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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
egyik felderítô alakulata és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem önkéntesei 
vesznek részt.

A gyakorlat során a katasztrófavédelem hajdúszoboszlói gyakorlóbázisán 
éles helyzeteket szimulálva embereket mentenek ki „egy többszintes, összedôlt 
szállodából, rombadôlt lakóépületekbôl, alagútból”, s egy árvíz elleni védekezést 
szimulálva nyúlgátat is építenek az aradi tûzoltók közremûködésével --- ismer-
tette Jackovics Péter.

Kovács Ferenc tûzoltó dandártábornok, hajdú-bihari katasztrófavédelmi 
igazgató az MTI érdeklôdésére elmondta: a Hunor 210 tagja az ország különbözô 
részein tûzoltóként teljesít szolgálatot, de rendszeresen vesznek részt közös 
gyakorlatokon, kiképzéseken. Utóbbiakon szerzett tapasztalataikat hatékonyan 
kamatoztatják a térségi tûzoltó munkában --- tette hozzá a tábornok.

Kövér László házelnök 
Ausztráliába érkezik

Kövér László házelnök úr és nyolctagú delegációja november 5-én, szerdán 
Melbournebe érkezik. Ezen a napon este 7 órakor elöbb koszorút helyez el a 65 
éves Református gyülekezet emléktáblájánál, majd a Melbourne-i Konzuli 
Iroda állófogadást rendez a küldöttség üdvözlésére a Bocskai Házban (123 St 
Georges Rd., Fitzroy North). 7-én, este 6:30-kor új magyar állampolgárok 
eskütétele a wantirnai Magyar Központban.

Ottani fogadását és programját követôen Canberrában Székelykaput avat, 
majd Sydneybe látogat.

Sydneybe november 8-án, szombaton délután érkeznek. 9-én, vasárnap de. 
10:30-kor a Rookwood-i Temetô magyar részlegében megkoszorúzza a Hôsök 
Keresztjét a magyar szervezetek zászlóinak karéjában. De. 11:30-kor 
Ökumenikus Istentiszteleten vesz részt, Carrington Ave., Strathfield. Igét 
hirdet Nt. Péterffy Kund és Ft. Lédeczi Dénes lelkipásztor. Ezt követôen a 
Délvidéki Magyar Klubban ebédel, 31 Glendening Road, Glendenning. Ezt 
követôen mûsoros megemlékezés lesz a Klubban a 70 évvel ezelôtti délvidéki 
atrocitások gyászos eseményeit felidézve, amit új magyar állampolgárok 
eskütétele követ. Ez alkalomból ünnepi beszédet mond Kövér László házelnök 
úr. Este vacsora a canberrai Képviselôház elnökével Bronwyn Bishop-pal és 
Stephen Parry-val a Szenátus elnökével. Helyszín: Park Hyatt, The Rocks, 
Sydney. 

November 10-én, hétfôn délelôtt a Sydney-i Kormányzati Központban 
hivatalos találkozó Bronwyn Bishop asszonnyal az Ausztrál Képviselôház 
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Október 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Farkas nevû kedves olvasóinkat.

Farkas:Régi magyar személynév-

bôl. A névadás indítéka, hogy a szülô, 

olyan bátornak szertné gyermekét, 

mint a farkas.

 Köszönthetjük még: Cseke, Kris-

tóf, Wolfgang, Walter nevû baráta-

inkat.

November 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Marianna nevû kedves olvasóinkat.

Marianna: A latin marianus név 

nôi, Mariana párjának módosult for-

mája.

Köszönthetjük még: Marian, Mari-

anne, Mariella, Marietta, Mario, 

Marius nevû barátainkat.

November 2.

Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Achilles nevû kedves olvasóinkat.

Achilles: A görög Achilleusz név 

latinasított formája. Jelentése: A kí-

gyó fia.

Köszönhetjük még: Bogdán, Rá-

told, Tóbiás, Tódor, nevû barátainkat.

November 3.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Gyôzô nevû olvasóinkat.

Gyôzô: A 19. század elején keletke-

zett, a Viktor név magyarító lefordítá-

sa.

Köszönthetjük még: Viktor, Viktó-

ria, Valentin, Bertold, Ida, Szilvia, 

nevû barátainkat.

November 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Károly nevû kedves olvasóinkat.

Károly: Két név egybeesése, az 

egyik a régi magyar Karuly személy-

névbôl a jelentése: karvaly, turul.

 Köszönhetjük még Berill, János, 

Karola, Karolina, Lina, Mózes, 

nevû barátainkat.

November 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Imre nevû kedves olvasóinkat.

Imre: A germán Amalrich név 

Emrich változatából. Az Amalrich 

elemeinek jelentése: az Amálok (gót 

királyi család) + híres, királyi.

Köszönhetjük még Avarka, Filo-

mena, Tétény, Tôhötöm, Zakariás 

nevû barátainkat.

November 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lénárd nevû kedves olvasóinkat.

Lénárd: A rajnai német Leonhard 

névbôl. Jelentése erôs, mint az orosz-

lán.

Káöszönthetjük még: Leó, Enok, 

Lóránt, Lóránd nevû barátainkat.

Nemzetközi szinten is bizonyít 
a Hunor mentôszervezet

A Hunor hivatásos mentôszervezet már több éles hazai és külföldi bevetésen 
bizonyította: Magyarország ezen a területen is képes ellátni nemzetközi köte-
lezettségeit. A magyar, bolgár, román mentôalakulatok közös gyakorlata az 
ENSZ által megfogalmazott irányelveknek és módszereknek megfelelô, úgyne-
vezett nehéz kategóriájú városi kutató-mentô szervezet, amelybôl a világon 
tizenhárom van --- mondta az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság 
(OKF) vezetôje Hajdúszoboszlón.

A Hunor Budapesten három, vidéken hat óra alatt képes elérni a bevetési 
készültséget, külföldön 48 órán belül tudja megkezdeni a mûködést --- ismertette 
az OKF fôigazgatója. Bakondi György emlékeztetett a 2013-as szabolcsi 
hóhelyzetre, a Dunán akkor levonuló árhullámra, illetve a tavaly Budapesten, 
az óbudai Tímár utcában felrobbant lakóépületre, ahol rendkívüli körülmények 
között álltak helyt a Hunor tagjai.

Elmondta azt is, hogy a Hunor mentôszervezet tíz napon át képes önellátóan, 
külsô segítség nélkül folyamatosan dolgozni a kárterületen, így a csapat nem 
terheli az amúgy is nehéz helyzetben lévô, katasztrófa sújtotta ország hatóságait 
--- magyarázta Bakondi György.

A Hunor búvárjai voltak az elsô külföldiek, akik segítettek a mentésben a 
Costa Concordia luxushajó Földközi-tengeri baleseténél, legutóbb pedig a tava-
szi szerbiai árvíznél mentettek életeket --- tette hozzá az altábornagy.

Jackovics Péter tûzoltó ezredes, a Hunor parancsnoka arról tájékoztatott, 
hogy a csütörtöktôl vasárnapig tartó hajdúszoboszlói gyakorlaton az ENSZ 
megfigyelôi elôtt a Hunor 52 tagja, valamint Bulgária és Románia mentôcsapatai 
és mûveleti tisztjei, a rendôrség, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Honvédség 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett anya, anyós, 
nagymama és dédnagymama

KOVÁCS ANNA
2014. szeptember 19-én, életének 91. évében,

visszaadta nemes magyar lelkét Teremtôjének.
Gyászolják: fia János, menye Juliska,

leánya Annuska,
unokái: Steven, Ibolyka, Marika, Erica

unokamenye, Anna,
unokavejei, Antus, Tim

dédunokái: Joshua, Alicia, Aaron, Kaitlyn, Jessica, 
Adrian, Corey, Alex, Chelsea, Deanna, Jake.

Valamint a világon szétszórtan élô rokonai és barátai.

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik utolsó 

útjára elkisérték és gyászunkban osztoztak velünk.

A gyászoló család



elnökével. Délben városnézés és ebéd, séta a Circular Quay és az Opera Ház 
környékén. Délután Sydney természeti szépségeinek megtekintése: a Gap, 
Bondi Beach, Cooge és Bronte környéke. Este 18:30 Zártkörû vacsora a Deák 
Körrel karöltve, 131 Macquarie Street alatti Æsops nevû görög Restaurantban. 
Az alkalmat megragadva Kövér László házelnök úr magyarságpolitikai elôadást 
fog tartani a 21. századi Magyarországról. –  A háromfogásos vacsorát a 
Magyar Házból jól ismert, népszerû Kováts Gábor fôszakács készíti.

November 11-én, kedd, kirándulás a Kék-hegyek lenyûgözôen szép tájainak 
megtekintésére. Túravezetô Nt. Péterffy Kund. Kisérô Sikó Anna nagykövet-
asszony.

Szülessen meg 
minden kívánt gyermek

Ötéves a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, a kívánt gyerekek 
megszületését támogató civil szervezet az évfordulót  konferenciával ünnepelte 
Budapesten.

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma család- és népesedéspolitikáért fele-
lôs helyettes államtitkára az eseményen azt mondta, a kormány most azon dol-
gozik, hogy az egygyerekes családokat abban segítsék, hogy legalább még egy 
gyermeket vállaljanak. Fûrész Tünde a Magyar Tudományos Akadémia épü-
letében tartott rendezvényen emlékeztetett arra: a mozgalom alapítója, Kopp 
Mária orvos, a Népesedési Kerekasztal szervezôje volt az elsô, aki megfogal-
mazta azt, hogy a kívánt és tervezett gyerekek megszületését kormányzati 
eszközökkel is támogatni kellene. Jelezte, a kormány, miként a korábbi évek-
ben, a mostani ciklusban is magáénak vallja ezt a szemléletet. Utalt arra, hogy a 
kormány a múlt héten is tárgyalt egy népesedésügyi csomagról, amelynek 
ugyanez a fô célja.

A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a kormánynak az elmúlt négy 
évben számos olyan családpolitikai intézkedése volt, amely a Népesedési Ke-
rekasztal vagy a mozgalom javaslatain alapult. Ezek között említette a családi 
adó- és járulékkedvezmény-rendszer --- francia mintára történt --- bevezetését, 
aminek köszönhetôen az elmúlt négy évben 800 milliárd forint maradt a gye-
rekeket nevelô családoknál. Hozzátette: bíznak abban, hogy a támogatási rend-
szer tovább bôvíthetô. A mozgalom által javasolt, a munka és a család össze-
hangolása érdekében tett intézkedések között sorolta fel a gyed extrát, a 
kisgyermekes anyákat foglalkoztató munkáltatóknak biztosított adókedvez-
ményt, a családbarát munkahely pályázatot, a diplomás gyedet, valamint a 
bölcsôdei férôhelyek számának növelését, a családi napközik támogatását. Azt 
mondta, a kormányzati és civil együttmûködés hatására egyre több családban 
vállalnak több gyereket, egyre több a „három királyfi vagy királylány”. Megje-
gyezte ugyanakkor, hogy a kétgyerekesek aránya valamelyest csökkent, ezért 
a kormányzat most azon dolgozik, hogy az egygyermekes családok merjenek 
még egy gyermeket vállalni.

A mozgalmat 2009-ben Kopp Mária hívta életre, a civil szervezet elnevezése 
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HÍREK
arra utal, hogy a népmesékben a harmadik királyfi menti meg az országot. A 
mozgalmat azért indították, hogy annyi gyerek születhessen, ahányat a család-
alapító fiatalok terveznek; ennek érdekében a civil szervezet számos konkrét 
javaslatot terjesztett már a kormányok elé, ezek közül többet be is építettek a 
kormányzati családpolitikába. A szervezet indította el a Családbarát vállalat 
díjat is; ezt az elismerést azok a cégek nyerhetik el, amelyek vállalják, hogy 
elôsegítik a családbarát szemlélet kialakítását, és ezt a szellemiséget beépítik a 
cég stratégiájába is.

A mozgalomnak sikerült elérnie azt is, hogy a korábbi Országgyûlés vala-
mennyi frakciója nevében közös, ötpárti nyilatkozatot adtak ki, amelyben a 
politikusok vállalták, hogy támogatni fognak minden olyan családpolitikai in-
tézkedést, amely a születésszám növekedését eredményezheti.

Felmérések szerint a fiatal párok két-három gyereket szeretnének, ám végül 
átlagosan mindössze 1,3 gyermek születik meg a kapcsolatokból. A mozgalom 
egész napos konferenciáján, amelyen vándorbölcsôket is kisorsolnak, részt vett 
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége is.

Mi, magyarok
A Mi, magyarok kiállítás 2014. október 23-tól nyitja meg kapuit a nagykö-

zönség elôtt. Elsôsorban a tizenéves fiataloknak szólóan --– a magyarság 
múltbeli teljesítményein, történelmén, tudományos és sportbeli sikerein túl 
mai példák, ötletek, találmányok bemutatásával ösztönöz a jövôbeli teljesít-
ményekre. A Kosztolányi Dezsô által kiválasztott legszebb 10 magyar szó 
segítségével minden látogató képet kaphat arról, milyenek vagyunk mi, ma-
gyarok.

Tizennyolc termen keresztül mutatjuk be a magyarság kincseit: nyelvünk, 
irodalmunk, tudományunk eredményeit, történelmünk áldozatokat kívánó nagy 
eseményeit, az egykori és mai lángelmék teljesítményeit. Ezen a kiál-lításon 
egyszerre jelenik meg a sport terén felmutatott kitartás és siker, vala-mint a 
hazáért vállalt hôstett. Ezen a kiállításon együtt vannak jelen a történelmi múlt 
„Életünket és vérünket!” kiáltó hôstettei: az egri vár védelme, és 1956, a 
hôsiesség, becsület és kitartás, a bátor küzdelem példái a tudomány és a sport 
teljesítményeivel: a marsjáróval és olimpikonjaink aranyérmeivel.

Mindezt a legkorszerûbb látványtervvel és technikai eszközök segítségével 
mutatjuk be, elsôsorban a tizenéves célközönségünknek, azoknak a 13-16 éves 
diákoknak, akik a tanórákon tanulnak minderrôl, de élményszerûen nem na-
gyon tudják megtapasztalni. A jövônk a jelen fiataljainak kezében van, ezzel a 
kiállítással azt szeretnénk elérni, hogy ez a generáció tudatában legyen annak, 
mit adott a világnak a magyarság, milyen sajátos teljesítményeink vannak, mit 
jelent magyarnak lenni a 21. században.

A most megnyíló kiállítás a Magyarság Háza látogatóközpont keretében fog 
mûködni –-- idevonzva a hazai és a külhoni magyar fiatalokat, nem csupán 
élményt, hanem közös találkozási helyszínként.

A Ház mûködésének kulcseleme, hogy a kiállításhoz olyan rendezvények 
kapcsolódjanak majd, amelyek segítik a kiállítási anyag továbbélését, mélyebb, 
más aspektusból történô megismerését. A programkínálatban a szórakoztató, 
kulturális események mellett tudományos, ismeretterjesztô konferenciák, mû-
helybeszélgetések és fiataloknak szóló játékos foglalkozások is helyet kapnak 
majd külön múzeumpedagógiai foglalkozások keretében is. 

Biszku ellen 
újabb ügyekben nyomoznak

A Magyar Hírlap megtudta, hogy a Biszku Béla volt kommunista belügy-
miniszterhez köthetô elkülönített eljárás eredményeképpen jogellenes fogva 
tartás bûntette és más bûncselekmények gyanúja miatt újabb nyomozást ren-
delt el a Fôvárosi Fôügyészség.

Az újság emlékeztet rá, hogy a májusban felbujtóként, több ember sérelmére 
elkövetett háborús bûntett miatt elsô fokon öt és fél év börtönre ítélt Biszku 
esetében az ügyészség egy évvel ezelôtt elkülönítette az ellene tett feljelentés 
nyomán, további bûncselekmények miatt indított eljárásokat.

A jobbikos képviselôk által benyújtott feljelentésben szerepelt kényszerval-
latás, felbujtóként elkövetett emberölés, a magyar állam területe elleni hûtlen-
ség és felségsértés is. Az ügyészség tájékoztatása szerint az e bûncselekmények 
miatt indult nyomozást bizonyítottság hiányában megszüntették. Ezzel együtt 
az eljárás nyomán beszerzett adatok alapján az internálás, politikai okokból 
történô kitelepítések ügyében ismeretlen tettes ellen új nyomozást rendeltek el 
az említett tényállással --- írta az újság.

Közösen küzdünk az illegális migráció ellen
További közös erôfeszítések szükségesek az illegális migráció és az ember-

csempészet elleni küzdelemben --- hangoztatta Pintér Sándor belügyminiszter 
pénteken Budapesten, miután megbeszélést folytatott osztrák és szerb kollégá-
jával. A belügyi tárca vezetôje Johanna Mikl-Leitner osztrák és Nebojsa 
Stefanovic szerb belügyminiszterrel az embercsempészet és az illegális 
migráció elleni fellépés lehetôségeirôl tárgyalt. 

Pintér Sándor a megbeszélés után kifejtette: mindhárom országban az 
egyik legnagyobb probléma az illegális bevándorlók nagy száma. Egy kérdésre 
a belügyminiszter közölte: 2013-ban 24 és 26 ezer között volt azok száma, akik 
illegálisan lépték át az ország határát.

Korábban nem volt gyakorlat, hogy a határsértôk menekültstátusért folya-
modtak volna, de tavaly óta már ezzel a lehetôséggel is élnek, 18 ezren kérték 
ezt, ami leterheli a bíróságot, a menekülttáborokat, és jelentôs problémát okoz 
az érintettek ellátása is --- folytatta. Valamennyi menekülttábor telítve van, a tél 
beállta elôtt a sátortábort át kell alakítani, ezért Nagyfán konténertábort alakí-
tanak ki.

A magyar belügyminiszter kérte az ország lakosságát, különösen azon tele-
pülések lakóit, ahol menekülttáborok vannak, hogy toleránsan kezeljék ezeket 
az embereket, mert ôk nem jószántukból jöttek Magyarországra, hanem fegy-
veres harcok, atrocitások elôl menekültek.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Personal Injury Lawyers

NO WIN, NO FEE!
Dr. Livia Tonge Principal

BSc, Eng (Hons), PhD, Master of Laws (Legal practice, Skills & Ethics)

Our legal service is exceptional
YOU BE THE JUDGE

BALESETET SZENVEDETT?
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Földharc
 Több ezer külföldi spekuláns jutott 

hozzá a területek használatához jel-
lemzôen a kilencvenes évek derekától. 
Egyes becslések szerint hatszázezer, 
mások szerint egymillió hektárra tet-
ték rá a kezüket. A bevett gyakorlatot 
a haszonélvezeti jog bejegyeztetése 
jelentette. Azaz a földek továbbra is a 
magyar tulajdonosok nevén maradtak. 
Az osztrák befektetôk általában elôre 
kifizették a vételárat, ugyanis azzal 
számoltak, hogy a haszonélvezeti jogot 
késôbb tulajdonjogra váltják. Ezzel 
kalkuláltak azok a külföldi bankok is, 
amelyek hitellel segítették az üzlethez 
ügyfeleiket.

A haszonlesô csapat csak arra várt, 
hogy lejárjon a külföldiek földszerzését 
tiltó moratórium, amely Magyarország 
2004-es uniós csatlakozásától hét évre 
szólt. Gyorsan teltek az évek, a földek 
is szép hasznot hajtottak a magyar 
gazdáknál jóval jelentôsebb anyagi 
háttérrel bíró külföldieknek. Minden 
az elképzeltek szerint haladt, még a 
moratórium három évre szóló meg-
hosszabbítását is ki lehetett bírni. Az 
idén május elsején ennek hatálya is 
lejárt, de akkor lépett életbe az új 
földtörvény és több kapcsolódó jogsza-
bály. Na, ez már az osztrákoknak is sok 
volt, senki nem mondta nekik, hogy az 
országnak egyszer olyan kormánya 
lesz, amely nem árusítja ki a megma-
radt nemzetstratégiai vagyont, jelesül 
a termôföldet.

Az új törvény becsukta a kiskapukat, 
s felhasználva az uniós országok gya-
korlatát, többek között elôírta, földet 
csak földmûvesek vehetnek Magyar-
országon, elsôsorban a helyben lakók. 
Akik zsebszerzôdéseket kötöttek, nem 
juthatnak hozzá a vágyott birtokhoz, a 
haszonélvezeti jogot pedig elvesztet-
ték.

Nagyot csalódtak a külföldi spekulán-
sok és a mögöttük álló bankok, csak 
idô kérdése volt, hogy az osztrák kor-
mány is felszólaljon a jogszabály ellen, 
és Brüsszelig rohanjon. Az Európai 
Bizottság még az év elején arról ér-
tesítette Ausztria földmûvelésügyi 
miniszterét, hogy megvizsgálja a tör-
vényt. Az ígéret teljesült, tegnap kide-
rült: az uniós testület kötelezettség-
szegési eljárást indít Magyarországgal 
szemben, mert hazánk korlátozza a be-
fektetôk „határon átnyúló tevékenysé-
gét”, megsérti a tôke szabad áramlását 
és a letelepedés szabadságát biztosító 
uniós jogot.

A magyar kormány szerint az osztrá-
kok a zsebszerzôdések védelméért 
szálltak harcba. Mindez szerdán is 
szóba került, amikor Trócsányi Lász-
ló igazságügyi miniszter Budapesten 
fogadta osztrák kollégáját, Wolfgang 
Brandstettert. A magyar tárcavezetô 
jelezte, érthetô, hogy Ausztria kormá-
nya az osztrák gazdák érdekeit védi. 
Közülük azonban többen a földhaszon-
bérleti szerzôdések helyett olyan meg-
állapodásokat kötöttek, amelyek ha-
szonélvezeti jogot jelentettek. Színlelt 
szerzôdések jöttek létre, azok pedig 
semmisek.
Orbán Viktor már 2006-ban, az ak-

kor ellenzékben lévô Fidesz elnökeként 
megígérte, ha kormányra kerülnek, 
nem hunynak szemet a bújtatott kül-
földi földvásárlások felett. Jelezte azt 
is, Magyarországon az osztrákok pon-
tosan annyi földet vásárolhatnak majd, 
mint amennyit a magyarok vehetnek 
Ausztriában. Most Brüsszellel újabb 
csata kezdôdik, amelyet a kormány 
kész megvívni.

Kiss Gergely
(Magyar Nemzet)
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Az amerikai kormány szigorítani ter-
vezi az országba beutazók vizsgálatát 
az ebola terjedésének megfékezésére

De fellélegezhetünk, mert Barack 
Obama elnök kijelentette, hogy a jár-
vány kitörésének veszélye alacsony. A 
rendszerváltás elôtti idôkbôl és az 
amerikai katasztrófafilmekbôl már 
megtanulhattuk, hogy az ilyen jellegû 
kijelentések sokszor az összeesküvés-
elméletek rajongóinak kedveznek, 
úgyhogy ezek alapján akár fel is ké-
szülhetünk a világméretû járványra. 
Jó hír, hogy nem kell hasonló elmélete-
ket gyártanunk kis hazánkban, mivel a 
balliberális „összeesküvésgyár” a hí-
rek címeiben már eleve a valós nyi-
latkozatok tartalmának ellenkezôjét 
írja meg, így segítve a hazug cím alap-
ján a sorok között olvasást. A pozitív 
kormánypárti nyilatkozatok és tények 
folyamatos elferdítése a legfanatiku-
sabb összeesküvés-rajongókat is elbi-
zonytalanítaná, a normális többség 
szerencsére csak mosolyog vagy ká-
romkodik egyet. Az átadott létesítmé-
nyekkel, megújuló és szépülô közte-
rekkel, kulturális eseményekkel és 
munkahelymegtartó intézkedésekkel 
kapcsolatban nem túl sok hírt lehet a 
baloldali sajtóban olvasni, hisz szá-
mukra ez nem bír hírértékkel, vél-
hetôen a jobb érzésû bértollnokok 
azonnali kirúgással számolhatnának 
egy-egy pozitív hír publikálását köve-
tôen, így marad a bevált keressünk 
már valamit, amibe beleköthetünk elv. 
Csak hogy ne legyen félreértés, ki ne 
szeretne átadni örömmel értékes in-
tézményeket és közterületeket --– 
szobrokat, bölcsôdéket, Kossuth teret, 
4-es metrót, Várkert Bazárt --–, vagy 
csak megmenteni pár százezer csalá-
dot, hogy megmaradjon az otthonuk 
kicsivel vagy sokkal a választások 
elôtt, mert fejlôdünk, és végre van mit 
átadni és beszélni róla. Bele lehet kötni 
abba, hogy néhol még hiányzik a via-
kolor, vagy egy bukszus, és természe-
tesen kötelezô elfelejteni, hogy elôtte 
út sem volt és az sem vezetett sehova. 
Persze van, akinek ez nem jelent sem-
mit, de azért kellene jelezni a ballibe-
rális oldalnak, hogy az országunk sor-
sa nem monopoly, ez Magyarország, 
már nem kísérletezünk, és köszönjük, 
nem kell a cinkelt kocka sem.

* * *
Hála Istennek, az utóbbi hónapokban 

végképp nem kellett aggódni amiatt, 

hogy a balliberális értékrend újra 
kimutatja piszkos körmeit.

Egyrészt azért, mert kiürült a raktár, 
másrészt mivel egyetlen jelölt arcáról 
sem sugárzott az a hit, hogy itt esetleg 
szavazatokat lehet nyerni „trükkök 
százaival”. Az esélytelenség tudatának 
számtalan jól körülírható tünete közül 
az egyik például az önszuggesztió, 
amely szerint mi mindent jól csiná-
lunk, csak az ellenfél ördögien gonosz 
és bármire hajlandó, hogy ezt a sze-
gény, tévelygô baloldalt és fôleg annak 
tudatlan népét megalázza és képlete-
sen megsemmisítse. Reklamációnak 
helye nincs, de ez nem gátol meg sen-
kit abban, hogy a ciklus hátralevô 
idejében ne forduljon naponta tízszer 
az Európai Unió és az Amerikai Egye-
sült Államok erre méltó és hivatott 
fórumaihoz, mert kire is számíthatna a 
bajban, mint a legjobb barátaira? Az 
egészen világos, hogy a legtöbb eset-
ben a pártpolitikai presztízs megtar-
tásáról vagy megszerzésérôl van szó, 
vagyis nagyobbrészt a közbizalom 
megnyilvánulását keresték, vagy úgy, 
hogy azt mondták: folytatjuk, amit el-
kezdtünk, vagy úgy, hogy sokat tanul-
tunk a hibáinkból, elvtársak. Végezetül 
egy személyes példa, remélem, nem 
sok ilyen fordult elô. Mivel mozgás-
képtelen vagyok, életemben elôször 
mozgóurnát szerettem volna kérni, 
annak rendje-módja szerint. Telefonon 
közölték velünk, hogy e kérelmünkrôl 
ráérünk a választás napján a szavazat-
szedô bizottságnak szólni. Ott pedig 
azt mondták, hogy írásban kell nyilat-
kozni. Ez is megtörtént, két tanú vitte a 
nyilatkozatot, de nem fogadták el. 
Megspóroltak maguknak egy utat, ne-
kem pedig eszembe jutott a Hazafias 
Népfront, amelynek mûködése során 
a hasonló technikák talán törvénysze-
rûbbek voltak.

* * *
Óriási irodalma van annak, miért 

nincs értelme a vallás az erkölcs és a 
politikai gondolatok körének legalább 
a közelítésére.

A 18. században, fôleg Franciaország-
ban és Angliában sok filozófus tûnô-
dött ezen, az úgynevezett Legfôbb 

mozgatóról, de ôk csak felelevenítettek 
egy nagy vitát az ókorból, a problé-
mával kapcsolatban. Lényegében kü-
lönbözô politikai, gazdasági és kulturá-
lis érdekcsoportok folyamatos 
önszervezôdésérôl van szó, és a háttér-
ben igyekeztek mindig valami kibúvót 
keresni, valami köztes megoldást, 
mely kizárja a szélsôségeket. A tech-
nikai fejlôdés, valamint az ember által 
birtokolt javak fontossága sok esetben 
felülírja annak elfogadását, hogy léte-
zik egy felsôbb erô, melyre nincs 
ráhatásunk. Hasonlóan ahhoz, mint 
mikor gyermekek játszanak a homo-
kozóban és azt képzelik el, hogy ôk az 
adott pillanatban éppen valamelyik 
város vezetôi, vagy más felelôs beosz-
tás várományosai. Még a homokozóban 
sem értenek egyet, de mivel gyerme-
kek, szabadon engedik a fantáziájukat, 
és eljátszanak a gondolattal, hogy mit 
is tennének, ha ôk lennének a fôpolgár-
mesterek. Mindegyikük próbálja fe-
lüllicitálni a másikat: Én javítanék a 
közbiztonságon! Én egy csapásra 
megoldanám a hajléktalankérdést! Én 
mindenkinek megadnám, amire vá-
gyik! --– hangzanak el a rögtönzött 
„programok”, nem ismerve (vagy fe-
ledve) minden objektív tényt és szá-
madatot, de tehetik, mert gyerekek, 
valós döntési jogkör és felelôsség nél-
kül, néha pajkosan kikacsintva a szü-
lôkre: Ugye most jót mondtam? A 
felnôttek pedig mosolyogva állnak a 
homokozó szélén, bízva abban, hogy 
politika és erkölcs létezhet együtt, 
ugyanúgy, ahogy kellenek a célok és a 
cél felé törekvés is.

* * *
Az egyik kereskedelmi rádió reggeli 

mûsorában ismét elôkerültek jóslatok 
Nostradamus Hungaricus címû mun-
kámból

Az elsô, 1996-os kiadás óta eltelt 
években számos, akkor jövôbe mutató 
jóslatom beteljesedett és már múlttá 
vált, mégis meglepett, hogy az átlagos 
internethasználó mennyire könnyen 
valósnak talál minden elé kerülô for-
rást és tartalmat, nem véve a fárad-
ságot, hogy utánanézzen egy-egy té-
mának. Tartok tôle, már annak is kell 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
örülni, hogy egyáltalán még olvasunk, 
így a tájékozódást és hiteles tájékoz-
tatást számon kérni túl nagy elvárás 
lenne, de ha nem vigyázunk, a közös-
ség aktív segítségével valódi idiokrá-
cia alakulhat ki. A külföldi földhasz-
nálat korlátozása kapcsán az Európai 
Bizottság magyarázatot vár tôlünk, 
úgy tûnik, hogy ismét próbálnak fo-
gást találni rajtunk, mert ez nem járja, 
hogy a magyar gazdaság engedély 
nélkül mer növekedni úgy, hogy köz-
ben korlátozzuk a zsebszerzôdéseket 
és színlelt szerzôdéseket a külföldiek 
számára. Szerencsére már több eset-
ben bebizonyítottuk, hogy amit te-
szünk, az jogszerû, bízzunk benne, 
hogy meg tudjuk védeni a magyar 
gazdák érdekeit. Budapesten, a XV. 
kerületben a helyi választási bizottság 
csütörtöki döntése alapján újra kiírnák 
a választást, balliberális oldalon ter-
mészetesen egybôl megkongatták a 
vészharangokat, mert szerintük a 
csalás gyanúja alapján hozott döntés 
nem más, mint csalás. Eközben kide-
rült, hogy az ebolával megfertôzött 
amerikai ápolónôk valószínûleg a túl 
sok védôruha okozta öltözési nehéz-
ségek kapcsán kapták el a betegséget, 
ez intô jel lehetne a balliberális oldal 
vezetôinek, miszerint nem hasznos, ha 
„túl vastag a bôr”, bár az orvostudo-
mány jelenlegi állása szerint ez egye-
lôre nem halálos.

* * *
A népek és nemzetek együttélése az 

elmúlt évezredekben számos konflik-
tust szült már, az elnyomók sok eset-
ben hôssé, a hôsök elnyomóvá váltak 
az idôk során

Mivel ismét egy kórház vendégszere-
tetét élvezem, én más szempontból 
ismerkedem az alkalmazkodás és a 
másokkal együttélés nehézségeivel, 
de az alapkérdés itt sem más, külön-
bözô indíttatású emberek egy helyre 
kényszerülnek egy adott idôszakban, 
és megpróbálnak békében együtt élni. 

A nemzetközi sajtóban egyre komo-
lyabban foglalkoznak az Iszlám Állam 
térnyerésének veszélyeivel, eltûnôd-
tem azon, hány emberélet kioltása 
legitimizálhat egy hatalmi rendszert, 
illetve mekkora támogatás lehet szük-
séges annak elfogadásához? Nekünk, 
magyaroknak komoly tapasztalatunk 
van az elnyomottként létezésben, az 
elmúlt évszázadokban szinte mindig 
valaki mellé kellett állnunk önként és 
dalolva, többnyire politikai kényszer-
bôl. A jelenlegi helyzetben megismétli 
magát a történelem, Európa számos 
országából fanatikus, lelkes fiatalok 
„tûnnek el” az iskolákból, hogy aztán 
családjuk, barátaik propagandavide-
ókból értesülhessenek arról, már Szí-
ria az új tartózkodási helyük és kö-
szönik, jól vannak. A kérdés csak 
annyi, hogy mekkora támogatottság, 
hadsereg vagy mennyi idô szükséges 
ahhoz, hogy a történelemkönyvek lap-
jain a terror szót átírják felszabadí-
tásra. Szerencsére környékünkön 
most béke honol, így a többség a ké-
nyelmes fotelban hátradôlve, jobb 
esetben, talán eltûnôdik pár másod-
percre a hír hallatán az élet igazságta-
lanságain, de aztán már tovább is lép 
gondolatban egy cuki állatkerti zsiráf 
születése vagy egy megmagyarázha-
tatlan baleset láttán. Mert ilyenek va-
gyunk, ami ellen nem tudunk tenni, 
azzal megpróbálunk nem foglalkozni, 
pedig jobb lenne. Marad számunkra a 
remény, hogy minden jobbra fordul.

* * *
A választásokat követôen a ballibe-

rális oldal képviselôi értékelnek, ele-
meznek, keresik a kudarc okát.

Most már muszáj bizonyos dolgokat 
megmagyarázni, legyen szó akár egy 
brüsszeli meghívásról, akár egy párt 
eredménytelenségének okairól, és a 
magyarázáshoz nagyon ért ez az oldal, 
van azonban, amikor már inkább jobb 
lenne nem magyarázkodni. Az össze-
fogás kudarc volt, nem is tehetnek 
mást, hiszen most már nem játszhatják 
a színjátékot tovább, egyértelmûvé 
vált, hogy a választópolgárok nem kér-
nek a balliberális oldal által felkínált 
menübôl. A pártok sorra adják ki a 
sajtóközleményeket, melyekben elha-
tárolódnak egymástól és már-már sa-
ját maguktól is, mert menteni kell a 
menthetôt, és bíznak abban a vezetôk, 
hogy majd a másikra kenhetô lesz, 
hogy miért nem voltak eredményesek. 
Elôbb vagy utóbb azonban jobb lenne 
bele nézni abba a bizonyos tükörbe, 
mert eléggé gyermeteg, hogy mindig 
a másikat hibáztassuk. Ez amúgy is 
egy bevált eszköze a balliberálisoknak, 
hiszen ha mindenki hibáztat mindenkit, 
akkor az megosztja a felelôsség kér-
dését, vagy meg is szünteti azt. Ha 
mindenki hibázott, akkor az nem a mi 
problémánk. Képzeljük bele magunkat 
a helyzetükbe, hogyan telhetnek ezek 
a megbeszélések? Az értetlen és vádló 
tekintetek tüzében az épp sorra kerülô 
szónok megköszörüli a torkát, majd 
megszólal: Ezt nagyon elk…tuk, már 
megint. Miért nem vagyunk nép-
szerûek? Mivel a választ nem tudják, 
szép lassan mindenki hazasétál, a szó-
nok hangját elnyelik az üresen kongó 
folyosók. Aki pedig utoljára marad, 
szépen bezárja az irodát, és kiteszi az 
eladó táblát a székházra.

* * *
Érdekes jelenség és némileg elszo-

morító is, hogy az 1990 után parla-
mentbe kerülô pártok egyike sem tu-
dott mit kezdeni a környezetvédelmi 
gondolattal

Sôt maguk az ökopártok is mintha 

Édesanyánkhoz, Kovács 
Annuskához

Hálás köszönetünk drága Anyukánk,
ezzel a pár sorral búcsúzunk Öntôl.
Anyukánk, Annuska, ahogy Ôt a 

Viktoria-i magyarság közkedvelten 
ismerte, mindig ott volt ahol segíteni, 
dolgozni kellett.

Az Édesanyánk önkéntes munkái, 
tevékenységei a magyar katolikusok, 
de különösen a Melbourne-i Magyar 
Regnum Mariánum Egyházközség 
Bizottságának az érdekében kifejtett 
munkája volt kiemelkedô.

Anyukánk 1974-tôl 2012-ig egyik 
nagyszerû dolgozója volt ennek a 
közösségnek, a Melbourne-i Húsvéti 
Búcsút sem lehetett volna elképzelni 
nélküle.

Isten nyugosztalja békében, sohasem 
feledjük.

A gyászoló család
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csak kényszerûségbôl foglalkoztak 
volna egy-egy problémával. Az egyik 
ok nyilván az, hogy a volt szocialista 
országokban a meghatározó értelmi-
ségnek szinte semmiféle tapasztalata 
nem volt mindezekrôl, a kapitaliz-
musban pedig a tôke és a munka örök 
küzdelmében ezek a dolgok nem vol-
tak igazán kamatoztathatók, részben 
azért, mert a „dolgozókat” csak az a 
pénz érdekli, amit a hó elején meg-
kapnak. Annak idején szemétkultúránk 
sem volt a régi (vagy az új), viceház-
mesterünk minden héten egyszer 
körbejárta a bérházat, és a lakók heti 
szemetét begyûjtötte az e célra rend-
szeresített kis faládikákból. Csoma-
golóanyag, papírzsebkendô, sôt WC-
papír sem létezett hosszú ideig, az 
állami- és magángépjármûvek a fá-
radt olajat ott eresztették le, ahol elv-
társi kedvük tartotta. Vízproblémák 
sem mutatkoztak és kész csoda, hogy 
ennyi öntudatlan vegyszerezés után 
még létezünk. Mivel nem volt egyér-
telmû, hogy mi is a tét, a többséget a 
folyamatos önmérgezés éppen annyira 
nem zavarta, mint a korabeli egészség-
ügyet. Végül is az élet egyik titka az, 
hogy ne tudjuk, mit eszünk-iszunk. 
Igaz, kinevették volna, ha 1991-ben va-
laki „emberi erôforrásokat” emlegetett 
volna, és ez az utólagos tudás, hogy én 
emberi erôforrás lehettem rangrejtve 
is, arról tanúskodik, hogy egyhamar az 
öko-elvtársiság nem veheti fel a ver-

senyt olyan hasznos ötletekkel, melyek 
szerint meg kell szüntetni a tömegköz-
lekedést, és az egyetlen engedélyezett 

Elhunyt 
Szentmihályi 
Szabó Péter

Életének 69. évében elhunyt 
Szentmihályi Szabó Péter író, költô, 
mûfordító – tudatta családja az MTI-
vel.

A közlés szerint a József Attila-díjas 
alkotót hosszan tartó, súlyos betegség 
után hétfôn, életének 69. évében érte a 
halál. 

Szentmihályi Szabó Péter 1945. 
január 8-án született Budapesten; az 
ELTE bölcsészkarának angol-magyar 
szakán végzett, ezután gimnáziumban, 
majd 1975-tôl az ELTE-n tanított.

Az író, költô 1979-tôl a Szépirodalmi 
Könyvkiadó szerkesztôje, késôbb ügy-
vezetôje, 1985-tôl a Galaktika címû 
folyóirat fômunkatársa volt. Az 1990-
es évek elején a Külügyminisztérium 
sajtófôosztályának vezetôjeként, 1995 
és 1997 között a The Hungarian Obser-
ver fôszerkesztôjeként dolgozott.

Oktatott a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen, 1998 és 2000 között pedig 
a Magyar Rádió Közalapítvány 
kuratóriumának elnökségi tagja volt.

Szentmihályi Szabó Péter angolból 
fordított, irodalomtörténészként a 20. 
századi költészettel foglalkozott. 
Kedvelt mûfaja a fantasztikus, illetve 
a történelmi regény. Fôbb mûvei: 
Ének a civilizált emberrôl, Yeats, A 
Nagy Számítógép, Avarok gyûrûje, 
Apát keresek, Gellért, A tökéletes 
változat, Aranykereszt, acélkard, Anti-
regény, Édua és Kun László, Haláltánc, 
Péter bácsi meséi, Az erôsek 
gyöngesége, Felôlünk az idô szól majd, 
Kapisztrán és Hunyadi, Lázadók, 66 új 
mini sci-fi. 1983-ban József Attila-díjat 
kapott.

Szentmihályi Szabó Péter 2014 
júliusában a magyar kormánytól 
római nagyköveti megbízást kapott, 
de a személyét ért támadások miatt a 
jelöltségrôl lemondott.

Sarkosan 
helyett

Tegnapelôtt egyik kollégánknak azt 
ígérte, majd jelentkezik, ha történik 
valami.

Hát nem jelentkezett, pedig roppant 
szavatartó ember volt, még a beteg-
ágyából is szorgalmasan küldözgette 
Sarkosanjait. Aztán mégsem, tegnap 
mégsem jelezte, hogy „valami történik 
vagy történni fog”, csak elküldte leg-
újabb, kétezer-negyvennegyedik dol-
gozatát. Az utolsót. Az utolsót, mert az 
élet más pályára szólította. Már a nyá-
ron úgy volt, hogy „egyéb fontos el-
foglaltság miatt” befejezi sorozatát, 
hiszen római nagykövetnek kérték fel, 
ám a sors már akkor is fôszerepet 
vállalt: felebarátai, akikben a „tégy a 
gyûlölet ellen” harsogó parancsaként 
túlcsordul a szeretet, valóságos per-
gôtûz alá vették. Azt köpködték rá, 
hogy antiszemita, és korábban kom-
munista megnyilvánulásai voltak. 
Neki. Igen, neki, akit 1961-ben egy 
1956-os megemlékezés miatt az ország 
összes középiskolájából kizártak, s 
1963-ban, amnesztia után, a dolgozók 
gimnáziumában érettségizhetett. A 
Kádár-rendszert egy tele táska kéz-
irattal házalta végig, próbálkozott itt 
is, ott is eladni kéziratait. Mert hát 
roppant termékeny volt, talán még 
Jókai és Krúdy sem dolgozott annyit, 
mint ô. Tanított egyetemen, fordított – 
például Huxley-t is –, szerkesztett, írt 
tanulmányt, verset, regényt, mintegy 
ötven könyve jelent meg. És hát több 
folyóiratban és lapban publikált. 
Nálunk, nekünk mindennap, hetente 
hatszor írt valamit. Valami szelle-
meset, meghökkentôt, okosat, valami 
mélyen emberit. Sokan szerették bölcs 
írásait, így aztán hatalmas ol-
vasótábora volt, no meg jó néhány 
ellensége. Ami megint csak ter-
mészetes, már ha vagy valaki. Ô pedig 
valaki volt – ember. S amikor rá-
rontottak, elegánsan megköszönte és 
visszamondta a nagyköveti tisztséget. 
Viszont eltört benne valami. Legbelül 
rágta magát, talán ez is vitte el olyan 
hamar még a nagykövetségnél is 
feljebb, sokkal, sokkal feljebb, és lé-
nyegesen fontosabb, felelôsebb te-
rületre. 

Szentmihályi Szabó Péter 69 évet élt.

Kiss László 
(Magyar Hírlap)

jármû a kerékpár legyen. Ráérô, naiv 
ember mindig is lesz, ahogy múlik az 
idô, egyre kevesebb idô jut majd va-
lami ellen tiltakozni vagy mellette 
protestálni. Szép lassan a torzonborz 
egyedek is keménykalapos bankárok 
lesznek, a papa mellett az igazgató-
tanácsban.

***
Az ima és a hit ereje évezredek óta 

segíti át a vallásos embereket a nehéz 
idôszakokon.

Az elmúlt hetekben több ezren 
imádkoztak gyógyulásomért, ima-
láncokat alkotva, emellett rengeteg 
jobbulást remélô levelet kaptam, 
melyeket ezúton is köszönök kedves 
olvasóimnak. Míg nekem erôs a hitem, 
és elfogadom Isten akaratát, a híreket 
olvasva nem igazán értem, miben 
bíznak a szocialisták, de decemberben 
majd kiderül, ismét megújulást 
terveznek, az alakításuk azonban 
egyáltalán nem színészi, inkább 
ripacshoz méltó, mert a díszleteket és 
a társulatot lehet ugyan cserélni, de az 
elôadás ugyanolyan gyenge maradt. 
Az Amerikából kitiltott vagy kitiltani 
vélt kormányközeliek kapcsán 
felhördült a baloldali sajtó, különbözô 
névtelen forrásokra hivatkozva sorra 
gyártják az összeesküvés-elméleteket, 
szokás szerint kéjesen és betegesen 
fantáziálva arról, hogy mi is 
történhetett. Ha a balliberális oldalnak 
valóban fontos lenne Magyarország 
sorsa és jövôje, akkor nem a külföldi 
és európai parlamenti barátoknál 
próbálna könyörögni, hogy segítsenek, 
nem semmitmondó nyilatkozatokat 
adnának ki nap mint nap, hanem 
megpróbálnának aktívan segíteni 
abban a kormányzó pártnak, hogy 
Magyarország haladjon tovább a 
megkezdett úton. Sajnos a 
mentalitásuk nem változik, nem értik 
azt, aki építkezik, mert csak rombolni 
tudnak. Nekünk szerencsére van 
hitünk, nekik meg marad a 
bolhacirkusz.

Zuhanás a sötétség 
közepébe

Nyilván nagy dobásnak szánta a Népszabadság azt a Soros-interjút, amelyet 
október 17-én közölt.

Sorossal interjúzni? Az olyan, mintha magával a teremtôvel beszélgetne az 
ember. Gyakran állítják be ôt a liberalizmus fôkorifeusának, már csak „nyílt 
társadalomnak” nevezett elmélete miatt is. Ez azonban súlyos tévedés, Soros 
sokkal több annál, mint hogy be lehetne helyezni az izmusok és ideológiák 
bármelyik fiókjába. A liberalizmus jelszavai és fogalmai számára csak eszközök 
ahhoz, hogy elérje végsô célját, azaz a világállamot. Köztudott, hogy Soros 
Londonban tartózkodik a legszívesebben, talán azért is, mert a brit fôváros 
egyébként a szabadkômûvesség központja. Soros nyilván nem szabadkômûves, 
vagy ha az iránta érzett tiszteletbôl be is avatták, s eljuttatták a szabadkômûves-
hierarchia legmagasabb szintjeire, mosolyog az egészen. Számára a Bilderberg 
csoport vagy a Trilaterális Tanács konferenciája is csupán ártatlan „cserkész-
dzsembori”. Soros György ugyanis az elképzelhetô legnagyobb tétekben 
játszik.

Amúgy ha az ember kézbe veszi a Népszabadság számát, gyorsan kiderül, nem 
a lap saját cikkérôl van szó, hanem egy amerikai újságírótól átvett interjúról. A 
kérdések kezdetlegesek, Soros válaszai pedig formálisak. Három pilléren 
nyugszik az interjú, egyrészt Soros Nyílt Társadalom Alapítványainak ügyén, 
aztán a romakérdésen és a diktatúrák problematikáján, amelyben egyként sze-
repel Ukrajna és Burma ügye is. Az úgynevezett Burma-program kapcsán 
olyan kijelentéseket tesz, s úgy csoportosítja azokat Soros, hogy a kifejezetten 
Orbán-kritikus olvasó akár a jelenlegi Magyarországra is vonatkoztathatja 
azokat.

Ezenkívül két igazán nagy hatásúnak szánt bejelentés is található Sorostól a 
cikkben, az egyik szerint eredeti elképzelésével szemben halála után is mûköd-
nek majd tovább az alapítványai, a másik szerint pedig az – és ez az egyik leg-
fontosabb célja –, hogy vissza ne térjenek Európába a sötét idôk. Ezek a legke-
ményebb diktatúrák, azaz a fasizmus, a bolsevizmus és a nácizmus regnálásának 
évei. Nincs is baj ezzel az elképzeléssel, hacsak nem az, hogy a Soros által is oly 
szorgalmasan épített világállam, más szóval új világrend szinte mindegyik dik-
tatúránál keményebb és brutálisabb lesz. Már maga a kigondolt „lét-
számcsökkentés” is (elegendô a Földön kétmilliárd ember a jelenlegi hét he-
lyett) sokat elárul errôl. Nekünk, magyaroknak talán a nemzetek 
megszüntetésének terve fáj a legjobban, ez ugyanis élô kultúrák és nyelvek 
erôszakos megszüntetését is jelenti. Az oly sokat hivatkozott nyílt társadalom 
elmélete is valójában a kultúrák, a nemzetek és a fajok erôszakos integrációjáról 
szól, no meg a kultúrákhoz tartozó identitások és értékskálák, hagyományok 
leradírozásáról. Mindez olyan hangzatos, ám üres jelszavak mögé rejtve, hogy 
„az igazság senkinek sem kizárólagos tulajdona”. Valószínûleg tényleg boldog 
lesz a világállam polgára, amennyiben boldog az ösztönszinten élô ökör is, ha 
kivezetik a zöld fûre. Az emberi boldogságnak vagy még inkább az emberi 
szabadságnak is hasonló keretek közé kell majd szorulnia. Szabadság? Lesz, 
persze! Szabadon eldönthetjük, melyik televíziós készüléket vásároljuk meg a 
felkínált márkák közül. Az, hogy a tévét majd tényleg a magunkénak tekint-
hetjük-e, már egyáltalán nem biztos, hiszen abban a világállamban, amelyben a 
Soros formátumú emberek gondolkodnak, megszûnik a magántulajdon. Ezeket 
a terveket és már megvalósítás alatt álló elképzeléseket az Egyesült Államok 
számlájára szokás írni manapság. Valójában viszont az amerikai nép mindennek 
épp úgy szenvedô alanya, áldozata lesz, mint a többi. Sôt, a módszereket pont 
rajta próbálják ki elôször, s ehhez az amerikai államapparátust – értve ezalatt a 
hadsereget, a hírszerzést és a biztonsági erôket – veszik igénybe. A folyamat 
azonban nemzetek fölötti, ezt pont Soros György szimbolizálja leginkább, ô 
ugyanis nemzeti és kulturális értelemben sem identifikálja magát sohasem. 
Egyébként pedig kénytelen elfogadni a ma még különváltan élô nemzetek, né-
pek, országok létét, de éppen arra törekszik, hogy megnyerje a mindenkori 
„elitet” a világállam terveinek, épp az lenne az „elit” feladata, hogy átvezesse a 
társadalmakat a nirvánának hazudott világállamba.

Soros romákkal kapcsolatos tevékenységérôl és terveirôl nincs mit beszélni, ô 
is kifejezetten áldozati szerepbe helyezi a cigányokat, ennek a folyamatos 
hangsúlyozása csak arra jó, hogy még mélyebbre ássa az árkot a többségi 
társadalmak és a roma kisebbségek között. Már ott hibázik Soros programja, 
hogy a romák szegénységét nem történelmileg kialakult állapotnak, hanem a 
többségi társadalmak bûnének tekinti. Ennél a magyar polgári kormány 
romastratégiája sokkal korszerûbb, s ha a közmunkaprogramot vesszük, akkor 
adekvátabb és eredményesebb is. 

A világon egyébként több mint száz országban mûködnek Soros György 
alapítványai. Jelentôs részük pozitív küldetést teljesít, elég csak azokra utalni, 
amelyek különféle kulturális és oktatási kezdeményezéseket támogatnak. Ilyen 
a Soros által létrehozott Közép-európai Egyetem is, amely Budapesten mûködik, 
s a közfelfogás szerint a fiatal liberális értelmiség röptetô fészke. Nem szabad 
elfelejteni azt sem, hogy Soros sokféle módon segítette a kelet-európai blokk 
rendszerváltó erôit, vagy egy másik példa, egy tipikusan jószolgálati gesztus, 
hogy egymillió dollárral enyhítette a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak kárát. 
Hogy ez csekély adomány volt egy embertôl, akinek felmérni sem lehet a 
vagyonát? A segítség, az segítség, nincs mit számolni rajta. A jótékony és 
pozitív lépések taktikáját egyébként a szabadkômûvesség találta ki. Álcaként, 
de úgy is, mint amelyekkel könnyebb elérni a háttérben megbúvó, rideg hatalmi 
célokat, ha ügyesen manipulálják e jótettekkel az érintett társadalmakat. Ha 
ügyesen manipulálnak, akkor még azt is elfelejtethetnék velünk, hogy Soros 
György évekkel ezelôtt „betámadta” a forintot. Nemcsak nemzeti létünk, de 
államiságunk is kockán forgott akkor. Majdnem a sötétség legsötétebbjébe 
hullottunk.

Sinkovics Ferenc 
(Magyar Hírlap)



A magyar kormány húszmillió forint-
tal támogatja a csíksomlyói kegyhely 
megújítását --- jelentette be pénteken 
Csíksomlyón Soltész Miklós, az Em-
beri Erôforrások Minisztériuma egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelôs államtitkára.

A támogatást a tárca jövô évi költ-
ségvetésében különítik el, és annak 
felhasználásáról a csíksomlyói kegy-
hely gondnokságát ellátó ferences 
szerzetesek döntenek. Soltész kiemel-
te: a zarándokhely nemcsak szakrális 
érték, hanem az összmagyarság nem-
zeti értéke is, hiszen nemcsak a kato-
likus híveket, hanem a protestáns ke-
resztényeket, és az útkeresôket is 
vonzza. Böjte Mihály ferences szer-
zetes, a csíksomlyói kolostor házfônö-
ke elmondta, a csíksomlyói búcsúk 
szónokai számára épített Hármasha-
lom oltár felújításához kértek segítsé-
get a magyar kormánytól, de a fela-
jánlott támogatásból más 
munkálatokat is elvégezhetnek. „A za-
rándokház is felújításra szorul, folyik 

az orgona javítása, a sekrestyét is fel 
kell újítani” --- sorolta a teendôket a 
rendház fônöke.

* * *
Németországban a bevándorlók 

ugyanannyira elégedettek élethelyze-
tükkel, mint a többségi társadalom 
tagjai, jövedelmük pedig több mint a 
kétszerese a hazájukban korábban 
szerzett jövedelemnek.
Kétszer annyi fizetés
A bevándorlók havi átlagjövedelme 

1273 euró, ami több mint a duplája a 
hazájukban szerzett 506 eurós havi 
átlagjövedelemnek. Eközben a német-
országi havi átlagjövedelem mintegy 
2000 euró. A felmérés alapján átla-
gosan évente egy havi jövedelmüket 
utalják haza a bevándorlók, miközben 
a megtakarítási arány is magasabb a 
körükben az országos átlagnál.

A felmérést a német kormány meg-
bízásából a DIW gazdaságkutató inté-
zet és az országos munkaügyi hivatal 
kutatóintézete (IAB) készítette. A kez-
deményezést az indokolja, hogy a 80 

milliós németországi lakosság mint-
egy 20 százaléka bevándorló vagy be-
vándorló családból származik, aminél 
nagyobb arányt csak az Egyesült Ál-
lamokban képviselnek a migránsok.

A bevándorlók túlnyomó többsége 
nem elsôsorban munkavállalási szán-
dékkal költözik Németországba, több 
mint 70 százalékuk családegyesítés 
révén telepedett le vagy menekültként 
érkezett, a kifejezetten munkavállalási 
céllal, illetve már megszerzett állás 
betöltésének céljával érkezôk aránya 
pedig csupán 13 százalék. Kivételt 
képez az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 
országokból érkezôk rétege --- amely a 
bevándorlók 13 százalékát teszi ki ---, 
mert körükben 51 százalékos a mun-
kavállalási céllal Németországba köl-
tözôk aránya.

Ugyanakkor a bevándorlók az eredeti 
motivációtól függetlenül elôbb-utóbb 
belépnek a munkaerôpiacra. Többsé-
gük az elsô állását családi vagy baráti, 
ismerôsi kapcsolatai révén szerzi 
meg, és csak 20 százalékos az elsô al-
kalommal állami vagy magán munka-
közvetítô intézmények segítségével 
elhelyezkedôk aránya.
A nyelvtudás is pénzt jelent
Az elhelyezkedési esélyeket és a 

jövedelmet nagyban meghatározza a 
nyelvtudás szintje. A németül jól vagy 
nagyon jól beszélô bevándorlók jöve-
delme átlagosan 22 százalékkal halad-
ja meg a németül rosszul vagy 
egyáltalán nem beszélô bevándorlók 
jövedelmét. Az is erôs összefüggés, 
hogy minél magasabb a nyelvtudás 
szintje, annál kisebb a kockázata an-
nak, hogy valaki nem tud a végzettsé-
gének, képesítésének megfelelô állást 
szerezni --- derül ki az elemzésbôl.

A végzettség elismertetése is fontos 
tényezô, a jövedelem átlagosan 28 szá-
zalékkal emelkedik, ha sikerül elis-
mertetni a külföldön szerzett végzett-
séget, szakmai képesítést.

* * *
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Nekünk 
Koszovó kell!

Itt mindjárt igyekezzünk pontosan 
fogalmazni. Nem arról van szó, hogy a 
magyaroknak bármi -féle követelése 
lenne Koszovóval szemben, hanem ar-
ról, hogy a koszovói szerb kisebbség-
nek olyan messze menôen elônyös te-
rületi autonómiát sikerü lt megterem-
teni, amit mi magyarok csak szájtátva 
bámulunk, és valljuk meg ôszintén, 
irigykedve szemlélünk.

Kalapot le a szerb politikai elit elôtt, 
hogy az idén nyélbe ütött és a nemzet-
közi szervek bábáskodása segitségével 
sikerrel zárult Brüsszeli szerzôdés Kö-
zép-Kelet Európában majdnem példát-
lan ETNIKAI alapú szerb területi au-
tonómiát hozott létre Koszovóban.

De mielôtt az autonómiára rátérnénk, 
egy rövid összefoglaló Koszovó nem-
zetközi helyzetérôl. Ezév augusztusáig 
110 ország ismerte el Koszovó függet-
lenségét. Az Európai Únió 28 tagál-
lamából 23 ország ismerte el a kis 
ország önállóságát. Az öt ország ami 
kilóg az Únió sorából: Spanyolország, 
Görögország, Ciprus, Románia és 
Szlovákia. A szerb-koszovó Brüsszeli 
Egyezményt követôen Szlovákia és 
Románia jelezték, hogy a jövôben az 
elismerés ügyet felülvizsgálni fogják.

A zavaros körülmények, etnikai tisz-

togatások, háborús hadszinterekról 
menekülések és népszámlálási adat 
gyûjtések bojkottjai miatt nehéz pon-
tos képet festeni Koszovó néprajzi 
adatairól. De ha az ország szerb lakos-
sága az összes 7 %-a (összesen 126 
ezer szerb), akkor az átlag szerb ön-
kormányzat kb 14000 lakost foglal 
magában, míg az albán lakta önkor-
mányzatok átlaga 60000! Az országos 
38 önkormányzatból 10-ben szerb 
többség van, és ezekben él a koszovói 
szerbek 90 %-a.

Feltehetô a kérdés, hogy miért egyez-
tek bele a koszovói albánok ebbe a 
számukra kedvezôtlen közigazgatási 
elrendezésbe? Itt a rövid táv és a 
hosszú táv lényeges. Rövid távon Ko-
szovónak rendeznie kellett Szerbiával 
a kapcsolatokat mert e nélkül nem 
tudtak volna belépni Az Európai Únió 
elôszobájába. Hosszú távon az albánok 
bizhatnak abban, hogy a több száz éves 
demográfiai tendencia folytatódni fog. 
A 14. században a lakosság 97%-a 
szerb, 3%-a albán volt. A 19. században 
megfordult a kocka, mert akkor már 
kétszer annyi albán volt mint szerb. Az 
albán népszaporodás továbbra is felûl-
múl majdnem minden európai (bele-
értve szerb) iránymutatót, s így lassan 
lassan a szerb önkormányzatokba 
majd albánok költöznek, és eljön az a 
szép nap amikor egy ilyen önkor-
mányzatban az albánok lesznek több-

ségben.
De nézzük meg, hogyan lehetne a 

koszovói példát a magyar Délvidéken 
felhasználni. Itt már figyelemre méltó, 
hogy sem Romániában, sem Kárpátal-
ján, sem a Felvidéken sem Ausztriában 
a magyar nem hivatalos nyelv, -a Vaj-
daságban pedig a magyar egyike a 6 
hivatalos nyelvnek.

Nos, ha a 14000 lakósú szerb többségû 
ônkormányzat Koszovóban megfelelô, 
akkor a délvidéki 250000 magyarnak 
legalább olyan 17 önkormányzat jár 
ahol a magyarok vannak többségben! 
Az ilyen számolást el lehet végezni 
Kárpátalján, a Felvidéken és Erdély-
ben is.

Ha a magyar nemzet- stratégia hiva-
tal és a külügy felkarolná a koszovó 
autonómia példát, akkor sajnos nem-
csak a tót, ukrán és oláh nacionaliz-
mussal kellene felvenni a küzdelmet, 
hanem azokkal is akiket Petôfi „cudar 
áruló testvérek”-nek nevezett. Ezek 
a „haladó” „demokrata” szoci és liberá-
lis labancok, ezek a „hazafiak” minden 
alkalmat megragadnak, hogy lejáras-
sák Magyarországot a nemzetközi 
fórumokon és a közvéleményben és 
mint elôdjeik a 20-as és 30-as évek 
„ôszirózsás” emigránsai rettentô sokat 
ártanak az országnak.

KOSZOVÓI TERÜLETI AUTONÓ-
MIÁT A KÁRPÁT MEDENCÉBEN!

Kroyherr Frigyes 
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Több ezer ebolagyógyszert küldött 
Afrikába a Sihuan kínai gyógyszeripari 
csoport. A fejlesztôcsoport öt éven át 
dolgozott a gyógyszeren, amely gene-
tikai úton akadályozza meg az ebola-
vírus terjedését --- mondta Vang 
Hung-csüen, a kutatócsoport vezetôje 
korábban a kínai központi televízióban. 
Vang azt is elmondta, hogy a szert si-
kerrel tesztelték állatokon, de klinikai 
kísérletek hiányában azt egyelôre 
csak vészhelyzet esetén lehet alkal-
mazni.

A Sihuan gyógyszeripari csoport a 

fekete kontinensen dolgozó kínai se-
gélymunkások számára küldte a szert, 
amelybôl szükség esetén további kész-
let is rendelkezésre áll. A JK-05 nevû 
gyógyszer augusztus végén került elô-
ször a kínai sajtó figyelmének közép-
pontjába, a hadigyógyászati tudomá-
nyos akadémia (AMMS) által 
fejlesztett szer ugyanis akkor kapott 
gyártási engedélyt a kínai hadseregben 
alkalmazható speciális gyógyszerként.

A Sihuan megerôsítette, hogy a 
gyógyszert általános használatra nem, 
csak a térségben dolgozó kínai se-
gélymunkások közötti esetleges meg-
betegedéseknél alkalmazzák. Az ebola 
elleni harcot több száz kínai segíti, a 
leginkább érintett három országban ---
Sierra Leonéban, Guineában és Libéri-
ában --- emellett tízezer további kínai 
állampolgár tartózkodik.

A cég bízik a JK-05 sikerében, vala-
mint a polgári alkalmazáshoz szüksé-
ges további kísérletek és vizsgálatok 
felgyorsításának lehetôségében, ame-
lyeken most az AMMS-sel közösen 
dolgozik. Kínán kívül a cég Afrikában 
is készül klinikai kísérletekre, s nem 
zárja ki a szer helyi ebolafertôzötteken 
való alkalmazását sem.

Az eddig már több mint négyezer ál-
dozatot követelô ebola ellen mind ez 
idáig egyetlen ország sem tudott hatá-
sos ellenszert kínálni. Amennyiben ez 
elsôként Kínának sikerül, az a tudomá-
nyos elismerés mellett az ország „puha 
erejének” növelését is segítené Afriká-
ban. Hszi Csin-ping elnök a héten úgy 
fogalmazott, hogy az ebola terjedése 
az egész nemzetközi közösség számára 
kihívást jelent, és Kína arra törekszik, 
hogy a világ többi országával együtt-
mûködve dolgozzon a járvány legyô-
zésén.

* * *
Az Auto Express címû brit lap adat-

gyûjtése szerint a helyi rendôrség 
127,5 millió fontot költött autói kar-
bantartására és javítására 2011 óta. A 
lap szerint az elmúlt három évben a 43 
egység közül mindössze három (köz-
tük a londoni) maradt a tervezett költ-
ségvetés alatt. 2013/14-ben mindössze 
nyolc egység költött pontosan annyit, 
mint a tervezett összeg, a maradék 
fontmilliókkal túlköltekezte magát.

Három év alatt 105,3 millió font  ment 
el kötelezô szervizre, gumicserére és 
egyebekre, 22,2 millió fontot pedig 
balesetek utáni javításokra költöttek 
el.

Az igazán nagy pénz a sima karban-
tartásra megy el, a britek szerint indo-
kolatlanul sokat költ a rendôrség

A legmagasabb autónkénti költség 
(2013/14-ben) Gloucestershire-ben jött 
ki, itt a 457 autóra 1,7 millió fontot, át-
lagosan 3722-t költöttek. A legnagyobb 
számla South Yorkshire BMW X5-
ösének javítása után érkezett, 21 267 
fontot  kellett fizetni érte. Az összegek 
nem tartalmazzák a szintén milliárdos 
tételt jelentô üzemanyagköltséget.

* * *
1953-ban, a hidegháború csúcsán vé-

gezték ki a Rosenberg házaspárt az 
Egyesült Államokban, mert bûnösnek 
találták ôket abban, hogy atomtitkokat 
adtak át a szovjeteknek. A vád sztár 
tanúja Ethel Rosenberg bátyja volt, 
aki július elsején elhunyt. A hírt azon-
ban a család csak most jelentette be.
David Greenglass 92 éves korában 

hunyt el New Yorkban. Tíz évet töltött 
börtönben kémkedés miatt, majd éve-
kig álnéven élt Queensben --– emlékez-
tetett tudósításában az AP amerikai 
hírügynökség.

Greenglass volt a védôk szerint azt az 
ember, aki halálba küldte a házaspárt 

–-- a személye körüli vita pedig 2001-
ben lángolt fel újra, amikor bevallotta, 
hogy hazudott, amikor a húga ellen 
vallott.

„Nárcisztikus, könyörtelen, önmagát 
túlértékelô személyiség volt” --– 
mondta róla Sam Roberts, a New 
York Times riportere, aki könyvet is 
írt Greenglassról.

Rosenbergék két fia, Michael és 
Robert Meeropol értesült a nagybáty-
juk nyári haláláról, de nem közölte a 
hírt a sajtóval, és az újságírók közül 
sem jelentkezett náluk senki.

Greenglass saját bevallása szerint 
azért tanúskodott hamisan, hogy rö-
videbb börtönbüntetést kapjon, és biz-
tosítsa, hogy a feleségét ne ültessék le, 
így az asszony gondoskodhasson a 
gyerekeikrôl.

„Nem bánom. Jól alszom” -– mondta a 
CBS-nek adott interjúban, hozzátéve, 
hogy Rosenbergék a saját „ostobasá-
guk” áldozatai lettek, mert megmene-
külhettek volna, ha bûnösnek vallják 
magukat.

Roberts szerint „ostobának” tartotta 
az unokaöccseit is, amiért valóban el-
hitték, hogy a szüleik ártatlanok vol-
tak.

Greenglass úgy vélte, hogy bár sokan 
ôt okolták a házaspár halála miatt, nem 
tudta, hogy ez lesz a sorsuk. Azt állí-
totta, hogy az ügyészek nyomására 
hazudott.

A Rosenberg fiúknak meggyôzôdése, 
hogy Greenglass és a felesége volt az, 
aki átadta az atomtitkokat a szovjetek-
nek, aztán az egészet a szüleikre ken-
ték, hogy mentsék a bôrüket.

* * *
Húszból mindössze egy ember mos 

alaposan kezet WC-használat után --– 
derült ki a Michigani Egyetem 2013. 
júniusi kutatásából, amelyben 3700 
ember kézmosási szokásait vizsgálták 
nyilvános mellékhelységekben. A 
többség helytelenül mos kezet, minden 
tizedik embert pedig teljesen hidegen 
hagy a dolog.

A kutatás szerint az emberek 95 szá-
zaléka nem is tudja, hogyan kell alapo-
san kezet mosni. A többség mindössze 
6 másodpercet szán erre, míg legalább 
háromszor ennyi idôt kellene fordítani 
rá. A férfiak 15 százaléka egyáltalán 
nem mos kezet, a nôknek pedig a 7 szá-
zaléka.

„Mi magunk is megfigyelhetjük, 
hogy vannak emberek, akik csak bevi-
zezik kezüket, majd lerázzák, és men-
nek is tovább. Mindez megkönnyíti a 
kezünkön található baktériumok és 
vírusok terjedését, hiszen ilyenkor a 
távozó nedvességgel adjuk tovább a 
kórokozókat. A helytelen kézmosás 
könnyen vezethet hasmenéshez, há-

nyáshoz, ételmérgezéshez, valamint 
elôsegítheti az influenza vagy a fertôzô 
májgyulladás terjedését” --– magyaráz-
za dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál 
Gyermekkórház osztályvezetô fôorvo-
sa.

A tiszta kezekért azonban nem kell 
sokat tenni, elég csupán 20 másodper-
cig meleg vízzel és szappannal ala-
posan megmosni a kezünket, az ujjakat 
és a kézfejet is alaposan átdörzsölve. 
„Itt azonban még nem ér véget a tevé-
kenység, ügyeljünk arra is, hogy 
megfelelôen megszárítsuk a kezünket. 
A kézmosás hatékonyságának fokozá-
sa érdekében használjunk antibakte-
riális szappant” --– mondja Fekete 
Ferenc.

* * *
Összehangolt uniós rendôri akció in-

dult az illegális bevándorlás és az 
embercsempészet ellen. A Mos Maio-
rum névre keresztelt mûvelet a schen-
-geni övezet külsô és belsô határaira 
egyaránt kiterjed, és a jövô hét va-
sárnapig tart. Az akció célja azok azo-
nosítása, akik törvényellenesen jutot-
tak be az Európai Unióba, valamint 
azon bûnözô hálózatok meggyengítése, 
amelyek elôsegítik az illegális beván-
dorlást.

A rendôrkézre kerülô bevándorlókat 
hazaküldik, ha hazájuknak van érvé-
nyes visszafogadási egyezménye az 
Európai Unióval, máskülönben vizsgá-
lati fogságba kerülnek vagy szabadon 
engedik ôket, de kiutasító határozat-
tal.

A bevándorlók emberi jogaiért küz--
dô, 21 szervezetet tömörítô kezdemé-
nyezés, a Frontexit szerint a Mos 
Maiorum a dokumentálatlan beván-
dorlók elleni hajtóvadászat, egy újabb 
csata egy olyan háborúban, amelyet az 
Európai Unió egy képzeletbeli ellen-
féllel vív. A mûvelet annak bírálói 
szerint bûnözôkként állítja be a beván-
dorlókat, a menedékkérôket pedig 
úgy, mintha vissza akarnának élni a 
rendszer nyújtotta lehetôségekkel.

„Ez a mûvelet erôsíti azt a fantazma-
góriát, hogy Európát bûnözôk rohanják 
le” --- írja a Frontexit. Szerintük az 
embercsempészetre épülô bûnszerve-
zetek nem léteznének, ha törvényesen 
is be lehetne jutni az Európai Unióba.

Az akcióban önkéntes alapon a 22 
schengeni tagállam mellett Norvégia, 
Svájc, Liechtenstein és Izland hatósá-
gai is részt vehetnek, a mûveletet 
pedig az unió miniszteri tanácsának 
soros elnökségét ellátó Olaszország 
belügyminisztériuma koordinálja. 

* * *
A Study on Transfer System in Euro-

pe címû tanulmány szerint a futball 
mint iparág mûködése nem sokban 

különbözik a gazdaság egészének mû-
ködésétôl. A jelenlegi igazolási rend-
szerrôl elmondható: képes a verseny-
bôl fakadó egyenlôtlenségeket 
valamelyest kiegyensúlyozni.

Az Európai Klubszövetség (ECA) 
megbízásából a PwC és az olaszországi 
Carlo Cattaneo Szabadegyetem által 
készített kutatás az összes 2011–12-es 
és 2012–13-as szezonban történt, euró-
pai klubcsapatot érintô nemzetközi át-
igazolást --– összesen 14 322 transzfert 
5147 millió dollár értékben -– vizsgálta. 
Ennek 66 százaléka (9511) az európai 
UEFA-országokból indult, a maradék 
34 százalék pedig a nem UEFA-orszá-
gokba be- és kiáramló játékosigazo-
lások között oszlott el --– sorrendben a 
labdarúgás fellegvárának számító 
Dél-Amerikába (14 százalék), majd 
Ázsiába (8 százalék) és Afrikába (7 
százalék). A legtöbb Európán kívüli 
transzfert a portugál bajnokságban 
regisztrálhatták: ott a klubok legtöbbet 
Dél-Amerikával kötnek üzletet.

Egy átlagos európai játékostranszfer 
400 ezer dollárba kerül. Ha azonban 
nem számoljuk a többnyire pénzmoz-
gás nélküli eseteket, azaz a lejáró 
szerzôdésû játékosokat (az átigazolá-
sok 73 százaléka) és a kölcsönadásokat 
(14 százalék), akkor ez az összeg érte-
lemszerûen magasabb, átlagban 2,7 
millió dollár --– írja a a PwC Ma-
gyarország.

Az öt topbajnokság (a francia Ligue 1, 
a német Bundesliga, az angol Premier 
League, a spanyol La Liga és az olasz 
Serie A) klubjai esetében összesen 
5491 igazolás történt a két szezon alatt. 
A legtöbb élô szerzôdéssel rendelkezô 
játékos átigazolását Olaszországban 
jelentették be (856), ám az elmúlt két 
évben a Premier League-ben költötték 
a legtöbbet játékosokra (1,369 milliárd 
eurót). Szintén a szigetország bajnok-
ságának deficitje a legmagasabb, azaz 
az ottani kluboknál nyílt legtágabbra 
az olló az igazolásokra költött és az 
azokból befolyó pénzösszeg között.

Érdekesség, hogy a La Liga csapatai 
az elmúlt két évben 551 millió eurót 
költöttek játékosokra, bôven elmarad-
va az angolok kiadásaitól, ennek elle-
nére rendre két spanyol élcsapatnál 
érik el az átigazolási csúcsösszeget. 
Úgy néz ki, ez a 2014–15-ös szezonban 
sem lesz másképp --– az idei világ-
bajnokság két dél-amerikai sztárja is 
klubot cserélt: a Barcelona 81 millió 
eurót fizetett a Liverpoolnak az urug-
uayi botrányhôs Luis Suárezért, a 
torna gólkirálya –-- a kolumbiai James 
Rodríguez --– pedig 80 millió eurót ért 
a Real Madridnak.

A kutatás a magas ügynöki díjakra is 
felhívja a figyelmet, a szerepük alapos 
átgondolására figyelmeztet. A klub-
ügynökök 865 igazolásban vettek részt 
–-- jellemzôen az UEFA-országokon 
belüli tranzakciók során –--, díjuk a két 
év alatt 254 millió dollár volt, ami az 
igazolások értékének 14,6 százalékára 
rúg, olvasható a tanulmány összegzé-
sében.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293
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Dr. Hangay György:

Fedák Sári
Mostani sorozatunkban sok különös, érdekes és értékes ember emléké-

vel találkozunk. Érdekesek mind, mert mindegyikük valami olyat alko-
tott élete során, ami nekünk magyaroknak fontos, még akkor is, ha netán 
rendhagyó és szokatlan. Ma is egy különös, minden szempontból érdekes 
és kiemelkedô személyrôl lesz szó.

Kontra, rekontra, szubkontra –-- na és 
most mi jön ez után? Fedák Sári! Úgy 
bizony. Csak az a baj, hogy a fiatalabb 
generáció tagjai ma már nem nagyon 
tudják, hogy mirôl is beszélünk.Nem 
másról, mint az egyik legnépszerûbb 
magyar kártyajátékról, az ultiról. Eb-
ben szokás így licitálni,  a legmagasabb, 
teljesen irreális kontra viseli a magyar 
színjátszás egyik legnépszerûbb mû-
vészének, Fedák Sárinak nevét.Van 
emögött valami logika is?

Hogyne volna. Fedák Sári –– azaz 
Zsazsa, ahogy barátai nevezték –-  
Még az ultiban is vitt mindent! Neki 
minden sikerült. Sztárgázsit kapott, 
címoldalon szerepelt és mindenki cso-

dálta. Ujja köré tekerte a színházigaz-
gatókat, színmû írókat, szinész kollé-
gáit és mindenek felett a közönséget. 
Mindent megbocsátottak neki. Szüksé-
gük volt a korszak legnagyobb prima-
donnájára. A legnagyobb operett-pri-
madonna volt, pedig azt mondják, nem 
is volt jó hangja. De úgy táncolt, hogy 
még az angol királyi párt is elbûvölte. 
Aki egyszer látta, nem tudta elfelej-
teni. Csak a politizálástól tartotta volna 
távol magát! De nem, mert azt hitte, 
neki  még azt is szabad: belekotnye-
leskedni a politikába és ráadásul pont 
akkor, amikor nem babra ment a já-
ték. 

A kárpátaljai Beregszászon, 1879-ben 
született. Polgári családból származott 
és egy kis zsarolással kicsikart szülôi 
hozzájárulással már egészen fiatalon a 
színészi pályára lépett. Mivel zsarolta 
szüleit? Hát azzal, hogy ha nem lehet 
színész, akkor hozzámegy egy idôs ka-
tonatiszthez! Így aztán beiratkozhatott 
Rákosi Szidi híres színiiskolájába és 
hamarosan több színházban fel is lé-
pett. Céltudatosan sztár akart lenni --– 

és az is lett. A tökéletességre töreke-
dett és nem csak a színjátszásban, ha-
nem önmaga menedzselésében is. Pél-
dául nagy gondot fordított arra, hogy 
mindíg a középpontban maradjon, a 
színpadon soha ne legyen takarásban 
és neve mindíg feltûnôen nagy be-
tûkkel virítson a mûsort hirdetô plaká-
ton.De ezt nem is ellenezte senki sem, 
mert Fedák Sári neve egyenlô volt a 
sikerrel.

Emlékszünk-e valamelyik különösen 
kiemelkedô alakítására?Tulajdonképp
en mindegyik az volt. Fedák Sári nem 
szerepelt bukott darabokban és min-
den szerepe sikerszerep volt. Talán az 
1904-ben bemutatott  „János vitéz” 
úgynevezett nadrágos szerepe volt az 
egyik legemlékezetesebb. Inkább 
mondhatnánk gatyás szerepnek, mert 
Fedák magát János vitézt, azaz Ku-
korica Jancsit alakította. Beöthy 
Lászlót, a színházigazgatót kétségek 
gyötörték, egyáltalán nem volt biztos a 
sikerben, mert hát János vitéz egyál-
talán nem primadonna szerep volt. 
Úgy vélte, hogy nagy szerencsével ta-

lán 10-20 elôdást azért csak megér a 
darab. Amikor Fedák az elsô elôadáson 
fehér gyolcsgatyájában kilejtett a 
színpadra, a közönségben megfagyott 
a vér: nem tudták, hogy sírjanak-e 
vagy nevessenek.De aztán jó irányba 
billent a mérleg serpenyôje, mûkö-
désbe lépett a csodálatos Fedákva-
rázs. A szívszorító „Egy rózsaszál 
szebben beszél”- nél már könnyes 
szemmel hallgatták a fôhôst alakító 
mûvésznôt. A darabot nem hússzor, 
hanem mintegy hatszázszor adták, ál-
talában telt ház elôtt.

 Fedák ezután bármit kérhetett Be-
öthytôl. Kért is. A legnagyobb gázsit 
kapta, és részesedést az elôadásokból. 
Mondjuk, ez érthetô is volt, hiszen  ak-
koriban a színészek maguk varratták 
fellépô ruhájukat is. A sok kiadás elle-
nére fényûzôen élhetett. A városban 
az elsôk között neki volt autója. Mo-
dern nô volt, erre addig alig volt példa 
Magyarországon. Élvezte az életet: 
sikeres volt, körberajongták, nagy va-
csorákat adott és a sajtó is állandóan 
foglalkozott vele..

Életrajz írói szerint ritkán volt szerel-
mes. Molnár Ferenchez, az ünnepelt 
íróhoz azonban mély érzelmek fûz-ték. 
Ennek ellenére hosszú éveken át  vad-
házasságban éltek, ami akkoriban 
meglehetôsen elítélendô volt. Ôk azon-
ban nem titkolództak, a viszonyról 
mindenki tudott és a bohém színészvi-
lágban kapcsolatukon senki sem ütkö-
zött meg. A munkában is pompásan 
megértették egymást, Molnár Fedák 
szerepeket írt, míg a befolyásos szí-
nésznô efogadtatta az írót olyan körök-
ben is, hová különben nem juthatott 
volna be. A sors különös iróniája, hogy 
amikor végül is megesküdtek, ezt Fe-
dák csak azért nem ellenezte, mert 
különben nem tudott volna Molnártól 
elválni. Ugyanis a kapcsolat vége az 
lett, hogy elváltak. Ennek fôoka az 
volt, hogy Molnár mindvégig vehe-
mensen ellenezte, hogy gyerekük szü-
lessen és ráadásul egy jóval fiatalabb 
szinésznôvel --– név szerint Darvas 
Lilivel --- is összeszûrte a levet,  ami 
természetesen vérig sértette a min-
denki által körülrajongott díva önérze-
tét. De Fedák Sári részérôl azért nem 
aludt ki a szerelem, mert amikor Mol-
nár sok év múlva elhúnyt, több napon 
át sokkos állapotba és letargiába  ke-
rült a bánattól.

De voltak más problémák is a színpa-
di sikerek mellett, hiszen ez mindíg 
így szokott lenni. Már említettem, 
hogy nem lett volna szabad neki a po-
litikával foglalkozni. De sajnos mégis 
ezt tette. Az Elsô Világháború idején 
elôbb az Osztrák-Magyar Monarchia 
ellen agitált, majd a Tanácsköztársaság 

ideje alatt a kommunisták oldalára állt 
és nyilvánosan buzdította a népet, 
hogy lépjenek be a Vörös Hadseregbe. 
Hát ez bizony öreg hiba volt, már csak 
azért is, mert nyilvánvaló, hogy sze-
szélyes természete és meggondolatlan-
sága késztette minderre, hiszen 
ugyanakkor erôsen nemzeti érzelmû 
is volt és kiállt Trianon ellen. A Ta-
nácsköztársaság bukása után Auszt-
riába menekült, de politikai balfogá-
sáért mégis meg kellett fizetnie: bör-
tönbe került.  

Ma már nagyon nehéz tiszta képet 
kapni Fedák politikai hovatartozásáról, 
fôleg azután, ahogy a Második Világ-
háború és az azt megelôzô zsidótör-
vények idején viselkedett. Sok zisdó 
életét mentette meg, barátait soha el 
nem árulta vagy meg nem tagadta. 
Egy barátjának kislányát örökbefo-
gadta, hogy megmentse a deportálás-
tól. Ugyanakkor pedig erôsen német-
barát nyilatkozatokat tett az újságok-
ban, támogatta a végsô kitartást. És 
természetes, hogy ezután megint csak 
rászakadt a baj. 1944 után a Donausen-
der nevezetû szovjetellenes bécsi rádi-
ónál dolgozott és hát persze a háború 
után orosz követelésre visszatoloncol-
ták Magyarországra. Itt a Népbíróság 
, mondván, hogy nép- és  demokráciael-
lenes hírverésben vett részt, két évi 
börtönbüntetésre ítélte, melyet végül 
is nyolc hónapra csökkentettek. A bör-
tön után további csapások érték, a 
korra jellemzôek mind: vagyon elvesz-
tés, kilakoltatás, szerepléstôl való 
eltiltás –– stb. Az egykori dívából pária 
lett Rákosiék jóvoltából. Koldússzegé-
nyen, 1955-ben, 75 éves korában húnyt 
el.

Az utókor tisztelettel és szeretettel 
ôrzi emlékét, mert nagy mûvész volt,  
úttörôje a magyar színjátszásnak. Já-
tékában megjelent az általa képviselt 
újszerû felfogás, a kiemelkedô tánc-
tudás és a temperamentum. A magyar 
színjátszás egyik legnépszerûbb ope-
rett primadonnája volt. De mint em-
ber, korántsem volt olyan sikeres. A 
fennmaradt feljegyzésekbôl kitûnik, 
hogy boldogtalan és a végletek embere 
volt. Egyszerre jellemezte odaadás és 
melegszívûség, valamint kegyetlen 
szigorúság és ridegség --– gyakran 
önmagával szemben is. Igazán csak a 
színpad jelentett számára biztonságot. 
Mikor egyedül volt sokat sírt, társa-
ságban viszont amennyire tudta ke-
ménynek mutatta magát. Rendkívül 
aktív személyiség volt, szinte izzott 
körülötte a levegô. A „hazavágyás” 
jellemezte életét, de a békés otthon 
nem adatott meg neki.
Az SBS Magyar Rádióban elhang-

zott elôadás alapján.



NEHÉZ ELHATÁROZÁS
Naplójegyzet
Budapest, 1956. november 22.
(Folytatás)
Rengeteg hullát láttam: ilyet is, olyat 

is. Jól emlékszem még, midôn minden-
szentek napján egy ismerôs család 17 
éves lányát és 19 éves fiát temették 
közös sírba. A szülôk szótlanul, könny-
telenül álltak a szabadságharcosok 
tisztelgô sortüze mellett.

A bágyadt, téli fény egy-egy pilla-
natra bearanyozza az Országház kupo-
láját, melynek tetejérôl, egy ország 
diadalujjongása kíséretében taszítot-
ták a mélybe a gyûlölt vörös csillagot; 
azt a csillagot, amely nemsokára majd 
ismét visszakerül a helyére, hogy torz 
örömmel vigyorogjon le a csalódott 
városra.

Karcsú testû folyami hajók himbálóz-
nak a befagyni készülô vízen. Köztük a 
méltóságos „Deák Ferenc”, mellyel 
szeptemberben Belgrádba, Turnu Se-
verinbe indultam. Felejthetetlen hetet 
töltöttem fedélzetén, csodálva a déli 
Kárpátok zord szépségét. Fiatal pécsi 
ügyvéd volt a partnerem. Mûvelt iro-
dalombarát. Pokrócba burkoltan he-
vertünk a nyugágyakban, s francia 
költôkrôl vitatkoztunk.

Mire a pesti hídfôhöz érünk, elrejtô-
zik a nap. Súlyos, sötét fellegek kezdik 
elborítani az eget --- kioltva az emlékek 
fényét.

Visszagondolva az aldunai hajóútra, 
úgy érzem, „hattyúdal”, búcsúzás volt 
--- az öreg Dunától, a folyóparti váro-
soktól s egy nagy szerelemtôl is, mely 

zsúfolásig telt vagonokon:
 --- A következô állomáson ávósok és 

oroszok vannak! --- kiabálta harsányan. 
--- Akinek nem tiszta a lelkiismerete 
(mármint a népi demokratikus „lelkiis-
merete”!) legjobb, ha leszáll!

A vonat Lébény elôtt, a nyílt pályán 
állt meg. Ismeretlen, egykedvû táj. 
Végtelen, szürke szántóföldek. Na 
most merre? Eltökéltük, hogy inkább 
éhen halunk vagy megfagyunk, mint-
hogy rendôrkézre jussunk. 
Négykézláb másztunk vizenyôs árkok 
gizgazában, csalánok és ázott kórók 
között, hétrét görnyedve óvakodtunk 
át a kukorica-földeken, eleinte minden 
tájékozódási lehetôség és cél nélkül.

 --- Nagy megpróbáltatások várnak 
ránk. --- szögezte le valamelyikünk a 
tényállást.--- Legokosabb, ha elôször is 
harapunk valamit!

Bizony, már délután 3 felé járt, s reg-
gel 8 óta --- midôn bágyadt, szomorú 
hóesésben elhagytuk a Keleti pályaud-
vart, és búcsút mondtunk a didergô 
Budapestnek --- egy falat sem volt a 
szánkban.

A gúlába rakott kukoricaszárak alkal-
mas menedékül kínálkoztak. Lyukat 
vájva a levelek közé, behúzódtunk a 
természetadta sátorba.

A hazulról hozott kenyér és füstölt 
szalonna azonban csak nehezen csú-
szott le a torkunkon. Tanakodtunk:

 --- Nem lehet vaktában bolyongani! 
Itt van a közelben egy tanya, meg kell 
kockáztatni a kérdezôsködést. Hátha 
jóravaló emberek lakják, akik útba 
igazítanak?

 --- Mindenesetre, csak egy menjen 
oda! Ha elfogják, a másik három még 
folytathatja az útját!

Sorsot vetettünk. Lacira, a legfiata-
labbra esett a választás.

Nem keltette valami nagy hôs benyo-
mását, midôn keskeny jávorbajusza 
alatt remegô, kék ajkakkal nekivágott, 
de nem mert (vagy nem akart) tilta-
kozni.

Szorongva vártuk vissza.
Az aggodalomra azonban nem volt 

ok. Hamar megjött, s hírül adta, hogy 
körülbelül 20 kilométerre lehetünk az 
osztrák határtól.

 --- Hiszen, az semmi! --- legyintettünk, 
s azzal a reménnyel iramodtunk neki, 
hogy estére már bécsi dunnák alatt 
fogunk horkolni.

Micsoda naivság! A távolság nem lett 
volna áthidalhatatlan (fiatalok és el-
szántak voltunk), de hiába sikerült jó 
pénzért vezetôt találnunk, 5-6 kilomé-
ternyire a határtól magunkra hagyott 
bennünket. Így aztán nem 20 kilomé-
tert jártunk, hanem kétszer annyit, s 
átéltünk egy örökre emlékezetes, alvi-
lági éjszakát.

Mint a mitológiai Styx-folyam, állta 
utunkat a Fekete csatorna. Árnyak 
százai kóvályogtak föl s alá a partján. 
Rettegéstôl fullasztó csönd.

Néha föl-fölvillant egy-egy arc ciga-
rettát lobbantó, térképet világító ön-
gyújtó fényében. Mások pokróc alatt 
kuksolva vitatkoztak az útirányon. 
Csonttá fagyott hullák között, felrob-
bantott hidak tüskés betontömbjein 
vergôdtünk, de sehol sem lehetett át-
jutni a túlsó partra. Sokan az úszáson 
töprengtek, s nem egy elszántabb me-
nekülô bele is vetette magát a jéghideg 
vízbe. --- Átért? Nem ért át? Mi lett 
vele? Elnyelte a feneketlen sötétség.

Aztán magyar határôrökbe botlot-
tunk. Ez már hajnal felé volt, midôn 
teljesen elcsigázva, semmitôl sem 
riadtunk többé vissza.

 --- Nem vagyunk ávósok. Nem aka-
runk benneteket elfogni.

Hálásan osztottuk meg velük mara-
dék rumunkat.

Valahol (de ez korábban lehetett?) 

betévedtünk egy rozoga csôszkunyhó-
ba. A földre hintett szalmában, pis-
lákoló petróleumlámpa fényénél, tö-
rött lábú asszony nyöszörgött.

 --- Mi lelte?
 --- Belecsúszott egy árokba. --- 

közölte gondterhesen a fia, és csitít-
gatta:

 --- Ne sírj édesanyám! Hátamra 
foglak venni.

Egy kosár szép, piros almájuk volt. 
Minket is megkínáltak. Éppen jókor, 
mert már kifogyott az ennivalónk. A 
harapós, fanyar ízt az elsô korty oszt-
rák teáig ôriztük.

Egymásra torlódó, lidérces látomá-
sok... Valószínûleg, sohasem fogom el-
felejteni azt a mankón ugrándozó em-
bert, akivel egy csupasz erdôben 
talál-koztunk. Zokogott:

 --- Elvesztettem a családomat. Nem 
tudom, merre mehettek. Könyörülje-
nek meg rajtam! Engedjék, hogy ma-
gukhoz csatlakozzam!

Nem mondtunk sem igent, sem ne-
met. Jöjjön, ha gondolja, hogy lépést 
tud tartani velünk. A végsô kétségbe-
esés határán voltunk.

 --- Ez így nem mehet tovább! --- tört 
föl belôlem a józanész szava. --- Határ, 
nem határ, tovább nem csavarogha-
tunk, mert összerogyunk a kimerült-
ségtôl, és megfagyunk. Elég volt a 
szántóföldekbôl! Keressünk egy or-
szágutat, és induljunk el rajta vala-
milyen irányba. Biztosan eljutunk egy 
faluba!

5 óra körül járhatott, de még minde-
nütt szurkos sötétség uralkodott, amit 
csak idônként szelt át visítva egy-egy 
vörös rakéta. Lövések dördültek.

 --- Ne menjünk arra, ott bizonyosan 
oroszok vannak!

 --- Valószínû, de közelükben kell 
lennie a határnak is!

 --- Mindegy, csak jussunk el valaho-
vá!

A zaj és a fény egyre erôsödött, úgy-
hogy már tisztán kivehettük az elôt-
tünk lévô nádrengeteget, s azon túl 
valami óriás, fekete csontvázat.

 --- A torony! A határôrtorony! Élve 
vagy halva, de oda kell érnünk!

Neki a nádnak!
Halkan, óvatosan szerettünk volna 

lépkedni, de recsegett, ropogott min-
den. Porrá töredeztek cipônk alatt a 
fagyott szárak.

A fülsértô robajban is észrevettük 
azonban, hogy többen vagyunk, mint 
négyen. Két ember csörtetett lélek-
szakadva utánunk. Az egyik a mankós 
volt (fölismertük sánta bicegésérôl), a 
másik egy magyar határôr.

 --- Megölöm! --- sziszegte Jóska, s 
már nyúlt is a bicskája után. --- Nem 
hagyom magam elfogni!

 --- Ne féljetek testvérek! --- kiáltott 
ekkor lihegve a katona. --- Segíteni 
akarok nektek! Csak ezt az irányt 
kövessétek! Le ne térjetek róla! Itt 
vannak párszáz méterre az osztrákok. 
Ôk lövöldöznek és rakétáznak, hogy 
irányt mutassanak, csakhogy ti ezt 
nem tudhatjátok. Utánatok futottam, 
hogy megmondjam: szabad elôttetek 
az út! Mi nem lövünk, vagy ha igen, 
csak a levegôbe, a közelben portyázó 
ruszkik megtévesztésére!

Neki akartuk ajándékozni maradék 
magyar pénzünket, de nem fogadta el:

 --- Mi is magyarok vagyunk. Veletek 
érzünk! Siessetek!

Szürkén, szomorúan hajnalodott. 
Még egy kis patak volt elôttünk, de 
azon jégpáncél feszült, mely szeren-
csére elbírt bennünket. A közeledô 
oroszok, határzónában lévén, már nem 
lôhettek.

November 24-én reggel 7 órakor 
mondtunk búcsút a hazai földnek.
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Saáry Éva 

szép reményekkel kecsegtetett. Vala-
hol olvastam: „A Végzet néha percekre 
kiderül”. Ilyen átmeneti, futó „kiderü-
lés” volt a belgrádi utazás. Béke, 
csönd, futó boldogság --- a nap vég-
leges leáldozása elôtt.

Félelmünk, hogy a Margit-híd pesti 
hídfôje le van zárva, alaptalan. Szeren-
csésen átjutunk.

A pályaudvaron rengeteg nép nyü-
zsög: hátizsákkal, úti ruhában. Nagy 
késésekkel ugyan, de elindulnak a vo-
natok. Nyugat felé is.

Szállingózó hópelyhek közepette gör-
dülünk ki az üvegcsarnokból...

HOSSZÚ ÉJSZAKA
Naplójegyzet
Andau, 1956. november 24.
Szerencse, hogy van nálam papír, 

ceruza! Ezeket magammal hoztam 
más, gondosan megválogatott apró 
holmival egyetemben, a kézitáskám-
ban. Talán egy kilónyi az egész. Ebbe 
kellett belegyömöszölnöm 27 évet!

Az útravaló összeállítása nem történt 
körültekintô gondossággal: ötletsze-
rûen ebbôl is, abból is egy keveset... 
Természetesen elsô volt az ennivaló és 
az üveg rum, amit oroszok esetleges 
megvesztegetésére hoztunk magunk-
kal. Erre azonban szerencsére nem 
került sor, így magunk vettük hasznát 
a melegítô italnak, midôn tanácstalanul 

keringtünk a lébényi erdôkben. Szi-
szegtek, suttogtak a fák a sötétségben, 
mely oly sûrû volt, hogy „rá lehetett 
volna akasztani a baltát”. Ködös no-
vemberi éjszaka! Csontig-velôig ható 
fagy! El kell azonban ismernünk, hogy 
a korán érkezett, szokatlan hideg töb-
bet segített rajtunk, mint amennyit 
ártott. Langyos idôben ott maradhat-
tunk volna a határmenti mocsarakban! 
Láttunk eltorzult arcú, sárga halotta-
kat. Nagy üggyel-bajjal tudtunk csak 
átbukdácsolni a testükön. Agyonlôtték 
ôket vagy éhen haltak a lápban? Ki 
tudja! Nemigen volt idônk ezen töp-
rengeni, más gondok és félelmek szo-
rongattak. Most, hogy megpróbálok 
(még zúgó fejjel) visszaemlékezni, 
alig tudom idôrendbe szedni az élmé-
nyeimet. De talán nem is érdemes! Így 
hitelesek a maguk ziláltságában.

Átérésünk után, elsô havi keresetün-
ket odaígértük Szent Antalnak. (Hogy 
miért éppen neki? Nem tudnám meg-
mondani.) Soha ilyen megkönnyebbü-
lést! Sírva-nevetve borultunk az oszt-
rák vöröskeresztesek nyakába, de 
ezzel aztán ki is merült minden erônk. 
Ott helyben összerogytunk volna, ha 
segítô kezek nem nyúlnak a hónunk 
alá, nem támogatnak a kocsikig. Mert 
közel voltunk az úthoz, melyen autók 
várakoztak. Mohón felszürcsöltük a 
forró teát, és belealéltunk a takarókba. 
Majd 24 órai gyaloglás volt mögöttünk 
(erôltetett menet!).

A szem lehunyva, a recehártyán szi-
várványos ködök, a testhelyzet olyan, 
amilyen. Kezek, lábak egymás hegyén-
hátán a legteljesebb összevisszaságban. 
Minden mozdulat fárasztó. S aztán a 
motorok halk, barátságos duruzsolá-
sa...

* * *
Bizony, csoda volt, hogy idáig jutot-

tunk! Sokan rosszul végezték! Egész 
karavánokat fogtak el. Nem csoda. 
Meg-megálltak, hangosan vitatkoztak, 
a nôk hisztériás jeleneteket rendeztek, 
gyerek sírt, kutya ugatott. Na és per-
sze, az elegáns úti fölszerelés! Mintha 
csak vadászatra indultak volna: tér-
kép, iránytû, látcsô, szöges bakancs, 
tiroli kalap... Mi nem csatlakoztunk 
senkihez. Négyen voltunk, két férfi, 
két nô. Rendes utcai ruhában, mint a 
környékbeli lakosok. Pedig, Isten látja 
lelkünket, sosem jártunk azelôtt abban 
a nyomorúságos faluban. Pusztán a 
véletlen sodort minket oda.

Eredetileg Hegyeshalom felé indul-
tunk és Levél községnél akartunk 
leszállni, mert ott --- miként pesti ba-
rátok mondták ---, „János bácsi és 
Aranka néni is szerencsésen átjutott, 
nem beszélve Pistirôl, aki pedig, ma-
gunk közt szólva, igen hebrencs, fejjel 
falnak menô fickó...” Aztán azt is hoz-
záfûzték, hogy a helybeli paphoz kell 
fordulni. A paphoz, a kántorhoz, vagy 
a tanítóhoz... nem emlékszem. Pesttôl 
Gyôrig ismételgettem magamban a 
nevet (leírni nem mertem), hogy el ne 
illanjon a fejembôl, s most mégsem 
sikerül fölidéznem. Valószínûleg 
azért, mert már semmi szükségem 
sincs rá.

Igen, Levélnél szándékoztunk leszáll-
ni, de a sors másképpen határozott. A 
kalauznô ugyanis, aki tisztában volt 
vele, hogy utasai mind Bécs felé igye-
keznek (hiszen az ô kedvükért indítot-
tak a vasutasok nyugati irányba menô 
vonatot a nagy, általános sztrájk ide-
jén), egyszerre csak végigfurakodott a 

jegyzeteibôl

Budafoki Géza – Kedves Barátom!
Azt hiszem, joggal szólíthatlak így, de igazándiból csak sorstársak voltunk. 

Mindketten Budafokon nôttünk fel, Te valahol a hegyen lakhattál, én lent a 
belvárosban. Így más volt mindkettônk baráti köre is. Ma már tudom, hogy 
három év korkülönbség volt közöttünk, ez is hozzájárult ahhoz, hogy más-más 
társaságba jártunk. Csak felnôve ismertük meg egymást úgy, hogy egy „szia, 
hogy vagy?” köszöntéssel ha találkoztunk a Városház téren, vagy lent a Dunán. 
Emlékeim szerint 1956 nyarán. Nem tudtam Rólad sokat, mit csinálsz, hol 
dolgozol. Te sem tudhattál többet énrólam. Egyvárosban éltünk, nagyon sokan 
ismerük csak így a másikat, valami közös ismerôsön keresztül kerülhettünk 
köszönô viszonyba.

Tudat alatt?, vagy inkább egy régebbi emlék hatására egy különös helyet 
foglalsz el érzelemvilágomban. Igen kedves, jólesô érzés ez. Nem rokoni, nem 
baráti, mégis egyenrangú ezekkel, s talán még mélyebb is. Nehéz lenne 
pontosan megmagyarázni. Akkor jöttem rá, akkor tudatosult bennem, amikor 
2006-ban Budafokon, az ötvenhatos emlékmû sziklatömbjén megláttam a 
nevedet: BUDAFOKI GÉZA

1946 öszén nyolcéves kisfiúként bandukoltam haza az Árpád iskolából egy 
szép napsugaras délután. Már közel voltam a házhoz ahol laktunk, a Tóth József 
utca 11-hez. Az utca ezen oldala fallal magasítva fekszik a macskaköves 
kocsiúttól, a másik oldal pedig csak egy meredek domboldal, ahol gyerekek 
valami nagy játékban foglalatoskodtak. Egyikük, valami vezér féle, hangosan 
kiáltozva kereste egyik társát: „Hol vagy Józsi, vagy Laci”, már nem emlékszem 
a névre. Ekkor egy kisördög sugallatára jó hangosan visszakiáltottam: Itt 
vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok! Haza érve, el is felejtettem a dolgot. 
Pár nap múlva öt és féléves Csaba öcsémmel komoly feladatot kaptunk 
Édesanyánktól. A kicsi, kormosfalú lakásunkba egy láda volt a konyhaasztal. 
Egy ismerôs révén két kertiszéket  kaptunk a Sörkert nevû vendéglôbôl, amit 
nekünk, Csabával kellett elhozni. Már visszafelé jöttünk cipekedve, a Tétényi út 
tetején innen, lefelé jövet megálltunk pihenni. Ekkor honnan, honnannem, ott 
termett egy nálamnál idôsebb fiú. Valamit mondott is a fekete szurokkal 
kapcsolatban, majd lekent egy pofont. Nem ököllel, csak tenyérrel, egy 
csattanósat. Aztán el is tûnt. Bôgni nem illet az öcsém elôtt. S valahogyan nem 
is haragudtam. Jogos, amit kaptam, egy lecke volt a számomra. Így találkoztam 
elôször Gézával. S ahogy múltak az évek, ez az emlék minden harag nélkûl élt 
tovább.

2006-ban, a budafoki temetôben az ötvenhatos hôs sirjánál meséltem el ezt a 
történetet. A sírfeliratból tudtam meg, hogy Géza katonaként halt hôsihalált. Jó 
volna, ha egyszer valaki mesélni is tudna majd róla. BUDAFOKI GÉZA  
HONVÉD  1935 - 1956

Kedves barátom, Géza! Megkaptam az üzenetedet is. Amikor a napokban 
lapozgatni kezdtem az ajándékba kapott gyönyörûszép Budafok-Tétény  
millenniumi  könyvecskét, az ötvenedik oldalon ott van végsô nyughelyednek a 
képe is. Hôsebb vagy mindannyiunknál, mert az életedet adtad a Magyar 
Hazáért. Így ránk vár a feladat, hogy helyetted is megtegyünk mindent ezért az 
országért. Nyugodjál hát békében, s abban a tudatban, hogy áldozatod nem volt 
hiábavaló, mert bajtársaid tovább küzdenek. 

-soláp-
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2014. november 2-án vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 
(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, 1. órától a Gyülekezet Évi 

Közgyûlése, melyre mindenkit szeretettel várunk (Watkins St.bejárat), 
vasárnapi iskola és ovóda

 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai teremben 
Minden kedden 12 órától Bibliaóra, mindenkit szeretettel várunk  

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

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

www.hungarianreformedchurch.com
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.) 2014. november 2-án vasárnap du. 
3 órakor Istentisztelet 

 Igét hírdet: Incze Dezsô
Sprigvale Lutheran Church (3. Albert Ave)

NSW. SYDNEY 2014. november 2-án vasárnap 
11.30 órakor 

 ISTENTISZTELET 
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt, gyermek Istentiszteletet is tartunk. 

Szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el kicsinyeiket
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
2014.november 2-án vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 

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

2014. november 2-án vasárnap de.11. órakor  
 ISTENTISZTELET

 a Marsden-i Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

150 Fourth Avenue, Marsden, a marsdeni Magyar Házban,
Istentisztelet után minden vasárnap ebédelni lehet

GOLD COAST — ROBINA 2014.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

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

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North 
Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet története, a MEGVALÓSULT 

ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc igehirdetéseinek tükrében.
 A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a Bocskai 
nagyteremben (123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), vagy megrendelhetô 

postán. Küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church, 
P. O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra. 

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 
alapító lelkésze Nt. Dr. Antal Ferenc

65 ÉVE AUSZTRÁLIÁBAN
És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert 

annak jóléte lesz a ti jólétetek. (Jer 29,7)
Az elsô jelentôsebb létszámú magyar menekültcsoport 1949-ben érkezett Ausztráliába. Az elsô menekültcsoport 

tagjai már az ôket szállító hajókon összehajoltak egy-egy közös imádságra, majd partot érve, a menekülttábor ba-
rakkjában megtartották az elsô magyar református áhítatot az ötödik kontinensen. Az elsô templomi istentiszteletre 
1949 októberében került sor a Parkvillei templomban, amely már a szervezett gyülekezeti élet kezdetét jelentette. 
Bizony a Melbourne-i magyar református gyülekezet az elsô szervezett közössége az ausztráliai magyarságnak! Itt - 
ebben a törékeny kis gyülekezetben - kezdôdött el az a gazdag magyar társadalmi és kulturális élet, mely a Melbour-
ne-i magyarságot ma is jellemzi.

Az alábbiakban vázlatszerûen felsoroljuk egyházunk 65 éves történetének fordulópontjait:
1949-1952: Istentiszteletek a Marybirnong-i lágerben, majd a Parkville-i Egyetemi Templomban.
1952-1972: A Presbiteriánus Egyház Fitzroy-i Gyülekezeteként él és szolgál a magyar református közösség.
1956: A Magyar Forradalom és Szabadságharc vérbefojtása után sok magyar menekült csatlakozik a 

gyülekezethez.
1970: A magyar reformátusok megvásárolják a North Fitzroy-i Szent Lukács templomot az Anglikán Egyháztól.
1972: A magyar reformátusok kiválnak a Presbiteriánus Egyházból.
1973: Önálló jogi személyiséggé válik az Ausztráliai Magyar Református Egyház Viktóriai Kerülete.
1989: A templom udvarán lakásokat épít a gyülekezet.
1993. július 13: Elhunyt dr Antal Ferenc alapító lelkipásztor.
1993 - 1996: Ifj. Antal Ferenc az alapító lelkipásztor fia végzi a szolgálatot.
1999: Ötven éves jubileumot ünnepel az közösség.
1999. szeptember 22: Sir William Dean fôkormányzó elismert felekezetté nyilvánítja az Ausztráliai Magyar 

Református Egyházat.
2002-2007: A Szent Lukács templom és a Bocskai Központ teljes renoválása.
2014: Isten kegyelmébôl 65 éves évfordulót ünnepelünk.
Ebben a rövid kis írásban lehetetlen lenne felsorolni mindazt, ami az elmúlt hatvanöt évben történt. Voltak sikerek 

és kudarcok, nagy megvalósítások és csalódások. Sikereinket és megvalósításainkat elsôsorban Istennek köszönjük 
aki Szentlelkével buzdította azokat a hûségeseket, akik imával és munkával megvalósították azt a csodát, hogy ma 
templomunk és Bocskai házunk van Melbourne szívében. 

Soli Deo Gloria, azaz egyedül Istené a dicsôség!
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A MI MAGYAR ADÁSUNK III.
Józsa ErikaVolt egyszer egy magyar 

adás. Furcsa egy helyen jött 
létre: a román fővárosban, 
Bukarestben. Ott volt ugya-
nis az ország egyetlen Tele-
víziója. 1969-et írtunk, a poli-
tikai barométer éppen eny-
hülésre állt, így megtörtént az 
a csoda, hogy a román televí-
zió egyszercsak megszólalt 
ma- gyarul!  Nosza ünneplő-
be öltözött a székely, s úgy ült 
le minden héten a tévé elé, 
ahonnan magyarul beszéltek 
hozzá.

A csoda ha nem is három 
napig, de 15 évig tartott ami-
kor az erdélyi magyarság szá-
mára oly fontos  magyar 
adást 1985-ben egyik napról 
a másikra megszüntették. 

A Magyar Adás történetéről 
az egykori szerkesztőség há- 
rom tagja, Józsa Erika, Simon-
ffy Katalin és Tomcsányi Mária 
könyvet írt, melynek bemuta-
tója novemberben lesz Ma- 
rosvásárhelyen. Lapunk olva-
sói elsőként pillanthatnak 
bele a készülő kötetbe..

net, hogy itt túlozva, gúnyo-
lódva mutatnak rá az emberi 
hibákra, tetszik tudni, alelnök 
elvtárs… De hiába. Mert 10 
perc alatt 10 osztályt mégsem 
lehet kijárni. Bár erre maga-
sabb szinten volt már prece-
dens.  Aztán jött a végső 
érvem, hogy: ha kivesszük, 
mit teszünk be helyette az 
adásba? – Hát valami szép 
éneket és táncot! 

 Na, hát ezért küldték ide 
Szekeres elvtársat, hogy a 
Magyar Adásban szépen éne-
keljünk és táncoljunk. Hirtelen 
átsuhant a folyosón az 50-es 
évek proletkultjának üdítő 
szellője vagy az új idők szele.        

     Még egy szép, de keserű-
en végződő élményem : a 
Szatmári Északi Színházban 
felvett Ég a nap Seneca felett 
című darab, amelyet a szerző, 
Kincses Elemér állított szín-
padra. A nagyszerű szatmári 
színészgárdából Boér Ferenc, 
Ács Alajos és Elekes Emma 
nevét említem csak. Itt a csak-
nem üres színpadot a világos 
szürkébe hajló fehér szín ural-
ja és elől élénkzöld pázsiton 
egy hatalmas gömb alakú 
üvegtartály, benne vörös 
folyadék, ami éppúgy lehet 
vér vagy bor. Kemény Árpád 
tervezte ezt a játékteret a 
falakból ajtókká váló számta-
lan ki-és bejáróval, melyek-
ben Néró, a császár vagy 
besúgói bármikor megjelen-
hetnek vagy eltűnhetnek. 
Mert persze, itt is a népura-
lomra hivatkozó önkény és az 
igazság küzdelme folyik. Néró 
és Seneca erkölcsi vitája a 
darab lényege. A tét: élet 
vagy halál. Seneca ebben a 
játszmában csak vesztes le- 
het, mert a diktatúrát nem le- 
het egy tollvonással, egy ren-
delettel megszüntetni,a dikta-
túrát mi, emberek, mi, a nép 
éltetjük tovább. És ezt Kincses 
a 70-es években írta. (Micso-
da vízió !) Nem tudom, hogy 
lehettem olyan optimista, 
hogyan hihettem, hogy ezt a 
darabot adásba engedik. 
1979-ben!!! Hát nem enged-
ték. 

 Az Ég a nap Seneca felett 
című drámát végül 1990-ben 
mutattuk be, de akkor már 
másképp visszhangzottak Se- 
neca szavai: „Aggódom Rómá-
ért. Aggódom Rómáért, mert 
Róma  Néró játékszere.” Vajon 
ma, 2014-ben hogyan vissz-
hangoznának?

Tomcsányi Mária: „Be- 
csületes magyar munkás-
ember nem mond ilyent”

  Ezt a nagy igazságot Szeke-
res elvtárs mondotta nekem 
kioktatón a szerkesztőségi fo- 
lyosón valamikor 79-80-ban(?). 
Az a Szekeres elvtárs, aki Har-
gita megyei propagandatitkár-
ként pár éve sikeresen véget 
vetett a székelyudvarhelyi  Si- 
culus Fesztiváloknak és kiváló 
munkájáért immár a legna-
gyobb propaganda szervhez, 
a TV-hez nevezték ki alelnök-
nek. Feladatkörébe pedig első-
sorban a Magyar Adás fel-
ügyelete tartozott. A becsüle-
tes magyar munkásemberre 
vonatkozó alaptézis pedig egy 
kabaréműsor „vizionálása” (a- 
dás előtti megtekintése jóvá-
hagyás végett- sz.j.) után 
hangzott el. Ennek sajnos én 
voltam a szerkesztője, és ezt a 
balhét nekem kellett elvinni. 
Ugyanis az egyik rövid kabaré-
jelenetben – ó, egek! – az 
egyik szereplő torkon ragadva 
a másikat azt kiabálja, hogy 
„Dögölj meg! Megnyuvaszta-
lak, te ribanc!”

 – Ez nem mehet az adásba, 
Jakab elvtársnő. Mit monda-
nak majd az emberek, hogy 
mi ilyesmiket mutatunk? - Hát 
bizony vannak emberek, akik 
a dühtől, italtól mondanak 
néha ilyeneket – kezdtem vol-
na ma- gyarázni. - Becsületes 
magyar munkásember nem 
beszél így, nem mond ilyent. 
Nekünk példát kell mutatni az 
adásban… stb. Próbálkoztam 
én az 5-8 osztályos tanítási 
módszerrel rávezetni, magya-
rázni, hogy ez egy kabaréjele-

Józsa Erika: Rémálom- 
Fakó indigók és színes 
virágcsokrok

Vissztérő rémálmaim egyi-
ke, hogy a stúdióban ülök, 
előttem a szöveg amit el kelle-
ne mondanom, csakhogy e- 
gyetlen betüt sem tudok elol-
vasni a papírról. 

Nem egészen alaptalan a 
félelmem: a bemondószöve-
get hat példányban, indigóval 
gépelte Forró Esztike és ne- 
kem nem mindig a legolvas-
hatóbb példány jutott.... Ha az 
ember még időben megkapta 
a szöveget, akkor adás előtt 
alaposan átfésülte, kijavította 
a hibákat benne.  

Ahogy elnézem a bekötött 
adásszövegeket azon csodálko-
zom, hogy nem bakiztam egy-

folytában!?  Annyi a krikszkraksz, 
mindenféle javítás, átírás, kézzel 
hozzáírt szöveg, hogy művészet 
eligazodni benne. 

Szerencsére nekem nem 
kellett protokollszövegeket ol- 
vasnom. Az adás első része, a 
politikai – gazdasági esemény-
összefoglaló a Birta feladata 
volt. Én ismertettem a műsor 
tartalmát, aztán jött Birta, aki-
nek 5-10 perces szöveget kel-
lett felolvasnia. 10 perc irgal-
matlanul hosszú idő! Gon-
dolják csak el: 2 perc egy teljes 
sűrűn gépelt oldalt jelentett. 
Esztike fakó indigójával....

Nekem csak egyszer kellett 
beugranom Birta helyett, de 
az aztán emlékezetes volt! 

kel az adás indulása előtt az 
ügyelő.  Egy szemfüles elvtárs 
az üvegfalon túl felfedezte a 
magyar nemzeti szineket s 
ügybuzgón eltávolíttatta. Ki 
tudja, hátha azok a fránya ma- 
gyar tévénézők a szürke ár- 
nyalaiból is meg  tudják álla-
pítani a magyar lobogó színe-
it. Nagy feneket kerekítettek a 
dolognak, de a színromán 
Neculuşca bácsinak végülis 
elhitték, hogy nem irredenta 
magyarbérenc provokátor!

S ha ezen jót mulat az olva-
só, előre kell bocsátanom, 
hogy hasonló incidensnek ké- 
sőbb, a színes korszakban 
igen súlyos következményei is 
lettek. Ha igaz, akkor Tomcsá- 
nyi Marit egy hasonló virág-
csokor miatt tiltották le a kép-
ernyőről. Azért mondom, 
hogy „ha igaz” , mert ez máig 
sem bizonyosodott be. Szerin-
tem Mari letiltása azt a célt 
szolgálta, hogy valamennyiün-
ket megfélemlítsenek. Azért 
nem közölték se vele, se mással 
-a feletteseinkkel sem- hogy 
mit követett el, mert nem köve-
tett el semmit. Igy volt ez iga-
zán elrettentő példa, hogy ki-ki 
azt olvasta ki belőle, ami a saját 
érzékeny pontja volt.  Azért til-
tották volna le, mert elment a 
magyar konzulátus filmkoktél-
jára? Biztos ami biztos, jobb ha 
oda nem megyünk....  Vagy 
azért, mert járt a szája, mon-
dott valamit valakinek? Jobb, 
ha hallgatunk... 

A hatalom pontosan ezt akar-
ta tudatosítani bennünk: bármi-
kor, bárkit el lehet kapni! 
Valamennyien ki vagyunk szol-
gáltatva! Az sem derült ki soha, 
hogy rövidesen a Mari félreállí-
tása után Tomcsányi Tibit miért 
váltották le a rádió angol nyel-
vű műsorának az éléről. A 
Tomcsányiakkal példát statuál-
tak.  Tesztelték, hogy mi fog 
történni? Elpártolnak-e a bará-
taik, elszigetelődnek? Ez egy 
igen jó taktika arra, hogy meg-
bontsanak, szétforgácsoljanak 
egy közösséget. Ha ez volt a 
cél, nem vált be. Éppen az 
ellenkezője történt. A baráti kör 
még szorosabbra fonódott 
Mariék körül, akár egy pajzs, 
igyekezett védeni, oltalmazni 
őket. Azokban a kritikus évek-
ben hol egyikünk, hol másikunk 
került hasonló helyzetbe. A 
véd- és dacszövetség  kiállta  a 
próbát. Valószínüleg éppen ez a 
magas hőfok volt az, mely ilyen 
időtállóvá és megbonthatatlan-
ná edzette barátságunkat.

(FOLYTATÁS JÖVŐ HETI LAP-
SZÁMUNKBAN)

Nem tudom mi történt vele, 
hogy nem ért le a stúdióba, 
de már ment a szignál, a 
„Szeretnék szántani”, mikor az 
adásvezető beszólt, hogy Birta 
nincs, te olvasod a protokollt! 
Megállt a szívverésem. Ész 
nélkül kapkodtam elő a Birta 
oldalait, természetesen nem 
volt mikor még átnéznem 
sem, nemhogy kijavítanom. 
Ceausescu - prima visztára! Az 
első mondatom így hangzott  
(lám, még ennyi év után is emlék-
szem rá!): „Kedves nézőink, tegnap 
Balázsfalván Nicolae Ceausescu 
elvtárs jelenlétében népzüllés 
gyajlott le”.  Egy pillanatra 
megtorpantam,  éreztem, hogy 
valami nem hangzott egészen 
úgy ahogy kellett volna.  Mosoly, 
aztán újra: „Balázsfalván nép-
züllés gyajlott le.” Hát ez 
még mindig nem jó. De miért?! 
Újabb mosoly: „népgyűlés zaj-
lott le!” Hurrá, na végre! Ezek 
után a világon semmire nem 
emlékeztem. Úgy olvastam 
mint egy gép, közben mind-
egyre azon járt az eszem, 
hogy, atyaisten mi lesz ebből!  
Szerencsére nem lett semmi. 
Lehet, hogy az elvtársaknak 
volt humorérzékük?  Vagy a 
szolgálatos megfigyelő kegyes 
volt és nem jelentette a dol-
got? Mert persze minden sza-
vunkat figyelték, a teljes 
hanganyagot rögzítették. 

Nem kellett azonban sem hi- 
bának, sem bakinak történnie 
ahhoz, hogy az ember forró 
helyzetbe kerüljön. Elég volt 
hozzá egy nem megfelelő szí-
nű virágcsokor is....

A gyártásvezetők feledata 
volt a virág beszerzése és arra 
mindegyik kifejezetten ügyelt 
,hogy nehogy piros-fehér-
zöldre sikeredjen az összeállí-
tás.  Abszurdum? Persze, hogy 
az! Hát még ha azt is figyelem-
be vesszük, hogy az adás feke-
te-fehérben ment! Ajjaj, lett 
ebből még nagyobb ügy mi-
kor aztán 82 táján beindult a 
színes adás! Nekem viszont 
már fekete-fehérben is problé-
mám lett abból, mikor a kellé-
kes, Neculuşca bácsi, aki en- 
gem valamiért különösen ked-
velt, azzal akart kedveskedni, 
hogy egy másik stúdióból 
megmaradt virágot tett az asz-
talomra - s véletlenül pont 
fehéret és pirosat választott. 
Én észre sem vettem, nem 
figyeltem a dologra, nem 
értettem miért rángatja el az 
asztalról a vázát másodpercek-
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KRÓNIKA
K Ö S Z Ö N E T

Nevezetes évfordulóra szólt a meg-
hívó: 2014. október 4-re, az elsô Ma-
gyar Fesztiválra a Gold Coast-i Albert 
Waterways Community Centre-be.

Hazánkat --- Magyarországot, --- a 
különbözô okok miatt elhagyó embe-
reket, a Melbourne-bôl a Gold Coast-ra 
költözött Adorján Ferenc hozta össze 
1979-ben, hogy jellegzetes magyar ün-
nepeinket e távoli második otthonun-
kat adó földrészen is megtarthassuk, 
ezáltal identitásunkat is ápolhassuk. 
Ismeretségek, barátságok alakultak ki 
az évek folyamán. Ez vezette az egyre 
növekvô magyar tábort az egyesület 
megalapítására az összejövetelek 10. 
évfordulóján, 1989-ben.

Az elmúlt 25 év elemzése egy másik 
cikk feladata lehet.

Én arról szeretnék beszámolni, hogy 
szombaton, mint önkéntes munkás, 
pár órára bekerûltem a belsô terembe 
a pénztárpult mögé.  Így módomban 
állt hogy a pénztári forgalom mellett 
lássam-hallhassam a jól pörgô prog-
ramot is.  Szokatlanul nagy fiatalos 
tömeg érkezett, hömpölygött kint és 
bent a teremben. A hatalmas parkoló 
színültig megtelt. Még a zöld gyepen is 
az autók hosszú sora volt látható.  
Mindannyian elismerjük azt hogy ha-
talmas, komoly szakemberi feladatot 
igényel megszervezni egy ilyen jelle-
gû fesztivált !

Leírni könnyû, de képzeljük el: a hû-
tôgépektôl az italokig, a közel 2 ezer 
embert ellátó változatos ételeket egész 
napra és estére is biztosítani. A 
kiállításokat, a kulturális programot --- 
benne pl.a nagysikerû --- egyesületünk 
férfiainak balett bemutatóját a betaní-
tástól /próbáktól/ a ruhák elôállításáig, 
stb..... stb...Aki szeretné megnézni és 
tetszését kinyilvánítani, azoknak ide-
másoljuk az elérhetôségét. http://
youtu.be/25kFRQc9Qt0

 Nagy köszönettel tartozunk e sokrétû 
feladatok szervezôinek, a munkák 
dandárját vivôinek és egyben az ötlet-
gazdáinak.  Egyesületünk elnökének, 
Kerekes Samunak és Horváth 
Gyöngyinek.

Mindig tudtuk, hogy Gyöngyi remek 
szervezô, DE egy ilyen nagy volumenü 
munkát egy kézben elindítani, tartani, 
megszervezni, megoldani ..... bizony 
embert-formáló feladat !

Azt is tudjuk, hogy Gyöngyiben nagy 
magyar gondolat és érzelem lakozik.

Igen szerencsés az Egyesületünk, 
hogy ebben az óriási munkában Kere-
kes Samu jó partnernak bizonyult!  
Azt hiszem mindannyionk nevében 
beszélek amikor hálásan megköszö-
nöm Gyöngyinek és  Samunak minden 
magyar és az akkor jelenlévô más 
nemzetiségûek nevében is azt a hatal-
mas, lelkes és fárasztó munkát ami 
ennek az elsô Magyar fesztiválnak a 
megrendezéséhez és átlagon jóval fe-
lüli kivitelezéséhez vezetett.
Nagykövetasszony --- Sikó Anna --

---  Díszoklevelet adott át Kerekes Sá-
muelnak és Horváth Gyöngyinek a 
magyarság érdekében végzett hûsé-
ges szolgálatuk elismeréseként.

Köszönjük Egyesületünk Vezetôségé-
nek és a sok-sok önkéntesnek a ke-
mény, önfeláldozó munkát, hisz nél-
külük nem jöhetett volna létre és fôleg 
nem lehetett volna ilyen sikeres a mi 
elsô Fesztiválunk!

Kis cikkemet Nagykövetasszony 
gondolatával szeretném befejezni: 
„Reméljük ezt az elsô Magyar 
Fesztivált több is fogja követni!” 
Isten adjon hozzá jó egészséget, 

vidámságot és összetartást a Ma-
gyar Egyesület minden tagjának és 
felkérném minden tehetséges ta-
gunkat, hogy máris kezdjék el az 
elkészülésüket a következô évi fesz-
tiválra !

Szeretettel :
 Papp-Cseke Irén

Gold Coast 
Hungaro Fesztivál

A Gold Coasti Magyar Egyesület 
Október 4-én büszkén  ünnepelte 
megalakulásának 25 éves évfordulóját,  
egy egész napos,  reggel 9-tôl  éjjel 
11.30-ig tartandó non-stop program-
mal,  amelyet  több mint 2000 ember 
látogatott meg. 
Kerekes Samu, az Egyesület elnöke, 

megnyitó beszédében elismerôen nyi-
latkozott  mindazokról akik,  az elmúlt 
25 év alatt  fáradságos és kitartó mun-
kájukkal hozzájárultakaz Egyesület 
megalapításához és annak sikeres to-
vábbi  fennállásához.  

Nagykövet asszony, Sikó Anna, üd-
vözlô beszédében elismerését fejezte 
ki a  Gold Coasti magyarságnak a kül-
földön megtartott nemzeti öntudatáért,  
a magyar  kultúra ápolásáért és  fenn-
tartásáért kifejtett munkájáért, to-
vábbá  hozzájárulásukat az  ausztrál 
multikulturális társadalomhoz.

Mint jól tudott a Gold Coasti Magyar 
Egyesület fô alapítója, az ausztrál ma-
gyar emigráció kimagasló egyénisége,  
Mezôkövesdi Adorján Ferenc volt 
aki  Melbourne-bôl érkezve a korai 
1980-as években verbuválta össze az 
itteni magyar honfitársait. Ezt követô-
en az Egyesület számban egyre nôtt és 
karizmatikus vezetôi által a kulturális 
programok is egyre magasabb szintû-
ek lettek, ennek legjobb példája az 
október 4-i, Hungaro Fesztivál.

A Hungaro Fesztivál mint egy kira-
katban mutatta be és felsorakoztatta a 
magyar kultúra gyöngyszemeit  nép-
dalokban, népi táncokban,  klaszikus, 
szórakoztató  modern énekben, zené-
ben  valamint prozában, sportban.   A 
fesztivál kimagasló egyéniségei között 
volt fellépése V. Molnár Judit ope-
rett énekesnek, Balázs Feco pop 
sztárnak, az öttagú Gold Coasti Ci-
gány zenekarnak.

A közönség között nagyon jó volt látni 
és beszélni magyar nagymamákkal 
akik nemcsak a felnôtt gyermekeiket,  
hozták magukkal hanem az unokáikat 

is,  néha olyan távolságból mint  Armi-
dale, Brisbane, Sunshine Coast. A  
magas szintû kulturális program és a 
finom izletes inyencségei a magyar 
konyhának --- olyan mint a töltött ká-
poszta, gulyás, pörkölt, a kürtös kalács, 
a lángos nem csak a magyarokat 
vonzotta és bûvölte el,  hanem más 
nemzetiségû és kultúrájú csoportokat 
is, mint ausztrálok, németek, osztrá-
kok, lengyelek, horvátok, szlovákok, 
szerbek  és akik a balti államokból 
jöttek, mind-mind hatalmas ovációval 
mutatták ki elismerésüket.

Mindez a magas szintû kulturális 
program és a felsorakozó  inyencségei 
a magyar konyhának,amely  non-stop 
mûködött kora reggeltôl- éjfélig, meg-
valósíthatlan lett volna a Gold Coast-i 
Magyar Egyesület vezetôségének a 
kreativ gondolata, terve,  összefogása, 
Kerekes Sámuel és Horváth Gyöngyi 
brilliáns  szervezése és fáradhatatlan 
munkája  nélkül. Örömmel láttuk, 
hogy Sikó Anna nagykövetasszony 
mindkettôjük munkáját díszoklevél 
átadásával köszönte meg.

Sokak nevében ezúton én is szeret-
ném elismerésemet kifejezni a Gold 
Coasti Magyar Egyesületnek, és  gra-
tulálok a nagy sikerhez!

Sifter Margit
Multicultural Advisor,

Gold Coast

A Hungarofesztivál egy 
fél évre kijött ösztöndíjas 

szemszögébôl
Csak fél éve vagyok itt, de amint kij-

öttem már nagyban elkezdôdött a 
fesztivál szervezése. Akkor már tud-
tam, hogy itt valami nagy dolog készü-
lôdik, ami sikert arat. Sikerült bete-
kintést nyernem az elôkészületekbe is 
–-- a szervezôk, Horváth Gyöngyi és 
Kerekes Samu, nagyon komoly mun-
kát végeztek, ami meg is hozta a 
gyümölcsét. Ez volt az elsô ilyen ese-
mény itt, Gold Coast-on és környékén. 
Nagyon örülök, hogy részese lehettem 
mind segítôként, mind fellépôként a 
magyar fesztiválon, mert ilyenben 
még soha nem volt részem. Sokan a 
hasuknál fogva az ételek miatt jöttek, 
mert minden magyar elôveszi ilyenkor 
a fôzôtudását és készülnek is az utá-
nozhatatlan magyar finomságok. Nem 
is csoda, hogy kilométeres kígyózó so-
rok álltak például a lángosnál is. Na-
gyon jól meg volt szervezve, hogy a 
belsô teremben a színpadon folyama-
tosan jobbnál jobb elôadások legyenek, 
megfelelô sorrendben, hogy minél 
színesebb legyen. A benti programokat 
pedig a mûsorvezetôk végig vidáman 
és lelkesen vezették fel, így volt teljes. 

A Gold Coast-i Magyar Nyugdijas Klub október 7-én 
emlékezett meg Mártirjainkról ahol gyertya gyújtás után 

hazafias verseinkel adtunk tiszteletet Hôseinknek.
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Kisebb mûsorok is színpadra kerültek. 
Ilyen volt például a Gold Coast-i Szi-
várvány Magyar Iskola által elôadott 
Aranyszôrû bárány is, amire a tanulók 
keményen készültek, és aminek ren-
dezésében is részt vettem, így tudom 
mennyi gyakorlással és izgalommal 
járt, de a gyerekek megállták a helyü-
ket. A meglepetés produkció, a Margit 
néni által kitalált és betanított hattyúk 
tava pedig nem is kérdés, hogy min-
dent vitt. Nagyon jó volt látni, hogy a 
táncházhoz is ilyen sokan csatlakoztak; 
egy élmény volt ennyien együtt tán-
colni, fôleg hogy sajnos ez amúgy is 
ritkaságnak számít Queenslandben. 
Számomra nagyon érdekes volt itt 
Ausztráliában találkozni Balázs Fecó-
val és a koncertjén részt venni --– még 
inkább úgy éreztem, hogy a távolság 
nem akadály, itt Ausztráliában is épp-
úgy lehet magyar koncertet adni és 
magyarként élni.

A magyar nyelv 
mint létkérdés 

Hazánkban 1844. november 13-án lett 
hivatalos nyelv a magyar. 2011 szep-
tember 26-án pedig ezt a napot 
nyilvánitotta ki a Magyar Ország-
gyûlés a Magyar Nyelv Napjának. 
Ravasz László püspök mondta egy-

szer, hogy „a nyelvünk nagyobb kin-
csünk, mint a földünk, mert régibb s 
akkor is él, amikor a föld már nem a 
mienk. Nagyobb, mint történelmünk, 
mert a történelem a nyelvben elfér, de 

KRÓNIKA

Boldog születésnapot Erzsike.
Nem mindennapi eseményen részesei lehettünk október 4-én. Oláh Erzsikét 

köszöntöttük 95. születésnapján. Erzsike a Robina-i Domain Varsity Rise öt 
csillagos hotelnak is beillô idôsek otthonában tölti nyugalmas napjait. Ez 
alkalommal a Gold Coast-i Nyugdíjas Klub képviseletében Nuspán Eszter 
elnökhelyettes, Bugár Marika, Rumincik Zsuzsa és Bozsik Tamás tisztelôi 
köszöntötték Erzsikét, aki nemrégen még a klub összjövetelein rövid türténetek, 
humoros írások felolvasásával, versekkel szórakoztatta hétrôl-hétre a klub 
tagjait. Erzsike jelenléte mindannyionknak nagyon hiányzik, de nem 
feledkezünk meg kedves személyérôl, mert mindig van valaki a barátok, 
tisztelôi közzül akik meglátogatják és beszámolnak a klubi vagy Gold Coast-i 
eseményekrôl. Mindannyiónk nevében sok szeretettel kívánunk Erzsikének 
Boldog Születésnapot és kellemes szép napokat.

a nyelv nem fér el a történelemben.”  
Majd így folytatja: „az egyetlen nem-
zeti vagyon, amelybôl a szegény em-
bernek is éppen annyi jut, mint a her-
cegnek, s csak annak nincs belôle 
semmije, aki maga dobta el magától.” 

Valóban, nyelvünk az a nemzeti va-
gyon, melyet nem tudtak kiárusítani, 
csak leértékelni. Nincs siker és nincs 
gazdasági felemelkedés a nemzeti 
nyelv és kultúra megtartó ereje nél-
kül. Ha leromlik a nyelv, elsivárosodik 
a kultúra, nem virágozhat a gazdaság 
sem, s nem erôsödhet a nemzet. Azok 
az országok lettek igazán sikeresek a 
XX. század második felében, amelyek 
önazonosságukat és különleges kultu-
rális értékeiket nemcsak megôrizték, 
de meg is erôsítették. 
Tolnai Vilmos nyelvtudósunk fogal-

mazta meg a múlt század elején: „Vedd 
el a nemzet nyelvét, s a nemzet meg-
szûnt az lenni, ami volt: nyom nélkül 
elenyészik, beleolvad, belehal az ôt 
környezô népek tengerébe.” (Tolnai 
Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv).

Az egyénre levetítve ezt talán úgy 
fogalmaznám, hogy ami a növénynek 
a víz, az nekünk a magyar nyelv. Ha 
elveszitjük, mint partra vetett hal, le-
vegô után kapkodunk, megnémulunk 
és egész mivoltunk veszélybe kerülhet. 

Számomra ezért a legfontosabb fela-

dat a magyar nyelv megörzése. „Van-
nak, akik nem csak használják, hanem 
viselik is a nyelvet, mint egy ünnepi 
ruhát, hogy mások is megcsodálhassák, 
mert a nyelvnek, ennek a gyönyörû 
szôttesnek közösségre van szüksége. 
Annál szebb, minél többen viselik, és 
szövik bele a saját gondolataikat”. 
(Balog Zoltán)

 Úgy gondolom, hogy nekünk akik an-
gol közegben élünk talán fokozottabb 
elkötelezettséggel kellene gondot for-
dítani nyelvünk gyakorlására és ápolá-
sára, hiszen a magyarságunkat alapve-
t en a magyar nyelv tudatos gyakorlá-
sával és ápolásával lehet fenntartani. 

Remélem nagy számban jöttök el 
csütörtökön, november 13-án este 6:
30-kor a Magyar Központ Társadalmi 
Klubjában (760 Boronia Road, Wan-
tirna) rendezendô ünnepségünkre. 

Dr. Kapantzi n Artúr

Köszönet: az alábbi kedves ada-
kozóknak: Dr. Hunyor István és Sa-
roltának, Kiss Olgának +, Trekop 
Hannának +, Gábor Szökének, 
Turczhányi Elemérnek, Dr. G. 
Nagynak, Major Andrásnak, Sipos 
Ilkának +.

Budapestrôl küldöm szeretetemet és 
köszönetemet: Az Alapítvány nevé-
ben, Dr. Kalotai Eszter

Hegedûvel a világ körül címmel, 100 állomásos világkörüli 
turnéja keretében hirdeti a magyar zenei kultúra 

egyetemességét a hegedûmûvész
Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán hegedûmûvész a világ egyik legrangosabb 

zenei színpadán, a zsúfolásig megtelt New York-i Carnegie Hallban adott 
koncertjével október 12-én, vasárnap. A Prima Primissima-díjas hegedûmûvész 
Budapesti Kamarazenekarával a Hegedûvel a világ körül címmel indított 100 
állomásos világkörüli turnéja keretében érkezett az amerikai kontinensre, hogy 
a tengerentúlon is hirdesse a magyar zenei kultúra egyetemességét, a magyar 
nép szeretetét.

A Szeretet hegedûse a budapesti Operettszínházból idén áprilisban útjára 
indított gálaest-sorozata az elmúlt fél évben körbeutazta a Kárpát-medencét, 
hatalmas sikerrel és telt házzal zajló koncertjein Erdély legnagyobb 
színháztermeiben kápráztatta el közönségét. Június végén pedig a zene és az 
operett fôvárosában, Bécsben az elôkelô Winer Koncerthausban varázsolta el a 
muzsika szerelmeseit világkörüli turnéjának 10. jubileumi elôadásán.

Mága Zoltán, aki már sokadszorra lépett fel az Egyesült Államokban, 30 éves 
zenészi pályafutásának egyik legjelentôsebb állomásának nevezte mostani 
koncertjét. „Minden mûvész álma az, hogy a világ egyik legrangosabb 
színpadának számító Carnegie Hallban adhasson koncertet, mert egy zenész 
mûvészi teljesítményének és a szakma elismerésének számít, ha önálló 
produkcióval léphet fel a zene templomában” – fogalmazott a hegedûmûvész, 
kihangsúlyozva, „mert ott nem a rajongók százezreinek, vagy millióinak száma, 
hanem a tudás, a hangszerkezelés finomsága és magas fokú mûvelése számít”. 

A magyar hegedûmûvész New York-i koncertjével is bizonyította, nem csak 
Magyarországon, vagy határokon túli magyar települések elôadótermeit, 
hanem világvárosok legnagyobb koncerttermeit is megtölti. A Carnegie 
Hallban tartott koncertjére néhány nap alatt elfogyott az összes jegy, több száz 
érdeklôdô nem tudott bejutni a mûvész elôadására.

A hatalmas siker hatására a koncertet követôen a legnagyobb amerikai zenei 
producerek, és a Carnegie Hall vezetése azonnal szerzôdést ajánlottak Mága 
Zoltánnak, hogy mielôbb ismételje meg mûsorát. A hegedûmûvész zsúfolt 
programjai miatt idén már nem tud eleget tenni a New Yorki-i felkérésnek, 
mert Kanadában, Torontóban, az Isabel Bader Theaterben ad koncertet, majd 
decemberben Bécsben és Budapesten Adventi koncertjével örvendezteti meg 
közönségét. Mága Zoltán természetesen már lázasan készül a Kárpát-medence 
legnagyobb újév köszöntô gálamûsorára, a Budapesti Újévi Koncertre, amely 
immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Papp László Budapest 
Sportarénában 2015. január 1-jén. A Zene határok nélkül címet viselô grandiózus 
show-mûsorba a Föld öt kontinensérôl érkezik sztárvendég, hogy világszínpaddá 
varázsolva az Arénát együtt kívánjanak békét és boldogságot a világ minden 
emberének.

Mága Zoltán még decemberben visszatér az Egyesült Államokba, hogy 
Hollywoodban, a Dolby Theatre-ben - ahonnan az Oscar-díj átadásokat 
közvetítik a világ minden országába - koncertet adhasson a legkiválóbb magyar 
zeneszerzôk és világhírû komponisták mûveibôl.  A hegedûmûvész világkörüli 
turnéja során Dél-Koreában, Kínában, Japánban és Angliában hirdeti majd a 
magyar zenei kultúra egyetemességét, és a tervek szerint jövô ôsz folyamán tér 
vissza a Carnegie Hallba.
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Pontszerzés Bukarestben
A magyar futballválogatott 1-1-es 

döntetlent játszott Bukarestben. Ro-
mánia vezetést szerzett az elsô félidô 
utolsó percében, de a magyar válo-
gatott az elsô félidô elfogadható játé-
kára még rátett egy lapáttal, és telje-
sen megérdemelten hozott el egy 
pontot Bukarestbôl. Dzsudzsák Ba-
lázs egyenlítése 16 éves emlékeket 
ébresztett. 

Eb-selejtezô, 2. forduló:
Románia-Magyarország 1-1 (1-0) -
gól: Rusescu (45.), illetve Dzsudzsák 

(82.)
sárga lap: Hoban (19.), Gardos (31.), 

Grigore (80.), Chipciu (90.), Rat (91.), 
illetve Gera (26.), Varga (51.), Juhász 
(68.) Elek (75.), Király (86.), Korcsmár 
(90.), Tôzsér (91.)
Magyarország: Király --- Kádár, 

Juhász, Korcsmár, Varga --- Elek, 
Gera (Tôzsér 77.) --- Lovrencsics 
(Simon 63.), Dzsudzsák, Stieber 
(Nikolics 46.) --- Szalai

Bár az elsô percekben az utóbbi ro-
mán-magyar meccseken megszokott 
nyomás alatt volt a magyar válogatott, 
most csak majdnem kapta meg gyor-
san az elsô gólját: Rat tett tökéletes 
passzt a Vargát megverô Chipciunak a 
bal szélen, centerezése után üggyel-
bajjal takarított a magyar védelem.
Dárdai Pál csapata 4-4-1-1-es fel-

állásban kezdett, de a labdaszerzések 
után Dzsudzsák és Stieber is felzár-
kózott Szalai mellé, így Gera maradt 
Elek mellett a védekezô középpályás. 
Miután az elsô percek román nyomá-
sát túlélte, vállalkozott néhány táma-
dásra a magyar válogatott is, miközben 
a rendezôknek az elsô negyedóra vé-
gén ki kellett üríteniük a magyar tábor 
melletti román szektort  öt perc alatt.

Az elsô félidô nagy részében Romá-
niánál volt többet a labda, de Dárdai 
Pál csapata szervezetten védekezett, a 
játékosok sok labdát szereztek, és si-
került megtörniük a románok lendüle-
tét. Az ellenfél térfelén ugyan nem 
nagyon sikerült megtartanunk a lab-
dát, de a játékunk így is sokkal össze-
szedettebb volt, mint az utóbbi mecs-
cseken bármikor.
Lesgól, aztán szabályos gól
A 39. percben Dzsudzsák remek sza-

badrúgására több magyar is jól érke-
zett, pechünkre pont az a Szalai fejelte 
a román kapuba, aki néhány centivel 
az utolsó védô vonala mögött helyez-
kedett. A lesgól után sajnos szabályos 
gól is született, és nem mi szereztük.

Varga a védelem jobb oldaláról kö-
zépre sodródott, így hatalmas hely 
maradt a vonal mellett. Lovrencsics 
sehol nem volt, Rat teljesen egyedül 

jött fel, a balhátvéd tökéletesen pasz-
szolt középre, a szintén magányosan 
érkezô Rusescu pedig a léc alá varrta 
a románok vezetô gólját.

A gólt leszámítva teljesen vállalható 
elsô félidôhöz hasonló játékkal foly-
tatta a magyar válogatott a szünet 
után. Dárdai Pál látta, hogy nem na-
gyon sikerült megjátszaniuk a szél-
sôknek a centert, ezért megcserélte 
ôket, hogy a lövôlábuk legyen a kapu 
felé, azaz Dzsudzsák és Lovrencsics 
tükörszélsôként cseréltek helyet.

A románok is visszább léptek, így a 
magyarok jóval többet birtokolták a 
labdát, mint az elsô félidôben, és ha 
ziccert nem is, néhány helyzetet sike-
rült kialakítaniuk. Dárdai a támadó-
szekcióban cserélt, elôbb Stieber he-
lyére Nikolics, majd Lovrencsics 
helyére Simon Krisztián állt be (utóbbi 
csere után Dzsudzsák visszament a 
bal oldalra).

Egyre inkább felbátorodott a magyar 
válogatott, bár közben a románok is 
fejeltek egy lesgólt, a második félidô 
már teljesen kiegyenlített játékot ho-
zott. Románia kontrákkal próbálkozott, 
de Királynak nem kellett nagyot vé-
denie egyik után sem. Aztán a 82. 
percben érkezett Dzsudzsák Balázs.
Dzsudzsák behrutkázta
A magyar válogatott 25 méterrôl sza-

badrúgáshoz jutott, Dzsudzsák Balázs 
remekül lôtte el a labdát, bár nem 
ment teljesen sarokra, a késôn vetôdô 
Tatarusanu csak beleütni tudott az 
életerôs lövésbe. Hasonló volt a hely-
zet 16 éve, akkor is 1-0-ra vezetett Ro-
mánia, Hrutka János pedig pont 
ugyanonnan tekerte be, ahonnan 
Dzsudzsák, csak ô a kapu bal felsô 
sarkába.

A románok megzavarodtak, Nikolics 
egy remek labdaátvétel után ziccerbe 
hozta magát, de ahelyett, hogy a hosz-
szú oldalon egyedül érkezô Simonhoz 
passzolt volna, ellôtte keresztbe a lab-
dát. Románia megpróbált újítani, de 
szinte semmi veszély nem volt a játé-
kukban, a magyar válogatott -– és ez az 
egy pontnál is fontosabb --– teljesen 
megérdemelten vitt el egy pontot Bu-
karestbôl.

Vérszegény gyôzelemmel 
folytatta a Dárdai-csapat

A bukaresti döntetlen után Dárdai 
Pál válogatottja kínkeservesen 1-0-ra 
gyôzni tudott a Feröer-szigetek ottho-
nában rendezett Eb-selejtezôn.
F csoport:
Feröer-szigetek --- Magyarország 0-1 

(0-1)
Tórshavn, Nemzeti Stadion, 3000 

nézô
Magyarország: Dibusz Dénes --- 

Varga József, Juhász Roland, Kádár 
Tamás, Korhut Mihály --- Tôzsér 
Dániel (Kalmár Zsolt, 73.) --- Simon 
Krisztián, Gera Zoltán, Dzsudzsák 
Balázs --- Szalai Ádám (Priskin Tamás, 
84.), Nikolics Nemanja (Fiola Attila, a 
szünetben)

gól: Szalai (21.)
Az északírek elleni csúfos rajt (1-2 

Budapesten) után a fociválogatott Bu-
karestben Dárdai Pál ideiglenes szö-
vetségi kapitánnyal - egészen új arcát 
mutatva --- 1-1-es döntetlent ért el 
Románia ellen. Bár Feröer-szigetek 
csak a 179. a világranglistán, korábban 
tétmeccsen Ausztriát, Litvániát és 

Észtországot is legyôzte már, igaz, eh-
hez majdnem két évtizedig kellett 
próbálkoznia.

A Diósgyôr edzôje, a korábban hat 
éven át Feröeren dolgozó Tomislav 
Sivic is felhívta a figyelmet arra, hogy 
épp ilyenkor, a helyi bajnokság haj-
rájában vannak az ellenfél játékosai a 
legjobb formában, a bravúrokat ôsszel 
éri el a válogatott.

Dárdai Pál a bukaresti kezdôcsapatot 
öt helyen is megváltoztatta, a legmeg-
lepôbb az újonc kapus Dibusz Dénes 
csatasorba állítása volt. „Teljesen más 
taktikával készülünk, hiszen a feröeri 
válogatott biztosan nem fog nekünk 
rontani. Az elsô 15 percben azonban 
meglephetjük ôket, és a jó kezdés na-
gyon fontos lenne a számunkra” --- 
mondta a kapitány a meccs elôtt.

A magyar csapat 4-4-2-es, támadó fel-
fogású felállásban kezdett. Az Újpest-
ben támadóként szereplô Simon Krisz-
tián jobbhátvéd lett, Varga József egy 
sorral elôbbre került, elöl pedig két 
támadóval rohamozhattak a magya-
rok. Illetve rohamozhattak volna, a 
meccset ugyanis roppant frissen és 
pörgôsen kezdték a hazaiak.

A hetedik percben Hansson bátran 
lôtt a 16-oson belülrôl, négy magyar 
mellôl, és Dibusz csak nagy nehezen 
tudott szögletre menteni, kis híján 
vezetéshez jutott Feröer. A bátorság a 
folytatásban is megvolt a hazaiakban, 
egy sikeres szöglet után a magyar vé-
delemnek blokkolnia kellett Edmunds-
son lövését.

A meccs hangulata egészen más volt, 
mint a bukaresti, a feröeriek vidám 
énekekkel biztatták a csapatukat. A 
magyarok most nagyjából tizedannyi 
nézô elôtt játszottak, mint a románok 
ellen.

Dzsudzsákék nehezen jöttek lendület-
be, a jobbszélen például Szalai és Gera 
is hasztalan cselezgetett, hiszen mind-
kettôjüket szerelték, míg az óvó bácsit 
és villanyszerelôt is pályára küldô fe-
röeriek még színezték is a játékot; Na-
es például csukafejessel mentett a 
saját tizenhatosa elôtt. Pedig Dárda-
inak az volt a terve, hogy az elsô 15 
percben meghajtjuk a meccset, és 
meglepetést okozunk. Ez azonban el-
maradt.

Aztán vélhetôen beötlött a magyarok-
nak, hogy távolról kellene lôni, Dzsud-
zsák 20 méterrôl, szabadrúgásból egy 
jó csavarással tesztelte Nielsen (jó) 
képességeit.

És még ugyanebben a percben, a 21.-
ben szinte a lehetô legközelebbrôl 
sikerült a vezetést is megszerezni, egy 
jobb oldali szöglet után Szalai Ádám 
egy méterrôl bekotorta a vezetést je-
lentô gólt.

Három percre rá Tôzsér 30 méterrôl 
lôtt majdnem bombagólt (a kapus 
hárított), majd 17-rôl ugyanô szúrta rá, 
a kipattanót Nikolics nem tudta áte-
melni a kapuson. Nem voltak rosszak 
ezek a távoli próbálkozások, Korhut is 
rászúrta ballal, 20-ról, a pipát alig ke-
rülte el a szépen csavarodó labda.

Megnyugodni azonban nem lehetett, 
Hansson a 42. percben 25 méterrôl 
másfél méterrel lôtt mellé.

A szünet után talán sokan arra számí-
tottak, hogy a feröeriek kifáradnak, a 
magyarok pedig rúgnak még egy-két 
gólt, de errôl szó sem volt.

Rögtön az elején Olsen viccelte meg 
majdnem Dibuszt, majd az üresen álló 

Edmundsson maradt le csak centikrôl 
egy középre fejelt labdáról. A másik 
oldalon viszont blokkolták Dzsudzsák 
14 méteres lövését, késôbb a csapat-
kapitány beadásáról lekésett Juhász.

A hazaiak önbizalma nagyon a helyén 
volt, Edmundsson 15 méterrôl félfor-
dulatból lôtt, igaz, Dibusznak ez nem 
okozott gondot.

A kapitány Nikolics személyében be-
áldozott egy támadót, és a debütáló Fi-
ola Attila becserélésével a hátsó alak-
zatot akarta megszilárdítani. A játék 
képében azonban ez sem hozott áttö-
rést, a feröeriek birtokolták többet a 
labdát, ugyanakkor nagy helyzetig 
nem jutottak el.

A végén Dzsudzsáknak volt még egy 
valamennyire biztató 16 és egy nagyon 
rossz 18 méteres lövése, de sok jót 
nem lehet elmondani a magyarok má-
sodik félidôben nyújtott teljesítményé-
rôl.

A végén még izgulni kellett, hogy 
meglegyen a gyôzelem. De meglett, és 
ez a lényeg.

NB 1
Dunaújváros-Haladás 1-0
Pápa-Diósgyôr 0-0
Nyíregyháza-Puskás 0-1
Kecskemét-MTK 0-1
Honvéd-Paks 0-0
FTC-Pécs 2-0
Videoton-Debrecen 1-2
Gyôr-Újpest 0-0

Kantáék tapadnak a 
Videotonra

Zsinórban hatodik mérkôzését is 
megnyerte az MTK a labdarúgó NB I-
ben, miután a 11. fordulóban 1-0-ra 
gyôzni tudott Kecskeméten, így to-
vábbra is a második helyen áll a száz-
százalékos Videoton mögött. Az egyet-
len gólt Kanta József szerezte 
büntetôbôl az elsô félidô hajrájában.

A kecskemétiek kezdték jobban a 
találkozót, ám gólt nem tudtak szerez-
ni, s az egyre inkább magára találó 
MTK a szünet elôtt Kanta büntetôjével 
megszerezte a vezetést. A második 
félidôben a vendégek magabiztosan 
ôrizték elônyüket, s végül megszerez-
ték a három pontot.

Doll húzásaival nyert a 
Fradi

A Ferencváros hazai pályán 2-0-ra 
verte a Pécset a labdarúgó NB I-ben, 
az elôször kezdô, 19 éves Nagy Do-
minik és a csereként beállt Busai 
Attila szerezte a gólokat. Thomas Doll 
csapata 13 hazai meccs óta veretlen, a 
Pécs pedig elôször kapott ki az idén 
idegenben.

A Ferencváros futballozott veszélye-
sebben, néhány nagy lehetôséget is 

kidolgozott, melyekbôl az egyiket 
Nagy Dominik gólra váltotta, így a ha-
zaiak egygólos elônnyel vonulhattak 
öltözôbe a szünetben.

A folytatásban is a zöld-fehérek ját-
szottak fölényben, de sokáig nem 
sikerült újabb gólt szerezniük, a félidô 
derekától pedig kiegyenlítettebbé vált 
a helyenként paprikás hangulatú mér-
kôzés, amelynek hajrájában aztán a 
Ferencváros bebiztosította gyôzelmét.

„Köszönöm játékostársaimnak, az 
egész stábnak és természetesen Tho-
mas Dollnak is, hogy bíztak bennem, 
segítettek. Nekik köszönhetem azt, 
hogy gólt szerezhettem ma” --- kezdte 
a Fradi.hu-nak Nagy Dominik. „Na-
gyon boldog vagyok, fôként úgy, hogy 
a mérkôzést is sikerült megnyernünk. 
Ne higgye senki, hogy ez a gól elége-
detté tesz. Tudom, rengeteget kell 
még dolgoznom ahhoz, hogy az elsô 
csapatban folyamatosan lehetôséget 
kapjak.”

Vége szakadta a Videoton 
tízmérkôzéses gyôzelmi 

sorozatának
A címvédô Debrecen 2-1-re nyert a 

listavezetô, mindeddig százszázalékos 
Videoton otthonában a labdarúgó OTP 
Bank Liga 11. fordulójának vasárnapi 
rangadóján.

A mérkôzés elôtt már megszakadt 
egy sorozat: a bajnokság elsô tíz for-
dulójában mindig gólt szerzô Nikolics 
Nemanja lázas betegség miatt nem 
léphetett pályára.

A találkozó elején rögtön magához 
ragadta a kezdeményezést a listave-
zetô hazai gárda, amely lényegesen 
többet birtokolta a labdát, mint a Deb-
recen. A vendégek stabil védekezésbôl 
igyekeztek kontrákat vezetni, ami a 
félidô közepén gólt is eredményezett: 
Kulcsár Tamás volt eredményes. A 
vendégvezetés még nagyobb erôbe-
dobásra késztette a Videotont, amely 
Kovács István révén még a szünet 
elôtt egyenlíteni tudott.

Fordulást követôen sem változott a 
találkozó képe: a hazai gárda támadott, 
a vendégek kontralehetôségre vártak 
és egy ilyenbôl szerezte meg újra a 
vezetést Kulcsár. A Videoton elkese-
redett rohamot indított az egyenlíté-
sért, a Debrecen pedig önfeláldozóan 
ôrizte elônyét, amelyet meg is tartott a 
meccs végéig.

Elsô idegenbeli gyôzelmét követôen a 
Debrecen hetedik 15 ponttal, míg a 
Videoton maradt harmincpontos és 
három ponttal elôzi meg az MTK-t.



00:35 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Tábor hegy
00:55 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Heti Hírmondó  
02:10 Székely kapu  
02:50 Magyar klassziku-
sok új köntösben   
03:20 Fel a fejjel (1954)  
Magyar játékfilm. Rendezte: 
Keleti Márton. Szereplők: 
Latabár Kálmán (Peti bohóc), 
Ferrari Violetta (Annuska), 
Benkő Gyula (János), Básti 
Lajos (Szakállas), Gózon 
Gyula (Listyák), Balázs Sa-
mu (Jackson). Peti bohóc 
és Aida, az elefánt a Jack-
son cirkusz holtfáradt tár-
sulatával a német határ felé 
poroszkál. 1945 tavaszán 
járunk, a II. világháborúnak 
már csaknem vége, de az 
országban még dúlnak a 
harcok. A bohócnak meg-
gyűlik a baja a nyilasokkal, 
mivel azok két kis véden-
cének a bőrére pályáznak. 
05:00 Magyar elsők:  Az 
első magyar pilóta
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  .
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon
10:00 Az ESTE 
10:45 Família Kft. Fele-
más skarlát. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talk-
show  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta: Fo-
dor Károly, Molnár Júlia, 
Sárközi Béla és zenekara
14:35 Nótacsokor: Pándy 
Piroska, Bokor János, 
Puka Károly és zenekara
15:00 Engedjétek hozzám
15:10 Így szól az Úr!  
15:15 Református ifjúsági 
műsor  
15:30 Határtalanul magyar: 
Az Északi Magyar Archívum
15:55 Hagyaték
16:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem! 
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport: Kör-
möci-hegység
20:00 Napfény a jégen 
(1961) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Bán Frigyes. Sze-
replők: Bessenyei Ferenc 
(Rezső), Rákosi Katalin 
(Klári), Kovács Marietta 
(Andrea), Mécs Károly 
(Jancsi), Psota Irén (Rózsa), 
Mezey Mária (Józsa), Kiss 
Manyi (Theodóra), Szendrő 
József (a titokzatos hódoló), 
Kabos László (boy) Klárit, a 
Jégszínház táncosát titokza-
tos hódoló üldözi a rózsáival. 
Férje, Rezső már-már eszét 
veszti a féltékenységtől. And-
rea, a másik szólótáncos szin-
tén veszélybe kerül. Három 
nagynénje leleplezte, hogy a 
lány tanulás helyett a revüben 
lép fel. 
21:15 Nyolc évszak 8/6.: 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:30 A lakótelepi csoda - 
30 éves a budapesti Kincső 
Néptáncegyüttes. 
23:00 Kívánságkosár
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00:50 Duna World News 
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! 
Mese az állatok nyelvén 
tudó juhászról (magyar 
népmese)
02:25 Megtörtént bűnü-
gyek (1973)8/3.: Négyle-
velű lóhere. Magyar tévé-
filmsorozat  (ff.)  Rendezte: 
Bácskai Lauró István
03:25 Ízőrzők: Ecseny. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
04:00 Hacktion: Online 
öngyilkosok. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar mobiltelefon-
kapcsolat. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat . Mit rej-
tett az 520 titokzatos falá-
da? Mi történt a Parlament-
ben 1990. október 15-én? 
Mi köze egy asztrológus-
nak a mobiltelefon hazai 
bevezetéséhez? Ki telefo-
nált először mobillal Ma-
gyarországon? A nemzeti 
értékek után nyomozó so-
rozat újabb szezonjának 
nyitó adásából mindez 
kiderül.
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal,
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE 
10:30 Duna World News  
10:45 Família Kft. Férfi 
nélkül. tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talk-
show  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor: Bárány 
Paál László, Kovács Apol-
lónia, Szalai Antal és zene-
kara, ifj. Kállai Kiss Ernő 
és zenekara
14:45 Nótacsokor: Gránát 
Zsuzsa, Puka Károly és 
zenekara
14:50 Élő egyház 
15:25 Határtalanul magyar: 
Otthontalan memoár - 
Emlékezés a jogfosztásra
15:55 Hagyaték: A Ma-
gyarok Istene - Eleink 
imádságai
16:20 Rocklexikon: 
Kovács Kati
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport  
19:30 Hazajáró: Kojsói-
havasok
20:00 Önök kérték 
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
21:25 Dokureflex. Benne: 
Volt az a pár nap…A film 
az 1956- os forradalom XI. 
kerületi eseményeit idézi 
fel a műegyetemi diákgyű-
léstől a november 4-iki 
szovjet invázióig A körtéri 
barikád egykori harcosai és 
szemtanúi emlékeznek 
vissza arra a pár napra…
22:25 Csendül a nóta
23:00 Kívánságkosár   

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  '
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép 
02:15 Mesélj nekem!  A 
szalmaszál, a parázs meg a 
babszem (Grimm testvé-
rek)
02:25 Öregberény 21/20.: 
Püspökkenyér
03:00 Öregberény 21/21.: 
Berényburger. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:30 Székely kapu 
03:55 Hacktion: A szív 
útja. Magyar tévéfilmso-
rozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar meteoroló-
gus. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel: Reggeli, 
közéleti műsor 
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE 
10:30 Duna World News  
10:45 Família Kft. (1992) 
29.: Magyar tévéfilmso-
rozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25  Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor (2003)  
Miklóssy József, Csikós 
Márta, Tarnai Kiss László, 
Diószegi Irén, Puka Ká-
roly és zenekara
14:55 Katolikus Krónika  
15:30 Határtalanul ma-
gyar: Csángó hagyomány-
őrzés Budapesten... "Éne-
kelem új életét Népem-
nek" Ismeretterjesztő soro-
zatunkban a világ különbö-
ző pontjain élő magyar kö-
zösség bemutatására vállal-
kozunk. A műsor keretein 
belül szeretnénk bemutatni 
azokat a magyarokat és a 
magyarsághoz kötődő sze-
mélyeket akiknek kiemel-
kedő közéleti szerepválla-
lásuk, művészi tevékeny-
ségük,  vagy akik életút-
jukkal kivívták környeze-
tük elismerését.
15:55 Hagyaték: Törött 
karddal - egyenes gerinc-
cel,  A keleti bástya katonái
16:25 Életművész: Sárfalvi 
Péter 2.
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: A Király-
kő - A Kárpátok fejedelme
20:00 Barangolások öt 
kontinensen   
20:30 Szerelmes földrajz : 
Ahová a szívem húz… 
Pallavicini Zita. Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
21:05 Örökzöldek a Jó-
zsefvárosból - Szenes Iván 
Emlékkoncert 3/3. rész
21:55 Ybl 200: Unger-ház. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
22:05 Láthatatlan generá-
ció 2/2. rész
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó 
01:35 Sporthírek 
01:40 Himnusz 
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  Hó-
fehérke (Grimm testvérek)
02:25 Sándor Mátyás 
(1979) 6/6.: Francia-magyar-
német-olasz tévéfilmsorozat  
03:30 Határtalanul magyar 
(2014)  Karácsfalvi Sztoj-
kások
03:55 Hacktion 36.: 
HACKTION ÚJRA-
TÖLTVE - 6. rész: Drog 
online. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar illemtan-
könyv.  Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. 
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News  
10:45 Família Kft.Osztály-
társak. Magyar tévéfilms-
orozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli 
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor: Bősi 
Szabó László, Kosáry 
Judit, Zsuzsa Mihály, Puka 
Károly és zenekara
14:55 Az utódok remény-
sége  
15:25 Határtalanul ma-
gyar: Csíkszereda, Hoki. 
Művészeti, tudományos 
magazinműsor. 77 éve 
néhány lelkes fiatal, látván 
egy kanadai hoki tudósí-
tást, csapatot alapított a 
Hargita- hegy lábánál, a 
Székelyföld szívében. Ak-
kor még ők sem sejtették, 
hogy ez a sport lesz Csík-
szereda egyik szimbóluma. 
A csíki hoki túlélt határ-
szabdalást, világégést, fél 
évszázad vörös diktatúrát. 
Ma összetartó erő, életfor-
ma és nevelő a hoki Csík-
szeredába.
15:55 Hagyaték. A magyar 
lélek formái - A népzene és 
a tánc. A Hagyaték a ma-
gyar szellemi kulturális 
örökség átörökítésén mun-
kálkodik. Leporolja a ma-
gyar múlt szellemi hagya-
tékának egy-egy darabká-
járól a modern korokban 
rárakódott szennyeződé-
seket, hogy azok újra a 
maguk fényességében 
ragyogjanak. 
16:25 Önök kérték 
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport
19:30 Hazajáró: Fertőtáj - 
Tavasz a tónál.  A „Haza-
járó” hétről-hétre bakan-
csot húz és nekiindul, hogy 
keresztül- kasul bebaran-
golja a Kárpát-medence 
varázslatos tájait 
20:00 Hogy volt?!  Gáti 
Oszkár felvételeiből
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
kis hableány (Andersen)
02:25 A turné (1993)  Ma-
gyar játékfilm. Rendezte: 
Bereményi Géza. Szerep-
lők: Eperjes Károly, Törő-
csik Mari, Benedek Mik-
lós (Bonviván), Bordán 
Irén (Primadonna), Bör-
csök Enikő (szubrett), Ter-
nyák Zoltán (táncoskomi-
kus), Bezerédi Zoltán, 
Cseh Tamás, Venczel Vera. 
A színházi évad végén, a 
rekkenő nyári hőségben 
negyven napos turnéra 
indul öt népszerű színész 
és két kísérőjük, a Zongo-
rista és a Szervező. Mind-
annyian sok pénzt remél-
nek a vállakozástól. A terv 
szerint negyven nap alatt 
körbeszáguldják az orszá-
got, kilencven előadást 
tartanak nyolcvan helyen, 
olykor naponta négy fel-
lépéssel. 
03:55 Hacktion HACK-
TION ÚJRATÖLTVE - 7. 
rész: A csatlós. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Poén péntek - 
Szálka avagy Bagi Nacsa  
05:50 Gazdakör 
06:20 Hazajáró: Csallóköz
06:50 Család-barát 
Hétvége 
09:00 Duna World News    
09:05 KorTárs 
09:30 Hogy volt?!  
10:25 Duna World News  
10:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Martino-
vics Ignác. 
10:45 A 78-as körzet 
(1979) 6/1.: A választás
6/2.: Gyermekáldás. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Határtalanul ma-
gyar: Karácsfalvi Sztoj-
kások
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Lyukasóra: Irodalmi 
műsor
13:30 Pecatúra  
13:55 Sírjaik hol 
domborulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen 
14:50 Hazajáró 
15:20 HungarIQ Minden, 
ami magyar…A szív és az 
ész műsora. Egykori és 
mai magyar géniuszok és 
világhírű találmányaik. 
15:45 Novum: Dínók a 
Bakonyban. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
16:15 Család-barát 
17:40 Virtuózok 8/4.  
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van: 
1. A ló másik oldala, 2. Az 
új barát
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:20 Privát kopó: Az 
egyszer volt gyilkosságok. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:25 Fábry 
23:45 Szeretettel 
Hollywoodból

00:10 Katolikus Krónika   
00:55 Híradó  
01:30 Himnusz  
01:30 Gasztroangyal  
02:25 Külvárosi őrszoba 
(1942)Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Hamza D. 
Ákos. Szereplők: Toronyi 
Imre (Nagy Miklós rendőr 
főtörzsőrmester), Dajbukát 
Ilona (a felesége), Csikós 
Rózsi (Lidi, a lányuk), 
Nagy István (Tóth XVII. 
Rendőr), Pártos Gusztáv 
(Kocsmáros), Makláry 
János (Karcsi), Csortos 
Gyula (Frici bűvész), 
Karády Katalin (Harmo-
nikás Gizi), Somogyi Nusi 
(Gáspár mama) A rendőr-
ség állományának feltölté-
se a régi szép időkben is 
fontos feladat volt. Sokan 
vidékről kerültek Pestre, 
többek között Tóth János 
"próbarendőr" is, aki senkit 
sem ismer a fővárosban, 
csak egy angyalföldi 
rendőr főtörzsőrmestert, 
Nagy Miklóst, aki a földije. 
Nagy Miklós pártfogásába 
veszi a falujabeli fiatalem-
bert, annál inkább, mert a 
lánya, az eladósorba került 
Lidi szemet vetett a csinos, 
tisztalelkű vidéki fiúra…
03:50 Privát kopó: Az 
egyszer volt gyilkosságok. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:00 A 78-as körzet 
Festés mázolás
05:45 A 78-as körzet 
Aktatáska. Magyar 
tévéfilmsorozat  
06:10 Hagyaték  
06:50 Család-barát 
Hétvége
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:25 Táncvarázs  
10:20 Székely kapu   
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Széchényi 
Ferenc
11:10 Szabadság tér ́ 89  
 12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta: 
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?!  Helyei 
Lászlóra emlékezünk
13:45 Szilveszteri 
Gálaműsor a Szolnoki 
Szigligeti Színházból 
(2012)  
15:50 Nótacsokor: Kovács 
Apollónia, Nánássy Lajos, 
B. Tóth Magda, Miklóssy 
József, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara
16:25 Család-barát 
Hétvége 
17:50 Zénó
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport  
18:30 Heti Hírmondó   
19:00 Öt kontinens   
19:30 Kerekek és lépések: 
A Szatmári síkon
20:15 Az ősz 17 pillanata 
5/4.: Az újságírók emlékei. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  A sorozat az  '56-
os forradalom különleges 
pillanatait, eseményeit 
mutatja be.
20:40 Csellengők 
21:15 Gasztroangyal 
22:10 On the spot - 
Brazília'
23:00 Öt kontinens  
23:30 Evangélikus 
istentisztelet  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! 
Babszem Jankó (Grimm 
testvérek)
 02:25 Mire megvénülünk 
(1977)  4. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  Rendezte: 
Horváth Ádám. Szereplők: 
Almási Éva, Benkóczy 
Zoltán, Budai István, 
Csonka Endre, Fillár Ist-
ván, Frajt Edit, Horváth 
Pál, Kern András, Márkus 
László, Petrovics Emil, 
Safranek Károly, Sárvári 
Győző, Szigeti Géza, Uri 
István, Velez Olívia, Zen-
the Ferenc, Zsurzs Kati
03:30 Hagyaték. A Hagya-
ték a magyar szellemi kul-
urális örökség átörökítésén 
munkálkodik. Leporolja a 
magyar múlt szellemi ha-
gyatékának egy-egy darab-
kájáról a modern korokban 
rárakódott szennyeződése-
ket, hogy azok újra a ma-
guk fényességében ra-
gyogjanak. 
04:00 Hacktion A szépség 
zsoldosai. Magyar tévé-
filmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar gyárak, gyáro-
sok. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat   1799-ben 
egy Valero Tamás nevű 
selyemkereskedő Pesten, a 
mai Király utcában, az ak-
kor még külterületnek szá-
mító kertes, szőlős Teréz-
városban selyemgyárat 
alapított.
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News  
10:45 Família Kft.Orvos a 
tengeren
11:10 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta: 
Csala Judit, Deák Mihály, 
B. Tóth Magda, Puporka 
András, Sárközi Béla és 
zenekara
14:50 Ortodox Örömhír 
15:25 Határtalanul ma-
gyar: Hol született Rákó-
czi? A gondnok meséje. 
Művészeti, tudományos 
magazinműsor
15:50 Hagyaték: A hagya-
ték őrzői - Időskor
16:20 Négy szellem: Elvá-
laszthatatlan emberek...
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Kászon-
szék
20:00 Hogy volt?! Cseh 
Tamásra emlékezünk
20:50 LEGENDA (2013) 
Demjén Ferenc
22:05 Láthatatlan gene-
ráció. Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat 2/1. rész
23:00 Kívánságkosár  

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.

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

BUDAPESTI belvárosi lakás 
ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-
deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

MAGYARORSZÁGON, Eger 

kertváros részében, egy négyes 

társasház/villa, 3 szobás földszinti 

lakás eladó. Eger híres a gyógyvizeirôl. 

Megfelel haza költözôknek, vagy 

nyaraló háznak.

Bôvebb felvilágositást e.mail 

cimen: marczism@hotmail.com

Tel: 0404 379-735

30 ÉVES fiatalember megismer-

kedne komoly kapcsolatra vágyó ha-

sonló korú hölggyel. Email: 

aszeretetsohaelnemfogy@hotmail.com

BÚTOROZOTT szobát kiadok Syd-

neyben. $180 /per fô hetente rezsivel 

együtt. Internet és úszómedence hasz-

nálata ingyenes. 

Telefon: 0497 673-678.

INDIAI SZELLEMGYÓ GYÁSZ

RAVI VARMA MESTER
Spirituális gyógyító

Szerelemmel, párkapcsolattal, boldogsággal, pénzzel, 
családi vitákkal, férj-feleség problémákkal, szerelmes 

visszaszerzés vel, feketemágia feloldás val, gonosz 
szellemek, Voodoo, 

varázslat felbontásával foglalkozik. 
Nagy tapasztalattal rendlekezô magasrangú gyógyító, 

aki a negatív energiákat 3 napon belül el tudja 
távolitani 100%-os garanciával.

Tenyérjóslás, arc, kéz olvasása, horoszkóp-készítés.

TELEFON: 0415 475 557
1- 505 Wentworth Ave. 
Toongabbie NSW 2146

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

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

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


