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MAGYAR
dolgozott, mintha érezte volna, milyen rövidre van szabva az ideje” – fogalmazott 
a szerzô.

Vásáry Tamás zongoramûvész Fricsay Ferenchez fûzôdô személyes emlé-
keirôl mesélt. Úgy vélte, két periódus választható el életében, „az egészséges, 
joviális Fricsay”, és a nagy operációja utáni, „sovány és átszellemült Fricsay, 
aki olyan volt, mintha visszatért volna a túlvilágról”. Ezt a második szakaszt 
olyan interpretációk jellemzik, amelyek „a zenén, a hangokon túliak” --– 
fejtegette a muzsikus, aki többek között Berlinben adott emlékezetes hang-
versenyt a karmesterrel.

A most megjelent könyvben a Karczag Márton tollából született, mû-, 
koncert- és lemezjegyzékkel ellátott Fricsay-életrajz mellett Ókovács Szilvesz-
ter „lemeznaplóját”, azaz a dirigens lemezfelvételeihez fûzött gondolatait is 
elolvashatja a közönség, valamint helyet kapott a kötetben Fricsay Mozartról és 
Bartókról címû, 1962-ben megjelent saját írása, továbbá Csobádi Péter és 
Palló Imre visszaemlékezése is.

Vasárnap bezárnak a boltok?
Néhány kivételtôl eltekintve elrendelnék az üzletek vasárnapi zárva tartását 

egy friss törvénymódosító javaslat szerint. A világörökségi területeken pedig 
bezáratnák a diszkontokat, a nagyméretû szupermarketeket és a hipermarkete-
ket.

A Magyar Nemzet úgy tudja, jöv héten kerül a kabinet elé a nagyobb keres-
kedelmi vállalatokat, multinacionális láncokat érintô korlátozást tartalmazó 
javaslatcsomag. Újratárgyalja a kormány azt a korábbi KDNP-s javaslatot, 
miszerint vasárnaponként és munkaszüneti napokon tartsanak zárva bizonyos 
kereskedelmi egységek. A Magyar Nemzet birtokába került törvénymódosító 
javaslat szerint jövô év március elsejétôl a hét utolsó (munkaszüneti) napján 
nem tarthatnak nyitva a bevásárlóközpontok és a 400 négyzetméternél nagyobb 
alapterületû üzletek. A korlátozás alól mentesülnek a dohányboltok, a gyógy-
szertárak és a benzinkutak, valamint az újság- és virágárusok, míg a pékáru-
boltok külön szabályok alapján nyitva lehetnek vasárnap is. Így például ezek a 
szaküzletek vasárnaponként délig fogadhatják a vásárlókat.

A törvényben nem említett, más típusú egységek is lehetôséget kaphatnak a 
vasárnapi üzemelésre a jövôben, errôl egy bizottság hoz majd döntést. Többek 
között azt a szempontot is figyelembe veszik, hogy az adott kereskedelmi egy-
ség turisztikailag látogatott területen helyezkedik-e el.

Az eredetileg a KDNP által felvetett vasárnapi zárva tartást elrendelô friss 
módosító javaslat a közvéleményt régóta foglalkoztató vita végére kíván pontot 
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November 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Aliz nevû kedves olvasóinkat.
Alíz: Az Alice névbôl, mely az Adel-

heid, Alexandra és Elisabeth nevek 
önállósult francia és angol becézôje.

 Köszönthetjük még: Alexandre, 
Adél, Huba, Szidónia nevû bará-
tainkat.

November 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Albert, Lipót nevû kedves olvasóin-
kat.

November 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ödön, Edmond, Ottmár nevû 
kedves olvasóinkat.

November 17.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Csod, Gergely, Hortenzia, 
Gergô, Ede nevû olvasóinkat.

November 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Péter –– Pál, Ottó, Ödön, Jenô 
nevû kedves olvasóinkat.

November 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Erzsébet, Zsóka, Liza nevû kedves 
olvasóinkat. 

November 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Félix, Jolán nevû kedves olvasóin-
kat.

Vízsugárral köszöntöttek a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülôtéren a du-
baji Emirates légitársaság elsô buda-
pesti járatát. Az emirátusokbeli légi-
társaság keddtôl naponta közlekedtet 
Budapest és Dubaj között egy Airbus 
A330-200-as gépet, amely 276 utast tud 
szállítani. A légitársaság közel kétszáz 
munkatársat foglalkoztat.

A Külkereskedelmi és Külügymi-
nisztérium helyettes államtitkára kie-
melte, a dubaji légitársaság megjele-
nése része a keleti nyitás politikájának. 
Balogh Csaba kiemelkedô jelentôsé-
gûnek nevezte, hogy az öböl-menti 
térség turistái és befektetôi felfigyel-
tek a magyar piacra, ami a bizalom 
jele. A légitársaság ugyanakkor nem 
csak járatot, hanem háromszáz új 
munkahely létrehozásával szolgálta-
tási központot is nyit az országban.

Megérkezett az Emirates elsô 
budapesti járata

Thierry Antinori, az Emirates kereskedelmi vezérigazgató-helyettese 
hangsúlyozta, a magyar piacon a leggyorsabb és a legkényelmesebb ajánlatot 
adják a kelet felé utazóknak, így a turizmus fellendítésében is szerepet kaphat-
nak. Elmondása szerint azért esett Budapestre a választásuk, mert a magyar 
fôváros jobb ajánlatot tudott adni, mint a versenytársak. A vezérigazgató-
helyettes elmondta, a budapesti járaton is lehetséges a kapacitások további 
bôvítése

Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója elmondta, a repülôtérnek 
fontos, hogy a világ legjobb légitársaságai jelen legyenek Budapesten és az 
Emirates a légi ipar egyik meghatározó szereplôje. Fontosnak nevezte, hogy a 
repülôgépek légiáru-szállításra is alkalmasak, mivel ez is segít a Budapest 
Airportnak abban, hogy az áruforgalom is tovább növekedjen.

Az Emirates légitársaságot 1985-ben alapították, az elmúlt 25 évben folya-
matosan nyereségesen mûködött. 2013-ban 22,5 milliárd dollár árbevétel mel-
lett 887 millió dollár nyereséget ért el a társaság, 44,5 millió utast szállított 80 
százalékos átlagos töltöttséggel.Dubaji székhelyérôl nyolcvannégy ország száz-
negyvenhét célállomására repül kétszáztizenöt géppel. 52 ezer alkalmazottat 
foglalkoztatnak, köztük százhetvenegy magyar munkavállalójuk van, ebbôl 
kilenc pilóta és százhuszonnégy légiutas-kísérô. Az Emirates üzemelteti a 
világon a legnagyobb Boeing 777-es és Airbus A380-as flottáját, ezek a világ 
legnagyobb utasszállítói. 

Szobrot állítottak az Operában 
a magyar világsztárnak

Életrajzi könyvvel és az operaház kerengôjében felavatott szoborral tiszte-
legtek a 100 éve született Fricsay Ferenc karmester emléke elôtt a Fricsay 100 
Minifesztivál zárásaképpen.

A magyar zenét és mûvészeket népszerûsítette külföldi karrierje során, 
latba vetette minden befolyását magyar zeneszerzôk mûveinek mûsorra 
tûzéséért, magyar szólisták fellépéséért. Neve Magyarországon nem eléggé 
ismert, szinte a teljes Fricsay-életmû fölfedezésre vár --– mondta Ókovács 
Szilveszter fôigazgató a könyvbemutatón az operaház Vörös szalonjában, ahol 
Akit a zene éltetett címmel néhány napja kiállítás is nyílt az 1963-ban, 48 éves 
korában Bázelben elhunyt magyar dirigensrôl.

A vasárnap kezdôdött Fricsay 100 Minifesztiválon korábban bemutatták 
Fricsay C-dúr miséjét a Szent István-bazilikában, az Erkel Színház közönsége 
pedig Edita Gruberová fellépésével Donizetti Lammermoori Luciáját hall-
hatta.

A  könyvbemutatón a karmester lánya, Marta Dobay-Fricsay apja zenészi 
és emberi portréját rajzolta meg köszöntôjében. „Zenei credója az volt, hogy 
csak alapos tanulással és közösségi szellemmel lehet szabadon kibontakozni 
úgy, hogy minden elôadás ünnepnap, kis istentisztelet legyen, ahol a frakkot 
nem munkaruhaként, hanem ünnepi öltözetként ölti magára az ember, kívülrôl 
és belülrôl” –-- idézte fel.

Elbeszélése szerint apja akkor volt elégedett egy koncerttel, ha annak végén 
másodpernyi csend állt be, és a közönség szinte nem mert moccanni a hatástól. 

Édesapja hozzá írt levelébôl is idézett; 
Fricsay Ferenc szavain átsütött köte-
lességtudata és szorgalma, segítôkész-
sége és mély vallásossága. „Én egy 
igazán boldog ember vagyok” --– 
vallotta meg a levélben.

Az életrajzi könyv fô szerzôje, 
Karczag Márton Fricsay életpályáját 
áttekintve felidézte, ahogy egy katona-
zenekar élén tíz év alatt meghódította 
Szegedet, majd Budapesten dolgozott 
néhány évig, innen pedig a nyugati 
karrier következett: Bécs, München, 
Berlin, Houston. „Döbbenetes munka-
bírása volt, rendkívül intenzíven 

A szuverenitás a 
legfontosabb 
nemzeti érték

“Ha tudni akarjuk, mi is legyen az a 
szabadság, amit követnünk kell, az 56-
osokra figyelünk”, akik mindenüket 
kockára tették, mindent feláldoztak a 
nemzet szabadságáért - mondta Hende 
Csaba, a nemzeti gyász emléknapján, 
a rákoskeresztúri Új köztemetôben 
tartott megemlékezésen. Hozzátette: 
“Ma is ez a legfontosabb magyar ügy”: 
szuverenitásunk védelme, és ha kell, 
csorbítatlanságának visszaszerzése. 

A honvédelmi miniszter kifejtette: 
1956 megmutatta, hogy legfôbb nem-
zeti értékünk és érdekünk a szuve-
renitás, az, hogy magunk dönthessünk 
és hogy magunk is döntsünk a sorsunk 
felett.

Azokra “a hôs katonákra emléke-
zünk”, akik tudták, mit kell tenniük; 
október 23. és november 4. között ha-
talmas utat jártak be: a néphadseregbôl 
újra honvédség lett. Mindenhol ott 
voltak, ahol szabadságharcosok har-
coltak: a Schmidt-kastélynál, a Széna 
téren, a Corvin közben, a Juta-dombnál 
és még sok helyen - hangoztatta Hende 
Csaba. 

A miniszter a nemzeti emlékhelyen 
tartott ünnepségen kiemelte: a 301-es 
parcella tanúja volt annak, “amint 
gyászban és könnyek között a csoda 
újjászületett”. 1956 hôseinek újra-
temetése egy új találkozás, egy új kez-
det színhelye volt .



tenni. Az indoklás szerint mára megérett a helyzet arra, hogy számos nyugat-
európai, például az osztrák vagy német mintát alapul véve hazánkban is törvény 
szabályozza a kereskedelmi elárusítóhelyek nyitva tartását. A törvényjavaslattal 
elô kívánják segíteni, hogy a vasárnap valóban az ország döntô többségének 
pihenônap legyen. Olyan szabadnap, amelyen a családi együttlétre lehetôséget 
adó idôt nem kurtítja még a vásárlással eltöltött idô is --– áll a tervezet 
indoklásában. A hét utolsó napján is dolgozók érdekét szem elôtt tartó javaslat 
kizárólag vasárnap és a munkaszüneti napokon tiltja meg az üzletek nyitva 
tartását, a többi napon –-- így például szombaton is --– idôbeli korlátok közé 
szorítja. Fô szabály szerint az üzletek a jövôben reggel 6 és este 10 óra között 
lehetnek nyitva Magyarországon.

A törvénytervezet leszögezi: nem kívánják korlátozni a kis családi üzletek 
nyitva tartását akkor, ha ezek nem jelentôs alapterületû kereskedelmi 
egységek, és az egyébként tiltott idôszakokban az üzlet tulajdonosai, illetve 
segítô családtagjaik maguk végzik a kereskedelmi tevékenységet.

Nem hagyja figyelmen kívül az éjszaka üzemelô boltok, illetve vendéglátó-
helyek nyitva tartását sem a javaslat, ezek esetében továbbra is a kerületi 
önkormányzatok vagy a települések képviselô-testülete rendelkezhet a helyi 
sajátosságok figyelembevételével. A módosító javaslat nem érinti a vendéglá-
tóhelyeket, trafikokat, a repülôtereken és pályaudvarokon üzemelô boltokat, 
továbbá a kórházakban lévô kereskedelmi egységeket, a termelôi piacok árusí-
tóhelyeit, valamint a vásárokat. A nyitva tartás új szabályainak betartását a 
jövôben is a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenôrzi, amely többszöri 
jogsértés után az üzlet ideiglenes bezárását is elrendelheti.

Egy másik, a kereskedelmi törvényt módosító javaslat a plázastop néven 
elhíresült, üzletnyitásra vonatkozó szabályozást pontosítja. Az utóbbi idôben 
ugyanis a nagyobb kereskedelmi vállalatok úgy próbálták megkerülni a ver-
senyhátrányban lévô cégek érdekében bevezetett korlátozást, hogy a belváro-
sokban, a lakóépületek szomszédságában kisebb méretû üzletek nyitásába 
kezdtek. Ezek közül több olyan épületben alakult, amelyet mûemlékké, világö-
rökségi helyszínné nyilvánítottak. 2016. január elsejétôl azonban bezáratnák a 
világörökségi területen mûködô diszkontokat, nagyméretû szupermarketeket 
és hipermarketeket, illetve a javaslat megtiltja, hogy ezekre a helyszínekre mû-
ködési engedélyt kapjanak a kereskedôk. További módosító javaslatok is a 
kormány elé kerülnek a jövô héten. Így például egyértelmûvé tennék, mely 
napi fogyasztási cikkeket kínáló kereskedelmi vállalatok esetében kell eleve 
megállapítani a piaci erôfölényt, ha felmerül a tisztességtelen piaci magatartás 
gyanúja vagy a versenykorlátozás tilalmának megsértése. Ezt az adott társaság 
piaci részesedésének mértéke alapján állapítja meg a jogszabály-módosítás.

4 milliárd euróra nôtt 
a külkertöbblet

Az idei év elsô nyolc hónapjában hazánk kivitele 7,6, behozatala 8,6 száza-
lékkal bôvült, az export értéke ezzel elérte az 55,1 milliárd eurót, míg az import 
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51,1 milliárd euró volt. A növekvô teljesítmények köszönhetôen a külkereske-
delmi többlet már 4 milliárd euróra nôtt, ami 20 millió euróval több, mint egy 
évvel korábban. A javuló adatok többek között a hazai gazdaság növekedésének, 
a hároméves csúcson lévô ipari teljesítménynek --– így a jármûgyártásnak és a 
kapcsolódó iparágak dinamikus erôsödésének --– és a fogyasztás bôvülésének 
köszönhetôek.

Idén augusztusban szintén pozitív volt a kereskedelmi mérlegünk: a termék-
kivitel értéke 6 milliárd euró, a behozatalé 5,7 milliárd euró volt, ami 279 millió 
eurós többletet eredményezett.

Ugyan az export értéke 1,7 százalékkal mérséklôdött az év nyolcadik hónap-
jában, a lassulás az ipart érintô, nyár végi ideiglenes gyárleállásokkal magya-
rázható, így ezek hatása várhatóan átmeneti lesz. Az import erôsödését tovább-
ra is támogatta a belsô kereslet növekedése, augusztusban 3,9 százalékos 
bôvülést mutatott.

A kedvezô adatok elsôsorban a gépek és szállítóeszközök árufôcsoportnak 
köszönhetôek, itt az év elsô nyolc hónapjában a kivitel 8,5, a behozatal 8 száza-
lékkal erôsödött. Kiemelkedô a közúti jármûvek árucsoport, ahol a tavalyi év 
elsô nyolc hónapjához képest 38 százalékos növekedés figyelhetô meg az export 
értékében, annak ellenére, hogy augusztus hónapban több autógyárnál volt 
átmeneti, szezonális leállás. A feldolgozott termékek kivitelében 6,4 százalékos 
emelkedést mértek, a behozatalban pedig ennél is nagyobb, 9,7 százalékos 
bôvülés volt megfigyelhetô a 2013. január–augusztusi idôszakhoz képest.

Legfontosabb kereskedelmi partnereink továbbra is az EU-tagországok, kö-
zülük is elsôsorban Németország: az ide irányuló exportunk 12 százalékkal 
gyarapodott az év elsô nyolc hónapjában, de jelentôsen nôtt a Bulgáriába, Íror-
szágba, és az Egyesült Államokba irányuló exportunk is. Az ázsiai partnereink 
közül elsôsorban a Koreai Köztársaság irányába tudtuk növelni a kivitelünket.

Közös ünnep a zene 
és az építészet jegyében

Idén Visegrádról indul és Erdélyen, Kárpátalján, Szlovénián, valamint Szlo-
vákián át Révkomáromnál ér vissza Magyarországra a Makovecz Imre 
munkássága elôtt tisztelgô Héttorony Fesztivál, amely november 4. és 22. kö-
zött húsz helyszínen zajlik majd. A Kiss Ferenc népzenész által megálmodott 
fesztiválon a koncerteken kívül Makovecz Imre szellemiségét idézô, életmûvét 
és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai beszélgetések és gyerekprogra-
mok várják a közönséget.

A fesztivál megnyitóját Visegrádon az Erdei Mûvelôdés Házában rendezik, 
ahol a Visegrádi táborok régen és ma címû kiállítást is megtekinthetik az 
érdeklôdôk. Ezen felül további építészeti témájú tárlatok nyílnak Makón, 
Csíkszeredán, Kolozsváron, Nagyváradon, Tiszapéterfalván, Kakasdon, 
Százhalombattán, Lendván és Révkomáromban is, többhöz kapcsolódva 
pedig szakmai kerekasztal-beszélgetéseket és filmvetítéseket is tartanak.

Makovecz Imre Magyar Pavilonja a Sevillai Expón 1992-ben épült fel. Tíz 
évvel késôbb ennek az épületnek az üzenete inspirálta a szervezôket arra, hogy 
megrendezzék az elsô Héttorony Fesztivált, hogy a zene és építészet kapcsolatá-
ra ráirányítsák a figyelmet.

A programokat kísérô zenei programokon olyan mûvészek és együttesek 
lépnek fel, mint Szvorák Katalin, Palya Bea, Lajkó Félix és Mohammad 
Reza Mortazavi, Berecz András és Berecz István, az Etnofon, a Söndörgô, 
a Góbé, a Csík Zenekar, Ferenczi György és a Rackajam.

A gálaestet idén is Makovecz Imre születésnapján, november 20-án tartják 
Budapesten, az újbudai Szent Imre-templomban.L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
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BSc, Eng (Hons), PhD, Master of Laws (Legal practice, Skills & Ethics)

Our legal service is exceptional
YOU BE THE JUDGE

BALESETET SZENVEDETT?
JÁRMÛVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, KÖZÉPÛLETEKBEN,

KÓRHÁZBAN (GONDATLANSÁG, ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS,

ERÔSZAK, TESTI SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB.

MINDEN AMI MARADANDÓ FIZIKAI, SZELLEMI

VAGY LELKI KÁRT OKOZOTT.

MIT KELL TENNI?
AZONNAL KÉT TELEFONSZÁMOT HÍVNI:

MENTÔK:                                    000
L.Y.TONGE & CO, LAWYERS     (03) 9670 5504

IRODÁNK MINDEN MÁS ÁLTALÁNOS JOGI ÜGYEKET IS VÁLLAL.

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

Telefon:    (03) 9670 5504
Fax:         (03) 9602 5615
Email:      ltonge@tongelawyers.com.au

Magyarul és angolul beszélünk.
Említse, hogy a MAGYAR ÉLET hetilapja hírdetése alapján hívott.

Rádió a drónon
Egyre népszerûbbek hazánkban a 

pilóta nélküli repülôeszközök (UAS).
Ha így halad a világ, lassan oda ke-

rülünk, hogy a vidéki szatócsboltok kí-
nálatában is kötelezôen szerepelni fog 
egy-egy UAS --– mert ha mégsem, 
leszólják a népek a tulajt, mondván, 
ennek még drónra sem futja. Ezt a 
helyzetet a pénzügyminiszter és a 
NAV szemszögébôl akár üdvösnek is 
tarthatnánk --– ám menten beborul a 
(mûszaki) kedvünk, ha áttekintjük, 
hol, hogyan és legfôképp mekkora 
teljesítménnyel kommunikálnak gaz-
dájukkal e fejünk fölött egyre gyak-
rabban föltûnô-röpködô masinák. A 
kép több mint kaotikus. Nézzük elsô-
ként a „holt”: akad olyan kütyü, amely 
a mobiltelefonok, más a rádióamatôrök, 
harmadik a WiFi, negyedik a mikrohul-
lámú sütôk, az ötödik a nemzetközi a 
légi forgalom sávtartományában dol-
gozik. Képernyôn --– szakmai szóval 
panorámavevôn --– nézve egy szak-
ember számára e káosz okán nyálcsor-
dító interferenciák és modulációk ala-
kulnak ki --– amelyek a hús-vér 
valóságban ripsz-ropsz rémes, hajme-
resztô helyzetekbe, kínos emberhalá-
lokba torkollhatnak. Csak egy példa: 
Józsika édesapja a legnagyobb jóin-
dulattal beszerzi az aktuálisan menô 
távol-keleti gépmadarat, kimennek a 
mezôre, emide szállnak, amoda bees-
nek –-- miközben a tôlük légvonalban 
két kilométerre lévô polgári reptérre 
landolni készülô pilóta nem érti, mi az 
a kiirthatatlan, az összes életfontosságú 
információt felülíró kerregô modulá-
ció a hangszórójában.

Mondhatjuk erre persze, a gépmadár 
sofôrje azért kapott kiképzést, hogy 
vészhelyzetben rádió nélkül is letegye 
a vasat a mezôszélre --– csakhogy ez 
nem vészhelyzet, hanem mestersége-
sen elôidézett károkozás. Akkor is, ha 
Józsika édesapja mûszaki analfabéta 
és a világ legjobb szívû embere.

A teljesítmény ugyancsak kényes 
kérdés: némelyik gyártónál úgy rep-
kednek a Wattok, mint viharban a bu-
gyik a szárítókötélrôl. Márpedig a 
rádiósugárzás mentül erôsebb, annál 
messzebb hallatszik. Ez ilyen faék 
egyszerûségû fizikai tény. Summa 
summarum, ha nem akarunk UAS 
miatt lezuhant gépet, sérültet, halottat, 
sürgôsen lépni kell.

Lázin Miklós András 
(Magyar Hírlap)

Puskás-sör kerül a 
boltokba

A futball legendáról elnevezett Pus-
kás-sör az október 23-i nemzeti ün-
nepet követôen került a boltokba. Az 
új sört a magyar futball válogatott leg-
elkötelezettebb szurkolói kóstolhatták 
meg elsôként. Puskás-sör hamarosan a 
nagyobb áruházláncokban és a kisebb 
üzletekben is kapható lesz.

A 4,6 százalékos alkoholtartalmú lá-
ger típusú sör csomagolásának kreatív 
arculatára korábban pályázatot írtak 
ki. A termék doboza aranyszínû és 
Puskás Öcsinek, az Aranycsapat le-
gendás csatárának képe, illetve 10-es 
mezszáma is látható rajta. A for-
galmazásból származó bevétel egy 
részét jótékonysági célokra fordítják; 
Puskás Ferenc özvegyének a kez-
deményezésére egykori futballisták 
nehéz helyzetbe került özvegyei és 
családtagjai juthatnak majd támo-
gatáshoz.

HOTEL /MOTEL / MUNKÁSSZÁLLÁS 
MAGYARORSZÁGON

Eladó vagy elcserélendô ausztráliai ingatlanra
A 115 ágyas Hotel / Motel / Munkásszálló egy patinás épületben 
Ercsin kivül, csöndes zöldövezetben 5 percre a szászhalombattai 

MOL kôolajfimítótól, 20 percre Budapesttôl az M 6-os autópályán, 
150 méterre a vasútállomástól. 

Két kilométerre a hajóállomástól. Autópálya 1,5 km-re.
A telek 9990 m2 , teljesen bekerítve, két fôkapuval, jól gondozott 
összköm ûves telken. Folyamatosan felújított, jó karbantartott, 

nagyon jó állapotu épület 1500 m2  tetô allatt.
A ház pincéje 91.5 m2 , az elsô és második emelet 

egyenként  585.6 m2  területû.
4 különálló apartmant és 32 többágyas szobát tartalmaz, mindegyik 

bu torozva hideg/meleg víz, hûtôszekrény és tévé. 
2 új közös fürdô 8 zuhanyozóval és 8 WC-vel, valamint 

6 különálló WC áll a lakók rendelkezésére. Külön van 2 db közös 
konyha mindennel fölszerelve, tévészoba, könyvtár, nagy mosoda, 

iroda, raktárszoba, stb.
A házhoz tartozik még egy különbejáratú, kertes 2 hálószobás teljes 

összkonfortos lakás, 4 db garázs, plusz 6 db barak.
A Hotel / Motel / Munkásszállás egész évben mûködik, 2 állandó 

alkalmazottal és egy menedzserrel, aki  jutalékra dolgozik. 
Jó kereseti lehetôség. 

Felhasználási lehetôség végtelen: idôsek otthonától-szanat oriumig, 
benzinkút,  kamion telephely, stb. elvi engedélyek mindenre. 

2010-es felbecsülés szerint az értéke 625.000 AUD.
Eladó 425.000 AUD áron alul vagy elcser lhetô ausztráliai ingatlanra.

Elsô benyomáshoz:  http://www.munkasszallo-szazhalombatta.hu

Érdeklôdés: Georg Neuhaus,
email:   cgneuhaus@internode.on.net

 Mobil telefon: 0488 252 534.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Nem diplomatikusak az ügyvivŒ ki-

jelentései, amelyek egyike arról szól, 
hogy Magyarországnak támogatnia 
kellene az Európai Unió Oroszország 
elleni szankcióit, nem pedig arról 
folytatni megbeszéléseket egy ilyen 
instabil idŒszakban, hogy adjanak au-
tonómiát az Ukrajnában élŒ magyar 
kisebbségnek. Ezenkívül a Reuters 
jelentése szerint az amerikai ügyvivŒ 
bírálta Orbán Viktor miniszterelnök 
Oroszország-politikáját több vonatko-
zásban is, köztük a Déli Áramlat gáz-
vezeték megépítésének támogatását, 
a paksi atomerŒmû fejlesztésérŒl kö-
tött orosz–magyar szerzŒdést, amely-
rŒl azt mondta, „nem teljesen átlát-
ható”. Bizony, nagy türelem kell elvi-
selni a megaláztatást a szövetséges, 
„baráti” Egyesült Államok kormányá-
tól, és képviselni az ország érdekeit a 
nagyhatalmi súly alatt. 

Külföldi vállalatok
adócsalási ügyei
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizs-

gálatot indított három külföldi óriás-
vállalat ellen adócsalás ügyben. A 
vizsgálatok a Szlovákiából, Csehor-
szágból és Ausztriából Magyaror-
szágra behozott cukorral, kávéval és 
étolajjal álltak összefüggésben, ami 
után a gyanú szerint nem fizették be 
az adót. Az adóhatóság vizsgálatai 
során kiderült, nemcsak a Bunge, ha-
nem két másik külföldi társaság – a 
Glencore és a Cargill – is részese 

annak a céghálónak, amelyet a bünte-
tŒügyben az adóhatóság feltérképe-
zett. A büntetŒeljárás 2013-ban indult. 
Az ellenŒrök leginkább azokra a tár-
saságokra koncentráltak, amelyek 
szokatlanul alacsony alaptŒkével el-
képesztŒen magas forgalmat bonyolí-
tottak le. Az eljárás során eddig nyolc 
személyt gyanúsítottak meg jelentŒs 
vagyoni hátrányt okozó, bûnszerve-
zetben elkövetett költségvetési csalás 
bûntette miatt. A gyanúsítottak közül 
négy személyt elŒzetes letartóztatás-
ba helyeztek, a többiek pedig házi Œri-
zetben vagy lakhelyelhagyási tilalom 
hatálya alatt állnak. További négy 
személyt közokirathamisítással gya-
núsítottak meg. A NAV eddig 50 va-
gyontárgyat foglalt le összesen 800 
millió forint értékben, emellett folya-
matban van 32 számítástechnikai esz-
köz adatainak vizsgálata. Ráadásul a 
hatóság nemzetközi jogsegély formá-
jában megkereste a szlovák nyomozó 
hatóságot is. Az ügyben a világ négy 
meghatározó gabonakereskedŒ válla-
lata, az amerikai ADM, a New York-i 
székhelyû Bunge, az amerikai Cargill 
és a francia Dreyfus is érintett. A 
magyar adóhatóság látókörébe került 
harmadik óriáscég, a Glencore mások 
mellett a mezŒgazdaságban tevékeny-
kedik. A svájci óriáscég éves forgal-
ma 2013-ban több mint 230 milliárd 
dollárra rúgott.

USA beutazási tilalom
A Napi Gazdaság internetes oldalá-

Nagyhatalmi súly alatt nehéz...

nak október 17-i értesülései szerint 
több amerikai érdekeltségû intéz-
ménnyel és céggel szemben is adó-
hatósági vizsgálat folyik Magyaror-
szágon, amire válaszul az amerikai 
fél arra készül, hogy megnehezítse a 
vizsgálatokban érintett hatóságok ve-
zetŒinek beutazását az Egyesült Álla-
mokba. André Goodfriend, az Egye-
sült Államok budapesti ügyvivŒje az 
M1 Híradójának azt mondta: „keve-
sebb mint tíz” magánszemélytŒl von-
ták meg az amerikai beutazási enge-
délyt, mivel korrupciós cselekmé-
nyekben vettek részt. Azt állította: 
hiteles bizonyítékaik is vannak elle-
nük, és korrupt kormánytagokról is 
említést tett, ám neveket nem árult 
el. Az ügyvivŒt bekérették a Külgaz-
dasági és Külügyminisztériumba, ám 
ott semmilyen bizonyítékkal, konkré-
tummal nem állt elŒ.

Szijjártó Péter külügyminiszter 
ennek kapcsán már másnap azt mond-
ta: ha az amerikai kormány nem bo-
csátja rendelkezésre a kért informá-
ciókat, magára vonja annak a gyanú-
ját, hogy csak befolyást akar gyako-
rolni bizonyos ügyekben. 

Ez a cikk a Magyar Élet részére no-
vember 5-én készül, bŒ két hét eltelté-
vel még nem adtak információt a be-
utazástól eltiltott személyek kilétérŒl 
amerikai részrŒl. 

– Jégkorszak Magyarország és az 
Egyesült Államok között – címmel 
jelenti a Neue Zürcher Zeitung címû 

svájci lap budapesti tudósítója, hogy 
André Goodfriend, a budapesti 
amerikai nagykövetség ideiglenes 
ügyvivŒje igen kíméletlen szavakat 
használt. – A korrupció mértéke Ma-
gyarországon elérhet egy olyan pon-
tot, amely veszélybe sodorja az or-
szág Egyesült Államokkal való viszo-
nyát – idézi az amerikai diplomatát a 
szerzŒ. Ugyanakkor megjegyzi: a 
konfliktus részletei csak nagyon las-
san kristályosodnak ki, mivel az 
Egyesült Államok egyelŒre nem közöl 
részleteket a döntésérŒl. A szerzŒ 
szerint az mindenképpen jelzésérté-
kûnek számít, hogy Szijjártó Péter 
külügyminisztert nem John Kerry 
amerikai külügyminiszter, hanem 
Victoria Nuland európai és eurázsiai 
ügyekért felelŒs amerikai külügyi 
államtitkár-helyettes fogadta. A cikk 
írója úgy véli, egyelŒre nem várható 
az álláspontok közeledése.

A Heti Válasz így összegez: „Most 
az USA és az EU elitje arra törekszik, 
hogy elŒször jöjjön ki a tábor Orbán 
alól, aztán majd lesz valaki, aki alter-
natívának mutatkozhat a Fidesszel 
szemben. Ne feledjük, itt Medgyessy 
Péterrel is lehetett már választást 
nyerni! A táborkiszervezést két 
szereplŒ tudja végrehajtani. Egyrészt 
maga a Fidesz – önsorsrontó módon – 
az olyan kiváló ötletekkel, mint a 30 
év alatti, tüntetésekre korábban soha 
nem járó néptömegeket is megmoz-
gató internetadó. A másik szereplŒ 

pedig a „külföld”, amely képes eg-
zisztenciális és morális félelmeket 
gerjeszteni a Fidesz-táborban. Ho-
gyan? Az EU az uniós támogatások 
egy részének befagyasztásával ope-
rálhat, és – ide a rozsdás bökŒt – fog 
is operálni. Amerika pedig, úgy tûnik, 
azt a szerepet választotta magának, 
hogy segít korruptnak láttatni az 
egész Fidesz-rezsimet. Valljuk be, 
korrupció mindig volt, lesz is, az már 
csak kommunikációs technikák és 
pénz kérdése, hogy sikerül-e az egész 
brancsot velejéig rothadtnak láttat-
ni.”

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal el-
nöke, elnökhelyettesei és vezetŒ be-
osztású tisztviselŒi közleményben 
utasították vissza a velük kapcsolatos 
korrupciós vádakat. Leszögezték: 
nem felel meg a valóságnak, hogy ne 
lennének büntetŒjogi következményei 
a költségvetést súlyosan megkárosító 
bûnszervezetek áfacsalásainak. Mint 
írták, a látókörükbe került áfacsalás-
sal kapcsolatban ellenŒrzések és 
büntetŒeljárások is indultak. (MTI)

EgyelŒre itt áll az ügy mozdulatla-
nul. A súlyos adócsalási ügyben a 
vizsgálatot az amerikai hatóságok 
akadályozzák, ugyanakkor korrupciós 
vádat lebegtetnek. A két ügy együvé 
tartozónak látszik.

Egy korábbi megállapításomat lá-
tom megerŒsítve: A nagy nemzetek 
bármit megtehetnek, a kis nemzetek 
a védekezésért is meglakolnak. 

HUNGARIAN (MAGYAR) SOCIAL CLUB
November 15-én szombaton 7.30-kor

Erzsébet és Katalin bál
A jo hangulatról az Új Hullám gondoskodik Melbournebôl
Minden Erzsébetet és Katalint virággal köszöntünk fel!

 Belépô:  $20.00
Nagyszabású tombola, értékes nyereménytárgyakkal
 Ételek és szeszesitalok mérsékelt klub áron kaphatók.
Szeretettel várjuk önt, családját és kedves barátait!!

Helyfoglalás a Magyar Social Club-ban
(szombaton 3-tól 7-ig,  vasárnap 12- tôl 10-ig)

 vagy Palinko Icánál: 0499 542 642

706-708 Smithfield Road,Edensor Park NSW 2176   
Phone: 9610 6226

Finom Bistro:
Szombat: 3-tol 10-ig.   Vasárnap: 12-tôl 10-ig
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A  MI  MAGYAR  ADÁSUNK V.
Józsa ErikaVolt egyszer egy magyar 

adás a román fővárosban, Bu- 
karestben. 1969-et írtunk, a poli-
tikai barométer éppen enyhü-
lésre állt, így megtörtént az a 
csoda, hogy a román televízió 
egyszercsak megszólalt ma- 
gyarul!  Nosza ünneplőbe öltö-
zött a székely, s úgy ült le min-
den héten a tévé elé, ahonnan 
magyarul beszéltek hozzá.

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

A Magyar Adás történetéről az 
egykori szerkesztőség három 
tagja, Józsa Erika, Simonffy Ka- 
talin és Tomcsányi Mária köny-
vet írt, melynek bemutatója 
novemberben lesz Marosvásár- 
helyen. Lapunk olvasói elsőként 
pillanthatnak bele a kolozsvári 
Kriterion könyvkiadó gondozá-
sában megjelenő kötetbe.

Simonffy Katalin
A múltat kitörölni nem 

lehet (Rugonfalva, 2011. július 9.)

Kávézunk és beszélgetünk a 
felújított rugonfalvi kúria udva-
rán, László Csaba néptánc kore-
ográfussal, feleségével Lujzával és 
férjemmel H. Szabó Gyulával. 
Csabát több, mint harminc éve 
ismerem, brassói középiskolás 
volt, amikor a kalákás csoportba 
beválasztották a táncoslábú ífjút. 
Mondom neki: szeretném megnéz-
ni, mi lett a rugonfalvi tájházból. 

Gyula volt az ötletgazda, aki 
akkor már igencsak jól ismerte a 
nyikómenti falvakat. A kolozsvári 
bölcsészkar végzettjeként 1976-
ban a községközpont, Siménfal-
va általános iskoláját választotta 
orosz-magyar szakos tanárként. 
Nagyon messze kerültünk akko-
riban földrajzilag egymástól, Bu- 
karestből a közlekedési viszo-
nyok miatt hét-nyolc órát utaz-
tam  vonaton, buszon, szekéren, 
traktoron. Ha tehettem, és a 
szerkesztőségben szemet húny-
tak fölötte, a filmezések után 
többszáz kilométeres kitérőt 
téve a Nyikómente érintésével 
mentem vissza a fővárosba. 

De visszatérve a rugonfalvi 
tájházra. A falu legrégebbi házát 
szemeltük ki erre a célra. Lakóit 
elköltöztették, az omladozó, pó- 
kokkal és poloskával teli épület 
helyreállításán sok dolgos kéz 
munkálkodott. Hivatalos papí-
rokkal, épületanyaggal, a köz-
ségháza, polgármester, párttit-
kár segített, kőművesek, ácsok 
építők és tanárok, köszönetért 
dolgoztak, hogy fehérre meszel-
ve, kitakarítva, kijavított kerítés-

dont, a fáradságosan összesze-
dett gyűjteményt széthordták,  
egy része talán a székelykeresz-
túri műzeumban várja a...  Kit, 
vagy mit is?...

Boros Zoltán
METANYELV ÉS TRAN-

SZILVANIZMUS
A múlt század hetvenes évei-

nek erdélyi kultúrája természet-
szerűen igen sokban különbözik 
a mai időszaktól. Ha végiggon-
dolom, a régi és az új nem min-
den szempontból jelenti a rossz 
ela-vultat és a jó újat. A színházi 
előadások például nemcsak tár-
sasági, hanem társadalmi ese-
ményszámba mentek. Ez volt 
ugyanis a kultúrának az a terüle-
te, ahol a kommunista uralom 
évtizedei a- latt kialakult meta-
kommunikáció, sajátos irodalmi 
és színpadi tolvajnyelv segítségé-
vel a cenzúra szempontjából leg-
ártatlanabbnak tűnő szövegek is 
új jelentést kaphattak a közön-
séggel való találkozáskor. Az 
erdélyi magyarság létkérdéseiről 
tudott a szerző mondani, üzen-
ni fontos  dolgokat, a rendező, 
színész, néző képes volt azonos 
hullámhosszon kommunikálni. A 
képletes tartalmak megfejtése, a 
sorok közötti olvasás nemzeti 
sporttá, össznépi eszperantóvá 
vált. A legértékesebb színházi 
előadások népszerűségben vete-
kedtek a populáris műfajokkal. A 
jelentős premierek egy jó része 
(sajnos, nem mindegyik) képer-
nyőre került, a rendszeres, havi 
egy színházi közvetítés vagy 
tévéjáték szaporította a közönsé-
gét a hat erdélyi magyar színház-
nak, akkor úgy mondtuk: közön-
séget nevelt. Legjobb színé-szeink 
a szó szoros értelmében (kivéve a 
gázsit) sztárok lettek. 

 A zene területén az adás - 
merem állítani - hozzájárult jó né-
hány műfaj, ágazat fejlődéséhez 
Erdélyben, sőt egynémelyiknek 
már a létrejötténél bábáskodott. 
Például a könnyűzene és a táncház 
mellett a régizene promoválásban 
is komoly szerepet vállaltunk. A 
Siculus fesztiválon és a csíkszeredai 
régizene fesztiválon sőt a szebeni 
jazzfesztiválon, a táncháztalálkozó-
kon a szerkesztőség társszervező 
volt, bár ez nem mindig jelenhetett 
meg a plakátokon. Besegítettünk a 
szervezésbe, műsorvezetést vállal-
tunk, a magyar adás igyekezett 
erkölcsi és anyagi támogatást is 
nyújtani a rendezvényeknek.

A táncházmozgalom felvirág-
zásában rendkívüli szerepe volt a 
Kaláka c. műsornak (Simonffy Ka- 
talin-Csáky Zoltán). A műkedvelő 
mozgalom, a kórusok, falusi é- 
nek- és táncegyüttesek verseng-
tek azért, hogy Feczkó Zoltán 
adásaiba bekerülhessenek. Zol-
tánnak egész Erdélyt átfogó nyil-
vántartása volt a műkedvelő 
együttesekről, kórusokról, elő-
adókról, nótaénekesekről és népi 
zenekarokról. Ő úgy mondta: 
még azt is tudja róluk, hogy ki 
hányas cipőt visel. Az együttesek 
úgy érezhették, hogy van miért 
dolgozzanak, próbáljanak, mert 
évente egyszer-kétszer biztos, hogy 
a tévé is közvetíti a műsorukat.

Felkászálódunk egy zsúfolt autó-
buszra. Smink nélkül, fények nél-
kül, vissza a hétköznapi valóság-

sel, zöldellő udvarral fogadjuk a 
műsorban szereplő diákokat

A begyűlt anyagot szakem-
berek irányításával tisztították 
meg, konzerválták, rendszerez-
ték. A kis házban rendre helyük-
re kerültek a dolgok, mialatt Vári 
Attila szerkesztő társammal a 
tévéfelvétel napján bemutatásra 
kerülő műsorszámokat ötöltük 

ki. Bár nem tudtuk, hogy ez lesz 
az utolsó Kaláka, emlékezetessé 
szerettük volna tenni ezt a külö-
nös eseményt.

Próbálom felidézni, a gyorsuló 
idő sodrában egyre reménytele-
nebbül, az akkori életritmusun-
kat. A szerkesztőknek havonta 
akár több rovata is lehetett, amit 
kötelező volt letenni a (vágó)asz-
talra, amikor eljött a napja.

Az emlékekektől elkalandozó 
szövegemet Csaba azzal szakítja 
meg, hogy a laptopján megnyít 
egy ablakot és kiteríti elém a 
fekete-fehér fotókat, amelyek a 
rugonfalvi tájház felavatásakor 
készültek. A fotóst szemmel lát-
hatóan nem érdekelték a  pa- 
don ülő műsorvezetők és meg-
hivottjaik, életképeket vadászott. 
De még így is akadnak a tömeg-
ben felismerhető, neves személyi-
ségek, ismert arcok, Márkos 
Albert, zeneszerző, dr. Papp Ist-
ván történész, nyugalmazott 
múzeumigazgató. S a képek egy 
részére valaki felírta, hogy me- 
lyik faluból jöttek a táncosok.

Ennyi kép maradt meg a más-
félórás tévéfelvételből és egy 
összesodort plakát, amit a szé-
kelyszentmiklósi falusi ház köny-
vespolcán nemrég megtaláltam. 
A műsor sokezer értékes perc 
mellett odaveszett, amikor ezerki-
lencszáznyolcvanötben a Ma- 
gyar Adást párthatározattal egyik 
napról a másikra megszüntették.

A múzeumház? Bezárt kapu 
fogadott. Került valaki, aki visz-
szaigényelte a sosemvolt tulaj-

Józsa Erika
A RIPORTER MINDIG 

RIPORTER MARAD...
... mindig, mindenhonnan 

tudósít. Az igazi riporter. Az igazi 
újságíró. Az, aki nem csak ke- 
nyérkeresetnek, de hivatásnak 
tekinti a munkáját. Úgy érzem, a 
Magyar Adás minket ilyen újság-
írókká nevelt. Egyikünk sem tu- 
dott úgy kisétálni a szakmából, 
hogy a „riporterséget” abbahagy-
ja. Be kell vallanom, én most - 
évekkel a valódi, mindennapi te- 
levíziózás után – sem tudok úgy 
elmenni események mellett, 
hogy ne kezdjen el peregni ben-
nem a film.

Pereg a film a visszaemléke-
zésben is. Ez a könyv számomra 
valahogy képben, hangban a 
képernyőn meséli a történetet. 
LÁTOM és HALLOM. 

Ott vagyok a kilencedik eme-
leten, adás után. Arcomon még 
vastagon áll a smink, a Bodor iro-
dájában vágni lehet a füstöt és 
már félig üres a vodkásüveg. A 
kollégák élénken kommentálják 
az éppen lefutott műsort. 
Csengnek a telefonok. Gratulá-
ciók, kommentárok, kritikák. 
Minden adás egy-egy premier. Le 
kell vezetni a feszültséget. Át kell 
öltözni, le kell mosni a sminket. 
Lassan lehiggadunk, visszaved-
lünk hétköznapi énünkbe, meg-
nyomjuk a lift hívógombját. A 
liftesnéni kötöget, de egy sima 
egy nádli között valahogy mégis 
eltalálja a földszint gombját. Ha 
netán ölbetett kézzel, kötőtűi nél-
kül űl a gombok mellett, tudjuk 
valamilyen ortodox szent napja 
van Észre sem vesszük, magától 
értetődően románra fordítjuk a 
szót, ahogy köszöngetünk a ki-be 
szálló kollégáknak. A kapun kívül 
aztán magunkra maradunk. 

ba.
Adások utáni ünnepléseink 

aztán a Pali távozásával és a vod-
kázás betiltásával véget is értek. A 
nyolcvanas évekre alaposan 
megváltozott a környezetünk s a 
közérzetünk.

85-ben aztán megtörtént a 
filmszakadás. Néhányan a kollé-
gáink közül Magyarországon foly-
tatták. Páran befutottak. A leglát-
ványosabb Csáky Zoli sikere volt, 
aki máig a Duna tévé egyik leg-
kedveltebb és legismertebb arca. 
Mikor azt mondom ismerem, kol-
légák voltunk, egyesek csak néz-
nek rám hitetlenkedve: tényleg ?!

Befutott Cselényi Laci is. Még-
hozzá nagyon magasra: a Duna 
Tévé elnökségéig vitte! Ahogy 
mondják: pozicióba került. So- 
kan azt várták, most jönnek majd 
a lenézett, mellőzött erdélyi tévé-

sekre a jó idők, hiszen ki más, ha 
nem az aki közülük való ismerné 
valódi értékeiket?!

Mások a tévés szakmán kívül 
értek el szép sikereket odaát, 
vagy még távolabb. A helyben-
maradók pedig otthon / itthon 
vitték tovább a fáklyát, éltették a 
lángot. Nem lehet itt meg nem 
említeni Csép Sándor példás 
helytállását mely előtt valameny-
nyien főhajtással tisztelgünk.

Pereg a film, a magyar adás 
filmje, valamennyiünk életfilmje. 
Ez a könyv újra összehozott ben-
nünket. Nem kell már tévés év-
fordulóra várni, mely összeverbu-
vál bennünket egy-egy találko-
zásra. Együtt újra a csapat. Sajnos 
nem a nagy csapat, csak a kicsi, 
azok csapata akik megmaradtak... 
s akik megmaradtak „riporternek”. 
Akik büszkék a kilencedik emele-
ten eltöltött éveikre. Akik fontos-
nak tartják azt, hogy az olvasónak 
átadják ezt a történetet.



Megkezdôdött a Costa Concordia 
tengerjáró roncsának darabokra sze-
dése az észak-olasz Genova kikötôjé-
ben. A fémrészeket újrahasznosítják, 
a tengerjáró berendezési tárgyait be-
zúzzák, hogy a tragikus sorsú hajó 
tárgyaival senki se kereskedhessen.

A korábbi tervekkel ellentétben a 
2012. január 13-án zátonyra futott Cos-
ta Concordia hatalmas roncsát nem 
semmisítik meg, hanem minden lehet-
séges részét újrahasznosítják --– jelen-
tette be a Costa Crociere hajótársa-
ság.

Újrahasznosítják tehát a háromszáz 
méteres, tizenegy emeletes hajó fém-
részeit, az üveget, mûanyagot, papírt, 
márványt, csempét és az elektronikus 
berendezéseket a fedélzeti mûszerek-
tôl a kabinokban maradt hûtôszekré-
nyekig és asztali lámpákig.

A több mint hatvanezer tonna súlyú 
tengerjáróból ötvenezer tonna anyagot 
dolgoznak fel. A munkálatokban öt-
venhárom cég vesz részt.

A Costa Concordia mólóján felállítot-

tak egy nagyméretû zúzógépet: ezzel 
megsemmisítik a tengerjáró összes 
berendezési tárgyát, amelyet nem 
tudnak másképpen hasznosítani.

A Costa Crociere hajótársaság ezzel 
meg akarja akadályozni a Costa Con-
cordia emléktárgyaival való kereske-
delmet. A baleset óta többször elôfor-
dult, hogy a tengerjáró berendezési 
tárgyait interneten igyekeztek eladni. 
Ez lett a sorsa a fedélzeti harangnak is, 
amelyet 2012 márciusában loptak el. A 
feltételezések szerint a harangot négy-
ezer euróért (több mint 1,2 millió fo-
rintért) adták el.

A Costa Concordia roncsát jelenleg is 
biztonsági szolgálat ôrzi, hogy semmit 
se tulajdonítsanak el róla.
Giuseppe Bono, a Costa Crociere 

flottájának építésével megbízott Fin-
cantieri olasz hajógyár ügyvezetô 
igazgatója szerint a balsorsú Costa 
Concordiának még az emlékét is ki 
akarják törölni.

A Costa Concordiát 2005-ben avatták 
fel. Ez volt a Costa Crociere legna-

gyobb és legértékesebb tengerjárója. 
A toszkán Giglio-szigetének partjainál 
történt hajószerencsétlenségben 32 
személy veszítette életét. A tenger-
járót 2013 szeptemberében egyenesbe 
állították, 2014 nyarán elvontatták a 
genovai kikötôbe. 

* * *
Hetven év után megszületett az a 

szerbiai rendelet, amely eltörölte a 
vajdasági Csúrog, Zsablya és Mozsor 
magyar lakosságának kollektív bû-
nösségét kimondó jogszabályt --- jelen-
tette be Aleksandar Vucic szerb mi-
niszterelnök vasárnap Szabadkán.

A miniszterelnök részt vett az 1944-
1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok 
tiszteletére rendezett  megemlékezé-
sen Szabadkán, a Zentai úti temetôben. 
Ez volt az elsô alkalom, hogy a szerbiai 
vezetés a szabadkai emlékmûnél lerót-
ta kegyeletét.

A Vajdasági Magyar Szövetség nevé-
ben Pásztor István elnök, a helyi 
önkormányzat nevében Ilija Maravi 
képviselô-testületi elnök, a Magyar 
Nemzeti Tanács nevében pedig dr. 
Korhecz Tamás elnök helyezték el a 
kegyelet virágait.

Az eseményen felavatták azt az új 
szobrot is, amelyet az egy éve ellopott 
Vergôdô madár emlékmû helyén állí-
tottak fel. A szobor annak a 852, Sza-
badkáról és környékérôl elhurcolt, fô-
leg magyar, horvát és német 
embernek állít emléket, akit 1944 
ôszén a temetôben végeztek ki.

Az áldozatok emlékét ôrzô Vergôdô 
madár nevû szobrot tavaly októberben 
lopták el, a tettet a szerb és a magyar 
kormány is elítélte. Egyesek szerint 
színesfémtolvajok vitték el, mások 
szerint viszont politikai indíttatásból 
távolították el az emlékmûvet, és ezzel 
akartak “gátat vetni” annak a megbé-
kélési folyamatnak, amely a szerb és a 
magyar nép között tavaly nyáron meg-
indult.

A szerb parlament tavaly nyáron fo-
gadta el azt a nyilatkozatot, amely elí-
télte az 1944-1945-ös délvidéki 
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Árulók
Valamikor Rákóczi villámának hív-

ták, de késôbb elárulta a Rákóczi sza-
badságharcot és a Nagyságos Fejedel-
met. Ocskay László brigadéros gya-
nús veszteglésével felkeltette a Feje-
delemnek és vezérkarának figyelmét 
de árulása csak akkor lett nyilvánvalóv  
amikor katonáit I József császár iránti 
hûségesküre kényszeritve csatlakozott 
a labanc Pálffy János császári tábor-
nagy hadához.
Jávorka Ádám érsekújvári fôhad-

nagy elhatározta, hogy elfogja az áru-
lót. Koldusnak öltözve belopózott a 
Révay kastélyba, és kiké mlelte, hogy 
mikor megy vissza Ocskay Ocskóra. 
Estefelé az országúton vitézeivel les-
ben állt, és kisérôi nagy részének fel-
koncolása után élve elfogta Ocskayt, 
majd Érsekújvárra vitte. Itt egy hadi-
törvényszék Ocskayt elôbb karóba 
húzásra, végül kegyelembôl pallós ál-
tali halálra ítélte. Hiába tagadta most 
meg I Józsefet, Rákóczihoz való visza-
térését igérve, 1710 január 3-án lefe-
jezték, és fejét a vár bástyáján karóra 
tûzték.

Alakját az irodalomban Jókai Mór 
regénye a „Szeretve mind a vérpadig”, 
valamint Herczeg Ferenc legsikeres-
sebb színmûve az „Ocskay brigadéros” 

örökítette meg.
Nos, a mi humánus a bûnözôket kesz-

tyûs kézzel kezelô társadalmunkban 
szó sincs karóba húzásról, pallósról, de 
még sokan azt is kifogásolják, ha az 
életfogytiglani börtön bûntetés val ó-
ban életfogytiglant jelent. Manapság 
sokszor a hazaárulók olyan gazdagok, 
hogy a jogrendszert felhasználva 
megfélemlíthetik azokat, akik ôket ha-
zaárulóknak neveznék.

Október 31-én közölte a Magyar 
Nemzet, hogy Magyarország úniós 
támogatásoknak felfüggesztését és 
egyes magyar cégek úniós pályáza-
tokról való kitiltását követelte a Gyur-
csány vezette Demokratikus Koalició 
az Európai Bizottság leendô elnökénél. 
Eközben DK elnök Gyurcsány Ferenc 
aznap Andre Goodfriend amerikai 
ügyvívôvel és más diplomatákkal 
egyeztetett, majd az úniós támogatások 
elvesztésével fenyegette meg a kor-
mányt. A Fidesz mindezt felháborító-
nak nevezte, mondván a Gyurcsány 
kormány idején volt Magyarország 
minden idôk legkorruptabb korszaka. 
Bizar dolognak nevezte a Fidesz, hogy 
Gyurcsány Ferencnek a pártja beszél 
korrupcióról, akinek „kormányzása 
idején offshore cégeken, színlelt szer-
zôdéseken, ingatlanpanamákon, telek-
cseréken keresztül, nokiás dobozokban 

szivattyúzták ki a közpénzeket az or-
szágból, sôt az alvilágból is csúszó-
pénzeket fogadtak el.”
Pelczné Gál Ildikó a Fidesz EP kép-

víselôje úgy nyilatkozott, hogy meg-
döbbentô a DK „újabb kisérlete ha-
zánk lejáratására”.

Nos, errôl a DK akcióról Gyurcsány 
Ferenc levélben tájékoztatta Orbán 
Viktor miniszterelnököt, -ez a kezde-
ményezés a bukott kormányfô szerint  
(itt ne nevessünk) nem hazaárulás.

Azoknak, a millióknak akik nem is-
merik az úniós labiritust Schöpflin 
György tájékoztatója a Lánchíd rádi-
óban egy kicsit megnyugtató. Az Eu-
rópai Parlament fideszes képviselôje 
szerint nevetséges és komolyan vehe-
tetlen a Gyurcsány párt kezdeménye-
zése, hogy a kormány ne dönthessen 
szabadon a magyar úniós forrásokról. 
A képviselô szerint annak nem lesz 
támogatottsága, mert olyan preceden-
set teremtene, amely senkinek sem 
érdeke Európában.

Visszatérve Ocskay brigadéroshoz, a 
kuruc majd labanc árulóról legalább 
elmondhatjuk, hogy fiatal korában a 
hazáért harcolt, ugyanakkor a 21. szá-
zad „demokrata”, „haladó” bagázsa 
szünet nélkül ártott és árt a hazának.

Kroyherr Frigyes 
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vérengzéseket, valamint a kollektív 
bûnösség szellemében hozott háborús 
határozatokat, magát a rendeletet 
azonban nem törölte el.

1944-1945 telén a Bácskába bevonuló 

szerb csapatok bevezették a katonai 

közigazgatást, és több hónapos meg-

torló hadjáratot kezdtek a relatív 

többséget alkotó ártatlan magyar pol-

gári lakosság ellen. Újvidéken, Sza-

badkán, Zomborban és sok más ma-

gyarlakta helységben több tízezer 

embert gyilkoltak le. Az áldozatokat a 

zentai úti temetôben hantolták el négy 

hatalmas tömegsírban. A kivégzettek 

között voltak a magyarokon kívül 

horvátok, baranyai németek és kisebb 

számban bunyevácok, illetve szerbek 

is. Az áldozatok száma megközelíttek a 

kétezret. Közülük --– a Kegyeleti Bi-

zottság odaadó munkájának köszönhe-

tôen --– 978 áldozatot azonosítottak.

* * *
Idén eddig tizenhat bankot zártak be 

az USA-ban. Az állami betétbiztosítási 

alap szerint a csôdhullám négy éve 

tetôzött, a bezárt bankok száma 2010-

ben az egy évvel korábbi száznegy-

venrôl százötvenhétre nôtt. Két éve 

ötvenegy, három éve kilencvenhat 

bank ment csôdbe. A 2007 vége óta 

megszûnt bankok száma csaknem öt-

száz.

A betéttulajdonosokat fejenként 250 

ezer dollárig biztosítja az amerikai 

betétbiztosítási alap. Az állami betét-

biztosítási alap honlapjára felkerült 

adatok szerint legutóbb az illinoisi The 

National Republic Bank of Chicago aj-

tajára került lakat. A szövetségi ál-

lamban az év eleje óta ez az ötödik 

csôdbe jutott bank.

Elemzôk szerint a bankcsôdök foko-

zatosan csökkenô száma azt jelzi, hogy 

az ágazat már kiheverte a 2008-as vál-

ságot.

* * *
A kakaóbabban található természetes 

gyógyhatású vegyületcsoport, a flavo-

noidok segítségével egészséges idôs 

embereknél megelôzhetô a korral járó 

szellemi hanyatlás --– erre a követ-

keztetésre jutottak a Columbia Egye-

tem tudósai.

A kutatások --– amelyekrôl a Nature 

Neuroscience online kiadásában jelent 

meg tanulmány --– szolgáltatják az 

elsô közvetlen bizonyítékokat arra, 

hogy a szellemi hanyatlás az agy egy 

bizonyos területéhez köthetô és a 

folyamat meghatározott étrend segít-

ségével visszafordítható.

A kor elôrehaladtával romlanak a 

kognitív funkciók, a folyamat már a 

fiatal felnôttkorban kezdôdik, de az 

elsô tünetei az 50-60 éves korban je-

lentkeznek. Ez a folyamat nem té-

vesztendô össze az elbutulással, leé-

püléssel járó Alzheimer-kórral    

olvasható a ScienceDaily hírportálon.

A tanulmány vezetô szerzôje, Scott 
A. Small professzor korábbi állatkísér-

leteiben kimutatta, hogy a korral járó 

szellemi hanyatlás összefügg az em-

lékezetért és a térbeli tájékozódásért 

felelôs agyterület, a hippokampusz 

meghatározott részén, az úgynevezett 

gyrus dentatusban (fogazott agyteker-

vényben) bekövetkezô elváltozások-

kal.

A kutatócsoport ezúttal arra vállal-

kozott, hogy kiderítse, létezik-e az em-

bernél ok-okozati összefüggés a gyrus 

dentatus elváltozásai és a korral járó 

szellemi hanyatlás között és visszafor-

dítható-e a folyamat a kakaóbab flavo-

noidjainak segítségével. Régebbi ku-

tatások során ugyanis bebizonyosodott, 

hogy ezek a vegyületek az egerek ese-

tében elôsegítik az idegsejtek közötti 

összekapcsolódásokat a fogazott agy-

tekervényben.

A három hónapon át tartó vizsgála-

tokban 37 egészséges, 50 és 69 éves 

közötti önkéntes vett részt. A résztve-

vôk fele napi 900 milligramm flavo-

noidot tartalmazó italt fogyasztott, 

míg a kontrollcsoport étrendjében 

mindössze napi 10 milligramm vegyü-

let szerepelt. A kutatás kezdetén és 

végén az összes résztvevôt funkcioná-

lis mágnesesrezonancia-vizsgálatnak 

(fMRI) vetették alá, amelynek során 

vizsgálták az agyterület anyagcseré-

jének milyenségérôl tanúskodó vérel-

látást. Emellett valamennyi önkéntes-

sel memóriateszteket is végeztettek.

„Az agyi képalkotó eljárás észreve-

hetô változásokat mutatott ki azoknál, 

akik magas flavonoiddózisokat szed-

tek” --– közölte a tanulmány elsô szer-

zôje, Adam M. Brickman docens.

A csoport tagjai szignifikánsan jobb 

eredményeket értek el a memória-

teszteken is, az önkéntesek három hó-

nap után a 30-40-esek szintjén tel-

jesítettek. Scott A. Small professzor 

hangsúlyozta, hogy az eredmények 

hitelesítéséhez nagyobb résztvevô-

szám szükséges. A tudós egyben azt is 

hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok során 

alkalmazott speciális ital nem azonos a 

csokoládéval, így óva intett mindenkit 

attól, hogy fokozott édességfogyasztás-

sal próbálja a kutatások során kimuta-

tott eredményeket elérni.

Akik rendszeresen fogyasztanak dió-

féléket, annál csökken a valószínûsége, 

hogy rákban vagy szívbetegség miatt 

hal meg --– mutatta ki egy 30 évet 

felölelô amerikai kutatás, amiben 

mintegy 119 ezer férfit és nôt követtek. 

A tapasztaltak alapján azt állapították 

meg, hogy akik nagyjából naponta et-

tek diót, azok 20 százalékkal kisebb 

eséllyel haláloztak el a vizsgált idô-

szakban, mint akik sosem fogyasztot-

ták azt.

A szívbetegség okozta halál kockázata 

29 százalékkal, a rákos halálozás koc-

kázata 11 százalékkal csökkent azok-

nál, akik hetente hétszer vagy többször 

ettek diót – azokhoz képest, akik sosem 

fogyasztottak a csonthéjas magból.

A vörösborban fellelhetô rezveratrol, 

igen aktív az emberi sejtekben. A kék-

szôlô héjában, az étcsokoládéban és 

más élelmiszerekben lévô rezveratrol 

a kutatások szerint egy olyan kémiai 

útvonalat aktivál a sejtekben, ami a 

lassabb öregedéssel hozható összefüg-

gésbe. Más vizsgálatok a vegyület elô-

nyös hatásait mutatták ki a szív-és 

érrendszerre, illetve a daganatos be-

tegségekkel szemben.

* * *
Mindenekelôtt a kárpátaljai magyar 

közösség stratégiai céljainak megva-
lósításán fog dolgozni az új ukrán tör-
vényhozás képviselôjeként --- mondta 
Brenzovics László, a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnöke, aki parlamenti mandátumot 
szerzett az államfô pártjának listáján.

Brenzovics, aki a múlt vasárnapi 
elôre hozott választásokon a 62. helyen 
szerepelt Petro Porosenko Blokkjá-
nak (BPP) listáján, elmondta: fontos-
nak tartja, hogy ismét lesz képviselôje 
a kárpátaljai magyarságnak az ukrán 
parlamentben.

Annak ismeretében, hogy a központi 
választási bizottság (CVK) közzétett 
adatai szerint a BPP 64 képviselôt 
küldhet választási listájáról a parla-
mentbe, a KMKSZ elnöke kifejtette: 
örvendetes, hogy a kárpátaljai magyar 
szavazók teljes mellszélességgel kiál-
ltak Petro Porosenko mellett mind az 
elnökválasztás, mind a parlamenti vá-
lasztás során, jelezve, hogy egyetérte-
nek az államfô és pártja európai irá-
nyultságú programjával.

„A céljaink nagyrész egybevágnak, 
hiszen a kárpátaljai magyarok is a bé-
ke megteremtését, az európai integrá-
ciót és a hatalom decentralizációját 
akarják” --- fogalmazott.

Hangsúlyozta, azon fog munkálkodni 
az ukrán törvényhozásban, hogy sike-
rüljön elérni azokat a célokat, ame-
lyeket a KMKSZ és az elnökjelölt Po-
rosenko közötti választási 
megállapodásban fektettek le május-
ban. Ide sorolható a kárpátaljai ma-
gyarok európai szabványoknak meg-
felelô nyelvhasználati jogainak a 
biztosítása, a magyar oktatási rendszer 
fejlôdéséhez szükséges feltételek 
megteremtése, a tömbmagyarság ér-
dekeinek figyelembe vétele az ukraj-
nai területi-közigazgatási reform so-
rán, és nem utolsó sorban a kárpátaljai 
magyarság parlamenti képviseletének 
lehetôvé tétele –- tette hozzá.

A kérdésre, hogy milyen parlamenti 
bizottságban szeretne tevékenykedni, 
Brenzovics elmondta: olyanban, ahol a 
legtöbbet tehetné a kárpátaljai ma-
gyarság jogainak biztosítása érdeké-
ben. Azt is közölte, hogy ukrajnai ma-
gyar parlamenti képviselôként 
szeretné elômozdítani az ukrán-ma-

gyar kapcsolatok erôsödését, s ezáltal 
Ukrajna európai integrációjának az 
elôsegítését.

Kitért arra, tenni szeretne annak 
érdekében, hogy javuljon Kárpátalja 
és ezen belül a kárpátaljai magyarság 
nem mindig barátságos viszonya a 
szomszédos nyugat-ukrajnai régiók-
kal, így Galíciával és Bukovinával. 
Közös a történelmi múltunk egy része 
és közösek az érdekeink abban, hogy 
együtt csatlakozzunk Európához --– 
emlékeztetett Brenzovics László.

* * *
A pénzügyi válság kirobbanása elôtt, 

2009 márciusában 793 dollármilliárdos 
volt a világon, idén tavasszal azonban 
már 1645-en tartoztak ebbe a már nem 
is annyira exkluzív klubba.

Az Oxfam nevû nemzetközi jótékony-
sági szervezet készített jelentést a 
szuper gazdagok számának növekedé-
sérôl. Ebben többek között arra is 
felhívják a figyelmet, hogy nô a szaka-
dék a világ leggazdagabb és legszegé-
nyebb emberei között.

A világ 85 leggazdagabb emberének 
az egyesített vagyona 2013-14-ben 
naponta 668 millió dollárral gyarapo-
dott. Az Oxfam egy másik, januári je-
lentés arra is felhívta a figyelmet, 
hogy e 85 ember akkora vagyonnal 
rendelkezik, mint az egész világ szegé-
nyebb fele együttesen.

Az Oxfam szerint, ha az egymilliárd 
dolláron felüli vagyonrészre 1,5 száza-
lékos adót vetnének ki, abból 74 milli-
árd dollár bevétel származna --– ebbôl 
pedig a Föld legszegényebb országai-
ban egy éven keresztül lehetne isko-
lába járatni, és egészségügyi ellátás-
ban részesíteni a gyereket.



1956-ra emlékezett Sydney nemzethû magyarsága
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2014. október 26-án, egésznapos ese-
mények sorával emlékezett Sydney 
nemzethû magyarsága az 1956-os 
Forradalomra és Szabadságharcra. 
De. 10.30-kor a rookwoodi temetŒ ma-
gyar részlegében a HŒsök Kereszt-
jének megkoszorúzásával kezdŒdött a 
nap. Az FMSzSz elnöke  v. Bene Fe-
renc felkérésére Nt. Péterffy Kund 
bibliai idézettel és hŒsök iránti hála-
adó imájával folytatódott, majd v. Mécs 
János saját versének elŒadásával és 
a Magyar Himnusz eléneklésével fe-
jezŒdött be a kegyeletteljes megem-
lékezés. 

Innen Strathfieldbe a református 
gyülekezet által használt  templom-
ban megtartott Ökumenikus Istentisz-
teletre vezetett az út, ahol szép szám-
ban gyûltek össze a hívek Nt. Péter-
ffy Kund református és Ft. Lédeczi 
Dénes katolikus lelkész által vezetett 
áhítatra, ahol bibliai idézetekkel, szép 
egyházi énekekkel és méltó igehirde-
téssel, szentbeszéddel történt meg-
emlékezés a magyar szabadságharc 
hŒseire és mártírjaira.  

Délután a Punchbowl-i Magyar  Ház-
ban a NSW-i Magyar Szövetség a 
Független Magyar Szabadságharcos 
Szövetséggel karöltve, társas ebéddel 
és mûsoros megemlékezéssel – az 
alanti gondolatok jegyében – hajtott 
fejet 1956 hŒsei és mártírjai elŒtt.    

Ötvenvennyolc évvel ezelŒtt a ma-
gyar történelem talán legkiemelke-
dŒbb húsz napja zajlott 1956-ban Ma-
gyarországon. Egy aprócska, de el-
szánt nemzet felemelte fejét és ne-
met mondott az elnyomásra, a dikta-
túrára, és szembeszállt a világ akkori 
legnagyobb birodalmával.

A harcokban összesen 3300 felkelŒ 
halt meg, a megtorlás során pedig 
229 embert végeztek ki, és további 20 
ezer forradalmárt börtönöztek be. 
JelentŒs volt az internáltak száma is, 
hisz összesen 13 ezer „gyanúsított” 
kapta ezt a sorsot! A harcok és meg-
torlás elŒl 170 ezer ember menekült 
külföldre. Mindezekhez kell hozzá-
számolni, hogy a december elejére 
idŒzített „rendcsinálás” során történŒ 
tömegbe lövésekkel – Salgótarjánban, 
Miskolcon, Egerben – további 100 ha-
lálos áldozat is gyarapította a veszte-
ségek listáját. Mindent egybevéve az 
1956-os forradalom és szabadságharc 

erŒszakos leverése 3629 magyar élet 
kioltását, 200 ezer ember életének 
gyökeres megváltozását, és egy egész 
nemzet önálló akaratának elfojtását 
hozta.

Történész körökben elterjedt véle-
kedés szerint az 56 -os megtorlások 
igazi befejezŒdése 1963-ig váratott 
magára, amikor Kádár János márci-
usban kiadta az 1963 évi 4. törvény-
erejû rendeletet, amelyben közke-
gyelmet hirdetett az 56-os forradalom 
letartóztatottjai számára. A rendelet 
alapján 3480 ember szabadulhatott a 
kommunista börtönökbŒl. A közke-
gyelem azonban nem volt teljes, és 
természetesen a meghalt százak is 
történelmünk örök veszteségét jelen-
tik. 1956 emléke örökké élni fog a 
magyarok szívében! 

Jó volt látni a nagy számban megje-
lent vendégeket, köztük az ugyancsak 
szép számban jelen lévŒ, a szabadság-
harcban is közvetlen résztvevŒ bajtár-
sakat.

Az emlékmûsoron megjelent a Can-
berrai Magyar Nagykövetség tanácso-
sa dr. Pákozdi Csaba és felesége 
Beáta. A vendégeket üdvözölte a New 
South Walesi Magyar Szövetség részé-
rŒl v. Tassányi József alelnök, majd 
az emlékünnepélyt a Független Ma-
gyar Szabadságharcos Szövetség ne-
vében az elnök, v. Bene Ferenc nyi-
totta meg. 

Kihangsúlyozta, hogy az 1956-ban 
kitört forradalom élcsapata a fiatalság 
volt, ezért méltán mondhatjuk, hogy a 
forradalom az ifjúság forradalma volt. 
58 évet vártunk arra, hogy egy nem-
zeti érzésû magyar kormánnyal és a 
még élŒ 56-os volt harcosokkal 
emlékezzünk és ünnepeljük dicsŒ for-

radalmunkat és szabadságharcunkat. 
Most értünk el oda, hogy a Haza 
visszafogadott bennünket, de sajnos a 
társadalom még mindig megosztott 
1956 megítélésében.  58 év elteltével 
sincs helyén a forradalmat és szabad-
ságharcot hazaárulással elsöprŒ, majd 
megtorló erŒk szerepe. A számonkérés 
még várat magára.

Minden reményünk a mostani nem-
zeti érzésû kormányban van, hogy he-
lyére teszi az elmúlt 58 évet, és az 
iskolákban az igaz 1956-os történelmet 
kezdik el tanítani az ifjú nemzedékek-
nek. 

A mûsort Rozgonyi Magdi, a New 
South Wales-i Magyar Szövetség titká-
ra vezette. Megjegyezte, hogy az össze-
állított mûsor szellemében emléke-
zünk a forradalomra, mert emlékez-

nünk és hinnünk kell, hogy az 1956-
ban elesett fiatalok nem hiába harcol-
tak Magyarország és a magyar nép  
szabadságáért. 

A mûsor a Szabadságharcos Induló 
elŒadásával kezdŒdött. Az induló az 
1956-os szabadságharc 50. évforduló-
jára íródott, szövegét v. Mécs János, 
zenéjét Gellért Miklós szerezte. ElŒ-
adták a KCSP ösztöndíjasok Gellért 
Miklós zongorakíséretével és a közön-
ség besegítésével.

Rényi Mátyás a KCSP program ösz-
töndíjasa mondta el a revolució értel-
mezésével kapcsolatos évszázados 
vélekedéseket, és hogy miként élik 
meg a mai otthoni fiatalok 1956-ot. 
Elmondta, hogy nagyban attól függ, 
hogy az iskolában, avagy odahaza 
milyen információt kaptak a fiatalok,  
a szülŒk maguk hogyan élték meg a 
forradalmat, mennyire mertek róla 
beszélni gyermekeiknek.  Az iskolák-

ban még ma is a tanártól függ milyen 
az ismerete, felkészültsége, még min-
dig nem szerepel egységesen  a tan-
rendben. Ezért  fiatalja válogatja, ki 
hogyan látja, ki hogyan ítéli meg az 
oktoberi forradalmat. 

Ezután egy másik KCSP ösztöndíjas, 
Bényi Rita következett, Illyés Gyula: 
„Egy mondat a zsarnokságról” címû 
híres versét mondta el, különösen ki-
hangsúlyozva kik a zsarnokok. 

Tóth Luca Réka és Sándor István 
– szintén Magyarországról jött KCSP 
ösztöndíjasokként – bonchidai ritka 
magyar, forgatós és verbunkot adtak 
elŒ, ami elŒször férfi tánccal és 
hegedûvel kezdŒdött, majd átváltott 
brácsába. A vendégek hosszú tapssal 
fejezték ki tetszésüket. 

Fentieket követte az ünnepi megem-
lékezés, amit dr. Pákozdi Csaba a 
Canberrai Magyar Nagykövetség ta-
nácsosa mondott el.

Tisztelt Honfitársaim, Hölgyeim és 
Uraim!

Köszöntöm kedves Vendéglátóinkat, 
az Új-Dél-Walesi Magyar Szövetséget 
és tagszervezeteit, az emlékezésre 
összegyûlteket. 

„A szabadság ott kezdŒdik, ahol meg-
szûnik a félelem” – írta Bibó István. 
Nekünk, a mostani generációk tag-
jainak ezek a szavak a történelmet 
jelentik, amelyet a tankönyvekbŒl, 
visszaemlékezésekbŒl ismertünk meg, 
vagy jó esetben szüleinktŒl hallottunk. 
Önök közül sokaknak ezek a sorok a 
valóságot jelentették egykor. Azt a 
valóságot, amely megbénította a gon-
dolkodást, elnyomta a jóért tiszta szív-
vel tenni akarókat, azokat, akik nem 
csak hittek Magyarország felvirágoz-
tatásában, de a megfelelŒ pillanatban 
készek voltak tenni is érte. Akár éle-
tük kockáztatásával is. Az Illyés Gyula 
szavaival egy mondatban kifejezhetŒ 
zsarnokság légköre azonban egyva-
lamit nem tudott elnyomni. A szabad-
ság utáni vágyat, és azt, hogy a háború 
borzalmait túlélt, ismételten meg-
csonkított ország polgárai a megfelelŒ 
pillanatban soha nem látott egységben 
és szervezettséggel mondják a világ 
szemébe: Elég volt! Elég volt a dik-
tatúrából, a hamis ideológiából, a 
nemzetet megnyomorító vezetŒkbŒl, 
elég volt a szovjet megszállásból. 1956 
októberében jött el az a pillanat, amely 

mindannyiunk életét megváltoztatta. 
Igen, mindannyiunkét, mert a forrada-
lom következménye nem csak a né-
hány napos szabadság, vagy a kioltott 
életek, a tönkretett családok, az újra 
lerombolt fŒváros volt, hanem az is, 
hogy mind keleten, mind nyugaton 
tudomásul kellett venni: a nemzetek 
akaratának semmibevételével kötött 
paktumok, a megalkuvó reálpolitika 
ideje lejárt. A kommunizmus koporsó-
jába a magyarok által vert elsŒ szöget 
az arccal lefelé temetett hŒsök, az 
emigráció, majd a gerinctelen puha 
diktatúra követte, és a század végéig 
kellett várni a kommunista világrend 
bukására. Fájdalmas, hogy ekkora ál-
dozatra volt szükség. Magyarország 
ugyanakkor ismét megmutatta a világ-
nak, hogy nem tûri a nemzet akaratát 
semmibe vevŒ politikát, és akár kilá-
tástalan harc árán is, de nem mond le 
arról, amely minden népet megillet: A 
szabadságról és a függetlenségrŒl. 

A canberrai nagykövetségen a na-
pokban emlékeztünk meg az 1956-os 
forradalomról, amelynek során a 
budapesti Terror Háza Múzeum jó-
voltából levetíthettünk egy dokumen-
tumfilmet a forradalom elŒzményeirŒl 
és utóéletérŒl. A film nem az esemé-
nyek puszta ismétlése. Az akkori és a 
forradalmat követŒ magyar társada-
lom lelkiállapotát igyekszik bemutat-
ni. A címe Puskás Ferenc híres, a 
mérkŒzések elŒtt gyakran ismételt 
mondata volt: – Játsszunk nyugodtan. 
A filmben hangzott el a következŒ 
mondat: „A kommunisták a négy ma-
tematikai alapmûveletbŒl kettŒt is-
mernek csak. A kivonást és az osztást. 
Nem tudnak viszont összeadni és szo-
rozni. Sosem gyarapították az általuk 
uralt országokat. ElŒször elvették má-
sok tulajdonát, majd a közösnek nyil-
vánított vagyont elkezdték osztogatni. 
Ezt is elsŒsorban maguk között.” A 
megosztó politika alapjaiban próbálta 
szétzúzni a magyar társadalmat, esélyt 
sem adva arra, hogy a harmincas évek-
ben és a háború borzalmainak idején 
született gondolatok és európai lép-
tékû gondolkodók érvényesülhesse-
nek. A rendszer nem tûrte meg a 
minŒséget, és azokat sem, akik szabad, 
saját pályáján mozgó, de európai Ma-
gyarországot álmodtak. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Rozgonyi Magdi v. Mécs János

v. Tassányi József

Harasta Dániel

Baranyai Barbara

Gellért Miklós

Gellért MáriaDr. Pákozdi CsabaBényi Rita

v. Bene Ferenc



GURK GASSE
Naplójegyzet
Bécs, 1956. november 26.
Gondolom, még mindig nagy odahaza 

a fejetlenség, zûrzavar! A nép csökö-
nyösen passzív, a kommunisták pedig 
még nem felejtették el a Köztársaság-
téri, számonkérést: óvatosan, kesztyûs 
kézzel igyekeznek újra igába hajtani 
az eltiportakat.

Mi már Bécsben vagyunk. Andauban 
azt hittük, semmi eljutni ideáig. Úgy 
ültünk be a számunkra fönntartott va-
gonokba, hogy már aznap este tiszte-
legni fogunk a parlament lépcsôjén 
álló Pallas Athéné aranyos szobra 
elôtt. De aztán megjött az este, a más-
nap reggel, még két teljes nap... s mi 
mindig csak a vonatban rostokoltunk.

Bécset váratlanul és iszonyú tömeg-
ben árasztották el a menekültek. Az 
iskolákban beszüntették a tanítást, a 
hivatalokat összeköltöztették, de még 
így sem tudtak mindenkit egyszerre 
elhelyezni. Napokig ide-odatologatták 
a szerelvényünket, nyílt pályákon vá-
rakoztunk, amíg egyes csoportokat 
sikerült továbbszállítani Bécsbôl, hogy 
nekünk helyet adhassanak.

Keserves idôszak volt. Bezsúfolva, 
mint a heringek, a vasúti kocsikba --- 
személyenként egyetlen ülôhely! Al-
vásról szó sem lehetett, legföljebb a 
fejünket támaszthattuk neki a kemény 
deszkának.

jában van a konyha. Sorba kell állnunk 
elôtte a csajkánkkal. Várakozás köz-
ben arról beszélgetünk, hogy ki hová 
készül. Csodálatos, hogy --- mintegy 
varázsütésre! --- kitárult elôttünk a 
világ!

Mi négyen Argentinába szeretnénk 
menni. Nem tudom, mi vonz bennün-
ket oda --- talán a nagy térségek, a 
ritka lehetôségek! Sokan azt mondják, 
kel-lemetlen hely. A spanyolok nagyon 
kimértek, zárkózottak, nehezen fo-
gadják be a társaságukba, lenézik az 
idegent --- pláne, ha nem beszéli a 
nyelvüket!

Hát, majd meglátjuk. Van idônk mér-
legelni.

LÁGERIDILL
Naplójegyzet
Bécs, 1956. november 27.
Nincs sok elfoglaltságom. Az iskola 

kapuja nyitva, mehet mindenki, amer-
re tetszik, de pénz híján, nem lehet 
egész nap az utcán kóborolni. Hûvös 
ôszi szelek fújnak: majd lefagy a fü-
lünk, az orrunk. Itthon hentergünk hát 
a szalmazsákunkon, és tervezgetünk.

Velünk szemben, a túlsó fal mellett, 
egy fôkönyvelô tanyázik a családjával. 
Három gyerek: egy serdülô lány meg 
két kis iker-fiú. Itt, a táborban is meg-
próbálnak úgy élni, mintha odahaza 
lennének. A kicsiknek imádkozni kell 
evés, alvás elôtt, és igen illedelmesen 
viselkedni.

--- Sándorka! --- rikoltja éles hangon 
az anyja. --- Nem tûröm, hogy ren-
detlenkedj! Hagyd békén a bácsi ta-
risznyáját!

Sándorka félszemmel odasandít, és 
dühösen hátratéve mindkét kezét, pró-
bálja magát fékezni; de azért odahajol 
a tarisznya fölé, s a nagy, belsô lelki 
tusában idegesen meg-megrándul a 
válla.

 --- Sándorka! Gyere ide! --- hangzik 
az újabb parancs, s a kénytelen-kel-
letlen odaballagó kisfiúnak megtörlik 
az orrát.

 --- Nézd, Gézuka milyen rendes! --- 
példálózik szemrehányóan az apja. --- 
Ott ül szépen a sarokban, és az állatos 
könyvét nézegeti. Te miért nem tudsz 
veszteg maradni?

 --- Csak. --- felel dacosan a megkér-
dezett, féllábon egyensúlyozva magát.

 --- Csak? Mindjárt kapsz egy nagy 
pofont! --- szisszen föl az anyja. 

 --- Hagyd békén! Magától is be fogja 
Ô látni, hogy nem illik ilyen nevelet-
lenül viselkedni. Ugye, belátod? Gyere 

szépen ide! Na, hát nem jobb itt mel-
lettem csöndesen?

 Aztán a szülôk egymás közt kezdenek 
el beszélgetni:

 --- Írni kellene Imrének Ausztráliába, 
hogy küldjön nekünk hajójegyet!

 --- Tudod, hogy ha csak lehet, nem 
akarok tôlük szívességet kérni. Majd 
meglátjuk elôbb, mit mondanak itt, az 
ICEM-nél. Hátha ôk is elszállítanak 
bennünket odáig!

(Folytatjuk)
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 --- Csak még egyszer vízszintes hely-
zetbe kerüljünk! --- sóhajtoztuk, s meg-
próbáltunk bakamódra szundikálni. 
Egyesek (Jóska is), azt híve, hogy „föl-
fedezték a spanyolviaszkot”, a csomag-
tartókba másztak, ott próbáltak elhe-
lyezkedni.

 --- Jaj, de nagyszerû! Remek! --- 
áradoztak az elsô öt percben, de félóra 
múlva már más nóta járta:

 --- Hát igen, ez kényelmes lenne, de a 
keresztvasak! Belevágódnak az ember 
hátába, derekába!

Mindenki kipróbálta ezt a magas 
ágyat, mindenki beleunt, s aztán me-
gint visszatért a régi pozíciójába.

Napi szórakozásunk abból állt, hogy a 
vöröskereszteseket lestük, akik regge-
lenként, hatalmas kondérokban forró 
kávét, kalácsot, délben-este pedig le-
vest, fôzeléket, húskonzerveket hoz-
tak. Mindenbôl bôségesen.

 --- Meddig maradunk még itt?
Vállukat vonogatták. Ôk sem tudtak 

semmit.
Közben megismerkedtünk néhány 

sorstárssal.
A mellettünk lévô fülkében egy Szö-

szi névre hallgató, igen hetyke fruska 

tanyázott. Szalmasárga haj, beesett, 
külvárosi arcocska. A teste is, mint a 
piszkafa. De a nyelvének nem kellett 
motor. Az pörgött ---- ha kellett, ha 
nem. Két kamasz fiú volt a kísérôje. 
Bárgyú, kutyatekintettel követték 
minden mozdulatát, alázatosan lesték 
a parancsait. Szöszi pedig, királynô-
ként, fukarul osztogatta a mosolyát. 
Már az is „kegynek” számított, ha hoz-
hattak neki egy pohár vizet, vagy 
„megengedte”, hogy kitisztítsák a ci-
pôjét.

Minket forradalom alatti hôsiességé-
vel igyekezett elkápráztatni:

 --- Jó muri volt! Éppen a Corvinnál 
álltam ôrt géppisztollyal a vállamon, 
midôn amerikai riporterek jöttek, és 
fényképfelvételeket készítettek ró-
lam.

Nagyon sok angyalföldi, vagány ki-
fejezést használt. Nem tudom, mit 
mûvelhetett a harcok idején, de sejteni 
lehetett, hogy fele sem volt igaz annak, 
amit mondott. Jobb híján, mégis hall-
gattuk a fecsegését.

Na, de végre Bécsben vagyunk! A 
Gurk-gasse 32 sz. alatt lévô elemi isko-
lában helyeztek el bennünket.

Mindenki tömött magának egy szal-
mazsákot, amin alszik. Körülbelül 30-
an lehetünk egy osztályteremben. Így, 
elsô pillantásra, iszonyúan vegyes tár-
saság. De közelebbrôl még nem isme-
rem ôket. Egyelôre mindenki gubbaszt 
a fekvôhelyén, s nagy, kíváncsi sze-
mekkel fürkészi a többieket.

Éjszakai levetkôzésrôl, mosdásról 
persze szó sem lehet, de legalább ki-
nyújtózhatunk, ami nagy szó! Még 
mindig sajognak a csontjaim a szokat-
lan megerôltetéstôl. A bokám is da-
gadt. De a legkellemetlenebb mégis 
az, hogy nem tudok beszélni. Egy hang 
nem sok, annyi sem jön ki a torkomon. 
A nyirkos lébényi éjszakában átfáz-
tam, berekedtem. Komolyan meg va-
gyok rémülve: mi lesz, ha teljesen 
megnémulok? De ha csak néhány na-
pig tart ez az állapot, az is roppant 
kellemetlen, már csak azért is, mert 
társaságunkból én beszélek (beszél-
nék!) egyedül németül.

Na, de most be kell fejeznem az írást, 
mert ebédet jelez az iskolacsengô. 
Lent a földszinten, a pedellus szobá-

jegyzeteibôl

EMLÉKÔRZÔK
Gyerekfejjel ‘56-ban, emlékszem
Hallgattuk a rádió szavát,
Hogy váratlanul és hirtelen
A magyar nép megrázta láncát.
A világ felfigyelt, mi történt;
Magdöbbenve vette a hírt,
Hogy egy nemzet újra megébredt,
És vérrel, történelmet írt.
Mert vér folyt az utakon,
Harcolni indultak s küzdeni,
Mindaz, aki fegyvert fogott,
Zsarnokot akartak megdönteni.
Hitték, hogy az igazság gyôz
S a szabadság szent és való,
Segélykiáltása a Nemzetnek,
Elveszett..... mint olvadó hó!
Idegen tankok s katonák,
Magukkal hozták a halált,
Nem nézték a harcost, nô vagy férfi,
A lövések ereje, testeket talált.
A zsarnokság terrorja éledve,
Legyûrte az égô lángot,
Börtönök és cellák mélye
Takarta be az Igazságot.
Sokan indultak el akkor,
Jeltelen, hosszú utakra,
Hagyva Hazát és Szülôket,
Elfojtva a reményt magukba.
Vitték a holtak emlékét,
S az igéretek szép szavát,
A segitség, amely jönni készült,
Csak beszéd maradt......s nem lett 

tovább!
Nehéz idôk lassan múltak,
A fojtott parázs, lángolt újra
Eszmékkel és viharral jött ‘89,
Európát megmozdítva.
Elsodorta a bomlott, rosszat
Átokterhes rendeket,
Utat nyitott a szabad szónak,
Dobogtatva a szíveket.
A harc, a vér s az elesettek
Elhozták a Holnapot,
Kik rendszereket változtatnak,
Hôsök maradnak és örök Nagyok!

Szalay Sz. István

1956-os Forradalom hôseinkre emlékeztünk
A Független Magyar Szabadságharcos Szövetség Ausztráliai Szervezetének queenslandi csoporotja október 23-án 

kegyelettel emlékezett meg az 1956-os októberi Forradalomról. Az ünnepség fôszónoka Nt. Kovács Lôrinc Qld. 
Tiszteletbeli konzulja volt, majd versekkel, zenei betétekkel tarkított mûsor következett. A meghívott vendégek sorában 
üdvözölhettük Sipor Ernô elnököt és feleségét a Brisbane-i Magyar Kulturális és Jóléti Egyesület képviseletében,  
Szegedi Ildikót az Ausztrál Magyar Református Egyház Qld.-i gondnokát, valamint Bozsik Tamást a Szent László 
Társaság és Rend Qld.-i széktartóját.
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OKTÓBERI 
BESZÁMOLÓ.

Október 18
Nosztalgia Koncert a Melbourne-i 

Ma-gyar Központban. Magyarországon 
népszerû Korál Együttes, Liszt Ferenc 
dijas énekesét, Balázs Ferencet (Fe-
cót) hallhatták Melbourneben élô 
rajongói, szombaton este, október 18-
án. A jó hangulatot emelte a népszerû 
Új Hullám zenekar játéka. A résztve-
vôknek egy felejthetetlen estben volt 
részük.

Köszönet a szervezôknek!
Október 26
Vasárnap, október 26-án, délután két 

órai kezdettel, a Melbourne-i Magyar 
Központ Faith Ferenc könytárban 
Solymossy Kálmánra emlékeztünk. 
Fényképek, emléktárgyak, újság cik-
kekbôl összeállitott albumok, könyvek, 
videók, magyar vonatkozású személyi 
emléktárgyak. 

Ausztrália nagy kihívást jelentett 
minden bevándorlónak, de különösen 
olyan mûvészeknek, mint Kálmán 
volt. Mindennek ellenére Kálmán 
megállta helyét úgy magánéletében, 
mint a magyar közösségben és ebben 
felesége Elizabeth Mrongovius, aki 
szintén táncos volt, nagy segítséget 
nyújtott neki.

A melbourne-i magyar közösség 
hálával tartozik emlékének.

Köszönet a Mrongovius testvéreknek 
és feleségeiknek az emléktárgyakért 
és Szeverényi Lászlónak, Szegedi 
Erikának, hogy ezt megszervezték.
1956 október 23. emlékmûsor --- A 

vasárnap délutáni megemlékezések 
második fele, a templomkert Hôsi 
Emlékmûvénél folytatódott 15,30-kor. 
Bakos János igazgató üdvözlô szavai 
és a Szózat eléneklése után a következô 
egyesületek, csoportok képviselôi és 
magán személyek helyezték el az 
emlékezés és hála virágait az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc hôsei 
tiszteletére. 

KRÓNIKA
56-os Szabadságharcosok Viktóriai 

Szervezete, 56-os Srácok ---- Barna 
Szilárd, Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség, D.D.M.SZ., Fliszár Pet-
ronella, Gyöngyösbokréta Néptánc-
csoport, Knox-i Idôs Magyarok 
Klubja, Magyar Kultúr Kör Nép-
tánccsoport, Magyar Irodalmi és 
Kultúrtörténeti Társaság, Magyar 
Központ Számítógép Klubja, Mel-
bourne-i Konzuli Iroda, M.H.T.V., 
Nunawading-i Idôs Magyarok 
Klubja, Melbourne-i Magyar Köz-
pont, Simon József, Szent László 
Társaság, Trianon Társaság, Viktó-
riai Magyar Tanács, Vitézi Rend 
Viktoriai Tagozat.

Az ünnepi pillanatok után, a megem-
lékezés az Ifjúsági teremben folyta-
tódott. Fodor Sándor az igazgatóság 
nevében, ünnepi szavakkal üdvözölte 
a megjelenteket, mely után kezdôdött 
a mûsor. Az 56-os történetet, két ÁVÓs 
tiszt a vádlottakhoz feltett kérdéseiken 
(egy egyetemi tanár és egy újságíró) 
és azok vallomásain keresztûl, zenei 
aláfestésekkel, videón, táncosok és 
egyének közremûkösédésével, érzé-
keltette, nagyszerû összeállításban 
Medovarszki István a Körösi Csoma 
Sándor Program ösztöndíjasa. A mû-
sorban elhangzott, Illyés Gyula: Egy 
mondat a zsarnokságról Báthy László 
(újságiró szerep) és Márai Sándor: 
Mennybôl az angyal, Juhász Géza 
(egyetemi tanár szerep) elôadásában. 
A kitûnô mûsor a Himnusszal ért 
véget. 

Az alábbi személyek dícséretet, kö-
szönetet érdemelnek az emlékezetes 
mûsorban való szereplésükért:
Medovarszki István, Báthy László, 

Juhász Géza, Bálint Károly, Kovas-
sy István, Rind Attila, Gyöngyös-
bokréta Néptánccsoport és a Ma-
gyar Kultúr-Kör fiú táncosai. Ba-
kos János világositó és súgó.

Atyimás Erzsébet



Összesített mentori jelentés Ausztráliából, Sydney városából, 
a hat Kôrösi Csoma Program ösztöndíjas mûködésérôl
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Hat KCSP ösztöndíjas érkezett idén 
áprilisban Sydneybe: Baranyai Bar-
bara, Bényi Rita, Ráti Kamilla, 
Rényi Mátyás Attila, Sándor Ist-
ván és Tóth Luca Réka. 

Ezt követŒen hat hónapon át szorgal-
masan ellátták a mentoraik által ki-
jelölt teendŒiket. Ezenfelül mindig 
találtak maguk számára önként vállalt 
feladatokat, melyekkel hozzájárultak 
összetartozásunk erŒsítéséhez és a 
magyar imázs terjesztéséhez a helyi 
lakosság körében. 

Az elmúlt  napokban két alkalommal 
mondott köszönetet és búcsúztatta el 
Sydney magyarsága a KŒrösi Csoma 
Program ösztöndíjasait.

Október 24-én a Délvidéki Magyar 
Klubban a szokott pénteki családi 
vacsorát követŒen az ösztöndíjasok 
által bemutatott képzeletgerjesztŒ, 
mutatványos színdarab az „Ördög-
tánc” után, Deák Zoltán a Klub igaz-
gatósága és tagsága, Katona Rózsa a 
Magyar Iskola igazgatója, a megjelent 
tanári kar: Kory Katalin, Harasta 
Emôke és Péterffy Réka, valamint a 
tanítványok és szüleik nevében bú-
csúztatták a népszerû ösztöndíjasokat. 
Ajándékokat, aláírásal ellátott képes 
tablókat nyújtottak át számukra em-
lékül. Csatlakozott hozzájuk néhány 
gondolat erejéig: Nt. Péterffy Kund 
és Ft. Lédeczi Dénes lelkipásztor és 
Kardos Béla mint mentorok, és Csa-
pó Endre a Magyar Élet címû hetilap 
fŒszerkesztŒje.  

Október 26-án az 1956-os Forrada-
lomra és Szabadságharcra emlékezve 
a Rookwood-i temetŒ magyar rész-
legében a HŒsök Keresztje megkoszo-
rúzása után a Strathfieldben bemu-
tatott ökumenikus istentiszteleten a 
két lelkész Nt Péterffy Kund és Ft. 
Lédeczi Dénes az 58 évvel ezelŒtti 
magyarországi események méltatását 
követŒen, szintén megemlékeztek a 
KCSP ösztöndíjasok sydneyi tevé-
kenységérŒl. Délután a Magyar Ház-
ban népes hallgatóság elŒtt rendezett 
mûsoros megemlékezést követŒen, a 
felelŒs mentori feladatok ellátását 
hivatalosan ellátó NSW-i Magyar Szö-
vetség nevében – figyelembe véve a 
mentorok írásos jelentéseit, a Nemzeti 
Regiszterben és a Magyar Életben 
megjelent beszámolókat valamint az 
említett búcsúztatókon elhangzottakat 
–, a tiszteletbeli elnök a következŒ 
gondolatokkal és összefoglalóval bú-
csúzott tŒlük:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Honfitársaim, Barátaim!

Azt hiszem azzal mindenki egyetért, 
hogy a külföldön, tengeren túl élŒ 
magyarok identitásának megtartása, 
megŒrzése nagymértékben Magyaror-
szág, a mindenkori magyar kormá-
nyok, támogatásától függ.

A kommunista államhatalmi rend-
szer bukása óta, az úgynevezett rend-
szerváltozás, a többpárt rendszer, 
szabad kereskedelem és jogállamiság 
bevezetése óta, azon fáradozik szövet-
ségünk, hogy a diaszpórában élŒ ma-
gyarok egy átlátható, kiszámítható 
rendszer szerinti támogatásban része-
süljenek Magyarországról identitásuk 
megŒrzése érdekében.

Támogatásokat az elmúlt 20 eszten-
dŒben érdekérvényesítŒ  lobbyzással 
esetenként sikerült ugyan elérnünk 
mint pl. az Identitás Konferenciák 
esetében, de ezeket a váltakozó kor-

mányok esetében mindig újra kellett 
kezdeni, felépíteni.

Ezért fogadtuk örömmel, hogy ta-
valy az Orbán-kormány létrehozta a 
KŒrösi Csoma Program ösztöndíja-
saival a diaszpórában élŒ magyarok 
önazonosságát támogató rendszert, és 
ezt idén tovább fejlesztve megismé-
telte, sŒt a választások után felállt 
kormány ígértet tett ennek jövŒbeni, 
további folytatására, bŒvítésére.

Többször kifejtettük az otthoni kor-
mányzatoknak, hogy mire lenne szük-
ségünk ahhoz, hogy megŒrizzük, sŒt 
tovább fejlesszük és kisugározzuk a 
befogadó országokban identitásunkat 
és imázsunkat: 

Diplomás tanárokra, akik a hétvégi 
iskolákban a magyar nyelvet, irodal-
mat, történelmet, kultúránkat és ha-
gyományainkat oktatják; olyan nép-
mûvelŒkre, akik Œsi zenénk, táncaink, 
dalaink, balladáink, meséink, játéka-
ink világába vezetik ifjúságunkat; 
akik nemzeti ünnepélyeken fellépnek, 
verseket szavalnak, ének- és zeneszá-
mokat adnak elŒ, és beszédek mondá-
sával erŒt sugároznak megmaradá-
sunkhoz; olyan társadalmi munká-
sokra, akik foglalkoznak idŒs honfi-
társaink hogylétével, igényeivel pl. az 
öregotthonokban, vagy akik társa-
dalmi munkával tudnak hozzájárulni 
magyar házak, központok, klubok te-
vékenységéhez, sŒt emigrációs múl-
tunk kutatásához és feltárásához. 

Nos, a tavalyi két részvevŒ után, 
idén hat ilyen öszöndíjast kaptunk a 
magyar kormány jóvoltából Sydney-
be, akik itt állnak mellettem: Baranyai 
Barbara, Bényi Rita, Ráti Ka-
millia, Rényi Mátyás Attila, Sán-
dor István és Tóth Luca Réka. 

Ôk azok, akik az általunk kért 
feladatok ellátásában az elmúlt hat 
hónapban segítségünkre voltak.

Nézzük, miben segítették az itteni 
magyar közösséget pl. nemzeti ünne-
pélyek, vagy évfordulós megemléke-
zésekben:
• HŒsök Napján, az ElsŒ Világhá-

ború kitörésének 100. évfordulójára 
rendezett megemlékezés szervezésé-
ben, levezetésében és fellépŒi kész-
ségben a punchbowli Magyar Házban.
• A június 4-i gyászos Trianoni Bé-

keszerzŒdés, és az Október 6-i Aradi 
Vértanúk emlékét idézŒ megemléke-
zésen, szereplŒi tevékenységgel. 

Ezeket a Trianon Társaság rendezte a 
Magyar Házban.
• A Szent István Ünnepélyen, mind 

a Magyar Házban, mind a glenden-
ningi Délvidéki Magyar Klubban 
szervezésükkel és fellépésükkel gaz-
dagították a mûsor nívóját.
• Az 1956-os Forradalom és Sza-

badságharc mai megrendezésében is 
tevékenyen kivették részüket.

A Hétvégi Magyar Iskolában, taní-
tókat helyettesítve, magyar nyelv- és 
irodalom-, tánc-, ének- és zeneokta-
tásban részesítették a gyerekeket. 
Iskola táborok rendezésében is na-
pokon át széleskörû intenzív magyar 
oktatás folyt, például a Kincsesláda 
Gyerektáborban. Az Ausztráliai Ma-
gyar Pedagógus Egyesület megalaku-
lásán is részt vettek Melbourneben. 

Közremûködtek a cserkészetben a 
Szt. István Tûzgyújtáson, ahol finom 
ételek készítése, fogyasztása és a tá-
bortûzi játékok mellett megemlékez-
tek államalapító királyunkról. A Rend-
hagyó Magyar Órákon, ahol a fiatal 
cserkészek a viharos magyar történe-
lemrŒl nyeretek ismeretet, vagy a 
Regös Táboron, ahol tájegységek 
néprajzi ismereteit mint pl. viselet, 
tánc, dalok stb. szívhatták magukba.

Egyházi szolgálatban pl. a reformá-
tus istentiszteletek alkalmával, vagy a 
Katolikus Ebéden ének és zenei mû-
sor szolgáltatásával.

A Szent Erzsébet Otthonban az idŒ-
sek életnívójának erŒsítésével, inter-
netes oktatással, nemzeti események-
re való emlékeztetéssel, könyvtáruk 
rendezésével, amit egy helyi kiváló-
ság nevének hozzáadásával, Bodolai 
Zoltán Könyvtár elnevezéssel, alig 
kéthete nyitottak újra és avattak fel. 

A tánccsoportok és népi zenekarok 
erŒsítésével, új koreográfiák és zenei 
kiséretek oktatásával, hazulról hozott 
anyagok pl. az „Új Pátria” 50 CD 
lemezbŒl álló sorozatnak a Kengugró 
Tánccsoportnak és a Transylvaniacs 
Zenekarnak való átadásával, az egyko-
ron mûködŒ, és a magyar névre a 
táncfesztiválokon dicsŒséget hozó 
tánccsoportok tagjai számára rende-
zett találkozón a Délvidéki Klubban, 
vagy a „Szatmári hétvége” néven a 
Sydney melletti Bundenoonban rende-
zett tánc és zenei továbbképzŒ tanfo-
lyamon, vagy közremûködés a can-
berrarai Gyöngyösbokréta tánccso-
port 30. évfordulójának megünneplé-

sén egy roppant hideg téli estén és 
hajnalba nyúló éjszakán.

Besegítés a Délvidéki Klub péntek 
esti családi vacsoráin és szereplés a 
régi hazai hangulatot felidézŒ, hagyo-
mányŒrzŒ Arató Bálon stb.

Sydneyi magyar mûvészek tárlatain 
hozzájárultak a vendéglátással és ze-
nei aláfestéssel járó teendŒkhöz, vagy 
a „Taste of Hungary Festival” elneve-
zésû magyar gasztronómiai különle-
gességeket bemutató piknik megszer-
vezésében és levezetésében.

Meg kell még említenünk, hogy köz-
remûködtek szereplésükkel a sydneyi 
Magyar Rádió Mozaik és a Magyar 
Református Egyház rendezésében, a 
Kisebbségi Alap és a Panoráma Világ-
klub támogatásával a magyarországi 
Szemem Fénye Alapítvány gyerekhos-
pice támogatására a „Meghívó a 
Mennyországba” címû irodalmi mû-
soron, óriási erkölcsi és anyagi sikert 
aratva mind Sydneyben, mind Mel-
bourneben. 

Végezetül említsük meg még, hogy 
a Vivid Sydney Festiválon, amikor a 
város épületeit és az Operaházat fény-
játékokkal díszítette Balog Zsolt a 
Londonban élŒ magyar vieómûvész, a 
KŒrösi Csoma Program ösztöndíjasai 
az Operaházzal szemben Flashmobon, 
azaz táncos vigadalom formájában 
mutatták be, hogy a mûvésszel egy 
nemzethez tartoznak. De rendeztek 
ezen kívül zenés pikniket magyar fiata-
lok számára a Coogee tengerparton. 

Lehet, hogy nem teljes ez az ismer-
tetés, és hogy kihagytam egy-két egyéb 
tevékenységüket, pl. az elhalálozottak 
könyvtári hagyatékából a könyvek 
gyûjtését a Mikes Kelemen Program 
számára, de legyen ez a felsorolás 

elegendŒ, és köszönjük meg és tapsol-
juk meg Œket szereplésükért és tevé-
kenységükért. Vigyék el emlékül ezt 
a felsorolást mentoraik és a NSW-i 
Magyar Szövetség nevében.   

Elmondta Kardos Béla tb. elnök – 
2014. október 26-án.

*
A fentebb felsoroltak legyenek a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága és a KŒsösi Csoma 
Programot kordináló kormányzati 
szervezetek számára olyan tájékozta-
tó, amely útmutatóul szolgálhat a jövŒ 
évi program részére, és a kiválasztott 
ösztöndíjasok számára az elvégzendŒ 
feladatok elvégzéséhez.

A jövŒbeni eredményes munka még 
intenzívebb elvégzése érdekében – a 
mentorok közös óhajára –, a NSW-i 
Magyar Szövetség arra kéri a nemzet-
politika formálóit, hogy ezentúl a 
KCSP-ösztöndíjasok idŒkeretét a diasz-
pórában kijelölt munkahelyeiken 
hosszabbítsák meg legalább kilenc 
hónapra.

Mindezt annak reményében és alátá-
masztására kérjük, miszerint:
• Semjén Zsolt miniszterelnök-he-

lyettes úr a nemzetpolitika irányítója 
a Vendégségben Magyarországon 
elnevezésû ünnepélyes rendezvényen 
augusztus 19-én kijelentette, hogy „A 
magyarság akkor marad meg, ha 
minden nemzetrész megmarad… az 
egyetemes magyarság csonkulna 
meg, ha valamelyik nemzetrész el-
veszne… a magyar állam kötelessége 
és feladata, hogy a közös kultúrát, a 
közös nyelvet, a történelmi sorsközös-
ségünket segítsen megélni… az egész 
magyarságnak tudnia kell, bárhol is él 
a világban, hogy Magyarország és a 
magyar kormány mögöttük áll.” 
• Potápi Árpád a nemzetpolitiká-

ért felelŒs államtitkár úr FelsŒpulyán 
az ún. Kufstein Konferencián szep-
temberben azt mondta, hogy „A kül-
honi magyarok közösségeinek vannak 
speciális helyi problémáik, de az Œket 
foglalkoztató alapkérdések, függetle-
nül attól, hogy melyik országban él-
nek, ugyanazok. Vagyis az identitás 
megŒrzés, a nyelv és kultúra generá-
ciókon való átadása.” Továbbá, hogy 
„A cél a nemzetpolitikai támogatási 
rendszer egyszerûsítése, és a meglévŒ 
források ésszerûbb felhasználása, va-
lamint a pályázati rendszer újragondo-
lása.”

• Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter úr Kanadában októ-
ber 23-án ekképpen nyilatkozott: „Ma 
már kijelenthetjük, hogy 24 esztendŒ-
vel a rendszerváltoztatás után végre a 
nyugati magyarság is kellŒ figyelmet 
kap a nemzetpolitikában. A magyar 
identitás megŒrzése és továbbörö-
kítése a diaszpóra-lét közepette talán 
a legnehezebb, ezért is meg kell ra-
gadni minden alkalmat, hogy ápoljuk 
a kultúránkat, emlékezzünk a törté-
nelmünkre és átadjuk a múlt öröksé-
gét a jövŒ nemzedékének.” 

Összeállítva 2014. október 30-án.

Jelentésünk és kérelmünk kedvezŒ 
elbírálását kérve zárom soraim,

tisztelettel:

Kardos Béla, 
NSW-i Magyar Szövetség, tb. elnök.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. november 16-án vasárnap de. 11 órától 

  ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

vasárnapi iskola és ovóda
 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai Nagyteremben 

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. november 16-án vasárnap 
11.30 órakor 

 ISTENTISZTELET 
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt, gyermek Istentiszteletet is 
tartunk. Szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el 

kicsinyeiket
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
2014.november 16-án vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2014. november 16-án vasárnap de.11. órakor  
 ISTENTISZTELET

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

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

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

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

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

FELHÍVÁS
Kérjük, hogy azok, akik részt szeretnének venni a november 29. 

Gálavacsoránkon a Hilton on the Park-ban, jelentkezzenek no-
vember 16-ig! A vacsorán nem lesz kasssza, jegyeket csak elô-
vételben, a Bocskaiban, vagy postai úton csakkel lehet eszközölni. 
Részvételidíj 100 dollár személyenként. 
Postai cím: PO Box 1187, North Fitzroy, 3068.

Én napjaimat  hálaadással felyezem be.
A mait Veletek is meg szeretném osztani.
1. Hálát adok az Istennek, hogy megsegítette az Ausztráliai Magyar Református Egyházat az elmúlt 65 évben, minden 

ellenségeskedés, belsô és külsô fúrkálás, szakadároskodás, és anyagi nehézségek ellenére is, de megértük és 
KIÁLLTUK A PRÓBÁT.

2. Hálát adak a mai nap sikeréért, ami szintén minden megpróbáltatást kiállt, egyszóval siker volt!!!!!!!!
3. Kérem az Úristen segítségét azzal a bizalommal, ha eddig velünk volt, miért ne lenne velünk ezútán is?
Az Úri imádságom „ISTEN ÁLD MEG A MAGYART”

Fekete Loránd

Végtelen örömömre szolgált, hogy Veletek ünnepelhettem az Ausztráliai Református Egyházközösség fennállásának 
65. évfordulóját.

Igazán színvonalas, családiasan baráti légkörben, kitûnô ebédet szolgáltatok fel, sôt ajándékot is kaptunk.
Gratulálok a szervezôknek, a házigazdáknak, háziasszonyoknak a pompás terítékért... hálás köszönet mindenért.
Tiszta szívbôl kívánok további ragyogó sikereket, örömteli hosszú és eredményekben gazdag hitfejlesztést, nemcsak 

személy szerint Nektek, de rajtatok keresztül az egész Ausztráliai Református Egyházközösségnek is.
Testvérbaráti szeretettel:

Kapantzian Artúr

A 65. Éves Évfordulón Díszebéd a Bocskai Nagyteremben

Örvendek, hogy mindannyian sikeresnek találtátok a vasárnapi alkalmat. Jó volt látni a tele termet, és én is úgy 
éreztem, hogy mindenki jól érezte magát, az erkölcsi siker mindenképpen megvolt, ha anyagi szempontból éppen csak 
„érte a széle a hosszát”.

Köszönetek:
Csutoros István és Júlia, nagyon sokat dolgoztak a rendezvény szervezésében, lebonyolításában, utómunkáiban. 

Külön köszönet a fényképekért Júliának.
A csapat többi tagjai:
Viola, Oláh Irénke, Budaházy Zsuzsi, Kollár Zsuzsi és Birloni Kati terítettek, Márti és Ilona díszítettek. 

Márti mozgósított munkásokat, férfiakat, kevés sikerrel, hölgyeknél viszont már több sikerrel járt.
Balázs hangosított, meghívókat rajzolt, problémákat oldott meg.
Csutoros István Jnr és menyasszonya a pincéreket igazgatta.
Csutoros Danny és Dawn az angol nyelvû vendégünket tartotta szóval.
Nándi és Szatmári Pista a jegyeket árulta. Halmos Lajos és Erzsike a nyomtatott poharakat leszállították.
Basa Rózsika takarított és kimossa az abroszokat.
Friss Andris elpakolta a székeket, asztalokat. (egyedül!)
Mindannyiuk munkáját köszönjük!

Soli Deo Gloria
Nt. Dézsi Csaba

Nt. Dézsi Csaba Csutoros István Csutoros Júlia
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65. Éves Évforduló Díszebéd a Bocskai Nagyteremben

„A szabadság ott kezdôdik, 
ahol megszünik a félelem.”
Ezt Bibó István mondta, aki 

Nagy Imre forradalmi kormá-
nyának államinisztere volt 56. XI. 
2-4-ig, utána a börtön borzalmai 
következtek számára. Példátlan 
volt a megtorlás. Tombolt a sta-
tárium.

Az 56-os Szabadságharc és For-
radalom hôseinek, fiatal harco-
sainak állított emléket (akik ré-
szére megszünt a félelem) a Fitz-
roy-i Református Templomban 
megjelentek nagyon nagy számú 
hálaadói és emlékezôi.

Nt. Dézsi Csaba kegyelettel, 
szeretettel méltatta a Forradalom 
hôseit, életüket a szabadságért ál-

dozó Pesti Srácokat és más nagy-
városainkban harcolokat, halot-
takat, és köszöntötte a jelen lévô 
egykori forradalmárainkat is akik 
még közöttünk vannak.

Közös énekkléssel, imádsággal 
és több perces fejhajtással tisz-
telegtünk hôs fiataljaink elôtt.

A Himnusz eléneklése után az 
Úr asztala mögött kifeszített vá-
szonra, elindult a vetítés, a képek 
a fiatalok hôsi helytállássának mo-
zaik kockái voltak, a Forradalom 

képei, percrôl percre, napról 
napra.

Majd Nt. Dézsi Csaba felkérte a 
megjelenteket, hogy szép rendben, 
csendben sétáljon ki mindenki az 
Úr asztalához, ahol gyertya gyúj-
tás következett.  A templomban 
kialudtak a villanyfények, mialatt 
szólt a zene, melyet Sipos Ôri At-
tila (zongora) és kislánya Georgia 
(fuvola) szolgáltatott, Adagio Al-
binoni-át játszották valami szen-
zációsan gyönyörûen. A gyertyák, 

lángoló sokasága lassan, fányten-
gert alkotott a zene varása csak 
fokozta azt mély csodálatos érzést, 
hogy hôseinkkel együtt vagyunk, 
amit tettek azt soha  el nem fe-
lejtôdik.

Nt. Dézsi Csaba ezután minden-
kit meghívot a Bocskai Nagyte-
rembe kötetlen baráti beszélge-
tésre, és egy finom tányér gulyás-
levesre. 

Itt fiatal fôkonzulunk Bakonyi 
Péter mondott rövid, de tartalmas 
beszédet. Rámutatott, hogy 1989 
október 23. nem lett volna az 1956-
os Forradalom nélkül és amelyben 
89-ben, már gyerekként Ô is részt 
vett.

Pálos István felolvasta a 

Magyar Életben október 30-án 
megjelent Budafoki Géza - Kedves 
Barátom címû írását. 

Csutoros István, fôgondnok, 
Wiener Albert 1956 címû versét 
szavalta, mely mély keretet adott 
ennek a felejthetetlen estének 
mely az egység az összetartozás 
jegyében zajlott le.

Idézet a versbôl:
„1956-ban Himnusz szállt a harci 

zajban, / és vér áztatta bari-
kádokon, / a NEMZETI DAL szállt 
az ajkunkon, / hogy „Talpra Ma-
gyar” szentül elhisszük, / mi rabok 
többé soha nem leszünk!”

B.L.

Az 1956. október 23. Szabadságharcról és 
Forradalomról emlékeztünk meg 

2014. október 23-án a Melbourne-i 
Református Templomban.
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Így öljük meg a 
2.0-s embert

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Kocsi --- és lóversenyek 
céljára épült stadion, 2. Mányoki 
Ádám, 3. A párizsi Louvre-ban, 4. 
Wagner A  Walkûr címû operájában, 
5. Régi magyar énekmondók, 6. 
Arany J. Tetemre hívás c. balladá-
jában mondja Bárczi Benô apja, 7. A 
bûnesetek leghíresebb gyûjteményét 
, Francois Pitaval franc. kiadó nevé-
bôl eredeztetve, 8. Norge, 9. Az olyan  
+ egész számot, amely eggyel és ön-
magával osztható, 10. Kardvirág.

E heti kérdéseink:
1. Milyen módon szaporodik a páfrány?
2. Mit nevezünk Kasszandra jóslatnak?
3. Ki volt az elsô  magyar ökölvívó 

bajnok?
4. Mi volt a c. Marilyn Monroe utol-

só filmjének?
5. Melyik nép tánca a hóra?
6. Melyik ókori birodalom egyik 

fontos városállama volt Ur?
7. Melyik hangszer virtuóza volt 

Wanda Landowska?
8. Mi az a makra?
9. Ki találta fel a gôzhajót?
10. Mi a fôvárosa Uruguaynak?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
HOGYAN KELL JÓL 

KITÖLTENI EGY 
ADÓBEVALLÁST

Ez a cikk a brit sajtóban jelent meg, 

A „Hány személyt tart el?” kérdésre 
egy állampolgár így válaszolt:

2,1 millió illegális bevándorlót
4.4 millió munkanélkülit
900.000 börtöntölteléket 85 börtön-

ben
650 kretént a parlamentben
az egész Európa Bizottságot.
Bevallását visszaküldték azzal, hogy 

válaszai elfogadhatatlanok.
Az állampolgár erre kérdéssel vála-

szolt:
Miért? Kihagytam valakit?

* * *
A suttyó legényke szántott az apjával. 

Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat 
vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény 
földbôl.

 Bosszús volt a székely, szidta a fiát, 
hogy ô rontja el a szántást.

--- Nem én rontom el, hanem édes-
apám!

--- Hogy beszélsz te az apáddal? An-
nak idején én nem mertem volna visz-
szafeleselni az apámnak.

---Vót is magának apja?
---Vót bizony, különb, mint neked!

* * *
Ügyvédet hív az öreg székely, hogy 

lediktálja a végrendeletét:
--- A falunak adományozom azt a 

lovat, amelyiket a múlt héten elloptak 
tôlem. De ha méges megkerülne, ak-
kor legyen a Pista fiamé.

* * *
Két mozdonyvezetô beszélget. Mond-

ja a német:
--- Nálunk olyan gyorsan mennek a 

vonatok, hogy pofon akartam vágni az 
egyik állomásfônököt, s a következô 
kapta.

Azt mondja a székely:
--- Itt olyan lassan mennek, hogy 

sógor kifeküdt a sínre, me´öngyilkos 
akart lenni, s éhen hótt.

* * *
Nagyon beteg az öreg székely. Ha-

zajön Magyarországra elszármazott 
leánya, odamegy a betegágyhoz, és 
kérdezi feldúltan:

--- Maga erôsen beteg, édesapám, 
szóltak-e az orvosnak, valaki hívta-e?

Azt mondja az öreg:
--- Nem ke’, leányom. Mû itt a faluba’ 

természetös halállal szoktunk meghal-
ni.

* * *
Baba született székelyéknél. Pár év 

eltelik, a gyerek szépen halad: jár, 
mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy 
nem szólal meg. Betölti a hat éves 
kort, de semmi. Aggódnak a szülôk, 
orvoshoz is viszik. 

Az mindent rendben talál, a némaság 
oka számára is titok. Az idô múlik, 
végülis a szülôk beletörôdnek. Ha nem 
beszél, hát nem beszél, csakis az ô 
fiacskájuk.

A tizennegyedik születésnapján ebé-
delni ül össze a család. A tányérokban 
gôzölög a húsleves.

Egyszer csak megszólal a gyerek:
--- Sót!
Az egész család meglepôdik.
--- Jajj, de boldog vagyok! --- szól az 

anyja. --- Te beszélsz fiam?
--- Beszélök.
--- Hát az isten szerelmére, eddig mér 

nem mondtál semmit?
--- Eddig ölég sós vót a leves.

A hordható és beültethetô okosesz-
közök egyszerre kitolják fizikai hatá-
rainkat: tovább élünk, erôsebbek le-
szünk, jobban látunk és hallunk, olyan 
mezôk érzékelésére leszünk képesek, 
mint korábban soha, ugyanakkor 
kockázatot is rejtenek magukban. Az 
Europol szerint még az idén végre-
hajtanak általuk egy kibergyilkossá-
got.

Az Europol nemrégiben kiadott jelen-
tésében arra figyelmeztet, minél több 
a hálózatra kapcsolt okoseszköz (azaz 
a dolgok internete, IoT), úgy lesz egy-
re súlyosabb következménye a kiber-
támadásoknak. Jelenleg 2,8 milliárd 
ember kapcsolódik az internetre, több 
mint 10 milliárd eszközzel: számítógép-
pel, okostelefonnal, pacemakerrel, au-
tóval. Az összekötött tárgyak piaca 
2020-ra megötszörözôdik. A hálózat 
terjedésével elérjük a kevésbé fejlett 
régiókat is, egyre több lesz a bûnözô, 
és gyakoribbá válnak a hackertámadá-
sok.

Az Europol az IID tanulmányára 
hívja fel a figyelmet, amely szerint 
még 2014 végéig lesz legalább egy 
halálos áldozata a hackertámadások-
nak. Lehet, hogy valakinek a pacema-
kerét törik fel, és leáll a szíve, de az is 
lehet, hogy a kritikus infrastruktúrához 
férnek hozzá az elkövetôk, és a köz-
lekedés vagy az elektromos hálózat 
megzavarása vezet majd halálos bale-
sethez. Ha egy kicsit elôreszaladunk 
az idôben, láthatjuk, mekkora kocká-
zatot is rejt magában a sofôr nélküli 
autók rendszere.
A biztonság másodlagos
Veres-Szentkirályi András szerint 

a legnagyobb probléma, hogy a bizton-
ság nem kap elég hangsúlyt. A Silent 
Signal IT biztonsági szakértôje el-
mondta, a független kutatásokat aka-
dályozza a technológiához való hozzá-

férés nehézsége, különösen az elsô 
eredmények megjelenése után, hiszen 
annak ellenére, hogy az ilyen termé-
keket gyártó cégek többsége nem 
fordít elegendô energiát a biztonsági 
funkciókra, mégis szeretné fenntartani 
a megbízható gyártó imázsát. „Érintés-
mentes (RFID, NFC, proximity néven 
is ismert) kártyák és tokenek esetén is 
volt már rá példa, hogy a gyártó pró-
bálta letiltatni a termékének biztonsági 
hiányosságairól beszámoló elôadást, 
hasonló a hozzáállás orvosi eszközök 
esetén is.”

A gyártók törekednek rá, hogy minél 
olcsóbban tudják elôállítani terméke-
iket, a biztonság viszont nincs ingyen, 
sôt: utólag sokkal drágább és nehezebb 
biztonságossá tenni egy terméket, 
mintha a kezdeti tervezéskor fontos 
szempont lett volna. Ludas lehet még a 
gyártó és a felhasználó közti lánc is: 
sok portfólió tartalmaz ugyanis drága 
és biztonsági termékeket, míg kapható 
filléres változat is a „felesleges” biz-
tonsági funkciók nélkül. Egy forgalma-
zó pedig sokszor az utóbbit választja, 
hiszen így a fejlesztési költségek is 
csökkenthetôek.
Eltussolhatják a gyilkosságot
A HP kutatásából például jól látszik, 

hogy a vizsgált IoT-eszközök 70 száza-
léka sebezhetô, ennek kihasználása a 
támadó motivációjától függ. A legtöbb 
esetben ezt a lehetôséget pénzzé akar-
ják tenni privát adatok gyûjtésével 
vagy kéretlen reklámok terítésével. 
Emberéletet pénzzé tenni egy szûkebb 
kör tevékenysége, és kérdéses, hogy 
számukra nincs-e jobb ár/érték arányú 
megoldás, mondja Veres-Szentkirályi 
András.

„Befolyásolni tehát mindenképp le-
het az eszközök mûködését, azt viszont 
nehéz megmondani, fogja-e valaki, és 
ha igen, mikor használja azt emberélet 
ellen. Az is kérdéses, hogy ennek be-
következtekor mennyire lesz megálla-
pítható az elkövetés módja, és meny-
nyire kap ez publicitást.”
2.0-s emberré akarunk válni
A test azonban hihetetlen lehetôsé-

geket rejt magában: néha meglepô 
eredményeket produkál, de megvan-
nak a maga határai is. Az emberi fül 
bizonyos frekvenciatartományban ké-
pes csak észlelni a hangokat: 20-20 000 
hertz közti rezgéstartományban, 
szemben például a denevérekkel, 
amelyek 150 ezer hertzig észlelik a 
hanghullámokat.

Az emberi szem --- ahogy a legtöbb 
fôemlôsé is --- a világot a kéktôl egé-
szen a vörösig észleli, vagyis a 400 és 
700 nanométer közötti hullámhosszú 
fényt. Kis túlzással elmondható, hogy 
az emberi szem egy 130 megapixeles 
fényképezôgép.

Bizonyos állatokkal ellentétben az 
ember a mágneses vagy elektromos 
mezô érzékelésére sem képes. Azon-
ban már egyetlen hordható eszközzel 
vagy egy pici implantátummal ezek a 
határok elmoshatóak.

A transzhumanisták szerint a tech-
nológia fejlôdése egy nap elvezethet a 
„2.0-s emberhez”: a kütyükkel nem-
csak a betegségeket kerülhetjük el 
vagy tarthatjuk kordában, de alapvetô 
funkcióinkon, képességeinken is javít-
hatunk. Ez pedig a kockázatok ellenére 
is túl csábító.
Így hallgatjuk ki a szomszédot

Rich Lee biohacker a testmódosítás 
megszállottja, mágneses füldugókat 
hozott létre, amelyek a fülben meg-
bújva alakítják át a beérkezô jeleket 
hangokká. A férfi egy mágnest ültetett 
a fül kötôszövetébe, egy mágneses 
hullámokat keltô drótot a nyakába.

A fülhallgató ugyanúgy alkalmas ze-
nehallgatásra, mint hagyományos tár-
sai, ha a kütyüt egy mobileszköz GPS-
vevôjével összeköti, akár hangvezér 
léssel folyhat a navigálás, mikrofonnal 
kiegészítve pedig telefonként is funk-
cionál. Egy jó kontaktmikrofonnal 
nem neki szánt beszélgetéseket is hall-
hat, vagy a szomszédba is áthallgathat. 
Egy hangelemzôvel azt is kiderítheti 
beszélgetés közben, hogy igazat mond-
e a másik fél.
Amikor a színvak látni kezd
Neil Harbisson színvaksággal szüle-

tett. Jelenleg több mint 360 színt érzé-
kel, sôt néha még az infravörös 
tartományt is. Az ír mûvész az elsô 
„szemborg” (eyeborg) néven vált is-
mertté, négy éve pedig létrehozta a 
nemzetközi Kiborg Alapítványt, 
amelynek célja, hogy segítsen az em-
berek kiborggá válásában. Harbisson 
képességei között szerepel, hogy hall-
ja a színeket, és az emberi látást meg-
haladó spektrumban lévô árnyalatokat 
is képes érzékelni.
Kielemzi az izzadságot a tetkó
Egyre terjednek az átmeneti és vég-

leges digitális tetoválások, okoskar-
kötôk és okosórák, amelyek a szerve-
zet egészségi adatait továbbítják 
mobileszközökre vagy akár asztali 
számítógépekre. Míg a karkötôk elsô-
sorban pulzusmérôvel szerelik fel, 
illetve a vér oxigéntelítettségi szintjét 
állapítják meg, addig a digitális tetová-
lások már az izzadságból nyernek ki 
információt.
Netrôl frissítjük az agyimplantátu-

mot
A technológia gyógyászati szintû 

felhasználási területei közé tartozik a 
pacemaker, az inzulinpumpák, illetve 
olyan agyimplantátumok, mint a Par-
kinson-kór vagy a depresszió keze-
lésére szolgáló chipek. Utóbbiakat 
egyelôre mûtéti beavatkozással lehet 
új verzióra cserélni, de a jövôben 
elérhetôvé válik, hogy a mobilalkalma-
zásokhoz hasonlóan egyszerûen le le-
het tölteni a frissítést, és telepíteni. Az 
elektronikus orvoslás egyre 
elfogadottabbá fog válni. James 
Hughes, a connecticuti Trinity College 
orvosetikusa szerint a jövôben olyan 
pirulát kapunk, amelybôl a test 
hiányosságait, illetve betegségeit 
kezelô nanorobotok áramolnak szét. 
Ezek már a konkrét problémát fogják 
kezelni, így például fájdalomcsillapítás 
esetén nem az egész testet érzés-
telenítik, hanem csak az érintett, „be-
teg” területet. Utasításokat is elfogad-
nak, így ha egy újabb tablettát veszünk 
be, a régiek parancsot kapnak ürítésre: 
elpusztulnak, és a vizelettel távoznak a 
szervezetbôl.
Bármilyen parancs beprogramoz-

ható a chipbe
Az RFID-címkék azonosításra és 

adatközlésre használt eszközök. Kevin 
Warwick ismert oxfordi professzor 
2002-ben kezdett kiborgprojektjébe, 
melynek keretében a Parkinson-kór, a 
vakság, az ízületi gyulladás és a ski-
zofrénia leküzdésére alkalmas mód-
szereket kutat.

Elsô beültetése egy sima RFID-chip 
volt, amellyel a számítógéppel tudott 
kommunikálni, második körben azon-
ban egy száz elektródából álló címkét 
helyeztek el a bal karja középidegébe, 

így idegrendszere képes volt jeleket 
fogadni a számítógéptôl. A kísérletek 
során az agyával kerekes széket moz-
gatott, a számítógépnek információt 
küldött, illetve az emberekkel való 
kommunikációban is tesztelte, miután 
a felesége karjába is került egy ha-
sonló lapka. A kísérlet rendkívül ve-
szélyes volt, hiszen Warwick az ideg-
rendszerén keresztül küldött áramot 
az agyba, így a legrosszabb esetben ki 
is süthette volna.

Ugyanilyen RFID-lapkák alkalmasak 
telefonok feloldására, számítógépek, 
autók és ajtók kinyitására, egyes vál-
tozatok a vezeték nélküli fizetést vált-
ják ki, vagy biztonsági rendszerekhez 
tudnak csatlakozni. Attól függôen, mi-
re akarjuk használni az eszközt, úgy 
programozhatjuk be, például Adi Ro-
bertson, a Verge újságírója alkal-
mazásokat nyitott meg okostelefonján 
a kezébe ültetett NFC-chippel. A lapka 
olyan, mint egy piercing, ami pár ki-
lobájtnyi adatot képes tárolni --- ha-
sonló a kutyákba ültetett azonosító 
mikrochiphez. Így akár mindennapi 
használati tárgyainkat is --- céges be-
lépôkártyát, lakáskulcsot vagy bank-
kártyát ---- kiválthatjuk és a kézbe 
ültethetjük.
Szuperhôssé alakulunk a vázzal
A szervezetbe ültetett ultrahangos 

szenzorokkal a denevérekhez hason-
lóan tudunk tájékozódni, érzékelni a 
tárgyakat, a tôlük való távolságot és a 
mozgást. Hasonló érzékelôkkel az UV-
sugárzást, a hô-, az elektromos és mág-
neses mezôket, vagy a vezeték nélküli 
internetes hálózatokat is képesek le-
szünk fogni.

A Daewoo robotvázával óriási ter-
heket bírunk el
Forrás: Daewoo
A robotvázakkal szuperhôsökké vál-

tozhatunk: hatalmas és nehéz tár-
gyakat tudunk könnyedén felemelni, 
hosszabban leszünk képesek monoton 
munkát végezni, ahogy mozgássérül-
tek esetében pótolja az elhalt, legyen-
gült izmokat.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293



00:50 Szentföldi szent he-
lyek üzenete . Khorazin és 
Beth – Saida.  
01:10 Híradó  
01:45 Sporthírek   
01:50 Himnusz 
01:55 Heti Hírmondó  
02:25 Székely kapu  
02:50 Magyar klasszikus-
ok új köntösben  
03:20 Fizessen nagysád! 
(1937)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Ráthonyi Ákos. 
Szereplők: Jávor Pál (Szilá-
gyi Péter), Muráti Lili(Zsu- 
zsi), Kabos Gyula (Fábry 
Ágoston malomtulajdo-
nos), Gombaszögi Ella (A 
házvezetőnő), Latabár Kál-
mán (Vukovác, tornatanár) 
Szilágyi Péter csak azzal a 
feltétellel kapja meg az 
igazgatói állást, hogy nem 
fog udvarolni főnöke, Fáb-
ry Ágoston lányának, a 
szép  Zsuzsinak. 
04:25 Mesélő cégtáblák 
Fürdők a félhold alatt
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar óvoda
05:20 Közbeszéd 
05:50 Ma reggel
09:05 Kárpát expressz
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:45 Família Kft. Görög-
ország - Rodosz - Július 1. 
- Ennyi nekem is jár. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli 
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor
14:55 Engedjétek hozzám
15:05 Így szól az Úr!  
15:15 Református ifjúsági 
műsor  
15:25 Határtalanul magyar: 
Aki kimondja... - Tőkés 
László. Filmünk bemutat 
egy jelenkori harcost, egy 
XXI. századi hőst, aki a 
mindenkori jelenben szeret-
né a közösségét, az erdélyi 
magyarságot szolgálni. 
15:55 Hagyaték: Út a túlsó 
partra - Elmúlás a magyar 
hagyományban
16:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem!  
17:15 Család-barát
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Görgény-
fennsík II. - Uz Bence 
nyomában
20:00 Rangon alul (1960) 
Magyar játékfilm. Rendez-
te: Bán Frigyes. Szereplők: 
Sulyok Mária (Bodroginé), 
Ráday Imre (Bodrogi), Só-
lyom Ildikó (Bodrogi Zsu-
zsa), Pécsi Sándor (Zeke 
Jóska), Fónay Márta (Zeké-
né), Kiss Manyi (Róza). Jós-
ka és Zsuzsa az Operaház 
bérletes előadásain egymás-
ba szeretnek. Ám a munkás-
fiút Zsuzsa szülei nem fo-
gadják szívesen. 
21:20 Nyolc évszak (1987)  
8. Rész. Magyar tévéfilm-
sorozat  
22:30 John Lukács életút: 
A történelem: eleven való-
ság. Beszélgetés John Lu-
kacs történészprofesszorral  
23:00 Kívánságkosár  
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00:55 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  
02:25 Megtörtént bűnü-
gyek (1976) 5. rész: Azon 
az éjszakán. Magyar tévé-
filmsorozat  (ff.)  
03:20 Ízőrzők Rátka
03:50 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 12. rész: 
Egy fotós élete. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:45 Duna World News  
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar állatkert
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) 
Görögország - Rodosz - 
Július 2. - Bob-elhárítók. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor:  Bokor 
János, Bangó Margit, ifj. 
Sánta Ferenc és zenekara
14:50 Élő egyház 
15:25 Határtalanul ma-
gyar: Magyar Amerika, A 
Vasvári-gyűjtemény
15:50 Hagyaték. Intő kéz: 
A Szent Jobb
16:20 Rocklexikon: Ber-
gendy István
17:10 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Sóvidék - 
A székely föld sója
20:00 Önök kérték 
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Hetvenes (2014)   
Magyar játékfilm. Ren-
dezte: Dombrovszky Lin-
da. Szereplők: Németh 
Kálmá (Józsi bácsi), Tóth 
Andrea (Éva), Megyeri 
Zoltán (Tamás), Quintus 
Konrád (Csaba), Kakasy 
Dóra (ápolónő), Szerémi 
Zoltán (Péter), Al Ghaoui 
Hesna (rendezőnő). Euró-
pa társadalma elöregszik, a 
nyugdíjrendszert képtele-
nek tovább fent tartani az 
államok. Így van  ez Ma-
gyarországon is, ahol a 
világon először a hetven 
éven felülieket egy "álom-
gyárba" szállítják, ahol rö-
vid, ám luxus körülmények 
között eltöltött idő után 
örök álomba merülnek
21:55 Örvényben (2014)  
2/2.Magyar dokumentum-
film-sorozat. A naplószerű-
en szerkesztett film egy do-
kumentumfilmes időkap-
szula, filmkrónika az ez-
redvégén, egy évtizedig 
tartó balkáni - jugoszláviai 
háborúk hétköznapjairól. A 
film elsősorban a Jugoszlá-
viában – Szerbiában élő 
magyar nemzetiségű 
lakosság szemszögéből 
vizsgálja ezt az időszakot
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 Petőfi (Petőfi, 1977)  
6/2.: Deákpályám. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:30 Székely kapu 
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 14. rész: A 
széf. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők : Az 
első magyar rádióadás. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. 
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. (1992) 
Virágoskert. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor (2004)  
Nánássy Lajos, Máté Ottí-
lia, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara
14:50 Katolikus Krónika  
15:25 Határtalanul magyar 
Két ország, egy város!
15:50 Hagyaték. Balról a 
Hold, és jobbról a Nap - 
ébredő székelyek. A szé-
kely-magyar identitásról, a 
székely múltról és jövőről 
Egyed Ákos akadémikus-
sal, Baricz Lajos atyával, 
marosszentgyörgyi plébá-
nossal, Kiss-Portik Irén és 
Haszmann Pál néprajzku-
tatókkal, és Sütő István bú-
torfestő mesterrel beszél-
gettünk.
16:20 Életművész: Pind-
roch Csabával a világ vége 
szélén - 8. rész
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Sóvidéki-
dombság - Hegyre szúrt 
falvak között
20:00 Barangolások öt 
kontinensen 
20:30 Szerelmes földrajz: 
Szigeteim… - Koncz 
Gábor. Magyar ismeret-
terjesztő magazin  
21:05 Szenes Iván Emlék-
koncert 2013. Józsefváros-
ban ismét felhangzottak 
Szenes Iván feledhetetlen 
szerzeményei. Az immár  
hagyományos Szenes Iván 
Emlékkoncert sok újdon-
sággal, a legnagyobb ma-
gyar slágerekkel, „ Szenes 
sztárokkal” és a több mint 
6000 rajongóval együtt 
azon a téren ünnepelt, ahol 
a több mint 2000 magyar  
dal született
21:55 Ybl 200 (2014)  
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
22:05 Táncvarázs  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
kis Ida virágai (Andersen)
02:25 Széchenyi napjai 
(1985)  2. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat. Forgató-
könyvíró: Nemeskürty 
István. Rendezte: Horváth 
Ádám. Szereplők: Tordy 
Géza (Széchenyi), Piros 
Ildikó (Crescence), Ujlaki 
Dénes (Wesselényi), Raj-
hona Ádám (Nagy Pál), 
Avar István (Metternich), 
Szersén Gyula (Andrássy), 
Trokán Péter (Károlyi), 
Káldy Nóra (Zsófia her-
cegnő), Bitskey Tibor 
(Simonyi), Láng József 
(Narrátor), Gáspár Tibor 
(Hadnagy), Szacsvay 
László (Waldstein), Versé-
nyi László (Beszédes), 
Dobránszky Zoltán (Angol 
úr), Bojti Judit, Budai 
István, Gór Nagy Mária, 
Pathó István, Szabó István, 
Zentay Ferenc, Béda 
István, Kátó Sándor
03:30 Határtalanul magyar  
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 15. rész: A 
zsaroló. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Magyar elsők 
(2004)  Az első magyar 
szintetikus gyógyszer. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel
09:00 Duna World News   
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News  
10:45 Família Kft. (1992) 
Nézz mélyen a szemembe. 
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 Biblia és képzőmű-
vészet  
14:55 A sokszínű vallás  
15:15 Határtalanul magyar 
(2012) Szó, szerep, szín-
pad - Hitvallás
15:45 Hagyaték (2013) 
Magyarok törvénye - az 
Aranybulla
16:10 Önök kérték  
17:05 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport  
19:30 Hazajáró (2012)  
Csíki-havasok - Búcsú 
Csíksomlyón. Turisztikai 
magazinműsor - "Elindulni 
és hazatérni" A „Hazajáró” 
hétről-hétre bakancsot húz 
és nekiindul, hogy keresz-
tül-kasul bebarangolja a 
Kárpát-medence varázsla-
tos tájait és megismerje ha-
zánk természeti- és kulturá-
lis értékeit, történelmi em-
lékeit és az ott élő emberek 
mindennapjait. 
20:00 Hogy volt?! 
21:00 Fábry 
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
béka (Andersen)
02:25 Sikátor (1966)  Ma-
gyar játékfilm. Rendezte: 
Rényi Tamás. Szereplők: 
Törőcsik Mari (Gabi), 
Koncz Gábor (Vince), 
Horváth Sándor (Krajczi), 
Dégi István (Tóth Feri), 
Böröndi Katalin (Erzsi), 
Madaras József (Jancsi), 
Bálint András (Az orvos). 
Gabi (Törőcsik Mari) és 
Vince (Koncz Gábor) a 
gyárban ismerkedtek meg. 
Egy gyári mulatság forga-
tagában  szerettek bele 
egymásba, de a nagy szere-
lem nem tartott sokáig, 
mert amikor Vince meg-
tudta, hogy Gabinak már 
gyereke van, többé nem 
akarta feleségül venni. 
Igaz, kapcsolatuk még 
tovább tart, csak már nem 
az igazi.  Ekkor a múltból 
feltűnik Feri (Dégi István), 
Gabi régi udvarlója…
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 16. rész: 
Elévülhetetlen. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró: Páring 2.. 
A Hazajáró Székelyföldön, 
búcsúztatja a telet. 
06:50 Család-barát 
Hétvége
08:55 Duna World News   
09:00 KorTárs  
09:30 Hogy volt?!  "Koós 
János 77"
10:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: József 
nádor
10:40 A 78-as körzet : Az 
öregekért
11:20 A 78-as körzet: Győ-
zelem. Magyar tévéfilm-
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Határtalanul magyar 
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
12 év
13:00 Lyukasóra  
13:30 Nyelvőrző: Nyelv–
szöveg–játék
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen  
14:50 Hazajáró  Páring 2. 
15:20 HungarIQ Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
15:45 Magyar elsők Az 
első magyar filmfesztivál
16:05 Család-barát 
Hétvége   
17:25 Virtuózok  
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport 
19:30  Mindenből egy van  
1. Pálma kimondja, 2. A 
jóslat
20:25 Poén Péntek - 
Szálka - Avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán  
21:25 Linda. Tévéfilm-
sorozat  
22:30 Fábry 
23:45 Szeretettel 
Hollywoodból

00:15 Katolikus Krónika  
00:55 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Gasztroangyal  
02:40 Tavaszi zápor 
(1932) Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Fejős Pál. 
Szereplők: Annabella Mis-
cuglio (Szabó Mária), Daj-
bukát Ilona (jegyzőné), 
Bársony Erzsi (a lánya), 
Gyergyai István (urasági 
intéző), Kürthy József, Si-
mon Marcsa, Zala Karola, 
Ladomerszky Margit. Sza-
bó Máriát, a kis cselédlányt 
az urasági intéző teherbe 
ejti. Mari szégyenétől me-
nekülve a fővárosba utazik. 
Egy bordélyházban talál 
munkát és menedéket, e- 
zért az erkölcsvédő höl-
gyek egyesülete elveszi 
tőle a kislányát. Elhagya-
tottságában egyre mélyeb-
bre süllyed, szenvedéseitől 
a halál váltja meg. Az ég-
ből vigyáz kislányára, akit 
tizenöt év múlva éppúgy el 
akarnak csábítani, mint 
egykor őt.
03:45  Linda  Tévéfilm-
sorozat  
05:00 Mint oldott kéve 
(1983) 7/1.: Ausztria-Ma-
gyarország 1838-1847. 
Magyar tévéfilmsorozat. 
Rendezte: Révész György. 
Szereplők:Bessenyei Fe-
renc, Gera Zoltán, Jordán 
Tamás, Kátay Ferenc, Ko-
vács Titusz, Kulka János, 
Pásztor Erzsi, Ruttkai Éva. 
Sárközi György regényének 
filmváltozata Mednyánszky 
Cézár életútját végigkövet-
ve az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc leve-
rése utáni magyar emigrá-
ció hányatott sorsát is 
felidézi.
06:05 Hagyaték
06:50 Család-barát 
Hétvége  
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  
09:25 Táncvarázs   
10:20 Székely kapu  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Széchenyi 
István
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli
12:05 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
12:50 Hogy volt?!   "Koós 
János 77"
14:50 I. Nemzetközi Mar-
ton Éva Énekverseny  
16:20 Család-barát 
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó - 18:00  
19:20 Dunasport - 18:00  
19:30 Kerekek és lépések 
A Beregi Tiszaháton. 
20:20 A napsugár nyomá-
ban (1971) Ismeretterjesztő 
sorozat 13/1. rész
20:50 Csellengők: Eltűn-
tek nyomában
21:20 Gasztroangyal  
22:15 Bábel - Hesnával a 
világ: Ismeretterjesztő 
magazin  
23:10 Szerelmes földrajz: 
Nem cserélném föl sem-
mivel- Korzenszky 
Richárd
23:40 Református 
istentisztelet  

00:50 Duna World News 
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
három szerencsefia 
(Grimm testvérek)
02:25 Mire megvénülünk 
(1977)  6/6.Magyar 
tévéfilmsorozat. Rendezte: 
Horváth Ádám. Szereplők: 
Almási Éva, Csányi János, 
Márkus László, Mucsi 
Sándor, Zenthe Ferenc
03:25 Hagyaték. A Hagya-
ték a magyar szellemi 
kulturális örökség átörökí-
tésén munkálkodik. Lepo-
rolja a magyar múlt szelle-
mi hagyatékának egy-egy 
darabkájáról a modern ko-
rokban rárakódott szennye-
ződéseket, hogy azok újra 
a maguk fényességében 
ragyogjanak. Ezek a moza-
ikdarabkák – épületek, tár-
gyak, könyvek, emlékek, 
történetek, tájak, gondola-
tok és mindenekelőtt az 
azokat alkotó és alakító 
szellemek – hétről hétre a 
képernyőre kerülnek, hogy 
végül a soha el nem évülő 
egyetemes magyar szel-
lemtörténet egészévé, a 
megújuló magyar hagy-
mánnyá álljanak össze a 
nézők lelkében.
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 13. rész: A 
csótány. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar betyár, An-
gyal Bandi. Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetések-
kel.
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)  
Misi Bécsben. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Csendül a nóta 
14:45 Evangélikus 
magazin  
15:15 Határtalanul magyar 
(2012) Európa, magyarul - 
A Collegium Hungaricum 
Berlin titkai. Művészeti, tu-
dományos magazinműsor
15:45 Négy szellem: Divat 
vs stílus
16:40 Család-barát  
18:10 Kultikon  
18:30 Híradó 
18:50 Dunasport 
19:00 Női kézilabda-
mérkőzés: Érd-Győr. Élő 
közvetítés  
20:55 Hogy volt?! (2013) 
Csűrös Karolát köszöntjük 
21:50 Illényi Katica - 80 
nap alatt a Föld körül 2/2. 
22:45 Csendül a nóta 
(1993)B. Tóth Magda, 
Sárközi Béla és zenekara
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.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

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

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

MAGYARORSZÁGON, Eger 

kertváros részében, egy négyes 

társasház/villa, 3 szobás földszinti 

lakás eladó. Eger híres a gyógyvizeirôl. 

Megfelel haza költözôknek, vagy 

nyaraló háznak.

Bôvebb felvilágositást e.mail 

cimen: marczism@hotmail.com

Tel: 0404 379-735

30 ÉVES fiatalember megismer-

kedne komoly kapcsolatra vágyó ha-

sonló korú hölggyel. Email: 

aszeretetsohaelnemfogy@hotmail.com

BÚTOROZOTT szobát kiadok Syd-

neyben. $180 /per fô hetente rezsivel 

együtt. Internet és úszómedence hasz-

nálata ingyenes. 

Telefon: 0497 673-678.

INDIAI SZELLEMGYÓ GYÁSZ

RAVI VARMA MESTER
Spirituális gyógyító

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

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

varázslat felbontásával foglalkozik. 
Nagy tapasztalattal rendlekezô magasrangú gyógyító, 

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

Tenyérjóslás, arc, kéz olvasása, horoszkóp-készítés.

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

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

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

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


