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Géza nagyfejedelem 
temetkezési helyét keresik

Régészeti feltárásba kezdett a Szent István Király Múzeum Székesfehérváron, 
a Szent István-bazilika elôtti téren, ahol a szakemberek Géza nagyfejedelem 
temetkezési helyének és egykori palotájának maradványait feltételezik.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester a témában tartott sajtótájé-
koztatón elmondta: a bazilika felújítása révén nyílt lehetôség a feltárásra, 
amelyhez a forrásokat a város biztosítja. Megjegyezte: amennyiben bemutatás-
ra érdemes maradványokat találnak, akkor azokat mindenképpen a helyszínen 
kívánják a nagyközönség elé tárni.

Reményét fejezte ki, hogy hasonló kincsekre lelnek a régészek, mint Pécsen, 
az ókeresztény sírkamrák esetében.Kérdésre a városvezetô elmondta: a tavaly 
elindított Árpád-ház Program minden, a korszakhoz tartozó székesfehérvári 
helyszín feltárását és bemutatását támogatja. Hozzátette: amennyiben a 
feltételezésekbôl valóság lesz, akkor a program segítségével, állami vagy uniós 
források bevonásával bemutatóhelyet létesítenek az Árpád-kor újabb helyi 
bizonyítékainak.

Kulcsár Mihály, a múzeum régész-igazgatóhelyettese felidézte, hogy a 
területet Kralovánszky Alán 1971-ben részben feltárta, és akkor egy templom 
maradványait fedezte fel, amelyeket a történeti-régészeti kutatás a Jan Dlu-
goss lengyel krónikás által lejegyzett középkori hagyomány alapján Géza 
nagyfejedelem temetkezési helyével azonosított.

Mint mondta, a templom a X. századi hasonló jellegû építményeket figye-
lembe véve a fejedelmi –- majd Szent István koronázása után királyi ---palota 
tartozéka lehetett, az erre utaló csatlakozó falmaradványok töredékes részletei 
is elôkerültek korábban.

Az igazgatóhelyettes a feltárás céljának nevezte az 1971-ben részben feltárt 
és a kor mûszaki színvonalán dokumentált építészeti maradványok hitelesítését, 
teljességre törekvô feltárását és dokumentálását a mai modern eljárások és 
technikai eszközök bevonásával, valamint a kronológiai és építészeti kérdések 
tisztázását.

Kulcsár Mihály kiemelte: Székesfehérvár fontos nemzetközi utak csomó-
pontjában, a Sárvíz kiterjedt mocsárvilágának közepébôl kiemelkedô termé-
szetes szigeteken alakult ki és a X. század második felében fejedelmi központ 
volt. A középkori településeken általánosan megfigyelhetô volt, hogy a legfonto-
sabb egyházi épület a környéket uraló legmagasabb ponton, a legelôkelôbb he-
lyen épült fel --– tette hozzá.

Rámutatott, hogy Székesfehérvár esetében a Szûz Mária prépostsági temp-
lomnak kellene azon a ponton lennie, azonban a királyi koronázó és temetkezô 
bazilikát attól a helytôl távolabb építették fel. Szerinte ennek magyarázata, 
hogy a jelzett magaslatot olyan jelentôs objektum foglalta el --– valószínûleg a 
királyi palota és a Géza fejedelem hamvait ôrzô templom --–, amelynek áthe-
lyezése nem volt lehetséges.

Felkészült a kormány 
a hajléktalanellátásra

Az illetékesek minden eddiginél korábban felkészültek a hajléktalanok téli 
ellátására, ráadásul a krízisidôszakra plusz 1500 férôhelyet biztosítanak --- 
jelentette be az Emberi Erôforrások Minisztériumának szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkóztatásért felelôs államtitkára budapesti sajtótájékoztatón.
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MAGYAR
Czibere Károly azt mondta: nem volt még példa arra, hogy szeptember 

közepére már megszülettek volna a hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó 
döntések. Emellett két-három hét múlva már folyósítják az ellátó szervezeteknek 
a támogatásokat.A minisztérium az idén 372 millió forint értékben írt ki 
pályázatokat a krízisidôszakra.

Az országban 11 ezer férôhely van hajléktalanok számára. A kormány az 
idén összességében 9,2 milliárd forintot fordít a hajléktalanok segítésére --- 
tette hozzá az államtitkár, aki kiemelte: szakmai párbeszédet kell folytatni a 
hajléktalanokat ellátó szervezetekkel.Lôrincz Norbert, a Hajléktalanokért 
Közalapítvány kuratóriumának elnöke kulcsfontosságúnak nevezte, hogy meg-
indult a kommunikáció a szaktárca és hajléktalanokat ellátó szervezetek kö-
zött.

Dicséretet kapott 
a magyar diplomácia

Ban Ki Mun dicséretben részesítette a magyar diplomáciát, személyesen 
Kôrösi Csaba nagykövetet, a magyar ENSZ-misszió vezetôjét, aki társelnöke 
volt a világszervezet azon munkacsoportjának, amelynek feladata az úgyneve-
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Október 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Brigitta nevû kedves olvasóinkat.

Brigitta: Óír eredetû név, jelentése: 

erôs, erényes.

 Köszönthetjük még: Gitta, Szelina, 

Csanád, Jakab, Lajos, Tódor nevû 

barátainkat.

Október 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Miksa nevû kedves olvasóinkat.

Miksa: Mik - kezdetû régi magyar 

keresztény nevek -sa kicsinyítôképzôs 

magyar alakjából. Legvalószínûbb, 

hogy a régi magyar Mikhál (ma: Mi-

hály) név származéka.

Köszönthetjük még: Maximilian, 

Rezsô, Szerafina, Titusz nevû bará-

tainkat.

Október 13.

Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kálmán és Ede nevû kedves olvasó-

inkat.

Kálmán: Régi magyar személynév-

bôl származik. Jelentése: maradék.

Ede: Az Edward német rövidülésé-

bôl származik.

Köszönhetjük még: Edgár, Ed-

várd, Edvarda, Jakab, Jákob, Re-

ginald, Teofil, nevû barátainkat.

Október 14.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Helén nevû olvasóinkat.

Helén: A Heléna nôi név angol 

Helen és a francia Hélene formájából 

alakult. Rokon nevek: Elina, Héla, 

Hella, Heléna, Ilka, Ila, Ilona.

Köszönthetjük még: Alán, Beatrix, 

Kocsárd, Domokos, Hella, Huba, 

Ilma, Lívia, nevû barátainkat.

Október 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Teréz nevû kedves olvasóinkat.

Teréz: Görög eredetû név, eredete 

vitás. A Habsburg-házban a spanyol 

kapcsolatok révén vált népszerûvé.

 Köszönhetjük még Terézia, Aran-

ka, Auróra, Rella, Tekla, nevû 

barátainkat.

Október 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gál nevû kedves olvasóinkat.

Gál: Az ismeretlen jelentésû kelta-

ír Gallo nevet a rómaiak Gallus for-

májában vették át a kakas jelentésû 

gallus köz- névhatására. Ebbôl lett a 

magyar Gálso, majd késôbb rövidülve 

a Gál.

Köszönhetjük még Ambrus, Bald-

vin, Gálos, Gellért, Lehel nevû 

barátainkat.



zett fenntartható fejlôdési célok kimunkálása volt. A magyar diplomatának 
kulcsszerepe volt abban, hogy másfél éves kemény munka után sikerült tetô alá 
hozni egy, minden ország számára elfogadható kompromisszumos dokumentu-
mot, amit az ENSZ-fôtitkár többször is megköszönt.

„Biztosítottam az ENSZ fôtitkárát arról, hogy Magyarország, ahogy eddig is, 
ezután is szövetséges lesz abban a küzdelemben, amit a klímaváltozás ellen 
folytat, most már hosszú évek óta” --- jelezte Áder János.

Az államfô elmondta, hogy a jó hangulatú találkozón a fôtitkárral a klí-
macsúcs eredményeinek értékelése után a következô hónapok feladatairól 
tárgyaltak. Ban Ki Mun elmondta, hogy nagyon örül a Magyarországtól kapott 
támogatásnak.„Nyugodtan mondhatom, talán nem hangzik szerénytelenül, 
hogy azt a szövetséget, amit mi két évvel ezelôtt az elsô találkozónkon megkötöt-
tünk az ENSZ székházában, most megerôsítettük”--- mondta Áder.

Az ukrán válság kérdését is megvitatták: az államfô elmondta, hogy Magyar-
ország kétszeresen is érdekelt a konfliktus mielôbbi rendezésében, mivel Uk-
rajna szomszédos ország, ahol kisebbségi sorban él 200 ezer magyar.

Integrált gyermekfalvak 
jöhetnek

Integrált faluban élnek majd a battonyai SOS Gyermekfaluból Orosházára 
költöztetett gyerekek, vagyis az új helyen nem lesz összefüggô gyermekváros, 
otthonaik a város különbözô pontjain lesznek elszórva --– tudta meg a lapunk. A 
gyermekfalvakat mûködtetô alapítvány szerint az új modell hatékonyabban 
segíti elô a gyerekek beilleszkedését a társadalomba. Az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma szerint megfelelôen átgondolt a gyermekfalu költözése, az a 
gyermekek érdekeit és iskolai tanulmányait is figyelembe veszi.

Nagy vihart kavart a közelmúltban, hogy hamarosan kiürül az elsô magyaror-
szági gyermekfalu, mert az azt mûködtetô alapítvány úgy döntött, Battonyáról 
Orosházára költözteti a gyerekeket, a múlt héten pedig a kecskeméti falu egyik 
lakásotthonának Helvéciára költözésérôl szóltak a hírek. 

A Battonyáról Orosházára költözést számos tényezô együttesen indokolja -– 
közölte lapunk kérdésére a gyermekfalvakat mûködtetô SOS Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa. Az új helyszínen jobb az egészségügyi szolgáltatás, 
több általános iskolai és gimnáziumi férôhely várja majd az SOS-családokat, 
többféle szakmát lehet elsajátítani, gazdagabbak a kulturális és sportlehetôsé-
gek, és a jobb közlekedés is --– indokolták. Az alapítvány szerint Battonyán 
egyre nehezebbé vált a nevelôszülôk és új munkatársak toborzása, mert nem 
volt lehetôség a kikapcsolódásra, a létesítmény ráadásul közel 30 éves, így 
alapos mûszaki korszerûsítésre volna szükség, aminek költségei nagyon ma-
gasra rúgnának. Kecskemétrôl ugyanakkor nem költöznek el, csak az egyik 12 
év feletti gyerekeket nevelô lakásotthont helyezték át.

Az alapítvány leszögezte: a cél az, hogy a náluk nevelkedô gyermekek minél 
jobban be tudjanak illeszkedni a társadalomba, ezért a Békés megyei nagyvá-
rosban integrált falu létrehozását tervezik. A battonyai gyerekek az iskolában, 
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HÍREK
óvodában ugyan találkoznak más gyerekekkel, de maga a gyermekfalu 
Battonyán belül a város közösségétôl elkülönülve mûködik. Ezzel szemben az 
orosházi integrált faluban a városban elszórtan élnek majd a gyerekek neve-
lôszüleikkel, szomszédaik a városlakók lesznek. Így az SOS-gyermekek köny-
nyebben alakíthatnak ki kapcsolatot, köthetnek barátságokat, azaz a közösség 
teljes jogú tagjának érezhetik magukat, hiszen nem egy külön, „elkerített” terü-
leten élnek majd. Az alapítvány ugyanakkor megjegyezte: a tervek szerint nem 
vonulnak ki teljesen Battonyáról, a város rászoruló gyermekeit támogató prog-
ramjuk továbbra is rendelkezésére áll majd, errôl a helyi önkormányzattal már 
meg is kezdték az egyeztetéseket.

Azon felvetésünkre, ha az új modell sikeres lesz, várható-e a többi SOS-falu 
átalakítása is, az alapítvány közölte: a másik két SOS-falu nagyobb városokban 
van, Kecskeméten és Kôszegen sokszínû az oktatási és szolgáltatási paletta. Az 
orosházi, új típusú mûködést ugyanakkor folyamatosan figyelik majd, és a kellô 
idôben elgondolkoznak a gyakorlat továbbvitelén.

Lapunk megkereste az ügyben az Emberi Erôforrások Minisztériuma 
Czibere Károly vezette szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelôs 
államtitkárságát is, ahol leszögezték: a rendelkezésre álló információk alapján a 
nevelésbe vett gyermekek gondozási helyének megváltoztatása megfelelôen 
átgondolt, az orosházi költözés során az alapítvány a gyermekek érdekeit és a 
tanév befejezését is figyelembe veszi, a változások elôkészítése megfelel a 
jogszabályi elôírásoknak. Leszögezték: a battonyai gyermekfalu költöztetésének 
tervezett idôpontját azért tették 2015 nyarára, hogy a gyermekek a mostani 
tanévet még a jelenlegi oktatási intézményükben fejezhessék be. Az alapítvány 
az iskolaváltásokkal kapcsolatban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Orosházi Tankerületével is egyeztet.

A kecskeméti gyermekfalu kapcsán az államtitkárság megjegyezte: ott csak 
lakásotthont helyeztek át a várostól 10 kilométerre fekvô Helvéciára, ezzel 
egyidejûleg férôhelyszámát 10-rôl 12 fôre bôvítették, a költözés a gyerekek 
esetében nem eredményez iskolaváltást. A kapcsolattartásra jogosult hozzátar-
tozók már a beutalás során tájékoztatást kaptak a költözésrôl, míg a gyermekek 
kezdettôl fogva ismerték az új lakásotthont, figyelemmel kísérték a létrejöttét.

Jelenleg Battonyán, Kecskeméten és Kôszegen mûködnek SOS-gyermek-
falvak 10-12 családi házzal, nevelôszülôi családokkal. Az alapítvány által 
fenntartott hálózatokban és ifjúság házakban ma mintegy 370 gyermek és fiatal 
él.
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(HEALINGS) 
GYÓGYULÁSOK
MÁTÉ 8:1. Mikor leszállott va-

la a hegyrôl, nagy sokaság köve-
te Ôt.

2. És imé eljövén egy bél-
poklos, leborúla elôtte, mond-
ván: Uram, ha akarod, megtisz-
tithatsz engem.

3. És kinyujtván kezét, meg-
illeté ôt Jézus, mondván: Aka-
rom, tisztulj meg. És azonnal 
eltisztult annak poklossága.
MÁTÉ 8:14. És bemenvén 

Jézus a Péter házába, látá, hogy 
annak napa fekszik és lázas.

15. És illeté annak kezét, és 
elhagyta ôt a láz, és fôlkele, és 
szolgála nekik.
MÁTÉ 9:20. És imé, egy 

asszony, aki tizenkét év óta vér-
folyásban szenved vala, hozzá-
járulván szenved vala, hozzá-
járulván hátulról illeté az Ô 
ruhájának szegélyét.

21. Mert est mondja vala 
magában: Ha csak ruháját ille-
tem is, meggyógyulok.

22. Jézus pedig megfordulván 
és reá tekintven, monda: Bizzál 
leányom, a te hited megtartott 
téged. És meggyógyult az 
asszony abban az órában.
MÁTÉ 9:23. És Jézus a fô-

ember házához érvén, látván a 
sipolókat és a tolongó sokaságot, 

24. monda nékik: Menjetek el 
innen, mert a leányzó  nem halt 
meg, hanem aluszik. És kine-
vették Ôt.

25. Mikor pedig a sokaság 
eltávolíttaték, bemenvén, meg-
fogá annak a kezét, és a leányzó 
felkelt.
MÁTÉ 9:27. És mikor Jézus 

tovább ment onnét, két vak 
követé Ôt, kiáltozva és ezt 
mondván: könyörülj rajtunk, 
Dávidnak fia!

28. Mikor pedig beméne a 
házba, oda menének hozzá a va-
kok, és monda nekik Jézus: 
Hiszitek-é, hogy én azt megcsele-
kedhetem? Mondának néki: 
Igen, Uram.

29. Akkor illeté az ô sze-
meiket, mondván: Legyen nek-
tek a ti hitetek szerint.

30. És megnyilatkozának 
azoknak szemei.
MÁTÉ 9:32. Mikor pedig azok 

elmentek vala, imé egy ördöngôs 
néma embert hozának néki.

33. És az ördögöt kiûzven, 
megszólalt a néma.
JÁNOS 5:5. Vala pedig ott egy 

ember, aki harmincznyolcz esz-
tendôt töltött betegségekben.

6. Ezt amint látta Jézus, hogy 
ott fekszik, és megtudta, hogy 
már sok idô óta úgy van, monda 
neki: Akarsz-é meggyógyulni?

7. Felele néki a beteg: Uram, 
nincs emberem, hogy amikor a 
víz felzavarodik, bevigyen en-
gem a tóba, és mire én oda érek, 
más lép be elôttem.

8. Monda neki Jézus, kelj fel, 
vedd fel a te nyoszolyádat, és 
járj!

9. És azonnal meggyógyula az 
ember, és felvéve nyoszolyáját, 
és jár járvala.
JÁNOS 8:32. És megismeritek 

az igazságot, és az igazság 
szabadokká tesz titeket!

Horváth Teresa

Köszönjük a Hatalmas Istennek, az Ô fiának, az Úr Jézus Krisztusnak 
a csodálatos gyógyításaiért, megszabadulásokért, az Ô szolgája, 

pásztor evangélista Magyari Lászlón keresztül itt Melbourneben.
Gyógyulás Hangja Misszió vagy www.gyogyulashangja.com

KIHELYEZETT KONZULI NAPOK 
ADELAIDEBEN

(SOUTH AUSTRALIA, AUSZTRÁLIA)

Magyarország Melbourne-i Konzuli Irodája 
2014. október 12-13-án (vasárnap-hétfô) 

kihelyezett konzuli fogadónapot tart Adelaideben. 
Helyszín: Adelaide-i Magyar Ház 

(82 Osmond Terrace, Norwood SA 5067)
Idôpont: 2014. október 12-13. 

A fogadónapok elsôdleges célja, hogy a távolságok 
leküzdésével közelebb vigye az egyszer sített honosítási 

eljárást az érdeklôdôkhöz, de valamennyi egyéb konzuli 
ügyben (állampolg rsági és útlevélügyek, 

anyakönyvezések, lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó 
kérelmek) lehetôség nyílik kérelem benyújtására, 

illetve tanácsadásra. 
A fogadónapon való megjelenéshez idôpont foglalása 
kötelezô, ezért az ügyintézés hatékonysága érdekében 

kérjük, hogy nevük, elérhetôségük, valamint az intézni 
kívánt ügy tárgyának megadásával szíveskedjenek 

bejelentkezni Tóth Katalin 
tiszteletbeli konzul asszonynál 

(08 8431-0022)



Mi vagy te nékem, öröm vagy bánat?
Kéj vagy kín, pusztulás, élet?
Sokszor éjeken át kutatok utánad,
Anyag vagy fogalom: csak test vagy 

lélek?

Talán egy lüktetô húsdarab,
Isten, tôled kérdem, tudhatod, te mûved,
Akármi és akárki vagy, szívem,
Jobb lenn élni nélküled.
Tollas Tibor

Nagyon sok ember élete valóban le-
hetséges, hogy jobb lenne állandó 
szívfájdalom nélkül. Az élet szép, cso-
dálatos, azzal, hogy benne lehetünk 
ebben a hihetetlenül gyönyörûre kre-
ált, alkotott világban, már boldogok-
nak kellene lennünk. Mi az oka tehát, 
hogy nagyon sok esetben ez nem így 
van, a szívünk fáj, gyötrödünk? Az 
élet szép, mint már írtam, csak az 
ember maga az, aki sok esetben 
nem szép benne és elviselhetetlenné 
teszi egymás létét.
Bencze Magdával (színmûvésznô, 

Brisbane), ezzel a nagyszerû asz-
szonnyal –– akinek tudását, gondola-
tainak szárnyalását, csak magasba 
repüléssel lehet megközelíteni ––, 
beszéltünk arról, hogy mit adhat a 
család az otthon melege, szeretô anya 
szív egy kicsi ember lénynek, annak, 
akinek a személyisége kialakulásához 
elsôsorban ez ad egy életre szóló erôt, 
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Bagin Lívia:

A SZÍV
boldogságot, támaszt a felnôt élet, a 
mindennapok megküzdésében.

Akinek boldog gyerekkor jutott osz-
tályrészül az sokkal könnyebben ve-
szi az élet kihívásait, a bántalmakat 
nem fogja fel tragikusan, mert ott a 
biztos alap amelyet a szülôi házból 
hozott, ami egy határozott, kiegyensú-
lyozott egyéniséget kölcsönzött, ma-
gabiztosságot adott neki. A meleg 
otthont ahová, mindig visszatérhet és 
pozitív energiával feltöltôdhet.

Mi a helyzet azonban, amikor ez 
nincs megadva a gyermeknek, nem 
kapja meg ezt a sok lelki malasztot, 
amikor már gyermekkorában szár-
nyaszegett, hogyan veszi a nehézsége-
ket és viseli el a továbbiakban?

Adva van egy 8 év körüli kislány, 
aki büntetésbôl állandóan a hálószoba 
sarkába van térdepeltetve, amíg nem 
kér bocsánatot. A kicsi szíve láza-
dozik ez ellen, mert mindig ô kap 
verést az édesanyjától, míg két fiú 
testvére soha. Az a gondolat fészkelte 
be magát tudatába, hogy: „Az nem 
lehet, hogy ez az anyuka az én anyám, 
aki csak a fiúkat szereti, engem nem. 
Biztos, hogy az én  igazi anyukám el 

fog jönni értem és engem, nagyon 
fog szeretni.” Ez a kislány felnôve 
állandóan azért kuncsorgott egész 
életében, azért dolgozott keményen, 
hogy szeretetet, elismerést csikarjon 
ki emberekbôl a környezete elfogad-
tatására törekedett. Bizonyítani akart, 
hogy nem egy két balkezes, két ballá-
bas és egyéb csunyább burkolatba 
csomagolva kapott kisebbségi érzése-
ket beleoltótt sérelmeket, --- ami 
anyjától jött, akinek soha nem tudott 
megfelelni --- le tudja küzdeni. Azon-
ban az emberek könyörtelenek, meg-
érezve az ô alázatát, szolgálatkész-
ségét ott léptek keresztûl rajta, ahol 
csak tudtak. Sok esetben az ilyen élet-
nek „nagyon rossz a vége”, de nagyon 
sok esetben eljön az idô, amikor talp-
ra áll az illetô.

Nézzük meg azt a 6 éves kisfiúnak 
az esetét, akit édesanyja ajnározott, 
elborította szeretetével, mindaddig, 
amíg egy fiatalabb férfi jött az éle-
tébe, akivel elment, ott hagyván na-
gyobb kislányát és a kisfiút is apjuk 
nevelésére.

A kicsi zokogva tépte össze az anyja 
képét, mondván: „Anya nincs, nekem 

nincs anyám!” Ez a gyermek már fel-
nôtt ember, nem nôsült meg, annyira 
kiábrándult az anyján keresztûl a 
nôkbôl. Nem akarta kitenni magát 
annak, hogy megint elhagyják.

Egy szeretett barátnôm, --- mély ûrt 
hagyva maga után ---, most halt meg 
nemrégen. Ô állami gondozásban nôt 
fel és azt mondta: „Ott legalább egy-
formán szerettek mindannyionkat.” 
Nagyon magabíztosan, határozottan 
állt a két lábán, kivívott magának 
mindent. A küzdô  szellemét nem tör-
te le senki és semmi.

1956-os Forradalom és Szabadságarc 
után sok fiatalnak kellett elhagyni az 
országot, méghozzá nagyon gyorsan, 
mivel a Szabadságharcban résztvevôk 
megtorlása, azonnal életbe lépett. Sok 
szülô, anya otthon kellett, hogy hagy-
ja gyermekét, mert élet és halál kér-
dése forgott kockán és azonnali cse-
lekvés mentette csak meg életûket. 
Ezek a kicsik, hátrahagyottak ezt 
természetesen, nagyon megsínylették. 
A szülôk, anyák úgyszintén.

Nézzünk meg egy esetet. Akivel 
beszélgettem, Gárdonyi Lili, Sza-
lisznyóné, aki a Brisbane-i Etnik 
Rádió magyar adását vitte 26 évig. 90 
perces mûsorideje volt, melynek ösz-
szeállítását egyedül Ô szerkeztette, 
nagyon magas színvonalon. Rengeteg 
elismerésben, nagyon sok kitüntetés-
ben volt része, amit, ha valaki, ô iga-
zán megérdemelt. Tizennyolc hónapja 
hagyta abba pályafutását és most 
nyugalmas pihenés következik. Lili-
kének egy boldog embernek kellene 
lennie, de az életében benne van az 
örök vád magával szemben, hogy 
miért hagyta otthon gyermekét, bár 
tudva tudja, hogy más kiút nem volt 
az akkori körülmények között. De 
leánya, --- aki 2 éves volt mikor el 
kellett hagynia Magyarországot ---, 
már 60 éves, de nem bocsájt meg az 
édesanyjának. Még a gyermekét sem 
volt hajlandó megosztani vele, azon-
ban Judit (unokája Budapesten), aki 
most 36 éves, vette fel vele a kapcso-
latot nagymamáját hallva a budapesti 
Rádiónak adott interjújában.

Gárdonyi Lilit a Forradalom kitô-
rése, Harkányfürdôn érte a Vasuta-
sok Üdülôjében volt gyors és gépíró-
nô, nagynénjénél lakott Pécsett a kis 
Lilikével. Mikor meghallotta, hogy 
kitört a forradalom az utolsó esti vo-
nattal felment Pestre, ahol édesapja 
élt (1955. szeptemberében szabadult a  
börtönbôl, orosz fogságból megszö-
kött, elfogták, majd a Markó utcába 
vitték, onnan Márianosztrára.)

Mire azonban Lili odaért, az édesapa 
már nyugatra disszidált. Lilike csatla-
kozott a Vöröskereszthez, sebesülte-
ket vittek kórházakba, halottakat a 
temetôbe a halottasházba és teljesen 
benne volt a Forradalomban. Amikor 
vége lett a Sazabadságharcnak egy 
baráti család fiával menekült nyugat-
ra sok nehézség árán. Férjével Auszt-
riában ismerkedett meg, majd együtt 
hajóztak tovább Argentinába.

Lilike akkor már férjével, (aki maga 
is egy 9 éves korától szülô nélkül ma-
radt gyermek volt, rokonok jóindula-
tára hagyatkozva) segített feleségé-
nek a kislány kihozatalának elintézé-
sét, a Református Egyházon és az 
Emigrációs irodán keresztûl. A válasz 
minden esetben az volt, hogy menjen 
haza, ha a gyermeket látni akarja. 
Lilikének sokáig sem éjjele, sem nap-
pala nem volt, nem beszélve, ünnep-
napokról, karácsonyról, nem volt ked-
ve vígadni.

A kicsi apja a Komló-i Bánytrösztnél 
volt bányamérnôk, de mivel az 56-os 
Szabadságharcban szintén résztvett, 
5 évi börtönbüntetésre ítélték. Szaba-
dulása után a kislányát, Lilikét az 
iskolából elrabolta és Lili nagynénjét, 
akinél addig a kicsi volt, idôsnek titu-
lálva a gyermek nevelését illetôen, 
megkapta a gyermeket, így a további-
akban vele élt. Az apa megnôsült, 
lettek gyerekei a kis Lilike úgy néz 
ki, hogy jól kijött nevelôanyjával. 
Késôbb ovónô lett, majd férjhez 
ment, két kislánya született Judit és 
Zsófika. Autó baleset következtében 
az 5 éves Zsófikát elvesztette, jómaga 
is majdnem ott maradt, több operáci-
óval tudták életét megmenteni.

Lili állandóan írt neki, csomagot 
küldôtt, amit az apja soha nem adott 
át a kicsinek, tehát nem tudott róla, 
ahogy édesanyja Lili sem kapta meg 
az ô leveleit. 

Mikor 12 évvel ezelôtt itt járt náluk 
vendégségben az anyjával szemben 
és az idôközben született testvérével 
Edittel szemben nem tudott felmele-
gedni, azt közölte anyjával, hogy „ne-
ked csak egy lányod van, én nem 
vagyok az”. Lili baránôjének mondta, 
hogy ô gyülôli anyját és húgát, vala-
mint mostoha apját is.

Ezek az otthon hagyott kis emberek, 
ártatlan áldozatai a kommunista rend-
szernek, amely a szülôket úgy büntet-
te, hogy megfosztotta ôket egyetlen 
nagy kincsüktôl a gyerekeiktôl, aki-
ket nem engedtek ki a szülôk után.

Ezek a gyerekek, vajon milyen neve-
lésben részesültek? Kihez kerültek? 
Ez is nagyban hozzájárult a szemé-
lyiségük kialakulásához és a távolban 
élô szülôk szeretetéhez. A gondolatuk 
azonban egy lehetett: „ott hagytak, 
nem kellettem.” Aztán, ahogy ez a 
sérült kisgyerek felnô, ô akar büntet-
ni.

Pedig addig bocsájtsunk meg egy-
másnak, amíg lehet. Egy jólismert, 
világhíres, emberséges, színész star 
példájával jönnék, Hugh Jackmané-
val. Ôt és testvéreit édesanyja el-
hagyta, mikor Hugh 8 éves volt. Az 
édesapa kitünô embereket nevelt 
belôlük, anya segítsége nélkül. Hugh, 
mikor adoptálták két gyermeküket, 
feleségével Deborra Leevel felke-
reste édesanyját, azt mondja: „Eljön 
egy pont, amikor neked meg kell 
állnod és nem másokat vádolni, azért, 
ahogy te érzel, vagy a szerencsétlen-
ségekért életedben.” 

Itt az idô, hogy megbocsájtsunk, 
mert nem tudhatjuk igazán, hogy az a 
személy, aki nekünk fájdalmat oko-
zott, maga is milyen bûntetésen, fáj-
dalmakon ment keresztûl!

Mindenki nézzen a szívébe, lelké-
be és a terhet, amit vísz magával 
tegye le. Vagy úgy, hogy megbo-
csájt, vagy úgy, hogy kinyújtsa 
kezét és eléri azt a személyt, akit 
soha életében nem akar többé lát-
ni, de ez az a személy, aki akarja, 
vagy nem ott fészkel a szívében. 
Mert a gyûlelet, ugyan az, mint a 
szeretet, szerelem, csak negatív 
elôjellel.  Mindkét esetben kényte-
lenek vagyunk gondolatban az 
adott személlyel foglalkozni, állan-
dóan vele lenni. Tehát a negatív 
helyett tegyük gondolataink elé a 
pozitív elôjelet.
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Több kórházból is egyelôre haza-
térve az ember úgy érzi, otthon len-
ni maga a földi mennyország

Az egészségügyrôl emlékezetem sze-

rint keveset írtam, leginkább szemé-

lyes tapasztalatok hiányában, még azt 

a szívességet is megtettem, hogy nem 

kórházban születtem, hanem egy pin-

cében, Budapest ostroma idején. El-

nézést kérek kedves olvasóimtól a 

kénszerszünet miatt, és hálás köszönet 

kollégáimnak a Magyar Hírlapnál, 

hogy fenntartották az én sarkomat, 

ôrhelyemet. Közben azért olvastam is 

lapokat, irigykedve sóhajtoztam, hány 

remek témát mulasztottam el, de sze-

rencsére jut is, marad is a balliberális 

gyûlöletbajnokok hihetetlen melléfo-

gásaiból és pimaszságából. Az ember-

vadászat mesterei ihletetten prédikál-

nak emberi jogokról és (saját) 

civilszervezeteik védelmérôl, hatal-

mas pénzeken osztozhattak, pedig ki-

nek mi köze hozzá, mit és fôleg kiket 

támogat a nemes lelkû, progresszív 

külföld. A kórházi étrendhez tökéle-

tesen illeszkedik a négy-öt fogható té-

vécsatorna mûsora, elborzadok, ha ar-

ra gondolok, hogy a magyar lakosság 

döntô része ezekbôl kapja a szórako-

zást és az „információkat”, két reklám 

közti, egyre kisebb szünetben. A rek-

lámadóra leginkább érzékeny külföldi 

tulajdonú cég erkölcstelensége és 

alantassága elôl nincs menekvés, a 

Hazugság Atyja percenként felfedi 

önmagát, az önálló gondolkodásra ké-

pes nézô pedig döbbenten ül (fekszik) 

egy amerikai film címét idézve: 

„Szemben a sötétséggel”. Pillanatnyi-

lag fekve és fél kézzel „alkotok”, de 

már ez is a Jóisten ajándéka, és alig-

hanem nagy csalódás mindazoknak 

(itthon és külföldön), akik az elmúlt 

hónapokban világossá tették, hogy ha-

ló poromban is üldözni fognak, mert 

saját múltjukkal csak ôk tudnak szem-

benézni. 1956 vérbefojtásának egyik 

magyar vezéralakja már nem él, de 

utódja, e név büszke viselôje szerint a 

huszadik század nem is volt olyan 

rossz, hiszen az emberiség igen nagy 

része megkapta a szabadságot és a 

liberális demokrácia áldásait. Mekk 

mesterekbôl nekünk, magyaroknak 

bôven jutott a nyomorúságos élet 

minden területén, politikusok, „írók”, 

filozófusok és közgazdászok tömege 

próbál minket modernizálni és a nor-

végokhoz hasonló európaivá tenni. Itt 

az ideje, hogy ---- ha Isten engedi ----, 

egy kis könyvecskében én is leírjam 

véleményemet a magyar egészségügy-

rôl, „Az egészségügy ártalmairól”, 

Csehov után szabadon. Mert milyen is 

az egészségügy? Röviden: jó. Bôveb-

ben: nem jó. Végezetül pedig szeret-

ném megköszönni azt a sok-sok ezer 

imát, fohászt, amelyet értem küldtek 

Istenhez mindazok, akik hisznek a sze-

retet erejében, a feltámadásban és az 

örök életben.

* * *
Az egyik baloldali önkormányzati 

képviselôjelölt alighanem dicsekedett, 

amikor a profi tolvajlás lebukásmentes 

tudnivalóit taglalta

Tény, hogy a lopást mûvészi szintre 

emelték, akár a hazudozást, az önkor-

mányzatiság és az autonómia elve, 

valamint a bizalmas cégadatok titkos-

sága miatt pedig a lebukottak többsége 

emelt fôvel sétál ki a bíróságról. 

Mondjuk úgy, ôk már eleve az ártat-

lanság vélelmének megszemélyesítôi, 

igazságukat pedig nem túl bizalomger-

jesztô arcú, ám annál híresebb ügyvé-

dek hirdetik. A rejtôzés mestereit 

ismertségben lepipálják a performan-

ce-okat rendezô, ifjabb politikusok, 

akiknek pillanatnyi párthovatartozását 

nem is lehet észben tartani. Ilyen pél-

dául az a hölgy, aki két talicska trágyát 

borított a Földmûvelési Minisztérium 

elé, tiltakozásul egy biofarm vegysze-

res tönkretétele ellen. Talán nem is 

sejtik, mennyire megutálják ôket az 

ilyen akciózásokért, akár az egykori 

SZDSZ-t vagy a gázrezsón sosem üldö-

gélô DK-t. A közutálatot persze köny-

nyû összetéveszteni a közismertséggel, 

azt pedig a népszerûséggel. Kulturális 

életünk „nagyjai” sincsenek tisztában 

azzal, hogy nem elég mélyértelmûnek 

tetszô mûveket elôállítaniuk, amelyek 

vivôereje ugyanaz a trágárság, ame-

lyet a rapperek legalább röviden ad-

nak elô. Most, hogy maga a jelenlegi 

amerikai elnök fejezte ki elégedetlen-

ségét a magyar demokráciával szem-

ben, a balliberális pártocskák azonnal 

egyetértettek abban, hogy ez szégyen. 

Szerintem is szégyen, a Kremlbôl 

ilyesmit nem üzentek, legfeljebb a 

szocializmus alapjainak lerakását sür-

gették, legalább Záhony és Csap kö-

zött. Nincs bennem semmi sértôdött-

ség, nem vagyunk egy súlycsoportban 

az Amerikai Egyesült Államokkal, ha 

ez a demokrácia miatt fontos, akár 

újra bevezethetjük a halálbüntetést, 

és március 15.-ét Halloweenkor ünne-

peljük. Csak mondják meg végre pon-

tosan, mi a bajuk, azon kívül, hogy a 

magyar miniszterelnököt nem Ferenc-

nek vagy Gordonnak hívják. Távol 

álljon tôlem bármilyen Amerika-elle-

nes tevékenység, egy csónak ne pi-

maszkodjon egy hadihajóval, bár egy 

csónakban evezésrôl aligha beszélhe-

tünk. 

* * *

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva Nehéz ezt szépen megfogalmazni, de tagadni még rosszabb: a kárpátaljai 
magyarok évtizedekig másodrendûek voltak a határon túliak sorában
Lehet lélekszámra, lobbierôre vagy valami véletlenre hivatkozni, de tény, a 

többi elszakított terület magyarsága jobbat és többet kapott az anyaországtól. 
Úgy, hogy Kárpátalja gazdasági helyzete mindig is rosszabb volt a többi 
magyarlakta területnél. De nemcsak pénzbôl, politikai elismerésbôl is keve-
sebb jutott arrafelé. A magyarországi politikusok --– tisztesség a nem túl sok 
kivételnek --- nem szerettek Munkács vagy Beregszász felé járni. Így volt ez 
a korábbi rendszerben is, ahol egyedül Grósz Károly ment el a Szovjetunió 
„tartományába”, de igazából kevesellték a kárpátaljai lehetôségeket 1990 
után is. Erdély, Felvidék, Vajdaság, pláne Szlovénia és Horvátország az 
„dôzs” volt sokaknak. 
Kérem, engedjenek meg egy személyes emléket: amikor Schmitt Pál ma-

gyar államfô pár éve Kárpátaljára látogatott, azt a budapesti média nem 
csekély része egyszerû propaganda turnénak nevezte. Pedig, aki ott volt az 
elnök mellett, láthatta, mit jelent egy ilyen gesztus a helybelieknek. Temp-
lomban, iskolában, egyszerû utcán. Pátoszosnak tûnhet újmagyar-sorozaton 
nevelkedve, de akkor tényleg idôs emberek könnyeztek, hogy a magyar el-
nök ott van. Schmitt látogatása Magyarország szolidaritását, az együvé tar-
tozást szimbolizálta. Úgy érezték, hogy az anyaország végre újra törôdik 
velük. 
Orbán Viktor tegnap Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Fôiskola tanévnyitóján elmondta: Ukrajna tekintetében a kárpátal-
jai magyarok biztonsága a legfontosabb Budapest számára. „Mi, magyarok 
ugyanis hisszük, hogy a nemzet különbözô országokba szakított és vándorolt 
tagjai egyetlen test részeit képezik. Ha az egyik tag szenved, akkor vele 
együtt érez valamennyi, és azon dolgozik, hogy számára minél elôbb gyó-
gyulást szerezzen” --– fogalmazott. „Én úgy látom, hogy a kárpátaljai ma-
gyarság mai élete egy néma népszavazás a béke mellett, ezért minden olyan 
intézkedést és kezdeményezést üdvözlünk, amely a kárpátaljai magyarság 
érdekeit szolgálja, és minden olyan szankciót ellenzünk, ami az önök életét 
még nehezebbé tenné” --– jelentette ki. 
A délkelet-ukrajnai valós és propagandaháború fényében, amikor a tenge-

rentúlról mindenki Kijev támogatására biztat, ez nem kis lépés.
Félreértés ne essék, senki sem vitatja Moszkva „segítô” szerepét az ukrán 

válságban. Orosz „tanácsadóból” talán több is van a térségben, mint ameri-
kaiból. A budapesti libbal pártok vezetôi valamilyen értelmetlen nyugati 
életformát mentô harcban való részvételre biztatnak. Biztos, hogy volt és 
van probléma az ukrajnai demokrácia környékén, de biztos, hogy ez a mi 
problémánk? A globalizált internacionalizmus vonatkozik mindenkire 
Timbuktutól Koreáig, de a határon túli magyarokra nem?
Mert az a keserû igazság, hogy az új kijevi hatalom átverte a magyarokat. 

Ma még nem tudni, hogy mennyire. Az elnökválasztások elôtt Petro Poro-
senko ígért fát is, fût is, valódi nyelvhasználatot, kisebbségi jogokat. Aztán 
valahogy nem sikerült. Sôt, a Kárpátaljáról az ország lakossági arányaihoz 
képest messze magasabb számban érkezett behívó egy háborúba, amiben a 
kárpátaljai érdek versenyezik a már említett Timbuktuéval.
A helyi magyarok elsô számú pártja ennek ellenére újra az államfô mellé 

állt a hét végén. Brenzovics László elnök nem tagadta, hogy nehéz döntés a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetsége számára a Porosenko-féle párttal 
való együttmûködés, ám tekintettel a jelenlegi rendkívül súlyos ukrajnai 
helyzetre, és arra, hogy „a kárpátaljai magyarság az elmúlt közel száz évben 
nem alakítója, hanem elszenvedôje volt sorsának”, ezt meg kellett lépni. 
Most Ukrajnában sorsdöntô idôk járnak, ezért fontos, hogy a kárpátaljai ma-
gyarságnak legyen ráhatása saját helyzetének alakulására, ami legnagyobb 
mértékben a parlamenti képviselet révén érvényesíthetô --– mondta Bren-
zovics. 
Újabb kompromisszum ez, hatékonysága kiderül. Azonban így vagy úgy, a 

magyar emberek érdeke Ukrajnában ma másképpen nehezen megvalósít-
ható. Ez vonatkozik a beregszászi s a szegedi magyarra egyaránt. Ugyanis 
egyfelôl Ukrajnán belül kell valós nemzeti önrendelkezési jogokat kihar-
colni, békésen. Másfelôl az anyaországnak nem érdeke, hogy egyik vagy 
másik fél mellé álljon Ukrajnában, és fôleg nem haszna, hogy munkát 
jelentô gazdasági kapcsolatokat veszélyeztessen. S természetesen ott van a 
gáz kérdése is. Ne szépítsük, az unió nagyjai egyedül saját ellátásukban 
érdekeltek. Nem véletlen, hogy a számtalan Oroszország elleni szankciókból 
a gázipar valahogy mindig kimarad. Nem titok az sem, hogy Párizstól Ber-
linig köttetnek különalkuk. Nemcsak energetikában, hanem minden másban 
is. Persze Brüsszelben csinovnyikok lelkesen buzdítanak a szankcióháború 
folytatására, az uniós országok összetartására, amely van, akire vonatkozik, 
és van, akire nem. Kimaradjon a háborúból egy ágazat, kimaradjon valame-
lyik cég vagy vállalatcsoport? Franciaország például hosszan kínlódott azon, 
hogy Moszkva megkapja-e a két helikopterhordozó anyahajót. Egyszer úgy 
tûnt nem küldik el ôket, aztán mégis, de nem idôre, legutóbb felfüggesztették 
az egészet. Önök szerint ez lesz a végsô döntés, Párizs semmibe vesz egy 
eurómilliárdos üzletet? Pillanatnyilag kevés a háború a világon, ahol el lehet 
passzolni ezeket a cirkálókat. S az amúgy is népszerûtlen Francois Hollan-
de elnök éppen ezt a pillanatot választja, hogy belekössön a fegyvergyártók-
ba?
Magyarország ezután ne egyeztessen Oroszországgal? Ez nem nemzeti 

érdek, hanem ostobaság. 
Orbán Viktor mostani kárpátaljai látogatása egyértelmû üzenet volt 

mindenkinek: Magyarország megvédi a sajátjait.

Máté T. Gyula 

(Magyar Hírlap)

Beregszászi üzenet



Alkoholmentes, tehát muzulmánok-
nak is kínálható, 24 karátos ehetô 
aranyat tartalmazó luxus fehérbort 
árulnak Dubajban, az ára 150 dollár.

A 24 karátos, ehetô aranyból készült 
levélkék a habzóbor karcsú palackja-
inak alján úszkálnak. „Az aranyos 
adaléknak semmi egyéb oka nincs, 
csak frivol, fantasztikus és nagyon 
Dubaj” –-- mondta Tony Colley, az 
italt forgalmazó Lootah Premium 
Foods vezetôje.

Az aranyleveles palackokat néhány 
hete kezdték árulni a Bystro étterem-
ben. Néhány hónapja kínálnak alkohol-
mentes bort, és a vendégek szeretik, 
mert „kellemesebb a steak mellé ezt 
inni, mint kólát” --– magyarázta a 
vendéglô tulajdonosa, Josh Benson. A 
Lussor márkájú, alkoholmentes fehér- 
és vörösborokat a spanyol Dismark 
Products készíti, spanyol borvidékek-
rôl származó szôlôbôl. Az alkoholt né-
met vákuumtechnológiával vonják ki 
az italból.

Az iszlám vallás tiltja az alkohol fo-
gyasztását, de az egyes muzulmán or-
szágokban nem egyformán tartják be 
ezt a szabályt, és az Egyesült Arab 
Emírségek hét tagállama is különbö-
zôképpen alkalmazza. A liberális Du-
bajban az engedéllyel rendelkezô he-
lyeken, például a szállodák bárjában 
alkoholt is felszolgálnak. A konzerva-
tívabb Sardzsában tilos a fogyasztása. 
Jelenleg havonta 26 ezer üveggel ren-
delnek a Lussor boraiból, ezek közt 
fehér-, vörösbor és aranyleveles is ta-
lálható. A márka fô fogyasztói az 
Arab-öböl térségének lakói --– mondta 
Colley, a bor forgalmazója.

* * *
Ön tudja, hogy mit tartalmaz az étel, 

ami az asztalára kerül? Jobb, ha 
odafigyel, hisz az egészsége bánhatja!

Az, hogy egy bogár ad színt a cukor-

kánknak, jégkrémünknek, joghurtunk-
nak, gyümölcslevünknek vagy éppen 
a vajnak, amit elfogyasztunk, néhány 
embert „bogarassá” tesz. Mások ter-
mészetes színezékként tekintenek a 
bíbortetûre. Így vagy úgy a dolog biz-
tonságosnak tûnik, bár néhány ember-
nél mellékhatásokat okozhat.

Az Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság 
(Food and Drug Administration) meg-
követeli, hogy amennyiben az étel tar-
talmazza azt, a „bíbortetû kivonat” 
vagy a „kármin” fel legyen tüntetve a 
címkén.

Gin-tonik malária ellen?
A kinin enyhíti a malária tüneteit, 

valamint ez adja a keserû ízt a to-
niknak, a gyomorkeserûknek, néhány 
aperitifnek vagy szénsavas üdítônek.

A legenda szerint gin-tonikot brit 
hivatalnokok készítettek elôször, akik 
a malária elleni ellenszert szerették 
volna finomabbá tenni a trópusokon. 
Gyógyszerekben a kinin komoly mel-
lékhatásokat okozhat, azonban kis 
mennyiségben az alkoholban ártal-
matlan.

Mi az a „rózsaszín nyálka” (pink 
slime)?

Így nevezik a sovány, finoman textu-
rált marhahúst --– marhahúsnyesedék 
ammóniagázzal lefújva, ami megöli az 
E. colit vagy a szalmonellát. Majd 
mindezt összekeverik a darált marha-
hússal, hogy az olcsóbb legyen. 2012-
ben a „rózsaszín nyálka” elleni tünte-
tések hatására olyan cégek, mint a 
McDonald’s, a Taco Bell, a Burger 
King és a Safeway már nem használják 
a marhahúsnyesedéket. A címkéken 
azonban még mindig nem tüntetik fel, 
ha a húsunk „nyálkát” is tartalmaz.

Sósabb a zabpehely, mint a chips?
Gondolná, hogy a chipsnél is több só 

van a mazsolás korpás zabpehelyben? 
Pedig igen. A mazsolás korpában 342 

milligramm nátrium van, kétszer any-
nyi, mint egy zacskó chipsben.

A sok só fogyasztása emeli a vérnyo-
mást és szívbetegségekhez vezethet. 
Manapság egy átlag amerikai kétszer 
annyi sót fogyaszt, mint kéne, mert a 
feldolgozott élelmiszerek --– az édesek 
is –- tele vannak vele. De miért? Mert 
tartósít, egyben tartja az összetevôket, 
valamint fokozza a szín- és ízvilágot.

Igyunk bort asztmásan?
A szulfitok színt adnak és elûzik a 

baktériumokat a borból, a szárított 
gyümölcsökbôl, a fagyasztott burgo-
nyából, a friss garnélarákból, a dzsem-
ekbôl, a lekvárokból. Az legtöbb em-
ber számára nem okoz gondot a 
szulfidbevitel, de az asztmások körül-
belül 5 százalékánál akár életveszélyes 
hatása is lehet. Hogy ezt elkerüljük, 
mentesítsük étrendünket a kén-dioxid-
, nátrium- vagy káliumszulfit-, biszul-
fit- vagy metabiszulfit-tartalmú éte-
lektôl.

Ég, bizsereg a nyaka étkezés után?
A nátrium-glutamátot (MSG) ízfoko-

zóként használják konzerveknél, salá-
taönteteknél, burgonyaszirmoknál, de 
néhány éttermi ételnél is. Egyes em-
bereknél ez fejfájást, émelygést vagy 
bizsergô, égô tüneteket okoz a nyakon 
–-- noha ezt tanulmányok nem erôsí-
tették meg. Ha Ön is így érez, akkor 
nézze meg címkéket, vagy kérdezzen 
rá az étteremben, hogy ôk használnak-
e MSG-t.

Kaphatunk-e rákot a hot dogtól?
A nitrátok valamint a nitritek színt és 

ízt adnak a hot dognak, szalonnának, 
kolbásznak, sonkának és a vagdalt hú-
soknak. Ugyanakkor az állatoknál rá-
kot okozó hatóanyagot is tartalmaz-
nak.

Tanulmányok szerint a sok feldol-
gozott hús fogyasztása tíz év alatt 
megkétszerezi a vastagbélrák 
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Jó hírek
Köztudomású, hogy a nagyközönséget 

tájékoztató TV, újság és rádió elsôsor-
ban rossz hírekkel foglalkozik. Ezért 
jól esik amikor néha néha olyan tájé-
koztatást olvashatunk aminek örülni is 
lehet.

Alig egy hete közölte a Magyar Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium a Napi 
Gazdasággal, hogy Magyarország tel-
jesítménye az üvegházhatású gázok 
kibocsájtás csökkentésében nemzet-
közi és úniós viszonylatban is kiemel-
kedô. A minisztériumi közlés szerint a 
2014-es adatok alapján az ország ki-
bocsátása 2012-ben 36 százalékkal volt 
az 1990-es és 46 százalékkal az 1985-
87-es szint alatt, míg a kiotói jegyzô-
könyvben ez utóbbihoz képest 6 száza-
lékos mérséklést vállalt. Az EU és 
benne az ország vállalása 2020-ra 20 
százalék az emisszió csökkentés, ami 
2012-ig szintén túlteljesült --– mutatott 
rá a tárca.

Szakértôk szerint jó úton halad a meg 
újuló energia részarányának 2020-ra 
történô elérésére tett vállalás is. 2012-
ben 9.6 százalék volt az arány. Ezzel az 
elôre vázolt idôarányos pályát túltelje-
sítette Magyarország.
Hajrá magyarok!
Egy másik jelentés glóbális dimenziós 

és egy új, tiszta, majdnem ingyenes és 
korlátlan mennyiségû energiát jósol, --
- és nagyon rövid idôn belül. Vivek 
Wadnva a venturabeat honlapon rá-
mutat arra, hogy az 1980-as években 

nagy nevû cég- tanácsadók a mobil 
telefonnak nem nagy jövôt igértek, --- 
20 év után mindössze 900000 ilyen 
készülékre számítottak. De 2000-ben 
már 100 millió mobiltelefon volt hasz-
nálatban és manapság milliárdokról 
beszélünk, mert az árak olyan mélyre 
estek, hogy még a szegényebb orszá-
gokban is nagyon sokan használják ezt 
a telefont.

A szakértôk ma ugyanúgy vélekednek 
a napenergiáról, -túl drága, nem elég 
hatékony, csak nappal termel, nem 
életképes állami támogatás nélkül. 
Ugyanakkor Ray Kurzweil futoroló-
gus rámutat, hogy a napenergia fel-
használása az elmúlt 30 év folyamán 
minden két évben megduplázódott, és 
ha ez a folyamat még 14 évig így 
megy, akkor az emberiség energia 
szükségletének 100 százalékát lehet 
majd ellátni napenergiából! Már most 
olyan országokban mint Németország, 
Spanyolország, Portugália, Ausztrália 
és az US(délnyugati része) a kis áram-
fogyasztóknál a napenergia már ver-
senyképes a nagy áramszolgáltatók 
áraival. A nap berendezések ára az 
elmúlt öt évben 75%-kal csökkent, és 
további javulás várható, ami azt jelen-
ti, hogy a világ legtöbb részén 2020-
ban a szénbôl és földgázból elôállított 
energia nem lesz versenyképes a nap-
energiával.

De itt nem csak a napenergia halad 
nagy léptekkel elôre. A szél energia 
ára is nagyot csökkent, és már az US-
ban versenyképes újonnan épített 

szén fû tôses erômûvekkel. Itt még 
emlithetô a földalatti hô, a bio-massza, 
szemételégetés, és az a világszerte 
folyó kutató munka, ami egy olcsó 
villamos energiát tároló telepek fej-
lesztésében érdekelt. Amerikában 
több helyen a széndioxidot kibocsájtó 
erômûvek tulajdonosai meggyôzték a 
politikusokat, hogy állami támogatást 
adjanak nekik a napenergia ellen, -ezt 
a pénzt az áramfogyasztókra kirótt 
különadóval hajtották végre.

Az üvegház gázok eltûnése nemcsak 
a környezet védelmére jó, hanem ko-
moly gazdasági elônyökkel jár. Igen 
olcsó víz lesz elôállítható a sós ten-
gervíz elpárologtatásával, és elkép-
zelhetô, hogy sivatagokban olyan me-
zôgazdaság és erdészet fog kialakulni 
mint ami Európában és az USA-ban 
ma van. Nagyvárosokban a gazdák a 
városokat felhôkarcolókból fogj ák el-
látni zöldséggel, gyümölccsel és hús-
sal, s ezekben az épületekben nem kell 
majd rovarírtó vegyszereket használni 
sem.

Az autó gyártók már ma rohamosan 
fejlesztik az elektromos személyau-
tókat, -ezek a nagyvállalatok már sej-
tik, hogy mit hoz a jövô.

A j ôvô megjósolása sohasem volt 
könnyû, de mit szóljunk azokhoz a 
történészekhez, akik azt panaszolják, 
hogy ôk még a múltat sem tudják 
megjósolni.

Kroyherr Frigyes
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kockázatát. Mi számít soknak? Nôknél 
két szelet szalonna vagy egy hot dog 
két-háromszor hetente. A férfiaknál -– 
egy 2005-ös tanulmány szerint --– ez a 
mennyiség az öt-hatszori fogyasztás 
egy héten.
Nevetôgáz a tejszínhabban?
Igen! Eddig azt hihettük, hogy csak a 

fogorvosnál (ott is leginkább csak a 
filmekben) találkozunk nevetôgázzal, 
ám a tejszínhabspray-knél is használ-
ják. Hajtógázként funkcionál, valamint 
könnyebbé és levegôsebbé teszi a tej-
színhabot.

Melyik a legjobb ételadalék?
A levegô. Na nem biztos, hogy a pes-

ti… Némely jégkrémmárka terméke 
akár 50 százalékban tartalmaz levegôt. 
Ez teszi ôket olcsóbbá, és ezért tartal-
maznak kevesebb kalóriát. A levegô 
egy olcsó és biztonságos adalékanyag.

* * *
Kilenc volt miniszter ellen kezdemé-

nyezett bûnvádi eljárást a román kor-
rupcióellenes ügyészség (DNA), azzal 
gyanúsítva ôket, hogy csúszópénz elle-
nében elônyben részesítettek bizonyos 
cégeket az általuk vezetett miniszté-
riumok számítástechnikai közbeszer-
zéseinél.

A Romániában is példátlan méretû 
korrupciós ügy az oktatási, az informa-
tikai és a pénzügyi minisztérium több 
korábbi vezetôjét érinti, akik állítólag 
néhány tízezer és több millió euró kö-
zötti csúszópénzt fogadtak el, hogy a 
piaci árnál 30-40 százalékkal drágább 
szoftverlicencek, illetve akár 50 száza-
lékkal drágább számítógépek megvá-
sárlásáról szóló állami szerzôdéseket 
hagyjanak jóvá.

A DNA a szenátustól kért jóváhagyást 

a jelenleg parlamenti mandátummal 
rendelkezô három politikus esetében, 
az Európai Parlamenttôl egy EP-kép-
viselô esetében és az államelnöki hiva-
taltól a többi öt volt tisztségviselô ese-
tében. A DNA akkor kezdheti meg a 
bûnvádi eljárást ellenük, ha a megke-
resett intézmények „kiadják” az érin-
tetteket.

A vádhatóság szerint az iskolai Mic-
rosoft-licencekre 2004-ben kifizetett 
54 millió dollárból 20 millió a nagysza-
bású közbeszerzés jóváhagyásában és 
lebonyolításában érintett minisztéri-
umi döntéshozókhoz vándorolt.

A Nastase-kormány (2000–2004) volt 
minisztereit azzal gyanúsítják, hogy 
csúszópénzt kértek és kaptak annak 
fejében, hogy a megrendelést a Fujitsu 
Siemens Computers kapja meg, annak 
ellenére, hogy a cég korábban nem 
forgalmazott oktatási szoftvereket. A 
DNA azt állítja, hogy a 2004-es keret-
szerzôdés megkötésekor eltérítették a 
Microsoft által felajánlott 47 százalé-
kos árengedményt, amibôl a korrup-
ciós ügylet haszonélvezôinek fizettek 
„jutalékot”.

Az ügyészek a késôbbi Boc-kormány 
(2008–2012) volt oktatási és informati-
kai miniszterét is azzal gyanúsítják, 
hogy a közbeszerzési szabályok meg-
sértésével hagyták jóvá a Microsoft-
licencek felújítását. Megvesztegetés-
gyanúsak a romániai iskolák 
számítógépekkel való felszerelését 
célzó 200 millió dollár értékû közbe-
szerzések is.

A gyanús üzletkötések összértéke az 
egymilliárd eurót közelíti és a DNA 
vizsgálata több offshore céget, illetve 
az IBM, a Siveco és a Compaq cégeket 

is érinti.
Júliusban a román sajtó arról cik-

kezett, hogy a német EADS-csoportot 
érintô, kormányzati szintû megvesz-
tegetés gyanújával indított vizsgálatot 
a korrupcióellenes ügyészség volt 
miniszterek ellen. Az akkor kiszivár-
gott információk szerint az egységes 
határôrizeti szoftver beszerzésérôl 
szóló, több mint 700 millió eurós, 2004-
ben megkötött keretszerzôdés is mint-
egy tíz százalékot kitevô csúszópénzt 
tartalmazott, amely a minisztériumi 
tisztségviselôk zsebébe vándorolt.

* * *
Ígéretet tettünk a felvidéki magyar 

jogfosztottaknak, hogy nem fejezzük 
be a harcot, ezért a szlovák alkotmány-
bíróság döntése után a további lépése-
ket fontolgatjuk --- mondta Lomnici 
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsá-
nak elnöke pénteki sajtótájékoztatóján 
Budapesten.
Lomnici Zoltán kiemelte: Szlovákiá-

ban további jogorvoslatnak nincs he-
lye, de fordulhatnának az európai om-
budsmanh Emlékeztetett: korábban az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához 
nyújtottak be beadványt tudomásul 
véve, hogy egyes országok kizárhatják 
a kettôs állampolgárságot. A bíróság 
két beadványukat elutasította, Tamás 
Ilonáéról még nem határoztak --- tette 
hozzá.Lomnici pontosította, hogy Szlo-
vákiában az elmúlt években több mint 
880-an veszítették el állampolgárságu-
kat, köztük mintegy 55-60 magyar van, 
akik a magyarsághoz tartozásuk fel-
vállalása miatt rendkívül komoly hát-
rányokat szenvedtek.
Csáky Pál, a Magyar Közösség Párt-

jának (MKP) európai parlamenti kép-
viselôje hangsúlyozta: az európai em-
beri jogi konvenció és több uniós 
jogszabály is sérül az ügyben, ezért 
nemzetközi jogászokat kértek fel an-
nak vizsgálatára, hogy milyen további 
lépéseket tehetnének.

A magyar állampolgárságot elsôként 
felvevô Gubík László az eseményen 
arról beszélt, hogy bár három évet 
vártak az alkotmánybíróság döntésére, 
szívesen vártak volna még, hogy érde-
mi döntés szülessen. Ha egy állampol-
gár az alkotmánybírósághoz fordul, és 
az elintézheti az ügyet azzal, hogy nem 
dönt, nem fogalmaz meg érdemi vé-
leményt, az az egész rendszerbe vetett 
bizalmat rengetheti meg --- jelentette 
ki. 

Csáky Pál leszögezte: méltatlanul 
hurcolják meg a felvidéki magyarokat, 
felháborító, ahogyan Szlovákia kezeli 
a kérdést, és a tény, hogy egy tisz-
tázatlan státusú törvény alapján aka-
ratuk ellenére megfosztják az embere-
ket az állampolgárságuktól, jogi 
szempontból is számos kívánnivalót 
hagy maga után. Hozzátette: méltá-
nyolni kell, hogy öt szlovák alkotmány-
bíró ezúttal is arra voksolt, hogy a tör-
vény és az alkotmány nincs 
összhangban egymással.

* * *
A Maros megyei csendôrség 1000 lej 

(70 ezer forint) bírságot szabott ki 
mindazoknak, akik szeptember 16-án 
villámcsôdületen fejezték ki, hogy tá-
mogatják Skócia függetlenségét -– kö-
zölte szerdán a Székelyhon portál.

A megmozdulás igazoltatott résztve-
vôinek az elmúlt napokban kézbesítet-
ték a bírságolási jegyzôkönyvet. A 
bírság indoklásában az áll, hogy be 
nem jelentett gyülekezést szerveztek 
Marosvásárhely fôterén, és részt vet-

tek a megmozduláson. Az érintettek 
kijelentették: nem fizetik ki a bírságot, 
és bíróságon keresnek jogorvoslatot.

A Székelyhonnak a megmozdulás 
napján Valentin Bretfelean, a maros-
vásárhelyi rendôrség vezetôje azt 
mondta, hogy nem spontán eseményrôl 
volt szó, hiszen napokkal korábban 
meghirdették, és a megmozdulás szer-
vezôi is azonosíthatók. A rendôrpa-
rancsnok nyomatékosította: ha három-
nál több személy vesz részt egy 
eseményen, az a törvény értelmében 
gyülekezésnek számít, és engedélykö-
teles.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) kezdeményezésére Marosvá-
sárhelyen, Csíkszeredán, Gyergyó-
szentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön 
is mintegy 25-30-an gyûltek össze kedd 
este, hogy villámcsôdülettel fejezzék 
ki, támogatják Skócia függetlenedését. 
A tüntetôk Skócia függetlenségét hir-
detô feliratokat tartottak, székely és 
skót zászlót lobogtattak. A csôdületek 
negyed óra után feloszlottak. A maros-
vásárhelyi villámcsôdületen legalább 
ugyanannyi rendôr és csendôr jelent 
meg, mint tüntetô, és a megmozdulás 
valamennyi résztvevôjét igazoltatták.

* * *
Az orosz ûrügynökség távlati tervei-

ben olyan ûreszköz szerepel, amely el-
tüntetné a geostacionárius pályán 
használhatatlanná vált mûholdakat.

Az ûrszemét eltakarításának errôl a 
módjáról nemrég az Izvesztyija címû 
lapban jelent meg tudósítás. Eszerint a 
fejlesztésre 10,8 milliárd rubelt (mint-
egy 70 milliárd forint) szán az Orosz 
Szövetségi Ûrügynökség (Roszkosz-
mosz).

A már tönkrement mûholdak mellett 
elhasznált rakétafokozatoktól is meg 
tudnák vele szabadítani a Föld felszíne 
fölött 36 ezer kilométeres távolságban 

az egyenlítôi síkban húzódó fontos 
régiót. Ez már most is meglehetôsen 
zsúfolt, így hasznos helyet teremteni a 
felbocsátandó új ûreszközöknek.

Az itt állomásozó mûholdak keringési 
ideje ugyanúgy egy nap, mint boly-
gónk forgási periódusa, így a Föld egy 
adott pontjáról nézve állni látszanak az 
égen. Ez a helyzet ideális például táv-
közlési, mûsorszóró vagy meteoroló-
giai mûholdak számára, de például ka-
tonai célú, fegyverzet-ellenôrzô 
ûreszközök is kerülnek geostacionárius 
pályára.

A technikai részleteiben feltehetôen 
még nem eléggé kidolgozott orosz 
takarító mûholdnak fantázianeve már 
van, méghozzá elég beszédes: Likvida-
tor. A terv szerepel a 2016 és 2025 
közöttre érvényes szövetségi ûrprog-
ramban. Az eszköz tömege várhatóan 
4 tonna lesz, és egy féléves mûködési 
ciklus alatt akár tíz roncs eltávolítására 
is alkalmas lehet. Tervezett mûködési 
élettartamába 20 ilyen ciklus is bele-
férne.  Elvileg két módszerrel lehetne 
eltávolítani a nem kívánt objektumokat 
a geostacionárius régióból. A befo-
gásuk után vagy magasabb, úgyneve-
zett temetôi pályára emelni ôket, hogy 
ne legyenek többé útban, vagy vissza-
juttatni ôket alacsony pályára, ahon-
nan a légkörbe kerülve megsemmi-
sülnének. 
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– Jöjjön fiatalember, válasszon 
magának egy télikabátot! – 

mondta egy nagy bécsi ruhaüzlet 
tulajdonosa, midŒn látta, hogy La-
ci még mindig PestrŒl hozott kis 
lemberdzsekjében fagyoskodik.

Magyar beszédünket hallva, 56 
novemberében, úton-útfélen meg-
állítottak az utcán:

– Nem sértem meg magukat, ha 
adok egy ötvenest? Nagyon meg-
rendített bennünket a forradalom. 
Ültünk a televízió elŒtt, és sír-
tunk…

Akkor még a Gurkgasse 32. 
szám alatt, ideiglenes lágernek 
átalakított elemi iskolában laktunk 
(az osztrák tanintézetek nagy ré-
szét bezárták, hogy helyet adhas-
sanak a váratlan hirtelenséggel 
nyakukba zúdult menekültáradat-
nak).

Ágyak persze nem voltak, csak 
szalmazsákok, s a társaságot sem 
lehetett valamely „magasabb 
szempont” szerint csoportosítani. 
Ahogy jött…

A kosztért csajkával álltunk sor-
ban. Csokoládé, déligyümölcs bŒ-
ven. A tisztálkodási lehetŒségek 
viszont korlátozottak: kis diákmos-
dók.

Mindezekkel azonban nem sokat 
törŒdtünk. LegfŒbb gondunk „jö-
vŒnk” latolgatása volt, megnyílt 
elŒttünk az egész világ. Az YCEM 
irodáiban bár-melyik országba 
jelentkezhettünk, s csekély zseb-
pénzünkkel vidáman kóboroltunk 
a városban, megcsodálva a szá-
munkra újdonságnak számító, ra-
gyogó kirakatokat.

– Igyunk meg vacsora elŒtt egy 
pohár sört! – proponálta egy alka-
lommal Gitta barátnŒm. (Négyen 
voltunk, két fiú, két lány).

Találomra beültünk egy vendég-
lŒbe, de iszonyúan megrémültünk, 
midŒn a pincér kéretlenül kezdte 
elénk rakosgatni a tányérokat.

– Mi nem akarunk enni! Nekünk 
nincs annyi pénzünk! – tiltakoz-
tunk.

– Ne aggódjanak! A szomszéd 
asztalnál ülŒ társaság fizeti ma-
guknak a vacsorát!

Rengeteg ilyen s hasonló eset 
fordult elŒ akkor velünk, de má-
sokkal is.

A magyar események fölrázták, 
megrendítették a világot, hiszen 
elŒzmények nélkül robbantak az 
emberek tudatába.

Az újságok, képeslapok csak 

ezekrŒl írtak. Mindenfelé nagy 
tüntetések voltak a szovjet követ-
ségek elŒtt, s a nyugati kommu-
nisták tûzbe vetették, széttépték 
párttagsági könyveiket.

*
November végén érkeztünk 

Bécsbe, s december 6-án este in-
dult meg velünk a vöröskereszt 
különvonata Svájc irányába.

Az Inn völgyét átaludtuk, de 
Zürichben elkezdŒdött a „diadal-
menet”… Minden állomáson meg-
rohamozta szerelvényünket az 
ajándékcsomagokat hozó, lelkes 
tömeg. Édességet, banánt, dato-
lyát… adtak be az ablakokon.

Végcélunk, a francia svájci Lau-
sanne elŒtt néhány kilométerrel, a 
lakosság rohamától félve, autó-
buszokra raktak bennünket (500 
személyt), s a hátsó kapun „loptak 
be” a kaszárnyá-ba.

Noha katonák számára készített, 
tízágyas szobákban laktunk, tiszta 
környezetünk, jó kosztunk volt, s 
remek algériai vörösbort vettünk 
heti 5 frank „zsoldunkért” a kan-
tinban.

Ami pedig az öltözködést illeti, a 
pincében kedvünkre válogattunk a 
Vöröskereszt által összegyûjtött, 
hatalmas ruhabálákban. (Nem ron-
gyok voltak bennük, hanem csupa 
új, értékes holmi). Arnóth Jóska, 
geológus hallgató „gavallérom” 
sorra kiválogatta nekem a szép, 
csipkés, fehér zsebkendŒket. Ma 
is megvannak.

Az általános fertŒtlenítés után, 
megkezdŒdött a kéthetes egész-
ségügyi zárlat. A városba nem 
mehettünk, ezért ott ácsorogtunk 
a terméskŒ alapra emelt kerítés 
rácsánál. Oda hordták számunkra 
az ajándékokat.

Svájci katonák, katonanŒk foglal-
koztak velünk, a helvét életrŒl, 
szokásokról, az emberek alap-
tulajdonságairól pedig a Fribourg-
ban élŒ, idŒs kanonok, az aranyos 
Pfeiffer Miklós bácsi tartott ne-
künk elŒadást, a maga humánus, 
humoros módján.

Aztán jöttek a karácsonyi meghí-
vások. A helybeli családok szinte 
versengtek a menekültekért. Az 
ünnepekre kiürült a kaszárnya.

Pompás ebédek, szép, havas ki-
rándulások a környezŒ hegyekben, 
s ismerkedés Svájc nemzeti éte-
leivel, a fondue-val, a raclette-tel.

*
Egy ideig én tartottam a kaszár-

nyában (tanulva-tanítva) a francia 
órákat. Növendékeim egy része 
pincér volt (köztük a késŒbbi is-
mert vendéglŒ tulajdonos, Kere-
kes Tóni), lévén számukra létkér-
dés a nyelvismeret. Nagyon meg-
szerettek. Mondták nemegyszer 
„lári-fári” az a geológia, tartsak 
inkább velük.

Gyakran tolmácsoltam is, fŒként 
az álláskeresŒk esetében, mivel a 
szociális asszisztensek, amint le-
hetett, munkába helyezték az em-
bereket, már akiknek, mint példá-
ul nekem, nem volt valami „ren-
des” szakmája.

Könnyû dolgunk volt. Annak ide-
jén dicsŒség volt magyarnak lenni. 
A magyarság puszta ténye minden 
kaput megnyitott. (Sokan helvét 
ösztöndíjjal végezték el az egyete-
met, fŒleg a tanulmányaikat a for-
radalom kitörése miatt kénysze-
rûen megszakított orvostanhall-
gatók.)

ElŒfordultak azonban kellemet-
len esetek is. A harci lázat még 
hordozó fiatalok néha összevere-
kedtek a kávéházakban (a számuk-
ra ismeretlen játékmasináknál) a 
svájciakkal, mivel félreértették, 
amit azok mondtak. Fogkiverések 
után derült ki, hogy teljesen ártat-
lan megjegyzésekrŒl volt szó.

A menekültek között volt egy 
„Szöszi” névre hallgató, fiatal szŒ-
ke lány. A társaival folytatott be-
szélgetések során kiderült, hogy 
fegyveresen is részt vett a forra-
dalomban. KésŒbb azonban nyoma 
veszett, s csak évtizedekkel ké-
sŒbb, Wittner Máriától értesül-
tem róla, hogy valami szerelmi 
ügy miatt hazament, s otthon kivé-
gezték.

*
A táborok maradékát aztán (ve-

lem együtt, aki francia vízumra 
vártam) fölvitték egy csodálatos 
téli üdülŒhelyre, Lenk im Simmen-
tal-ba. Katonai barakkokban lak-
tunk, de minden kényelmünk meg-
volt. Nappal sétáltunk, síeltünk, 
ródliztunk, de csak kevesen reali-
zálták, hogy ez az alpesi üdülés a 
sors nagy ajándéka, s késŒbbi 

életünk folyamán nosztalgiával 
fogunk visszagondolni rá. (ErrŒl 
mondta Veress Péter, hogy „bol-
dogok lettünk volna, ha a boldog-
ságot érezni lehetne”.)

Ott döbbentem rá, hogy a „szak-
ma nélküliek” között, a politikai 
foglyokkal együtt szabadult közön-
séges bûnözŒk is szép számmal 
akadnak, akik látva, hogy végre 
„egymás között vannak”, nem 
nagyon titkolták viselt dolgaikat. 
A szélhámosok határozottan szó-
rakoztató, vidám fickók voltak. So-
kat tréfáltunk, nevettünk, s megta-
nultam tŒlük remekül a „börtön-
nyelvet”.

Sajnos, legtöbben közülük nem 
használták ki az „égiek kegyét”, s 
ahelyett, hogy új, jobb életet kezd-
tek volna, Svájcban is visszakerül-
tek a „sittre”.

A maradékok maradékát végül 
egy Lausanne-ban lebontásra ítélt 
öreg bérházban, a Rue de Théatre 
5. szám alatt helyezték el, ahol egy 
kedves magyar asszony, Szabó 
néni fŒzött rájuk (ránk). Szívesen 
gondolok vissza az itt töltött idŒre, 
fŒleg Szabó Oszkár építészmér-
nök barátomra, akivel hosszú sétá-
kat tettünk a városban.

Aztán ezt az „utolsó menedéket” 
is fölszámolták. A lakók elfogytak. 

„Kit erre, kit arra sodortak a 
szelek…”

✟
„Mit állsz tátongó mélység, 

lábaimnál!?
 Ne hidd, hogy éjed engem

elriaszt:
 A por hull csak belé, e föld 

szülötte,
Én glóriával átallépem azt.”

 (Madách) 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett 
édesanyánk, nagyanyánk 

LARROUDÉ-SAÁRY ÉVA
gyémánt diplomás geológus

író, költő, fotó- és festőművész
a SMIKK és a TME volt elnöke
életének 85 évében váratlanul
rövid szenvedés után elhunyt.

A hamvait tartalmazó urná
a Lugano-Castagnola-i temetőben 

2014. október 2-án, helyeztük örök nyugalomra.
Emlékére engesztelő szentmiseáldozatot

 tartottunk a castagnolai plébániatemplomban.
 Siratják gyermekei, unokái, rokonai, barátai.
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Élete
Apja orvos, anyja fényképész volt. 

1948–52 között magániskolájában ta-
nult festészetet, ezzel párhuzamosan 
a Fényképész Szakiskolában fényké-
pész mesterlevelet szerzett. 1952-ben 
diplomázott az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem  geológia szakán. 1952–
56 között kutató geológusként dolgo-
zott Göcsejben a MASZOLAJ Ásványi 
Olajkutató és Mélyfúró Vállalatnál, 
majd a Balatonvidéki és Pestvidéki 
Ásványbánya Vállalatnál.

1956. novemberben, a forradalom 
leverése után menekült nyugatra. 
ElŒször a svájci Lausanne-ban, Pá-
rizsban, majd Francia EgyenlítŒi-Af-
rika Gabon tartományában, a SPAEF 
(Société des Pétroles d’Afrique Équa-
toriale Francaise) alkalmazásában, 
olajkutatóként tevékenykedett.

Az 1960-as évek elején felhagyott a 
földtani munkákkal, azóta a dél-svájci 
Luganoban élt, és szabad újságíró-
ként, festŒ- és fotómûvészként tevé-
kenykedett. 1959 óta jelennek meg 
írásai rendszeresen nyugati magyar 
lapokban (Bécsi Magyar Híradó, 
NemzetŒr, Irodalmi Újság, Új Látó-
határ, Katolikus Szemle, Kanadai 
Magyarság, Új Világ, Amerikai Ma-
gyar Hírlap, az ausztráliai Magyar 
Élet stb.). 1992 óta magyar lapokban 
is publikál.

1975-tŒl a Ticinói Magyar Egyesü-
letnek (TME) hol elnöke, hol alelnöke, 
1976–92 között a Svájci Magyar Iro-
dalmi és KépzŒmûvészeti Körnek 
(SMIKK) ügyvezetŒ elnöke; a Lugá-
nói Tanulmányi Napok szervezŒ-ren-
dezŒje. Az egyesület tanulmányköte-
teit nagyrészt Œ szerkesztette, és a 
fedŒlapokat is Œ tervezte. Cikkei, in-
terjúi jelentek meg képzŒmûvészek-
rŒl is. Saját rajz- és fotóillusztrációi-
val jelent meg több önálló kötete és 
mások munkáit (például Tollas Tibor-
ét is) illusztrálta. 1969-tŒl néhány éven 
át a Külföldi Magyar KépzŒmûvészek 
Világszövetsége svájci titkára

1965-tŒl kiállító mûvész, tárlatain 
fotóit általában együtt szerepelteti 
festményeivel. Fotográfusként – por-
trék és tájképek mellett – természeti 
alakzatokat, különös formákat rögzít 
legszívesebben. Festményein elvont 
természeti formákkal, szín- és for-
maritmusokkal szembesülhetünk. 
ElsŒ budapesti kiállítására 1992-ben, 
a Károlyi palotában került sor.

Festményeit, fotóit, mûvészi és iro-
dalmi dokumentumainak jelentŒs 
részét a Magyar Olaj- és Gázipari 
Múzeumben helyezte el, sokat nekik 
is ajándékozott. Fontos irodalmi, iro-
dalomtörténeti anyaga van az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban és a 
PetŒfi Irodalmi Múzeumban, a Laki-
teleki NépfŒiskola Emigráció Gyûj-
teményében, a Magyar Állami Föld-
tani Intézetben és az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeumban, míg fényké-
pészeti anyaga a kecskeméti Fotótör-
téneti Múzeumban található meg.

Sokat utazott, és utazásai nagyon 
fontosak voltak életében, életmûvé-
ben. Bejárta Afrika és Ázsia nagy 
részét. Évekig tagja volt a Svájci 
Alpinista Clubnak, 1969-ben részt vett 
velük egy Kilimandzsáró-expedíció-
ban is. Az utazásokkal kapcsolatos 
írásaiért, fotóiért kapta 2013-ban a 
Magyar Földrajzi Társaság Teleki 
Sámuel-emlékérmét.

Önmagáról így vall:
„Szeretem a szabadságot, a magas 

hegyeket és a viharos tengereket. 
Szeretek magányosan kóborolni és 
zavartalanul elmélkedni. Szeretem 
azoknak az embereknek a társaságát, 
akikkel közös céljaim vannak, akik 
„egy hullámhosszon” vannak velem. 
Különös tulajdonságom, hogy min-
denhová magammal viszem a saját 
világomat, mely burokként vesz kö-
rül. Sehol sem érzem magam ide-
genül, s mint megfigyeltem, három 
nap elegendŒ ahhoz, hogy bármilyen 
környezetbe beilleszkedjek. Az embe-
rekhez való viszonyom sem gond. 
Szeretettel fordulok feléjük, és tisz-
teletben tartom a hiúságukat. ”

Saáry Éva Fogadtatás



Elhunyt Földváry Gábor
Az ausztráliai magyar nemzeti 

emigráció kiváló tagja, Földváry 
Gábor 83 éves korában Sydneyben 
elhunyt. Gyászolja felesége Beryl, 
három leánya: Elizabeth, Lyndall, 
Márta, fia Malcolm; testvérei Mag-
da és László valamint népes csa-
ládjuk, köztük unokahúga, Szablatu-
ráné Nagy Marika, a 66. sz. Papp-
Váry Elemérné Leány Cserkészcsapat 
parancsnoka.

Földváry Gábor 1931. február 7-én 
született Budapesten. Ott végezte ele-
mi iskoláit, és folytatta gimnáziumi 
tanulmányait. A második világháború 
viszontagságain, a nyugatra menekü-

lés szomorú évei után Ausztráliában 
nyert új otthonra szüleivel és test-
véreivel. Sydneyben érettségizett és 
a NSW-i Egyetemen szerzett geoló-
gusi végzettséget. Tudományos mun-
kásságát és magyar szívét használva 
gazdag karriert futott be, mind 
geológiai kutatásai érvényesítésével, 
mind magyar hazája  hírnevének 
építésével. 

Temetésén, leánya Lyndall és fia 
Malcolm szívhezszóló megemléke-
zéssel búcsúztatták édesapjukat.

 (Lyndall angolnyelvû beszéde a 
Magyar Élet online kiadásában olvas-
ható.)

Földváry Gábor 
búcsúztatása

2014. szeptember 23, Sacred Heart 
Chapel, Rookwood Cemetery

— Dear Beryl and the extended 
Földváry Family

Permit me, as the Honorary Pre-
sident of the Hungarian Council of 
NSW and as a friend of longstanding 
to pay homage to Gábor in his mother 
tongue.
• I wish to reflect on his invaluable 

contribution as President of our

Human Rights Committee.
• His work as the President of the 

Hungarian Historical Society.
• His geological research work in 

Australia and in Hungary, especially 
his monumental work the 560 page 
„Geology of the Carpathian Region” 
printed by the World Scientific 
Publishing Co.

Tisztelt Gyászóló Család
és Gyülekezet!
Földváry Gábor – a sydneyi magyar 

közélet egyik kíváló nagyjának Dr 
Földváry Lászlónak, a Magyar Ház 

megteremtŒjének a fia –, nem esett 
messze édesapja bŒ termést hozó 
fájától.

A NSW-i Magyar Szövetség Emberi 
Jogi Bizottsága elnökeként nagy 
segítségünkre volt különösen a múlt 
század folyamán: magyarságunk sé-
relmeit megjelenítŒ angol nyelvû 
memorandumok, tanulmányok fogal-
mazásában és kivitelezésében; a vas-
függöny mögötti kommunista dikta-
túra lebontásának érdekében felvo-
nulások és tüntetések szervezésében 
és levezetésében; a nagyvilág de-

mokratikus államainak vezetŒivel a 
magyar érdekképviselet ellátása ér-
dekében folyatatott levelezésével. 

Mindemellet szorgalmazta, a Ma-
gyar Történelmi Társulat elnökeként, 
rendszeres elŒadásoknak vitafórum 
keretében való megtartását, a ma-
gyar régmúlt feltárását, történelmi 
helytállásunk bemutatását, a keletrŒl 
és délrŒl jövŒ, létünket fenyegetŒ 
támadások hŒsies elhárítását, majd 
késŒbb a pángermán és pánszláv 
terjeszkedéssel szembeni erŒfeszí-
téseinket függetlenségünk és szuve-
renitásunk megŒrzésé érdekében. 

Magyar Múlt címen színvonalas 
folyóíratot szerkesztett, amivel be-
hálózta az egész világon hasonló 
történelmi múltat kutatók társaságát. 
A folyóírat még Magyarországon, az 
elnyomás éveiben is, figyelmet 

keltett a szakmában, tárgyilagos és 
profi tanulmányaival.

Ausztrál vonatkozásban geológiai 
kutatásaival ért el eredményeket és 
kapott kandidátusi fokozatot a Sydney 
Egyetemen. Magyar vonatkozásban 
személyes kutatásaival feldolgozta a 
Kárpát-medence geológiai térképét 
és ezt 560 oldalon a World Scientific 

Kiadó „Geology of the Carpathian 
Region” címen jelentette meg. Ezzel 
olyan szakmunkát tett angol nyelven 
– eredeti magyar helységnevek fel-
tüntetésével –, az asztalra, ami világ-
viszonylatban párját ritkítja a szak-
mában.

A magyar nemzeti emigráció 
elhívatott képviselŒjeként, célkitûzé-
seink maradéktalan támogatásával 
kiérdemelte – pl. legútóbb a Kana-
dában angol nyelven megjelenŒ 
Magyar Lexikon szerkesztésében 
való részvételével is –, hogy szö-
vetségünk halottjaként vegyünk tŒle 
búcsút.

Gábor, fejet hajtunk nagyságod 
elŒtt, a Jóisten nyugosztaljon!

Kardos Béla 
tiszteletbeli elnök

Elbúcsúztunk Földváry Gábortól
9. oldalMAGYAR ÉLET2014. október 9.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. október12-én 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)
Istentisztelet, után 12 órától ebéd, a Bocskai Nagyteremben,  1 órától 

Nôszövetségi gyülés (Watkins St. bejárat), 
elsô és harmadik vasárnap iskola és ovóda 9.30-tól --12.00 óráig 
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 

NSW. SYDNEY 2014. október 12-én 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. október 12-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2014.október 12-én 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. 

EGYHÁZUNK 65. 
ÉVFORDULÓJA

Nagyon gyorsan közeledünk az október 
26-án tartandó ünnepi megemlékezésünk-
hôz. Jó lesz újból találkozni régi bará-
tokkal, ismerôsökkel, gyülekezeti tagok-
kal, olyanokkal is, akiket régen nem 
láttunk. Megható régi képeket nézni, 
fiatal és szép arcokat, emlékezni arra, 
amikor lelkesedve jöttünk össze imád-
kozni, gyülekezetet építeni, szórakozni, 
barátságokat kialakítani. Sokan mint 
gyerekek vettek részt ebben a munká-
ban, a Vasárnapi Iskola, az Ifjúsági Kör 
és a Bocskai Tánccsoport által, vagy 
mint ifjú elsôbálosok az emlékezetes Fe-
hér Rózsa Bálokon. A sok szép emlék 
összeköti a jelent a múlttal!

Ezért kérjük a közösség minden tagját, 
hogy jöjjenek el október 26-án, emlé-
kezzünk, ünnepeljünk és adjunk Isten-
nek hálát együtt.

Mindenkit szeretettel várunk! 

1949-50 évi Istentiszteletek otthona a Parkville-i 
Presbyterian Churchben 

Képünkön az elsô magyar gyülekezet Ausztráliában, a Parkville-i Presbyterian Church 
udvarában. Középpen az alapító lelkész Nt. Dr. Antal Ferenc sôtét öltönyben.

Az 1956-os Forradalom után, gyülekezeti kép a Napier Street-i Presbyterian Church 
udvarán. Az alapító lelkész a hátsó sor jobboldalán a második személy.
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George Orwell hatvanhat évvel eze-
lôtt megjelent regényében, az 1984-
ben egy futurisztikus szervezet, a to-
talitárius diktatúrát megtestesítô 
intézmény, az emberek gondolatait 
ellenôrzô gondolatrendôrség felállítá-
sáról vizionált. A könyv több mint hat 
évtized távlatából is idôszerû a ma élô 
generáció számára is. Ugyanis az 
elmúlt hetekben a szabad gondolkodás 
megcsonkítására irányuló és a más-
ként gondolkodók megbüntetését cél-
zó elképzelések fogalmazódtak meg 
többek között svéd, német, norvég és 
amerikai politikusok részérôl a ma-
gyar kormányt elmarasztaló nyilatko-
zataikban.
Birgitta Ohlsson, a svéd kormány 

uniós ügyekért felelôs minisztere az 
Aftonbladetben egy durva kirohanás-
ban bírálta miniszterelnökünk politi-
káját. Felháborodásának adott hangot 
amiatt, hogy a magyar kormány nem a 
liberális demokrácia híve, és ezzel 
szemben az illiberális államot, vala-
mint a munkaalapú társadalmat kezeli 
értékként. Majd Michael Roth német 

szociáldemokrata politikus a Der Ta-
gesspiegel címû liberális lapban azt a 
nem túl eredeti és minden politológiai 
indokolást nélkülözô sommás követ-
keztetést szajkózta, hogy aki elutasítja 
a szabadelvû demokráciát, az szakít az 
unió alapelveivel.

A svéd miniszter átgondolatlan elva-
kultságában egyenesen odáig merész-
kedett, hogy szankciókat követel az 
uniótól azokkal a tagállamokkal szem-
ben, amelyek nem tartják tiszteletben 
a közösség eszméit. Szerinte az egyik 
lehetséges megoldás lehetne, ha 
Brüsszel befagyasztaná, vagy legaláb-
bis csökkentené az érintett tagálla-
moknak járó forrásokat. Ezek a poli-
tikusok azon mesterkednek, hogy az 
Európai Bizottság dolgozzon ki javas-
latot, hogyan tudja a jövôben váloga-
tott módszerekkel megbüntetni az 
unió a közösségi értékekkel ellentétes 
tagállami politikákat. Könnyen tetten 

érhetô a „feszítsd meg”-ért kiáltó uniós 
politikusok szakértelmének hiánya. A 
sors iróniája, hogy egy liberális politi-
kus, Herbert Spencer volt, aki több 
mint száz éve dühödten ostorozta kora 
képviselôinek kontárságát, és a sze-
mükre vetette, hogy a foltozóvarga-
sághoz ugyan megkövetelik a tanulást, 
de a parlamenti jogi-politikai tevé-
kenységhez fölöslegesnek tartják.

A magyar miniszterelnök „illiberális” 
politikai modelljét támadóktól még 
arra sem tellett, hogy felkészült vita-
partnerhez méltóan megfogalmazzák 
a szerintük veszélyeztetett közösségi 
eszméket, vagy csokorba gyûjtsék a 
„szabadelvû demokrácia” ismérveit, 
amelyeket szerintük foggal-körömmel 
védeni kell. Az unió egyetlen alapdo-
kumentumában, de hazánk csatlako-
zási szerzôdésében sincs egy árva 
betû sem arról, hogy nekünk, magya-
roknak liberális demokráciát és libe-
rális piacgazdaságot kell építenünk. 
Arra azonban kormányunk ígéretet 
tett –-- és következetesen be is tartja -
–, hogy jogállami demokráciát és a 
vállalkozás szabadságán alapuló piac-
gazdaságot épít úgy, hogy közben ter-
mészetesen senki és semmi nem kor-
látozza a keresztény és a nemzeti 
értékek megôrzését.

A magyar állampolitikai modellt 
megfogalmazó kormányzati gondolko-
dást csonkolni szándékozó, önjelölt 
gondolatrendôrök képtelenek különb-
séget tenni a neoliberalizmus és a libe-
ralizmus között. Ki sem ejtik a száju-
kon a neoliberalizmus szót, hanem 
mindenkit becsapva a 19. századi libe-
rális politika követôinek mondják ma-
gukat, mert ezzel is erôsíteni akarják a 
hitelességüket. Talán nem tudják, 
hogy a 19. században a liberalizmus 
még a nemzeti szabadságot jelentette, 
de a mai neoliberalizmus már szabad-
ság helyett inkább szabadosságot ta-
kar. A 19. század liberális gondolkodói 
sokszor éles vitákat folytattak egy-
mással, de abban egyetértettek, hogy 
saját hazájuk modernizálását a nem-
zeti érdekek és értékek sérelme nélkül 
kell végrehajtani. A hazai liberalizmus 
akkori hívei (Kossuth, Eötvös, Deák) 
követték a Nyugatot, ugyanakkor éles 
kritikával is illették a folyamatokat.

Napjaink liberalizmusa, vagyis he-
lyesen a neoliberalizmus nemzetközi 

és hazai képviselôi üldöznek mindent, 
ami nemzeti, ön- és nemzetpusztító, 
deviáns értékrendet terjesztenek. Az 
unió neoliberális politikusainak ámok-
futása jellegzetesen nemzetellenes 
szellemi dinamikát képvisel. A nem-
zeti kormányok felett lévô és a neoli-
berális nyugati gazdasági érdekeltsé-
gek által manipulált globalista 
totalitárius folyamat az országok tár-
sadalmi szerkezetének belsô átalakítá-
sával az egyéni és a közösségi élet 
minden területét be akarja kebelezni. 
A neoliberálisok nem titkolt politikai 
koncepciója, hogy eltöröljék a létezôt, 
és új világot építsenek fel. A globalista 
kuruzslók célja az ember teljes átala-
kítása, az „új ember”, a globális ember 
kiformálása az érzelmi, családi, etikai 
és általában a szellemi dimenzió átala-
kítása révén.

A gondolatrendôrség egyik jeles 
nemzetközi fôtisztje már 1993-ban 
megjelent hazánkban. Soros György 
milliárdos Budapesten Orbán Vik-
torral és Kövér Lászlóval folytatott 
beszélgetésén arról akarta meggyôzni 
a Fidesz vezetôit, hogy Európa és 
Amerika csak a liberális megoldásokat 
és a liberális ideológiát akceptálja, 
vagyis a másként gondolkodás tiltva 
van. Helyesebb lett volna a neoliberális 
kifejezést használnia. Soros hangsú-
lyozta, hogy „Európa elvet mindent, 
ami keresztény, hagyományos vagy 
nemzeti”. Komoly intelemnek szánta, 
hogy „a hagyományos értékekre való 
hivatkozásnak az lesz a vége, hogy na-
cionalizmussal, fasizmussal és antisze-
mitizmussal fogják ôket vádolni”. 
Ezért aztán arra akarta rábírni beszél-

getôpartnereit, hogy lépjenek koalíció-
ra, de ne csak a liberálisokkal, hanem 
a szocialistákkal is (forrás: Igor Janke: 
Hajrá, magyarok!, Rézbong Kiadó, 
2013). Valamikor úgy gondoltuk, hogy 
Orwell gondolatrendôrsége az úgyne-
vezett szabad világ önkéntesen szer-
vezôdô nemzetközi közösségeiben --– 
mint amilyen az unió is –-- soha nem 
lesz aktuális. Azonban az íratlanul is 
kötelezôen követendô ideológiává elô-
lépett neoliberalizmus mint ideológiai 
szörnyszülött, korlátozni akarja gon-
dolkodásunk szabadságát. A jó orszá-
gok, a helyesen gondolkodó polgárok 
azok, akik egyetértenek a neoliberaliz-
mussal; a másként gondolkodók, vagy-
is azok az országok és polgárok, akik 
ugyan demokráciát és jogállamot 
akarnak, de nem neoliberális módon, 
kerékkötôi a haladásnak, veszélyezte-
tik az unió jövôjét, és ellenségei a 
közjónak –-- sulykolják az emberek 
fejébe.

A globális neoliberalizmus totálisan 
át akarja alakítani a nemzetek életét. 
Ez a nemzeti és a keresztény értékrend 
lerombolását jelenti, mivel minden, 
ami létezik, a múlt öröksége, és sze-
rintük elavult. A neoliberalizmussal 
szembeszálló és nemzeti szellemi hon-
védô harcot folytató Orbán-kormány-
nak csupán az a bûne, hogy az új ma-
gyar állampolitikai modell 
megteremtése, annak eredeti, sikeres 
és létezô mássága zavarja az új glo-
bális világrezsim felépítésének folya-
matát.

Petrin László   
(Magyar Hírlap)

Gondolatrendôrség
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KRÓNIKA

BALÁZS FECÓ 
ELÔSZÖR 

AUSTRÁLIÁBAN!
A népszerû KORAL Együttes éneke-

se 1967 óta van a pályán hatalmas 
sikerrel!

Szívhez szóló dalai minden korosz-
tályt megérintenek.

Népszerûsége a mai napig nem válto-
zott!

A 60. születésnapjára szervezett kon-
certra 18.000 ember gyûlt össze!

1986-tól szólókarrierbe kezdett. Film-
zenéket komponált.

Több kitüntetés tulajdonosa.
Huszka Jenô díjjal tüntették ki 1997-

ben,
Hatszor választották Az Év billen-

tyûsének.
1988-ban az Interpop Fesztivál ze-

neszerzôi díját nyerte el,
1998-ban Liszt Ferenc Díjat kapott,
2001-ben A Magyar Köztársaság Ér-

demrend Lovagkeresztje kitünte-tést 
vehette át Orbán Victor Miniszter 
Elnök Úrtól ---, hogy csak egy párat 
említsünk.

Nagy kiváncsisággal várjuk a népsze-
rûség és a közkedveltség fényében 
tündöklô Mûvész Urat.

Melbourne-i Magyar Központ Az 
Újhullám Zenekar közremûködésével

Wantirna 760 Borónia Rd
Október 18.án este 7-11ig
Gyöngyi  0427 748 505 
pearl.gyongyi@myacn.net.au

Magyar Központ
Augusztus 31.

Rendhagyó napra ébredtünk augusz-
tus 31, vasárnap, mivel a Melbourne-i 
Magyar Központ Szent István Ökume-
nikus Templomban tizenegy órakor 
Ökumenikus Istentisztelet volt tartva. 
Ha megnézzük a „Híradó”-ban közzé-
tett havi naptárt, ilyen alkalom ritkán 
fordul elô.

Ennek oka? –- A Regnum Szövetkezet 
Vezetôsége és segítôtársaik által ren-
dezett „Disznótoros ebéd” volt.

Valamennyiünknek, ez a szó „disznó-
tor” valamilyen emléket idéz fel. -Hó 
lepte udvar, pirkadó hajnal, üstben 
forr a víz, a „böllér” és a segédei 
(sógor, koma, jóbarát), pálinka ivás 
után kezdôdik a disznóvágás. Edénybe 
felfogják a disznó vérét, forrázás, pör-
zsölés. Gyerekek körülállják a bor-
zasztóan izgalmas látványt és várják a 
pörzsölés utáni fül kóstolót. Mire már 
a reggeli elkészül, hagymás sült disz-
nóvér, a disznó darabokban van az 
asztalon. Estére a disznó minden da-
rabja fel van dolgozva, a nép körülüli 
az asztalt, ami roskadozik a finom éte-
lektôl. Kemencében sült, hályaskifli, 

hurka, kolbász, pecsenye, paprikás, 
friss kenyér, természetesen jó bor és 
nótázás, ami szintén nem maradhat ki. 
Mindez felejthetetlen emlékké válik, 
mivel disznóvágás egy évben egyszer 
történik, vagy késôbbi években egyál-
talán és nem volt olyan bôség sem, 
mint manapság.

Mégis, ilyen jólét mellett, felcsillan a 
szemünk a „Disznótoros ebéd” hallatá-
ra. Így volt ez a fent említett alkalom-
mal is. Hálát adva Istennek, jöhetett a 
várva várt ebéd. Nemsokára, miután 
mindenki elfoglalta helyét a színesen 
terített asztaloknál, kezdôdött az ebéd 
felszolgálása. Mivel az asztali áldást a 
szentmise végén elmondták így a 
megjelentek köszöntése az édesség 
elôtt történt. Pál Zsuzsa Igazgató kö-
szöntötte a vendégeket és átadta a szót 
Laczkó Mihály atyának, aki szintén 
köszöntött mindenkit és a „tigris és a 
róka” példázattal dícsérte a rendezôket 
és a segítségeiket, akik a következôk 
voltak:
Bakos János, Bartha Izolda, Fe-

rencz Ildikó, Ferencz József, Foga-
rassy Ferenc, Fogarassy Marika, 
Galambos Imola, Hadarics Gert-
rude, Koppán Éva, Koppán Lajos, 
ifj. Koppán Lajos, Kövess György, 
Magyar Károly, Pál Zsuzsa, Pál 
Cassie és Leah, Szondy Katalin, 
Tóth Ferenc, Tóth Zsuzsanna.

Köszönet a rendezôknek és mindenki 
másnak aki bármivel hozzájárúlt a nap 
sikeréhez!

Szeptemberi Népszokások 
Magyarországon

Szeptember az év elsô igazi ôszi hó-
napja, iskolakezdés, betakarítás, szü-
retelés, a különbözô búcsúk, vásárok 
és népszokások hónapja.
Szeptember 8. Ami a katolikus ha-

gyomány szerint Mária születésnapja, 
több helyen kisasszony napján tartot-
ták a Mária napi búcsúkat. Éjjelre 
kitették a gabonát az ablakba, hogy az 
Úr megszentelje és sokhelyen ezen a 
napon álltak szolgálatba a cselédek.
Szeptember 15. „Piétára” vagyis a 

„Hétfájdalmú Szûzanyára” való emlé-
kezés napja. Már az Ómagyar-Mária 
siralom is megemlékezik a Hétfájdal-
mú Szûzanyáról.
Szeptember 29. 
Mihály napja. Mihály arkangyal ün-

nepe. Gazdasági élet fordulója, meg-
kezdôdnek az ôszi munkálatok, állatok 
hazahajtása a legelôrôl, pásztorok el-
számoltatása és a következô évre való 
elszegödtetése. E nappal megkezdôdik 
az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmazá-
sok ôszi idôszaka, mely Katalin napjáig 
(nov. 25.) tart. E naphoz is kapcsolódik 
nôi munkatilalom. Idôjárásjósló nap-

nak is tartották, mert ha Mihály itt ta-
lálja a fecskéket, akkor hosszú-szép 
ôszre számíthattak. Egy másik ôszi 
népszokás, a piros alma ünnepe, ami-
kor a mosdóvízbe piros almát tesznek, 
mert aki ebben mosdik meg, az egész 
évben egészséges marad és piros 
pozsgás arcú lesz, mint az alma.

A népi bölcsesség még azt is mondja: 
„Aki Szent Mihály nap után szalmaka--
lapban jár, attól nem kérdenek taná-
csot”.

„Itthon vagy! Magyarország szeret-
lek!”

A Szent Mihály napjához kapcsolódó 
ünnep megrendezésrôl örömmel vet-
tünk/vettem tudomást. Mi innen így 
fogalmazunk „Otthon vagyunk! Ma-
gyarország szeretlek!” --- ha testben 
nem is, de lélekben még mindig.
Szeptember 8.
„kisboldogasszony”
Szûzmária születésnapja --– ezt az 

egyházi ünnepet, a katolikus hívek, a 
Szent István Ökumenikus Templom-
ban 2014 szeptember 7-én ünnepelték.
Szeptember 14.
Ezen a vasárnapon, a szent mise ke-

retén belül, Laczkó Mihály atya, kö-
zel hatvan férfit és fiú gyermeket 
áldott meg. Ez az apáknapjával kap-
csolatban történt.
Szeptember 16.
„Hungarofest” megbeszélés. A meg-

beszélésen kialakultak a különbözô 
munkakörök és a munkakörökért fe-
lelôs személyek megnevezése is meg-
történt. Mostmár kezdôdhet a szervezô 
munka a segítség toborozása, hogy a 
2015-ben tartandó „Hungarofest” is 
sikeres legyen.
Jöjj és segíts!
Szeptember 21.
Második alkalommal tartották az 

„Ízek, hagyományok Magyarország!” 
programotKôpataki Katalin, a Kôrö-
si Csoma Sándor Program tagja, vala-
mint az Ifjúsági Szövetkezet igazgatói 
rendezésében. Sajnos ez a program 
nem folytatódik, mivel a Kôrösi Csoma 
Sándor Program befejezôdött. Akit 
továbbra is érdekel ez a mûsor az 
megtekintheti a DUNA televízió „Ízôr-
zô” mûsorát, amely mûsor minden 
kedden, az itteni idôszámítás szerint 
d.e.11.45-kor, kerül bemutatásra.

* * *
A Taekwondo Korea hagyományos 

nemzeti sportja, nem csak sport, ha-
nem egyben életvitel is. Ez év júliusá-
ban kerûlt megrendezésre a 8. Nem-
zetközi Taekwondo bajnokság Dél-
Koreában. 

Az idei rendezvényt, az újonnan 
épített, világ taekwondo központjában 
tartották, ami a fôvárostól kb 400 km-

re a sportág eredeti térségében építet-
ték fel, teljesen elszigetelve, a hegyek 
között. Ez a sportág Mekkája, ide 
minden Taekwondosnak el kell jutnia. 

A bajnokságon 26 ország, több mint 
2000 sportolója képviseltette magát. 
Az ausztrál csapat, Burai Gyula 
nagymester vezetésével nagyszerû 
eredményeket ért el, 5 arany, 6 ezüst 
és 5 bronz érem. Ebbôl egy arany és 
egy ezüst érem a 13 éves Jobbágy 
Adélé.
Jobbágy Adél, Jobbágy Sándor és 

Jobbágy Simona kisebbik leánya, aki 
népitáncosként kezdte, majd két évig 
tornázott és 2010-tôl Burai Gyula 
Taekwondo mester tanítványként 
jobbnál jobb eredményeket ért el,  
számtalan érem tulajdonosa.

A verseny a szokásos formagyakor-
latokból és kûzdelembôl állt, Adél 
mindkettôben részt vett. A formagya-
korlatban Adél könnyedén ellenfelei 
fölé emelkedett és aranyérmet szer-
zett. 

A küzdelemben a sportolók kor és 
rangsor szerint kerültek megmérette-
tésre. A rendezôk, a csoportosítást 
lazán kezelték, így Adél a döntôben, 
egy nála jóval idôsebb és súlyosabb 
ellenféllel találta szembe magát. 
Annak ellenére, hogy Adél, különösen 
a második félidôben, kiemelkedôen 
teljesített, ellenfelének az utolsó 
másodpercben sikerült még egy 
pontot szereznie, így a mérkôzés Adél 
részérôl ezüst éremmel ért véget.

Adél a nagyszerû teljesítményét, 
Burai Gyula nagymester segítségének, 
és saját önszorgalmának köszönheti. E 
nagy teljesítmény után most az év vé-
gi „fekete öves” vizsgára készül.
Adélt köszöntjük a kiváló eredmé-

nyéért és további sok sikert kivá-
nunk neki!

Atyimás Erzsébet

KÁRPÁTALJA
Kárpátalja a Kárpátmedence észak-

keleti csücske, az elszakított országré-
szek leghányatottabb területi egysége. 
A honfoglalás fô bevonulási ôvezete. A 
tatárjárásig színmagyar terület volt. A 
bevándorolt ruszin lakósság a hosszú 
századok történelme folyamán béké-
sen élt együtt a magyarsággal. És ami 
több, vészben, veszedelemben, a sza-
badság kivívásában mindíg a magya-
rok oldalán álltak. Gondoljunk csak a 
legjelentôsebbre: A Lengyelországból 
hazatért Rákóczi Esze Tamásának 
elsô katonái a ruszinok voltak, s végig 
ki is tartottak a Fejedelem oldalán! 
(Tanuljatok ebbôl szlovákok, románok, 
szerbek és horvátok!)

A Kárpáthaza Trianon utáni történel-
me is más-más mértékben súlytotta az 

elszakított magyarságot. S a legnehe-
zebb sors talán a kárpátaljai magya-
roknak jutott. 1920-ban Csehszlováki-
ához csatolták ôket. 1938-tól 5 évre 
visszatérhettek Magyarországhoz, 
1944-ben megint Csehszlovákia, majd 
45-ben a Szovjetúnió kebelezte be Kár-
pátalját, a Gulágba hurcolva a lakosság 
jelentôs részét.

Napjainkban az ukrajnai események 
nagymértékben kihatnak Kárpátaljára 
is. A bizonytalanság, a háború terje-
désétôl való félelem szellemileg nehe-
zedik az ott élôkre, s a nagyon súlyos 
gazdasági válság a megélhetést teszi 
igen-igen nehézzé.

Kárpátalja mégis, most is kitesz ma-
gáért! Nemrégen, 2014 Húsvét táján 
történt. Már nem emlékszem, hogy a 
Dunaworld tévén, vagy a  Dunavilág 
rádión érkezett a felhívás: Az ungvári 
Drugeth Magyar Tannyelvû Gimnázi-
um egyezer eurós segítséget kért az 
egyik használaton kívüli tantermük 
padlózatának felújítására. Ugyanis 
szeptemberre HÚSZ HATÉVES MA-
GYAR KISGYEREK SZERETNE BE-
ÍRATKOZNI az iskolába. Elôször egy 
gimnázium történetében! Amikor a 
Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken 
egyre-másra zárják be a magyar isko-
lákat az érdeklôdés hiánya miatt!

Az ezer euró hamar összegyûlt. Egy 
bécsi vállalat magyar dolgozói adták 
össze. S ami a legszebb ebben a törté-
netben: NEM 20 ELSÔS KEZDTE 
EL SZEPTEMBER 2.-ÁN AZ IS-
KOLÁT, HANEM HARMINC-
KETTÔ!! (A Drugeth Honlapján a 
tanévnyitó is megtekinthetô udg.uz.ua 
portálon.) Szívet, lelket melegítô felvé-
telek.

Az érdekesség kedvéért álljon még 
itt két jellemzô „ragaszkodás” a ma-
gyar szokásokhoz. A Drugeth gimná-
zium a régi magyar gimnáziumi évfo-
lyamok szerint mûködik nyolc tanítási 
éven át, vagyis 10-tôl 18-éves korig 
tanítja diákjait. Adná Isten, hogy a 
most megindult elsô osztály állandó és 
folyamatos elemi iskola maradjon.

S a másik érdekesség? Ukrajna idô-
zónája 1 órával van elôbbre a budapes-
tinél. Kárpátalján szokásban van, 
(még a ruszinoknál is,) hogy a „magyar 
idôt” használják, hozzátéve „mi szerin-
tünk”. Az ukránoknál a kijevi, az oro-
szoknál a moszkvai a „mi szerintünk” 
idô. Ez a híres „miszerintünk” idôzóna, 
s mûködik minden kavarodás nélkûl.

Ungvár megyeszékhely, kulturális 
központ magyar vonatkozásban is. A 
százhúszezres városban csak 8000 a 
magyar! A napokban érkezett a hír: Az 
ungvári iskolások nagy fehér galambot 
készítettek a béke-óhaj kifejezésére. A 
Drugeth diákjai szûkös kis készletük-
bôl személyenként állítanak össze tan-
szerekbôl álló csomagocskákat a hábo-
rús zóna diákjainak! (Szerencsére 
Tarlós István, Budapest fôpolgármes-
tere személyesen kûldött nagy tan-
szercsomagot korábban az iskolának.) 
S a tantestület mindegyike EGYHAVI 
FIZETÉSÉT AJÁNLOTTA FEL 
golyóálló mellények vásárlására a har-
coló magyarszármazású katonák szá-
mára.

Kedves Olvasók! Gondolkozzatok 
el ezen a híradáson. Vagyunk-e mi 
is ilyen jó magyarok?

Pálos István
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Ausztráliából Szárhegyen,
Két kedves látogatónk volt Ausztráliából Szárhegyen, Kálmán és Rózsika! 

Ezt az otthont az ausztráliai Magyarok jósága szülte, ezért is számomra mindig öröm, ha hírvivôk 

érkeznek a délkeresztje alol, és számontartva jóságuk gyümölcsét meglátogatják a gyermekeinket!! 

Hálás szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és biztatom, hogy gyakrabban jöjjenek, 

hisz a sajátjukba érkeznek, Csaba t. 



14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                               2014. október 9.

Zûrbiznisz

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Pumi (nem puli!), 2. A juhok 
hegyi kamráját, 3. Zsákba varrták 
ôket egy kutyával, egy viperával, és 
egy majommal, majd a tengerbe dob-
ták., 4. Stuttgart, 5. La Fére gróf, 6. 
Louis Braille francia pedagógus, 7. 
Kasztór és Polüdeukész, 8. A szem 
szivárványhártyáján lévô kerek nyí-
lást, a pupillát 9. Charles Perrault, 10. 
Valamit, valakire rátukmál.

E heti kérdéseink:
1. Mivel foglalkozik a mineralógia 

tudománya?
2. Mit jelent magyarul szó szerint a 

hieroglifa?
3. Milyen versenysámokból állt az 

ókori öttusa(pentathlon)?
4. Melyik évben alapították az 

Oscardíjat?
5. Mi volt a polgári neve Tarzannak a 

majom embernek?
6. Hogyan nevezik a Borneó szigetét 

lakói nyelvén?
7. Hányadik köztársaság a jelenlegi 

Franciaországban?
8. Mi volt a címe az elsô magyar 

operának?
9. Minek a rövidítése a FÉSZEK Klub?
10. Mit nevezünk apanázsnak?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
* * *

Ha azt gondolod, hogy Oidipusznak 
problémái voltak, úgy emlékezz arra, 
hogy Ádám volt Éva anyja!

* * *
Kétféle sebtapasz van: amelyik nem 

akar ragadni, és amelyik nem akar 
lejönni.

* * *
Költészetnek azt nevezzük, ami nem 

ér ki a lap széléig a könyvben.
* * *

Követnem kell ôket, mivel a vezetô-
jük vagyok.

* * *
A tanító néni megkérdezi Áronkát:
--- Na, mennyi kétszer kettô?
--- Az attól függ tanító néni, hogy 

vételnél, vagy eladásnál...
* * *

A zsidó fiú elmegy a rabbihoz, és azt 
kérdezi tôle:

--- Rabbi, magyarázd el nekem, mit 
jelent az a szó, hogy konszenzus?

A rabbi gondolkodik egy darabig,  
majd így válaszol:

--- Megpróbálom neked egy szemléle-
tes példával megmagyarázni: 

A konszenzus azt jelenti, hogy két 
egymással szemben álló fél együttesen 
kijelent valamit, amiben külön-külön 
egyik sem hisz.

* * *
Vendéglôben:
 --- Egy olyan halat kérek én is!
 --- De Weiss úr, az sertéscsülök!
 --- Nem a hal nevét kérdeztem....

* * *
--- Mondd bölcs rabbi, szabad-é Jom 

Kippurkor közösülni?
--- Hmmm... Szabad, de csak a felesé-

geddel. Gyásznapon élvezetrôl szó 
sem lehet

* * *
Tarifa
Esti imája után a skót kis Jimmy 

megkérdezi édesanyját, mit jelent az 
ima.

Az anyja azt feleli, hogy az ima 
üzenet a Jóistennek.

--- Értem --- bólint rá a kisfiú ---, és 
azért küldjük el este, mert akkor ol-
csóbb?

* * *
Kérdezni szabad?
Hatalmas zivatar zúdul hirtelen a 

városra. Az emberek pillanatok alatt 
eltûnnek az utcáról.

Egy zsidó éppen egy hentesboltba 
szalad be. 

Áhítattal nézi a fenséges árukat, 
majd odaszól a hentesnek:

--- Mondja meg, legyen szíves --- 
miközben egy hatalmas sonkára mutat 
---, mennyibe kerül ebbôl egy kiló?

Közben kint egy óriásit villámlik, 
amit szinte azonnal fülsiketítô égzen-
gés kísér.

A zsidó felnéz az égre, és remegô 
hangon így szól:

--- Jó, jó, azért még kérdezni szabad!
* * *

Mit mondjak még?
--- Mit mondjak még, kedves test-

véreim --- szól a szokottnál is hosszabb 
szónoklatában egy pap --- Mit mondjak 
még ezen a hideg téli vasárnapon?

--- Áment! --- mondá a székely --- mert 
úgy fázik a lábam, hogy szinte lesza-
kad.

***
Tévedés
Kissé csúnyácska hölgy bemegy a 

gyóntatószékbe gyónni.
- Vétkeztem a hiúság bûnében, mert 

állandóan magam bámulom a tükör-
ben, hogy milyen szép vagyok.

- Mire az atya: ez nem bûn, ez té-
vedés!

A Mars körül igencsak megélén-
kült az ûrforgalom az utóbbi na-
pokban.

A NASA két marsjárója és két mû-
holdja, valamint az Európai Ûrhivatal 
szatellitje mellé a héten csatlakozott a 
Marven, majd egy indiai ûrszonda is. 
Az Egyesült Arab Emírségekben a 
nyáron jelentették be, hogy szívesen 
bekapcsolódnának a Mars kutatásába. 
Ûrügynökséget alapított s egy ûrhajó 
felküldését tervezi az arab állam, így 
már a kilencedik lenne a világon, 
amely ezermilliárdokat fektetne be a 
vörös bolygó felfedezésébe. Mindez 
mára egy globális ûrvállalkozássá 
vált, természetesen kizárólag az embe-
riség javát szolgálva. 

Az igencsak kockázatos ûrbizniszbe 
már nemcsak államok, hanem magán-
személyek is invesztálnak. A legme-
nôbb milliárdosok manapság már a 
sztratoszférában és azon túl látják az 
új befektetési lehetôségeket. 

Itt van például Elon Musk --– a Paypal 
és a Tesla Motors alapítója --–, aki 
SpaceX nevû cégét a Mars gyarmato-
sítására hozta létre. Musk --– együtt-
mûködve a NASA-val --– befektetését 
roppant kockázatosnak tekinti, azon-
ban „elhivatottságból és szenvedély-
bôl” úgy érzi, menedzselnie kell a Spa-
ceX-et. 

No, de miért fektetnek dollármilliár-
dokat egy olyan bolygó kutatásába, 
amelyrôl a NASA által hangoztatott 
hivatalos álláspont szerint nem lehet 
feltételezni, hogy valaha is volt rajta 
élet, kialakult felszínén fejlett civilizá-
ció? Miért pont a Marsot akarja „gyar-
matosítani” a NASA-val együttmûködô 
Musk? Miért pont egy olyan bolygót 
vettek célba, amelyet a hivatalos nézet 
szerint a légköri, felszíni, hômérsékleti 
viszonyai sem tesznek alkalmassá egy 
esetleges jövôbeni élet kialakulására. 
Szögezzük le, óriási ködösítés zajlik 
évtizedek óta a Mars körül (is). Beval-

lom, kedvelem az összeesküvés-elmé-
leteket, vagy ha úgy tetszik, szeretek 
elgondolkodni összefüggések láncola-
tán, ok után okozatot keresni, és nem 
„csak úgy” elfogadni a készen tálalt 
verziókat. Megnyugtat, hogy mihaszna 
gondolatfutamaim közben kiváló esz-
metársaim akadnak. A Marssal kap-
csolatban itt van Móra Ferenc, aki az 
1920-as évek elején Üzentek-e? címû 
esszéjében így írt: „Természetesen a 
nagy piros csillagról van szó, a Mars-
ról… rôt fényû jelzôlámpa, amellyel a 
másvilág hírt ad magáról. Messzi test-
vérek, föl a fejjel, ide nézzetek: itt is 
vagyunk, élünk, tudunk rólatok, gon-
dolunk rátok, a kezünket nyújtjuk fe-
létek! El lehet ezt hinni? Van-e élet a 
földi határokon túl, és olyan világok 
vannak-e ott, mint a mi világunk? 
Élnek-e ott emberek, olyanok, mint mi 
vagyunk tízezer év óta, kapzsi, irigy, 
tudatlan, csetlô, botló gyerekek, akik-
ben csak az ér valamit, hogy tudnak 
maguknál szebbeket álmodni, és tud-
nak könnyeket teremteni? Vagy olyan 
emberek élnek ott, amilyenek mi sze-
retnénk lenni, és amilyenek leszünk is 
tíz-százezer esztendô múlva, szépek, 
bölcsek, jók, a szeretet fényében tün-
döklôk?” Fontos és máig elgondolkod-

tató kutatásokat végzett az emberiség 
a Mars kapcsán 1924-ben. Ekkor már 
rendelkezésre állt az a fejlett rádió-
technika, amelynek segítségével jele-
ket foghattak be a kozmoszból. Azt 
nem tudom, Móra tudott-e ezekrôl a 
friss felfedezésekrôl? Az azonban bi-
zonyos, 1924 augusztusában nemzet-
közi csillagászok rádiójeleket fogtak a 
Marsról. A pontokból és vonalakból 
álló jelsorozatot eleinte nem tudták 
megfejteni. Washingtonban ekkor úgy 
döntöttek, hogy a dekódolhatatlan rá-
diójeleket átalakítják a korszellemnek 
megfeleltetve, mozgófilmmé. És itt 
jött a döbbenetes áttörés. Így --– 
egymás alá kerültek a jelek --– egy 
szabályos emberi arc bontakozott ki a 
felvételen. Üzentek-e? --– kérdezi Mó-
ra. Szerintem igen. Ugyancsak 1924-
ben a Föld több pontján japán, ame-
rikai, orosz kutatók rendkívüli 
fényjelenségre lettek figyelmesek, 
amely a Marsról érkezett. Néhány 
percig óriási területeken felfénylett a 
vörös bolygó, ahogyan Móra írta „rôt 
fényû jelzôlámpák világították be a 
Földet”. Ezeket az észleléseket titkos 
kezek az évtizedek során elrejtették. 
Mi pedig, szegett szárnyú utódok a 21. 
században, kiszolgáltatva tapogatózha-
tunk továbbra is a homályban. Marad 
a kérdés: tényleg üzentek-e?

Csurka Dóra 
(Magyar Hírlap)

Szabad országban szabad ember sza-
bad akaratából azt mond és azt tesz, 
amit szabad.

* * *
Jöttem, láttam, és most nem gyôzök 

bocsánatot kérni.
* * *

Mondd neki, hogy kurva elfoglalt va-
gyok --- vagy fordítva.

* * *
Barátok jönnek, mennek... Az ellensé-

gek gyûlnek.
* * *

A fiúk olyanok, mint a golflabdák; 
lyukról lyukra járnak, de nem mindig 
találnak bele..

* * *
Ha anyósod csókol, gondolj arra, 

hogy Krisztus is szenvedett!
* * *

Régebben ateista voltam, de azután 
megismertem magamat.

* * *
Az értelmiség elôtt két út áll: Az 

egyik az alkoholizmus, a másik járha-
tatlan.

* * *
Inkább legyen sörhasam, mint vízfe-

jem!
* * *

Kedvenc sportom a kétszáz nôi mell 
* * *

A nôi nemmel NE foglalkozz!! Csak a 
nôi IGEN-nel!

* * *
Már csak hányni jár belem a lélek.

* * *
Ahány ház, annyi baj legyen.

* * *
Lehet, hogy buta vagyok, de okos 

nem!!
* * *

Fény derült a Loch-Ness-i szörny 
titkára! Nincs is titkára...

* * *
Ez csak egy hologram! Figyeld: bele-

lövök, és .... A FRANCBA!
* * *

Vétkezz csak, gyónni ráérsz késôbb 
is....!

* * *
Gyalog megyünk, vagy Elvis 

Presley?
* * *

Nem akarom elhinni, hogy 100000 
sperma közül te voltál a leggyorsabb.

* * *
Második házasság: az optimizmus 

gyôzelme a tapasztalat felett
* * *

Karácsony törölve! József bevallott 
mindent.

* * *
Honnan tudom majd, hogy elfogyott 

a láthatatlan tintám?
* * *

Érdekes ... A Világvége óta alig jött 
levél.

* * *
Életem a száguldás ! Mondta a csiga 

és bedôlt a kanyarban

A cseresznye ôshazája Törökország 
és Nyugat-Szibéria. A kerti cseresz-
nyét valószínûleg a pompázatosan 
gazdag lakomáiról hírhedtté vált Lu-
cullusnak köszönhetjük, aki egyébként 
tiszteletre méltó és sikeres hadvezér 
volt. A pontuszi Kerasuntból (a mai 
Törökország területérôl) ô hozatott 
egy akkor kiválónak tartott cseresz-
nyefajtát Itáliába. Emellett az ókori 
katonák legkedveltebb szomj oltója 
volt, hiszen 78-82%-a víz.

Minden része gyógyszer: a húsa, a 
magja, a szára.

Tisztító hatását a vérre, a húgy-, ivar- 
és emésztô szervekre fejti ki.

Mind az ízületi gyulladások, mind a 
cukorbetegség leküzdésében nélkülöz-
hetetlen szerepet kaphat.

A szénanátha, a szénaláz legjobb 
or-vossága.

Igen magas a vastartalma, ami a kö-
vek oldása mellett a vérszegénység 
gyógyítására is alkalmassá teszi.

Alkalmas terhességi hányás megaka-
dályozására, alacsony vérnyomás, 
alultápláltság és depresszió gyógyítá-
sára.

A cseresznye legfôbb gyógyereje az 
elôbbieken túl, leginkább a vértisztí-
tásban mutatkozik meg. E tulajdonsága 
miatt több betegség természetes 
gyógyszerévé vált.

Köszvény:
A téli húsos táplálkozás következ-

tében a szervezetben felhalmozódik a 
húgykôsav, aminek lerakodása a csuk-
lókban vagy az ujjakban erôs fájdal-
mat okozhat. A cseresznye segít meg-
tisztítani a vért, aminek következtében 
enyhül, vagy teljesen elmúlik a fájda-
lom.
Reuma:
A reumatikus megbetegedés szintén 

a végtagok csatlakozásainak kikopá-
sával, kihasználtságával függ össze. A 
csuklók, forgó pontok érzékenyebbek 
a támadásokra. A beteg részek begyul-

A cseresznye gyógyító hatása: 

ladhatnak, a mozgatásra fájdalommal 
reagálhat. Ha megváltoztatjuk táplál-
kozási szokásainkat, és megtisztítjuk a 
vért, enyhíthetjük ezeket a tüneteket.

Bôrápoló:
A helytelen táplálkozás következ-

ménye a beteges kinézetû bôr, ami 
elôbb- utóbb kiütésessé, pattanásossá 
válik. Amint megkezdôdik a vér tisz-
títása -jelen esetben egy cseresznye 
kúrával,--- a bôrünk állapota is rendbe 
jön. A cseresznye hatása a vértisztítás-
ban jut kifejezésre, az pedig a bôrt 
tisztítja meg.

A cseresznye nedve, de fôleg a magja 
a szívizomzatot erôsíti. Célszerû ezért 
a magokat összegyûjteni, majd a cse-
resznye hiányos idôszakban naponta 
10-15 magot megtörni és elfogyasz-
tani.

A cseresznye tartalmaz káliumot, 
kalciumot, nátriumot, foszfort továbbá 
A, B, és C vitamint.

Antocián és antocianidin nevû anyaga 
serkenti a kötôszövet újraképzôdését, 
amelyben a C vitaminnal és a cinkkel 
együtt elôsegíti a fehérjékbôl alkotott 
kollagénrostok erôs, de egyben rugal-
mas fonadékká való összekapcsolódá-
sát. Semlegesíti a sejtkárosító szabad 
gyököket, és elbontja a kötôszöveteket 
károsító enzimeket, amelyek a bôr 
petyhüdtségét és öregedését gyorsít-
ják meg!

A cseresznye, kúraszerûen is alkal-
mazható, magas fehérje-, zsír- és szén-
hidráttartalma miatt önálló étkezésre 
is ajánlott több héten át, más tápanya-
gok mellôzése mellett. Ilyenkor több 
fajtája is fogyasztható, de csak érett 
állapotban. A cseresznye kúra szabá-
lyozza a bélmûködést, elmulasztja a 
székrekedést, megköt bizonyos mér-
geket a belekben (kelátképzô).

Együnk meg egy hétig naponta mini-
mum negyed kiló nyers cseresznyét. 
Ez a regenerációs kúra újjászületést 
jelent!

A cseresznye szárából fôzött tea igen 

ízletes, szép, aranysárga színû. Gyo-
mor- és tüdôbajok esetén igen hasznos, 
és minden esetben veszély nélkül iha-
tó, kellemes tea.

8 g fehérjét, 7 g növényi zsírt, 140 g 
gyümölcscukrot, 5 g szerves sót és 4 g 
rostanyagot tartalmaz kilogrammon-
ként.

Míg a legtöbb gyümölcs a „szüret” 
után tovább érik, a cseresznye nem, 
így ajánlott teljesen érett állapotban 
leszedni. Érdemes közvetlenül csak a 
fogyasztás elôtt megmosni.



00:00 Híradó  
00:15 Sporthírek  
00:25 Öt kontinens  
00:50 Római katolikus 
szentmise, Arad  
02:25 Szentföldi szent 
helyek üzenete  
02:45 Himnusz  
02:45 Székely kapu   
03:15 Lyukasóra  
03:45 Helyet az öregeknek 
(1934)  Magyar játékfilm  
(ff.) Rendezte: Gaál Béla. 
Szereplők: Szőke Szakáll 
(Polgár, papírkereskedő), 
Dénes György (Viktor, a 
fia), Verebes Ernő (Feri, a 
másik fia), Gózon Gyula 
(Dobos, a cukrász), Bár-
sony Rózsi (Éva, a lánya), 
Erdélyi Mici (Lilike, tán-
cosnő), ifj. Latabár Árpád 
(Körmendy), Halmay 
Tibor (Fekete, a tánctanár)
05:00 Duna anzix "Sza-
vanna" a Duna mentén - 
Gyurgyevó és Braila között. 
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel.
09:00 Kárpát expressz  
09:25 Gazdakör 
09:40 Kultikon  
09:55 Az ESTE  
10:45 Família Kft.Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:45 Nótacsokor: Iványi 
Árpád, Hegedűs Krisztina, 
Dócs Péter, Puka Károly 
és zenekara
15:00 Engedjétek 
hozzám…  
15:10 Így szól az Úr!  
15:20 Ortodox ifjúsági 
műsor  
15:30 Határtalanul magyar: 
Kinek szűve odahúz... - A 
Moldvai Csángó Oktatási 
Program
16:00 Hagyaték: Regnum 
Marianum - Mária országa
16:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem! 
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Kelemen-
havasok 1. - Wass Albert 
hagyatéka
20:00 Hölgyek és urak 
(1991)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Hajdufy Miklós. 
Szereplők: Árkosi Katalin, 
Bács Ferenc, Bakó Márta, 
Balázs Ágnes, Balázs Péter, 
Bodrogi Gyula, Borbély 
László, Farkas Zita, Hámori 
Ildikó, Harkányi Endre, Ju-
hász Judit, Kovács Nóra, 
Lippai László, Mécs Ká-
roly, Mics Ildikó, Nagy An-
na, Pálos Zsuzsa, Pápai Eri-
ka, Rátonyi Róbert, Straub 
Dezső, Szilágyi Tibor, 
Szombathy Gyula, Tóth 
Auguszta, Végvári Tamás. i
21:10 Nyolc évszak 
(1987)  3. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  
22:20 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket... 8/8.: A 
keletnémet titkosszolgálat 
célkeresztjében. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
23:00 Kívánságkosár  
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00:55 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:40 Sporthírek  
01:45 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! A 
rendíthetetlen ólomkatona
02:25 Őrjárat az égen 
(1970) 4. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.) Ren-
dezte: Mihályfi Imre. A 
Repülőműszaki Főiskolán 
tanuló fiatalok és oktatók 
mindennapjait mutatja be a 
filmsorozat.
04:00 Hacktion: Ember 
tervez. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Duna anzix: Piaci 
forgatagban – Braila. 
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. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:50 Nótacsokor: Csikós 
Márta, Puka Károly és 
zenekar
15:00 Élő egyház  
15:30 Határtalanul magyar: 
Nyiss kaput angyal - Tóth 
Bálint költő portréja
15:55 Hagyaték: Műemlé-
kek emlékműve
16:25 Rocklexikon: Zorán 
Sztevanovity
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Hazajáró: Kelemen-
havasok 2. - Fent a gerincen  
20:00 Önök kérték  
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora 
21:25 Dokureflex; Benne: 
Kulák volt az apám. A Ku-
lák volt az apám című do-
kumentumfilmben Kabay 
Barna és a Petényi Katalin 
a magyar középparasztság 
tragédiáját, a kulákká nyil-
vánított emberek sorsát 
dolgozta fel. Az alkotásban 
megszólalnak az egykori 
meghurcoltak leszármazot-
tai, köztük olyanok is, akik 
szüleikkel együtt megjár-
ták a kényszermunkatá-
bort. A filmben láthatók 
azok a felvételek, amelye-
ket egy fényképész készí-
tett a munkatáborban egy 
becsempészett fényképe-
zőgéppel, a képeken a rab-
ság mindennapjai láthatók. 
A Kulák volt az apám je-
lentős része Nagykőrössel 
foglalkozik, hiszen csak a 
Pest megyei városban több 
mint 900 családot hurcol-
tak meg. Ezen kívül bemu-
tatják a hortobágyi-nagy-
kunsági és a Borzas-Mi-
hályhalmai munkatábort a 
családok sorsán keresztül.
22:45 Nótacsokor. Szabó 
Zsuzsa, Szöllősi Emese, 
Puka Károly és zenekara
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! 
02:25 Öregberény (1993) 
21/14.: Szívbaj. 
02:55 Öregberény  21/15.: 
Csirkevész. Magyar tévé-
filmsorozat  
03:30 Székely kapu 
04:00 Hacktion: A hold 
sötét oldala. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World 
05:00 Duna anzix. Tojás-
héj a Dunában - A Duna-
delta vidékén. A szeles tá-
jon október és március kö-
zött alvó természet fogad 
minket, melyhez a Duna-
delta lakosai is alkalmaz-
kodnak. A nyáron sem túl 
zsúfolt deltavidéken ősszel, 
s télen mindenütt a kihalt, 
csendes, magányos táj az 
osztályrészünk. A gazdasz-
szonyok vályogfalú, nád-
fedeles házikóikban visz-
szahúzódva várják haza 
halászó  gazduraikat…
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. (1992) 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:30 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Rózsa 
Zoltán, Horváth Gyula és 
Rácz Lajos
15:00 Katolikus Krónika  
15:30 Határtalanul magyar 
"Közöttünk élnek" - A Bé-
csi Napló történetei.Isme-
retterjesztő sorozatunkban 
a világ különböző pontjain 
élő magyar közösség (egye-
sület, szervezet, szövetség, 
klub, egyházközösség, e- 
gyén) bemutatására vállal-
kozunk. Célunk, olyan sze-
mélyek és közösségek be-
mutatása,  amelyek már je-
lentős munkát végeztek és 
számottevő értéket hoztak 
létre környezetük és a ma-
gyarság  számára
15:55 Hagyaték: Turulma-
dár - A szárnyaló lélek
16:30 Életművész Nagy 
Ervin 3.
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró 11.: Gyi-
mes - A csángók patakországa
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:30 Öt kontinens 
21:05 Örökzöldek a 
Józsefvárosból - Szenes 
Iván Emlékkoncert 3/1. 
21:55 Velünk élő Trianon 
14/14.: Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:10 Mesélj nekem!  Lu-
das Matyi 
02:25 Sándor Mátyás 
(1979)  6/4.: Francia-magyar-
német-olasz tévéfilmsorozat  
03:35 Határtalanul magyar 
04:05 Hacktion  A hazug-
ság művészete. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix. Lóko-
ponyák és kék-fehér házak 
között - A Duna-delta zár-
kózott lakói. Nemcsak a 
lipován házak, de az egész 
delta jellegzetes színe a 
kék-fehér. A kék-fehérre 
meszelt kerítéssel körbe-
vett, kék-fehér házakat 
többek között nádból és 
sárból építik, az apróbb 
lyukakat iszappal tömik 
be. A Deltában felhúzott 
házak szinte mindegyikét 
napjainkban is náddal 
fedik be. A házakban 
számos nép képviselteti 
magát…
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. (1992)  
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:35 Nótacsokor: Tarnai 
Kiss László, Máté Ottí-
lia, Szalai Antal és 
zenekara
14:50 Kérdések a 
Bibliában  
15:05 Biblia és irodalom  
15:25 Határtalanul ma-
gyar: Az aradi ereklye-
múzeum. Ismeretterjesztő 
so-rozatunkban a világ 
különböző pontjain élő 
magyar közösség (egye-
sület, szervezet, szövetség, 
klub, egy-házközösség, 
egyén) be-mutatására 
vállalkozunk.Az egyűvé 
tartozást megjelenítő hazai 
és a határon túli  törekvé-
sek bemutatásánál fel-
váltva jelennek meg az 
anyaországi valamint a 
környező országban, a 
szórványban és szerte a 
világban működő  egye-
sülések és a magyarság 
ápolásához szorosan kap-
csolódó integráló 
személyek. 
15:55 Hagyaték 6.: Halha-
tatlan hivatás - Az életm-
entés tradíciója. A Hagya-
ték a magyar szellemi kul-
turális örökség átörökítésén 
munkálkodik. 
16:20 Önök kérték  
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Armel Operafesz-
tivál Gála  
20:30 Híradó 
21:00 Fábry 
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár   

00:50 Duna World News  
00:55 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:10 Mesélj nekem!  
Pöttöm Panna (Andersen)
02:20 Mesélő cégtáblák 
(1994) A "Pesti Broadway" 
mulatói. Magyar ismeret-
terjesztő sorozat. A híres 
pesti szórakoztatónegyed, a 
Nagymező utca mulatói-
nak sorsát beszéli el a film.
02:50 Bűbájosok (1969)  
Magyar játékfilm  . Rend-
ezte: Rózsa János. Szerep-
lők: Eva Vodicková (M), 
Kassai Tünde (Tündi, M 
lánya), Halász Judit (tanító-
nő), Koncz Zsuzsa (Éva), 
Várkonyi Zoltán (apa), Ga-
ras Dezső (régész), Benkő 
Gyula (hollandus), Bárdy 
György (fotós). M, a szép, 
fiatal manöken könnyű, nyá-
ri kalandokban keresi a bol-
dogságot, és az új apukát a 
kislányának, Tündinek. Tün-
dit egy idős tihanyi házaspár 
neveli, és a kislány csak hét-
végén látja anyukáját, aki 
ilyenkor sem vele, hanem új 
férjjelöltjével foglalkozik. A 
koravén kislány akaratlanul 
is tanúja anyja férjfogási akci-
óinak, és hatalmas fantáziá-
jával érdekes dolgot eszel ki 
arra, hogy a mama csak vele 
foglalkozzék…
04:00 HacktionTitkolt 
bűnök. Tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró  
06:55 Család-barát  
09:00 Duna World News  
09:05 KorTárs  
09:35 Hogy volt?!  
10:25 Öt kontinens  
10:55 Szálka, hal nélkül 1.: 
Halászlé csípősen. 
11:30 Szálka, hal nélkül 2.: 
Megpörkölt pörkölt. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Határtalanul magyar 
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben. 
Mikszáth Kálmán - 2. rész
13:25 Zöld Jelzés  
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen  
14:50 Hazajáró   
15:20 HungarIQ Tokaj. 
Magyar ismeretterjesztő 
magazin  
15:45 Novum . H-Cube. 
Ismeretterjesztő sorozat  
16:15 Család-barát  
17:40 Virtuózok 8/1.  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van  
1. Ági házassága, 2. Ági új 
híre
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:20 Privát kopó  6/3.: A 
félelem ára. Magyar tévé-
filmsorozat  
22:25 Fábry  
23:40 Szeretettel Holly-
woodból  

00:10 Katolikus Krónika  
00:50 Híradó  
01:25 Sporthírek
01:30 Himnusz  
01:35 Gasztroangyal  
02:30 Az ördög nem alszik 
(1941)  Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Bánky Vik-
tor. Szereplők: Csortos 
Gyula (gróf Boroghy Ge-
deon), Hajmássy Miklós 
(Péter), Tolnay Klári (Éva), 
Mihályfi Béla (Gergely), 
Szép Ilona, Bihary Nándor, 
Dajbukát Ilona. Gróf Bo-
roghy Gedeon szívesen 
látná két utolsó rokona, 
Péter és Éva egybekelését, 
hogy a családi vagyon 
szétforgácsolódás nélkül 
szálljon jogos örököseire. 
A gróf szeretné összeboro-
nálni őket, ezért saját halál-
hírét kelti, s végrendeleté-
ben kiköti, hogy az örökö-
sök kötelesek egy hónapig 
a kastélyban tartózkodni, 
közösen étkezni, egymás-
tól csókkal elbúcsúzni. A 
fiatalok, akik már utazásuk 
során összevesztek, a leg-
különbözőbb terveket 
eszelik ki  a végrendelet 
megszegésére, s ezáltal az 
örökség elvesztésére.
03:55 Privát kopó. A féle-
lem ára. Magyar tévéfilm-
sorozat  
05:00 Szálka, hal nélkül 
Palacsinta meztelenül. 
05:35 Szálka, hal nélkül 
Berántott sajt. Magyar 
tévéfilmsorozat  
06:25 Határtalanul magyar 
(2014) 
06:55 Család-barát  
09:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Táncvarázs 31.: 
Látványtánc Európa-
bajnokság, Budapest
10:15 Székely kapu 
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Jászai 
Mari. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta  
12:50 Hogy volt?!   
13:45 Határok nélkül – 
Szilveszteri gálaműsor a 
Szolnoki Szigligeti 
Színházból (2010)  
16:20 Család-barát   
17:55 Szerelmes földrajz A 
föld nem tud futni…
Magyar ismeretterjesztő 
magazin. Ormánsági 
barangolások - Gyenes 
Károly televíziós 
szerkesztő 
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Nyírség homokján
20:15 Az ősz 17 pillanata 
(2006)  5/1.: A váci börtön. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
20:40 Ízőrzők: Görgeteg
21:15 Gasztroangyal  
22:10 Bábel - Hesnával a 
világ: Apokalipszis. 
Ismeretterjesztő magazin  
23:05 Szerelmes földrajz A 
föld nem tud futni…
Ormánsági barangolások 
Gyenes Károly televíziós 
szerkesztővel
23:35 Útmutató  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  
02:25 Mire megvénülünk 
(1977)  6/1. Magyar tévé-
filmsorozat. 
03:30 Hagyaték  
04:00 Hacktion: Farkas a 
bárányok között. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Úszó 
nádszigetek - A Duna-delta
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   
10:40 Família Kft. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:05 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:40 Nótacsokor: Dóry 
József, B. Tóth Magda, 
Szalai Antal és zenekara
15:00 Református 
magazin  
15:25 Határtalanul magyar: 
Az Adai Vadvirág Hagyo-
mányápoló Kör
15:55 Hagyaték 4.: Az ál-
dozat gyümölcse: A feltá-
madás
16:20 Négy szellem 
17:15 Család-barát 
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Csorna-
hora-hegység - Ezüstföld 
kincse
20:00 Hogy volt?! Feleki 
Kamillra emlékezünk. Fe-
leki Kamill Kossuth-díjas 
színészre, a kiváló operett-
komikusra  és jellemábrázo-
ló művészre emlékezünk 
barátai segítségével mai adá-
sunkban.  Filigrán alkata, ap-
ró termete, kedves beszédhi-
bája és boszorkányos tánc-
tudása sokáig meghatározta 
szerepkörét. Miska főpincér, 
a Csárdáskirálynőből, Binder 
Lipót az Uramisten című 
filmekből és megannyi sze-
rep, melyek sok szép felejt-
hetetlen órát szereztek ne-
künk, a közönségnek.
20:55 LEGENDA: Máté 
Péter
22:05 Elfelejtett parancsnok. 
Magyar dokumentumfilm. 
Rendezte: Domonkos Lász-
ló. A film a magyar történe-
lem egyik elfeledett, kiváló 
alakjának, a nagyszerű had-
vezérnek: Kratochvil Károly-
nak, az Erdélyt védő Székely 
Hadosztály parancsnokának 
életútját kíséri végig. Bemu-
tatja azt az emberi-hazafiúi 
példázatot, amit a pedagógus, 
az első világháborút végig-
harcoló tiszt és a megtáma-
dott hazát védő katona alakja 
jelképez - Kratochvil Károly-
ról vallomásai, írásaii éppúgy 
teljes, izgalmasan vonzó 
képet kaphatunk, mint a 
szakemberek jóvoltából.
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.

A Szt. Erzsébet Otthon évi 

Közgyûlése
2014. október 18-án szombaton du. 2 órai 

kezdettel lesz az ebédlô melletti társalgóban. 
Érdeklôdôket szeretettel hívunk és várunk.

 1 Symonds Road 

DEAN PARK N.S.W. 2761, 

 stelizabeth@sehacf.com.au 

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

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

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 

Hagyományos magyar

cukrászsütemények, torták 

készítéséhez értô,

etéren alapos ismeretekkel és gyakorlattal

rendelkezô személyt keresek.

Hívja Anitát a 0428 860 206 számon.


