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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
per a vádlott vallomásával vagy annak elmaradása esetén iratismertetéssel 
kezdôdik. Az elsô napra a bíróság három szakértôt is beidézett, míg egy ne-
gyedik véleményét felolvassák majd. Biszku perét azért kell újrakezdeni, mert 
júniusban a Fôvárosi Ítélôtábla hatályon kívül helyezte a korábbi elsôfokú 
ítéletet, amelyben az egykori Biszkut öt és fél év börtönbüntetésre ítélték, több 
emberen elkövetett emberöléssel és bûnpártolással megvalósított háborús bûn-
tett és más bûncselekmények miatt. Legkorábban szeptemberben folytatódhat 
a Budapest Környéki Törvényszéken az úgynevezett moszkvai ingatlanper. Az 
orosz fôváros központjában lévô egykori kereskedelmi képviselet eladása kap-
csán hét ember ellen emeltek vádat. Az ügyészség szerint Székely Árpád volt 
moszkvai nagykövet 2008 márciusában felettesei tudta nélkül írta alá az 
ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló adásvételi szerzôdést. A vételár 
23,7 millió dollár volt, ám a vevô nem sokkal késôbb már ennek sokszorosáért 
adta tovább az ingatlant, s emiatt Oroszországban is indult büntetôeljárás. Az 
ügyészség szerint az ügyletbôl a magyar államnak több milliárd forint kára 
keletkezett, ugyanis a moszkvai ingatlan egy 2008-as --– a védelem által egyéb-
ként vitatott –-- értékbecslés szerint több mint 108 millió dollárt ért. A vádlottak 
között van Horváthné Fekszi Márta volt külügyi államtitkár és Tátrai Mik-
lós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. korábbi vezérigazgatója is. 

Csak októberben folytatódik a vezetô beosztású személy által elkövetett hi-
vatali vesztegetés elfogadásával vádolt Hiszékeny Dezsô szocialista országgyû-
lési képviselô, volt XIII. kerületi alpolgármester pere is a Fôvárosi Törvény-
széken. Ahogy arról beszámoltunk, az MSZP-s Hiszékeny a bíróság elôtt már 
korábban részletes vallomást tett, de tagadta a bûncselekmény elkövetését. 
Egyúttal politikai indíttatásúnak és koncepciósnak nevezte a törvényszéken a 
szerinte „elôre eltervezett forgatókönyv alapján zajló eljárást”.

A bugaci Ôsök Napja a szellemi 
honvédelem egyik csúcsteljesítménye

A bugaci Ôsök Napját a szellemi honvédelem egyik korszerû csúcsteljesít-
ményének nevezte Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke a rendezvény 
ünnepélyes megnyitóján mondott beszédében szombaton, Bugacpusztán.

„Ami itt történik, az nemzetünk válasza az európa uniós durrdefektre, amely 
veszedelmes tévútra sodorta Európát, és a felismerhetetlenségig roncsolta az 
alapítók eredeti szándékát, a független európai nemzetek szövetségét” --– 
hangsúlyozta Lezsák Sándor, a hagyományôrzô esemény fôvédnöke. 

Az Országgyûlés alelnöke fontosnak nevezte az emlékezést a régmúltra, a 
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Augusztus 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Menyhért és Mirjam nevû kedves 
olvasóinkat.

Menyhért: A héber Melchior név-
bôl. Jelentése: királyi fény.

Mirjam: A Mária eredeti héber 
formája.

Köszönhetjük még: Agenor, Ar-
nold, Eulália, Mária, Szigfrid, 
Timót nevû barátainkat.

Augusztus 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bence nevû kedves olvasóinkat.
Bence: A Bencenc névnek a magyar 

rövidítése.
Köszönthetjük még: farkas, Fûlöp, 

Klaudia, Szidónia, Zakariás, Zden-
ka nevû barátainkat.

Augusztus 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Bertalan nevû kedves olvasóinkat.
Augusztus 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lajos és Patricia nevû kedves olvasó-
inkat.

Lajos: Az ófrancia Lois névbôl. Ez 
a germán Hlútwig, Hlowis, Hlovis 
nevek fejlôdési sorát követte. Eleme-
inek jelentése: hírnév + háború.

Patricia: A latin Patricius nôi párja.
Köszönthetjük még Patrik, Ele-

mér, Elvira, Kleofás, Ludovika, 
Marietta nevû barátainkat.

Augusztus 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Izsó nevû kedves olvasóinkat.
Izsó: Több név egybeesése. 1. Az 

Ezsau alakváltozata. 2. A József régi 
Izsóf változatának rövidítése. 3. Ké-
sôbb az Izsák becézôje.

Köszönthetjük még Izsák, Izidor, 
Natália, Natasa, Rita nevû baráta-
inkat.

Augusztus 27.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Gáspár nevû olvasóinkat.
Gáspár: Bizonytalan eredetû ószö-

vetségi név. Talán perzsa eredetre 
vezethetô vissza, jelentése ez esetben 
kincset megörzô.

Köszönthetjük még: Cézár, Gil-
bert, Józyef, Vilja nevû barátainkat.

Augusztus 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ágoston nevû kedves olvasóinkat.
Ágoston: A latin Augusztinus név 

Augustin rövidülésébôl. Jelentése: 
fenséges, fenkölt.

Köszönthetjük még: Ágost, Gusz-
táv, Herman, Hermina, Mimóza, 
Mózes nevû barátainkat.

Augusztus 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Beatrix és Erna nevû kedves ol-
vasóinkat. 

Beatrix: A héber Semuél névbôl. 
Jelentése: Isten meghallgatottLatin 
eredetû, jelentése: boldogságot hozó.

Erna: az Ernesztina önállósult né-
met becézôjébôl.

Köszönthetjük még: Erneszta, 
Ernesztina, János, Kamilla, Sebô, 
Szabina nevû barátainkat.

Megújulhat a Duna-part
A Duna Kossuth-tér és Fôvám tér közötti szakaszának megújítására írták ki 

az építészeti pályázatot --- tudatta a Fôpolgármesteri Hivatal.
A pályázatokat novemberig lehet benyújtani, decemberben lesz eredmény-

hirdetés, a kivitelezés pedig várhatóan 2017-ben indulhat.
A belvárosi Duna-partok és a csatlakozó vízfelületek adottságaikhoz képest 

alulhasznosítottak, a kikötôk rendezetlenek, a zöldfelületi rendszer hiányos, az 
alsó rakpart közúti forgalma pedig elszigeteli a folyót a várostól --- olvasható a 
közleményben.

A projekt célja, hogy az elmúlt években megújított belvárosi köztérhálózat a 
Duna-partra is kiterjedve szerves kapcsolatot teremtsen a város és a folyó 
között.

A pesti alsó rakparton zöldfelületekkel tagolt gyalogos sétányt és kerékpárút 
terveznek. A közúti forgalom ugyan megmarad, de irányonkénti egy sávban, 
csillapítva, korlátozott teherforgalommal és átszervezett parkolással.

A rakpartok pezsgô városi élettérré alakítását szolgálja majd a 2-es villamos 
viaduktja alatt található, jelenleg kihasználatlan helyiségek közösségi és keres-
kedelmi célú hasznosítása.

A Széchenyi tér a környezô csillapított forgalmú utcák hálózatához kapcso-
lódó, a tér gyalogos és kerékpáros bejárhatóságát szolgáló, a közúti szerephez 
igazodó formában újulhat meg. Ehhez hasonlóan a Belgrád rakparton is meg-
maradna a jelenlegi forgalmi funkció és kapacitás, de az irányhelyes közúti 
sávok kialakításával és a szervizút megszüntetésével már nagyobb teret lehet 
biztosítani a gyalogos és kerékpáros funkcióknak.

Cél a rendezetlen állapotú belvárosi kikötôhálózat megújítása is. Olyan köz-
célú úszómûrendszer jöhet létre, mely nem csak a közszolgáltatási (BKK) 
hajójáratok, hanem a városnézô hajók egy részének kikötésére is szolgál majd. 
E mellett a rekreációs lehetôségeket kínáló, mûvészeti események - kiállítások, 
koncertek, elôadások --- befogadására is alkalmas, kávézóknak is helyet adó 
úszómûvek a kikapcsolódás és a városi élet régóta várt új szinterei lehetnek.

Az elmúlt években dinamikusan növekvô szállodahajó-forgalom számos 
funkcionális, üzemeltetési és városképi problémát jelent, melyeket a szálloda-
hajók kikötési lehetôségeinek átfogó fejlesztésével lehet megoldani. Ennek 
érdekében a pályázat foglalkozik a Belgrád rakparti nemzetközi hajóállomás 
részleges funkcióváltásával és a terület közcélú hasznosításával is.

A belvárosi Duna-partok fejlesztése három szakaszban, a finanszírozási lehe-
tôségektôl függô ütemezésben valósulhat meg a következô években.

Az elsô szakasz a pesti belvárosi partszakasz --- V. kerület ---, a második 
szakasz a pesti oldal északi meghosszabbítása a Dagály Úszóközpontig ---V. és 
XIII. kerület ---, a harmadik szakasz pedig a budai belvárosi partszakasz, I-II. 
kerület.

A leginkább frekventált pesti belvárosi part átépítéséhez kapcsolódva, a Fô-
városi Közgyûlés áprilisi ülésén döntött a Kossuth tér és Dagály Úszóközpont 
közti gyalogos-kerékpáros sétány kialakításáról. Ez a szakasz a 2017-es buda-
pesti vizes világbajnoksághoz idôzítve a kormánnyal együttmûködve újulhat 
meg.

Budán a Kolosy tér és Döbrentei tér közti part megújítása hosszabb távon 
ütemezett program keretében történhet meg, ennek részeként a Várkert Bazár 
környezetének forgalomcsillapítása 2014-ben már megtörtént, míg a Bem 
rakpart a budai fonódó villamoshálózat kiépítéséhez kapcsolódva újul meg.

A Fôvárosi Önkormányzat a pesti belvárosi Duna-part fejlesztését európai 
uniós támogatással, a Széchenyi 2020 keretében, a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Programban szeretné finanszírozni.

Biszku Bélát 
ismét bíróság elé állítják

Fontos, nagy visszhangot keltô büntetôeljárások folytatódnak vagy kezdôd-
nek az ôsz folyamán. Így többek között a rendôri vezetôk pere, a Biszku Béla 
ellen induló új eljárás, a moszkvai ingatlanper és Hiszékeny Dezsô MSZP-s kép-
viselô ügye.

A 2013 szeptemberében a rendôri vezetôkkel szemben indult perben a ta-
vasszal már elkezdôdtek a perbeszédek, az eljárás szeptember 8-án folytatódik, 
de még október végére is tûzött ki tárgyalási napot a Fôvárosi Törvényszék 
katonai tanácsa. Kiss Attila katonai ügyész alig változtatott a vádiraton, a 2006. 
ôszi események kapcsán indult eljárás fô vádlottjaira, így Bene László és 
Gergényi Péter volt országos és fôvárosi rendôrfôkapitányokra, valamint 
Dobozi Józsefre, a Rebisz egykori parancsnokára felfüggesztett börtönbünte-
tést kért a június végén tartott perbeszédében. Az eddig felszólaló ügyvédek 
védenceik felmentését indítványozták. Ahogy lapunk elôször beszámolt róla, 
október 2-án kezdôdik a háborús bûntettel vádolt Biszku Béla egykori kommu-
nista belügyminiszter megismételt büntetôpere a Fôvárosi Törvényszéken. A 



magyar ôsökre, az évtizedek, évszázadok, évezredek messzeségében élôkre, a 
történelmi próbatételek névtelen és neves hôseire. Ôk adnak erôt, bátorságot, 
nyugalmat és biztonságot, akik Árpád hadi népétôl az 1956-os pesti srácokig 
életüket és vérüket adták szülôföldjükért, a magyar hazáért --- fogalmazott 
Lezsák Sándor.

A bugaci pusztában zajló háromnapos rendezvény szombati napján több 
tízezren vettek részt. Az ünnepélyes megnyitón Törökország, Kazahsztán és 
Azerbajdzsán magyarországi nagykövetségének képviselôi is részt vettek.

Száznál több jurtából álló sátortábor, félszáznál több program, több száz 
hagyományôrzô bemutató és egy nagyszabású kiállítás várta a látogatókat. Az 
idei, sorrendben harmadik Ôsök Napja rendezvényei már pénteken megkezdôd-
tek és vasárnap estig tartanak Bugacon.

Bíró András Zsolt, a szervezô Magyar-Turán Alapítvány kuratóriumi 
elnöke hangsúlyozta: a Kárpát-medence legnagyobb hagyományôrzô rendezvé-
nyével szeretnének hozzájárulni „a magyarság valódi történetével jobban egy-
beesô, korszerû ôstörténeti kép kialakításához”. A megnyitó programjában 
bemutatták a Keleti vihar elnevezésû monumentális csatajelenetet, amelyben 
gyalogos és lovas harcosok csaptak össze. 

A rendezvényt kísérô kiállítások a Kárpát-medence hun és avar idôszaka, 
valamint a honfoglalás kora régészeti és antropológiai hagyatékából adnak 
ízelítôt. Fegyverek, lószerszámok, ékszerek, használati tárgyak, csontmarad-
ványok láthatók kiállítva a különbözô korokból.

Az Ôsök Napja tiszteletére ismét felépítették a világ legnagyobb jurtáját, a 
több mint húsz méter átmérôjû úgynevezett „Atilla sátrát”. A hun nagyfejede-
lemrôl elnevezett óriás jurtában látható A hunok bejövetele címû festmény, 
Kertai Zalán alkotása. A Magyar Természettudományi Múzeum, a Kecskeméti 
Katona József Múzeum, és a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum együttmûkö-
désével egy egyedülálló hun régészeti és antropológiai kiállítás is megtekint-
hetô. 

Az egyik rendezvénysátorban elôadásokat hallgathattak az érdeklôdök. Má-
sok mellett Lezsák Sándor A nemzeti gondolat a történelemtanításban címmel 
tartott személyes tanítói tapasztalatain alapuló elôadást. Bán János újságíróval, 
aki Bán Mór néven írja Hunyadiakról szóló történelmi regénysorozatát, Sza-
kács Árpád újságíró beszélgetett. Kelemen András, az Országgyûlés elnökének 
külpolitikai tanácsadója pedig Közös világunk emlékképe az oguz (türk) ha-
gyományban címmel tartott elôadást. 

A nagyszabású rendezvényen határon túlról érkezett magyar hagyomány-
ôrzôk is jelen voltak. A távolról érkezett vendégek közül  sokan a felállított 
jurtákban szálltak meg. 

Egymillióhoz közelít 
a magyar pavilon látogatottsága
Csaknem egymillióan látogattak el nyitva tartásának eddigi három hónapja 

alatt a milánói világkiállítás magyar pavilonjába, amely rengeteg új barátot 
szerzett Magyarországnak --- mondta keddi budapesti sajtótájékoztatóján a 
pavilon kormánybiztosa.

Szôcs Géza emlékeztetett: az expót „félidejéig” több mint 10 millióan tekin-
tették meg, a látogatók mintegy tizede pedig a magyar pavilonba is betért.

Ez a szám azonban még nem írja le a pavilon hatását, végtelenül népszerû 
például az egyik legnagyobb magyar attrakció, a Bogányi Gergely által 
kifejlesztett „csodazongora”, a magyar hostessek ruháját tervezô Abodi Dóra 
az expó legjobb tervezôjének címét nyerte el, de a magyar ásványvíz, sör, pap-
rika, méz vagy csülök is számtalan új barátot szerzett az országnak --- hang-
súlyozta.

A kormánybiztos hozzátette: a magyar pavilon nem kereskedelmi ügynökség, 
célja inkább, hogy olyan programsorozatot tárjon a világ elé, amely az országról 
alkotott képet pozitív irányba képes módosítani.
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HÍREK
Az expó hat hónapja alatt Magyarország több mint 10 kiállítást, 150 táncost, 

70 zenészt, 45 hungarikumot, 10 konferenciát és számtalan tehetséges amatôr 
mûvészt vonultat fel, de lesznek kézmûves bemutatók, játszóházak is. A 
pavilonon kívül is számtalan koncert, kiállítás, elôadás valósult meg már eddig 
is, nemcsak Milánóban, hanem a környezô városokban, például Cremonában, 
Monzában, Varesében is.

Szôcs Géza az MTI kérdésére elmondta, a következô három hónapra is 
változatos programmal készülnek.

Augusztus végén tartják a Tehetség napját, ekkor a három Polgár-nôvér vesz 
részt sakkszimultánon, amelyen az Olasz Sakkszövetség elnöke is jelezte rész-
vételét, majd Polgár Judit bemutatja Sakkpalota elnevezésû oktatási prog-
ramját, és fiatal magyar és olasz tehetségek is együtt zenélnek.

Ôsszel Bíró László-emlékkiállítással jelentkezik a magyar pavilon, a go-
lyóstoll feltalálójára emlékezve, majd a talán legismertebb, Magyarországon 
született személy, Harry Houdini elôtt is tárlattal tisztelegnek. Az október 
végi zárásra idôzítve David Merlini különleges szabadulómûvészeti produkciót 
is tervez, de néhány program még az expó zárása után is folytatódik majd a 
külsô helyszíneken --- közölte Szôcs Géza.

Magyar zenekart ünnepelnek 
a világ színpadain

Ismét hangos sikert aratott Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar 
(BFZ) legutóbbi turnéján Európa két igen fontos színpadán: a milánói Scalában 
és a Salzburgi Ünnepi Játékokon.

A Scalában 2014-ben debütált a BFZ, most pedig visszatért a Nemzetközi Ze-
nekarok Fesztiválja (Festival of International Orchestras) keretében, melyet a 
Milánói Világkiállítás alkalmából szerveztek.

Erre a fesztiválra olyan nagy múltú együtteseket hívott meg a Scala, mint a 
Bécsi Filharmonikusok, a Berlini Filharmonikusok vagy a Bostoni Filharmoni-
kusok.

A magyar muzsikusok játékát állva tapsolva hálálta meg a közönség.
A milánói koncertrôl a Backtrack kritikusa az írta: Fischer Iván „szuper-

precíz, egységes zenekarrá kovácsolta a Fesztiválzenekart, melyben érzelmileg 
is egységes hullámok fodrozódnak és duzzadnak”.

A szerzô szerint „aprólékos, intelligens muzsikálást” hallhatott a Scala közön-
sége, „sziporkázó Bartók-hangszín”, „színekben gazdag mahleri robbanások”, és 
a Fischer Iván által vezetett, „egységes zenekari erô” jellemezte a hangversenyt, 
melyen „meggyôzô és kifinomult, kamarazenei minôségû” zene szólalt meg.

A Salzburgi Ünnepi Játékok 95 éves múltra tekint vissza, minden zenésznek 
valódi megtiszteltetés ott muzsikálni. A Salzburger Nachrichten kritikusa így 
írt a Fesztiválzenekar játékáról: „Lenyûgözô és precízen cizellált volt, ahogyan 
Fischer Mahler 4. szimfóniáját minden taktusában összetartotta a zenekarban 
ülô kitûnô muzsikusokkal anélkül, hogy a feszültséget egy pillanatra is elvesz-
tette volna.”

A Dreh Punkt Kultur beszámolójában pedig ez áll a salzburgi koncertrôl: 
„Ebben az esetben valóban egy „együttesrôl” beszélhetünk, mert a hölgyek és 
urak hallhatóan szólisztikus képességgel rendelkeznek és együtt zenélve párat-
lanul világos, áttetszô hangzást teremtenek.

Még a zenekari kitörések alkalmával is minden apró részlet hallható, az ér-
ces vonós hangzásban is felfedezhetôek a hangsúlyok gyökerei. Mesésen tisztán 
és szépen intonálnak a fafúvósok, pengeélesen csengenek a rézfúvósok, a szóló 
kürt pedig pasztózusan árasztja a melegséget.”

Az ország településeinek harmadán 
él a lakosság három százaléka

Az ország településeinek egyharmada ötszáz lakosúnál kisebb aprófalu volt 
tavaly január 1-jén, ugyanakkor ezekben a falvakban az ország népességének 
mindössze 3 százaléka élt --- derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
tájékoztatójából.

A KSH adatai szerint 2014. január 1-jén az ország 3154 településébôl 346 
város volt --- ebbôl a fôváros mellett volt további 23 megyei jogú város ---, 
valamint 2808 község, amelybôl 118 nagyközség volt.

A települések között a legnagyobb Budapest, amelynek 525 négyzetkilo-
méteres területén 1,7 millióan élnek, a legkisebb a kiterjedést tekintve az 1 
négyzetkilométer alatti Pest megyei Remeteszôlôs, a népességet tekintve pedig 
a Zala megyei Iborfia, 8 lakossal.Tavaly január 1-jén az ország településeinek 
harmada 500 fônél kisebb aprófalu volt, ugyanakkor ezekben az ország népes-
ségének mindössze 3 százaléka élt. A KSH elemzése szerint a népesség koncent-
rációja jelentôs, a városokban él a népesség hetven százaléka, a fôvárosban 
pedig az egyötöde. A legnagyobb városok és környékük között a társadalmi-
gazdasági funkciók terén sokrétû összefonódások, áramlások figyelhetôk meg, 
településegyütteseket létrehozva ezzel. A KSH elemzése emlékeztet rá: a buda-
pesti agglomeráció és a balatoni agglomerálódó térség létérôl törvény rendel-
kezik, ugyanakkor a tavalyi vizsgálatok alapján további 21 agglomeráció, tele-
pülésegyüttes határolható le még Magyarországon.

Ugyan nem önálló települések, de mint speciális lakóhelyek, említést érde-
melnek a tanyák, szórványtelepülések. A települések külterületein az ország 
lakosságának 3 százaléka lakik a 2011. évi népszámlálás adatai alapján, arányuk 
fôleg az alföldi megyékben magas. Bács-Kiskunban megközelítette a hányaduk 
a 13 százalékot, a megyében található Móricgát lakosainak kétharmada él külte-
rületen, ami a legmagasabb érték az országban.Mint emlékeztettek rá, a tele-
pülésszerkezeti sajátosságok eltérôek az ország különbözô részein, ez termé-
szeti, történelmi okokra vezethetô vissza. A tagolt dombsági és alacsony 
középhegységi tájakon jellemzôen kis területûek és népességûek a települések, 
ezzel szemben a síkvidékeken nagyobbak. A történelmi események szintén 
formálták a képet: az Alföldön a török hódoltság után alakult ki a mezôvárosok 
és óriásfalvak jelenlegi ritka hálózata a korábbi, lerombolt szerkezet helyén, a 
trianoni elcsatolások megváltoztatták a határ menti települések kapcsolatait, 
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„Vizes” kézfogás
A gesztusokat és a testbeszédet „né-

ma nyelvnek” is hívják.
A „némaságnak” is megvan a maga 

különleges ereje és a közvetlen hatása 
az életünkre. Egy M. H. Krout nevû 
pszichológus ötezer különbözô kéz-
gesztust azonosított, amelyeknek -– 
véleménye szerint –-- verbális megfe-
lelôjük is van. Hogyan aránylik a ver-
bális kommunikáció a nonverbális 
kommunikációhoz? George du Mau-
rier, a francia születésû brit író, több 
remek könyv szerzôje ezt úgy kom-
mentálta, hogy „a (beszélt) nyelv szá-
nalmas dolog. Körmönfont tevékeny-
ség és idôpocsékolás!”

Az amerikai szociológus és író Flora 
Davis szerint a gesztusok lerövidítik 
az emberek közötti utat. „Olyanok, 
mint egy karmester pálcája, amely 
egyszerre minden zenésznek szól.” A 
pszichológusok megegyeznek abban, 
hogy a kézfogás a legerôteljesebb és 
legbensôségesebb kontaktusok egyi-
ke.

És ezzel eljutottam mondanivalóm 
lényegéhez. Az elmúlt hetek nagy ese-
ménye volt a kazanyi „vizes” világbaj-
nokság. Számomra a versenyek leg-
szebb pillanatai nemcsak a küzdelmek 
voltak, hanem a beérkezés utáni má-
sodpercek, amikor a legyôzött gratu-
lált a gyôztesnek, és a kéz a kézzel 
találkozott. A sportversenyek végén 
természetes gesztus a kézfogás, de a 
medencében, a férfi úszóversenyek 
során kiemelkedô jelentôségû. (A lá-
nyok nem kezet fognak, hanem megö-
lelik egymást.) Az operatôr is érezte 
ezt a szép momentumot, és nemegy-
szer lelassította a kezek egymás felé 
irányuló mozgását. 

Egy nagy csata után nehéz megszó-
lalni. Erre a legalkalmasabb a testbe-
széd, a kézfogás. És minden kézfogás 
mélyén csönd lapul. A kézfogás a me-
dencében adás és befogadás. Súly-
talanság. Nyitottság és meghajlás. Az 
érzelmek kozmikus szintje. A kézfogás 
több is, mint a filológiai értelemben 
vett nyelvi „kifejezésformák”. Tudniil-
lik a kéz is beszél, csak meg kell hal-
lanunk a hangját. A kézfogás alászállás 
és felemelkedés. Kötelezô vallomás. A 
gyôztes és a vesztes egybeolvadása. 
Áttetszô tisztaság. A kézfogás betel-
jesülés és feloldás. A sûrített idô, a pil-
lanat realitása premier plánban. A 
végtelenség áramkörét megszakító 
„rövidzárlat”, „kisülés” -– a szó pozitív 
értelmében. A „vizes” kézfogás nem 
hasonlítható semmilyen élethelyzet-
hez. Sem a versenypályán, sem a tár-
sadalmi érintkezés egyéb területein. 
Különbözik a politikusok kézfogásától 
is, amely ôszinte is, meg nem is, ál-
szent is, meg nem is, csalárd is, meg 
nem is. Orosz politikustól származik a 
mondás: „Ha tudni szeretnéd, mit akar 
az ellenfeled, ne a száját nézd, hanem a 
kezét.”

De ez már egy másik jegyzet témája 
lehetne.

Kô András
(Magyar Hírlap)

míg a rendszerváltás elôtt a mezôgaz-
dasági és ipari termelés központi irá-
nyítása befolyásolta a települések sze-
repét.

Jogilag ma ötféle településkategória 
létezik: község, nagyközség, város, 
megyei jogú város, fôváros. A jog-
szabály alapján község olyan település 
lehet, amely képes az alapvetô önkor-
mányzati jogok gyakorlására, és a he-
lyi közügyei ellátására.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A sajtótulajdonosok döntése nyo-

mán fullajtárjaik (kiadók, szerkesz-
tŒk) megparancsolják: mától kezdve 
újsáíróknak állásvesztés kockázata 
mellett tilos hazudni! Akkor mi tör-
ténik? Mindegyik újságíró kerülni 
fogja a hazugságot, mint a pestist? Itt 
a vége, fuss el véle! Akár a mesében. 
Gyermeteg elképzelés? Lehetséges, 
hiszen eleddig az volt a gyakorlat, 
hogy éppen az az újságíró vesztette el 
állását, aki lelkiismereti okból nem 
volt hajlandó hazug cikkeket írni. De 
az is infantilizmusra utal, hogy vala-
kik hazugságból építkezŒ – és abból 
élŒ – médiát akarnak fenntartani. 
Aligha fog sikerülni! Ha nem sikerül, 
akkor megszûnik az írott sajtó? A 
kérdés felesleges, mert ez a folyamat 
évekkel ezelŒtt elindult és nem tud-
juk, mikor áll meg, azt sem, hogy 
egyáltalán megáll-e. Lehetséges, hogy 
akkor, amikor az utolsó újság szer-
kesztŒsége is kénytelen lesz bezárni. 
Képzelgés? A szerzŒ utalt arra, hogy 
Németországon kívül másutt is fel-
lépnek a sajtó szavahihetŒségét kifo-
gásoló egykori újságolvasók. Talán a 
legmarkánsabban Malajziában, ahol 
az aktivisták országos újságbojkottra 
szólították fel a lakosságot a követke-
zŒ mondattal: „Aki nem vásárol, azt 
nem csapják be.“ Márpedig ki akar 
fizetni azért, hogy becsapják?

Engedtessék meg, hogy saját ta-
pasztalatommal egészítsem ki a fen-
tieket. Ulfkotte könyve olvasása köz-
ben jópárszor gondoltam arra, hogy 
az általam ismert más nyelvû nyugat-
európai újságoknál is hasonló állapo-
tok uralkodnak, mint Németország-
ban. Legalábbis, ami magát az újság-
írást jellemzi. 1990 óta mind gyakrab-
ban fordult elŒ, hogy bosszankodva 
tettem le egyik-másik nyugat-európai 
újságot, anélkül hogy végigolvastam 
volna valamelyik cikkét. Miért? Kiló-
gott a lóláb. Azt sugallta a szöveg, 
hogy az újságíró nagyon jól tudja, 
hogy az olvasó is tudja, hogy Œ, 
vagyis a cikk szerzŒje hazudik. Kádár 
János Népszabadsága visszaköszönt 
Nyugaton.

Egykori munkahelyemen kb. 250, 
különbözŒ nyelven megjelent újságot, 
folyóiratot kellett szemléznem. Jól 
emélkszem, hogy már az 1989-es eu-
rópai történelmi változásokat meg-
elŒzve szinte varázsütésre megválto-
zott a nemzetközi sajtó hangneme. 
Mintha láthatatlan karmester intett 
volna a sajtómunkásoknak! Azok pe-
dig bemelegítették a küszöbön álló 
változásokat. FeltûnŒ volt a sajtóter-
mékek hasábjain szembesülni azzal, 
hogy más-más országban szinte szó-
ról-szóra ugyanazt „gondolták“, ponto-
sabban mondták önmagukat fontosak 
hirdetŒ személyek. A szovjet biroda-
lom összeomlását pedig „váratlan, 
spontán változásnak“ hajtogatták –
természetesen a sajtó közremûkö-
désével. Annak idején néhány ismerŒ-
sömnek beszámoltam tapasztalatom-
ról. Hitték is, nem is. Kisebb gondjuk 
nagyobb volt annál, hogy utánajárja-
nak. Szerencsére ez a lehetŒség a mai 
napig fennáll, csak be kell sétálni egy 
jó könyvtárba, levéltárba.

De ki olvas régi újságokat, folyó-
iratokat? Néhány elszánt doktoran-

4. oldal MAGYAR ÉLET

dusz, hivatásos médiakutatók. Doktori 
értekezéseket, tudományos publiká-
ciókat írnak róla. És tanulmányaikat 
a szûk szakember-gárdán kívül ki 
olvassa? Udo Ulfkotte bizonyára. 
Több doktori értekezést, kommu-
nikáció-kutatói tanulmányt idézett 
könyvében. Ulfkotte külön érdeme, 
hogy könyvében felhívta az érdeklŒ-
dŒk figyelmét a beteg német újság-
írást vizsgáló tudományos munkákra. 
Forrásait természetesen pontosan 
adatolta.

A Kijevben zajló tüntetésekrŒl és 
azok német tálalásáról a következŒ 
állapítható meg: „Ugyanúgy, mint az 
arab világ tüntetéseinél is, fiatal, jól 
képzett, állítólag totálisan nyugai 
beállítottságú tüntetŒkrŒl mutatnak 
képet. És nyugati beavatkozást köve-
telnek a tüntetŒk javára. Mindez úgy 
hangzik, mint az irányított sajtópro-
paganda.“ (194. old.)

Az átlag újságolvasót talán lehetett 
az orránál fogva vezetni sajtópropa-
gandával 2013-ban, de a régi KGB-s 
tisztet, Vladimir Putint nem. Most 
pedig – bocsánatot kérve – töredelme-
sen megvallom, hogy én is félrevezet-
tem az Olvasót. Nem KijevrŒl írta 
Ulfkotte a fenti sorokat, hanem a 
2013-as szófiai tüntetésekrŒl. A ukrán 
válság kezdetét hasonlóképpen írta 
le, aztán súlyosabb Nyugatot terhelŒ 
adatokkal is kiegészítette még. De 
miért cseréltem fel az ukránokat 
bolgárokkal? Érzékeltetni akartam, 
hogy a „békésnek“, „demokratikus-
nak“, „nyugatbarának“, stb. álcázott 
hatalmi harc forgatókönyvét író agy-
trösztök fantáziája milyen szegényes. 
Világszerte egy kaptafára készítették 
a számukra rendkívül fontos „hata-
lomhoz jutás puskaporos álkulcsát“.  
Az illetŒ ország/régió tetszés szerint 
behelyettesíthetŒ. Puskapor is van bŒ-
ven! Mégis, az álkulcs olykor beletö-
rik a zárba.

 „Az állítólagos felháborodás és nép-
harag kitörése mindig annak szállító-
eszköze, hogy nemcsak egész orszá-
gokat, hanem régiókat döntenek meg 
az USA és néhány kevés milliárdos 
elképzelése szerint. Így nem a népet 
szolgálták már a korábbi »forradal-
mak« a kelet-európai csatlós államok-
ban, hanem a néhai szovjet-államok 
orosz hatalmi érdekkörébŒl kitörését 
és Nyugathoz (NATO) csatolását. 
Ezeket a forradalmakat olyan nyugati 
millárdosok alapítványai finanszí-
rozták, mint Rockefeller vagy George 
Soros. […] Soros Nyílt Társadalom 
Alapítványai vezetŒ szerepet játsza-
nak, amikor arról van szó, hogy ide-
gen kormányokat népfelkeléssel 
döntsenek meg.“ (194. old.)

Sztálin szellemével az öbölháborúba! 
Udo Ulfkotte könyvébŒl megtudjuk, 
hogy németek által írott nagy hirde-
tés jelent meg 2003 februárjában a 
The New York Times c. lap hasábjain 
az Egyesült Államok népének szóló 
hûségesküvel közvetlenül azelŒtt, 
hogy Washigton megindította az öböl-
háborút. A szöveg német fordítása a 
Frankfurter Allgemeine Zeitungban 
és a Die Welt c. lapban is megjelent. 
A  hûségesküt a német Atlantik-
Brücke (Atlanti Híd) tagjai írták alá. 
A rituális hûségeskü engem a Nép-
szabadság elŒdjére, a sztálini idŒk 

Szabad Népére emlékeztet, amelynek 
lapjain „izzó gyûlöletüket küldték az 
amerikai az imperialistáknak“ X 
textilmûvek szövŒnŒi, Y akna vájárai, 
Z termelŒszövetkezet tehenészei. 
Igaz, akkortájt Koreában háborúzott 
az Egyesült Államok, Magyarország 
pedig szovjet-csatlós volt. 

Fittyet hányva a milliós lélekszámú 
öbölháború-ellenes tüntetésekre, a 
lapok legtöbbje Németországban is 
háborús propagadát harsogott. Udo 
Ulfkotte ellenezte az amerikaiak 
népellenes háborúját. Véleményével 
nem jutott messzire: a következŒ hó-
napban munkanélküli lett. Végre, 
nem kellet haditudósítania!

Ulfkotte hosszú listát közölt (névvel, 
funkcióval) azokról a prominens né-
met személyekrŒl, akik az Atlanti 
Brücke (Atlanti Híd), Atlantische 
Initiaive (Atlanti Kezdeményezés), 
Aspen Institute (Aspen Intézet) és 
más amerikai érdekképviseletek 
tagjai. Ulfkotte: „ha valaki látja, hogy 
például a milliárdosok, Rockefeller és 
George Soros a háttérben miként 
húzogatják a szálakat ilyen intézmé-
nyeknél, sokkal világosabb lesz.[…] 
»George Sorost«, írta a New States-
man, »talán nem nevezhetjük kimon-
dottan fŒállású CIA-ügynöknek, mint 
sokan mások tették. De semmi kétség 
nem fér ahhoz, hogy cégeik és NGO-
ik szorosan be vannak vonva az USA 
expanziós politikájába.« Soros, Rocke-
feller és a transzatlanti agytrösztök  
mindenekelŒtt hatalmi–stratégiai és 
gazdasági mérlegelésbŒl kísérték 
végig a korábbi kelet-európai, a közel-
keleti és észak-afrikai országok buká-
sát, részben maguk idézték elŒ.“ (192. 
old.)

Az Atlanti Híd az USA korábbi 
titkosszolgálati koordinátoráról és a 
CIA operatív vezetŒjérŒl Vernon A. 
Walters-rŒl elnevezett kitüntetést 
adományoz olyan személyiségeknek, 
akik kimagaslóan szolgáták az ame-
rikai–német kapcsolatokat. Való igaz, 
hogy Walters 1989–1991-ig németor-
szági követ is volt a fenti tevékeny-
ségén kívül, de ugyanŒ nevezte az 
utolsó pillanatig a vietnami háborút 
„az egyik legnemesebb és önzetlen 
háborúnak“, amit az USA valaha ví-
vott. (142. old.)

A szerzŒ gyakran idézte az ameri-
kai/NATO-érdekek cselédjéül szegŒ-
dött német újságírók, szerkesztŒk 
konkrét eseteit. Idézte pl. azt a „Befo-
lyásolt újságírók“ c. taz-újságcikket 
is, amely a négy legtekintélyesebb 
német lap mûködésének befolyásolt-
ságát 84 újságcikk szerint elemezte: 
Stefan Kornelius (Süddeutsche Zei-
tung), Klaus-Dieter Frankenberger 
(FAZ), Michael Stürmer (Die Welt) 
és Josef Joffe (Die Zeit). Mind a 
négyen a Müncheni Biztonsági Kon-
ferencia rendszeres résztvevŒi, az 
Atlanti Híd-nál is és a „titkos 
Bilderberg-Konferencián“ is aktívak. 
Cikkeik Amerika-, Nato-, háborúpár-
tiak. A német lakosság háborúellenes 
többségét pedig durván rágalmazták. 
Néhány évtizede Afganisztán Szovjet-
unió általi lerohanását a Népszabad-
ság dicsŒítette. Ezúttal a fenti újság-
írók az amerikaiaiak afganisztáni 
kalandorháborújával tették ugyanazt.

A könyv olvasásakor többször a ma-

gyarországi médiára gondoltam. Mi-
lyen ott a helyzet? Jobb, rosszabb, 
hasonló, egészen más? Azt hiszem, 
nincs új a nap alatt. Tisztelet a kivé-
telnek, de minden bizonnyal Magyar-
országon is esendŒk, zsarolhatók az 
újságírók, szerkesztŒk. Csakhogy –
ismert okokból – ott  még olcsóbban 
kaphatók, azaz megvásárolhatók, 
mint a nyugati jólétben élŒk. Mi en-
nek a kijlentésnek az alapja? Tessék 
bizonyságért belelapozni a honi saj-
tótermékekbe! De aki nem hajlanó 
erre, hadd emlékeztessem, hogy Eöt-
vös Pálnak, a Népszabadság fŒszer-
kesztŒjének útilaput kötöttek a talpá-
ra. Távozni kényszerült, amikor 
kiderült, hogy felelŒs a már elhúnyt 
Teller Ede nevében hamisított Zeley 
László-féle „levél“ 2003. szeptember 
15-i nyilvánosságra hozásáért. Eötvös 
Pált tettéért a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége (MÚOSZ) szigo-
rúan elmarasztalta. Ám láss csodát, 
pár hónap múlva ugyanaz a MÚOSZ 
megválasztotta Eötvös Pált elnöké-
nek. SŒt, a MÚOSZ három év múlva, 
2007-ben újraválasztotta (ellenjelölt 
nélkül) Eötvös Pált. Ez a történet 
nemcsak a csaló fŒszerkesztŒt, hanem 
az Œt hatalmas többséggel elnökül 
választó újságírókat egyaránt minŒ-
síti. Az igazsághoz tartozik, hogy az 
elsŒ választáskor 7,4% „nem“-mel 
szavazott E.P.-ra, újraválasztásakor 
pedig a szavazatok 92%-át kapta. Az 
Udo Ulfkotte által közölt német 
újságíró-statisztika ennél az aránynál 
(még) jobb.

Ha már itt tartunk, akkor bizonyos 
összefonódásról is kell szólnom. Való-
színû, másnak is feltûnt, hogy egyes 
magyarul nem tudó nyugati újságírók 
olykor bennfentesnek látszó elemzŒ 
cikkel jelentkeznek magyar támáról, 
ám ugyanabban az írásban könnyen 
felfedezhetŒk a minden alapot nélkü-
lözŒ kijelentések is, vagyis hazugsá-
gok, rágalmazások. Gondolom, sokan 
rajtakapták ezeket az újságírókat, 
hogy „hozott anyagból dolgoznak“, 
vagyis magyarból jól-rosszul fordított 
cikkek alá odakanyarítják a nevüket. 
Jobb esetben kicsit átfésülik a szöve-
get, nyugati ízlésnek megfelelŒ szó-
használat szerint alakítják a fordítást. 
De nem mindig történik így. A Ma-
gyarországot szapuló nyugati médiá-
ban megjelenŒ, ám nem/rosszul koz-
metikázott szövegekben gyakran tü-
körfordításban felbukkannak a „buda-
pesti nyelv“ kifejezései. Hogy kerül a 
kriptokommunista gumicsizma a nyu-
gati újságolvasó asztalára? Egyszerû: 
a cikkek fordítása gyenge, mert a 
fordítónak fogalma sincs a nyugati 
újságírásról. Ha mégis, akkor sokkal 
rosszabb a helyzet, hisz magyarelle-
nességét még csak nem is akarja ál-
cázni. Másrészt, a megbízott nyugati 
média-embereknek egyéb elfoglalt-
ságuk mellett huszadrangú feladat 
Magyarország ócsárlása. Nem na-
gyon törŒdnek tehát még a látszattal 
sem. Nem pepecselnek azzal, hogy 
saját kultúrkörükben szokásos meg-
jelenésû újságcikké alakítsák a hozott 
anyagot, nem pazarolják drága idejü-
ket holmi gyenge fordítás ízlésesre 
pofozgatásával. A globális szólássza-
badság nagyobb dicsŒségére. 

Udo Ulfkotte sok tettenért újságíró 

kollegájáról írt. Mint idéztem, önma-
gát is tettesnek minŒsítette. Szólt 
még a kollegák körében dívó szenve-
délybetegségekrŒl, a foglalkozás kö-
rében szerzett egzotikus betegségek-
rŒl, de azokról is, akik „haditudósító-
ként“ az olvasókat, TV-nézŒket csap-
ták be, stb.

 „Német nyelvterületen idŒközben 
az újságírók sok okból a népesség 
legkevésbé tisztelt csoportját alkot-
ják. Ez nem csak úgy alakult, hanem 
évtizedek alatt dolgozták le magukat 
erre a nyomorúságos tekintélyre.“ 
(111. old.) „2013-ban az önmagukat 
oly nagyra tartó TV-moderátorok a 
bankokkal együtt a legutolsó helyre 
szorultak.” (112. old.)

Megírta, hogy az ún. alfa-újságírók 
(önmagát is közéjük sorolva), akik 
állítólag a minŒségi újságírás képvi-
selŒi, messze eltávolodtak hivatásuk-
tól. Szerepet tévesztve összefonódtak 
bizonyos  hatalmi körökkel. Mindezt 
az újságolvasók elŒtt titkolják. Ugyan-
akkor a „vezetŒ médiumok szerzŒi 
részrehajlóan írnak, és az olvasó 
»lelki beállítottságát« akarják befo-
lyásoni.“ Milyen szép kifejezés a 
manipulálásra! (292. old.) „VezetŒ 
médiumainknál a hírközlés udvaria-
san szólva becstelen“ (293. old.) Aki 
végigolvassa a rengeteg konkrét pél-
dával és jegyzetekkel ellátott köny-
vet, hasonló megállapításra jut. 

A német újságírás hanyatlásáról 
szóló könyvet haszonnal forgathatja a 
magyar olvasó is. Sok példával alátá-
masztva teljesen világos, hogy a kor-
rupt (német) újságíróknak szintehogy 
kutya kötelességük nevüket adni a 
magyarellenes írásokhoz is. Az Ulf-
kotte által leleplezett kétharmados-
háromnegyedes többségben levŒ né-
met antiújságírók, antiszerkesztŒk 
jeleskednek a Magyarországot, annak 
parlamentjét, kormányát, miniszterel-
nökét elmarasztaló, fennhéjázó cik-
kek közlésében. A magyarországi 
sajtótörvényt szapuló írásokról ne is 
beszéljünk! Udo Ulfkotte könyve 
meggyŒzött arról, hogy tulajdonkép-
pen az lenne furcsa, ha ezek a szemé-
lyek tárgyilagos tudósításokat, cikke-
ket írnának Magyarországról. Már-
pedig hogyan írjanak tisztességes 
cikket azok, akik Ulfkotte szavaival 
élve „eladták lelküket az ördögnek“?

A szerzŒ azt tanácsolja az olvasók-
nak, hogy ne vegyék, de még csak ne 
is olvassák az általa leleplezett sajtó-
termékeket interneten sem. Az olva-
sók által kikényszerített példányszám-
zuhanást tartja a legjobb eszköznek, 
hogy megváltozzék a jelenlegi német 
újságírói gyakorlat. Azt tanácsolja 
még, hogy keressenek és olvassanak 
olyan médiumokat, amelyek betartják 
a tisztességes újságírás szabályait. 
Mert vannak! Ulfkotte maga is ajánl 
ilyeneket a könyvében.

Udo Ulfkotte bejelentette, hogy to-
vábbi két kötettel folytatja a megkez-
dett témakört. A következŒt az újság-
írók körében elharapózott csalások-
nak, trükköknek, a hamadik kötetet 
konkrét személyek viselt dolgainak 
szenteli. Várjuk a folytatást!

A Szerzô
emigrációs magyar író, a nyugat- 

európai politika és sajtó alapos tanul-
mányozója, elemzŒje.

„ELNÉPSZABADSÁGOSODÁS” Kórkép a német újságírás hanyatlásáról

2015. augusztus 27.
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Located in Bondi Junction, Easts Bondi is the proud home of the Sydney Roosters. 
Open 7 days a week from 9am – 6am, the club boasts two restaurants with 

award winning chefs, a café, sports bar, function rooms and a variety of activities 
including weekly cash promotions, raffles, bingo, poker and live entertainment.

Join for only $7 and receive $5 to instantly spend in the club, whilst enjoying ongoing 
benefits such as 10% off food and beverage purchases and an opportunity to 

share in over $3,000 weekly! There are cash draws every Thursday & Friday, with 
one lucky member who will win $2,000 the first Thursday of every month. Plus 

we are giving away $5,000 on Friday 30th October. 
The club offers a wide range of entertainment. 

On Friday 11th September, there is a daytime show and 2 course lunch 
for only $15*! Starring Mercedes, one of the most glamorous & talented 

artists, she is able to perform in English, French, Greek, Spanish & Italian. 
To celebrate Oktoberfest, there is a European 2 course dinner and 

entertainment from award-winning entertainers on Saturday 31 October. 
Book now as this will sell out!

The club also holds free shows regularly throughout the year. The next show 
is an 80s show Saturday August 29th, 8:30pm. In November, there will be 

an Abba tribute. 
The club offers a variety of weekly activities to enjoy with family & 

friends and an opportunity to meet new people, including raffles every 
Wednesday, Friday & Sunday and bingo Tuesday & Thursday. Poker is on 

every Monday & Friday night. 
Once a month, there is also a major raffle with $3,000 worth of prizes! 

For convenience, you can even catch the courtesy bus, which picks up & 
returns to homes in the Eastern suburbs 6 days a week. 

Easts Bondi has a variety of dining options. Open 7 days for lunch & 
dinner, Bistro One offers a delicious menu including $12 lunches and $15 

dinners weekdays and the popular traditional roast on Sundays.
Boasting award winning chefs and an outdoor sunny dining area, it is a 
hidden jewel in Bondi Junction. In addition, there is the Oriental Jewel 

restaurant, offering Chinese cuisine & yum cha.
The East Group has 5 clubs throughout greater Sydney including 

Waverley Bowling Club, Berkeley Sports Club, Kingswood Sports Club and 
Woy Woy Leagues Club.

Join today and enjoy the benefits 
membership has to offer!

EASTS BONDI

Friday 11th September 10am

Daytime Show & Lunch

*members price ($22 for non-members)

www.eastsgroup.com.au

$15pp
MEMBERS

$22 non members

Tickets include show, lunch, drink 
& $10 worth of raffle ticket.

Tickets will sell out!
Book now at reception or T: 9386 3200

A Bondi Junction-ban található Easts Bondi büszkén mondhatja magát
a Sydney Roosters otthonának. 

A hét 7 napján reggel 9-től hajnali 6-ig nyitvatartó klub két étteremmel, 
díjnyertes szakácsokkal, kávézóval és sportbárral, különteremmel és 
különböző tevékenységekkel büszkélkedhet, beleértve egy havonta 
megrendezett ingyenes showt, heti készpénz promóciókat, tombolát,

bingót, pókert és szórakoztató műsorokat. 
Csatlakozzon mindössze $7-ért és rögtön visszakap 5 dollárt, amit elkölthet 
a klubban, miközben élvezheti a tagság folyamatos előnyeit, mint például 

10% kedvezményt az étel- és italvásárlásból, és a lehetőséget, hogy 
osztozzon a több mint $3000 heti nyereményből! Minden csütörtökön és 
pénteken készpénz nyereményeket sorsolunk ki, amiből minden hónap 

első csütörtökén $2000-t nyer egy szerencsés tagunk. Plusz október 30.-án 
pénteken $5000 nyereményt osztunk szét. 
A klub széles körű szórakozást nyújt.

Pénteken szeptember 11.-én, nappali show-t tekinthetnek meg,
ami 2 fogásos ebéddel mindösssze $ 15 *! Fellép Mercedes a rendkívül

tehetséges művésznő, aki angol, francia, görög, spanyol és olasz 
repertoárral bűvöli el a közönséget.

Az Oktoberfestet október 31-én szombaton, 2 fogásos európai vacsorával 
ünnepeljük, melyen díjnyertes művészeink  szórakoztatják a közönséget.

Foglaljon máris helyet, mert a jegyek hamar elfogynak!
A klub egész évben rendszeresen megrendezett  ingyenes havi 

showműsorában augusztus 29-én szombaton este 8:30-tól a nyolcvanas 
éveket idéző, novemberben pedig ABBA tribute műsor lesz. 

A klub a heti tevékenységek széles skáláját kínálja, ahol kellemes időt tölthet 
családjával és barátaival és új ismeretségeket köthet. Ennek része a minden 

szerdán, pénteken és vasárnap rendezett tombola, a keddi és csütörtöki 
bingó, valamint a hétfő és péntek esti póker.

Havonta egyszer nagy tombolát rendeznek  $3000  értékű nyereményekkel!

Kényelmük érdekében a hét 6 napján ingyenes buszjárat veszi fel és viszi 
haza az erre igényt tartó keleti városrészben lakó tagokat. 

Easts Bondi számos étkezési lehetőséget kínál. Nyitva van  7 napon át 
ebédre és vacsorára. A Bistro One ízletes menüt, többek között $12-os  

ebédeket  és $15-os vacsorákat ajánl hétköznap, hétvégén pedig
népszerű hagyományos vasárnapi sültet. 

A díjnyertes szakácsokkal és napsütéses szabadtéri étkezővel büszkél-
kedő klub Bondi Junction rejtett ékköve. Ezenkívül ott van még az

Oriental Jewel étterem, mely kínai konyhát & yum chat kínál.
Az East Group 5 klubbal büszkélkedhet Sydney-szerte beleértve a

Waverley Bowling Club-ot, Berkeley Sports Club-ot,
Kingswood Sport Club-ot és a Woy Woy Leagues Club-ot. 

Csatlakozzon még ma és élvezze a tagság előnyeit!

* tagoknak ($22 nem tagoknak)

Matiné  Show & Ebéd
szeptember 11-én

pénteken d.e. 10 órától

A jegyek a show, az ebéd, ital és 10 dollár 
értékű tombolajegyek árát is magukban 

foglalják.

A jegyeket hamar elkapkodják!

Foglaljon jegyet máris
a recepción, vagy telefonon : 9386 3200

$15/fő
TAGOKNAK

$22 nem tagoknak



A magyarságon és kifejezetten a 
délvidéki magyarságon belüli egy-
ségre szólított fel Szent István napi 
ünnepi beszédében Trócsányi László 
igazságügyi miniszter szombaton a 
Szabadka melletti Palicson.

A politikus a vajdasági központi ün-
nepségen kiemelte: „Magyarország 
elemi érdeke, hogy a határain kívül élô 
magyarok, a nemzetrészek egységben 
legyenek egymás között és egymás-
sal.”

Hozzátette, hogy az egység kevesebb 
is, több is a teljes egyetértésnél. „Ke-
vesebb, amennyiben nem zárja ki a 
nézeteltérést, vitát egyes kérdésekben, 
... több is mint az egyetértés, ameny-
nyiben mindezek ellenére és mindeze-
ken felülkerekedve valósul meg” --- 
mondta, majd úgy folytatta: a nagy 
célban kell egyetérteni, „a cél pedig a 
magyar nemzet megmaradása és lelki, 
szellemi, anyagi gyarapodása a Kár-
pát-medencében, kinek-kinek lehetô-
leg a szülôföldjén”.

Megfogalmazása szerint a nemzet 
egységét a mindennapokban is meg 
kell élni, „egyébként üres szó marad”.

„Meg kell értenünk egymást, még ha 
nem is értünk mindenben egyet. Pár-
beszédet kell folytatnia helyi szinten 
egyik magyarnak a másikkal” --- hang-
súlyozta Trócsányi László, feltehetôen 
üzenve a vajdasági magyar pártoknak, 
amelyek között és azokon belül az 
utóbbi idôben vita alakult ki.

Aláhúzta: „egység és sokszínûség 
nincs ellentmondásban, de csak akkor, 
ha a délvidéki magyarság erôsítését 
szolgálja; az összhang egység és sok-
színûség között akkor valósul meg, ha 
az egység nyitott, a sokszínûség pedig 
csak addig gazdagít, ameddig az egy-

ség szolgálatában áll”.
Az igazságügyi miniszter kitért Szer-

bia európai uniós integrációjára, és az 
ebben a folyamatban megtett kisebb-
ségi intézkedésekre, valamint a délvi-
déki magyarságot veszélyeztetô el-
vándorlásra, illetve az Európai Unióra 
és azon belül Magyarországra neheze-
dô, egyre erôsebb migrációs nyomás-
ra, amelyet Szerbia is megérez. 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a tartományi képvise-
lôház elnöke a vajdasági aktuálpolitikai 
kérdések között a migrációs válság 
kezelését emelte ki. Mint mondta: egy-
re több európai politikus ért egyet ab-
ban, hogy a migrációs válságra megol-
dást kell találni, és egyre hangosabbak 
azok, akik azt mondják, hogy a hatal-
mas, kiszolgáltatott és sajnálatra mél-
tó, ugyanakkor kockázatot jelentô em-
bertömeget nem kívánják befogadni 
országukba.

Kiemelte, hogy mára együttmûködés 
alakult ki a szerbiai szociálpolitikai mi-
nisztériummal is a válság kezelésében. 
Aláhúzta, hogy Magyarország azért 
tudja határozottan kezelni a bevándor-
lók okozta helyzetet, mert megvan 
mindene, ami ahhoz kell, hogy „méltó-
sággal képviselje a nemzetet”.

* * *
Illegális reklámnak minôsítette, ezért 

eltávolíttatta a Székelyföldet népsze-
rûsítô „SIC --– Terra Siculorum --– 
Székelyföld” feliratú matricákat a Ko-
vászna megyei taxikról a helyi 
fogyasztóvédelmi hivatal.

Mivel a taxikra csak szerzôdéssel ke-
rülhetnek fel reklámanyagok, a „SIC -
– Terra Siculorum --– Székelyföld” 
feliratú matricák elhelyezése illegális 
reklámnak minôsül Romániában, Ko-

vászna megyében a fogyasztóvédelmi 
hivatal szerint. Bírságot még nem 
szabtak ki ilyen matricák miatt, de a 
taxisokat felszólították arra, hogy 
szedjék le a kocsikról az országjelzésre 
hasonlító díszítést.
Gyôr Árpád, a sepsiszentgyörgyi 

Sugás taxisszövetség vezetôje az erdé-
lyi Krónika napilapnak elmondta, 
hogy ô nem veszi le a gépkocsijáról a 
matricát. Állítása szerint a matrica 
nem reklámanyag, ezért nem is tudna 
szerzôdést kötni senkivel.

Ha csak egy holdat ábrázoló matricát 
ragasztok ki, akkor a holddal kell meg-
állapodást kötnöm”

--- mondta a taxis.
Mircea Diacon, a Kovászna megyei 

fogyasztóvédelmi hivatal vezetôje az 
MTI-nek elmondta, hogy a taxistör-
vény értelmében a taxisok csak a vá-
rosházán is bejelentett reklámszerzô-
dés alapján ragaszthatnak öntapadós 
reklámokat a gépkocsijukra. Kijelen-
tette, nem tudja, hogy a SIC-felirat 
reklám-e, de „valami, amit felragasz-
tottak”, és erre is vonatkozik a tör-
vény. 

Az MTI ismételt kérdésére, hogy a 
Romániát jelképezô RO feliratú mat-
rica reklámnak minôsül-e, a fogyasztó-
védelmi hivatal vezetôje csak annyit 
válaszolt: egyetlen taxin sem láttak 
ilyen matricát.

A Kovászna megyei fogyasztóvédelmi 
hivatal februárban azt követôen került 
a magyar sajtó érdeklôdése középpont-
jába, hogy egy hentesárut forgalmazó 
céget arra szólított fel: tüntesse el áru-
címkéirôl a „székely ízek” feliratot. 
Mircea Diacon fôfelügyelô akkor 
kifejtette: „manapság egyre képtele-
nebb helyeken használják a székely 
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A precariat
(Elsô rész)

Guy Standing szociológus szerint 
egy új, az egész társadalomra veszé-
lyes társadalmi osztály van kialakuló-
ban világszerte. Ezt nevezik precariat-
nak. Ez a szó az angol precarious (azaz 
bizonytalan,kétes, ingatag) és a prole-
tariat (proletár) részeibôl lett összeir-
va. Elôször az 1980-as években francia 
szociológusok használták az idény il-
letve ideiglenesen alkalmazott munká-
sok megnevezésére. A modern szó-
használat ennél tovább megy, és az 
egzisztenciális bizonytalanság állapo-
tában levô növekvô tömegekre hasz-
nálják a precariat szót. Ez a tömeg 

olyan sokrétû, hogy még eddig nem 
találta meg azt a társadalmi öntudatot 
és szolidaritást ami a 19. és 20. század 
szakszervezetekbe tömörült munkás-
osztályát jellemezte.

A precariat veszélyes, mert a sorsá-
val elégedetlen, csalódott, dühös, és 
termékeny talajt nyújt szélsôséges 
eszmék és perem-politikai pártok szá-
mára.

Guy Standing a tavaly második kia-
dásban  megjelent „The precariat, 
the new dangerous class” (azaz A 
precariat, az új veszélyes osztály) 
címû könyvében az új alakuló osztályt 
a glóbalizáció gyerekének nevezte. A 
szociológus elemzése szerint a 70-es 
évek végén  társadalom kutató és köz-
gazdasági értelmiségek akiket késôbb 
neo-liberálisoknak nevezünk, évtize-
des mellôzés után felbátorodtak azon, 
hogy végre komolyan veszik ôket. 
Ezek ellenszenvvel nézték az államot, 
és úgy látták, hogy a világ egyre nyi-
tottabb hely lesz, ahol a befektetés, 
munkahelyek, és jövedelmek oda 
mennek ahol a körülmények a legked-
vezôbbek. Igy az a társadalom --- bizto-
sítás ami a második világháború után 
Európában kialakult és az állami dol-
gozóknak és a szakszervezetekbe tö-
mörült munkásosztálynak kedvezett 
alapvetô reformokra szorúl. Ha ezek 
elmaradnak, és a szakszervezeteket 
nem „szelidítik meg”, akkor ez az ipa-
rok elsorvasztásához, munkanélküli-
séghez, a gazdasági növekedés lelas-
sulásához, a tôke kivonulásához, és 
növekvô szegénységhez vezet. Ôk 
drasztikus változásokat szorgalmaztak, 
és hallgattak rájuk olyan politikai „ne-

héz súlyúak” mint Ronald Reagan és 
Margaret Thatcher.

A tragédia Standing szerint nem az 
volt, hogy a diagnózis részben helyes 
volt, hanem az, hogy a prognózis szív-
telen (callous) volt. De a legszomorúbb 
dolog az volt, hogy a szoci pártok 
amelyek ezt a biztonsági rendszert 
kiharcolták egy kicsit ellenálltak, de 
végül is elfogadták mind a diagnózist 
mind a prognózist is. A neo-liberálisok 
fô tanácsa a 80-as évek végén a „mun-
ka piac rugalmasság” volt.

De térjünk át röviden a Standing 
elemzésrôl a magyarországi helyzetre. 
Nálunk a rendszerváltozás után a pri-
vatizált nemzeti vagyont lefölözô, mil-
liárdokat offshore és osztrák bankok-
ban elbújtató neo-liberális és szoci ve-
zetô körök ma ellenzékben krokodil 
könnyeket hullatnak a magyarországi 
szegénység miatt. Nehéz fejcsóvalás 
nélkül tudomásul venni, hogy az or-
szág egyik kormányfôje egy szoci 
multi milliárdos volt, (milyen munka-
helyen lehetett órabérbôl milliárdokat 
megtakarítani?). Ôt követte egy olyan 
„szakértô” miniszterelnök, aki a gazda-
goknak egyszer tanácsokat adott arról, 
hogy hogyan lehet offshore bankokkal 
jogszerûen kisemmizni az államot és 
elkerülni az adózási kötelezettségeket.

Ezzel szemben az Orbán kormány a 
legszegényebbeknek biztonságot, leg-
alább is létminimumot ad azoknak 
akik munkaképesek. de nincs munká-
juk. Ezek választhatnak a segély (itt 
nincs feltétel) és a valamivel többet 
nyújtó államilag fizetett közmunka kö-
zött.

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes  

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397
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megnevezést, lehet, hogy majd meg-
jelenik a székely WC, vagy székely 
temetô is”.

* * *
Eddig úgy hitték, hogy a zebráknak 

elônyt jelent a csíkozásuk, ha nagyobb 
tömegben vonulnak –-- most kiderült, 
hogy a ragadozókat egyáltalán nem 
téveszti meg a furcsa mintázat.

A józan paraszti ész azt diktálná, 
hogy a zebrák élénk, feltûnô, kont-
rasztos csíkozása éppen hogy felhívja 
a ragadozók figyelmét. Eddig azonban 
úgy vélték, hogy az állatok nagy tö-
megben a mozgásukkal összezavarják 
a préda után lesô ragadozókat, ame-
lyek  emiatt nem tudják megállapítani, 
pontosan merre és milyen tempóban 
tartanak a zebrák. 
A világháborúban is használták
Ezt a fajta álcázási módszert alkal-

mazták az elsô és második világháború 
hadihajóin, amelyeket kontrasztos ge-
ometrikus mintázatúra festettek, így 
az ellenfél nehezebben állapította meg, 
hogy pontosan milyen távolságra van 
a célpont, milyen irányba tart és mi-
lyen gyorsan.

Egy kísérlet során számítógépes játé-
kokban az alanyok többször találták el 
a tömegben mozgó, csíkos ruházatú 
célpontokat, mint a sima szürke ruhá-
zatban rejtôzô alakokat --– ez pedig 
cáfolja azt a feltételezést, hogy a csí-
kok összezavarják a prédát keresô ra-
gadozót.

Rájöttünk, hogy egyedülálló célpon-
tok esetében a függôleges csíkozással 
ellátott ruházatot könnyebb volt elta-
lálni, mint a vízszintest vagy az átlósat” 
–-- mondta el Anna Hughes, a 
Cambridge-i Egyetem kutatója a kí-
sérletrôl. --– „Semmiféle elônyt nem 
fedeztünk fel a csíkok esetében akkor, 
ha egyszerre több célpontot figyeltünk 
meg, annak ellenére, hogy korábban 
nem ezt feltételeztük.”

A kísérletben 60 ember tesztelte, 
hogy a különbözô csíkminták milyen 
hatást gyakorolnak a célzás pontossá-
gára. Érintôképernyô segítségével 
kellett elkapniuk az „áldozatukat” 
mind egyesével, mind tömegben. 
Amennyiben egyedülálló célpontról 
volt szó, a függôleges csíkozású cél-
pontokat könnyebb volt elkapniuk, 
mint bármilyen más mintázatút és szí-
nût.

Az egyszerre több célpontot felvonul-
tató kísérletben a csíkok elhelyezke-
dése és színe nem számított, minden 
esetben könnyebben ejtették el ôket a 
kísérlet résztvevôi, mint a homogén 
szürke ruházatot viselôket.

„A mozgás csak az egyik része a 
jelenségnek. A különféle csíkozási irá-
nyok különbözô célokkal fejlôdhettek 
ki. Most azt kell megfigyelnünk, hogy 
a színek, a csíkok vastagsága és a 
ragadozók látása szerepet játszik-e a 
folyamatban” –-- mondta el Hughes.

* * *
Az üzbég légitársaság ezentúl leméri 

az utasok testsúlyát a kézipoggyásszal 
együtt a becsekkolás után, a beszállás 
elôtt. Az Uzbekistan Airways bizton-
sági okokkal indokolta az intézkedés.

Ha ez bekövetkezik, a kövérebb uta-
sok arra számíthatnak, hogy nem 
szállhatnak fel a gépre.

A légitársaság hangsúlyozta, hogy az 
utasok személyiségi jogai nem sérül-
nek. Az emberek adatait három kate-
góriában rögzítik: férfiak, nôk és gye-
rekek.

A Daily Mail cikke alapján az Uzbe-
kistan Airways nem tervezi, hogy pót-
díjat vezetne be az elhízott utasok szá-
mára, ám a világon már erre is van 
példa.

A Samoan Air 2013-ban elsôként ve-
zette be a testsúly szerint árképzést.

Az utasoknak a foglaláskor a testsú-
lyukat is meg kell adniuk, amit a repü-
lôtéren ellenôriznek.

* * *
Egy friss kimutatás szerint az unión 

belül a britek járnak élen az élelmi-
szerpazarlás terén. Évente 80 kg megy 
a kukába, becslések szerint ennek 
nyolcvan százaléka még alkalmas len-
ne emberi fogyasztásra.

Összehasonlításképp a német, holland 
és dán lakosság körében ugyanez az 
adat negyven-hatvan kilogramm éven-
te. Azt talán senkinek nem kell magya-
rázni, hogy ez miért rossz, esetleg ár-
nyalni lehet a problémát.Ugyanis a 
húsipar rengeteg vizet igényel, ami 
szintén elveszik, ha a termék a kuká-
ban végzi.
Davy Vanham, a kutatás vezetôje 

szerint nagyon fontos és sürgôs lenne, 
ha a pazarlás megfékezésére irányuló 
elvek bekerüljenek az oktatásba.

A felnôtteket nehéz átnevelni, de a 

gyerekek még fogékonyak lehetnek.
Az élelmiszeriparnak is komoly fele-

lôssége van, ugyanis csomó élelmiszer 
azért kerül kukába, mert a rajta talál-
ható szavatossági idô szerint már nem 
fogyasztható --– ez dátum azonban 
gyakran köszönô viszonyban sincs a 
valósággal: „Nagyobb odafigyelésre 
lenne szükség” --– tette hozzá Van-
ham.

A Magyar Élelmiszerbank szerint 
Magyarországon 1,8 millió tonna élel-
miszert dobunk ki évente. Azonban 
számos lehetôség nyílik arra, hogy a 
helyzeten változtassunk. Az Élelmi-
szerbank például újraindította tavalyi 
nagy sikerû Örökbefogadás program-
ját, mely során vállalkozók kiválaszt-
hatnak egy járást és biztosíthatják an-
nak pénzügyi támogatását --– ezzel az 
adott térség örökbefogadóivá válnak.

A program segítségével tavaly 50 
tonna élelmiszer jutott el a rászoru-
lókhoz, aminek hozzávetôleges értéke 
60 millió forint: „Örömmel tapasztal-
juk, hogy a program elindulása óta fo-
lyamatosan keresnek meg minket a 
potenciális örökbefogadók. Azt figyel-
tük meg, hogy a vállalatok és a magán-
személyek is szívesebben adakoznak, 
ha a közvetlen környezetükön tudnak 
segíteni” --– nyilatkozta Sczígel And-
rea, az Élelmiszerbank munkatársa.

* * *
Naponta több millió eurót költenek el 

Szerbiában a közel-keleti és afrikai 
migránsok, a pénz nagy része azonban 
a szürke- és feketegazdaságba kerül - 
nyilatkozta kedden Rados Djurovic, 
a menedékkérôk védelmével foglal-
kozó központ igazgatója a szerbiai 
közszolgálati televízióban. Kifejtette, 
hogy egy-egy bevándorlónak naponta 
25-50 euróba kerül a szerbiai tartóz-
kodás. Szerbiában a hivatalos becslé-
sek szerint mintegy 70 ezer migráns 
tartózkodik.

Rados Djurovic számításai szerint a 
migránsok összesen naponta 6 millió 
eurót költenek az országban, ez viszont 
azt jelenti, hogy a hivatalos adatoknál 
jóval több bevándorló tartózkodik Ma-
gyarország déli szomszédjánál.

Szerinte a migránsok jegyzékbe vé-
tele nagyon fontos lenne, mert azzal 
némileg felügyelni lehetne a helyzetet. 
Hozzátette, hogy nincs szükség pánik-
keltésre és téves információk terjesz-

tésére. Kijelentette, hogy ezzel arra a 
hírre utalt, miszerint több százezer 
migráns befogadására alkalmas köz-
pontot építenénk Dél-Szerbiában. 
Ilyen befogadóközpont építésérôl 

ed-dig nem volt szó --- jelentette ki az 
igazgató.

Rados Djurovic ezzel megerôsítette 
Aleksandar Vulin szociális ügyi mi-
niszter hétfôi kijelentését, miszerint 
tévesek Momir Stojanovicnak, a 
szerbiai parlament védelmi és bizton-
sági bizottsági elnökének információi 
arról, hogy hamarosan egy 400 ezer 
menedékkérô befogadására alkalmas 
központ jöhet létre Szerbiában. Stoja-
novic hétfôn olyan feltételezéseket 
közölt, amelyek szerint az Európai 
Unió valahol a Balkánon létrehozna 
egy menekültközpontot, és nagy az 
esélye annak, hogy az Szerbiában len-
ne.

* * *
Lettország falat épít Oroszországgal 

közös határán, hogy útját állja az ille-
gális bevándorlóknak --- jelentette be 
Rihards Kozlovskis lett belügymi-
niszter.

A lett politikus szerint azért kell a 
balti országnak megépítenie a falat az 
Oroszországgal közös határszakaszon, 
hogy megerôsítse határvédelmét. A 
létesítmény válasz az egyre növekvô 
bevándorlási hullámra.

Lettországnak négy évbe telik, és 17 
millió euróba kerül a fal megépítése --- 
tette hozzá. 

A lett titkosszolgálatok értesülése 
szerint illegális bevándorlók leggyak-
rabban Közép-Ázsiából, illetve a Tá-
vol-Keletrôl igyekeznek Lettországon 
keresztül eljutni a skandináv államok-
ba.

Idén a határon 239 illegális beván-
dorlót tartóztattak fel, közülük 109-en 
Vietnamból érkeztek, húszan Afga-
nisztánból.

Az ukrán híroldal a beszámolójában 
kiemelte, hogy a méreteiben kis állam-
nak számító Lettországnak komoly 
gondot jelent akár néhány száz beván-
dorló befogadása is. Ezenfelül az Eu-
rópai Bizottság azt kérte az uniós tag-
országok kormányaitól, többek között 
a lettôl is, hogy fogadja be az Afrikából 
és a Közel-Keletrôl a Földközi-tenge-

ren át a bevándorlási hullámmal 
Olaszországba és Görögországba ér-
kezôket. 

* * *
Már a szerb rendôrség is vizsgálja 

egy lottósorsoláson történt esetet, 
amely során a képernyôre elôbb írták 
ki az egyik nyerôszámot, mint azt ki-
húzták volna. Az állami szerencsejáték 
vállalat technikai hibáról beszél, a né-
zôk szerint azonban csalás történt.

A szerb sajtó és a közösségi oldalak 
szerdán az elôzô esti hetes lottó sor-
solásának kommentárjaival voltak 
tele, a nézôkben ugyanis felmerült a 
gyanú, hogy az egész játék átverés, a 
nyerôszámokról már korábban dön-
töttek.

A sorsolásról készült felvételen lát-
szik, hogy az elsô három szám kihúzása 
még rendben zajlott, majd negyedik-
ként a 27-es számú golyót húzták ki, 
ám a képernyôn a 21-es szám jelent 
meg. Ezt követôen gyorsan megjelent 
(ötödikként) a 27-es is, holott akkor 
még nem is húzták ki az ötödik golyót. 
Az ötödikként kihúzott nyerôszám a 
21-es lett, éppen az a szám, amely 33 
másodperccel korábban már megje-
lent a képernyôn.

A „technikai hiba” ellenére a sorsolási 
bizottság mindent rendben talált, így 
nem ismételték meg a sorsolást. Hét-
találatos szelvény végül nem volt, így 
a jövô héten a szerencsés nyertes akár 
több mint egymillió eurót vihet haza.

Az eset nem csak a nézôknek volt 
gyanús, a szerb államügyész bejelen-
tette, hogy vizsgálatot rendel el az 
ügyben. Aleksandar Vucic szerb kor-
mányfô is megszólalt az eset kapcsán 
szerdán, és leszögezte: ha bûncselek-
mény történt, akkor azért az elkövetôk 
felelni fognak, de „vállalni kell a fele-
lôsséget a bizalom eljátszásáért is”.

Aleksandar Vulovic, a Szerbiai Álla-
mi Szerencsejáték Kft. igazgatója 
szerdai rendkívüli sajtótájékoztatóján 
kijelentette: semmilyen rendellenes-
ség nem történt a sorsoláson, a hiba a 
képernyôn látható kiírásokban történt. 
A vállalat reggeli közleményében azt 
írta, hogy az élô adás során történ-
hetnek hasonló hibák, a számok kiírá-
sáért felelôs grafikai munkatárs hibá-
zott.

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

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

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

www.hartartplus.com.au

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



8. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                            2015. augusztus 27.  

Civilbe öltöztetett 
hadsereg ömlik 
határokon át

Csak a bornírt szemlélôdônek nem tûnik 

fel, hogy a migránsok túlnyomó része sor-

katonakorú, kisportolt ember. Kisportolt… 

Használhattuk volna a kiképzett szót is.

Ez a tömeg felidézi Buda elfoglalását: 

1541-ben.

Csupán bolyongani léptek be a várka-

pun.

Aztán egyszerre csak többen lettek. Ôk 

lettek többen. Akkor és ott ôk a fegyvert 

még nyíltan viselték. És vezényszóra elô-

rántották tokjából a jatagánt. És akkor 

már késô volt cselekedni. A fegyveres se-

reg bent volt a Vár belsejében.

Vér nélkül elfoglalták az er dítményt.

Ebbôl a fájdalmas történelmi tapasztalat-

ból tanultunk-e? Akkor még intakt marad 

a földrész nyugati fele, és másfél évszázad 

múlva megérkezett a fölmentô sereg.

Addigra Buda magyarsága – mint Sza-

kály Ferenc fogalmazott volt – elporladt.

Most Nyugat-Európa is besündörgés 

alatt van.

Csupán egy szerelvénnyi képletes jata-

gán kell, vagy egy elfoglalható fegyver-

raktár – valahol a Lajtán túl. És nem ma-

rad hátország, Savoyai Jenô nem fenheti 

pengéjét. Európa elesik egészében. Visz-

szamenôleg is nevetségessé válik Savoyai 

serege.

Mára lebénították Európa agyát.

 Évtizedeken át hömpölygött a „hülyítés” 

folyamata, és döbbenetes módon az egy-

kori Keleti Blokk maradt inkább eszénél. 

A leninista ideológia annyira agyalágyult 

tömeget föltételezett, hogy túllôtt a célon. 

Az emberek nagyobb részének megma-

radt a józan esze.

Ma Oroszország a kereszténység védô-

bástyája.

Hetven év lenini-sztálini-brezsnyevi bu-

títás ellenére. A kereszténység túlélte a 

pártpropagandát, a megbonthatatlan ba-

rátságok, az „életét a nép ügyének szen-

telô”, abszolút önzetlenül luxusdácsákban 

lakó, whiskyt vedelô, Camelt elfüstölô 

apparatcsikok korát.

A Nyugat azonban szellemileg csökött 

lett.

A politikai korrektség lehetetlenné tette 

a kommunikációt, lebénította a nemzeti 

önvédelmek megszervezését – mármint 

ezen a kontinensen. Más földrészen a 

nemzet önvédelem bevett, elfogadott, sôt 

hôsi fogalom.

Európa azonban hagyta magát elbolon-

dítani.

A valóban európai gondolkodókra rá-

zúdították az agyonhallgatás – már az 

ókorban is bevált –fegyverét. És még ôk 

j ártak jobban, nem azok, akiket címké-

zéssel – vagy netán ablakon kiejtéssel – 

semmisítettek meg.

Kommunikáció nélkül a közösség véd-

telenné válik.

S a védtelenbôl ijesztô gyorsasággal lesz 

áldozat. Ennek valószínûleg elejét kell 

venni. Meg kell találni a kommunikáció 

fortélyait – akár „politikailag korrekt” 

környezetben is. Le kell leplezni a fizetett 

elbutítókat. Könnyû.

Aki a politikailag korrekt megfogalmazást 

követeli – fizetett ügynök.

Valahonnan pénz érkezik bankszám-

lájára. Esetleg ingatlanajándék jut te-

lekkönyvi bejegyzésre, nevére – vagy 

családtagja nevére. Luxuskocsit tesznek 

elhájasodott alfele alá. Tengerentúli nya-

raltatást kap, ô és famíliája. Elôléptetik – 

nulla teljesítményért.

Elsimítják egy ügyét.

Figyeljük, kik követelik a politikailag 

korrekt szóhasználatot – ezáltal megbénít-

va az egészséges kommunikációt. És 

átvilágítás alá helyezni vagyonosodásának 

folyamatát – akár 25 évre visszamenôleg.

Majd szembesíteni a jogállammal.

K.G.T.

A liberalizmus 
megbukott, Európa 
szembe kell nézzen 

az elözönléssel
Népvándorlás van, Európa megszállása 

zajlik, a civil szervezetek egy része poli-

tikai megrendelést teljesít.

Soltész Miklós, a Kereszténydemokrata 

Néppárt alelnöke a Napi Gazdaságnak 

nyilatkozott a hazánkban kialakult ka-

tasztrofális helyzetrôl. A politikus kifejtet-

te, hogy Európa tudatos betelepítés cél-

pontjává vált, ami nem spontán népván-

dorlás, hanem egy korszerû eszközökkel 

szervezett, és valakik számára anyagilag 

is jövedelmezô tevékenység: „Ez részben 

egy jól felépített üzlet. Nemrég jártam a 

déli határon, ahol életerôs, húsz év körüli 

fiatalokat láttam a legkorszerûbb informá-

ciótechnológiai eszközökkel kommuni-

kálni. Pontosan tudják, mit akarnak, s a 

világhálón konzultálnak a határ menti 

helyzetrôl, a késô bb érkezôket folyama-

tosan tájékoztatják. Ez tudatos betelepítés, 

Európa megszállása.”

A politikus szerint nagy szükség lenne 

arra, hogy ne csak Magyarország, hanem 

az Európai Unió több tagállama hajlandó 

legyen szembenézni a problémával. Kö-

zösen, gyorsan és hatékonyan kell fellépni 

a népvándorlás leállítása érdekében, de a 

megoldásra törekvésnek nyomát sem 

látni a brüsszeli bürokráciában.

A politikus szerint a mostani helyzet 

minden történelmi korszaktól különbözô, 

mert bár a magyar nép alapvetôen befo-

gadó, az elmúlt évszázadok során itt ott-

honra lelô népcsoportok többsége azonos 

kultúrkörbôl jött, a jelenlegi népván-

dorlással egy számunkra idegen kultúra 

nyomul be Európába, „aminek nagyon 

súlyos következményei lesznek nemcsak 

Európára, hanem az egész világra nézve. 

Ebbe gazdaságilag nemhogy egy ekkora 

méretû ország, de még egy nagyhatalom 

is belerokkanhat.”

Ennek ellenére, az utóbbi hetek során 

nem csak balliberális pártok, de egyes 

civil szervezetek is felszólaltak a „kire-

kesztés” ellen. Soltész Miklós szerint a 

kormány elismeri a tisztességes civil szer-

vezetek munkáját, de probléma van „ma-

roknyi nagyhangú” civil szervezettel, me-

lyek egy része politikai megrendelést tel-

jesít. A 2014-es választások utáni kor-

mányzati kommunikáció egyre inkább 

felmutatja, hogy a kormány egyértelm en 

megkülönböztetett kategóriaként kezeli 

azokat a civil szervezeteket, melyek nem a 

magyar társadalom önszervezôdései, ha-

nem idegen politikai erôk célkitûzései 

mentén mûködnek, és a közeljövôben ezek 

eltérô bánásmódban is részesülhetnek.

Az utóbbi hónapok során számos kor-

mánypárti politikus ismerte el, hogy a li-

berális gazdaságpolitika megbukott. Az 

elmúlt hetek történései pedig arra mu-

tatnak rá, hogy a liberális társadalom-

politika nem csak megbukott, de kataszt-

rófa szélére sodorta a társadalom egészét. 

Emiatt nem csak a liberális gazdaság- és 

társadalompolitikát, de a liberalizmust 

mint eszmét lehet – és kell – bukott ide-

ológiává nyilvánítani. Ha a kormány el-

kötelezett az okozott károk minimalizálása 

irányába, minden bizonnyal megvizsgálja, 

van-e olyan m ködô módszer, amivel más 

európai országok sikeresen kezelik a 

társadalombomlasztó erôk jelentette 

problémát. Ráadásul a társadalomellenes 

erôk korlátozása nem feltétlenül jár a civil 

szféra felszámolásával. Az alelnök 

becslései szerint Magyarországon tényleg 

minimális azon civil szervezetek száma, 

melyek ma külföldi ügynökként mûköd-

hetnek.

„A problémás viszonyban csupán két 

tucat civil szervezet érintett a hatvan-

ezerbôl. Utóbbiak teszik a dolgukat, míg a 

maroknyi nagyhangú között vannak a 

politikai megrendeléseket teljesítôk.”

Európában van már precedens arra, 

hogy az állam sikeresen egyensúlyt te-

remthet a kiegyensúlyozott civil szféra 

élni hagyása és az idegen erôk szol-

gálatában álló pszeudo-civil szervezetek 

kiszorítása közt. Oroszországban a kül-

földrôl támogatott civil szervezetek ide-

gen ügynökként kell beregisztráljanak, 

mûködésüket az államhatalom célzott 

intézkedésekkel ellehetetleníti.

Európában mindeddig ez az egyetlen 

mûködô példa arra, hogyan tudja egy 

kormány megakadályozni, hogy vál-

sághelyzetben a külföldrôl támogatott 

társadalomellenes csoportok tovább ront-

sák a helyzetet. Magyarország – mint a 

népvándorlás szerû betelepítés egyik elsô 

állomása – most épp ilyen válsághelyzet 

küszöbén van. Nyugat-Európa fiataljai 

számolhatnak azzal, hogy unokáik már 

egy fundamentalista iszlám kormány 

uralma alatt, a saria törvényei szerint kell 

éljenek. Hazánk a gyakorlatban is mûködô 

példát kell átvegye, és máig Európa-szerte 

az egyetlen mûködô gyakorlat a tár-

sadalomellenes liberalizmus állami erôvel 

korlátozása.

Osztrák lap: 
Amerikából 

finanszírozzák az 
afrikai 

bevándorlókat
Bombaként robbant a hír egy osztrák 

folyóirat hasábjain, amiben azt közölték, 

hogy a kihallgatott bevándorlók nagy ré-

sze azt állítja, hogy amerikai szervezeteken 

keresztül jutottak hozzá ahhoz a pénzhez 

amibôl az európai kontinensig jutottak el.

Az elmúlt hónapokban az osztrák me-

nekülttáborokban megtöbbszöröztek a 

menekültek száma. A katonai titkos-

szolgálat és az állami rendôrség külön 

munkacsoportot hozott létre, a hogy a tá-

borokba elhelyezett menekülteket kihall-

gassák. 

Ausztria komolyan veszi a menekült-

áradattal járó veszélyeket, és megpróbál 

mindenkit átvilágítani mielôtt elfogadná a 

menedékkérôk benyújtott kérelmeit. Csak 

a traiskircheni táborban több mint száz 

hivatásos rendôrt állítottak szolgálatba, 

hogy kihallgassák a bevándorlókat.

A vallomások alapján megdöbbentô in-

formációkhoz jutott hozzá az osztrák tit-

kosszolgálat és rendôrség. Az afrikai be-

vándorlók többsége azt állította, hogy kü-

lönbözô amerikai szervezeteken keresztül 

jutottak hozzá ahhoz a pénzhez amibôl az 

Európai Unió területére utaztak. – írta az 

osztrák Direkt folyóirat.

A bevándorlók az utazásuk során 1500-

15000 dollárt közötti összeget költenek el 

az embercsepészetért és az egyéb kiadá-

sokért. Ez az indulási és érkezési ponttól 

illetve az útvonaltól függ. A szállítás Lí-

biából a legdrágább, ahol az ember-

csempészetet az Iszlám Állam terror-

szervezet irányítja és nem szégyel akár 10 

000 dollárt is elkérni egy afrikai beván-

dorlótól. –írta a szlovák Medzicas

Az afrikai bevándorlók többsége fiatal 

férfi akik hazájukban havi pár száz dol-

lárnál többen nem keresnek. Vajon hon-

nan van erre pénzük?! – teszi fel a kérdést 

a Direkt.

Az osztrák folyóirat állítása szerint, 

megbízható hírforrásból jutott hozzá 

információkhoz, ami bizonyítja azt a 

állítást, hogy amerikai szervezetek által 

létrehozott hálózatokon keresztül folya-

matos az észak-afrikai bevándorlók szál-

lítása az európai országokba.

Ezeket az csempész utakat a fekete kon-

tinensen legtöbb esetben az Al-Kaida va-

lamelyik ága illetve az Iszlám Állam nevû 

terrorszervezet ellenôrzi.

Az Egyesült Államok ezzel két legyet üt 

egy csapásra. Bevándorlók százezreit jut-

tat Afrikából Európába, és a terror-

szervezeteknek is biztosít anyagi bevételt.

Az osztrák hírforrás megjegyzi, hogy 

ugyanazoktól az emberekrôl van szó akik 

egy évvel ezelôtt az ukrajnai Majdant 

szervezték meg.

Az Egyesült Államok Európa tönkre-

tételére törekszik. Tudjuk, mi következett 

a Majdan után, zavargások és gyilkossá-

gok, hamarosan ugyanez vár ránk is.

Orientalista.hu – Zennobia



Lesz-e béke Vietnamban?
A gyarmatellenes politika leghango-

sabb szóvivôje, az Egyesült Államok, 
a francia összeomlás után(!) azonnal 
felfedezte, hogy a „kommunizmus ha-
talomra jutása Indokínában és Délke-
let Ázsiában veszélyezteti az egész 
szabad világot” (Dulles, 1954 március 
19.) Nixon alelnök is úgy nyilatkozott, 
hogy ha a franciák visszavonulnak, az 
Egyesült Államoknak kell csapatokat 
küldenie.

Az 1954-es Genfi Egyezmény a 17-
ik szélességi fokon demarkációs vo-
nalat jelölt ki, és 1956 júliusára vá-
lasztásokat rendelt egy központi kor-
mány létesítésére. A választásokból 
nem lett semmi, de Németország és 
Korea után ismét egy kettévágott or-
szág lépett a vilápolitika színterére, 
amely a nyugat-keleti polarizáció sze-
rint északon kommunista kormányt 
kapott, délen anti-kommunistát – 
hogy még húsz év múlva is ennek az 
alkalmi ötletnek a nyomán öljék egy-
mást.

A hidegháború évei voltak ezek, 
amikor Amerika népe számonkérte 
vezetôitôl a jaltai kiárusítást, és köve-
telte Kelet-Európa felszabadítását. A 
közakarat választási program lett: 
Eisenhower, Dulles, Nixon, Kennedy 
antibolsevista álarcot öltöttek, és 
kapóra jött részükre a bolsevizmus 
elleni harc ideális színtere, a kom-
munizmus további térhódításának 
megakadályozása, az új kreatúrának, 
a délvietnami kormánynak a meg-
védése. 

Ettôl az idôtôl kezdôdik a világtörté-
nelem legvéresebb hadgyakorlata, 
amely hadüzenet nélkül tíz évig tar-
tott. Egyúttal valószínûleg az utolsó 
olyan katonai mûködés, amit Amerika 
„antibolsevizmus” megjelöléssel foly-
tatott. Azután hogy a második világ-
háborúban a Szovjetuniót gyôzelemre 
segítette, elôidézte Kína bolsevizálá-
sát, cserbenhagyta Koreát, hátatfor-
dított a magyar szabadságharcnak, 
eltûrte a kubai kommunizmust saját 
partjai mellett, saját országában a 
kommunista szervezkedésnek és pro-
pagandának mind szabadabb kezet 
adott, érthetetlen volt, hogy éppen In-
dokína ôserdeiben kergeti a kommu-
nistákat? Amerika hadiipara táplálja 
a délieket, a szovjet tömb hadiipara 
az északiakat. Amerika hadianyagot 
szállít a Szovjetuniónak, és bevezeti 
Vörös Kínát az Egyesült Nemzetek 
Szövetségébe.

Az amerikaiak több mint 4 millió 
tonna bombát dobtak le Vietnamban 
(50-szeresét annak ami Angliára esett 
a második világháborúban), de a 
front nem mozdul odébb tíz év után 
sem. Csak egy magyarázata van: had-
gyakorlat folyik mindkét részrôl. 

Elég véres hadgyakorlat:  1961 óta  
45 900 amerikai,  172 000 dél-vietnami 
és 899 000 északvietnami lelte halá-
lát. 

Az elmúlt tíz év alatt a híreket olva-
só, rádiót hallgató nyugati közönség 
tudatába beleégett a vietnami tanul-
ság: a világ legnagyobb hatalma, 
Amerika roppant ereje, legkorsze-
rûbb hadigépezete sem tudja fel-
tartóztatni a kommunizmust még 
egy kis ország belháborújában sem – 
tehát értelmetlen a küzdelem! 

El kell felejteni a kelet-európai álla-
mok sorsát, és meg kell barátkozni a 
koegzisztencia, majd a kooperáció 
gondolatával. Ennek a hadivállalko-
zásnak az elején a rabnépek felszaba-
dítását sürgetô közvélemény válasz-
tott elnököt, ma Nixon fölényesen be-
futott azzal az igérettel, hogy befejezi 
az „értelmetlen háborút”. 

Majd jelentik az újságok, hogy hely-
reállt az országban a rend – mint ’57-
ben Magyarországon – és rövidesen 
felveszi Amerika a diplomáciai kap-
csolatot az új kormánnyal – mint Ká-
dárékkal.

Minden szimpátiánk a vietnami né-
pé és örülünk, hogy Amerika soha-
sem volt Magyarország szövetségese.

(Ausztráliai Magyarság, 
1973 február)

Merénylô kerestetik
Hónapokkal ezelôtt valami jugosz-

láv üzletben bomba robbant. Ez elég 
oknak bizonyult, hogy egyes munkás-
párti szenátorok éles támadást intéz-
zenek a bevándorlók felszabadítási 
mozgalmai ellen.

Szeptember 16-án a George Street-
en (jugoszláv utazási irodában) fel-
robbant bomba tettese még ma sem 
került felszínre, és a nyomozás in-
kább személyes bosszúban vagy zsa-
rolási esetben véli megtalálni az okot, 
mint politikai merényletben.

Egy „horvát terrorista” mégiscsak 
felszínre került ebbôl az esetbôl. 

Bijedicsnek  hívják, és sok áldozata 
várja ôt a túlvilágon. Boszniai muzul-
mán, Bosznia és Hercegovina titkos-
rendôrségének fônöke volt, régi Tito-
partizán, jelenleg a kijelölt miniszter-
tanács elnöke (az itteni újságok hely-
telenül miniszterelnöknek titulálják), 
most Whitlam miniszterelnök vendé-
ge volt, ami jó negyedmillió dollárba 
került az ausztráliai adófizetôknek – 
köztük a horvátoknak is.

Ez a diplomatává frakkozott balkáni 
lesipuskás tízszer akkora testôrséggel 
vonult be Ausztráliába, mint a néhány 
éve itt járt Johnson elnök, és ennek 
arányában gondoskodott személyi 
védelmérôl az ausztrál belbiztonsági 
szervezet. Szinte szimbolikus, hogy 
amerre csak járnak ezek a keleti des-
poták, velük jön, terjed a rendôrkor-
don, igazoltatás, motozás, polgárok 
zaklatása. Canberrában átforgatták 
az autókat, fegyverek után. Mindenki-
ben terroristát láttak. 

Olyan, hogy egy idegen állam dikta-
tórikus kormányzatának egy tagja 
idejön, hogy politikai ellenfeleinek ki-
adatását követelje, precedens nélkül 
való beavatkozás más államok belü-
gyeibe, amit kormányzati gyakorlattal 
lévô miniszterelnök visszautasít még 
akkor is, ha egyébként rokonszenvez 
ama diktatúrával. Lehetetlen állapot, 
hogy decemberben Ausztrália még 
harcol a kommunizmus ellen, és janu-
árban új kormány jön, amely kiszol-
gáltatja a kommunizmus ellenfeleit. 
Még jó hogy nem a vietnami hadmû-
veletekben részt vett katonákat kérte 
ki Bijedics elvtárs!

Mi magyarok aggodalommal szem-
léljük az eseményeket, amelyek so-

rán – addig amíg a bûnösöket bírósági 
eljárással meg nem nevezik – feltéte-
lezéssel gyanúsítanak többszáz auszt-
rál állampolgárt, és migrant-ellenes 
hangulatot keltenek Ausztráliában, 
amely e forrongó világban még a tár-
sadalmi béke boldog szigete.

Nem akarjuk elhinni semmiért sem, 
hogy a terrorcselekményeket, bomb-
aültetést, zsaroló elhurcolásokat és 
repülôgépes útonállásokat valamiféle 
bacilusfajták terjesztik, és szinte egy-
szerre a nyugati világ minden orszá-
gában. Kell lennie összefüggésnek 
Vietnam, Közel-Kelet, Írország, Kuba, 
Chile, Black September, Uganda, 
Kongó, Black Power, Indian Action, 
stb. stb. között valami emberi színvo-
nalon, és nem a vírusok világában. Ez 
ellen az egyedüli védekezés a törvé-
nyes rend, társadalmi nyugalom és 
zavartalan termelô munka biztosítá-
sa.                 (Ausztráliai Magyarság,

1973 április).

Nixon és a szovjet megszállás
Az amerikai magyar újságok keserû 

hangon panaszkodnak arról, hogy 
Nixonba vetett reményeik nem váltak 
be, csalódtak ígéreteiben, meghirde-
tett politikájában. Egy évvel ezelôtt 
még azt írták, hogy Nixon kifogta a 
szelet a liberálisok (ott a baloldaliakat 
nevezik így) vitorláiból, belpolitikai-
lag megvalósítja a reformokat, ami-
ket azok hirdetnek, külpolitikájában 
pedig – ó mi bátor és határozott – a 
bolsevizmusból kezes bárányt csinál.

Ha a magyarnak nincs ponyva a 
feje fölött, épít magának légvárakat. 
„Magyarok Nixonért” mozgalmak ala-
kultak, bölcs politikai hírmagyarázók 
minden tény ellenére Nixont, mint a 
magyarok nagy barátját ábrázolták, 
és élén jártak a választási kampány-
ban annak a 170 000 bevándorlóból 
álló önkéntes toborzó hadseregnek, 
amelynek tagjai végre erejüket érez-
ték a demokrácia nemes küzdôpo-
rondján és mámoros gyŒzelemmel 
jelentették a választások után, hogy 
„a kelet-európai népek akarata is ér-
vényesült a választásokon”. Semmi 
jel nem volt elég arra, hogy észreve-
gyék: a választások már itt nem szá-
mítanak, a váltókat akkor már átállí-
tották azok, akik a politikai forgalmat 
irányítják.

Az elsô keserû cikk csak februárban 
jelentkezett az amerikai magyar saj-
tóban. A választások elôtt számos gesz-
tus történt az amerikai nemzetiségi 
csoportok felé a Republikánus Párt 
részérôl. A sok ígéret egyikébôl tör-
vény is lett, az 1972 évi Education 
Act, amely 15 milliót irányzott elô az 
amerikai kisebbségek nyelvének és 
kultúrájának ápolására. Ezt – noha 
tavaly nyáron a törvényhozás mind-
két háza megszavazta már – egysze-
rûen kifelejtették a költségvetésbôl.

A második hideg zuhanyt a Brezs-
nyev-látogatás alkalmával kapták a 
kelet-európai származású nemzetiségi 
csoportok. Itt már alig lehetett diplo-
máciai magyarázattal kendôzni az 
eseményeket, a látogatás politikai jel-
legû volt: nem a Szovjetunió államel-
nöke jött Nixon elnökhöz látogatóba, 
hanem az orosz kommunista párt fô-
titkára. Az államfôknek kijáró külsô-
ségek közt lefolytatott fogadtatás a 
pártvezérnek szólt és rajta keresztül 
a kommunizmusnak. Igaz – még 
mindig akadtak reménykedôk, hogy 
az antibolsevista Nixon talán egy jó 
húzással kiszabadítja a kelet-európai 
országokat az orosz medve karmaiból. 
Hiszen ô volt az, aki ott állt 1956-ban 
az andaui hídnál, ahol egy vérzô or-
szág nyitott sebébôl láthatta az orosz 
militarizmus kegyetlen, népellenes 
orgiáját, amely elôl kisemberek, mun-
kások tízezrei menekültek. Jó, igaz, 
Amerika bíztatta a felkelést, csapato-
kat nem küldött, de elküldte alelnö-
két, akiben megmaradnak a szomorú 
látvány képei és – a magyar emigrán-
sok logikája szerint – most, mint 
Amerika elnöke bizonyosan és min-
den ellenkezô látszattal szemben egy 
diplomáciai sakkhúzással kiszabadítja 
országunkat az immár közel harminc 
éves orosz katonai megszállás alól.

És amikor a bécsi csapatlétszám-
csökkentési konferencián az oroszok 
kívánságára Amerika utasította nyu-
gati partnereit, hogy ne ragaszkodja-
nak a magyarországi megszálló csa-
patok kivonásához, egyszerre lesza-
kadt a mennyezet az amerikai ma-
gyar emigráció feje felett. Jött a szo-
kásos magyar kétségbeesés, Ame-
rika ismét cserbenhagyott minket, itt 
a vég, itt már nem lehet tenni sem-
mit. A magyar emigrációs sajtó köd-
evô külpolitikai rovatvezetôi, akik 
húsz éve etetnek minket azzal, hogy 
Amerika majd fölszabadítja Magyar-
országot, még ma sem akarják elénk 
tárni a valóságot, hogy Amerika, 
amely katonai szövetségese volt a 
második világháborúban a Szovjet-
uniónak – most politikai szövetségese 
lett. Ôk azok akik oly megértôk lettek 
egyszerre az 56-os gázolás után Ame-
rika iránt, hogy „nem kívánhatjuk, 
hogy miattunk világháborút robbant-
sanak ki”. De akkor miért idézte elô 
Amerika az orosz–magyar háborút 
’56-ban? Igaz, hogy országunk jelen-
téktelen játékszere a nagyoknak, de 
miért lágyul el a szívünk a jobbról-
balról minket rugdosó nagyhatalmak 
egyike iránt csak azért, mert egyidô-
ben propagandája részünkre oly ked-
ves dallamot andalított a fülünkbe? 
Mire való becsapni a magyar olvasó-
közönséget üres szólamok ismételge-
tésével? Miért nem lehet megmonda-
ni: hát ilyen a világ, ezt készítik elô 
földi életünk irányítói: országunk sor-

sában megállapodott Moszkva és 
Washington, és Vatikán sem támaszt 
erkölcsi kifogásokat. Mert ha egyszer 
felismerjük a valóságot – és mivel 
minden helyzetben élni kell és élni 
akarunk, és amíg a leheletet ki nem 
szorítják belôlünk, ezt magyarul, 
magyar érdekek szerint gyakoroljuk 
– módunkban lesz megmaradásunk 
reális politikáját gyakorolni. Véde-
kezni csak az tud, aki ismeri a ve-
szélyt. 

A homokba dugott fejû külpolitikai 
hírmagyarázók minden világos ese-
mény ellenére még így bódítanak 
minket: „Nixon az Egyesült Államok 
elnöke és nem Magyarországé. Elsô-
sorban az USA érdekei befolyásolják 
döntéseit. Magyarország a világpoli-
tikai terveinek csak egy összetevôje a 
sok közül. Nixon soha, egyetlen szó-
val sem helyeselte a kommunizmust.” 
(Californiai Magyarság). Szóval jám-
bor és naív olvasó, tudd meg, hogy 
Nixon minden elképesztô esemény 
ellenére nem helyesli a kommuniz-
must. „Szóval” nem! Az orosz meg-
szállást viszont szó nélkül ...ugye...

Mi következik ebbôl? Zûrzavar, ami-
ben ismét mindnyájan egymásnak 
esünk. Egy-két tünet máris jelentke-
zik: dr. Vágó Pál, volt nyilas képvise-
lô, aki felfedezte a kínai–magyar ro-
konságot, Kínától – vagy ahogy ô 
mondja: Csínától – várja Magyaror-
szág felszabadítását. Készülô „Csína 
Európarendezô hivatása” címû köny-
vérôl szóló röpcéduláján így bölcsel-
kedik: „Emelkedjünk a csonka ország-
határokon túllátó világpolitikai ma-
gaslatra a kommunizmus megítélé-
sében. Értsük meg végre: a kommu-
nizmus adminisztrácós keret, amely 
lehet nemzet- és népérdekû, ha an-
nak uralkodó testülete nép- és nem-
zetérdekû. A kínai forradalom szelle-
me lényegében azonos azzal a nem-
zet- és népérdekû mozgalom szelle-
mével, amellyel mi, hungaristák, har-
coltunk Szálasi oldalán”. Most már 
értem, miért kiáltott fel Széchenyi 
István: – Isten ments meg a pártem-
berektôl!

A másik a helyezkedô típus, a reál-
politikus, aki megérzi az új idôk új 
szeleit. A müncheni Nemzetôr  elsô 
oldalon közli a Franco elôl emigrált 
Salvador de Madariaga cikkét, ami-
ben azt ajánlja Európa népeinek, 
vessék el nemzeti érzéseiket, oldód-
janak fel: „...bolygónkon megváltozott 
a közösségi lét mércéje: ezelôtt a 
nemzet volt az egység, ma a konti-
nens. Tehát: egyesüljetek, vagy pusz-
tuljatok!” A jó öreg marxista négy 
Károlyra építi a nemzeteket pusztító 
Európáját, eszményképét imígyen 
kínálgatja a szabadságharcos írók 
lapjában: „A harmadik Károly nagyon 
sokban különbözött elôdeitôl. A világ 
Marx Károlynak ismeri, s egy része, 
ma is úgy tekint rá, mint vezérére. Ô 
is itt született a közelben, Trier váro-
sában, annak a népnek a fiaként, 
amely évszázadokon át görnyedt az 
elnyomás és megvetés terhe alatt. Ô 
maga azonban nem görnyedt meg so-
ha. Acél-gerince merôleges egyenes-
ként szökött magasba, lángoló büszke-
séggel, s ez a szenvedély egymagában 
elég volt ahhoz, hogy világra szóló 
földrengést váltson ki, melynek utó-
rezgései még ma is elsötétítik látó-
határunkat.”

Így hát nosza: megértéssel vagyunk 
az amerikai átalakulás iránt, a kínai 
kommunizmustól kívánatos a felsza-
badulásunk és az euró-marxizmus el-
veiért feladjuk ezeréves függetlensé-
günket. Fene a hasunkba, hát csak az 
oroszt nem veszi be?!

(Ausztráliai Magyarság,
1973. szeptember)

Ilyen a világ! (6) 
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Kedves Olvasóim!
Most, amikor megindult Európa békéje 

és államszervezeti rendje ellen három 
veszélyes támadás (migráns-invázó, uk-
rajnai háború, atlanti gazdasági anschluss), 
jó kérdés, hogyan jutottunk el idáig? Volt-e 
valamilyen elôjele a most kibontakozó 
kontinensméretû katasztrófának? Van-e a 
három támadásnak közös nevezôje?

A száz évvel ezelôtt elindított háború fel-
borította Közép-Európa rendjét, a második 
támadás beteljesítette külhatalmak uralmát, 

egyrészt liberalista, másrészt szocialista ál-
arcozással. A nemzetközi monetáris hatalom 
a kettôs megszállásból a ’70-es években 
Nyugat-Európa csatlakozását készítette 
elô egy nemzetközibb szintre emelt euro-
ázsiai szovjetállamba. Ennek világosan 
megnyilatkozott jeleit idézem vissza eb-
ben a sorozatban.

A közös nevezô természetesen az Ame-
rikai Egyesült Államok, pontosabban an-
nak nevével és erejével gazdálkodó poli-
tikai garnitúra.                     Csapó Endre
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015.augusztus 30-án vasárnap de. 11 órakor  

 ISTENTISZTELET, 
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban  

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
Szülôk fi gyelmébe: Rendkívüli vasárnapi iskolai 
oktatás augusztus 30-án a megszokott idôben, 

9.30-tól 12 óráig 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 2015. augusztus 30án vasárnap de. 11.30 órakor  
Istentisztelet,

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

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

ADELAIDE (SA) 
2015. augusztus 30-án vasárnap de. 11 órakor  

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2015. augusztus 30-án vasárnap de.11. órakor  
 ISTENTISZTELET 

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

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015. 

Minden hónap elsô vasárnapján 2015. augusztus 2 órakor Bibliaóra
 Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órától

 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Közös ebéd Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) 

de. 11.30 órától  Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára

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

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,
 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Egy pár héttel korábban felújítottuk 
konyhánkat, hatalmas új polcok kerültek 
a régiek helyére, végre van hely minden 
számára, nem kell a konyha és a raktár 
között ingázni. Nem kis munka volt, sok 
minden összegyûlt az évek során, de sok 
segítô kézzel hamar ment a munka. Kö-
szönet a Nôszövetség tagjainak, külön 
kiemelve Oláh Irén, Szatmári Juci, Szô-
ke Kató és Csutoros Júlia munkáját.

A munkálatokat Con Bordieri építesz, 
néhai Bujdosó Gyuszi presbiterünk veje 
irányította a munkát, és Szatmári István-
nal közösen elvégezték azt amihez szak-
értôi kéz kellett. A nagy munkában segí-
tettek még Oláh Ernô, Csutoros István, 
Bartól Nándor, Jack (Csutoros) Elliott, 
Körtesi János, Csutoros Hunor és Dézsi 
Csaba. A régi raktárhelyiségekbôl is-
kolatermeket alakít ki a gyülekezet.

A kiadások jelentôs részét a Nôszö-
vetség fedezte (4000 dollár), abból a 
pénzbôl, amit a sütemények, kávék és 
üdítôk eladásából gyûjtöttek össze szor-
gos nôtestvéreink.

Isten áldása legyen a segítô kezeken és 
a gyülekezet tervein.

Bocskai konyha renoválás

Harangozók

Gergely Zsiga és Hatalák István, mester és inas huzzák a harangot
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1945. augusztus 2-án bocsátotta ki 
leghírhedtebb rendelkezéseit Edvard 
Benes, amelyekbôl mintegy háromtu-
catnyi a csehszlovákiai németek és 
magyarok teljes kisemmizéséhez ve-
zetett.

A jogfosztó rendelkezéseket a máso-
dik világháború végén újjáalakuló 
Csehszlovák Köztársaságban számos 
jel elôzte meg: Edvard Benes cseh-
szlovák elnök már londoni emigráció-
jában, 1945. február 16-ai rádióbeszé-
dében kijelentette, hogy az új 
csehszlovák köztársaság nemzetállam 
lesz, ezért elô kell készíteni a németek 
és magyarok ügyének „végleges meg-
oldását”.
Mind bûnösök vagyunk
A szovjetek által „felszabadított” Po-

zsonyban a cseh kommunista párt el-
nöke április 5-én meghirdette a kassai 
kormányprogramot, eszerint a ma-
gyarok –-- az igazolható „antifasiszta 
élharcosok” kivételével –-- mind hábo-

rús bûnösök. Április 20-án letartóz-
tatták Esterházy János grófot, a Ma-
gyar Párt vezetôjét, 30-án megkezdték 
a magyarok és németek internálását 
Pozsonyban: a kitelepítettek 15-20 ki-
logramm ingóságot vihettek maguk-
kal, minden másukat elkobozták. 
Mindezt még a hírhedt dekrétumok 
kihirdetése elôtt, az ideiglenes magyar 
kormány hiába tiltakozott a szovjetek-
nél és a Szövetséges Ellenôrzô Bizott-
ságnál is.
Benes odacsap
Aztán alig néhány napra rá, hogy 

elhallgattak a fegyverek Európában, 
1945. május 14-én Edvard Benes meg-
kezdte a csehszlovák államiságot 
megalapozó rendeletek kibocsátását. 
Ezek közül a leghírhedtebb tizenhárom 
rögzítette közvetlenül az ország terü-
letén élô németek és magyarok kollek-
tív bûnösségét.

Benesék ekkor és ezután is többször 

próbálták elérni a németek mellett a 
magyarok teljes kitelepítését is, ám 
ezt a szövetségesek többször visszau-
tasították. Mindenesetre azt sikerült 
elérniük, hogy szláv nemzetállam esz-
méjébe bele nem férô magyarok po-
kolként éljék meg a „felszabadulást”: 
rájuk nézve a legsúlyosabb, 1945. au-
gusztus 2-án, azaz hetven éve kiadott 
33. elnöki dekrétum –- a korábbi kassai 
programmal összhangban –-- a háború 
fô felelôseinek kikiáltva automatikusan 
megfosztotta a magyarokat állampol-
gárságuktól (mindössze 3 százalékuk 
tarthatta meg), ezzel a nyugdíjuktól, 
állami járadékoktól, állami, késôbb 
magánalkalmazotti státusaiktól, betil-
tották a magyar nyelv használatát a 
közéletben, kizárták a magyar hall-
gatókat az egyetemekrôl, feloszlatták 
a magyar kulturális egyesületeket, be-
fagyasztották a magyarok bankbetét-
jeit. Elkobozták, majd csehek és szlo-
vákok között osztották szét a németek 
és magyarok földjeit. Mintegy negy-
venezer magyart Csehország legtávo-
labbi részébe, az egykor németek által 
lakott Szudéta-vidékre vittek kény-
szermunkára.
Másfél százezren kitelepítve
A mintegy hárommillió némettel el-

lentétben a magyarok totális kitele-
pítését a szövetségesek nem engedé-
lyezték, ettôl függetlenül Cseh 
szlovákiában kényszermunkatáborok-
ban dolgoztatták magyarok tízezreit. 
Ezzel és szovjet nyomással végül rá-
bírták az ideiglenes magyar kormányt 
a lakosságcsere-egyezményre. A szer-
zôdést 1946. február 27-én írta alá a 
két fél, eszerint lényegében a Magyar-
országról jelentkezô szlovákok számá-
val azonos számú magyart telepíthet-
tek ki a csehszlovákok.

Benesék Magyarországon fôleg sze-
gény szlovákokat toboroztak, akiket a 
felvidéki magyarok jómódú gazdasá-
gainak megszerzésével kecsegtettek. 
Az így átcsábított mintegy hetvenezer 
szlovákért áttelepített magyarokon 
felül még kötelezô jelleggel Magyar-
országnak át kellett vennie a cseh-
szlovák népbíróságok által koncepciós 
perekben háborús bûnösnek nyilvá-
nított mintegy hetvenötezer magyart 
–-- jellemzôen azért, mert 1938-ban, 
Felvidék déli sávjának visszatérésekor 
felvették a magyar állampolgárságot. 
A vagyoni különbségek is óriásiak 
voltak: a magyarok tízszer annyi föl-
det hagytak maguk mögött, mint 
amennyit cserébe kaptak a szlovákok-
tól.

A folyamatot a „reszlovakizáció” te-
tôzte be, ennek során a Benes-dekrétu-
mok alapján elvett állampolgárságot 
visszaadták azoknak a magyaroknak, 
akik hajlandók voltak szlováknak val-
lani magukat, és így visszakapták 
állampolgárságukat és elkobzott va-

gyonukat. A maradék négyszázezres 
magyarság széttelepítésére és asz-
szimilációjára végül paradox módon a 
kommunista hatalomátvétel miatt 
nem került sor.
Sztálin békét akar
Bár 1946. március 28-án az új cseh-

szlovák országgyûlés visszamenôleg 
törvényerôre emelte az elnöki rendel-
kezéseket, a korábban magyarokat 
háborús bûnösnek bélyegzô Klement 
Gottwald 1948-ban megalakuló kom-
munista kormánya moszkvai nyomás-
ra visszább vett a magyarok üldözé-
sébôl, az év végére hûségeskü fejében 
a magyarok is visszakaphatták állam-
polgárságukat, Prága elengedte a ma-
gyar jóvátételi kötelezettséget a meg-
szerzett felvidéki magyar vagyon 
fejében, 1954-ben pedig eltörölték a 
„reszlovakizációs” határozatokat.
Máig ható gyalázat
Ami megdöbbentô, hogy a rendelke-

zések ma is érvényben vannak, a cseh 
és szlovák öntudat szerves részét ké-
pezik. Bár Csehszlovákia 1992-ben 
megszûnt, a két utódállam egyike sem 
volt hajlandó hatályon kívül helyezni a 
magyarok és németek millióinak üldö-
zésére alapot adó Benes-dekrétu-
mokat.

A két ország történészei nemrégiben 
pedig úgy nyilatkoztak, hogy értelmet-
len lenne eltörölni a dekrétumokat, mi 
több, azt is elhangzott, hogy a magya-
rok kitelepítése meg sem történt.

A cseh közvélemény sem áll jobban 
ezen a téren, mint a szlovák. 2013-ban 
Karel Schwarzenberg elnökjelöltként 
kijelentette, hogy emberi jogokat tipró 
dekrétumai és az erre alapozottan 
végrehajtott jogsértések miatt Benest 
ma jó eséllyel Hágában vonnák 

felelôsségre. Kijelentése miatt ellen-
lábasa, Milos Zeman viszont közölte: 
elfogadhatatlannak tartja, hogy 
Schwarzenberg a Cseh Köztársaság 
elnöke legyen, és közölte, az elnökjelölt 
úgy beszélt, mint egy szudétanémet.
Kollektív bûnösség elve az EU-

ban?
Ugyanakkor a kollektív bûnösséget is 

kimondó dekrétumok nemcsak erköl-
csi és nemzetközi jogi szempontból 
aggályosak, de az Európai Unió alap-
elveivel is összeegyeztethetetlenek, 
ennek ellenére hatályon kívül helye-
zésükre sem a csatlakozás elôtt, sem 
azután nem voltak hajlandók a cseh-
szlovák utódállamok, jóllehet az uniós 
jog elméletileg automatikusan felülír-
ja a rendelkezéseket.

Sôt, 2007 szeptemberében a szélsôsé-
gesen magyarellenes Szlovák Nemzeti 
Párt kezdeményezésére a szlovák pár-
tok megszavazták a dekrétumok sért-
hetetlenségérôl szóló parlamenti hatá-
rozatot.

Elôrelépés azóta sem történt, hiába 
követelte a dekrétumok eltörlését a 
magyar fél Szlovákiától, még a szlo-
vák-magyar Most–Híd párt kölcsönös 
bocsánatkérési gesztusára sem mutat-
tak fogadókészséget.
Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártja elnöke nemrég a Kossuth Rá-
dióban rámutatott: a szlovák politiku-
sok jelentôs része attól tart, ha elfo-
gadná, hogy jogtalan, embertelen és 
elfogadhatatlan volt a felvidéki ma-
gyarok kitelepítése, megkérdôjelezôd-
hetnek az államhatárok, holott a két 
kérdésnek nincs köze egymáshoz.

Veczán Zoltán
(Magyar Nemzet)

Benes-dekrétumok: 
70 éve tart a gyalázat

Napjaink orosz hagyományápolása hazánkban
-- tartsák és tartassák be törvényeinket ---

Egy ausztráliai hetilap a Magyar Élet 2015. március 19-i számának a 2. olda-
lán olvastam, hogy: „a Honvédelmi Minisztérium (HM) ismét kezdeményezte 
Moszkvában a Fiumei úti sírkert szovjet katonai parcellájában található 1956-
os emlékmûvek feliratainak megváltoztatását.„ ugyanis az egyik obeliszk ma 
is azoknak a szovjet katonáknak állít emléket, akik az „ellenforradalomban” 
adták életüket „a magyar nép szabadságáért”!

Ugyanennek a hetilapnak múlt évi számában, a „Gondolatok az ’56-os halál-
listák’ kapcsán címû cikkemben (Magyar Élet, 2014. dec. 4., 12. oldal) a követ-
kezôket hangsúlyoztam: „... a legteljesebb mértékben megértem, hogy a nyí-
regyházi forradalmárok legelsô tette a Majakovszkij emlékmû, azaz lovas-
szobor eltávolítása, lerombolása volt. Mindent megmagyaraz ezen önkény-
uralmi jelkép máig olvasható cirill betûs felirata: ’Örök dícsôség azoknak a 
hôsöknek, akik a szovjet Köztársaság függetlenségéért vívott szabadságharc-
ban estek el.’ Napnál világosabb, hogy ez is szovjet leigázok dicsôítése! 
Pátzay Pál (1896-1979) szobrászmûvész 1945. január 21-i nyíregyházi  találko-
zásukkor mintázta meg Malinovszkij marsall arcvonásait, s a szovjet megren-
delésre készült emlékmûvet már 1945. május 1-én fel is avatták. Külön szép-
séghibája volt ezen szovjet birodalmi emlékmû létesítésének, hogy azt a 
nyíregyháziak által kiváltképpen tisztelt: vitéz Kovács István nemzetôr 
fôhadnagynak a szülôháza elôtt felállított gyönyörû, egész alakos bronz szobra 
helyére tették.

A Kádárék által rohammunkával visszaállított Malinovszkij-szobor napjaink-
ban már nem illik az evangélikus Nyíregyháza nagytemploma elôtti fôtérre, 
anakronizmus! Át kell helyezni: a Hôsök temetôjébe, ( Ha az Orosz Fél 
számára nem elfogadható ezen javaslat, úgy haza is viheti a szobrot.) Ezután 
pedig lehetne gondolkodni vitéz Kovács István szobrának a visszaállításáról.

Nyíregyháza 1956-os hôsei valóban dicsôséget érdemelnek, mert volt bátor-
ságuk az idegen szovjet emlékmûvet azonnal, amint lehetett azaz 1956. októ-
ber 26-án, a helyi forradalmi események elsô napján megsemmisíteni. „Ôk 
valóban szabadsághôsök voltak, mégpedig békeszeretô szabadságharcosok, 
mert senkit meg nem öltek megyénkben, s még az ellenségüket is tolerálták”

Éppen csak megemlítem, hogy 1981-ben emléktáblát kapott Nyíregyházán 
egy KGB-ügynök is: Békefi Benô (1909-1964) református lelkész, s a bronz-
dombormû --- a TIB 2010 óta tartó tiltakozása ellenére --- a helyén van! Vajon 
hány ilyen hasonló eset lehet az országban?

A forradalom után a Malinovszkij-szobor gyors elkészítését is Pátzay Pál 
végezte, valamivel nagyobb kivitelben pótolta az eredetit. Ma, ez a szobor a 
nyíregyháziakat: az 1956-os szovjet orvtámadásra, a forradalom utáni elnyo-
másra és kegyetlen megtorlásra emlékezteti!

Sajnálatosan, a rendszerváltozás sem hozott változást, a kozák lovasszobor 
továbbra is a helyén maradt. Mi, 56-os forradalmárok követeljük, hogy távo-
lítsák el végre egy olyan helyre, ahol nem zavarja a társadalmi békét és nem 
gyalázza 1956 szellemiségét.

Ma, vitéz Kovács István nemzetôr fôhadnagy emlékét Nyíregyházán csupán 
az egykori szülôháza helyén emelt épület falán 1992. június 24-én felavatott 
emléktábla ôrzi. A szobor visszaállítása ---eredeti helyén--- még várat magára.

Különben, sem a budapesti orosz sírfelirat, sem a nyíregyházi szovjet 
birodalmi emlékmû nem magánügy, még csak nem is a honvédelmi miniszter 
illetve a nyíregyházi polgármester munkaköri problémája, mert Hende Csa-
ba szerint is sérti az alaptörvényt!
Ezért, azt kérjük és várjuk országunk Vezetôitôl, hogy tartsák be és 

tartassák be a magyar törvényeket!

Dr. Fazekas Árpád, 
Nyíregyháza m. j. v. díszpolgára.
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Hónapok óta éberen figyelünk és rea-
gálunk mindarra, ami az újkori nép-
vándorlással kapcsolatos. A minap a 
liberális sajtó még nagy nyálcsorgatás 
közepette számolt be arról, hogy bez-
zeg Ausztriában… Ott már nemcsak 
sátrakban, hanem panziókban és ma-
gánházakban szállásolják el a derék 
migránsokat.

Sôt, a gyerekeket ingyen tanítják úsz-
ni. Gondolom, ezek alapján minden 
egyes osztrák gyerek is ingyen része-
sül eme intézkedésben, bár errôl nin-
csenek adataim. Ha nem részesül, ak-
kor meg miért is nem? Bár ez legyen a 
sógorok dolga. Majd lesz gyümölcse 
az egésznek, de ha jól belegondolunk, 
nehogy majd mi is kapjunk a termés-
bôl, hiszen közel vannak hozzánk. 
Mert a migránsok derék emberek, és 
ezt már Debrecenben is tudtára adták 
az ôket befogadó társadalomnak. Ne-
künk, mondjuk.

Ne is csak Buda visszavételét vegyük 
kiindulási pontnak, hanem legyünk 
nagylelkûek és mondjuk azt, hogy a 
pozsareváci béke után, 1718-tól nem 
csendült fel többé honunkban az Allah 
akbar! csatakiáltás. Na, erre is sor ke-
rült Debrecenben. A mi hazánkban, a 
mi vendégszeretetünket élvezô és 
törvényeinket semmibe vevô emberek 
részérôl, akik minket csak hitetlenek-
nek és szimplán hülyének néznek. A 
h lyének nézést pedig, ki kell monda-
nunk, okkal teszik. Az ô törvényeik 
szerint, ha mi hatoltunk volna be illet-
lenül az ô országaikba, életterükbe, 
már jobb esetben megtapasztalnánk a 
helyi igazságszolgáltatás súlyát. Ha 
egyáltalán eljutnánk odáig.

Szóval ez a nagy tiszteletet érdemlô 
társaság most fellázadt ám Traiskirch-
enben is. Elégedetlenek az ellátással. 

JOGI KÉRDÉSEK 
ÉS VÁLASZOK
Dr Dancs Beáta magyar és ausztrál diplomával 
rendelkezô jogász a két ország jogrendszerének 

különbségeit ismerteti sorozatában.  
Várja az olvasók kérdéseit a Magyar Élet 

Facebook oldalán, www.facebook.com/magyarelet.au,  
emailen admin@sydneyadvocacy.com.au , 
vagy a Sydney-i szerkesztôség postacímén.

Egy áttelepült magyar 
a bevándorlásról

Még egy napot sem dolgoztak, sok mil-
liójába fájnak a derék osztrák adófize-
tôknek, de már lázadoznak, hiszen elé-
gedetlenek. Látják, hogy a bennszülöt-
tek jobban élnek, de az eszükbe sem 
jut, hogy nemzedékrôl nemzedékre, 
szorgos munkával lett mindez megte-
remtve. Tanulás, tudás, szakértelem 
meghozta az eredményt. Pakisztáni 
vagy éppen gaboni, eritreai szemmel 
nézve érthetetlen dolog. Azt látják, 
hogy itt mindent lehet, mert itt hülyék 
laknak. Otthon, Ázsiában vagy Afriká-
ban, ha másik törzs területére vagy 
helyi hadúr felségterületére lépnek, 
vélhetôen lakolnak érte. Tudomásul is 
veszik. Itt pedig ezt veszik tudomásul 
és követelnek. Ma jobb ellátást, holnap 
a h zunkat és asszonyainkat, aztán a 
saját törvényeiket, és végül majd ve-
lünk is kell kezdeniük valamit. Szerin-
tem már most van rá ötletük.

Egyébiránt gondolkodjunk el azon, 
mihez is tudnak itt kezdeni, mit dolgoz-
nának. Nem ismerik a nyelvet és kép-
zetlenek. A liberális kánon szerint sze-
retni kell ôket, mert megérdemlik. Öt-
tíz éve is amondó voltam, hogy a tör-
vényeinket be kell tartani. Mondtam 
ezt akkor, amikor a határon túli ma-
gyar embert megcsípte a rendôrség az 
építkezésen, illegális munkavállaló-
ként. Magyarokat, akik dolgoztak. An-
nak rendje és módja szerint napok 
alatt kiutasították az országból és öt 
évre ki is tiltották. Nem illegálisan jöt-
tek, nem taposták le a magyar ember 
vetését, nem szemeteltek és rondítot-

Tudja-e, hogy a bevándorlásra, 
letelepedésre milyen szabályok 
vonatkoznak?

Bev ándorlás, letelepedés Ausztráliá-

ban örökzöld téma. Az elsô hely, ahova 

az érdeklôdô ellátogat az az Ausztrál 

Bevándorlási Hivatal, Department of 

Immigration and Border Protection, 

weboldala, ami idén július elsejétôl a 

kovetkezô: www.border.gov.au

Az alábbiakban csupán néhány, tehát 

nagyon kevés, szabályról fogok emlí-

tést tenni. Ezt azért szeretném itt kie-

melni, mert a felsorolás soknak tûnhet 

pedig tényleg csak a töredékét emlí-

tem a lényegesebb szabályoknak.

Ezen az oldalon rengeteg hasznos in-

formació található, melyek között ott 

vannak a vonatkozó jogszabályok is. 

Ezek közül a legontosabbak a követke-

zôk: Migration Act 1958, Migration 

Regulations 1994; Judiciary Act 1903 

(s 39B), Australian Citizenship Act 

2007, Australian Citizenship Regulati-

ons 2007. Megjegyzendô, hogy minde-

gyik szövetségi szintû jogszabály. 

Ezeken kívûl azonban még számos 

szabály van, melyeket érdemes szem-

mel tartani különös tekintettel arra, 

hogy a legtöbb rendszeresen változik. 

Mint ilyet, meg lehet említeni például: 

Privacy Act 1988, Immigration (Guar-

dianship of Children) Act 1946, Immig-

ration (Guardianship of Children) 

Regulations 2001, Migration (Visa 

Application) Charge Act 1997, Migra-

tion Amendment (Character and Ge-

neral Visa Cancellation) Act 2014, 

Education Services for Overseas Stu-

dents (ESOS) Act 2000, Education Ser-

vices for Overseas Students (ESOS) 

Regulations 2001, Education Services 

for Overseas Students (TPS Levies) 

Act 2012, Education Services for 

Overseas Students Amendment (Stre-

amlining Regulation) Bill 2015, Edu-

cation Services for Overseas Students 

(Registration Charges) Amendment 

(Streamlining Regulation) Bill 2015, 

Border Protection (Validation and En-

forcement Powers) Act 2001, Customs 

Act 1901, Customs Regulation 2015, 

Counter-Terrorism Legislation 

Amendment (Foreign Fighters) Act 

2014, Tribunals Amalgamation Act 

2015, Legislative Instruments Act 

2003, Human Rights (Parliamentary 

Scrutiny) Act 2011, Administrative 

Appeals Tribunal Act 1975, Financial 

Management and Accountability Act 

1997, Public Governance, Performance 

and Accountability Act 2013, Compe-

tition and Consumer Act 2010, Corpo-

rations Act 2001  s még sorolhatnám. 

Ezen szabályok kiegészítéseként még 

különbözô magyarázatok is léteznek, 

mint például az ún. „Migration Legisla-

tak össze mindent. Erre azt mondta az 
ember, hogy munkavállalásit kellene 
kérni és így tovább. Mert ugye a törvé-
nyeink… Az más kérdés, hogy meny-
nyire nehezen kapták meg a munka-
vállalásit. Nálunk be kell tartani min-
den elôírást, és ha lehet, gördítsünk 
pár akadályt az útjába. Ázsiai és afri-
kai határsértôk esetében napi 4500 
forint körüli összegbôl lehet etetni 
ôket és a kedvükben járni. A végén 
úgyis azt nyilatkozzák, hogy nem ízlik 
nekik ez az étel. Mert ugyan mit mon-
danának…

Még egy apróság, ami ellen a „jogvé-
dôk” soha nem emelték fel a hangjukat, 
de hát tudjuk, ôk milyen jogokat véde-
nek.

 Én magam 1991-ben települtem át 
Kárpátaljáról a teljes hivatali utat be-
tartva. A kijevi konzulátuson kérvé-
nyeztem és kaptam letelepedési vízu-
mot. Magyar vagyok és magyarok kö-
zött érzem jól magam. Egy erdélyi 
vagy kárpátaljai magyarnak, ha le 
akart telepedni, pár éve igazolások 
tömkelegét kellett bemutatnia az il-
letékes hatóságoknál. Tehát orvosi 
igazolások egész sora, AIDS-szûréstôl 
kezdve, lehet, még a malária elleni ol-
tás is kötelezô volt, bár ezt talán túlzás-
nak tartanám. Az viszont tény, hogy a 
nem túl vastag pénztárcával rendelke-
zô nemzettársainknak mindez több 
tízezer forintjába került. Végül is a 
szabály az szabály, és valakire lega-
lább alkalmazni kell. Aztán igazolni 
kellett, hol fog lakni és hol fog dolgoz-

ni. A hab a tortán, hogy bankgaranciát 
is be kellett mutatnia (!). Igen, letétbe 
kellett helyeznie az illetônek pár száz-
ezer forintot, bár az összeg nagyságát 
tekintve nem folytattam oknyomozást. 
Na, ekkor nem láttam sehol azt a nagy 
összefogást a baloldal részérôl a bete-
lepülni igyekvô határon túli magyarok 
mellett. Nem támadták az eljárást ak-
kora vehemenciával, mint most a kerí-

tést. Kerítés pedig kell és még más is. 
Pontosabban minden, ami megállítja 
és lehetetlenné teszi akár egyetlen 
határsértô, tehát törvényeinket szán-
dékosan megsértô ember bejutását 
Magyarországra.

Papp Viktor
A szerzô tanár

Napi Gazdaság

tion Amendment (2015 Measures NO. 

2) Regulation 2015 (SLI NO 103 OF 

2015) Explanatory Statement Select 

Legislative Instrument No. 103, 2015 

issued by the Minister for Immigration 

and Border Protection”, mely teljes 

egészében itt olvasható http://

www5.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_

reg_es/mla2015mn2r2015n103o201560

4.html.

A bevándorlási ügynökökre vonatko-

zó ( s így a bevándorlásra, letelepedésre 

kiható) szabályok a következ ôk: Mig-

ration Legislation Amendment (Mig-

ration Agents) Act 1999, Migration 

Agents Registration Application Char-

ge Act 1997, Migration Agents Regist-

ration Application Charge Regulations 

1998, Migration Agents Regulations 

1998 és a többi.

A jogászokra vonatkozó szabályok 

közül néhány pedig: Legal Profession 

Act 2004, Legal Profession Regula-

tion 2005, New South Wales Pro-

fessional Conduct and Practice Rules 

(Solicitors’ Rules) 2013 és a többi. Ezek 

Nem lesznek menekültiskolák
Indokolatlan a köznevelési államtitkárság szerint, hogy a hazai menekült-

táborokban ideiglenes iskolákat hozzanak létre, mivel nincsenek meg a felté-
telek, hogy ennyi különbözô anyanyelvû gyereket együtt neveljenek. Magyar 
nyelvû oktatást a migránsok tartózkodási helye szerinti körzetes iskolák tudnak 
biztosítani, ám az eddigi tapasztalatok szerint ezt kevesen veszik igénybe, mivel 
a migránsok legfeljebb 2-3 hetet töltenek a hazai befogadóállomásokon. Je-
lenleg 158 iskolás- és 47 óvodáskorú menekült gyerek tartózkodik országszerte 
a táborokban.

Lehetôvé teszi a köznevelési törvény, hogy a menekülttáborok területén isko-
lák mûködjenek, de jelen helyzetben ez nem indokolt –-- válaszolta az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma (Emmi) köznevelési államtitkársága a bevándorlók 
beiskolázása kapcsán. Mint írták, az illegális migránsok gyermekei szeptember 
elsejétôl tankötelesek lesznek Magyarországon, feltéve, hogy megfelelnek az 
életkori és iskolaérettséggel kapcsolatos feltételeknek, illetve ha a tanévkezdés 
idején még itt tartózkodnak. –-- Mivel azonban az illegális bevándorlók nem egy 
vagy két nemzethez tartoznak, ezért a gyermekek anyanyelvi oktatásához nem 
állnak rendelkezésre a feltételek –-- szögezte le a szaktárca, hozzátéve: a 
gyerekek magyar nyelvû nevelését és oktatását a tartózkodási helyük szerinti 
iskolákban tudják biztosítani.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) szerint a hazai befogadóál-
lomásokon országszerte mintegy 200 gyerek tartózkodik, akiknek ôsztôl óvo-
dába vagy iskolába kellene járniuk. 

Az érintett igazgatók általános tapasztalata, hogy a menekültek nagyon bi-
zonytalan idôre, sokszor csak napokra csatlakoznak az osztályokhoz, ráadásul 
szinte minden tanévben mindössze néhány fôrôl van szó, ezért nem is lehetne 
nekik külön csoportot elkülöníteni. A befogadó intézményben tartózkodó me-
nekült gyerekek közoktatási költségeit a vonatkozó jogszabályok szerint átvál-
lalja a menekültügyi hatóság, beleértve az utazási, étkezési költségeket és adott 
esetben a kollégiumi elhelyezés díját is.

Mivel az illegális bevándorlók nem terveznek hosszú távra Magyarországon, a 
Pedagógusok Szakszervezete szerint lehetetlenség valódi integrációt meg-
valósítani az iskolákban. 

kizárólag New South Wales-ben van-

nak érvényben, a többi államnak saját 

szabályai vannak a jogászokra vonat-

kozóan.

Ausztrália á ltal aláírt nemzetközi 

egyezmények is befolyásolják a be-

vándorlásra, letelepedésre vonatkozó 

jogot így pé ldául az ún. Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezmé-

nye (International Covenant on Civil 

and Political Rights) vagy a Gyerme-

kek Jogairól szóló Egyezmény (Con-

vention on the Rights of the Child).

A fentieken kívûl még ott van a Tri-

bunals Amalgamation Act 2015, amely 

összesen négy, quazi bíróság összevo-

násáról intézkedik. Ez a négy  bíróság 

pedig a következô: Migration Review 

Tribunal, Refugee Review Tribunal, 

the Social Security Appeal Tribunal  s 

az Administrative Appeals Tribunal.

És akkor még ott vannak a jogesetek. 

Tô megével vannak jelen és minden 

nap újabbak kerülnek a jegyzékbe. A 

sorozatom elsô számában kitértem az 

esetjogra és annak alkalmazására itt 

Ausztráli ban így nem ismétlem el a 

már leírtakat. A legfontosabb azonban 

az, hogy az esetjog a letelepedéssel, 

bevándorlással kapcsolatos jogot (is) 

erôsen befolyásolja és ezért sem iga-

zán ajánlatos egyedül belevágni egy 

jelentkezésbe. A m ásik ok a jogér-

telmezés. Magyarországon is a jogi 

karon sajátítottuk el ennak fortélyait 

és nem pedig közép- vagy általános is-

kolában. Itt, Ausztráliában, egy egész 

szemesztert töltöttünk azzal, hogy 

hogyan keressük és találjuk meg a 

legmegfelelôbb jogesetet, azután 

pedig minden egyes tantárgy esétén 

külôn azt is megtanultuk, hogyan ér-

telmezzük a jogszabályt és az esetjogot 

külön-külön és/vagy együttvéve az 

adott jogágra vonatkozóan.  s mivel a 

törvény nem tudása --- vagy annak 

félreértelmezése --- nem mentesít ( és 

errô l is írtam már korábban), így a 

jogi ügyeink sajátkezûleg való elinté-

zése a legtöbb esetben (körülbelül 

99.99%-ban) rossz eredményre vezet. 

A legtöbben persze spórolni akarnak 

de a végén többe kerül a leves mint a 

hús. Amit még érdemes megjegyezni, 

hogy amíg a törvények mindegyike és 

a jogesetek többsége elérhetô ugyan 

az Interneten, azok értelmezése azon-

ban már nem. A jogeseteket pedig 

nem mindíg hozzák teljes egészében 

nyilvánosságra, nagy részük kizárólag 

csak jogászok számára elérhetô és 

hozzáférhetô. 

Tehat a bevándorlásra, letelepedésre 

vonatkozó szabályoknak nem csak a 

száma magas. Nem szabad figyelmen 

kívûl hagyni más, közvetve kiható 

szabályokat, azok értelmezését és a 

jogesetek nagymértékû befolyásoló 

erejét sem. Ez egy összetett jogág és a 

törvény sok esetben, és nem csak a 

bevándorlásra, letelepedésre vonatko-

zó szabályokkal kapcsolatban, jogalko-

tásra (is) felhatalmaz bizonyos jogal-

kalmazót, pl. a Migration Act 504. sza-

kasza (érdemes elolvasni ezt az írást 

http://www.ags.gov.au/publications/

legal-briefing/br102.pdf --- a negyedik 

oldal különösen érdekes). 

A következô számban a különösen 

nagy érdeklôdésre tekintettel folyta-

tom ezt a témát.
Üdvözlettel,

Dr Dancs Beáta
admin@sydneyadvocacy.com.au



KERÍTÉS-ÉPÍTÉS. 
A fô mûsorszám az utóbbi hetekben. 

Az ország lakosságának nagy többsége 
támogatja, sürgeti a megvalósítását. 
Persze vannak „emberbarátok” is. 
Ezek adtak-e egy kanyit is egy koldu-
lónak az aluljáróban? Behívtak-e öt-tíz 
„bevándorlót” az udvarukba tisztálkod-
ni, vagy egy ebédre? Nem valószínü.

A Kormány elôrehozta szeptemberre 
a kerítés befejezését. A Kormány 
kártérítést fizet a határmenti gazdák-
nak.A kormány bérleti díjat is fizet a 
határmenti gazdáknak, amig a kerítés 
nem kerûl lebontásra. Tudomásom 
szerint eddig még nem jelentkezett 
senki sem, mondván: „Kedves Magyar 
Kormány! Köszönöm a kerítést. Nem 
fogadhatok el semmi féle pénzösz-
szeget. Hiszen minket véd itt meg a 
vetés letaposásától, fóliasátraink tönk-
retételétôl, gyümölcsöseink letarolásá-
ról, a hátrahagyott szeméttôl és pi-
szoktól,a tanyákra való csoportos, 
sokszor félelmet-keltôbejárásoktól. 
Hálás köszönettel, János Bácsi, Móra-
halom.”

KUTYÁBÓL NEM LESZ 
SZALONNA. 

A közelmúltban történt felmérések 
szerint Szlovákiában a szlovák lakos-
ság nagy része a magyarokat és a cigá-
nyokat bevándorlóknak tekinti! Így 
hát idáig jutott a „bûnös nemzet” hábo-
rú utáni megfogalmazása, a hazug tör-
ténelem-tanítás, a Ficó-féle magyar-
gyûlölet, a kettôs állampolgársággal 
járó jogvesztés.Le sem merem írni azt 
a pesti mondást: Lesz ez még így se. 
Hát ne legyen így!

MALINA HEDVIG. 
A nyolc éve tartó folyamatos ren-

dôrségi zaklatásokkal és bírósági 
tárgyalásokkal „tarkított” Malina Hed-
vig életének legújabb fejezete: A Nyit-
rai Járásbíróság ejtette Zák-Malina 
Hedvig ellen, hamis vallomástétel mi-
att benyújtott vádindítványt, a fôü-
gyészség azonbam megint fellebbezett, 
az ügy így a kerületi bíróságra kerül. 
Így hát nem kerûlt pont a tortúra vé-
gére. Hedvig most várja harmadik 
gyermekét, akit Magyarországon fog 
megszûlni, miután felvette a magyar 
állampolgárságot és Gyôrbe költözött. 
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Innen is oda 
figyelünk

Elmondta, hogy nem a bírósági eljárás 
elôl akar megszökni, hanem gyerme-
keit akarja megvédeni a rendôri zak-
latásoktól. Ha már lúd, akkor legyen 
kövér! A bírósági tárgyalást a szülés 
várható idejére tûzték ki! Ezt a boszor-
kányüldözést maga a nemrég megvá-
lasztott szlovák államfô, Andrej Kiska 
isaz emberi méltóság megsértésének 
minôsítette.Igéretet tett, hogy Malina 
Hedvig elítélése esetén kegyelemben 
részesíti.A kegyelem azonban nem 
felmentés. Robert Ficó szerint a Ma-
lina Hedvig-ügy kisérlet volt a szlovák 
kormány lejáratására. Így hát érthe-
tôbb a történet.

Magyarságismereti ajánlatunk: 

HAZAJÁRÓ DÉL 
BÁCSKA a Web-en.

Sokminden történik a kárpáthazában, 
ami a napi híradásokban nem szerepel. 
Apró kicsi események, helyszíni rádió-
beszélgetések közvetítésein keresztûl 
ismerkedhetünk meg,talán csak apró-
ságnak látszó, de mindezaz élniakarást 
és a megmaradásért való kûzdést tük-
rözi vissza. A legalkalmasabb forrás 
minderre a DUNAVILÁG RÁDIÓ! (A 
mûholdas Dunaworld Tv. „melléksáv-
jaként” fogható, egyszerû gombnyo-
mással átkapcsolva.) Akinek nincs a 
készülékén ez beállítva, forduljon 
szakemberhez, megéri.

SZÉKELYFÖLD. 
Egy egyvároska, fôleg ahol a túriz-

must is próbálják fellendíteni, gondo-
zott, ápolt képet kell, hogy mutasson. 
Sokat kell tenni az elhanyagolt szé-
kelyföldi települések szépítésére, gon-
dozására. A közelmúltban a Csiki-me-
dence négy városkája kezdett el egy, a 
hagyományokhoz hû felújító mozgal-
mat. S ennek az igazi értéke nem a tu-
rizmusban rejlik! Sokkal, de sokkal 
nagyobb KINCSEKET rejt ez a kezde-
ményezés magában. A hazához való 
ragaszkodást, a hazaszeretet gyakor-
lati megnyilvánulását, a megmara-
dásért való kûzdést tükrözi vissza. 

Csaba testvér már hosszú idôk óta 
beszél egy TÜNDÉRKERTRÔL. Ahol 
gondozzuk és rendben tartjuk a házat, 
a kertet, az utcát, ahol lakunk. Ka-
lákában szépítjük a köztereket, virá-
gokkal, emlékmûvek felújításával pél-
dául, kihasználva a helyi adottságokat. 
Ezen dolgoznak a csíki városkák is. Új 
székelykapukat állítanak, rendbe hoz-
zák a régieket. Mûanyaggal toldozott-
foltozott kerítést cserélnek ki az ács-
mesterek, hagyományos fenyôdesz-
kával. Felújítják a lepusztúlt faragá-
sokat az épületeken. Vakolnak, feste-
nek. Gondozzák, szépítik a Tündérke-
rtet!

SZÉKELYFÖLD. 
Csíkszentsimonban mûködik egy kis 

sörfôzde, Lénárd András IGAZI CSIKI 
SÖR-t gyártó cége, méghozzá hatalmas 
sikerrel. Az ötven embert foglalkoztató 
vállalat a jelen pillanatban bírósági 
párbajra kényszerûlt a holland Heine-
ken világcéggel, (ötvenezer alkalma-
zott) akinek sörgyára van Csíkszeredá-
ban is. Heineken szerint a CSIKI SÖR 
elnevezés „megtévesztôen hasonlít” a 
PREMIUM CIUC márkájukhoz. (Ejha, 
betûrôl- betûre azonos!) A Hargita me-
gyei törvényszék helyt adott Heineken 
keresetének, s betiltotta a Csíki Sör 
termék forgalmazását. Közben az eu-
rópai Belsô Piaci Harmonizáló Hivatal 
?? (OHIM) elutasította Heineken Ro-
mániai óvását, s így a márka mint véd-
jegy megmaradt. A sörgyártás tovább 
folyik, a napi készlet azonnal gazdára 
is talál. Lénárd András szerint a He-
ineken attól fél, hogy az emberek rá-
jönnek a hatalmas különbségre az ipa-
ri és a kézmûves sör között. A Csíki 
Sör 100 %-ban természetes alapanya-
gokból készûl, gyárukba bárki láto-
gatást tehet, megszemlélve az egész 
gyártási folyamatot, ami a Heineken-
nél nem lehetséges. Az EU. végsô 
elbírálása is a Csíki Sör életbenma-
radását kell majdbiztosítsa, a bírósági 
herce-hurca azonban évekig elhúzód-
hat. Idézet egy Frank Zappa nevû, 
állítólag székely származású úriem-
bertôl: „Egy valamirevaló nemzetnek 
van saját söre és légitársasága. Nem 
árt, ha van focicsapata és atomfegy-
vere is, de legalább saját söre legyen.”

KÁRPÁTALJA. 
Nem egy új kezdeményezés, de talán 

a természetes egyszerûsége miatt él, 
terjed és virágzik. Egy apró, tenyérni 
kis matricáról van szó, amit boltok 
kirakatán, vagy a bejárati ajtón lehet 
látni. Egy kacifántos I-betû után az M I 
felírat látható. Vagyis: I M I. S ez a 
szerény kicsi ragasztós adja a vásárlók 
tudomására: ITT MAGYARÚL IS. 
Csak ennyit. Hiszen a mai napon is, 
hányan de hányan szenvednek, vagy 
hátrányos helyzetbe kerûlnek azért, 
mert magyarúl beszélnek! A teljes 
szólás-szabadság, a többnyelvûség, az 
emberi jogok betartásának és biztosí-
tásának ELISMERT csúcs-korszaká-
ban. ITT MAGYARUL IS.
Magyarságismereti ajánlatunk: 
HAGYATÉK --- Mindent vissza!! --- 

Bécsi döntések, a revizió évei a Web-
en

P.I.

KÖZLEMÉNY
Az emberek, akik zöldhatárainkon embercsempészek közremûködésével 

illegálisan behatolnak, gazdasági migránsok. A menekültek, azaz a  tényleges 
üldözöttek elôtt ugyanis nyitva állnak a schengeni határátkelôk, ahol a belépés 
biztosított.

Felmérések bizonyítják, hogy a magyar polgároknak csak 5%-a gondolja úgy, 
hogy hazájába kopogtatás nélkül betörhetnek olyan, nem ellenôrizhetô szemé-
lyek, akik között megbújhatnak akár  az IÁ  jövôbeni harcosai is. Nem lehet 
véletlen, hogy a biztosító társaságok ma már fokozottan számolnak a terroriz-
mus kockázataival.

A magyar kormány következetes intézkedéseit, melyekkel az újkori népván-
dorlást kezeli,  egyre több meghatározó európai politikus tartja követendônek. 
Ôk nyilatkozataikban szintén sürgôs közös lépéseket követelnek, ezek elmara-
dása esetén pedig katasztrófától tartanak.

A CÖF-CÖKA azonnali intézkedéseket kér:
--- az Unió emelje szupranacionális szintre a külsô határok védelmét;
---  kerüljön sor  közös határôrség létrehozására;
--- EP képviselôink indítványozzák a Lisszaboni Szerzôdés  vonatkozó 77-80 

cikkelyeinek kiegészítését az elôállt helyzetnek megfelelôen.
Információink szerint a magyarországi ellenzék az általa ôszre tervezett kor-

mányellenes tüntetések kapcsán arra spekulál, hogy azon az utcán pátyolgatott 
határsértôk is részt vesznek majd. Azt  ajánljuk, hagyjanak fel az emberek 
egymásra uszításával. Ugyanakkor elismerésre méltó lenne, ha az elkülönített 
táborok ôrzésében, a menekültek ellátásában  önkénteseik tényleges személyes 
munkával is részt vennének.

És ne feledjék:  a  határsértôknek küldött populista baloldali üzenetekért 
a késôbbiek folyamán a felelôsséget is vállalni kell.

CÖF-CÖKA Vezetôsége

Egymás után vesznek görög 
szigetet a világsztárok

Warren Buffett amerikai befektetô, a Berkshire Hathaway vállalatcsoport 
vezetôje és Johnny Depp amerikai színész is csatlakozott azon gazdag 
üzletemberek és világsztárok hosszú sorához, aki az elmúlt években szigeteket 
vásároltak Görögországban --- közölte a londoni székhelyû Proto Organization 
ingatlancég.
Buffett Alessandro Proto olasz milliomossal, a The New York Times amer-

ikai napilap egyik részvényesével megvette az 1,2 négyzetkilométeres St. Tho-
mas szigetét, amely a pireuszi kikötôt övezô öbölben fekszik. A vásárlást a 
héten hozták tetô alá, a sziget 15 millió euró értékben cserélt gazdát. Buffett és 
Proto ingatlanfejlesztési céllal vásárolta a szigetét.

Johnny Depp az Égei-tengerben fekvô Strongylo szigetét vette meg 4,2 millió 
euróért. „Jelenleg Görögország préda, amelyet számos befektetô mohón meg-
kívánt. Az Európai Unió által biztosított újabb hitelt követôen világos, hogy a 
mostani a legjobb alkalom arra, hogy befektessenek Görögországban” --- hang-
súlyozta Steven Taylor, a Proto Organization szóvivôje.

Manapság mintegy 40 magánsziget vár eladásra. Az elmúlt hónapokban több 
híresség, köztük Angelina Jolie és Brad Pitt is jelezte, hogy görög szigetvá-
sárlás iránt érdeklôdik.

Olvasó:
ERRE MEGY KI A JÁTÉK!
Az adósrabszolgaság jármára fûzni az országokat, majd törlesztés fejében 

elbirtokolni területeiket. Az imperialista tôke ráébredt arra, hogy a háború 
sokba kerül és nagy rombolással jár. Ezért tanok helyett bankokkal hódít.

Ez által lehetségessé válik a hatalom koncentrációja. Elzálogosítani, majd 
elbirtokolni a népek hazáját, életterét és ezeket központi hatalom alá rendelni.

Ez alól a folyamat alól egyféleképpen lehet kibújni!
Önálló bankrendszerrel, önálló monetáris politikával.

Ágoston András:

Szellemjárás a 
Vajdaságban

Korhecz Tamás és Varga László két kitûnô jogász. Élen járnak a maguk 
területén. Közös tulajdonságaik: benne vannak az években, amikor az emberben 
(különösen a jogászokban) feltör a politikai szerepvállalás iránti vágy. S ez így 
rendjén is van. Közös hibájuk, hogy sem egyenként, sem együttesen nincs 
programjuk. Nem tudjuk, mit akarnak, mire szövetkeznének? Azon túlmenôen 
persze, hogy vélekedésük szerint ôk eredményesebben tudnák vezetni a 
vajdasági magyarokat. Csakhogy ez nem elég.

Közös bajuk, hogy nincsenek hadra fogható fiatal embereik. Olyanok, akik 
egyelôre csukott szemmel, hajlandók lennének támogatni ôket, s kedvük lenne 
elvégezni a politikai szervezés, a terepjárás aprómunkáját is.

Mégis, befolyásos politikai tandemrôl van szó. Kettejük fellépése nyomán, az 
öreg balliberális kopók az elsô vélt, vagy valós jelre újra szimatot fogtak, s 
rögtön indítottak. Nekimentek a Vajdasági Magyar Szövetség vezetôinek. A 
szavazások számukra balul ütöttek ki, de ennek ellenére, a Korhecz –-- Varga 
politikai duó irányadó megnyilvánulásai más politikai szférákban is afféle 
szellemjárást indítottak el. A zaj nagy, de látni kell, az 1968-as párizsi eszméken 
nevelkedett volt fiatalok, öten-hatan, továbbra is a „legyünk realisták, követel-
jük a lehetetlent”, s a „tagadás tagadása” bûvöletében szeretnék visszaszerezni 
sosemvolt pozícióikat. Növelik ugyan a csinadrattát, de a politikai építkezés 
szempontjából közevetlen hasznuk nincs.

Jó, higgyünk a Korhecz-Varga párosnak: a kisérleti nyitány után, talán valóban 
letettek a pártalapítás bizonytalan kimenetelû kísérletérôl. Feltehetôleg csak 
átmenetileg.
Akkor most mi van?
Valószínû, hogy Varga minapi nyilatkozata közelít leginkább az igazsághoz. 

Eszerint „egyfajta közéleti típusú önszervezôdés lesz-e, vagy sem, azt jelen 
pillanatban nem tudom megjósolni”. Várjuk tehát meg az ôszt?

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
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1.Cortes, 2. Domenico Cimaro-
sa, 3. Visszhangos mélységmérô, 4. 
Mózesrôl, 5. Dél-afrikai rand, 6. Az 
európaiakat,  7. Királyság, 8. Londoné, 
9. Robert Anthony Eden, 10. Nigériáé.

E heti kérdéseink:

1. Mi a szlovák Martin város magyar 

neve?

2. Melyik évsz.-ban voltak Magyaror-

szágnak Anjou-házi uralkodói ?

3. Mitôl -- pontosabban kitôl -- irtózik 

az androfóbiás nô?

4. Melyik tenfôgerszorosok választ-

ják el Dániát Svédországtól ?

5. Mivel foglalkozik a fitopatológiai 

tudományága?

6. Mi a székhelye az ausztriai Tirol 

tartománynak?

7. Ki volt Bartók Béla második 

felesége?

8. Milyen stílusban épült a Magyar 

Nemzeti Múzeum épülete?

9. Kinek melyik balettjében szerepel 

az egér király?

10. Melyik városunkban látható a 

Kálmán Imre Emlékmúzeum?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Moszkva:
--- És amikor megszöktetted a lányt, 

az apja dühöngve utánad rohant?
--- Mi az, hogy utánam rohant? Azóta 

is nálam lakik.
Párizs:
Rendôrség, életvédelmi osztály, 

ügyelet, éjszaka.
--- Eltûnt a feleségem! Kérem keres-

sék meg! Itt a fényképe!
Az ügyeletes rendôrtiszt hosszan nézi 

a fényképet, aztán csodálkozva kér-
dezi:

--- Keressük meg? Miért?
Chicago
Anderson egy nap váratlanul érkezik 

haza, és feleségét egy férfi karjaiban 
találja. Elôkapja a revolverét, agyonlö-
vi az asszonyt, és beballag a seriffhez, 
hogy feljelentse magát. 

A tárgyaláson a bíró megkérdezi, 
hogy miért az asszonyt ölte meg, miért 
nem a csábítót? 

A vádlott a szelíd humanisták hang-
ján válaszol:

--- Inkább egy asszonyt lövök le egy-
szer, mint félóránként meg kelljen öl-
nöm egy férfit!
Bangkok:
Thaiföldön az amerikai turistának el-

lopják az útlevelét, pénzét, szobakul-
csát. Tanácstalanul álldogál az utca-
sarkon, amikor odalép mellé a városi 
kupleráj közönségszervezôje, és foj-
tott hangon megszólítja:

--- Uram, ismerek egy tizenkét éves 
kis szûzlányt, ha óhajtja, bemutat-
nám...

--- Nem kell!!!
--- Oké, ismerem az öccsét, angyalian 

szép kis fiúka, ha óhajtja bemutat-
nám...

--- Nem kell!!! Nekem az amerikai 
konzul kell! Sürgôsen!

--- Hm. Nem lesz olcsó, de megpró-
bálhatjuk!
Hamburg:
--- Hány gyereke van, világot járó 

tengerész?
--- Nem tudom.
--- Hogyhogy nem tudja?
--- Honnan a francból tudhatnám?? 

Négy éve nem jártam otthon!
Párizs:
Taxiban a szép Yvette-tel:
--- Maga teljesen ôrülten vezet! Az 

isten szerelmére, miért nem használja 
mind a két kezét?!

--- Miért, miért? Az egyikkel a kor-
mányt kell fognom, kisasszony!
Bukarest
Az idôs gazda sétáltatja kecskéjét 

Bukarest belvárosában. Átvág az út-
testen. A rendôr lefütyüli:

--- Bátyám, ez háromszáz lei!
--- Nincs nálam annyi pénz, édes 

fiam!
--- No, akkor elveszem a kecskéjét...
--- Annyi baj legyen, fiam, legalább 

lesz egy rendôr vejem is...
Tel-Aviv
--- A papának is ilyen szép sûrû vörös 

haja van?
--- Nem tudom, doktor úr. Sapka volt 

rajta.
Marseille
A csinos szobalány megmutatja a 

szállóvendégnek a szobát.
--- Mennyi az ára? --- kérdi a férfi.
--- Kétszáz frank...
--- Ó, ezért a szép szobáért örömmel 

fizetek ennyit!
--- Pardon, Monsieur. Örömmel már 

ötszáz.
Stockholm
Fiatal nô állít be a híres szexológus-

hoz:
--- Doktor úr, segítsen rajtam! Nekem 

a szeretkezésbôl sosem elég! Olyan 

nimfomániás vagyok, hogy hozzám 
képest a Ciccolina egy frigid hüllô!

A doktor a naptárát lapozza:
--- Nem bánom, elvállalom... de tudja, 

nálam nagyon magasak a kezelési 
honoráriumok. Egy alkalom hatszáz 
korona...

--- Oké! És mennyi egy egész éjsza-
ka?
Casablanca:
Egy olasz, egy marokkói és egy ame-

rikai playboy nézelôdik a casablancai 
utca délutáni forgatagában, amikor 
csípôjét ringatva elvonul elôttük 
Észak-Afrika leggyönyörûbb öröm-
lánya.

--- Jupiterre! --- csettint az olasz ájult 
gyönyörûségében.

--- Allahra! --- ordít fel vágyakozva a 
marokkói.

--- Fél tízre! --- súgja a nônek az 
amerikai.
Los Angeles:
Borzalmas álmom volt. A vôlegényem 

megverekedett értem Sylvester Stal-
lone-nal.

--- Na és?
--- A vôlegényem gyôzött.

* * *
Nagymama a kis unokájához:
--- Kisfiam, én nem értem ezeket a 

mai zenéket!
--- De nagymama, ez a porszívó! 

* * *
A pesti férj táviratot kap a felesége 

vidéken élô családjától:
--- Anyósod nagyon beteg. Stop. Az 

orvosok feladták. Stop.
A férj választávirata:
--- Remélem, nem a mi címünkre. 

Stop. 
* * *

Két barát sétálgat az erdôben:
 --- Látod azt a hatalmas fát? Képzeld, 

tavaly két perc alatt felmásztam a     te-
tejére. 

 --- Ne mondd! És látta valaki?
  ---  Aha, egy medve... 

* * *
Asszony diktálja a végrendeletét: 
--- Hamvasszanak el és poraimat 

szórják szét a McDonalds parkolójá-
ban.

 --- De miért? --- kérdezi a közjegyzô.
--- Biztos akarok lenni benne, hogy a 

gyerekeim minden héten meglátogat-
nak. 

* * *
--- Halló, Doktor úr? A kis unokám 

lenyelte a tollamat. 
 --- 5 perc múlva ott leszek. --- mondja 

a doki.
--- És addig mivel írjak, ceruzával? 

* * *
Repülôjegyet vásárol egy utas:
 --- Szeretnék New Yorkba repülni, a 

csomagjaim felét kérem Miamiba, a 
másik felét pedig Ausztráliába vinni. 

--- Ezt sajnos nem tudjuk megcsinál-
ni!     

--- Nem-e? Pedig tavaly sikerült...   
 * * * 

Hatalmas ládát cipel verejtékezve 
négy katona. Arra megy egy öregúr, 
és megkérdi tôlük:

--- Mit cipeltek, fiúk?
--- Az hadititok!
 --- És ennyire nehéz a láda?
--- Hát hogy a fenébe ne lenne az, 

amikor tele van rakétával!
* * *

 --- Apu! Mi a különbség az egylövetû 
puska és a géppisztoly között?

 --- Az egylövetû olyan, mint amikor 
én beszélek. A géppisztoly meg olyan, 
mint amikor anyád beszél.

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLEgészséges-e a csak növényi táplál-
kozás?

Nem csak a ruházkodásnak, vagy a 
frizurának van és volt divatja, de a 
táplálkozásnak is. Állításunk igazolá-
sára, de a válasz bevezetéseként is 
hallgassák meg a kokovoristák külö-
nös történetét, Szerb Zsigmond nyo-
mán.

Egy Engelhardt nevû hóbortos 
egyént szállott meg az a gondolat, 
hogy az ember egyetlen természetes 
tápláléka a kókuszdió. Tropikus vidé-
ken kell élnünk, nem szabad ruhát 
viselnünk és kizárólag kókuszdióval 
kell táplálkoznunk: ez az emberiség 
jövendô boldogságának útja. A kókusz-
evôk tábora hamarosan egyesületté 
tömörült, sôt lapot is kiadott. Közben 
reggel kókusztejet ittak, délben kó-
kusz húsát ebédeltek s vacsorára szá-
rított kókuszt rágtak. Az üzlet szépen 
föllendült, olyannyira, hogy a déli óce-
ánon egy kis szigetet vásároltak és 
Engelhardt úr itt Kabakonon megala-
pította a kokovosok világbirodalmát. A 
boldog lakók csak kókuszt ehettek, 
mert ez „kondenzálja és akkumulálja a 
napsugarat”, még fejfedôt sem volt 
szabad ráérniük, hogy a napsugarak 
szabadon átjárhassák a testet. Az 
eredmény rémes volt. A jövevények 
sorra elpusztultak. Maga Engelhardt 
is nagybeteg lett. hatalmas fekélye tá-
madt, mely a napozás ellenére is egyre 
jobban elfajult. Végsô kétségbeesésé-
ben a Nagy Alapító halat és húst kez-
dett enni és erre a fekély, melyet 
nyilván a vitaminhiány okozott, szépen 
meggyógyult. Azután jött az elsô vi-
lágháború, a német kokovosok akár 
éhen halhattak volna, hiszen kókusz-
diót nem lehetett behozni. Engelhardt 
pedig angol fogságba esett és ott meg 
is halt.

A gyomor divatjának, a konyha re-
formereinek magyar mestere mester-
házi Bicsérdy Béla nyugalmazott 
adótiszt, saját állítása szerint, amatôr 
súlyemelô bajnok volt, Budapesten 
született 1872-ben, de a Bicsérdyzmus 
címû „szakmai” lap és könyveinek 
sora Erdélyben jelent meg, az 1920-as 
évek során.

Az ô tanításainak is a kókuszdió a 
lényege?

Majdnem... a bicsérdizmus is a vege-
tarianizmus, azaz a növényevés egyik 
fajtája. A halál legyôzése, vagyis az 
életnek évszázadokig terjedhetô meg-
hosszabbítása címû könyve foglalja 
össze a „Mester” gasztronómiai „világ-
nézetének” legfontosabb tételeit. Eb-
ben a zûrzavaros, nagyhangú, öndi-
csérô írásban Zoroasztertôl Saint 
Germain grófig, a bélmosástól a böj-
tölésig minden együtt kavarog. A lé-
nyege az, hogy a szervezetet nyers 
növényi koszttal és két hetes, vagy 45 
napos böjtökkel „meg kell tisztítani” .

a káros erjedést elôidézô anyagoktól. 
Ily módon az „energikus törekvôk” 
például sohase reggelizzenek, hanem 
legyen az ebédjük alma, vagy más sze-
zon szerinti gyümölcs, kenyér nélkül, 
esetleg dióval, vagy hámozott mogyo-
róval. Este pedig a legmegfelelôbb 
vacsora: az ôrölt dió mézzel és tejfellel, 
kevés kenyér. Közben pedig tessék 
minél többet böjtölni, íme ez az embe-
riség boldog jövendôjének útja, me-
lyet a Mester sasszeme az „igazság 
meglátásának hajnalán megpillan-
tott”.

Senki sem próféta saját hazájában --- 
a fáma szerint Bicsérdynek sem sike-
rült családtagjait megtérítenie. Saját 
életét pedig nemcsak évszázadokra, 
hanem hét évtizedre sem hosszabbí-
totta meg.

Mindenféle gyomor körüli divattal 
kapcsolatosan a tudomány álláspontja 
a következô:

Az ember „mindenevô”. Tehát min-
den olyan étrend, mely a táplálkozást 
huzamosabban egyoldalúvá teszi, cél-
szerûtlen. Mivel a nyerskoszt termé-
szeténél fogva fôleg növényi ételeket 
tartalmaz, nyers, állati fehérjét nem 
tartalmazó és hideg volta miatt a rágó 
és emésztô szerveket megterheli s tar-
tós fogyasztásra nem nagyon alkal-

mas.
 
Táplál-e a víz?
Az ivóvízben fontos ásványi tápanya-

gok vannak. Az ember napi 600-800 
milligrammos kalciumszükségletének 
harmadát, felét innen kapja. Kemény-
ségétôl függôen, tartalmaz literenként 
akár néhány száz milligramm kalciu-
mot és mellette 40-50 milligramm 
magnéziumot. A szervezet vasellátá-
sában nem jelentéktelen a vízzel beju-
tó vas sem, bár mennyisége általában 
nem haladja meg a szükséglet tized-
részét.

A vízzel ugyan nem lehet jóllakni, de 
a benne oldott anyagok „táplálékul” is 
szolgálnak. Pontosabban szólva: bizto-
sítják a szervezet életmûködését, így 
például a jód hiánya a pajzsmirigy 
csökkent mûködéséhez, állományának 
megduzzadásához, golyvához és az ez-
zel járó általános anyag cserezavarok-
hoz: növekedési és szellemi elmara-
dottsághoz vezet. Mivel a jódhiány 
-golyvát a felvett jód mennyiségének 
elégtelensége okozza, a jód pedig a 
talajból az ivóvízzel és a táplálékkal 
egyaránt bekerülhet a szervezetbe, 
egy adott területen rendszeresen je-
lentkezô golyvát a talaj jódszegény-
ségének rovására kell írni. Ezeken a 
vidékeken a konyhasó jódozásával 
lehet ezt az elváltozást megszüntetni.

A mikrogrammnyi jódszükséglet kie-
légítésében a víz elsôrendû fontosságú. 
Hazánkban a Tiszántúlon az artézi ku-
tak nagy jódtartalmúak, a Dunántúlon 
ennek töredék része található az eltérô 
geológiai adottságok miatt. A felszín-
közeli rétegekbôl a növények is vesz-
nek fel jódot, ezért a szervezet szük-
ségletét e másik forrásból is fedezi. 
Erre mutat az a tapasztalat, hogy olyan 
vidékek is gyakran golyvamentesek, 
ahol az ivóvíz nem tartalmaz elegendô 
jódot.

 

ÔSMAGYAR HELYSÉGNEVEK 
AUSZTRÁLIÁBAN

Iskolás koromtól fogva érdekelt a magyarság eredete és ôstörténete, az „igen” 
és „nem” elméletek sokasága a sumiroktól az ázsiai füves pusztaságokon 
keresztül az északi halevô rokonainkig. Legjobban a tudósok azon kutatásai 
ragadtak meg, amelyek a földrajzi nevek azonosságát mutatták be Földünk 
különbözô részein. Ha szabad csak egy példát is említeni: BIHAR egy magyar 
vármegye, de Indiában egy országnyi rész elnevezése is.

Megboldogult legény koromban, munkámmal kapcsolatban sokat jártam Vik-
tória vidéki városaiban. Akkor még a távközlés a PMG-hez, vagyis a Postához 
tartozott, külön mûszaki részlegként. Mint gyakorló technikus, a hatvanas évek-
ben szereltük fel és helyeztük üzembe a mikrohullámu, sokcsatornás távbe-
szélô/televizió összeköttetést a fôvárosok és egyes nagyvárosok között. Azóta a 
távközlés már mérföldekkel elôre haladt, de még ma is látható egy-egy hegy 
tetején ismétlôállomás, magas toronnyal, parabola (mosdótál-szerû) antennák-
kal. Hárman-négyen voltunk egy munkacsoportban, két-három hetet is töltve 
egy-egy ismétlôállomáson. Hétvégére rendszerint haza jöttünk Melbournebe.

Történt ez vagy 300 kilométer vezetés után a 31-es Hume fôúton, kûzdve az 
álmossággal egyik hétfôi reggelen, útban WODONGA felé. Egy baloldali 
mellékút iránytmutató táblája „ébresztett fel” hirtelen: BARNAWARTHA 2km. 
Itt most kétnyelvészeti érdekességet kell megemlíteni:

1. Angol nyelvtudásunk magyaros kiejtését, ami az „öregeknél” a mai napig is 
érvényben van. A híres angol th-ból „t” lesz, hasonul a g és k, az s és sz, a tj és tt 
stb.

2. A régi magyar nyelvben az egyes hangokat más betûvel írták. (lásd 
családnevek W-vel, Eö helyett Ö, stb) Az angol W-t is simán V-nek ejtjük.

Így hát természetes, hogy az útjelzô táblácskát „magyarul” olvastam: B A R N 
A V A R R T A. Így indult el a lavina!

BARNA. Nagyon régi magyar név, késôbb családnév is lett. S az is bisztos, 
hogy ez a település nem mostanában kapta a nevét. Ausztrália fiatal földrésznyi 
ország, Cook kapitány 1770-ben szállt partra Sydney közelében, minden magyar 
vonatkozás nélkül. Az elsô magyar bevándorlók a Szabadságharc után, az 
aranyláz idején érkeztek ide. Lásd Castlemaine közelében a BUDA kúriát, 
Leviny Ernô történetével. De akkor már BARNAWARTHA is létezett! (Dél-
Ausztráliában is van BARNA-nevü település.)                                 

(Folytatjuk)



00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Díszmagyar (1949) 
Magyar film  
01:45 Naplemente délben 
(1979)  Magyar film  Ren-
dezte: Hintsch György.Sze-
replők: Huszti Péter (Lász-
ló), Bordán Irén (Judit), Kál-
mán György (Sándor), Lo-
hinszky Loránd (Tamás, az 
orvos), Sinkovits Imre (Vá-
mos professzor) A nemzet-
közi hírű zenész, László 
(Huszti Péter) kisebb problé-
mákkal keresi fel orvos ba-
rátját. A vizsgálatok alapján 
tüdőrákot diagnosztizálnak 
nála, de sem a barát, sem a 
családja nem akarja meg-
mondani neki az igazat. Rö-
vid időre sikerül elaltatni a 
gyanakvását, de pár hónap 
után állapotának romlása 
ráébreszti a valóságra. Elő-
ször egy erdei házba mene-
kül, majd első feleségénél 
keres megnyugvást. Az asz-
szony tanácsára megismé-
telteti a vizsgálatot. A jó 
eredmények láttán László 
életkedve visszatér…
03:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:30 Család-barát 
04:55 Hagyaték Kiáltó szó 
- Kós Károly és a Transzil-
vánizmus. Kós Károly szel- 
lemi és morális hagyatéka
05:30 Magyar Elsők: Az 
első magyar huszárok
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Ahonnan elindul-
tam… (2014)  Grendel 
Lajos portré. Szlovákiai 
magyar portréfilm  
08:15 Roma Magazin   
08:45 Domovina. Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:15 Magyarország 2001 
- Családi krónikák (2001) 
In memoriam Sinkovits 
Imre - I. Rész. Sinkovits 
Imrére emlékeznek barátai, 
pályatársai, miközben fele-
levenednek jelentős szerepei.
09:45 Világ   
10:10 Kárpát expressz   
10:30 Magyarország törté-
nete (2009)  46/1.: Úton a 
haza felé... 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Széchenyi napjai 
(1985) 6/1.Magyar tévéfilm. 
12:10Itthon vagy! (2015)  
12:35 Mesélő cégtáblák 
(1994)  A Párizsi Nagy 
Áruház 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár 
15:15 Világörökség Portu-
gáliában 14/1.: A Pico 
sziget borvidéke. Portugál 
dokumentumfilm-sorozat    
15:35 Református istentisz-
telet - Sárospatak  
16:35 Öt kontinens  
17:05 kult.hu  
17:30 Van berekfa, nincsen 
rét. Régi hagyományok - 
új gazdák Göcsejben 
18:30 Hazajáró Sóvidék - 
A székely föld sója 
19:00 Hogy volt?!  
20:00 Retró kabaré  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát 
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01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
02:05 Széchenyi napjai 
6/1. Magyar tévéfilm  
03:00 Itthon vagy!  
03:25 Mesélő cégtáblák A 
Gerbeaud 1993. A sorozat 
első darabjaként a film a 
Gerbeaud cég és cukrászda 
történetét mutatja be.
03:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Széll 
Kálmán 
04:05 Retró kabaré   
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete 46/1.: Úton a haza fe-
lé... Az Őshazától a Kárpá-
tokig kísérjük a vándorló 
magyar népet. 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Ahonnan elindul-
tam… 11/3.: Dráfi Mátyás 
portré. Szlovákiai magyar 
portréfilm. Dráfi Mátyás 
nem ismeretlen a magyar-
országi nézők körében. 
Szlovákiában is az egyik 
legkiválóbb magyar színmű- 
vészként tartják számon. A 
filmben elkísérjük élete 
legfontosabb helyszíneire
08:15 Srpski ekran. Szerb 
nemzetiségi magazin
08:40 Unser Bildschirm. 
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:10 Magyarország 2001 
- Családi krónikák.  In memo-
riam Sinkovits Imre - 2. rész 
09:45 Kék bolygó   
10:05 Minden tudás   
10:30 Magyarország törté-
nete (2009)  A  sorozat 
második adásában "hont 
foglalunk". Ezúttal is sok 
ismert legenda után nyo-
mozunk: mi a valóságtar-
talma az "egy marék föl-
dért, egy kulacs vízért és 
egy tépés fűért" vett 
országnak? 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Széchenyi napjai 
(1985)  6/2. Magyar 
tévéfilm  
12:10 Itthon vagy!  
12:30 Mesélő cégtáblák: A 
Dréher 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Világörökség Portu-
gáliában 14/2.: Az Alcoba-
ca-i kolostor 
15:40 Református magazin  
16:10 Református ifjúsági 
műsor  
16:15 Úton-útfélen  
16:25 Útravaló  
16:40 Térkép  
17:05 Szeretettel Holly-
woodból 
17:35 Hangjegyesek (2014)  
Magyar dokumentumfilm  
18:30 Hazajáró (2012)  
Sóvidéki-dombság - 
Hegyre szúrt falvak között 
19:00 Hogy volt?! Az 
1979-es év tévéműsoraiból 
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát  

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szabadság tér ́ 89  
Az Szabadság tér ’89 című 
műsor egy éven át hétről 
hétre arra vállalkozik, hogy 
újra kinyissa 1989, azaz a 
rendszerváltoztatás negyed 
századdal ezelőtti aktáit. 
Napilapokat, híradó részle-
teket, titkos dokumentumo-
kat kutatva l segít megér-
teni a közelmúlt történel-
mét. A sorozat bemutatja, 
mi történt 1989-ben, s mi-
lyen út vezetett az első sza-
bad választásokig. 1989 
óta egy új nemzedék szüle-
tett és nőtt fel. A mai 25 
éveseknek tudniuk kell a 
„rendszerváltás” és a 
„rendszerváltoztatás” 
közötti különbségről is.
02:00 Széchenyi napjai 
6/3.Magyar tévéfilm  
02:55 Itthon vagy!  
03:20 Mesélő cégtáblák 
Gördülő éttermek, robogó 
szállodák 
03:40 Magyar elsők Az 
első magyar autóverseny 
04:05 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/3.: Államalapítás 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Ahonnan elindul-
tam… (2014)  Duba 
Gyula portré. Szlovák 
portréfilm  
08:15 Rondó   
09:10 Magyarország 2001 
- Családi krónikák Czakó 
Gábor története 
09:40 Iskolapad  
10:05 Élő egyház  
10:30 Magyarország törté-
nete : István királysága 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Széchenyi napjai 
16/4.Magyar tévéfilm  
12:10 Itthon vagy! 
12:30 Mesélő cégtáblák: A 
műjég. Télen műjégpálya, 
nyáron csónakázó tó. A Vaj-
dahunyad vára tövében a 
korcsolyázók és csónakázók 
nemcsak évszakonként, de 
koronként is váltják egymást.
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Világörökség Portu-
gáliában. Az Alto Douro-i 
szőlővidék 
15:35 A sokszínű vallás  
15:50 Kérdések a Bibliában 
16:05 Így szól az Úr!  
16:10 Engedjétek hozzám  
16:25 Hazajáró  
16:55 Határtalanul magyar 
17:25 És a levelek lehullot-
tak. Magyar dokumentumfilm  
18:25 Hazajáró Számvetés 
2. - Pillanatképek a Hazajá-
ró tavaszi vándorútjáról 
18:55 Hogy volt?! Az 
1981-es év tévéműsoraiból 
20:00 Szenes Iván írta 
20:50 Ybl 200 (2014)  A 
Várkertbazár. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát  

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Életművész Nagy 
Ervin 
02:15 Széchenyi napjai 
6/4.  Magyar tévéfilm
03:05 Itthon vagy! 
03:30 Mesélő cégtáblák A 
műjég 
03:55 Magyar elsők : Az 
első magyar film
04:10 Szenes Iván írta 
Zenés Slágerműsor
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/4.: István királysága 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Ahonnan elindul-
tam… (2014)  Koncsol 
László portré. Szlovákiai 
magyar portréfilm . Kon-
csol László felvidéki ma-
gyar író 1936-ban született 
Deregnyőn. Komáromban 
érettségizett, majd a pozso-
nyi egyetem bölcsészettu-
dományi karán szerzett 
magyar-szlovák szakos 
tanári képesítést. Kezdet-
ben tanított, ezután Po-
zsonyba került könyvkia-
dói szerkesztőnek, 1966-
1974 között az Irodalmi 
Szemle szerkesztője volt. 
Írásai 1954-óta jelennek 
meg, az 1980-as évek dere-
káig elsősorban irodalom-
kritikusi és műelemzői, va-
lamint műfordítói munkás-
sága volt meghatározó (cseh 
és szlovák írók mintegy 
másfél tucatnyi könyvét 
fordította le magyarra). 
08:15 P ámende  
08:40 Hazajáró: Csallóköz 
09:10 Magyarország 2001 
- Családi krónikák Gyöngy- 
kagylók - A HITEL szer-
kesztősége 
09:40 Unió28   
10:05 Profit7  
10:25 Magyarország 
története (2009)  46/5.: A 
magyar szentek évszázada 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Széchenyi napjai 
6/5. Magyar tévéfilm  
12:05 Itthon vagy!  
12:25 Mesélő cégtáblák: A 
New York kávéház 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Világörökség Portu-
gáliában (2008) A Szent 
Jeromos Kolostor. Portugál 
dokumentumfilm-sorozat  
15:40 Katolikus Krónika 
16:10 Világ-Nézet  
16:40 Aranymetszés   
17:35 Kényszerű sorsfor-
dulók (2014)  9/1.: Dr.Gá-
bor Éva filozófus (90 éves) 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
18:00 Kényszerű sorsfor-
dulók  9/2.: Vámos Tibor 
akadémikus (89 éves) 
18:30 Hazajáró: Magas-
Tátra 2. - A haza legmaga-
sabb oltára 
19:00 Hogy volt?! Az 
1982-es év tévéműsoraiból 
20:00 A L árt pour ĺ art 
társulat új műsora Kamara-
kórus és a többiek 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát 

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Fábry  
02:35 Széchenyi napjai 
(1985)  Magyar tévéfilm  
03:25 Itthon vagy!
03:45 Magyar Elsők 
(2006)  Az első magyar 
locsolókocsi 
04:05 POÉN PÉNTEK - 
A L árt pour ĺ art társulat új 
műsora Kamarakórus és a 
többiek 
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete  46/5.: A magyar 
szentek évszázada. 
05:50 Csináljuk a fesztivált! 
06:35 A DAL slágerei - 
válogatás   
07:00 Örökzöld dallamok 
(1978)  Randevú a Tico-
Tico Bárban 
07:40 A Madách-kastély 
újjáélesztése (2014)  Szlo-
vákiai magyar ismeretter-
jesztő film nyomon követi 
mindazok fáradozását, akik 
megvalósították Magyaror-
szág és Szlovákia határon 
átnyúló programját. Az Eu-
rópai Unió támogatásával 
felújított kastély ünnepélyes 
átadását követően 2013-
ban elkezdődött a belső be-
rendezések helyreállítása. A 
film a munkálatokat végző 
szakemberek hétköznap-
jaiba, nem utolsósorban a 
„Tragédia" szellemiségét 
megjelenítő látványterve-
zés kulisszatitkaiba is bete-
kintést nyújt.
08:10 Itthon vagy!  
08:35 Tessék!  
08:55 Rúzs és selyem   
09:20 Szerelmes földrajz  
Szülőhazám: Hegykő (A- 
hol ember lettem...) „Olyan 
sok szép hely van Magyar-
országon! Választhattam 
volna akár Veszprémet, 
Sopront, Egert vagy éppen 
gyönyörű Ninivénket, Bu-
dapestet is. Ám én mégis a 
szülőfalumnál, Hegykőnél 
maradtam. 
09:50 Közlekedés XXI.   
10:20 Balassagyarmat kin-
csei Horváth Endre öröksé-
ge 
10:35 Öt kontinens  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Széchenyi napjai 
6/6. Magyar tévéfilm  
12:00 Itthon vagy!  
12:25 Mesélő cégtáblák 
Ganz Ábrahám öröksége 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 DUNASZÍNHÁZ: 
A kávéház (1995)  
16:45 Ahonnan elindul-
tam… Duncsák Attila 
portré Szlovákiai magyar 
portréfilm
17:15 Párhuzamos múlt - 
Mítoszok és régészeti le-
letek Székelyföldön  2/1. 
17:45 Párhuzamos múlt - 
Mítoszok és régészeti le-
letek Székelyföldön 2/2.  
18:15 Szabadság tér ́ 89   
19:00 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás   
19:50 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ -
21:30 Fábry  
22:45 Legenda - válogatás 
23:15 Család-barát  

01:00 Híradó
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik...  
02:15 Széchenyi napjai 
6/6. Magyar tévéfilm  
03:00 Tessék!  
03:20 Rúzs és selyem 
03:40 Fölszállott a páva  8/1.
04:35 Közlekedés XXI.   
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország 
története (2009)  46/6.: I. 
Lászlótól III. Béláig: a két 
lovagkirály 
05:50 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik...   
06:45 Évszakok Balázs 
Fecóval
07:35 A Károlyi grófok 
nyomában (2013)  Romá-
niai magyar ismeretterjesztő 
film . A Károlyi a magyar 
nemesség egyik kiemelke-
dő családja volt évszázado-
kon át. Egyike az ősi ma-
gyar főnemesi családoknak, 
akiknek története egészen a 
honfoglalásig vezethető 
vissza. A Károlyi grófok útja 
Szatmárból (a mai Románia 
területéről) a Zemplénen ke-
resztül Fótig vezet. Mindhá-
rom helyszínen várak és 
kastélyok épülnek, melyek 
kultúrtörténeti szempontok-
ból is jelentősek
08:05 A Jászság festője - 
Gecse Árpád 
08:25 Kék bolygó   
08:45 Magyar gazda   
09:10 Rúzs és selyem  
09:35 Mesélő cégtáblák: 
Palota a Stefánián 
10:05 Noé barátai 
10:35 Térkép  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:10 Fölszállott a páva  8/1.
12:05 Összhang  
12:30 Mesélő cégtáblák 
(1997)  Halló, itt a Posta 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Tálentum  Szabad 
György. A rendszerválto-
zás utáni évek magyar kö-
zéletének egyik nagy öreg-
je Szabad György. Az első 
szabad magyar parlament 
elnöke, a kiváló Kossuth-
kutató történész, az igen 
eredeti, szuggesztív és di-
namikus egyéniség vall a 
portréfilmben – 80. szüle-
tésnapja előtt – hazáról és 
emberségről, vállalt feladat 
és származás összefüggé-
seiről, évtizedek élménye-
inek, tapasztalatainak ta-
nulságairól. 
13:45 Szabadság tér ́ 89 
14:30 Életművész (2013)  
Nagy Ervin 
15:25 Önök kérték  
16:20 Túlélés vagy nép-
szolgálat? 2/1.:  Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:15 Kaszás Attila 
Díjátadó (2015) 
18:15 Szerelmes földrajz  
19:00 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show  Nabu 
22:00 On the Spot Brazília 
22:55 kult.hu   
23:25 Család-barát   

01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Önök kérték 
02:15 Széchenyi napjai 
(1985)  6/2. Magyar 
tévéfilm  
03:05 Itthon vagy!  
03:25 Mesélő cégtáblák 
(1996)  A fogaskerekű .
03:50 Magyar elsők : Az 
első magyar gyógyfürdők 
Magyar ismeretterjesztő  
04:05 Rocklexikon (2007)  
Zorán Sztevanovity. 
Magyar zenei műsor  
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/2.: A honfoglalás 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Ahonnan elindul-
tam… Mács József portré 
Szlovákiai magyar portré-
film  „Mács Jóska hiteles 
és élvezetes szövegekkel 
igazít el a gömöri dombvi-
déken, annak falvaiban és 
kisvárosaiban egyaránt. 
Mely táj emberei, némileg 
Tamási Áron Ábeléhez 
hasonlóan, jellegzetesen 
magyarok. A lelkületük is 
az, nem csak a gondolko-
dásuk és beszédmódjuk, a 
sorsuk is gömöri és a 
jövőjük is magyar. 
08:15 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
08:40 Ecranul Nostru  Ro-
mán nemzetiségi magazin
09:10 Magyarország 2001 
- Családi krónikák Dr. Lász-
ló Gyula három otthonaMa- 
gyar életrajzi film  A portré-
film dr. László Gyulát és 
családja történetét mutatja 
be. Dr. László Gyula neves 
erdélyi borász, aki a Causes-
cu- féle diktatúra elől Dél-
Afrikába menekült. A rend-
szerváltás után Tokajon kez-
dett borászkodni. Kalandos 
életéről mesél.
09:45 4kerék  
10:10 Magyar gazda 
10:30 Magyarország törté-
nete 46/3.: Államalapítás 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Széchenyi napjai 
6/3.Magyar tévéfilm  
12:10 Itthon vagy! (2015)  
12:35 Mesélő cégtáblák 
Gördülő éttermek, robogó 
szállodák 1996
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Világörökség Portu-
gáliában 14/3.
15:35 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
16:05 Isten kezében  /ism.
16:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
17:00 Határtalanul magyar  
17:30 Gyaloglás gulágföl-
dön - A sarkvidék vasútja 
Magyar dokumentumfilm  
18:30 Hazajáró Csíki-ha-
vasok - Búcsú Csíksomlyón 
19:00 Hogy volt?! Az 
1980-as év tévéműsoraiból 
19:55 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát 

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



   16. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                           2015. augusztus 27. 

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.

KERESEK, egy kedves, jóravaló 

férfi társat, akivel szép csendben, 

boldogan tudnánk élni a nyugdíjas 

éveinket. 70 éves vagyok, minden 

szenvedélytôl mentes, kiegyensúlyo-

zott, rendezett életet élek. Egy prob-

lémám van, hogy egyedül vagyok. Ha 

te is egyedül vagy, hívjál fel, talán 

kettesben jobb és szebb lenne.

Tel.: (03) 9773-5239, 0402 844 971

Aztán 
lehet 

Sydney
 

http://sydney.colorcom.hu

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.

TAKARITÁST, FÔZÉST, gyerek 

vagy idôs/beteg gondozását vállalom. 

Megbizható magyar (angolul is 

beszélô) hölgy. Telefon: 0421 830-972 

(délutáni órákban várom hívását).

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

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

MELBOURNEBEN ÉLÔ, 39 éves 

magyar, egyedülálló nô korban 

hozzáillô társat keres, komoly 

kapcsolat céljából. Válaszokat várom 

a következô email cimre:

indulgence0715@gmail.com
Tel.: +36 30 952 6568

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

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

BENTLAKÓ tapasztalt házvezetô-

nôt keresek. Referencia fontos. Hívjon 

a 9327-8339 számon.

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.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


