a rendôr, fényképes igazolvá-
nyunk száma mindent a hatalom elé 
tár majd, talán a gondolatunkat is. Az 
iskolákban tanítani fogják az „átkos 
rendszer” bûneit, és az utcákat az új 
világ dicsô hôseirôl nevezik el. 
Azután itt is lehet majd elmélkedni a 
szabadság igazi értelmén, ami vala-
hogy mindig akkor világosodik meg, 
amikor már nincs. És ha majd az 
egész világ átélte a nagy eszmét 
(mint az istálló minden tehene a 
takonykórt), akkor talán megkeresi 
az emberiség nemzetközi távlatokban 
is az elvétett utat. Mert így, a fél 
világot elnyelt szolgaságból a magyar-
ság nem tud önerejébôl kiszakadni.

Tudjuk, hogy messze van még a 
hajnal, mert amikor világméretû 
folyamat játszódik le, az sok-sok 
epizód láncolatával megy végbe, de 
már érnek a változás gyümölcsei. A 
nagy szólamokról (népképviselet, 
proletárok állama, kisnépek szabad-
sága, stb.) lehullt már a máz, már 
láthatók itt is, ott is a technokrácia 
monopolistái, mint a világ új urai, 
akiknek a bábszínházában a politi-
kusok egymásra rázzák az öklüket. 
De a népek egymásnak ugratása, 
társadalmi osztályok egymás nyakára 
uszítása lehetôségei egyre inkább 
beszûkülnek, a Kelet–Nyugat, kapita-
lista–kommunista ellentábor harma-
dik világháborúval, atombombával 
terrorizáló nagy hazugsága elveszti 
hitelét, annak nyomán szembeötlik 
Európa közös megszállásának ténye. 
Amikor a világ majd átérzi ezeket a 
szólamok mögötti valóságokat, akkor 
majd pirkad a hajnal, és talán 
eszükbe jut az embereknek 1956 
októbere.

(Magyar Élet, 1986. november 6.)

Évforduló után — Újraolvasó 1986-ból

elŒször 2012-ben Gdanskban, majd 
Berlinben, Prágában és Bécsben ren-
deztek meg.

–––––––––––––
Nagyon egyetértünk a rendezvény 

céljával, hogy a forradalom nemzet-
közi presztizsét újra fel kell építeni. 

Ötvenhat külföldi hírét eddig minden 
kormány elhanyagolta, így ami 34 
éven át otthon tilos volt, az egypárt-
rendszer szétolvadása után a gondat-
lan feledés homályába veszett. Két 
generáció elég volt ahhoz, hogy az 
országban többé nincs jelen számot-
tevŒ mértékben a történelmi magyar 
alkotmányosság tradícióit ismerŒ, tisz-
telŒ réteg. 1990-ben már kevesek gon-
dolata oda visszatérni.

Ám elmondhatjuk, ez nem vonatko-
zik az ausztráliai emigrációra. Itt nem 
szakadt meg a magyar szabadságharc-
ra emlékeztetés láncolata. Harminca-
dik évfordulónkat, majd az ötvenedi-
ket is, a magunk megemlékezésén 
kívül angolnyelvû környezetünk tájé-
koztatására rendeztük.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. június 5-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-- 12 óráig vaasárnapi iskola a 

Bocskai nagyteremben
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 Presbiteri gyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra 

a Bocskai Nagyteremben.

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 

SPRINGVALE (VIC) 
2016.június 5-én vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave
NSW. SYDNEY

2016. június 5-én vasárnap de. 11.30 órakor 
Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsinyeiket. 

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 2016.június 5-én de. 11 órakor 

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2016 június 5-én vasárnap de. 11 órakor 
 Istentisztelet 

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

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

2016.(minden hónap elsô vasárnapján) 
du. 2 órakor Bibliaóra

2016. minden hónap harmadik vasárnapján 
du. 2 órától 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

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

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

REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fi zetett melléklete és kiadása

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Minden kedden 12 órától Bibliaóra a Templom melletti Bocskai teremben. 
(123 St. Georges Rd North Fitzroy) 

Ismerjük meg jobban a Biblia csodálatos világát.
Mindenkit szeretettel hívunk a heti baráti körünkbe.

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

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

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

Bibliaóra a Bocskaiban



A New York-i ingatlanmogul ed-
dig sorra cáfolta meg a róla szóló 
politikai elôrejelzéseket

Eldôlt, hogy a demokrata Hillary 
Clinton és a republikánus Donald 
Trump fog ringbe szállni a novemberi 
elnökválasztáson Amerikában. A köz-
vélemény-kutatásokban ma egyértel-
mûen Clinton a nyerô. Ám a New 
York-i ingatlanmogul eddig minden 
róla szóló politikai elôrejelzést alapo-
san és zsinórban megcáfolt. Ezek után 
mekkora esély van a meglepetésre no-
vember 8-án, az eln ökválasztás nap-
ján?
Csak a Fehér Ház hiányzott
A május elején Indiana államban ki-

vívott elsöprô elôválasztási gyôzelem 
után szinte már semmi nem tudja 
megakadályozni Trumpot abban, hogy 
a júliusban Clevelandben tartandó 
elnökjelölô pártkonvención a fejére ne 
illesszék a koronát. Fô ellenfele, Ted 
Cruz texasi szenátor már az indianai 
elôválasztás estéjén bedobta a törül-
közôt, és végleg kiszállt a versenybôl, 
majd követte ôt az utolsó talpon ma-
radt aspiráns, John Kasich, Ohio 
kormányzója is. Ezzel az „Állítsá tok 
meg Trumpot!” mozgalom (amelyet a 
pártelit vezényelt a háttérben) utolsó 
reményét is elveszítette arra, hogy a 
konvención így vagy úgy –-- beleértve 
a jelölési szabályok célirányos mani-
pulálását –-- „kigolyózzák” a New 
York-i milliárdost. Az uralkodó véle-
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Clinton kontra Trump
ménye szerint vele nem lehet meg-
nyerni a novemberi elnökválasztást. 
Azt a választást, amely pedig könnyen 
megnyerhetônek tûnt a republiká-
nusok számára, kihasználva a 2008-as 
pénzügyi válság következményeit, be-
leértve Obama elnök népszerûtlensé-
gét. A 2014-es idôközi választásokon a 
Republikánus Párt tarolt az amerikai 
politika minden szintjén. A republiká-
nusok ellenôrzik a kongresszus mind-
két házát, valamint az állami parla-
mentek és a kormányzói hivatalok 
többségét. Csak a fô trófea, a Fehér 
Ház hiányzott.

Nem hárult el azonban minden ve-
szély Trump feje fölül. A politikus üz-
letember a Republikánus Pártot tör-
ténete egyik legsúlyosabb válságába 
sodorta azzal, hogy politikai programja 
számos kulcsfontosságú területen 
gyökeresen elüt a hivatalos pártorto-
doxiától. A párthoz egészen késôn, 
2012-ben csatlakozó milliárdost sokan 
nem is tartják valódi republikánusnak. 
Ezért az ôt a párt elnökjelöltjeként el-
fogadni képtelen befolyásos republiká-
nusok körében fokozódik a vágy egy 
hiteles, független jelölt indítása iránt. 
Ez persze csak Clintonnak lenne jó, 
mivel a republikánus szavazatok meg-
osztásához vezetne. Ráadásul ehhez az 
opcióhoz vészesen kevés az idô.

A demokrata oldalon már korábban 
eldôlt, hogy Hillary Clinton lesz az el-
nökjelölt a detroiti konvención. Ebben 
csak egy jogi bonyodalom tudná meg-
akadályozni: ha a Szövetségi Nyo-
mozóiroda (FBI) bûncselekménnyel 
vádolná az otthoni, saját szerverén kü-
lügyminiszterként folytatott hivatalos 
ügyintézés miatt, mondván, ezáltal 
veszélyeztette a nemzetbiztonságot. 
Ha a folyamatban lévô vizsgálat netán 
vádemeléssel zárulna, Clintont azon-
nal felszólítanák a választási küzde-
lembôl való kilépésre.
Több a hasonlóság, mint a különb-

ség?
Megdöbbentôen sok külsôdleges ha-

sonlóság van a két elnökjelölt között: 
hasonló életkor (Clinton: 68, Trump: 
70), gazdagság és celebstátus. Ôsszel 
emiatt is soha nem látott médiacir-
kuszra lehet majd számítani. Mindket-
ten pragmatikusan változtatják a vé-
leményüket, ezért sokan megkérdôje-
lezik szavahihetôségüket (Clintonét 
még inkább, mint Trumpét). Mindket-
tej üknek meglepôen magas az elutasí-
tottsága az összes szavazó körében 
(Trump esetében még a saját pártján 
belül is).

Mivel Trump nem képviseli a repub-
likánus pártortodoxiát, álláspontja 
több alapkérdésben majdnem azonos 

Clinton „középutasnak”, az Obama-
elnöks g meghosszabbításának tekint-
hetô programjával, vagy igen közel áll 
ahhoz. Trump például –-- szemben 
saját pártja hivatalos vonalával –-- 
nem megszüntetni, hanem csak javít-
gatni kívánja a sokat támadott orszá-
gos egészségbiztosítási rendszert 
(Obamacare). A Wall Street minden 
gazdasági bajok forrásának tekintett 
nagy bankjait egyikük sem tervezi -– 
Bernie Sanders mintájára -– „felrob-
bantani”, csupán a meglevô adózási 
kiskapukat szeretnék bezárni. Egyi-
kük sem akar a jelenleginél sokkal 
magasabb adót kivetni a gazdagokra a 
politikailag elviselhetetlenül szélesre 
nyílt jövedelemolló szûkítése végett, 
amely Obama alatt tovább tágult. 
Sokan jelentéktelennek tartják Clinton 
négyszázalékos adóemelési javaslatát 
az ötmillió dollár fölötti jövedelmekre. 
Trumpnak a szabad kereskedelmi 
egyezményeket Amerika számára 
hátrányosnak tekintô álláspontjához is 
közelebb került Clinton. Külügyminisz-
terként még támogatta a csendes-óce-
áni kereskedelmi partnerséget (TPP), 
ma már azonban --– nyilvánvalóan 
választási fogásból és Sandershöz iga-
zodva –-- ellenzi. Persze ez nem aka-
dályozza meg Trumpot abban, hogy 
elverje a port Clintonon a „katasztro-
fális” TPP-nél való bábáskodásáért.

Vannak persze sarkalatos különbsé-
gek is köztük, különösen világpolitikai 
kérdésekben. A gazdasági nacionaliz-
musát izolacionista katonai politikával 
megfejelô Trumphoz képest Clinton a 
Demokrata Párt internacionalista ha-
gyományait képviseli. Elnökként mar-
káns beavatkozási vonalat vinne, jócs-
kán módosítva ezzel Obama konflik-
tuskerülô visszafogottságát a nemzet-
közi porondon. Clinton kiáll Amerika 
globális vezetô szerepének megerôsí-
tése mellett, szemben Trumppal, aki 
inkább jól fizetô hazai állások léte-
sítésére, valamint a leépülôben lévô 
infrastruktúra modernizálására és bô-
vítésére fordítaná azokat az összege-
ket, amelyeket Amerika a „világ csen-
dôreként” elver, és amiért cserébe 
semmit nem tud felmutatni. „Nincse-
nek gyôzelmeink, lúzerek lettünk, en-
gedjük, hogy mindenki kihasználjon 
bennünket” –-- mondja Trump. Clinton 
egyáltalán nem osztja Trumpnak a 
külpolitikai elitet meghökkentô felfo-
gását a NATO-n belüli amerikai szerep 
átgondolásáról (visszafogottabb elkö-
telezettség, egyenlôbb tehermegosz-
tás), a Közel-Keletrôl (elfogulatlan 
közvetítés Izrael és a palesztinok 
között) vagy az európai migrációs vál-
ságról, amellyel kapcsolatban Trump 
Németországot bírálja a kialakult 
helyzetért.
Van-e reális esélye Trumpnak?
A mérvadó közvélemény-kutatások-

ban Clinton jelenleg 10-13 százalékos 
fölénnyel vezet Trump elôtt. Tekint-
hetjük-e ennek alapján ôt az Egyesült 
Államok következô elnökének? V lemé-
nyem szerint ez elhamarkodott lenne, 
több okból is. Trump az elmúlt egy év-
ben bizonyította, hogy nagymestere a 
politikai kampányolásnak és a tömeg-
médiának. Minden elôzetes várakozást 
megcáfolva az elôválasztásokon 16 
jelöltet süllyesztett el, köztük repub-
likánus nagyágyúkat és a pártelit 
olyan kedvenceit, mint Jeb Bush 
vagy Marco Rubio. Így vagy úgy --– 
leginkább azonban „vasvillás” popu-
lizmussal, brutális stílussal és jól idô-
zített kiütésekkel –-- összes ellenfelét a 
padlóra tudta küldeni. Nagy tapaszta-
lata és politikai rutinja ellenére Clinton 

igen sebezhetô. Sok olyan politikai 
fogást lehet találni rajta (az iraki há-
ború támogatása, Bengázi, a szerve-
rügy, a Wall Streethez való szoros 
kötôdés, a Clinton Globális Kezdemé-
nyezés nevû alapítvány stb.), amelye-
ket Trump a rá jellemzô kíméletlen-
séggel és erôszakossággal fog kiak-
názni. Politikai teher Clinton vállán az 
is, hogy a politikai establishment egyik 
legismertebb alakja, miközben a tár-
sadalmon establishmentellenes han-
gulat uralkodott el. Ezért is lett 2016 a 
politikai kívülállók és az olyan lázadók 
éve, mint Trump és Sanders.

Ennél is fontosabb azonban, miként 
alakul majd a két jelölt „választási 
koalíciója” a novemberi általános vá-
lasztásokig hátralevô fél évben, ami a 
politikában igen hosszú idô. Clinton 
gyakorlatilag a 2008-ban és 2012-ben 
igen sikeres Obama-koalíció továbbvi-
telére épít, amely fôként a kisebbségi 
(fekete és hispán) rétegekbôl, nôkbôl, 
elsô szavazó fiatalokból és magas 
iskolai végzettségûekbôl tevôdik 
össze. Clintonnak várhatóan sikerül 
majd fönntartani ezt a koalíciót, bár 
gondjai lehetnek a fiatalabb szavazói 
korosztállyal, amely az elôválasztáso-
kon –-- fölöttébb lelkesen –-- Sanders 
mögé sorakozott fel. Clinton sebez-
hetôségét egy populista és karizma-
tikus ellenféllel szemben mutatja az is, 
hogy a „demokratikus szocialista” 
Sanders ellen meglepôen sok államot 
–- 41-bôl 18-at –- elveszített az eddigi 
elôválasztásokon, köztük olyan fonto-
sakat, mint Michigan és Indiana.

A Trump-koalíció fô merítési bázisa a 
gazdaságilag leszakadt vagy stagnáló, 
politikailag dühös fehér munkásosz-
tály. Ebben sok „Reagan-demokrata” 
is van, akik a Demokrata Pártból vagy 
Obamából kiábrándulva protestsza-
vazóként vándorolnak át Trumphoz. 
Az elôválasztásokon Trumpnak sike-
rült jelentôsen kiszélesítenie a bázisát, 
több Clinton-felségterületnek számító 
déli államban is. Biztosan el fogja ve-
szíteni azonban az elnökválasztást, ha 
az elkövetkezô hónapokban nem tudja 
számottevôen növelni támogatói bázi-
sát a kisebbségek és a nôk körében, 
ahol Clinton utcahosszal vezet.

A politikai megfigyelôk körében szin-
te egyöntetû a vélekedés, hogy --– a 
korábbiakhoz hasonlóan –-- idén is a 
„rozsdaövezethez” tartozó jelentôs kö-
zép-nyugati államokban (Michigan, 
Ohio, Iowa, Pennsylvania stb.) dôlhet 
majd el az elnökválasztás, amelyek 
hagyományosan demokrata irányult-
ságúak, és döntô szerepet játszottak 
Obama sikereiben is. Ezekben a gaz-
dasági és nagyvárosi strukturális 
válságtól szenvedô ipari államokban 
Trump célirányos üzenetei következ-
tében –-- jól fizetô munkahelyek te-
remtése, a szabad kereskedelem kor-
látozása –-- komoly kihívója lehet 
Clintonnak, aki már Sanders ellen is 
bizonyos fokig sebezhetônek mutatko-
zott e kulcsfontosságú térségben.

Dobozi István
A szerzô a Világbank volt vezetô köz-

gazdásza, jelenlegi fôtanácsadója
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Mindmáig az egyik legjobb és leg-

kedveltebb magyar színésznô! Sze-
leczky Zita 85 évig élt, de csupán 31 

éves koráig lakhatott a hazájában és 

ezután 52 évet emigrációban kellett 

eltöltenie. Majd, élete utolsó 2 évében 

már eltûrték hazajövetelét! Befutott 

magyar színésznôként ment el, s vi-

lághírû számûzött magyarként tért 

haza.

Nôvére, Szeleczky Olga reformá-

tus lelkész és vallástanár 1985. július 

20-i gyászjelentésében olvastam és 

ezért tüntettem fel itt is: a szeleczi és 
boczonádi elôneveket.

Az esztelen bosszú elôl kellett tehát 

elmenekülnie 1945 tavaszán! Az ok 

ma már szinte hihetetlennek, valószí-

nûtlennek tûnik: egy Petôfi-vers el-

szavalása miatt! Petôfi Sándor 1849-

ben írt „Föl a szent háborúra” címû, 

10 versszakból álló, gyönyörû költe-

ménye így kezdôdik:

„Itt a próba, az utolsó
Nagy próba:
Jön az orosz, jön az orosz
Itt is van már valóba’.”
Emiatt lett Ô a „felszabadulás után”: 

ellenség, fasiszta és náci! különben 

pedig Zita egyáltalán nem politizált 

és politikai pártnak sem volt tagja 

sohasem. Ódry Árpád és Kiss Fe-
renc  tanítványa volt, majd a Nemze-

ti Színház „csillaga”, 24 magyar film 

fôszereplôje és díjat nyert a velencei 

filmfesztiválon.

A szovjett megszállás elôl Zita az 

Édesanyjával, Olga nôvérével és Alf-

réd nevû bátyjával nyugatra mene-

kült! Még idejében, mert --távollété-

ben --- a hírhedt Népbíróságunk: 3 évi 
börtönre ítélte. Vajon, mit kapott vol-
na akkor, ha valóban jogsértést, bûnt 
követett volna el?!

Már 1948 óta Argentinában és 1961-

tôl pedig az Amerikai Egyesült Álla-

mokban élt. Az USA-ban félévig New 

Yorkban lakott vendéglátóinál (Seré-
nyi István és felesége: Zsóka), majd 

Hollywoodba költözött. Még 1990. 

szept. 19-én nagy titokban hazaláto-

gatott 6 hétre, magyar származású 

barátnôje kíséretében gyógykezelés 

céljából, s 1997-ben végleg hazatért, 

meghalni: a szülôföldjén! Végül 1999. 

július 12-én érdi otthonában halt meg, 

a budapesti Kálvin téri református 

templomban ravatalozták fel és bú-

csúztatták 1999. aug. 1-jén ünnepélyes 

keretek között, s majd a borsod-me-

gyei Nekézseny községben helyezték 

örök nyugalomra, Édesanyja mellé.

Alkalomszerû itt megemlíteni, hogy 

a kitûnô színmûvész: Somlay Artúr, 

a kétszeres Kossuth-díjas még 1951-

ben írásban kiállt Zitáért: „A válasz 

nem maradt el: a legfôbb helyrôl (?) 

telefont kapott, mely után az öngyil-

kosságot választotta!”

Az agyonrágalmazott magyar mene-

kültek elôtt elsôként Argentina nyi-

totta meg határait. S így 1948-ban 

Buenos Airesbe vándorolt a kis Sze-

leczky-család is. A családfenntartó 

Alfréd szerény mérnôki fizetésébôl 

Zita tevékenységét is támogatta. A 

lelkész Olga pedig megtanult: varrni! 

Erre nagy szükség volt, minthogy 

Zita 1-1 fellépése kapcsán háromszor 

is átöltözött (és mindig más-más illa-

tot is használt).

Zita ott folytatta Argentínában, ahol 

itthon abbahagyta: kis Nemzeti Szín-

házat hozott létre emigráns magya-

rokból! Itt együtt játszott: Vaszary 
Pirivel, vitéz Szilassy Lászlóval, 
Hajmássy Miklóssal stb. Elôször Zi-

ta „Balassától napjainkig” címen sza-

valóesteket tartott, majd irodalmi est 

formájában bemutatták „Az ember 

tragédiáját” és már díszletekkel va-

lamint 36 szereplôvel a „Bánk bánt”. 

Sajnos, azonban már 2 év múlva 

egyedül kellett járnia a világot, mert 

mûvésztársainak ---- munkaviszonyuk 

miatt nem volt lehetôségük állandó 

szereplésre. Így lett Zita: egyszemé-

lyes színház! Különben Argentínában 
is utolérte az intrika, mert akkor elég 
volt valakire rámondani, hogy : náci, 
fasiszta, s már el is volt intézve.

Így Zita 1961 óta már Los Angeles-

ben (USA) lakott, s Édesanyjuk halála 

után Olga is felköltözött hozzá. Báty-

juk 1981-ben bekövetkezett halála 

még jobban összekovácsolzta a két 

nôvért.

Zita USA-beli emigráns életét meg-

határozta Cleveland város független 

magyar Szabadságharcos Szövetsé-

géhez illetve ennek vezetôjejéhez: 

Dömötör Tibor ref. püspökhöz fûzô-

dô kapcsolata. Hihetetlen sikerük volt 

elsô fellépésükön a Moreland Szín-

házban, több mint 1000 magyar jelen-

létében! Nagy fordulatot jelentett 

Zita számkivetettségében, hogy a 

Püspök Úr is támogatta Los Angeles-

ben való letelepedését.

De már elôzetesen is voltak 1956-os 

kapcsolatai Zita tevékenységének. A 

forradalom idején lehetôséget kapott 

az argentin fôváros rádiójában, hogy 

drámai Kiáltványt intézzen a világ 

nôihez és ezután hosszú hónapokig 

beszélt a hazájáról. Sôt, a köztársasági 

Elnök kûlön kihallgatáson is fogadta! 

Ô volt ekkor az 1956-os forradalmunk 
legsikeresebb külföldi szószólója. 
Nagy segítségére volt ebben, hogy Zi-

ta négy nyelven beszélt (magyar, an-

gol, német, spanyol).

1956-ot reálisan bemutató és pártoló 

tevékenységét a forradalmárok is el-

ismerték: 1994-ben „1956-os Szabad-
ságharcos Érdemérem” kitüntetést 

kapott a Magyar Szabadságharcos Vi-

lágszövetség nagybritaniai Csoport-

jától (London). Megmaradt az ezzel 

kapcsolatos köszönô levele is.

Itt külôn meg kell említeni Zita ki-

terjedt levelezését, amely külön ku-

tatást és tanulmányt érdemelne. Hat 

évtizeden keresztül rengeteg levelet 

írt és kapott. Budapesten még elsô-

sorban a sebesült katonák elismerô, 

köszönôsoraira válaszolt, hiszen ha-

vonta adott mûsort a hadikórhá-

zakban. Lelkesítette a hazájukért küz-

dô honfitársait. Gyakran kértek Tôle 

fényképet, hogy ereklyeként maguk-

kal vigyék a frontra. A számûzeté-

sének évtizedeiben pedig kiterjedten 

levelezett világszerte, hiszen minde-

nütt voltak rajongói és ismerôsei. Sok 

híres egyéniség is akadt a levelezô 

partnerei között: Ravasz László ref. 
püspök (Leányfalu) a floridai As-
tor helységbe emigrált gróf Wass 
Albert, stb.

Szelecky Zita istenfélô ember volt. 

Amikor az „Egy pillanatig élni” c. 

filmben szerepelt és az év felfe-

dezettje lett, úgy látszott rövid ideig, 

hogy üstökösszerû színházi karrier 

vár Reá. Az intrika ezt keresztül húz-

ta! Nem zúgolódott, hanem megnyu-

godott Isten akaratában. Rájött, hogy 

így még jobb lesz, hiszen Ô egymaga 

fogja szórakoztatni a világ szórvány-

magyarságát! Olga halála nagyon 

megviselte: „sötét és kietlen, értel-
metlen ez a világ az én drága nôvé-
rem nélkül”! A munkájának neki-

vetette magát: elôadóestjével végig-

járta Dél és Észak-Amerika, Kanada, 

Ausztrália majdnem minden olyan 

városát, ahol magyarok éltek. Benne 

a lelki szépség külsô bájjal és Isten 

adta tehetséggel párosult. Önvallo-

mása szerint: „Mindig úgy gondoltam: 
a Jóisten megsegít. S meg is segített. 
Egész eddigi életem során.”

Végül, szabolcsi adatként még meg-

említem, hogy Zita végleges hazatéré-

se után Nyíregyházán is megfordult: 

a Lorántffy Zsuzsanna Református 

Nôszövetség vendése volt 1997. no-

vember 1-jén a református templom-

ban, ahol Giba Tamás alpolgármes-

ter köszöntötte.

A mostani évforduló jó lehetôséget 

kínál arra, hogy minél jobban megis-

merjük és elismerjük Szeleczky Zita 

páratlan hazafias tevékenységét.

Dr. Fazekas Árpád
’56-os munkástanácsi elnök,

kiváló orvos, Nyíregyháza.
Útóirat: a fényképekért, valamint a 

szóbeli és a bôséges írásos forrás-
munkákért köszönettel tartozom a 
Nyíregyházáról elkényszerült Szmol-
nik --- házaspárnak, akik Zita bará-
tai, vendéglátói és hûséges támogatói 
voltak.

Rt. 1, Box 59
Astor, Florida 32002, USA    

1987. febr. 3.

Aranyos Zitácska!
Megdöbbenve és elszomorodva vet-

tem levelét. Hát még Magát is, aki 
olyan édes, jószívû és mindenkivel 
csak jót cselekvô teremtés, még ma-
gát se kímélik meg az alattomos, 
csalók és árulók? Hogy engem úton-
útfélen megdobálnak, amikor csak 
tehetik, azt megértem. Nagyokat ütök 
rajtuk én is a magam fegyverével, a 
tollal, amikor megszolgálják.

De Maga nem bántott soha senkit!
Bizony szomorú, hogy kedvesei el-

hunyta mellé még az élôk hamisságait 
is el kell szenvednie s, hogy akinek 
jószíve van akkora, hogy az egész 
nemzet belefér, annak egymagában 
kell szembe néznie a világgal. Hol 
vannak ilyenkor az „ünneplô jóbará-
tok”, a „hûséges hívek”? Ezt én már 
régen meg kellett tanuljam. Hogyis 
mondja a régi latin közmondás? 
„Donec eris felix multos numerabis 
amicos. Tempora sic fuerint nubilla: 
solus eris!” /Míg szerencsés vagy, sok 
barátod van. Amikor elfelhôsödik fö-
lötted az idôjárás: magadra maradsz!/

Akik azonban bíznak az Úrban, 
azoknak elébb-utóbb minden a javuk-
ra válik s akik Istennel vannak, azok 
nincsenek egyedül.

Bizony megpróbált engem is ez az 
utolsó év. Feleségem betegsége, ma-
gam gyengélkedése, a sok támadás 
minden oldalról, az elmaradt „igére-
tek a Hungarian Quarterlyvel kapcso-
latban: néha úgy érzem jó lenne abba-
hagyni mindent, lefeküdni, behunyni 
a szememet és visszasiklani a múltba. 
Hiába, nem lehet. Harcos természe-
tem újra meg újra fölébreszt: hé, 
talpra legény! Dolgot adott az Úr, 
végezd ahogy tudod és bizd Reá a 
többit!

Hát így vagyunk Zitácska. Szeret-
ném megszorítani a kezét a távolsá-
gon át, s egy kis bátorságot önteni a 
lelkébe. Az Úr velünk van, nem csüg-
gedhetünk!

Szeretettel  gróf Wass Albert
Ugye, hogy nagyon gazdag és kitün-

tetett vagyok, hogy ily levelek van-
nak a birtokomban. 

Dr. Fazekas Árpád

Tizenhét éve halt meg
szeleczi és boczonádi 
Szeleczky Zita

1956 szellemiségének 
legsikeresebb külföldi 

szószólója

BÚCSÚ 
SZELECZKY ZITÁTÓL

Mosolygó arcod, mint virágzó rét
Árasztotta szép lelked illatát,
Mondtál nékünk száz bûbájos me-

sét,
Visszavarázsoltad múlt hôs korát.

Szemedbôl erô sugárzott, remény,
Voltál szépnek, jónak magvetôje,
Tündöklô csillag, csodás tünemény,
Rózsakertek bájos királynôje.

Bejártál minden magyar szigetet,
Szavadra hitet nyert sok kételkedô,
Szelíd hangod biztatott, szeretett,
Kalászt bontott, mint májusi esô.

Hosszú számûzetésed idejében
Elszántan törted a tespedt ugart,
Hitted, hogy hazánk nagy lesz, mint 

régen
S megáldja az Isten a magyart.

Vágy gyötört... megtörten hazatér-
tél,

Szép ajkadon elhalt a vers, nóta,
Csillag voltál, örök csillag lettél,
Mennybe kísért száz szál piros ró-

zsa.
Cleveland, 1999. augusztus 12.

SZEDENITS JENÔ
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SPORT
Még sosem volt ilyen jó 

úszó-Eb-nk
A gyôzelmek számát tekintve minden 

idôk legjobb Európa-bajnoki szereplé-
sével térhetnek haza a magyar úszók 
Londonból, mivel a vasárnapi záró-
napon –-- egy-egy ezüst és bronz mel-
lett –-- újabb két aranyérmet szerez-
tek.

A küldöttség összesítésben tíz elsô, 
négy második és öt harmadik helyet 
gyûjtött. Az aranyakra vonatkozó ed-
digi csúcs a 2012-es debreceni kilenc 
volt –- tíz ezüst --- és hét bronz mellett. 
Kapás Boglárka négy aranyat 

nyert
Kapás Boglárka –-- az után, hogy 800 

és 1500 méter gyorson, valamint a 
4x200 méteres gyorsváltó tagjaként is 
elsô lett –-- 400 méter gyorson végzett 
az élen. Ráadásul 4:03.47 perces orszá-
gos csúccsal utasította maga mögé a 
mezônyt, Hosszú Katinka 4:05.51 per-
ces rekordját adva át a múltnak.

„Jézusom! Én ezt nem gondoltam vol-
na. Amikor elôször felnéztem a táblá-
ra, azt gondoltam, 4:08. Mondtam, ez 
nem létezik. Aztán rájöttem, hogy egy 
sorral feljebb kéne nézni. 4:03. Na, 
akkor megint nem hittem a szemem-
nek.

Hihetetlen, hogy ez összejött. Annak 
örülök, hogy el mertem indulni 150-
nél, elég bátor voltam hozzá. Fantaszti-
kus lökést ad ez az Európa-bajnokság. 
Köszönöm mindenkinek, aki értem 
szurkolt kint és otthon! Nagyon hálás 
vagyok a támogatásért!” –-- lelkende-
zett a négy aranyérmes Kapás Bog-
lárka a Magyar Úszószövetség Face-
book-oldalán.
Verrasztó megvédte az Eb-címét
Verrasztó Dávid a szám címvé-

dôjeként, tavalyi vb-ezüstérmeseként 
favoritként ugrott a vízbe 400 méter 
vegyesen, ahol egy pillanatig sem for-
gott veszélyben a gyôzelme, amit 4:

Ezüstérmesek
50 m férfi pillangó –- Cseh László
100 m nôi hát –- Hosszú Katinka
50 m férfi hát –- Bohus Richárd
200 m nôi pillangó –- Szilágyi Liliána
Bronzérmesek
400 m férfi gyors –- Bernek Péter
400 m nôi vegyes –-- Jakabos Zsuzsan-

na
4x100 m mix vegyes –-- Balog Gábor, 

Financsek Gábor, Verrasztó Evelyn, 
Jakabos Zsuzsanna, Földházi Dávid

200 m férfi pillangó –-- Kenderesi 
Tamás

4x100 m férfi vegyes –-- Balog Gábor, 
Financsek Gábor, Cseh László, Bohus 
Richárd

Kiöntötte a szívét a 
sportcsaládba született 

úszónô
Szilágyi Liliána 200 pillangón egy 

századdal lemaradva a gyôztes mögött 
ezüstérmes lett a londoni Eb-n, de 
bosszankodás helyett, egy felejthetet-
len interjúban kiöntötte magából, 
hogy mit érez most. Az olimpiai bajnok 
Gyarmati Dezsô unokája roppant 
boldog, hogy saját magának bizonyíta-
ni tudott, pedig három hónapja még 
vissza akart vonulni. Elárulta, hogy 
miért.

„Nem érdekel az egy század, ez benne 
van a versenysportban. Hihetetlen na-
gyot versenyeztem, kiadtam magam-
ból, ami bennem volt. Inkább most 
kapjak ki, mint az olimpián” --- nyilat-
kozta a versenyt közvetítô M4 Sport-
nak pár perccel azután, hogy második-
ként csapott célba 200 pillangón a 
londoni Eb-n.

Aztán rátért arra, hogy mennyire ne-
héz körülmények között tudott csak 

felkészülni az Eb-re. „Komoly, felnôt-
tes viselkedést kellett tanúsítsak, ami 
nem volt könnyû.

Három hónappal ezelôtt én abba 
akartam hagyni az úszást, mert ele-
gem volt.

Nem rólam szólt a sportom, hanem 
arról, hogy milyen családból vagyok.”

A 19 éves úszónôrôl tudni kell, hogy 
Gyarmati Dezsô olimpiai bajnok vízi-
labdázó és Bara Margit színmûvésznô 
unokája, Szilágyi Zoltán olimpikon 
úszó és Gyarmati Eszter tornász, 
úszó elsôszülött lánya. 2015 szeptem-
bere óta az édesapja az edzôje.

„Aztán --- folytatta Liliána --- olyan 
emberek közé keveredtem, akik a ba-
rátaim, a mentoraim lettek, és átsegí-
tettek a nehézségeken. Életemben elô-
ször magam miatt csináltam végig 
egy versenyt. Hihetetlen sok ember 
felé nyíltam ki, és emberként visel-
kedhettem, ami sokkal többet ér, mint 
egy nagy világverseny megnyerése.

Megtanultam szeretni, tisztelni az 
embereket. Illetve még csak elkezd-
tem megtanulni.”

Az elôzô három hónapról azt mondta, 
hogy ez az idôszak nem az úszásról 
szólt, hanem arról, amint belecsöppent 
a kôkemény életbe. Akkor még úgy 
érezte, hogy nem maga miatt csinálja 
az úszást, hanem azért, mert kell. „Azt 
mondták, hogy nekem mennyire köny-
nyû a felmenôim miatt, de ez nem így 
mûködik. Sokkal nehezebb, mert az 
embertôl elvárják a teljesítményt. De 
én úgy akarom megállni a helyem, 
mint Szilágyi Liliána, nem pedig úgy, 
mint valakinek a lánya vagy az unoká-
ja... Boldog vagyok, tudom, hogy mit 
akarok, és 75 nap múlva jó leszek. 
Egyre jobban érzem az úszás ritmusát, 
és azt, hogy erôs vagyok.”

13.15 perces eredménnyel harcolt ki. 
„Ez a hétvégi délutáni korai kezdés 

baromira nem kedvez nekünk, elvégre 
400 vegyesen picit több idô kellene a 
regenerálódáshoz a két úszás között” 
–-- értékelt Verrasztó Dávid.

Egy hónapja még el volt törve a bor-
dám, úgyhogy ahhoz képest szerintem 
egész jó volt. A vége nekem sem tet-
szett, azt gondoltam, meglesz a 4:10, de 
az adott körülmények között most elé-
gedettnek kell lennem az aranyérem-
mel. Ezért jöttem, elértem, remélem, 
sikerült örömet szerezni mindenki-
nek.”

„Szilágyi Liliána –-- Európa legbol-
dogabb ezüstérmese

Megszerezte elsô felnôtt nagymeden-
cés érmét Szilágyi Liliána. A Honvéd 
19 éves ifjúsági olimpiai bajnoka 200 
méter pillangón 2:07.24 percet úszott, 
ezzel egyetlen századdal maradt el a 
gyôztes Franziska Hentkétôl. 

„Picit ironikus, hogy egy századdal 
kapok ki. De ahhoz képest, hogy né-
hány hónapja még abba akartam 
hagyni az úszást, mert egyáltalán nem 
rólam szólt a történet, hanem arról, 
milyen családban nôttem fel, és mi-
lyen elvárásoknak kell emiatt megfe-
lelnem. Ennek vetettünk véget három 
hónapja, ezalatt csak magam miatt 
dolgoztam, magam miatt csináltam 
mindent, és tessék, ez az eredménye. 
Második vagyok Európában, még ha 
egy picit elsônek is érzem magam, de 
mindez nem érdekes, mert inkább 
most történjen meg, mint az olimpián. 
Akkor én leszek a legjobb!!!” --– nyilat-
kozta Szilágyi Liliána az ezüstérem 
után.
Cseh László bronzérmes lett a 

váltóval
Az Eb zárószámában is született ma-

gyar érem: a 4x100 méteres férfi ve-
gyesváltó –-- Balog Gábor, Financsek 
Gábor, Cseh László, Bohus Richárd 
összeállításban –-- a harmadik helyen 
végzett 3:34.12 perces eredménnyel.

„Az utolsó napon mindig kicsit fárad-
tabb mindenki, de a csapatért mind-
annyian beleadtunk mindent. Azt 
mondtuk, két Jolly Joker van a me-
zônyben, az angoloknak Peaty, ne-
künk Laci. Bejött” --- fogalmazott 
Balog Gábor.

Financsek Gábor így értékelt: „Igye-
keztem a lehetô legjobbat adni, amikor 
láttam, hogy az olasz srácot meg tud-
tam tartani, már éreztem, hogy Laci és 
Ricsi meg fogja tudni csinálni.”

Cseh László cáfol:
Nem vagyok én Jolly Joker, ez a 

csapat érdeme volt.
Persze, én is fáradtabb vagyok már, 

de amikor váltót mész, semmi nem 
számít. Az angoltól az elsô hosszon 
kaptam a hullámokat, de aztán a máso-
dikon sikerült annyira feljönni, hogy 
ez ne zavarjon.”

„Az utolsó tíz méteren már minden 
elsötétült szinte” –- ismerte el Bohus 
Richárd. „De ekkor ugrott be Laci 
képe, hogy mit úszott elôttem, meg 
Gabié és Finié, és azt mondtam ma-
gamnak, ha szétszakadok is, akkor is 
meg kell csinálnom, értük. Ôrület, 
hogy sikerült.

Én nem tudom, mikor voltam ennyire 
boldog!”

Dicsôségfal
Aranyérmesek
400 m nôi vegyes –- Hosszú Katinka
200 m nôi hát –- Hosszú Katinka
800 m nôi gyors –- Kapás Boglárka
200 m nôi vegyes –- Hosszú Katinka
200 m férfi pillangó –- Cseh László
4x200 m nôi gyors váltó –- Jakabos 

Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Kapás 
Boglárka, Hosszú Katinka, Késely Aj-
na

1500 m nôi gyors –- Kapás Boglárka
100 m férfi pillangó –- Cseh László
400 m férfi vegyes –-- Verrasztó 

Dávid
400 m nôi gyors –- Kapás Boglárka

Felemás meccsel búcsúzott a válogatott 
szurkolóitól

Két, egymástól eltérô félidôt játszott a magyar válogatott Elefántcsontpart 
ellen. Az elején, ha jobban koncentrálunk, akár gólt, gólokat is szerezhettünk 
volna. A második játékrészre már elfogyott a tudomány a zártan futballozó 
vendégek miatt, akik akár meg is szerezhették volna a gyôzelmet. Így igazságos 
döntetlen született egy nemzetközi szinten magasabban rangsorolt ellenféllel 
szemben.
Bernd Stork a találkozó elôtt arról beszélt, hogy a csapat méltóképp szeretne 

búcsúzni a hazai közönségtôl. A válogatott a meccs elôtti bemelegítésén lehetett 
látni, hogy olyan pestiesen szólva: oda akarják tenni magukat. Persze a szurko-
lók se maradtak le, a Himnusz alatt a magyar nemzeti zászlót jelenítették meg 
élôképként. A körítés és a szavak után már a tetteké volt a fôszerep. A nemzeti 
tizenegyben kezdôként pályára lépô Szalai bemutatta eddig „jól titkolt techni-
kai” repertoárját, elôbb sarokkal pöccintett Kleinheislerhez, majd egy Zida-
ne-csellel verte védôjét.

Késôbb a „kis vörös” 15-ös is felzárkózott csapattársához, agilisan és gyorsan 
futballozott, amit jó átadásai, lendületes megindulásai bizonyítottak. A találkozó 
elsô negyvenöt percében mégis Nagy Ádám magaslott ki. Olyan labdát adott 
például a 34. percben a bal oldalon kilépô Gyurcsónak, hogy arra mindenki 
csak csettintett a sajtópáholyban. A dolog szépséghibája, hogy elôbb Gyurcsó, 
majd a kapusról kipattanó labda után Szalai se tudott a kapuba találni.

Az eseménydús elsô félidô után lehetett reménykedni abban, hogy a folytatásra 
is megmarad a kombinatív támadójáték. Ám a vendég együttes zártabb és ke-
ményebb futballt mutatott be, így Dzsudzsákéknak jóval kevesebb területük és 
lehetôségük adódott. Mindössze Pintér Ádám egy próbálkozását érdemes 
megemlíteni néhány kósza beadást mellett. Sôt a második negyvenöt perc köze-
pén egy gyors kontra után Dárdai játékosa, Kalou fejelhetett hét méterrôl 
üresen a magyar kapura –-- szerencsére célt tévesztett.

Storck több alkalommal is változtatott a meccs vége fele közeledve, ami azt is 
jelentette, hogy újabb hadrendet (4-4-2-ôt) is gyakoroltatott csapatával. Ennek 
nyomán két újoncot is avattunk, Sallai Roland és Vida Máté személyében, 
akik egyáltalán nem játszottak megilletôdve, igaz, nem is volt túl sok idejük 
meglepôdni.

A két válogatott elsô egymás elleni mérkôzése a látottak alapján összességében 
jól szolgálta a felkészülést. A nézôkben talán lehet egy kis hiányérzet, fôleg a 
második játékrész, kicsit unalmasabb játéka miatt, de ne feledjük azt, amit 
Bernd Storck szövetségi kapitány korábban is mondott: a nemzeti tizenegynek 
a nyári Európa-bajnokságra kell csúcsformába lendülnie.

Legyen így!

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. Az Azori-szigetcso-
porthoz, 2. Melodrámának, 3. Méh-
pempônek, 4. A klakk a fizetett tap-
solok csapata volt, 5. Parlamentális 
királyság, 6. Az angol „goal” szóból 
ered, amely jelentése: kapu, 7. A se-
bészeket, 8. Henrich Heine, 9. A kéné, 
10. Cathy Freeman ausztrál futó.

E heti kérdéseink:
1. Kit neveznek az anarchista mozga-

lom atyjának?
2. Melyik fém ércei a gelenit és a 

cerusszit?
3. Mit jelent magyarul:blaszfémia?
4. Kit nevezett Ady Endre Költôcske 

Mihálynak?
5. Mi a pénzneme Kazahsztánnak?
6. Mi a fôvárosa Üzbegisztánnak?
7. Ki a zeneszerzôje az Évaszakok 

címû oratoóriumnak?
8. Mely tudományágak kiválósága 

volt az ókorban Eukleidész?
9. Melyik szervünkben található az 

Eustach-kürt?
10. Melyik szerzetesrend nôi ágának 

tagjait nevezik klarisszáknak?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

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

járt orvosnál.
–-- Ôszintén sajnálom –-- mondja az 

orvos a frissen operált betegnek –--, de 
újra fel kell nyitnom a hasát.

–- Miért?
–-- Mert benne felejtettem a gumi-

kesztyûmet. 
–-- Ez nem probléma doktor úr! Itt 

van száz forint, és vegyen magának 
egy másikat.

* * *
A mûtétet nem lehet el kezdeni, mert 

az altató or vos késik. Felhívják te le-
 fo non, hogy mikor ér be.

–-- Hát sajnos dugóba ke rül tem, de 
mi a páciens fog lalkozása?

–-- Útkarbantartó.
–-- Ó, akkor nem kell al tat ni. Tegye-

nek egy lapátot az álla alá, és rögtön 
elalszik.

* * *
Egy bokszolónak sürgôsen ki kell 

venni a vakbelét.
–-- Alszik már a páciens? –-- kérdi az 

operációra érkezô sebész az altatóor-
vost.

–-- Sajnos nem –-- panaszkodik. –-- 
Már harmadszor próbálom altatni, de 
nem megy. Miközben számolok 1-tôl 
10-ig, 9-nél mindig talpra ugrik!

* * *
A mûtôben operációhoz készülôdnek. 

A sebész megszólal:
–-- Nôvér, kérek egy kis alkoholt.
Erre a beteg ijedten felül a mûtô-

asztalon:
–-- Nem tudna várni a mûtét utánig, 

doktor úr?
* * *

Mi az, amit nem szeretnél a se bész-
 orvosodtól hallani a mûtôben:
* Nôvérke, aláírta a beteg a szerv a-

dományozásról szóló nyilat koza tot?
* Ne aggódjon, azt hiszem, elég éles.
* Mindenki álljon meg ott, ahol van! 

Ki esett a kontaktlencsém.
* A francba, megint kiment a lám-

 pa…
* Hozd vissza! Rossz kutya!

* * *
Tapintatos nôvér:
–-- Mondja Kovács úr, maga babo-

nás?
–-- Nem. Miért? Mert holnap reggeltôl 

már csak bal lábbal tud felkelni.
* * *

–-- Kovács úr! Van egy jó meg egy 
rossz hírem.

–-- Tudja mit, kezdje a jóval!
–-- A leletek szerint önnek már csak 

24 órája van vissza.
–-- Uramisten! Mi lehet az, ami ennél 

is rosszabb?
–-- Az, hogy elfelejtettem tegnap 

szól ni…
* * *

Ne aggódjon! –-- mondja az or vos az 
egyik betegének vizit köz ben. Két 
hé ten belül kikerül az osz tályomról.

–-- Hogyan fôorvos úr?
–-- Vagy így, vagy úgy.

* * *
Az orvos alaposan megvizsgálja a 

be  teget, ellenôrzi a leleteit, de meg 
sem szó lal, csak hümmög a papí rok 
felett. A be teg tü rel metlenül kérdezi:

–-- Doktor úr, hát mi a bajom?
–-- Azt majd a boncolás mutatja meg.

* * *
–-- Miért beszélnek az orvosok a 

mûtôben latinul?
–-- Nem tudom.
–-- Hogy a beteg szokja a holt nyel-

veket.

Egyperces tudományA befalazott mátka legendája
Sokan ismerjük a Thököly úti befa-

lazott mátka legendáját, de felmerül-
het a kérdés: mennyi az igazságtar-
talma a halhatatlan szerelemrôl szóló 
történeteknek? Valódi emlékmûrôl 
vagy egyszerû, a korban divatos dizáj-
nelemrôl van szó?

Az egyik legnagyobb budapesti rej-
tély a Thököly úti befalazott mátka 
szobra.

A furcsa szoborról azt tartják, hogy 
egy gyászoló katona állíttatta felesége 
emlékéül: a nô várta haza a férfit a há-
borúból, egyszer azonban halálhírét 
hozták.

Az asszony nem akarta elhinni, hogy 
férje meghalt, ezért hosszú idôn ke-
resztül várta tovább az erkélyen --- 
amikor a férfi azonban egyszer való-
ban megjelent, a feleség szívrohamot 
kapott, és meghalt.

A gyászoló férj befalaztatta az asz-
szony erkélyét, és szobrot emeltetett 
szerelmének.

A történet nagyon megható, azonban 
semmi igazságtartalma nincs: a szobor 
csupán díszítés, amelynek ötletét a ház 

tervezôjének, Ybl Lajosnak a fia 
hozta magával Párizsból ---- a francia 
fôvárosban ugyanis divat volt ilyen 
díszeket alkalmazni abban az idôben.

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 La-
boratórium (European Molecular Bio-
logy Laboratory, EMBL) kutatói ege-
reken tanulmányozták a 
hippokampuszt, azaz az agynak azt a 
területét, 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.

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 informá-
cióáramlást a fô útvonalon, fel tudták 
idézni a memóriát. Ez megerôsíti azt, 
hogy ez az út szerepet játszik az emlé-
kek kialakulásában, de nem létfon-

tosságú ezen emlékek felidézésében. 
Az utóbbiban valószínûleg a hippokam-
puszba vezetô második út vesz részt, 
vélik a kutatók.

A fô útvonal blokkolása azonban 
váratlan következménnyel járt együtt: 
meggyöngültek az úton lévô kapcsola-
tok, 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 Com-munications 
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.”



00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Hogy volt?! 
02:20 Megálmodtalak 
(1943)  Magyar romanti-
kus film. Rendezte: Vasza-
ry János. Szereplők: Murá-
ti Lili (énekesnő), Bilicsi 
Tivadar (vőlegény), Kiss 
Manyi (barátnő), Romváry 
Gertrúd (menyasszony), 
Mihályi Ernő (a menyasz-
szony apja), Ladomerszky 
Margit (a menyasszony 
anyja)
03:40 Legenda - válogatás 
04:05 Slágertévé Vidám, 
zenés műsor Kovács Kati 
és Haumann Péter vezeté-
sével. Fellép Zana József, 
Gergely Róbert, Németh 
József, Dobos Attila és 
Korda György is.
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Árvai-
Beszkidek - Felső-Árva 
05:55 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Kölcsey 
Ferenc - 2. rész
06:25 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora. Ko-
vács Kati énekes, szövegí-
ró, színésznő. Könnyű len-
ne azt hinni, hogy már min--
dent elmondott, már min-
dent tudunk róla, de most 
máshogyan látja a világot. 
Azt mondják sose dolgozott, 
helyette inkább szolgált: 
bennünket, a közönséget.
06:55 Ridikül   
07:55 Világ Kikötő  Knut 
Hamsun nyomában
08:45 Német nyelvű hírek   
08:55 Öt kontinens   
09:30 Orosz nyelvű hírek  
09:40 Summa    
10:05 Világ-Nézet   
10:35 Útmutató   
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 ...hogy szaladnak a 
fák! (1966) Magyar film  
Rendezte: Zolnay Pál. Sze-
replők: Kiss Manyi (Lina 
néni), Iglódi István(Simon),  
Koltai János (Török Mihály), 
Dajka Margit (Vass Mari)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Rúzs és selyem  
14:40 Család-barát   
16:05 Roma Magazin  
16:35 Domovina  Szlovák 
nyelvű magazin
17:05 Itthon vagy!   
17:35 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad  A Lu-
xemburg-palota Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
18:10 Kulturális világörök-
ségek Japánban 6/3.:Nikkó 
szentélyei és templomai és 
a Suri várkastély Japán 
ismeretterjesztő sorozat  
18:35 Természeti világ-
örökségek Japánban 3/3.
Shiretoko-félsziget egye-
dülálló élővilága.Japán 
ismeretterjesztő sorozat  
19:00 Hogy volt?!  Kaló 
Flóriánra emlékezünk
20:00 Már egyszer tetszett! 
Kinn vagyunk a vízből, 
avagy egy nedves nap 
éjszakája
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül  
23:25 Család-barát    
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00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:15 ...hogy szaladnak a 
fák! (1966)  Magyar film  
03:35 Ízőrzők. Kustánszeg. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
04:05 Már egyszer tetszett! 
(2009)  Kinn vagyunk a 
vízből, avagy egy nedves 
nap éjszakája
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró  Észak-
Bánát - Aranka síkja - 
Kikinda háta. 
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Vörös-
marty Mihály - 1. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Mikló-
sa Erika Liszt Ferenc-díjas 
szoprán operaénekesnő. 
06:50 Ridikül   
07:45 Kulturális 
világörökségek Japánban 
6/3.: Nikkó szentélyei és 
templomai és a Suri vár-
kastély Japán sorozat  
08:10 Természeti világ-
örökségek Japánban 3/3.: 
A Shiretoko-félsziget 
egyedülálló élővilága.
Japán sorozat  
08:30 Német nyelvű hírek  
08:40 Térkép    
09:10 Szeretettel 
Hollywoodból   
09:40 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Család és otthon   
10:15 Református magazin    
10:45 Református ifjúsági 
műsor   
10:55 Metodista ifjúsági 
műsor   
11:05 Ortodox ifjúsági 
műsor   
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Extázis 7-től 10-ig 
(1969)  Magyar dokumen-
tumfilm.Volt idő, amikor a 
magyar fiatalság az Illés, a 
Metró, az Olympia, az Ome-
ga és Tolcsvayék számaiért 
rajongott, de a magyar beat-
mozgalomnak nemcsak lel-
kes hívei, hanem elszánt elle-
nzői is voltak. A film igazi 
kultúrtörténeti kincs.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor    
13:40 Térkép    
14:25 Család-barát   
15:45 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű magazin
16:15 Unser Bildschirm   
Német nyelvű magazin
16:45 Magyar gazda   
17:05 Útravaló   
17:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A pári-
zsi Tengerészeti Múzeum 
Francia sorozat  
17:55 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe 2/1.: 
Az megélt forradalom.
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
19:00 Hogy volt?! Oszter 
Sándor felvételeiből
19:55 Dallamról dallamra 
(1996) Cintányéros cudar 
világ! - Mulat az Operett,  
Aki az ország kedvence - 
Gencsy Sári
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szabadság tér '56 
02:15 Máz (1987)  
Magyar tévéjáték  
03:25 ÍzőrzőkTihany
03:55 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró  Sztrázsó-
hegység - Trencséni 
emlékek
05:50 Magyar klasszikus-
ok új köntösben  Takaró 
Mihály  irodalmi műsora
Katona József
06:20 Szellem a palack-
ból... Karlócai Mariann 
játékgyűjteménye 
06:50 Ridikül  
07:40 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe: 2/2. 
Az megölt forradalom
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Hazajáró  
09:10 Magyar Krónika  
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:45 Médiaklikk    
10:10 Tessék!    
10:35 A sokszínű vallás   
10:50 Biblia és irodalom  
11:05 Kereszt-Tények 
11:10 Így szól az Úr!   
11:30 Angol nyelvű hírek   
11:45 Rafinált bűnösök 
(1984)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Molnár György. 
Szereplők: Koltai Róbert 
(Sejba tolvaj), Rudolf Hru-
sinsky (Dr. Pelás főfelü-
gyelő), Törőcsik Mari 
(Bukláné, mosónő), Szom-
bathy Gyula (Vavrusek úr, 
kereskedő), Agárdy Gábor 
(pap), Bencze Ferenc (bör-
tönőr), Benedek Miklós 
(Zamek úr), Bodnár Erika, 
Dégi István (Huriek úr), 
Fillár István (Hrusinsky, 
Rudolf magyar hangja), 
Füsti Molnár Éva (Stendle-
rné asszony), Holl István 
(Valuska úr), Iglódi István 
(Tevlin úr), Kállay Ilona 
(Dormné asszony), Kern 
András (Stendler úr, ma-
gándetektív), Pásztor Erzsi 
(Dr.Pelásné asszony), Sán-
dor Böske (anyós), Simor-
jay Emese (Stackné asszony), 
Sinkó László (Bilek úr)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró  
14:10 Magyar Krónika  
14:45 Család-barát   
16:10 Rondó   
17:10 Család és otthon   
17:35 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad  A pá-
rizsi Természettudomá-nyi 
Múzeum
18:10 Bábuk az univer-
zumban - Deim Pál 
19:00 Hogy volt?! Piaf 
100. 2015-ben sokféle mó-
don emlékezünk arra, hogy 
100 éve szület tt a sanzon ki-
rálynője, akinek életútjáról - 
dalainak segítségével - több 
színpadi mű és film  készült. 
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Zsaruvér és csigavér 
(2001)  2. rész Több tonna 
kámfor. Magyar tévéfilm  
22:35 Ridikül  
23:35 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
12/1.: Szigetköz
02:25 Rafinált bűnösök 
(1984)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Molnár György
03:30 Ízőrzők Szentgál
04:05 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró  
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Jókai 
Mór - 1. rész
06:20 Szellem a palack-
ból...  Korenchy Gábor 
zenélő szerkezetei
06:50 Ridikül   
07:45 Bábuk az univer-
zumban - Deim Pál Mun-
kácsy-, Kiváló Művész- és 
Kossuth-díjas alkotó 2007-
ben ünnepelte 75. születés-
napját. A művész pályáját 
bemutató filmben a meste-
ren kívül megszólalnak 
pályatársai, művészetét 
alaposan ismerő szakem-
berek. A vallomásokon 
keresztül kibontakozik 
Deim Pál rendkívül gaz-
dag életműve. A film saj-
nálatos aktualitását az adja, 
hogy 2016. május 8.-án 
életének  84. évében el-
hunyt a művész, s ezzel a 
filmmel tisztelgünk előtte.
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Deák 
Ernő, a magyar kultúra 
ausztriai nagykövete. Ma-
gyar ismeretterjesztő sorozat  
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:25 Iskolapad   
09:50 Élő egyház    
10:10 Katolikus krónika 
10:40 Isten kezében 
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:25 Torquato Tasso 
(1983)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Gábor Miklós, 
Felvidéki Judit. Szereplők: 
Bálint András (II. Alfonz, 
Ferrara hercege), Jordán 
Tamás (Torquato Tasso), 
Kozák András (Antonio 
Montecatino, államtitkár), 
Vass Éva (Leonora Sanvi-
tale, Scandiano grófnője), 
Venczel Vera (Leonora 
D`Este, a herceg húga)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!    
13:40 Összhang (2010)  
14:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Deák 
Ernő, a magyar kultúra 
ausztriai nagykövete
14:45 Család-barát  
16:05 Virágzó Magyaror-
szág Letenye
16:30 P'amende   
17:00 Kosár   
17:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad Versailles 
mesés kertjei Francia sorozat  
17:55 MMA - portré soro-
zat Léptékváltás, avagy ki 
vezette a szekeret - Haris 
László emlékei, vallomásai
19:00 Hogy volt?! (2015)  
Pálos Zsuzsát köszöntjük
19:55 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Zsaruvér és csigavér 
(2008)  3. rész A szerencse 
fia. Magyar tévéfilm  
22:35 Ridikül   
23:35 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 A Bagi Nacsa Show 
02:25 Torquato Tasso 
(1983)  Magyar tévéjáték  
04:00 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Lánzséri-
hegység 
05:50 Csináljuk a 
fesztivált!  
06:55 Öt kontinens   
07:25 Léptékváltás, avagy 
ki vezette a szekeret - Haris 
László emlékei, vallomásai
08:20 Német nyelvű hírek   
08:30 Unió28    
08:50 Kosár    
09:15 Itthon vagy!   
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:45 Szeretettel 
Hollywoodból   
10:15 Rúzs és selyem   
10:50 Öt kontinens  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Afrikai vőlegény 
(1944)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Balogh István. 
Szereplők: Latabár Kál-
mán (Kökény Tóbiás), 
Vaszary Piri (Mária), Hid-
véghy Valéria (Szalkay 
Manci), Pataky Jenő (Be-
rinday György), Egyed 
Lenke (Manci édesanyja), 
Pártos Gusztáv (Mária 
fivére), Misoga László 
(Inas), Gárdos Kornélia, 
Herenti Mici
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Család-barát   
14:55 Novum   
15:30 Boxutca, Magyar 
dokumentumfilm  
16:25 Szabadság tér '56 
17:15 Magyar elsők 
(2004) Az első magyar 
színtársulat - az első 
magyar kőszínházak
17:35 Hogy volt?!  
18:35 SzerencseSzombat  
19:25 Örökzöld dallamok 
Randevú a Georgia Bárban 
20:00 Egynyári kaland 
(2014) 6/1.: Beköltözés. 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Dyga Zsombor. Szerep-
lők: Gecs Mónika, Schre-
ier Viktor, Szerednyey Bé-
la, Bartsch Kata (nincs ne-
ve), Dobos Evelin (Dóra), 
Döbrösi Laura (Fanni), 
Fullajtár Andrea (Ilona), 
Héricz Patrik (Gábor), Hir-
tling István (Karsai), Mátyás-
sy Bence (Máté), Mucsi Zol-
tán (Gáspár), Pribelszki Nor-
bert (Balázs), Rubóczki Már-
kó (Bence), Schmidt Sára 
(Zsófi), Söptei Andrea (An-
na), Szerednyei Béla (Barna-
bás), Téby Zita (Erika), Tóth 
Loon (Lajos), Vecsei Miklós 
(Péter)
21:00 HÍRADÓ  
21:30 A Bagi Nacsa Show 
22:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show (2013)  Ka-
rantén, Magyar tévéfilm  
Rendezte: Márton István. 
Szereplők: Dankó István 
(Ond), Elek Ferenc (Albert), 
Fodor Annamária (Timi), 
Gazsó György (Levente), 
Gyuriska János (dr. Kürtös), 
Juhász István (Játványügyis 
1.), Király Róbert (Járvány-
ügyis 2.), Kovács Lehel 
(Karesz), Mogács Dániel 
(Róbert)
23:05 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Gasztroangyal
02:25 Kaland ( 2011)  Ma-
gyar film  Rendezte: Sipos 
József. Szereplők: Gerd 
Böckmann (Kádár profesz-
szor), Marozsán Erika (An-
na), Csányi Sándor (Zoltán 
doktor), Eperjes Károly 
(Szekeres doktor), Törő-
csik Mari (Nono), Nagy-
Kálózy Eszter (Olga gróf-
nő) Dr. Kádár Péter pro-
fesszor minden tekintetben 
sikeres. Karrierje szárnyal, 
fiatal felesége, Anna pedig 
irigylésre méltóan gyönyö-
rű. Tökéletes élete épp a- 
zon a napon hullik darab-
jaira, amikor kinevezik a 
legnevesebb klinika 
vezetőjévé. 
03:50 Egynyári kaland 
(2014)  6/1.: Beköltözés 
Magyar tévéfilm  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Kézdiszék 
05:50 Gasztroangyal  
Bábolna
06:45 Operettalbum - 
Eisemann Mihály
07:15 Boxutca (2016)  
Magyar dokumentumfilm  
08:05 Balassagyarmat 
kincsei Horváth Endre 
öröksége
08:20 Német nyelvű hírek   
08:25 Élő egyház    
08:50 Minden tudás   
09:10 Profit7    
09:30 Orosz nyelvű hírek   
09:45 Noé barátai  
10:15 Novum   
10:50 Térkép    
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Családunk szégyene 
(1942)  Magyar film  Ren-
dezte: Martonffy Emil.Sze- 
replők: Goll Bea (Éva), Goll 
Bea (Lili), Turay Ida (Csöpi), 
Vaszary Piri (Klári néni), 
Benkő Gyula (A fia), Haj-
mássy Miklós (Csöpi vőle-
génye), Mály Gerő (Szőts), 
Halmay Tibor (Merész), 
Goll Bea (Éva/Lili) Klári 
néni, aki Mexikóban éli 
világát 100 dollárral - gyer-
mekenként - támogatja egy-
kori szerelmét, aki szegény 
egyedül neveli gyermekét, 
mivel megözvegyült. A 
csalafinta Szőts, hogy több 
pénzt csikarjon ki belőle, egy 
helyett két gyereket hazudik. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Szabadság tér '56 
14:15 Család-barát   
15:50 Rúzs és selyem   
16:20 Önök kérték  
17:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
17:50 Öt kontinens  
18:25 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:00 Gasztroangyal  
Bábolna.
20:00 „A zene az kell” 
Őrült nők ketrece, Túl a 
Maszat-hegyen
20:25 „A zene az kell” 
Hegedűs a háztetőn
21:00 HÍRADÓ  
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Egy döntő pillanat 
(2014)  Magyar doku-
mentumfilm  
22:25 Öt kontinens  
23:00 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Önök kérték   
02:25 Extázis 7-től 10-ig 
(Extázis 7-10-ig, 1969)  
Magyar dokumentumfilm  
03:50 Dallamról dallamra 
Cintányéros cudar világ! - 
Mulat az Operett
04:20 Dallamról dallamra 
Aki az ország kedvence - 
Gencsy Sári
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Nógrád - 
Jó palócok az Ipoly mentén
05:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben. Vörös-
marty Mihály - 2. rész
06:25 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Novák 
Péter - színész, énekes, szö-
vegíró, zeneszerző, műsor-
vezető. 
06:55 Ridikül  
07:50 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe (2005)  
2/1.: Az megélt forradalom 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:45 Német nyelvű hírek   
08:55 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Nagyok   
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:05 Kék bolygó   
10:30 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:55 Új nemzedék  
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Máz (1987)  Ma-
gyar tévéjáték  Rendezte: 
Mihályfy Sándor. Szerep-
lők: Garas Dezső (Fakó 
Menyhért, szakmunkás), 
Pásztor Erzsi (Erzsi, a fele-
sége), Haumann Péter (Csa-   
povicz igazgató), Balogh 
Emese (Nusika, a titkárnő), 
Tahi Tóth László (Pyrk, a 
főmérnök), Sinkovits Imre 
(Mazányi elvtárs), Szirtes 
Ádám (Mibánt szakszerve-
zetis), Incze József (Tar-
goncás, targoncás)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok   
14:45 Család-barát   
16:00 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű magazin
16:30 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
17:00 Kárpát expressz  
17:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad . A 
Moulin Rouge. Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
17:55 A vaddiófa árnyéka - 
Rácz Sándor arcképe 2/2.: 
Az megölt forradalom. 
Magyar sorozat  
18:50 Hogy volt?! (2015) 
Karinthy Márton születés-
napjára
19:50 8. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál I. rész - (Fő-
városi Nagycirkusz 2010. 
január 21-25.)
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Zsaruvér és csigavér 
(2001) 1. rész A királyné 
nyakéke. Magyar tévéfilm  
Rendezte: Bujtor István. 
Szeeplők: Bujtor István, 
Kern András, Kállai Fe-
renc, Gór Nagy Mária
22:35 Ridikül   
23:35 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

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

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

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

LEICHHARDTBAN, Sydney nép-

szerû belvárosi negyedében két szép 

szoba kiadó tágas kertes 2 fürdôszobás 

házban, 100 méterre a villamostól, 

busztól, üzletektôl. Diákoknak, 

szakem-bereknek, pároknak megfe-

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

Grüner Péter és munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

lelô, akik nem dohányoznak, csen-

desek, tiszták és nem tartanak házi-

állatot. A társbérlô férfi  biztonsági ôr. 

Lakbér megegyezés szerint. Telefon: 

0403 818-410.

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

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

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

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

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

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

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

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

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

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


