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Szeptember 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kornél nevû kedves olvasóinkat.
Kornél: A latin Cornelius nemzetség-

név rövidülése, ez pedig a cornus, 
esetleg a cornu (szarv) szó származé-
ka. 

Köszönthetjük még: Amadé, Amáta, 
Ludovika, Lujza, Mór, Móric nevû 
barátainkat.
Szeptember 14. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szeréna és Roxana nevû kedves olva-
sóinkat.
Szeréna: A Szerénusz férfinév nôi 

párja. 
Roxana: A görög Roxane névbôl, ami 

pedig ismeretlen hangalakú perzsa nôi 
név görögösítése.

Köszönthetjük még: Armida, Armil-
la,  Ciprián, Ildikó, Rozanna, Sze-
rénke nevû barátainkat.
Szeptember 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Melitta és Enikô nevû kedves olva-
sóinkat.
Melitta: Görög eredetû név, jelenté-

se: méh, szorgalmas.
Enikô: Vörösmarty Mihály alkotása 

az Eneh mondai nôi névbôl. A monda 
sze-rint Eneh volt Hunor és Magyar 
anyja.

Köszönthetjük még: Alpár, Bogáta, 
Borisz, Doloresz, Doloróza, Izolda 
nevû barátainkat.
Szeptember 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Edit nevû kedves olvasóinkat.
Edit: Germán eredetû. Elemeinek 

jelentése: birtok, örökség, vagyon + 
harc, mások szerint: gazdag + harc.

Köszönthetjük még: Ciprián, Soma, 
Lucia, Ludmilla, Kornélia, Kornél 
nevû barátainkat.
Szeptember 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsófia nevû kedves olvasóinkat.
Zsófia: A görög Sophia név régi ma-

gyar olvasatából. Jelentése: bölcses-
ség.

Köszönthetjük még: Emánuel, Fe-
renc, Ildikó, Lambert, Ludmilla 
nevû barátainkat. 
Szeptember 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Diána nevû kedves olvasóinkat.
Diána: a mitológiai Diana, a vadászat 

istennôje nevébôl.
Köszönthetjük még: Dolores, Hella, 

Herta, Tódor, Zsolt nevû barátain-
kat.
Szeptember 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vilma, Vilhelmina nevû kedves olva-
sóinkat.
Vilhelmina: A német Wilhelm (ma-

gyarul: Vilmos) férfinév képzôs nôi 
párja.
Vilma: A Vilhelmina rövidebb alakja. 

Köszönthetjük még: Huba, János, 
Lajos, Szebáld, Izolda nevû barátain-
kat.

geresdlaki gôzgombóc, a mákos kukoricamálé, valamint a böszörményi lako-
dalmi béles kapta meg az elismerést.

A nyertesek –– mivel megfeleltek a HÍR védjegypályázat támasztotta szi-
gorú követelményrendszernek –– ezentúl az elismerésben részesült terméke-
iken és a kapcsolódó reklámanyagokon használhatják a rangos védjegyet. A 
szombaton és vasárnap zajló rendezvény fô célja a Vidékfejlesztési Minisz-
térium által 2002-ben elindított Hagyományok –– Ízek –– Régiók gyûjteményben 
szereplô hagyományos és tájjellegû termékek népszerûsítése, valamint ter-
jesztésük támogatása.

Az élelmiszer-ipari bemutató keretében a Magyar Turizmus Zrt. Agrármar-
keting Centrum vezérigazgatósága 11 Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyes 

Újabb, csaknem száz évig lappangó Munkácsy-festményt láthatnak az ér-
deklôdôk csütörtöktôl Szegeden, a világhírû magyar festô 1886-ban készült 
munkáját, a Pásztorleányt Pákh Imre mûgyûjtô jóvoltából csodálhatja meg a 
nagyközönség a Móra Ferenc Múzeumban.

Az amerikai-magyar üzletember az alkotás sajtóbemutatóján elmondta, 
hogy a képet Munkácsy Mihály 1886-ban festette valószínûleg a Luxemburggal 
szomszédos Colpachban, majd ügynökén, Charles Sedelmeyeren keresztül 
még abban az évben eladta Potter Palmer chicagói milliomosnak, így az alkotás 
az Egyesült Államokba került. A milliomos 1902-ben halt meg, a képet fia örö-
költe. 1914-ben a munkát megjelentették a Sedelmeyer által kiadott Munkácsy-
könyvben, majd mintegy száz évre eltûnt. Valószínûleg Palmer özvegye az 
1910-es években a chicagói Szépmûvészeti Múzeumnak adományozta, de ez 
pontosan nem tudható.2008-ban a New York-i Sotheby’s aukciós háznál bukkant 
föl ismét mint a New York-i Városi Könyvtár (New York Public Library) tétele, 
ekkor ugyanis a könyvtár a gyûjteményében található több képtôl is megvált. 
Pákh Imrének akkor még nem sikerült megvásárolnia, és egy magyar vállal-
kozóhoz került. Ezt követôen 2010-ben keresték meg a mûgyûjtôt a szépen 
restaurált képpel, melyhez egy Munkácsy-képkeret mását is elkészíttették. Az 
egyeztetések azóta tartottak, de csak idén nyáron sikerült megegyezniük a 
feleknek.A mintegy 150 millió forintot érô alkotást 2008-as hazatérése után a 
Nemzeti Galériában már bemutatták, majd egy kiállításon Debrecenben is, sôt 
több kereskedônél is látható volt Budapesten, de Munkácsy-tárlaton még nem. 
Az érdeklôdôk ebben a formában elôször a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 
láthatják Pákh Imre Munkácsy-kollekciójának harmincnégy másik alkotásával 
együtt október közepéig.

További érdekesség, hogy a monumentális képhez a Nemzeti Galéria adta 
kölcsön Munkácsy Mihály eredeti állványát, amely elbírja az alkotást.A 
mûgyûjtô ígéretet tett arra, hogy „Munkácsy-kommandója” tovább dolgozik, és 
reményei szerint ôszre újabb alkotással bôvül a szegedi tárlat. Az amerikai-ma-
gyar üzletember legutóbb a hónap elején mutatott be és kölcsönzött a szegedi 
tárlatnak egy szintén sokáig a nyilvánosság elôl elzárt alkotást.Pákh Imre ak-
kor hangsúlyozta: nagyon fontos feladatának tartja Munkácsy Mihály festmé-
nyeinek felkutatását, hiszen a becslések szerint az egyik legnagyobb magyar 
festô életmûvének csaknem felérôl nem tudni biztosat, akár 350 lappangó képe 
is lehet.A szegedi Móra-múzeumban az Aranyecset –– Munkácsy Szegeden 
címû kiállításon az egyik leghíresebb magyar festô mintegy félszáz alkotását 
láthatja a közönség. A bemutatott alkotások között van a Munkácsy egyik fô 
mûvének tartott Golgota, és a látogatók két olyan képet is megcsodálhatnak –– 
az 1882-ben festett Olvasó nôt és a 1888-89-ben készített Hímzô leányt ––, 
melyet még soha nem állítottak ki Magyarországon.

Nyert a birkapörkölt 
és a mákos kukoricamálé

Idén is átadták a Hagyományok –– Ízek –– Régiók (HÍR) díjakat szombaton 
a Vajdahunyadvárban immár ötödik alkalommal megrendezett HÍR-es Ízna-
pokon.

A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum (AMC) által rendezett 
eseményen a karcagi birkapörkölt, a vecsési savanyú káposzta, a CHEF alma-
ecet, a Knyihár-féle vastag- és vékonykolbász, az Erôss Csaba Miklós által 
készített kürtôskalács, a szomolyai rövidszárú, mézédes cseresznye, a 

Száz évig rejtôzött a 
Munkácsy-festmény 
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HÍREK 2013 ünnepi emlékév lesz 
Székesfehérváron

Emlékévvé nyilvánította 2013-at Székesfehérvár városa, Szent István 
halálának 975. évfordulója és az 1938-ban a városban tartott országgyûlés 75. 
évfordulójára emlékezve; az emlékévet az államalapító szent király napjának 
elôestéjén hirdette meg ünnepélyesen Cser-Palkovics András polgármes-
ter.

A polgármester hangsúlyozta: a következô esztendô a fehérváriak számára 
kivételes év lesz, de nemcsak a város, hanem az egész nemzet ünnepe lesz. 
Szavai szerint az emlékév egyik célja, hogy Székesfehérvár ismét elnyerje a 
történelemben betöltött szerepéhez méltó rangját, erôsítse a városban élôkben 
a lokálpatriotizmust, s felhívja a figyelmet nemzeti értékeinkre.

„Amikor a fehérvári lokálpatriotizmusról beszélünk, annak biztos meghatá-
rozója a szentistváni örökség. Államalapító királyunkat akarata szerint Fehér-
váron helyezték örök nyugalomra, így a város szívében álló sír felkiáltójelként 
emlékeztet és figyelmeztet annak az örökségnek a súlyára, amelyet ô hagyott 
az utókorra” –– mondta. Az utókor pedig úgy lehet méltó a nagy elôdökhöz ––
hangsúlyozta Cser-Palkovics András ––, ha a felejtés helyett emlékezik, „emelt 
fôvel és tiszta szívvel”.

Az emlékév során számos országos és nemzetközi program színhelye lesz az 
egykori koronázó város. A rendezvények már januárban megkezdôdnek, s de-
cember végén a Vörösmarty Színházban tartott emlékesttel fejezôdnek be.

A programokról Csurgai-Horváth József, az emlékbizottság elnöke adott 
tájékoztatást. Kiemelte: az emlékév alkalmából Székesfehérváron nyitják meg 
az Ünnepi könyvhetet, s ott rendezik meg az országos tanévnyitót. Helyet ad a 
város a lovagrendek találkozójának, az európai királyi koronázó városok és a 
Kárpát-medencei Fehérvárak találkozójának, valamint az Országos Diákparla-
mentnek.

Az emlékév kiemelkedô eseményeként augusztus 14-én ismét hazatér 
Székesfehérvárra a Szent Jobb. Az 1938-as székesfehérvári országgyûlésre 
pedig –– ahol törvényt alkotva, az állami ünnepek sorába emelték Szent István 
ünnepét –– nagyszabású ünnepségen emlékeznek majd. A rendezvénysorozatba 
minél szélesebb körben be akarják vonni a fiatalokat, számukra tanulmányi 
versenyeket, vetélkedôket rendeznek, pályázatokat írnak ki, történelmi játszó-
házat rendeznek. A város külsôségeiben is méltó kíván lenni a jeles évfor-
dulóhoz. Cser-Palkovics András az MTI kérdésére válaszolva elmondta: 
mivel az emlékév nemcsak Fehérvárról szól, a kiemelt rendezvényekre 
szeretnék meghívni a közjogi méltóságokat és a kormányt is. Az emlékév 
méltó megrendezésének segítésére, a fejlesztésekre, felújításokra, s a 
programok megvalósítására közadakozást kezdeményezett a város, a támo-
gatók egy alszámlára küldhetik el felajánlásaikat.

Székesfehérvár elôdjét a honfoglaló magyarok alapították. Géza nagyfeje-
delem idején 972 után kisméretû kôvárat építettek, benne a nagyfejedelmi 
palotával és templommal, ahol elsô királyt megkoronázták. Az 1083-ban szent-
té avatott I. István király Fehérváron jelölte ki királyságának székhelyét, s 
akarata szerint ott is helyezték örök nyugalomra.

termelô számára is megjelenési lehetôséget biztosít, így az eseményen összesen 
45 élelmiszer-kiállító, és 15 kézmûves termékeket népszerûsítô standot állítot-
tak fel. A kiállítók közül 15-en már rendelkeznek a HÍR védjeggyel. 2009–2010-
ben 17 termelô 50 terméke, tavaly pedig 16 termelô 35 terméke nyerte el a 
védjegyet.

Biszku még mindig 
nem gyanúsított 

Újabb három hónappal, november 28-ig meghosszabbította a Biszku Béla 
volt belügyminiszter ellen tett feljelentés kapcsán indult nyomozást a Budapes-
ti Nyomozó Ügyészség –– tudta meg lapunk a Fôvárosi Fôügyészségtôl, amely 
egyben azt is közölte, hogy továbbra sincs gyanúsítottja az eljárásnak. A 91 
éves egykori belügyminisztert az év elején jobbikos képviselôk jelentették fel 
a tavaly elfogadott, emberiesség elleni bûncselekmények elévülhetetlenségérôl 
szóló törvény alapján. Az ügyészség a feljelentésre február végén indított 
nyomozást több emberen elkövetett, emberöléssel megvalósított, emberiesség 
elleni kommunista bûncselekmény gyanújával. Az ’56-os forradalom után bör-
tönre ítélt Regéczy-Nagy László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) 
elnöke nem érti ennek okát, szavai szerint Biszku ügyében „nincs mit nyo-
mozni”, mindenki ismeri az 1956 utáni megtorlásokban betöltött szerepét, ame-
lyet dokumentumok és tanúk is alátámasztanak. Olyan jóindulat nyilvánul meg 
egy kommunista bûnös iránt, mint senki mással szemben –– fogalmazott 
Regéczy. Úgy látszik, sokkal kínosabb a nyomozó hatóságnak eljárnia Biszku 
Bélával szemben, mint például egy volt csendôr százados ügyében –– tette 
hozzá Képíró Sándor esetére utalva a TIB elnöke. Ismert, hogy Biszku egy 
néhány évvel ezelôtt készült dokumentumfilmben ellenforradalomnak nevezte 
1956-ot, és kijelentette, hogy nem bánt meg semmit, és nem is kell senkitôl 
bocsánatot kérnie. Szerinte a kivégzett mártír miniszterelnök, Nagy Imre 
megérdemelte a sorsát.

Navracsics hazavárja 
a fiatalokat 

A kormányzatnak mindent el kell követnie azért, hogy a külföldön munkát 
vállaló fiatalok a tapasztalatszerzés után hazatérjenek –- mondta Navracsics 
Tibor (Fidesz) Kôszegen, a Tranzit –– Fesztivál a határon közéleti rendez-
vénysorozatán. A közigazgatási és igazságügyi miniszter szerint ehhez jól 
kvalifikált munkahelyekre van szükség, de támogatni kell a fiatalok vállalkozó-
vá válását, illetve az olyan kis- és középvállalkozásokat is, amelyek fiatalokat 
alkalmaznak. A tárca vezetôje szerint az, hogy tanulmányai végeztével valaki 
külföldre megy vagy itthon marad, egyéni döntése, de abban az is szerepet 
játszik, hogy az adott fiatal olyan nemzetközi tudással rendelkezik, amelynek 
birtokában külföldön is el tud helyezkedni, vagy olyannal, amelynek itthon, a 
magyar közösség számára van értéke. 

Navracsics Tibor rámutatott, a hazai és külföldi keresetek közötti szakadék, 
a többszörös különbség elképesztô nyomást jelent a magyar költségvetésre és 
a gazdaságra, és ezt a feszültséget csak hosszabb idô alatt, a bérek fokozatos 
emelésével lehet feloldani.

Helyi ösztöndíjakkal, lakásteremtéssel lehet a legkritikusabb helyen segí-
teni abban, hogy a fiatalok itthon maradjanak, de szükség lenne arra is, hogy 
akik hazatérnek, olyan pozíciókban helyezkedhessenek el, ahol használni is 
tudják a megszerzett tudást –– mondta a találkozón Papp Magor a Magyar 
Rezidensszövetség elnöke. 

A Nemzeti alaptantervben megjelent a honvédelmi ismeretek kötelezô 
oktatása, folytatódik és szélesedik a KatonaSuli program, a civil szakközépis-
kolákban pedig katonai ismeretek elnevezéssel a tanrend részeként, fakultatív 
érettségi tantárgyként szerepel –– közölte a találkozón Hende Csaba. A 
honvédelmi miniszter elmondta, a honvédség az önkéntesség elvén mûködik, 
ugyanakkor a most induló katonai középiskolába tízszeres, a tisztképzésre 
pedig hat-nyolcszoros a túljelentkezés. A középfokú nyelvvizsgával, jeles 
érettségivel rendelkezôk, kiváló fizikai, pszichikai adottságú gyerekek között 
lehet válogatni –– mondta. Beszélt arról is, az idei tanévben Debrecenben 
elkezdôdik a képzés az elsô katonai középiskolában, átalakították a tiszti rend-
fokozat alatti –– korábban tiszthelyettesi – képzési rendszert is, és felállították 
az Altiszti Akadémiát Szentendrén. A találkozón jelen volt Patyi András, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is, aki arról beszélt, hogy a honvédelem 
az egész ország védelmérôl szól, amelyben mindenkinek részt kell vennie. 
„Rövid idô alatt kikopott a köztudatból, hogy a hazát, az országot védeni kell, és 
erre készen kell állni” –– hangoztatta a rektor, egyben ô is fölhívta a figyelmet 
az új egyetem jelentôs népszerûségére.

A kutatás-fejlesztés területén a kormányzat rövidesen új szemléletet tük-
rözô pályázatokat fog kiírni –– mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium 
államtitkára a találkozón. Cséfalvay Zoltán közölte, hogy az elmúlt két évben 
százmilliárd forintnyi kötelezettségvállalást görgettek maguk elôtt: azokat a 
kutatás-fejlesztési pályázati pénzeket fizették ki, amelyeket még az elôzô 
kormány ítélt oda. 

Az új pályázatok prioritásként kezelik az egyetemek és vállalatok együtt-
mûködését, és nagyobb támogatást kívánnak nyújtani a kutatás-fejlesztésbe 
bekapcsolódó kis- és közepes vállalkozásoknak is. 

Vizi E. Szilveszter akadémikus úgy fogalmazott, hogy napjainkban Ma-
gyarországon sokkal jelentôsebb a kutatás-fejlesztés, mint ahogy arról a médi-
umok beszámolnak, sôt versenyképesség tekintetében is lényegesen jobban 
állunk mint egy-két évvel ezelôtt.

MSZP vs. Armstrong 
A közelmúltban elhunyt Neil Arm-

strong, aki elsô emberként léphetett 
a Holdra, számos elismerésben ré-
szesült életében. Ám csak most, 
halála után adatott meg neki az a 
megtiszteltetés, hogy neve a Ma-
gyar Szocialista Párt közlemé-
nyében is szerepelhessen. A minap 
ugyanis a kifinomult stílusér-
zékérôl, cizellált megszólalásairól 
ismert Tukacs István –– mint Török 
Zsolt legjobb tanítványa –– szôtte 
bele a nevét, mintegy nyoma-
tékosítva mondanivalóját abba a 
gyújtó hangú beszédébe, amelyben 
Orbán Viktort kôszegi nyilatkozatát 
volt hivatva pocskondiázni. „Orbán 
Viktor kôszegi kinyilatkoztatását 
legfeljebb a szegény Neil Arm-
strong nyomdokain Föld körüli sé-
tákat szervezô ûrutazási irodák 
tudják értékelni, olyan messzire 
rugaszkodott a valóságtól” –– mon-
dotta a nagyformátumú politikus, 
aki bizonyára sok munkaórát for-
dított arra, hogy ezt az ütôs 
mondatot kiagyalja. El lehet persze 
gondolkodni azon, mennyire volt 
gusztusos Armstrong nevét bele-
szôni egy ilyen a beszédbe, de hát a 
szocialistáknál a holokauszt–Fidesz 
kombináció is könnyedén elôkerül, 
ha úgy hozza az élet. És ez még 
mind semmi, hiszen hol van még a 
választási kampány. Na, akkor 
tessék csak figyelni!

Forró Péter
(Magyar Hírlap)
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TARCUTTA
HALFWAY 

MOTOR INN
magyar vezetés alatt várja 

magyar vendégeit.
Szálljanak meg Sydney és 
Melbourne között félúton!

Olcsó. modern szobák,
úszómedence, BBQ., játszótér 

festôi környezetben.
Az étteremben magyar ételek 

is kaphatók!

Tóth Éva és Zoltán 

szeretettel várja önöket.

Telefon: (02) 6928-7294 

Fax: (02) 6928-7128
Email: 

halfwaymotel@bigpond.com

Hume Highway, 

Tarcutta

Suite 1, 128 Acland St. St.Kilda VIC 3128

Tel.: 9534-0901
Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 

nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni

akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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A külföldi, tengeren túli magyar 

állampolgárok szavazati jogának kér-
dése már 1992 óta, immár 20 éve fog-
lalkoztatja az ausztráliai magyar 
nemzeti emigrációt. A Külügymi-
nisztérium Tények Magyarországról 
1993/1. kiadványa, részletesen fog-
lalkozik a „Magyarok a nagyvilágban” 
címû cikkében a Magyarok Világszö-
vetségének 1992. augusztusában ren-
dezet Magyarok III. Világkongresz-
szusával. Ebben megemlíti, hogy „A 
Világkongresszuson számos jelentôs 
gyakorlati javaslat is elhangzott, így 
például az Ausztráliai Magyar Szö-
vetségé, amely kérte a magyar kor-
mánytól, hogy az 1994. évi magyaror-
szági választásokon már az emigrá-
cióban élô magyar illetve kettôs ál-
lampolgárságú személyek is szavaz-
hassanak.” 

Az MDF rendszerváltó magyar kor-
mány elôterjesztésére 1993. decem-
ber 14-én szavazott az Országgyûlés a 
választójogi törvény módosításáról. 
1994. január 5-én, a Belügyminiszté-
rium politikai államtitkára, Józsa Fá-
bián, az alábbi levelet küldte Csoóri 
Sándornak, a Magyarok Világszövet-
sége elnökének: „Tisztelt Elnök Úr! A 
magyar kormány a közelmúltban kí-
sérletet tett arra, hogy az állampolgári 
jogegyenlôség szellemében a külföldön 
élô magyar állampolgárok számára is 
megteremtse az általános választá-
sokon való részvétel alkotmányos le-
hetôségét. Az errôl szóló alkotmánymó-
dosítási javaslat azonban az Ország-
gyûlésben nem kapta meg az elfoga-
dáshoz szükséges kétharmados több-
séget. Így sajnos nem teremtôdtek 
meg az emigrációban élô magyarság, 
illetôleg a választás napján külföldön 
tartózkodó polgáraink választási rész-
vételének törvényi feltételei. Mindez 
azért különösen sajnálatos, mert a 
rendszerváltozás országgyûlése ezzel a 
döntéssel történelmi lehetôséget sza-
lasztott el, amelyben kifejezésre jut-
hatott volna demokratikus társadal-
munknak az emigráns magyarsághoz 
való gyökeresen új viszonyulása, az 
eszmei közösség és a szolidaritás fel-
vállalása. Az ügy súlyára és politikai 
jelentôségére tekintettel szerencsésnek 
tartanám, ha a mellékelt anyagot az 
emigrációban mûködô magyar szerve-
zetek részleteiben is megismerhetnék.” 

– Sajnos megismertük. 
1994. január 7–16 közt tartottuk meg 

Sydneyben a IX. Ausztráliai Magyar 
Találkozót, és ennek keretében a VI. 
Ausztráliai és Új-Zélandi tanácskozást, 
aminek határozati javaslatait az elnök-
ségem alatt mûködô Ausztráliai és Új-
Zélandi Magyar Szövetség is elfogadta. 
Ebbôl idézem az alábbiakat:

A nyugati magyarság szavazati joga: 
„Már a Magyarok III. Budapesti Világ-
kongresszusán (1992-ben) az Ausztrá-
liai Magyar Szövetség javasolta a kül-
földön élô magyar állampolgárok 
szavazati jogának biztosítását. Ezt 
követôen az 1993-as V. Ausztráliai és 
Új-Zélandi Magyar Tanácskozás hatá-
rozatban fejezte ki a magyarság óhaját 
erre a jogra. A jelen tanácskozás meg-
döbbenéssel veszi tudomásul, hogy a 
magyar kormány szándékai ellenére, a 
nyugati magyarságot kirekesztették a 
magyar országgyûlési választásokon 
való részvételbôl, és határozatban kö-
veteli a kérdés napirenden tartását és 
a külföldön élô magyar állampolgárok 
szavazati jogának legsürgôsebb, mi-
elôbbi biztosítását.” 

Üzenet a magyar törvényhozókhoz 
és a magyar nemzet minden tagjához:

„A jelen VI. Ausztráliai és Új-Zélandi 
Magyar Tanácskozás résztvevôi több 
évtizedes demokráciában eltöltött élet 
tapasztalatai tudatában üzeni a magyar 

nemzet minden tagjának, hogy éljen 
szavazati jogával. Éljen e jogával, 
mind az országgyûlési, mind pedig a 
helyhatósági választások adta lehetô-
ségek alkalmával. A képviseleti elv 
választásokon való gyakorlása, demok-
rata voltunk legszebb önkifejezése. Itt 
Ausztráliában a választásokon való 
részvétel kötelezô. Az ebbôl levont 
kedvezô tapasztalatok tudatában a ta-
nácskozás javasolja továbbá a magyar 
törvényhozásnak, hogy törvényben 
rögzítse a képviseleti választásokon 
való részvétel állampolgári kötelezett-
ségét.” 

Az MVSZ 1994. októberében a parla-
ment épületében rendezett küldött-
közgyûlésén Gál Zoltán, az új Horn-
kormány országgyûlési elnöke,  fontos 
kijelentéssel élt: „…az alkotmányozás 
folyamatába az egész magyar nem-
zetet be kell vonni, függetlenül attól, 
hogy ki hol él. A külföldi magyarok 
szavazati jogának problémájára pedig 
vissza kell térni az új alkotmány ki-
dolgozása során.”

1995. március 2-án, magyar parla-
menti küldöttség érkezett Sydneybe. A 
delegáció vezetôje  Gál Zoltán házel-
nök volt. Meglátogatták a Szent Erzsé-
bet Otthont és vacsorára a Délvidéki 
Magyarok Szövetsége székházában ke-
rült sor. A pohárköszöntök és felszóla-
lások során én is felszólaltam és em-
lékeztettem a házelnököt a Parlament-
ben tett tavalyi igéretére, nevezetesen, 
a külföldi magyar állampolgárok sza-
vazati jogának érvényesítésére, az új 
alkotmány kidolgozására. 

Miután a követekzô két esztendôben 
semmi sem történt az igéretek megva-
lósítása terén, 1997. november 18-án, 
az Európai Biztonsági és Együttmû-
ködési Szervezet (EBESZ), végrehajtási 
konferenciáján Varsóban, a MVSZ kül-
ügyeket felügyelô elnökségi tagjaként, 
mint NGO, felszólaltam az „Implemen-
tation Meeting on Human Dimension 
Issues” keretében: „Intervention Re. 
Treatment of citizens of participating 
States”. Felszólalásomban kifogásol-
tam, hogy bár Magyarország az euró-
pai integráció híveként csatlakozott 
az Európa Tanácshoz, mégsem telje-
síti ennek kertében az EBESZ 1990-es 
Kopenhágai Konferenciájának hatá-
rozatát, nevezetesen, az általános és 
egyenlô választójog érvényesítését, 
különösképpen a külföldön tartózkodó 
magyar- és a kettôs állampolgárok 
esetében. Magyarország ôszinte igye-
kezete a NATO és Európai Unió tel-
jeskörû tagságának irányába e kérdés 
megoldása nélkül erôsen megkérdô-
jelezhetô. 

Ezzel kb. egyidejûleg, önálló képvi-
selôi indítványként, Lezsák Sándor 
a Magyar Demokrata Fórum akkori 
elnöke, és Kelemen András az „ön-
kényuralom elôl külföldre kénysze-
rült magyar állampolgárok megköve-
tése érdekében” az alábbi javaslatot 
terjesztette az országyûlés elé: „A 
Magyar Köztársaság Országgyûlése 
megállapítja, hogy az országot sújtó 
külsô és belsô önkényuralom miatt 
századunkban iges sokan hagyták el 
országunkat. E folyamaton belül rend-
kívüli súlyúnak tekinthetô az a tény, 
hogy az 1956. októberi forradalom és 
szabadságharc után mintegy 200 000 
ember távozott el tôlünk, tartva a meg-
torlástól, vállalva vagyonvesztést, a 
testi és szellemi megpróbáltatást, csa-
ládok szétszakadását, a befogadó or-
szágokba való beilleszkedésért foly-
tatott nehéz küzdelmet, a hazátlanság 
kínzó érzését. A nehézségekkel megbír-
kózva a külföldön élô magyarok erköl-
csi, szellemi és politikai tekintetben 

öregbítették hazánk jó hírét, szolgálták 
az ország megbecsülését, ébren tartva 
a reményt a szabad és független Ma-
gyarországban. Az Országgyûlés ezért 
megköveti az önkényuralom miatt kül-
földre menekült magyar állampolgá-
rokat. Ennek jeléül és nyomatékául 
felhívja a Magyar Köztársaság Kor-
mányát, hogy 1998. február 31-ig ter-
jesszen törvényjavaslatot az Ország-
gyûlés elé, a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló, többszörösen mó-
dosított 1949. évi XX. törvény, és 
országgyûlési képviselôk választásáról 
szóló, többször módosított 1989. évi 
XXXIV. törvény  módosításáról azért, 
hogy az országgyûlési választásokban 
minden nagykorú magyar állampolgár 
– lakó és tartózkodási helyre tekintet 
nélkül – választó és választható le-
gyen.” 

Megjegyezték a javaslatban, hogy 
„A választójog megilleti például Spa-

nyolország, Németország, Lengyelor-
szág, Oroszország, Svájc külföldön élô 
polgárait. Semmi sem indokolja az el-
zárkózást hazánkban e kérdés alkot-
mányos rendezése elôl, figyelemmel 
az ismert tragikus történelmi múlt ter-
heinek könnyítésére.” 

Sajnos, találtak indokot. 
2004-ben Magyarország az Európai 

Unió tagja lett, így kénytelen lett a 
külföldön élô magyar állampolgárok-
nak is magadni a szavazati jogot azzal 
a faramuci kikötéssel, hogy azt állandó 
magyarországi lakhelyhez kötötte. 

2004. december 5-én, az MVSZ elnö-
ke, Patrubány Miklós, által kikény-
szerített ügydöntô népszavazáson – 
ahol arról dönthettek a választópolgá-
rok, hogy a trianoni békeszezôdés kö-
vetkeztében a környezô utódálla-
mokban élô ôshonos magyarokat keb-
lükre ölelik-e, érdemesnek tarják-e a 
magyar állampolgárságra –, nem jött 
össze a megkívánt létszám. Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök és MSZP-
SZDSZ koaliciót alkotó kormánya az 
elutasítás érdekében kampányolt. 

2006-ban országgyûlési választások 
voltak Magyarországon. A sydneyi  
Március 15-i Ünnepélyen megemlí-
tettem, hogy a magyar választási tör-
vények továbbra is kirekesztik a kül-
földön élô kettôs állampolgárokat de-
mokratikus jogaik gyakorlásából, és 
azokat, akik vállalják a fáradságot és 
az elôírásoknak megfelelôen, beje-
lentkeznek és így szabályosan felke-
rülnek a választási listára, hogy szavaz-
hassanak, azokat Mandur László 
(MSZP), a magyar parlament alelnöke, 
csalással vádolta meg, mert csak a 
választások érdekében térnek haza 
Magyarországra ill. intézik el, hogy a 
külképviseleteken szavazhassanak. 
Idéztem Mandur Lászlót: „amennyiben 
egy külföldön élô magyar állampolgár 
a letelepedés szándéka nélkül, kizáró-
lag a célból létesít magyarországi lak-
címet, hogy szavazhasson, joggal való 
visszaélést valósít meg, és felveti a 
közokirat-hamisítás, valamint a válasz-
tás, a népszavazás és a népi kezdemé-
nyezés rendje elleni bûncselekmény 
megvalósításának lehetôségét.” 

Tóth Zoltán választási szakértô szin-
tén hasonlóképpen nyilatkozott: „… 
igen, lehetséges, hogy a határainkon 
kívül élô magyarok, akik nem veszítet-
ték el állampolgárságukat, pár napon 
belül megszerezzék a magyar állandó 
lakcímet, és tudnak élni a választó-
jogukkal. Még akkor is, ha nem élnek 
folyamatosan Magyarországon. „Ez – 
szögezte le – választási csalás lehet, de 
legalább is visszaélés a törvény betû-
jével és szellemével.” Így lettünk to-
vábbra is kirekesztve, így lettünk  má-

sodrendû állampolgárok, akikre nincs 
szüksége Magyarországnak. A környe-
zô államok: Lengyelország, Románia, 
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, 
Ausztria és Szlovákia választási tör-
vényei nem akadályozzák, sôt elôsegí-
tik a külföldön élô állampogáraik sza-
vazatát, nem kötik állandó lakcímhez a 
választásokon való részvételt. 

Az ausztráliai magyar nemzeti emig-
ráció továbbra sem adta fel eredeti 
elhatározását az állampolgársággal já-
ró szavazati jog elnyerésére. Ezt bi-
zonyítja a 2010. november 5-én Buda-
pesten megrendezett IX. MÁÉRT ta-
nácskozáson elhangzott felszólalásom: 
„A NSW-i Magyar Szövetség, felvállal-
va az ausztráliai nemzethû magyar 
közösség óhaját, azzal a tiszteletteljes 
kéréssel és javaslattal fordul a Magyar 
Állandó Értekezlet meghívott részt-
vevôihez, hogy a tanácskozás során 
határozzák el és javasolják a Magyar 
Országgyûlés tagjainak, hogy törvény-
hozói feladatként készítsék el, vitassák 
meg, és fogadják el azt az alapvetô 
alkotmányos jogokat szolgáló válasz-
tójogi törvényjavaslatot, amely megad-
ja minden nagykorú magyar állampol-
gár számára, bárhol is éljen, az ôtet 
megilletô demokratikus szavazati jo-
got.” 

Felszólalásom úgy látszik nem volt 
hiábavaló, mert a 2010-ben kormány-
zásra jutott Fidesz–KDNP pártszövet-
ség 2011-ben létrehozta Magyaror-
szág új Alaptörvényét és a sarkalatos 
törvények révén a kettôs állampol-
gárságot. A kormánypárti frakció eb-
ben a témában, az európai tenden-
ciáknak megfelelô megoldást kere-
sett, hiszen a 27 európai uniós tagor-
szág közül 24-ben biztosítják a külföl-
dön élô választópolgárok számára a 
szavazati jogot. 

A 2012. januárjában érvénybe lépett 
új magyar Alkotmány – amit kéthar-
mados többséggel alkotott meg a ma-
gyar országgyûlés –, megadja minden 
magyar állampolgárnak, így a kettôs 
állampolgároknak is, a magyar or-
szággyûlési választásokon való szava-
zati jogot. A parlament elé került ja-
vaslat értelmében egyéni képviselôk-
re nem, csak pártlistára szavazhat-
nak. Most azon folyik a vita, hogy ezt 
milyen jogszabállyal lehetne érvénye-
síteni. A választáson való részvétel 
megoldását jelenthetné, hogy minden 
magyar állampolgár, aki élni akar 
demokratikus szavazati jogával, elô-
zetesen feliratkozik a választási név-
jegyzékre. Ennek alapján tudna aztán 
a Magyarországon élô személyesen, a 
külföldi és külhoni pedig postai úton 
állampolgári kötelezettségének eleget 
tenni. 

Az ellenzék is hallatja szavát. Azt 
állítják, hogy a feliratkozás megvaló-
sításával jelentôsen csökkenthetik a 
2014-es választásokon való részvételt 
a bizonytalanok távoltartása, és a 
potenciális szavazók elriasztása ré-
vén. Horribile dictu, hogy a felirat-
kozottak számára kötelezôvé kívánják 
tenni a választáson való részvételt. 
Sólyom László volt államelnök pe-
dig felvetette, hogy egy ilyen jogsza-
bály – melynek parlamenti elfogadá-
sát ôszre tervezik –, akár alkotmány-
ellenes is lehet.

Nos, a külföldön tartózkodó állam-
polgárok, a potenciális szavazók vá-
lasztásokon való részvételének jogát 
az elmúlt 20 évben az MSZP és az 
SZDSZ mindig határozottan elutasí-
totta, és elzárkózott a Kárpát-meden-
ce területén, az elszakított országré-
szeken, az utódállamokban élô ôsho-
nos magyarok honosításától, a kettôs 

állampolgárságot nyújtó jogszabá-
lyoktól. 

Ami Sólyom László volt államfônek 
a felvetését illeti, hogy az elôzetes 
regisztráció, azaz a választói felirat-
kozásról szóló jogszabály, vagy a vá-
lasztásokon való kötelezô részvételi 
törvény esetleg alkotmányellenes le-
het, szeretném emlékeztetni, hogy 
1994-ben az Alkománybíróság elnöke-
ként, amikor a nyugaton élô magya-
rok által benyújtott elôterjesztést/
indítványt vizsgálták, hogy a külföl-
dön tartózkodó magyar állampolgárok 
is szavazhassanak a választásokon, 
akkor úgy döntöttek, idézem: ,,Az Al-
kotmánybíróság az Alkotmány 70.§ 
(1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
vizsgálatára és megsemmisítésére 
irányuló indítványt visszautasítja. Az 
Alkotmánybíróság ezt a végzést a 
Magyar Közlönyben közzéteszi.” – „…
az Alkotmánybíróság hatásköre a tör-
vénybe vagy az állami irányítás egyéb 
jogi eszköze alkotmányellenességének 
vagy nemzetközi szerzôdésekbe ütkö-
zésének vizsgálatára terjed ki. Az Al-
kotmánybíróság nem vizsgálhatja fe-
lül és nem semmisítheti meg az Al-
kotmány egytelen rendelkezését sem. 
Ha valamely rendelkezés az ország-
gyûlési képviselôk kétharmadának 
szavazatával az Alkotmány részévé 
vált, fogalmilag sem lehet annak al-
kotmányellenességét megállapítani.” 
– „Az idézett alkotmányi rendelkezés 
és a kifejtett érvek alapján az Alkot-
mánybíróság az indítványt vissza-
utasította.” Vagyis, elutasították a kül-
földön tartózkodó magyar állampol-
gároknak, az akkor rendelkezésre ál-
ló törvények alapján, a választásokon 
való részvételt. 

Ebbôl következik, hogy a jelenlegi 
Alkotmány, ami az országgyûlési kép-
viselôk kétharmadának szavazatával 
érvényesült, s ami megadja a válasz-
táson való részvételt és szavazati jo-
got a külföldi és külhoni magyar ket-
tôs állampolgároknak, alkothat továb-
bi kétharmados sarkalatos törvénye-
ket, jogszabályokat a végrehatás meg-
valósítása érdekében. 

 Fenti érvek alapján, egyetértünk 
Orbán Viktor miniszterelnök úrral, 
aki az alábbiak szerint érvelt: „a Ma-
gyarországon élô kisebbségeknek, a 
határon túli magyaroknak, akik ket-
tôs állampolgárok lettek, és a külföl-
dön élô magyar állampolgároknak 
mindenképpen fel kell iratkozniuk, 
ezért az lenne a legegyszerûbb, ha 
átállítanák az egész rendszert a feli-
ratkozásra.” Ezt morálisan és alkot-
mányosan nemcsak vállalhatónak, de 
vállalanadónak is nevezte. 

Ehhez hozzáadjuk a mi 1994 óta 
hangoztatott álláspontunkat, miszerint 
tegyék kötelezôvé a választásokon 
való részvételt, s aki ezt elmulasztja 
azt büntessék meg. Ez így van Auszt-
ráliában, ahol az elmúlt héten önkor-
mányzati választások voltak. Tudomá-
somra jutott, hogy Belgiumban is kö-
telezô a választásokon való részvétel. 
Mindez, már csak azért is fontos, 
mert a választások után senki sem 
kérdôjelezheti meg annak eredmé-
nyét, mint ahogy manapság az ellen-
zék azzal érvel, hogy a résztvevôk és 
a távolmaradok arányát nézve a je-
lenlegi kormánynak nincs kétharma-
dos többsége. 

Reménykedünk, hogy az ausztráliai 
magyar nemzeti emiráció álláspontjá-
nak ismertetésével hozzájárulunk az 
állampolgárok elôzetes regisztrációja 
és a választásokon való kötelezô rész-
vétel érdekében hozandó törvények-
hez és 22 évvel a rendszerváltozás 
után végre részt tudunk venni a vá-
lasztásokon.

Kardos Béla 

Vélemények a 2014-es választások elôkészületéhez
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Lehetséges és legitim lenne egy 

újabb felfüggesztési eljárás beindítása 
Traian Basescu román államfôvel 
szemben –– vélekedett Dan Voicules-
cu, a kormányzó Szociálliberális Uni-
óban is részt vevô Konzervatív Párt 
alapító elnöke –– írta a kolozsvári 
Krónika.

A Basescu kérlelhetetlen ellenfelének 
számító médiamágnás –– akirôl jog-
erôs végzés állapította meg, hogy a 
rendszerváltás elôtt aktívan együttmû-
ködött a kommunista titkosszolgálattal 
–– egy, az Agerpres hírügynökségnek 
adott interjúban úgy vélte: az ország 
lakói az elnök menesztését akarják, az 
alkotmány 95. cikkelye pedig lehetôvé 
tesz egy újabb felfüggesztési eljárást.

Idôközben a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium visszaállamo-
sítása kapcsán kifejtette véleményét 
Viviane Reding, az Európai Unió 
igazságügyi biztosa. Szerinte a tagál-
lamoknak a rendelkezésükre álló jogi 
eszközök használatával szavatolniuk 
kell, hogy a területükön élô nemzeti 
kisebbségek alapvetô jogai megfelel-
jenek az alkotmányos rendnek és a 
nemzetközi jognak. A magyarországi 
Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) 
szolidaritásáról biztosítja a Sepsiszent-
györgyre, az igazság napjaként, a kol-
légium ügyében szeptember elsejére 
összehívott tömegtüntetést.

„A magyar cigányság Erdélyben, 
1990 márciusában, a véres marosvá-
sárhelyi eseményekkor már kiállt 
egyszer a romániai és erdélyi ma-
gyarság ügye mellett. Az akkor poli-
tikai okok miatt bebörtönzött magyar-
védô cigányok sok segítséget kaptak 
az anyaországi magyarságtól. A ma-
gyarországi roma társadalom legitim 
vezetôi, az ORÖ elnöksége kötelessé-
gének tartja, hogy kiálljon a nemzeti-
ségi oktatás szabadsága és a nemzeti 
nyelv ügye mellett, s delegációja ott 
lesz szeptember elsején Sepsiszent-
györgyön, amikor délben Erdély-szer-
te megszólalnak a harangok a Székely 
Mikó Kollégiumért” –– olvasható az 
önkormányzat közleményében.

* * *
Kettôszázhuszonkét millió dollárjába 

kerülhettek tavaly Kanadának a „szín-
lelt” magyar menekültek –– közölte a 
hét végén a honlapján a Kanadai Kor-
mányközi Konferencia Titkársága 
(CICS) az ország határôrizetének 
(CBSA) adataira hivatkozva.

A kanadai szövetségi és a tartományi 
kormányzatok munkájának összehan-
golására szakosodott CICS közlemé-
nyében rámutatott, hogy a menedékké-
relmet megszigorító, júniusban elfo-
gadott, úgynevezett C-31-es törvény 
célja éppen a „színlelt” menekültek 
által okozott költségek csökkentése. A 
kanadai határôrizet becslése szerint 
minden olyan menedékkérô, akinek a 
folyamodványát a Kanadai Bevándor-
lási és Menekültügyi Bizottság arra 
hivatkozva utasítja el, hogy az üldöz-
tetés ténye nem bizonyított, vagy nem 
jelenik meg az eljárásban elôírt meg-
hallgatás során, 50 ezer dollárjába 
(csaknem 11,5 millió forintjába) kerül 
a kanadai kormánynak.

A legtöbb menekültstátust kérô Ma-
gyarországról érkezik Kanadába. Szá-
muk 2011-ben 4442 fô volt. A CICS 
szerint tavaly „gyakorlatilag minden 
Magyarországi menedékkérôt elutasí-
tottak, ám mielôtt ügyüket lezárták, és 
ôket kitoloncolták volna, a kanadai 
kormány által a számukra biztosított 
jóléti és egészségügyi juttatások érté-
ke –– a sikertelen menedékkérôkre 
vonatkozó fejenkénti 50 ezer dolláros 
becslés alapján –– meghaladhatta a 
222 millió dollárt.”

A CICS közleménye szerint a legtöbb 
Magyarországról érkezett menedék-
kérô roma, s 40 százalékuk Miskolcról 
érkezett. A kanadai határôrizet úgy 
tudja, hogy ebben a városban összpon-
tosul „az a nagyléptékû és szervezett 
erôfeszítés, amely Kanadába küldi az 
embereket menekültstátust kérni”.

A közlemény emlékeztetett arra, 
hogy a C-31-es törvény alapján az 
állampolgársági és bevándorlásügyi 
minisztérium össze fogja állítani azok-
nak a biztonságosnak tekinthetô de-
mokratikus országoknak a listáját, 
ahol tiszteletben tartják az emberi jo-
gokat. Az ezekbôl az államokból ér-
kezettek menedékkérelmét az illeté-

kes kanadai hatóság az eddig jellemzô 
1000 helyett 45 nap alatt fogja elutasí-
tani, az érintettet pedig kitoloncolni.

„Ez lehetôvé teszi Kanada számára, 
hogy Magyarországot felvegye a biz-
tonságos országok listájára, és fel-
gyorsítsa az ebbôl az országból érke-
zett menekültstátus-kérelmek feldol-
gozását” –– fogalmazott a CICS köz-
leménye. A kommüniké egyúttal rá-
mutatott, hogy a C-31-es törvény 
megszüntette azt a menedékesek 
számára biztosított, ingyenes gyógy-
szerészeti, szemészeti és fogászati el-
látást, amilyenhez fogható a kanadai 
állampolgárokat a saját Medicare 
egészségbiztosítási rendszerükön ke-
resztül sem illethet meg.

Bár a közlemény nem foglalkozik ve-
le, az IRB döntései azt mutatják, hogy 
vannak megalapozott menedékkérel-
mek is. Kanada évente több tucatnyi 
magyar állampolgár üldöztetésrôl szó-
ló beszámolóját találja életszerûnek. 
Ezeknek az embereknek az esetében 
az IRB úgy ítéli meg, hogy Magyaror-
szág nem védte meg ôket a roma szár-
mazásuk miatt ôket érô hátrányoktól.

* * *
A cseh államfô a három kormány-

koalíciós párt elnökének küldött le-
velében személyes garanciát kért, 
hogy az egyházak kárpótlásáról ren-
delkezô törvénytervezet semmilyen 
vonatkozásban sem vonja kétségbe a 
Benes-dekrétumokat.

A Benes-dekrétumok alapján a máso-
dik világháború után kollektív bûnös-
ként bélyegezték meg a németeket, a 
magyarokat, több tehetôs cseh és szlo-
vák személyt pedig kollaboránsnak 
minôsítettek, megfosztották ôket a 
vagyonuktól, majd pedig elüldöztek a 
szülôföldjükrôl.

Annak, hogy Klaus személyes garan-
ciákat kér, az az oka, hogy a nagy vitát 
kiváltó kárpótlási javaslat nem csupán 
a kommunista hatalomátvétel, vagyis 
1948. február 25. után elkobzott egyhá-
zi javak egy részének visszaszolgáltatá-
sával számol, hanem azokkal is, ame-
lyeket az 1947. júliusában meghirdetett 
második csehszlovákiai földreform 
során államosítottak. –– Ilyen alapon 

Népellenes bûnök.
Az Ideiglenes Nemzetgyûlést 1945-ben Sztálin kivánsá-

gára hozták létre. Elôkészitô bizottságának megalakítását 
az 1944 december 12-én Moszkvából Debrecenbe érkezô 
politikusok kezdeményezték. Az Ideiglenes Nemzetgyûlés 
tagjait öt párt alkotta :

Magyar Kommunista Párt     90 tag 
Független Kisgazda Párt       56 tag
Szociáldemokrata párt           43 tag
Nemzeti Parasztpárt              16 tag
Polgári Demokrata Párt         13 tag
Pártonkivüli                           12 tag
Történelmi tény, hogy az említett pártokból három (Kom-

munista Párt, Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Parasztpárt) 
néhány hónappal késôbb már a pesti parlamentben a Balol-
dali Blokkba tömörült. Ennek a csoportnak célja, –-Rákosi 
vezetésével –– a magyar demokrácia szétverése, az egy-
párt rendszer bevezetése és Magyarország bolsevizálása 
volt. Az Ideiglenes Nemzetgyûlés tagjai között olyan „de-
mokraták” neveit láthatjuk mint Rákosi, Gerô, Révai (a 
leendô „négyesfogat” három tagja) és Dálnoki Miklós Béla 
vezérezredes aki 1944-ben átállt a szovjet csapatokhoz.

Ezeket figyelembe véve nem sok jót várhatunk ettôl a 
„demokratikus” Nemzetgyûléstôl, és az sem lep meg, hogy 
bevezették a hirhedt visszamenôleges ex post facto 1945. 
évi VII törvényt. Akkor a balliberális „haladók” nem elé-
gedtek meg csak egyfajta bûntett a „háborús bûn” létreho-
zásával hanem még hozzácsapták a „népellenesbûntett”-et 
is. Ezzel már nagyon messzemenô módon szándékoztak 

leszámolni a háborút megelôzô rendszerrel. Például, a 12. 
paragrafus elsô pontjában népellenes bûnös az, aki „fa-
siszta, illetôleg demokrácia ellenes pártban, szervezetben, 
vagy alakulatban tisztséget vállalt, avagy tagként tevé-
keny mûködést fejtett ki.” Így, mivel „demokrácia ellenes 
párt”-nak nincsen definiciója minden olyan párt-tag aki-
nek pártja nem szerepelt az Ideiglenes Nemzetgyûlés 
listáján ki volt téve súlyos bûnügyi eljárásnak. Az is bû-
nös volt, aki a „nép és demokrácia ellenes hirverés szol-
gálatába szegôdött.” Itt a „nép” és „demokrácia” definíciója 
nemcsak hogy nincsen, hanem ez gyakorlatban azt je-
lentette, hogy ez a törvény jobb-közép, vagy jobboldali 
beállítottságú emberek és média ellen irányult. Így aztán 
az történt, hogy az 1945 ôszén megrendezett választásokon 
Budapest székesfôváros lakosságának többsége egy kis-
birtokosok érdekeit képviselô parasztpártra a Független 
Kisgazda pártra szavazott, mert nem akart a „demokra-
tikus” „népi” kommunistákra és szociáldemokratákra 
szavazni.

Az, hogy az Ideiglenes Nemzetgyûlés ahol a kommunisták 
és csatlósaik többségben voltak egy olyan alapvetô em-
beri jogokat sértô 1945.évi VII törvényt produkált az nem 
meglepô. Meglepô és felháborító, hogy manapság a bu-
dapesti ügyészség ilyen ez post facto törvény alapján 
üldöz öreg embereket még messze a tengereken túlon is. 
Szerencsére az ausztrál bíróságokra számíthatunk, hogy-
ha máshonnan nem, ezektôl megkaphatjuk azt, amit mi 
úgy ismerünk hogy „fair go” azaz méltányos elbánás.

Kroyherr Frigyes



esetleg a vagyonaiktól megfosztott 
szudétanémetek, a fônemesek és kü-
lönbözô rendek képviselôi, esetleg 
mások is kárpótlást követelhetnek –– 
vélekedett az államfô. Közölte: a kért 
garanciák nélkül nem írja alá a doku-
mentumot.
Petr Necas kormányfô, a vezetô kor-

mányzati tényezô, a Polgári Demok-
rata Párt (ODS) elnöke elmondta, 
elôszôr az elnökkel közli a véleményét. 
Két kollégája viszont érthetetlennek 
nevezte az aggályoskodást, hiszen a 
jogszabályt támogató szavazatuk 
egyúttal kellô garanciát is jelent.

A cseh egyházak kárpótlásáról ren-
delkezô törvényt több mint két évti-
zedes vita és egyeztetés után június-
ban hagyta jóvá az alsóház, augusztus-
ban azonban a baloldali többségû sze-
nátus elutasította, ezért a jövô héten 
ismét szavaznak a képviselô testület-
ben. Az indítvány alapján a tizenhét 
cseh történelmi egyház és egyházi 
közösség 2013-tól összesen 75 milliárd 
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Az Egyesült Államokban megvásárolt 

étel 40 százaléka szemétbe kerül: az 
amerikaiak havonta fejenként mint-
egy 9 kilogramm élelmiszert dobnak 
ki –– derül ki a Nemzeti Erôforrás-
védelmi Tanács (National Resources 
Defense Council) friss jelentésébôl.

Az amerikai környezetvédelmi szer-
vezet szerint az emberek ezzel körül-
belül 165 milliárd dollárt dobnak ki 
évente. Az el nem fogyasztott élelmi-
szerek többnyire szemétlerakókban 
rohadva végzik, emiatt az Egyesült 
Államok metánkibocsátásának negye-
déért felelôsek.

A szervezet szerint ha az emberek 
csupán 15 százalékkal csökkentenék a 
kidobott élelmiszermennyiséget, azzal 
évente több mint 25 millió amerikai 
tudna jóllakni. A statisztikák szerint 
minden hatodik amerikainak nem jut 
elegendô étel. Az átlagos amerikai 
fogyasztó tízszer több ételt pazarol el 
mint egy délkelet-ázsiai, és másfélszer 
annyit mint az 1970-es évek Ameri-

korona (hozzávetôlegesen 830  milliárd 
forint) értékû épületet, továbbá szán-
tót, erdôt és tavakat kapna vissza.

Az olyan vagyon fejében, amelynek a 
visszaszolgáltatása nem lehetséges, az 
egyházaknak harminc éven át, az in-
flációtól függôen évente kétmilliárd 
korona körüli összeget utalna a cseh 
állam. Tizenhét évig a mintegy ötezer 
pap, illetve lelkész még a költségve-
tésbôl kapná a fizetését, de évrôl évre 
öt százalékkal kevesebbet.  2040-tôl a 
csehországi egyházak teljesen önálló-
an, költségvetési támogatás nélkül 
mûködnének. A cseh szocdemek (CS-
SD)  és a kommunisták (KSCM) a kár-
pótlás összegét tartják túlzottnak, a 
válságos idôkben pedig elfogadhatat-
lannak, mert súlyosan megterhelné a 
költségvetést. Ráadásul szerintük a 
Vatikán jelentôs gazdasági befolyás-
hoz juthatna Csehországban, mivel a 
legtöbb ingatlant a katolikus egyház 
szerezné meg.

* * *

kájában.
A jelentés az ENSZ Élelmezésügyi és 

Mezôgazdasági Világszervezetének 
(FAO) tavalyi adataira hivatkozva azt 
írja, hogy például a gabonából készült 
termékek 38, a tengeri étkek 50, a 
megvásárolt zöldségeknek és gyümöl-
csöknek pedig 42 százaléka végzi a 
szemetesben az Egyesült Államokra, 
Kanadára, Új-Zélandra és Ausztráliára 
összesített adatok szerint, míg a meg-
vett hús 22, a tejnek pedig 20 száza-
lékát dobják ki az ezekben az orszá-
gokban élôk.

* * *
A Kétnyelvû Gömörért és Nógrádért 

Szervezet a hétvégén Füleken két-
nyelvûséget követelô egy tucat mat-
ricát ragasztott ki, amelyek kéthar-
mada alig egy nap alatt eltûnt a vá-
rosból. A polgári aktivisták újfent a 
magyar nyelvi jogok évek óta tartó 
mellôzésére hívták fel a figyelmet.

„Bízunk benne, hogy a feliratokat 
olyan jog- és törvénytisztelô polgártár-
saink távolították el, akiket zavart, 
hogy mások tulajdonjogát megsértet-
tük. Bízunk benne, hogy ezek a jog- és 
törvénytisztelô polgártársaink ugyan-
ilyen következetesen fellépnek azok 
ellen is, akik évek óta figyelmen kívül 
hagyják és sértik a magyar anyanyelvû 
és magyar nemzetiségû lakosság alap-
vetô nyelvi jogait” –– áll a szervezetnek 
az MTI-hez eljuttatott közleményében..

A zöld-sárga rikító feliratokon a „ma-
gyar feliratok mellôzése diszkriminá-
ció” szöveg állt, és a szervezetnek ez 
volt a második ilyen jellegû akciója. 
Elôtte az aktivisták Rimaszombatban 
májusban ragasztották ki szlovák és 
magyar nyelvû matricáikat ––ame-
lyeket elsôsorban az óriásplakátokon 
hirdetôknek szántak –– azzal az üze-
nettel: az egynyelvû plakátok jogsér-
tést jelentenek egy olyan városban, 
ahol a magyar nemzetiségû és anya-
nyelvû lakosság aránya bôven meg-
haladja a 20 százalékot.

Az akciójuk nagy visszhangra talált a 
lakosság körében, és a szomszédos 
Fülekrôl több olyan személy is csat-
lakozott hozzájuk, akik elégedetlenek 
a csak szlovák nyelvû reklámtáblákkal 
és óriásplakátokkal a magyar többségû 
városban. A szervezet reményei sze-
rint sikerül „kölcsönös tiszteleten és 
elfogadáson alapuló olyan együttélést 
kialakítanunk a szlovák és magyar 
ajkú lakosság között –– nem csak Fü-
leken és Rimaszombatban, hanem 
minden többnyelvû településen ––, 
amelyben a tolerancia nem csak jól 
csengô üres szólam, hanem valós min-
dennapi gyakorlat” –– írja a közle-
mény.

* * *
A magyar nyelv hivatali használatá-

nak megkönnyítése céljából kétnyelvû 

információs füzetek megjelentetését 
kezdte el a Pro Civis felvidéki magyar 
civil szervezet, amelyek a legfontosabb 
szlovákiai törvényeket tartalmazzák – 
közölte Ôry Péter, a polgári társulás 
vezetôje.

A Pro Civis Füzetek nevet viselô 
kiadványsorozat minden része három-
ezer példányban jelenik meg. Az in-
gyenes kiadványokat bérmentve jut-
tatja el az önkormányzatokhoz a civil 
szervezet, abban bízva, hogy annak 
egy-egy példányát az önkormányzatok 
az általuk fenntartott intézményekbe 
is elküldik. A társulás egyelôre két fü-
zetet jelentetett meg, ezek három tör-
vény teljes fordítását tartalmazzák.

„A kiadványsorozat elsô részében 
Szlovákia alaptörvényét, vagyis a 
Szlovák Köztársaság alkotmányát 
jelentettük meg, a második rész pedig 
az önkormányzati törvényt, valamint 
az önkormányzati gazdálkodási tör-
vényt tartalmazza –– részletezte Ôry 
az MTI pozsonyi irodájának. Hozzá-
tette: a kétnyelvû kiadványokban egy-
más mellett szerepel az adott törvé-
nyek magyar és szlovák szövege.A 
Pro Civis füzetei azonkívül, hogy hi-
ánypótlóak –– hiszen a rendszerváltás 
óta nem jelent meg hasonló kiadvány 
––, a polgárok jogtudatát is növelik. 
„Hiába vannak bizonyos hatályos tör-
vények, mint például a nyelvhasználati 
törvény, ha az emberek nincsenek 
tisztában azzal, hogy azok milyen le-
hetôségeket nyújtanak számukra” ––
mutatott rá Ôry.

A Pro Civis Polgári Társulás és az 
általa létrehozott és mûködtetett ön-
kormányzati Intézet az elmúlt egy év-
ben 22 törvény magyar nyelvû válto-
zatát készítette el, ezek elektronikus 
változatait az érdeklôdôk a www-
.onkormanyzas.sk weboldalról tölthe-
tik le. Ezek közül jelentetett meg most 
hármat nyomtatott formában is a tár-
sulás, amelynek terveiben további 
kiadványok is szerepelnek. „Szeret-
nénk bôvíteni a kiadványok listáját, de 
ez egyelôre még az anyagiak függ-
vénye” –– mondta Ôry.

Fehér Ferenc
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ

Mobil: 0407 007-879
25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezve 

gondoskodok, az elhunyt szállításáról, az orvosi 
igazolvány és a hivatalos haláli oklevélrôl.

Angolul vagy magyarul, megegyezés szerint a temetést 
vagy hamvaztatást megrendezzük,

ahol a családtagok kellô módon búcsúzni és 
megemlékezni tudnak, elhunyt szeretteikrôl.

Forduljanak kérdéseikkel, bizalommal hozzám.
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Egy rövid halotti jelentés írja a 
„West Australian” 2012 aug. 10.  szá-
mában „De Domahidy (Andrew 
Coloman): Passed away 8th August. 
Dearly loved husband of Marianne, 
father and father in law of George and 
Catherine, Henriette and Michel... “

Ha egy átlag magyar Kelet Ausztrá-
liában el is olvasta ezt a szomorú 
tudósítást, valószínûleg elsiklott a sze-
me felette vagy talán csak magában 
mormogta: na, eggyel megint keve-
sebben vagyunk. Pedig érdemes itt 
egy kicsit elidôzni: kit is takar ez a 
név, s milyen veszteség érte Dr Do-
mahidy András eltávozásával nem 
csak az Ausztráliai magyarokat ha-
nem az egész magyar szépirodalmat.

Domahidy Andrásról több életrajzi 
könyvet fognak még írni az arra hi-
vatottak, irodalmi munkásságanak az 
értékelése már évek óta tart Magyar-
országon, s most hogy végleg kiesett 
kezébôl a toll, még élénkülni fog. Nem 
az a szándékom tehát, hogy irodalmi 
mûveit értékeljem, ezt hagyom má-
sokra. Inkább egy kicsit érzékeltetni 
szeretném, hogy ki is volt ez a sze-
rénységbe burkolózó kiváló ember, 
aki a magyarság szeretetérôl nem 
gomblyukba tûzott kokárdával, han-
goskodással, hanem kiemelkedô irói 
tehetségével, s szûkebb környeze-
tében, a perthi magyar református 
gyülekezetben végzett hosszú évtize-
des ônzetlen munkájával, tett bizony-
ságot.

Megnyerô személyisége miatt And-
risról, mert Domahidyt csak Andris-
nak hívták barátai s jó ismerôi, nem 
lehet pártatlanul beszélni. Több mint 

DOMAHIDY ANDRÁS

címû lapban.
Domahidy régi törzsökös magyar 

családból származik. Ôsei meghatá-
rozó szerepet játszottak nem csak 
Szatmár megye, hanem az egész or-
szág történelmében is. Nagyanyja, 
Teleki Blanka grófnô, gróf Teleki 
Sándor lánya. Ez volt az egyetlen 
gróf akit Petôfi Sándor barátjává 
fogadott, s mézeshetét is Telekinek a 
Szatmár megyei koltói kastélyában 
töltötte. Többek között itt írta a 
„Szeptember végén” címû versét is.

A gróf Teleki elôdök az ország leg-
jelentôsebb fôuri családjai közé tar-
toztak. A Domahidy ôsök pedig Szat-
már megye legnagyobb foldbirtokosai 
között voltak, e mellett országos, s ma-
gas megyei tisztségeket viseltek. Egy 
normális világban Domahidy András, 
az agglegény nagybátyjának, egyben 
keresztapjának, ezer holdját örökölte 
volna. De az elsô és második világha-
ború következményei nem voltak nor-
málisak. Domahidy András nagyapját 
1875 ben Szatmár megye fôispánjává 
nevezték ki.

Domahidy András Szatmárnémeti-
ben született 1920-ban s gyerekkorát a 
család székhelyén a szintén Szatmár 
megyei Szamosangyaloson töltötte. 
Budapesten jogi doktorátust szerzett 
1943-ban, de hamarosan be kellett 
vonulnia s mint huszár tiszt került 
Németországban amerikai fogságba. 
1945-ben visszatért Szamosangyalosra, 
de a birtokukat már elvették, a kasté-
lyuk körüli parkot, almást is felosztot-
ták. Majdnem három évig probálkozott 
egy kis, a helybeliek jóindulatából 
visszaadott, területen gazdálkodni, az-
tán rövid ideig Pesten volt ügyvéd-
jelölt.

Apja, Domahidy György, már ne-
hezen bírkózott a birtok adósságaival: 
bérbe adta, és Pesten, késôbb Máté-
szalkán lett orvos. Mikor Domahidy 
András apósát, báró Albert Kaast 
letartóztatták, Domahidy András is 
jónak látta elhagyni az országot 1948 
szeptemberében. A sors iróniája, hogy 
éppen száz évvel azelôtt dédapja, gróf 
Teleki Sándor is, mint Bem tábornok 

negyven évi barátság, s sok más 
kötôdés miatt, nem lehet elvárni tôlem 
sem hogy ez a beszámolóm elfogulat-
lan legyen. A 4000 kilométeres tá-
volság Melbourne és Perth között 
ugyan csökkentette a személyes talál-
kozásaink lehetôségeit, de nem gyen-
gítette azokat a szálakat amelyek 
mindkettônket közös hivatásunkhoz, 
egyházunkhoz, s fôleg magyarországi 
szûkebb származási helyünkhöz, a 
Szamos, Túr, s Kraszna vidékéhez, s 
ezen keresztül is, egymáshoz kötött. 
Szamosangyalost, a Domahidy András 
családi székhelyét, és nem messze tôle 
Szamosszeget, az én családom szárma-
zási helyét összekötô vén Szamos is 
egy elvághatatlan összekötô kapocs. 
Röviden, földik is voltunk.

Domahidy elsô regényében a „Vén-
asszonyok nyarában” a Szatmár me-
gyei földbirtokos osztály (arisztokra-
ták, dzsentrik) széthullását ábrázolja, 
méghozzá hitelesen, hiszen maga is 
ebbe a társadalmi osztályba született 
bele, ebben nôtt fel; belülrôl, családján, 
rokonain, barátain keresztül látta és 
élte át a második világháborút köz-
vetlen követô nagy társadalmi felfor-
dulást.

A magyarországi kommunista ura-
lom alatt csak torzitott, hamis képet 
lehetett írni, olvasni a magyar föld-
birtokos osztályról; annak országépítô, 
országmentô cselekedeteit mély hall-
gatás fedte. Domahidy, báró Rad-
vánszky János unszolására, elhatá-
rozta hogy errôl a rétegrôl egy igaz, 
valós képet fog megmenteni a feledés-
tôl. Bemutatja ôket, úgy ahogy voltak, 
hitelesen; jót, rosszat, torzitás nélkül. 
Ennek az elhatározásnak az egyik 
eredménye lett a „Vénasszonyok nya-
ra”. Tíz évig lapult a regény kézirata a 
fiókban míg a két évvel fiatalabb 
Svájcban élô öccse, Miklós biztatására 
elküldte Rómába a Máltai Lovagrend 
Lehel-Pályázat Bizottságának, s meg-
nyerte vele a nagydíjat. Ezzel a re-
génnyel mutatkozott be a magyar 
regényirodalomba 1969-ben, habár 
elbeszélései már rendszeresen meg-
jelentek 1959 óta az „Új Látóhatár” 

ezredese, a világosi fegyverletétel 
után számüzetésbe kellett, hogy men-
jen.

Két éves ausztriai és németországi 
tartózkodás után a Domahidy András 
hajója 1950-ben kötött ki, Nyugat 
Ausztrália fôvárosában Perthben, s 
Domahidy ott is maradt élete végéig. 
Neki is alá kellett irnia a két évi kö-
telezô fizikai munkáról szóló szerzô-
dést. Dolgozott, a munka mellett hoz-
zákezdett a tanuláshoz is, hivatásos 
könyvtárosi képesítést majd ujabb 
egyetemi diplomát szerzett, s végül az 
West Australiai Egyetem jogi tanszék 
könyvtárának lett a vezetôje.

Ausztráliába jövet, a hajón a véletlen 
összehozta egynéhány hasonló osztály-
beli és hátterû magyar menekülttel 
akikkel tartotta a barátságot éveken 
keresztûl. Említésre méltó, hogy a volt 
földbirtokos dzsentri, arisztokrata ré-
teg egy része nem birt megbirkózni az 
új haza kihivásaival, kihullottak, de 
fiatal és középkorú tagjainak nagy 
része Ausztráliában is jól megállta a 
helyét. Dolgoztak, tanultak, jónéhá-
nyan magas beosztású munkákat viv-
tak ki maguknak, többen az egyeteme-
ken, fôiskolákon tanári állásokat sze-
reztek, s az ausztrálok is felfigyeltek 
rájuk.

 Egy kis epizódot megemlítek. Az új 
Tasmániai Fôiskola (késôbb a Tas-
mániai Egyetem része) felavatására 
1973-ban meg volt híva Gough Whit-
lam, munkáspárti miniszterelnök is a 
feleségével. Radvánszky Jánosnak, 
mint a neveléstan tanszék vezetôjének, 
s nekem mint a könyvtáros tanszék 
vezetôjének, az volt az egyik felada-
tunk, hogy irassuk alá a nagyobb mél-
tóságokkal a vendégkönyvet. Radván-
szky soha nem használta a bárói címét 
sem a munkahelyén, sem másutt. 
Mégis, mikor elénk állt a nagytermetû 
Mrs. Whitlam, ránk mosolygott, 
aláírta a könyvet, és Radvánszkyhoz 
fordulva gúnyosan mondta „Thank 
you baron”, s jól megnyomta a baron 
szót. Tehát pontosan tudta hogy ki, mi. 
A munkáspártiaknak még abban az 
idôben is, a báró majdnem olyan volt 
mint bikának a vörös posztó.

Az uj társadalomba való beilleszke-
dés kihívásaival kapcsolatos baráti 
beszélgetések, a múlt felidézése, a 
jövô tervezgetései s az új személyes 
tapasztalatok, egy ujabb regénnyé 
érlelôdtek Domahidyban. Az új 
könyve, „Árnyak és asszonyok”, 1979 
ben lett kiadva Bernben, majd a 2. 
kiadás Budapesten 1985-ben, s az 
angol fordítása „Shades and women” , 
Perthben 1989 ben.

A Domahidy családban az irodalom 
szeretetének hosszú hagyománya van. 
A Teleki- Petôfi barátságot már 
említettem. Telekinek a saját újság 
cikkjei, emlékiratai is nagy népszerû-
ségnek örvendtek annak idején. Jókai 
Mór is többször járt Szatmár me-
gyében s egyszer felkereste Szamos-
angyaloson barátját, képviselô társát, 
Domahidy Sándort, András nagyap-
ját is. A Domahidyaknál hallott tör-
téneteket, s a szatmári élményeit, fô-
leg az Ecsedi- lápét, beleszôtte regé-
nyeibe. A kastélyok, kuriák könyvtá-
raiban nagy számú, kitünô irodalmi 
értékú könyvek áltak a tulajdonosok, 
rokonok, vendégek rendelkezésére. 
Talán nem véletlen, hogy Domahidy 
András öccse, a már említett Miklós, 
is irodalmi kitüntetésekkel díjazott író 
lett Svájcban. Két regényét is megfil-
mesítették.

Domahidy András huszártiszti élmé-
nyei tükrözôdnek egy kicsit „Páva a 
tányéron”, címû regényében, amely-
nek a központjában egy fiatal huszár 
tiszt szerelmi története áll, amikor a 
második világháborúban egy rövid 
ideig a német lengyel határ közelében, 

egy kastélyban van elszállásolva. Ez a 
könyve 1989-ben jelent meg Buda-
pesten.

Az „Új Látóhatár” címû, magyar 
emigráns irodalmi és politikai folyó-
iratban rendszeresen jelennek meg 
Domahidy elbeszélései, irásai 1959-tôl 
kezdve. 1989 ben azonban „Szitakötôk” 
címmel egy elbeszélés gyûjteménye 
jelenik meg könyv alakban. A sokol-
dalú elfoglaltsága mellett, a Szabad 
Európa rádiónak tíz évig volt ausztrá-
liai tudósítója. 

Domahidynak már az elsô két köny-
ve nagy feltûnést keltett Magyaror-
szágon is. Könyvein keresztül Auszt-
rália rákerült a magyar irodalom tér-
képére. Most már Ausztrália irodal-
milag is számon van tartva, azért mert 
Domahidynak van valami új mondani-
valója s azt új formában adja elô. 
Domahidy, nem csak azzal tünt fel, 
hogy pl. egy elsülyedt korszakról mu-
tat be egy hiteles társadalmi képet, 
hanem azzal is, hogy azt hogyan tálalja 
fel.

 Amikor már tele vagyunk a rádió és 
tv. bemondóinak, s az újságírók pesti 
tájszólását követô eltorzult, angol kife-
jezésmódot majmoló, kicsavart ma-
gyarságával, akkor valóságos felfris-
sülést jelent Domahidy gyönyörû, 
szép tiszta magyar mondatait olvasni. 
Ô a magyar nyelv igazi mûvelôje: úgy 
gyúrja, formálja a szavakat, monda-
tokat, mint a fazekas vagy a szobrász 
az agyagot, hogy minél szebb legyen. 
A magyar nyelv hangtani eltorzitása 
nem érezhetô irásban, de a beszédben 
annál inkább. Domahidy háromszor is 
hazalátogatott szeretett falujába, s 
maga is finoman megjegyezte az 1980 
as éveki utolsó látogatása után a neki 
kedves, szép szatmári kiejtéssel kap-
csolatban „Csak hanglejtésük nekem 
olyan kedves szatmári bája kopik el, 
válik mindinkább pestivé, ahogy az a 
rádió, a televízió beszédébôl ragad 
rájuk.”

 Domahidy „Szülôföldem szép hatá-
ra” címû kis irását nem lehet másnak 
nevezni mint az iró szorosan vett szü-
lôföldje, a Szamos, Túr, Kraszna vidé-
ke iránt érzett szerelmi vallomásának. 
Már az elsô mondata így kezdôdik 
„Mindig úgy éreztem: Pesten csak 
lakom. Mikor hazamentem a megyém-
be, Szatmárba, ott éltem igazán”.

2000 március 15-én Magyarország 
nemzeti kulturális örökség minisztere, 
a kuratórium javaslata alapján, nagy-
becsû Márai-Sándor irodalmi díjat 
adományozott Domahidy Andrásnak.

Önzetlenségére, kis közössége iránti 
felelôsség érzésére jellemzô, hogy a 
perthi magyar református gyülekezet 
alapító gondnoka volt több mint ötven 
éven keresztül. A lelkészek jöttek, 
mentek, de Domahidy maradt: viselte, 
intézte a gyülekezet minden gondját, 
baját. Minden két héten tartott pré-
dikációin keresztül bátorította hitbéli 
testvéreit hitük s magyarságuk meg-
tartására. Szatmár megye másik nagy 
szülöttjének, Károli Gáspárnak, a 
bibliaforditását naponta olvasta.

Az utolsó több mint tíz évben ízûleti 
betegség folytán sokat szenvedett. 
Franciaországban élô orvos veje min-
dent megtett hogy segítsen. Mégis, 
végül 92 éves korában egy tüdôgyul-
ladás szabadította meg örökre a szen-
vedéstôl.

Dr. De Domahidy András Kálmán 
Viktort, dr juris, BA., ALIA, 
minden fenntartás nélkül állíthatjuk 
Szatmár megye többi irodalmi nagyjai 
sorába. Biztos vagyok benne, hogy 
Móricz Zsigmond, Kölcsey Ferenc, 
Károli Gáspár, Dsida Jenô, Végh 
Antal, Kaffka Margit is szívesen 
maguk közé fogadnák, ha még élné-
nek. Lehet, hogy már köztük is van.

Dr Kósa Géza A.

A wonderful mother,

A remarkable lady,

A friend to many,

She will be sadly missed

Nem múlnak ôk el, akik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,

Ôk itt maradnak bennünk csendesen még...

(Juhász Gyula)

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Korchma Klára
2012. július 26-án, életének 86. évében visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

Drága Édesanyánktól végsô búcsút 
Nt. Keresztesi Flórián szertartását követôen 2012. július 31-én vettünk.

Gyászolják gyermekei Frank és Clare, Korchma Miklós gyermekei Péter és Zsuzsi,
unokái Ben és Robert, menye Madeleine, veje Andrew és számtalan barátja.

Emlékét szívünkben megörizzük
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A szerzŒ feleségével, Katival a 

tengert járja. A Royal Caribbean 
és a Princess Cruises hajóstársasá-
gok luxushajóin tartanak ismeret-
terjesztŒ elŒadásokat és természe-
tesen közben sok csodálatos helyet 
látogatnak meg, sok érdekes em-
berrel találkoznak. Legutóbbi él-
ményeiket osztják meg újságunk 
olvasóival. 

...Mint elŒzŒleg említettem, a Bá-
dogdoboz Sziget megérdemel egy kü-
lön beszámolót. S ha már ott vagyunk, 
akkor a Fehér Szigetet, azaz a White 
Islandot is érdemes meglátogatnunk, 
tehát most  mindkettŒrŒl szó less. Szó-
val, hogy is volt?

A Déli Csendes Óceán napfényes 
vizein hajózva, a legtöbb valamire va-
ló utasszállító hajó kapitánya hajlandó 
egy kis meglepetésben részesíteni uta-
sait. Mivel hajónk, a Regal Princess 
nem tudott kikötni Rarotongán az ott 
dúló vihar miatt, joviális kapitányunk 
kárpótlásként egy több mint száz ten-
geri mérföldes vargabetût szántott az 
óceánon, hogy olyasmit mutathasson 
nekünk, amit a bélyeggyûjtŒkön s né-

A történet 1882-ben kezdŒdik, ami-
kor is egy  William Travers nevezetû 
kókuszdió (kopra) ültetvényes, szigeti 
magányában egyre sóvárabban vára-
kozott a csigalassúsággal érkezŒ leve-
leire. Ezeket az évente egyszer-két-
szer megérkezŒ – de csak a biztonsá-
gosan mély vízben horgonyozó – kop-
raszállító hajók kézbesítették. Sóvár-
gását csak fokozta, hogy néha napján 
azért meg-megpillantotta a messze-
ségben haladó, de hamarosan eltûnŒ 
utasszállító vagy teherhajók füstjét. 
Számára jóformán ennyi volt a külvi-
lággal való kapcsolat, egészen addig, 
míg ki nem agyalt egy újítást. Ez 
abból állt, hogy a tongai póstahivatalt 
megkérte, adják át a póstát a Niua-
fo’ou- hoz közel járó hajók kapitánya-
inak, s azok a szigetet megközelítve, 
egyszerûen dobják a leveleket a vízbe. 
Œ majd kiküld értük egy jó úszót... Így 
is lett, a Union Steamship Company 
kapitányai elvállalták a közvetítŒ sze-
repet, a Niuafo’ou-ra érkezŒ leveleket 

nére. A sziklás szárazföld alig 2 km 
átmérŒjû, s ebbŒl meredeznek az égnek 
(312 m magasságig) azok a sziklák, me-
lyek a ma már szétrobbant kráter meg-
maradt peremét jelzik. Mert kitörések-
ben itt sem volt hiány az elmúlt idŒk-
ben. A White Island-i tûzhányó békét-
lenkedéseit már a XIX század eleje óta 
jegyzik, s a lajstrom ugyancsak hosz-
szú. Mindennek ellenére a szigetet 
Cook kapitány látogatása elŒtt is gyak-
ran felkeresték az újzélandi maorik, 
mert az ott fészkelŒ tengeri madarak 
tojásai és kövér csibéi bŒséges zsák-
mányt nyújtottak nekik. A szigetet ‘Te 
Puia o Whakaari’- ként ismerték. A név 
jelentése: „Dramatikus Tûzhányó”.  A 
madárzsákmányt a szigeten nagy meny-
nyiségben fellelhetŒ kénnel tartósí-
tották. Ezt a könnyen kitermelhetŒ ás-
ványi kincset aztán a késŒbb ideérkezŒ 
fehér ember is kihasználta, s vállalkozó-
szellemû újzélandi üzletemberek kén-
kitermelŒ üzemet hoztak létre. A mun-
kások egy kis tanya-szerû falut is épí-
tettek maguknak, közvetlenül egy nagy 
szula fészkelŒtelep mellett, ahol sok-
ezer pár madár költötte csibéit. A telep 
feltételezhetŒen sokezer éves lehetett 
már, a sziget eredeti Œslakói minden 
bizonnyal a tengeri madarak voltak. 

A vállalkozás nem volt kimondottan 
sikeres, részben az idŒnként bekövetke-
zŒ kitörések, részben pedig az alkalma-

Hangay György

Bádogdoboz Sziget és egy füstölgŒ tûzhányó

hány erre tévedt tengerjáró utazón 
kívül nem sokan ismernek. Már ez a 
tény egymagában is felkeltette mind-
annyiunk figyelmét, s alig vártuk, 
hogy odaérjünk. Hamarosan fel is 
tûnt  a nevezetes hely a láthatáron: 
Niuafo’ou, azaz Tin Can Island, vagyis 
Bádogdoboz Szigetet.

A tongai szigetcsoportnak legésza-
kibb szigete ez a parányi, mintegy 49 
négyzetkilométeres szárazföld. Kiköt-
ni még akár egy kis csónakkal sem 
egyszerû itt, mert a hullámverés ost-
romolta part éles sziklái és korall-
tömbjei veszélyesek, kikötŒ pedig nem 
épült még, s valószínûleg nem is fog...
Mi még horgonyt sem vetettünk, csak 
megálltunk, talán másfél- két kilomé-
terre a sziget partjaitól. ElŒttünk bo-
zótos erdŒvel borított földdarab ter-
jeszkedett, s a sziget belsejében egy 
magas (260 m) vulkánikus kúp jelezte, 
hogy „ igazi” szigettel van dolgunk, 
nem pedig csak korall-zátonnyal. Kü-
lönös formájú ez a sziget,  jóformán 
gyûrû alakú, nagyjából vagy 8 km szé-
les, de közepén van egy 5 km átmérŒjû 
tó, helybéli nevén Vai Lahi (angolosan 
Big Lake), benne néhány aprócska 
szigettel. Valójában ez egy nagy „gö-
dör”, egy jelenleg csendes tûzhányó 
egykori krátere, melyben a víz tavat 
alkotott. A tófenék a szigetet körbeve-
vŒ tenger szintjénél jóval alacsonyabb. 
De a most nyugodtnak tûnŒ vulkán 
nem is olyan régen igazi tûzhányó volt, 
apróbb kitöréseit már 1814 óta jegyzik. 
A múlt század közepén aztán megva-
dult, mégpedig olyannyira, hogy 1946-
ban teljes erŒbŒl tört ki, menekvésre 
késztetve a sziget 1200 lakosát. Vagy  
12 éven át Niuafo’ou lakatlan volt.  

De ne vágjunk a dolgok elébe, in-
kább pillantsunk vissza a múltba, hogy 
fényt deríthessünk a furcsa „bádog-
dobozra” amirŒl nevét kapta ez a sziget.

a sziget partjaitól mintegy másfél 
kilométernyire, vízhatlan csomagolás-
ban a hullámok gondjára bízták. A 
vízhatlanítás legegyszerûbb módját 
választották, az akkoriban általánosan 
közkedvelt „tengeri kétszersült” azaz 
„sea-biscuit” mintegy 20 liter kapaci-
tású bádogdobozába (angolul tin can ) 
tették a leveleket. Mint általában a 
Csendes óceáni szigeteken mindenütt, 
itt sem volt nehéz egy jó úszót találni, 
aki aztán könnyedén partra is vontatta 
a póstát. Igen ám, de Mr. Travers 
válaszolni is akart a levelekre, így hát 

ben William Traverset két fehér ültet-
vényes követte: Charles Stuart Ram-
say  (1921) és Walter George Quensell 
(1928). Mr. Ramsay, keményen meg-
dolgozott a póstáért, ugyanis Œ maga 
úszott oda-vissza a leveleket rejtŒ bá-
dogdobozokkal a veszélytelennek nem 
mondható tengerben. Összesen 112 
alkalommal tette ezt meg, néha vihar-
ban, alkalmanként éjszaka. Ha egy 
hajó éppen éjjel ért a sziget közelébe, 
a lakosok nagy tüzet raktak a parton, 
részben azért, hogy a hajóról látható 
legyen a sziget, részben pedig azért, 
hogy az úszó póstás visszataláljon!  
Walter Quensell aztán tovább fejlesz-
tette Travers „találmányát”, s nem 
sok idŒbe tellett, mire a dolognak kez-
dett üzlet-szaga is lenni. A feladandó 
levelekre saját pecsétjét nyomta, s 
így egy filatéliai különlegesség jött 
létre, mely nagyon hamar keresetté 
vát a bélyeggyûjtŒk köreiben. A 
pecséttel ellátott borítékok „Tin Can 
Island Mail”- ként váltak ismertté. Ez 
aztán megnyitotta a levéláradatok e-
lŒtt a zsilipkaput; a pósta elkezdett 
özönleni a világ minden részérŒl Tin 
Can Islandra. Hogy a feladók vissza-
kapják a legtöbbször saját maguknak 
címzett borítékokat, valamelyes díjat 
fizettek a szigeti „póstamesternek”. 
Az ebbŒl származó bevétel nemsokára 
bŒségesen túlszárnyalta a kopra (az-
eddig a sziget egyetlen kereskedelmi 

dult. Ma már modernizálódott persze, 
senki sem hajlandó kiúszni az ideláto-
gató hajókhoz, de még evezŒs csónak-
kal sem jönnek, hanem csak motoros-
sal. De a póstát most is ugyanúgy szállít-
ják, mint azelŒtt. A ma már hagyomány-
nyá vált  mûvelet egyik érdekes szín-
foltja ennek a csodálatos világnak. Öt 
nap múlva ismét egy érdekes élmény-
ben volt részünk. Egy különös, fehér 
felhŒre lettünk figyelmesek a délkele-

hamarosan az úszó póstás nem üres 
kézzel úszott kifelé sem: a feladandó 
levelek is bádogdobozba, majd a ha-
jóskapitányok kezébe kerültek. Bein-
dult hát a rendszeres póstázás - Niua-
fo’ou átvedlett Tin Can Island- á. Mivel 
az úszás azért mégiscsak kemény pró-
batétel volt, próbálkoztak más mód-
szerekkel is. Többek között rakétával 
lŒtték ki a póstát a hajóról, de ez vagy 
túlrepült a célon és a sziget közepében 
lévŒ tóba hullott vagy lángralobbant, 
megsemmisítve a leveleket. Maradt 
tehát az úszás... Az 1920-as, 30-as évek-

ti látóhatáron. Kapitányunktól megtud-
tuk, hogy közeledünk egy másik vulká-
nikus szigethez, White Islandhoz. Ne-
vét felfedezŒjétŒl, James Cook- tól 
kapta, aki elsŒ fehér emberként  1769 
október 1- én látta meg és a felette go-
molygó fehér felhŒrŒl nevezte el. A 
felhŒ nem más mint a tûzhányóból ki-
pöfögŒ vízgŒz és gáz. Néha akár 15-20 
km átmérŒjû is lehet, s ilyenkor jól 
látható szabad szemmel akár a 48 km 
távolságban lévŒ Új Zélandból is. A 
felhŒ alatt nemsokára meg is pil-
lanthattuk a vulkán csúcsát. Ahogy 
közeledtünk, úgy „nŒtt” a sziget a látó-
határon. De még mielŒtt odaértünk 
volna, újabb látványosság került sze-
münk elé:  a végtelennek és üresnek 
tûnŒ semmiségbŒl egyszerre csak né-
hány víz és szélmarta sziklacsonk buk-
kant fel. A világ legelhagyatottabb 
szirtjeinek látszottak ezek a magányos 
kövek, melyeken jóformán még fû 
sem termett. Meredek oldalaikra még 
csak fel sem tudott volna kapaszkodni 
egy hajótörött, de még ha sikerült is 
volna valahogy felmásznia a rideg 
sziklák egyikére, ott csak a szomj- és 
éhhalál várt volna rá. Mert az ilyen 
sziklák láttán az embernek óhatatlanul 
hajótörés jut eszébe...Természetesen a 
mai világban erre ugyancsak kis esély 
van, hiszen a modern hajók navigációs 
felszerelése megakadályozza az ilyen-
féle szerencsétlenségeket.

Valójában ezek a sziklák, s a mostmár 
egyre közelebbnek tûnŒ White Island 
is egy hatalmas, vízalatti vulkán leg-
magasabb pontjai. Maga a hegység a 
mintegy 1600 m mélyégben húzódó 
ten-gerfenékrŒl emelkedik a víz felszí-

zott technika elégtelenségei miatt..A 
csúcs-teljesítmény  évi 1500 tonna  volt 
néhány esztendŒn át, de aztán egyre ke-
vesebb. A kénkitermelésnek egy várat-
lan szerencsétlenség vetett véget: 1914- 
ben a fŒ-kráter déli fala leomlott és egy 
roppant földcsuszamlás maga alá temet-
te a munkások lakótelepét. Mind a 11 
ember életét vesztette, a katasztrófa e-
gyetlen túlélŒje a Nagy Péter nevezetû 
macskájuk volt. Azóta a sziget lakatlan, s 
csak a korróziómarta gépalkatrészek s 
néhány rom jelzi az egykori kéntermelŒk 
nyomait. De a szula telep túlélte a múlt 
természeti csapásait, s még a szigetrŒl 
készült légifelvételeken is jól kivehetŒ a 
temérdek, fészkén ülŒ madár hófoltra 
emlékeztetŒ látványa.

White Island magánterület  volt még a 
közelmúltban is, s habár tulajdonosa sem-
mi hasznot sem húzott belŒle, mégis gyak-
ran emlegette, hogy  ugyancsak büszke 
egy aktív tûzhányó birtoklására. Ma az 
újzélandi állam viseli gondját a szigetnek, 
mely teljes természetvédelem alatt áll. 

Hajónk tisztes távolban, a vízalatti 
sziklákat gondosan elkerülve, lassan tá-
volodott Whakaari- tól.  TávcsŒvel még 
jól kivehettük a hatalmas, egymásra do-
bált sziklatömböket, a leomlott kráter-fa-
lat és a mára már betonkeménységûre 
meredt  lahar- t, mely alatt örök nyugal-
mat talált a 11 szerencsétlen kénbányász. 
A szürke sziklák egyhangúságából bízta-
tóan integetett felénk a szulatelep fehér 
foltja, bizonyságát adva annak, hogy a 
természet csapásait, legyenek bármilyen 
kegyetlenek, túléli az állatvilág.

Délutánra már csak egy fehér felhŒ 
jelezte a láthatáron, hogy ott egy 
tûzhányó rejlik...

árúcikke) értékét. De megjegyzendŒ, 
hogy a nyílt tengeren való úszás ve-
szélyes volt. Egy szerencsétlen vállal-
kozót 1931- ben el is kapott  egy cápa... 
Attól fogva Tonga államfŒje Salote 
KirálynŒ elrendelte, hogy  csónakon 
hozzák- vigyék a dobozokat.

Quensell 27 éven át folytatta a furcsa 
póstásmesterséget. Ez alatt több mint 
másfél millió levél ment át keze között, 
148 országba címezve. 

Amikor az 1946- os vulkánkitörés u-
tán végre visszatértek a szigetlakók 
(1958-ban), a bádogdoboz pósta újrain-
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2012. szeptember 16-án vasárnap de. 11. órakor

 Istentisztelet
  a North Fitzroy-i Magyar Templomban

Igét hirdet: Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)
Istentisztelet után 12 órától ebéd 

a Templom melletti Bocskai Nagyteremben
Minden kedden 12 órától Biblia óra a Bocskai Nagyteremben 

Honfitársainakat szeretettel hívjuk és várjuk

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy
Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

E-mail: melbref@gmail.com
Telefon: (03) 9481-0771 

Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)
9439-8300 (Csutoros Csaba fôgondnok)

SPRINGVALE (VIC.)
2012.  szeptember 16-án vasárnap du. 3 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Incze Dezsô

Sprigvale Lutheran Church (3. Albert Ave)
SYDNEY STRATHFIELD(NSW)

2012.szeptember 16-án, vasárnap d.e 11.30 órakor 
Istentisztelet

 Igét hirdet: Keresztesz Flórián
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
 2012. szeptember16-án, vasárnap de. 11. órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hirdet: Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán du. 2.30--tól BIBLIAÓRA, a lelkész ill. 

a gyülekezeti tagok lakásán. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2012. szeptember 16-án vasárnap de. 11 órakor,  
 ISTENTISZTELET

 150 Fourth Avenue, Marsden, a marsdeni Magyar Házban
Igét hirdet:  Kovács Lôrinc

Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2. órakor a szeptemberi 
Istentisztelet nem lesz megtartva 

Igét hirdet: Kovács Lôrinc
a St Paul templomban. St. Paul Terrace. Brisbane

GOLD COAST — ROBINA 
2012. minden hónap elsô vasárnapján 2. pm. bibliaóra, harmadik vasárnapján 

(szeptember 16-án) du. 2 órakor 
 Istentisztelet 

 Cottesloe Drv. and University drv. sarok Robina 

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

Felelôs szerkesztôk. C. és J. Csutoros
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068

Telefon: (03) 9439-8300 — (03) 9481-0771

Újkenyér ünnepet követô hétfôn, meglátogattuk Traralgonban élô Kovács Gyurka és 
Piroska gyülekezeti testvéreinket, akik a látogatás alkalmával az Úrvacsorai közösségben is 
részesültek. Gyurka (öreg légiós sargent barátunk) és Piroska a hatalmas távolság ellenére is 
támogató tagja gyülekezetünknek és ezúton is köszönjük gyülekezetünk fenntartásához 
gazdag adományukat, Isten áldását kérve a senior és fiatal Kovács család életére.

Apák napján, 
Ady Endre verse... 

„Krisztus kereszt az 
erdôn”, 
szavalja 

Csutoros Csaba.

Úrvacsora közben

Kovács Piroska, Dézsi Csaba és Kovács Gyurka
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Apák napja a Bocskaiban
Igaz, hogy nem igazán magyar ünnep, de ha már egyszer itt élünk a világ 

másik pontján, akkor szerintem nagyon jó dolog átvenni egy-két jópofa ünnepet 
az angolszászoktól, történetesen most az Apák napját. 

Szeptember 1-jén délután a Bocskaiban összegyûltek kicsik és nagyok, hogy 
megünnepeljük az elsô Magyar-Ausztrál Apák/Daddy-k napját.

Kicsit lassan ment a gyûlekezés, de a végén közel 40-en voltunk, összesen 11 
család tagjai. A templomban gyülekeztünk, ahol a gyerekek megtanítottak egy 
kánont az apukáknak majd édesapákért mondott ima és áldás utan a szemben 
lévô parkba mentünk. Apukák és gyermekeik versenyeztek csapatban 
egymással,  a legkisebb gyerek — ha jól tudom — az én lányom, Ella volt aki 3,5 
éves, a legidôsebb Máté és Eszter 11 éves. Szerintem mindenki nevében 
írhatom, hogy igazán jól éreztük magunkat. Szépen és végre melegen sütött az 
elsô tavaszi napon a nap, nagyon kellemes volt a parkban játszani. Különösen jó 
volt, hogy most nem csak az anyukák találkoztak, — akikkel ha máshogyan nem 
is, de legalább látásból mind ismerjük már egymást, a vasárnapi ovi/suli miatt 
— de végre az apukák is megismerték egymást és minket. Így egy kicsit talán 
közelebbi kapcsolatba kerültünk mindannyian.

Makkai Márti nagyon jópofa gyakorlatokat talált ki. 2 csapatban versenyeztek 
az apukák és gyermekeik, voltak ügyességi, gyorsasági gyakorlatok, bizalom 
játék és bizony a végére, igencsak lihegtek és kifáradtak a csapattagok. Minden 
apuka és gyermeke — vagy gyermekei — ügyesen küzdöttek, de a végén — bár 
igaz csak 1 ponttal — a kék csapat került ki gyôztesen. Gratulálunk nekik!

Mi páran anyukák, akik eljöttünk drukkoltunk, fényképeztünk és persze 
élveztük a közös idôtöltést.

A verseny után az elpilledt résztvevôk, a méltán megérdemelt sör+hot-dog 
mellett beszélgettek és némi izomlázzal, fáradtsággal küzdödtek.

Addig a gyerekek Márti segitségével a másik teremben, egy szép koronát 
készítettek, hogy megkoronázzák A nap királyait. Így a végén még a legfájóbb 
hát is — ami a  sûrû gyerekemelgetés miatt lett persze — rögtön feledésbe 
merült, mihelyt az apukák fejére került a saját gyermekük által készitett 
korona, mint Apák napi ajándék.

Nagyon jó délután volt. Köszönjük Mártinak, Csabának és mindenkinek aki 
részt vett benne. Reméljük jövôre is lesz, és akkor még többen jönnek el.

Én személy szerint nagyon örülnék több ilyen közös programnak, hiszen 
szombat este 8-kor nemcsak Ella, hanem a férjem, Tony is rögtön aludni tért. 
Lehet, hogy a Mártiék titkos célja volt, lefárasztani az apukákat és a gyerekeket, 
hogy az anyukáknak legyen egy nyugodt estéjük.?! Ha igen, akkor ez sikerült!  
Pláne köszi Márti és Csaba!  

Visnyei Ágota

A nyertes kék csapat

A versenyzôk...

A nap királyai

Gólya viszi a lányát

A legfiatalabb versenyzô

VASÁRNAPI 
ISKOLA 

minden hónap elsô és 
harmadik vasárnapján 

délelôtt a Bocskai 
Nagyteremben. 

A gyermek foglalkozásokkal 
kapcsolatban érdeklödni lehet 

Makkai Mártánál a  
0408 950 491 

számon. 
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KRÓNIKA

operett dalokból összeállított mûsorá-
val.

II.
A Gold Coas-i Nyugdíjas Klub aug. 

29.-én tartotta a Senior Week ünnep-
ségét összekötve államalapítónk Szt. 
István megemlékezéssel.  A rendez-
vényt nagy érdeklôdés elôzte me, mi-
vel a meghívott vendégek névsorában 
a helyi Counsil Bob La Casra megbí-
zottján kivûl, más nemzetiségû klubok 
elnökei, valamint az „On the Line” 
Senior Computer Club Robert és Da-
vid Cripps képviselôi is szerepeltek.  

Capt. Somogyi Sándor klub elnök 
köszöntötte a megjelenteket és mél-
tatta a Senior Week jelentôségét. Majd 
rövid mûsor következett, melyet latin 
téncosok nyitottak meg, követve azt 
Oláh Erzsébet szavalata és záróként 
Vastag István hegedûn és Bozsik 
Tamás tárogatón régi magyar dalcso-
korral szórakoztatta a közönséget.

A rendezvény második részében a 
Szent István megemlézés hangzott el 
Bozsik Tamás elôadásában, majd 
Nuspán Eszter mb. elnök a Panorama 
Világklub G.C.-i Társklubjának a meg-
alakúlását jelentette be. A Himnu-
szunk eléneklése után, ünnepi ebéddel 
zárult a találkozó.

G.C.-i tudósító

Hírek a Gold Coastról
I.
Immár hagyomány, hogy Queens-

Szent István bál 2012 
A Magyar Ház Szövetkezet igazga-

tósága, egy több éves mulasztást pró-
bált jóvátenni augusztus 18-án mikor 
is Szent Istvánra, egy bál keretén 
belûl emlékeztek meg.

Szent Istvánra a világ bármely ré-
szén élô magyarok évente, rendsze-
resen megemlékeznek.

Mint elsô keresztény, Szent, ország-
alapító királyunkra és az európai 
földrész elsô alkotmányának megal-
kotójára emlékezhetünk.

A kinti nyirkos hidegbôl a terembe 
belépve pont ellenkezôje fogadta az 
embereket és nem csak a fûtés miatt 
volt meleg, a hangulat úgyszintén az 
volt. Igaz a régi szép idôk több százas 
tömegeit nem sikerült elôvarázsol-
nunk, de a jelenlevôk szemmel lát-
hatóan jó hangulatukkal egész sike-
resen pótolták a hiányt.

A finom vacsora elfogyasztása után, 
amivel a „Fourleaf Clover Catering” 
szolgált, a vendégek fogadását és a 
bál megnyitását Bakos János igazgató 
társunk folytatta le a következô 
szavakkal:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
szeretettel köszöntöm kedves mind-
nyájukat Szent István bálunk estéjén 
a Magyar Ház Szövetkezet vezetôi 
nevében. Igaz örömöm sokkal na-
gyobb lett volna, ha 3-400 magyart 
köszönthetnék, mint egykoron a St. 
Kilda-i, vagy a Prahran-i vérosházák 
fogadótermeiben, ahol a mondák 
szerint több mint ezren is összejöttek 
ilyen alkalmakkor. Köszöntöm a 
Jánosokat és az Ilonákat is kik ma ün-
neplik névnapjukat. Az est folyamán 
sort kerítünk játékokra, találós 
kérdésekre (a helyes válaszokat jutal-
mazzuk), viccekre, tréfás jelenetekre. 
Mind ez az „Új Hullám” zenekar 
közremûködésével.”

A bált megnyitó keringô után János, 

Szent István munkásságát méltatta.
Kitért a Szent Korona és az Al-

kotmány ünnepére és az „Új Kenyér 
Ünnepérôl” is megemlékezett, röviden 
vázolva a történetét. Minek után fel-
kérte a Fogarassy házaspárt, Marikát 
és Ferencet, áldják meg és szeljék 
meg az erre az alkalomra Tóth Zoltán 
által sütött kenyeret.

Liz és Gary felvágták a megszelt ke-
nyeret és gondoskodtak róla, hogy 
minden asztalra jusson belôle.

A szokásos tombolahúzás csak fo-
kozta a hangulatot, nem annyira a 
nyeremények mibenléte, hanem in-
kább a játékszenvedély, ami ilyenkor 
felcsigázza az embereket.

Ezután folytatódot a bál, baráti jó-
hangulatban és szinte észrevétlenül 
ránk tört az éjfél, búcsúzkodni kellett.

Köszönet a munkában résztválla-
lóknak, de legfôképpen Bakos Já-
nosnak, aki magára vállalta a munka 
oroszlánrészét és kitünô humorral 
vezette le az egész esti mûsort.

Várjuk a folytatást!
F. S.

Ausztrália egyik legidôsebb magyarja
2012. augusztus 25-én mondtam szentmisét Szent István király ünnepe alkal-

mából a wollongongi magyar közösségben. Itt találkozhattam Juliska Nénivel, 
aki most töltötte be 101. születésnapját. 

A leánya, Ilonka az alábbiakat írta róla:
Megyer Györgyné, született Tóka Julianna, 2012  szeptember 7-én tölti be 

a 101-ik életévét!
Magyarországon született, Vízváron, Somogy megyében és Ausztráliában éri  

el ezt a  szép napot.
Ô az én Édesanyám. Apám halála után, meghívásunkra, feladva otthoni ma-

gányos életét, örömmel jött hozzánk, hogy hátralévô éveit velünk töltse. Fia, 
lánya, párjaikkal, 4 unoka, 4  dédunoka várta, és azóta már ükunokával is bôvült 
a család. Vidám, napsugaras természetével csodálatosan beilleszkedett kö-
rünkbe, sohasem mutatta, hogy honvágya lenne, ô a család szeretett Dédima-
mája.

Az elhagyott óhazát pedig a Magyar klub jelenti számára, ahol végtelen sze-
retettel fogadták és veszik körül ma is. Itt ô mindenki mamája, Juliska nénije, 
és ô a legidôsebb tiszteletbeli tag, amire nagyon büszke. Várja a szombatot, 
amikor a klubba megyünk, és ott magyarul beszélhet és fôleg énekelhet, mert 
szívét, lelkét a magyar nóta szeretete  élteti, mindig kész egy dalra. Mindenki 
köszönti, és mindig akad egy-egy kedves barát, aki mellé ül egy nótára. Sokszor 
mondta, hogy sohasem gondolta, hogy ilyen hosszú és boldog öregkora lesz.
Adjon a jó Isten még sok évet, hogy szeretetben, boldogságban további 

szép idôt tölthessünk még együtt. Úgy legyen. 
Csók Ilona

Isten éltesse sokáig Juliska Nénit és Családját, akik minden nap sok sze-
retettel veszik ôt körül és ez a szeretet élteti és segíti ôt. 

Dénes atya

landben augusztus 18 és 26 között a 
Senior Week keretében kulturális 
programokat, ismeretterjesztô elôa-
dásokat tartanak. A Gold Coast-i Mul-
ticultural Comminities Counsil aug. 
2O-án a Robina-i Community Center-
ben bemutatott nagyszabású  „Interna-
tional Café” nevû mûsorában több, 
mint 15 különbözô nemzetiségû klu-
bok énekesei, táncosai és zenészei 
mutatták be színvonalas programjukat. 
Minden túlzás nélkûl ez alkalommal V. 
Molnár Judit operaénekesnô aratta a 
legnagyobb sikert a népszerû opera és 
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Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
Nincs abban semmi új, ha a min-

denkori ellenzék abból indul ki, hogy 
most romokban van az ország, de ha 
majd megint ô jön, kitör a jólét és az 
igazi demokrácia. A mostani balliberá-
lis ellenzéket az sem zavarja, hogy a 
romokat ôk hagyták itt, és súlyos pén-
zekért azt kell visszavásárolnunk, 
amit szíveskedtek némi jutalék fejé-
ben elkótyavetyélni. Legalább száz 
éve ugyanaz a szöveg, ha a honvédelem 
vagy a rendfenntartás és bûnüldözés 
szóba kerül: nincs itt semmi baj, nem 
kellenek a gonosz egyenruhások, min-
ket senki sem akar megtámadni, ná-
lunk legfeljebb a vallási és etnikai ki-
sebbségek szorulnak védelemre. Ez az 
ôsliberális álláspont tükrözôdik a Ter-
rorelhárítási Központ létezése elleni 
támadásokban is, s a legfôbb érv az, 
hogy hazánkat nem fenyegeti semmi-

féle terrorveszély, túl kicsik vagyunk 
ehhez, különben is, majd megvédenek 
bennünket az áhítatosan tisztelt és fil-
mek százaiban bemutatott nyugati és 
(közel-)keleti titkosszolgálatok és 
kommandósok. Most, hogy a TEK ki-
szabadított három elrabolt magyart 
Szíriában, különösen hamisnak tûnnek 
a vad támadások, alpári gúnyolódások 
és fanyalgások, amelyek most már 
nem(csak) a gárdáktól rettegnek, ha-
nem a TEK-tôl, sôt még az ombudsman 
is szeretné a szervezet mûködését át-
láthatóvá tenni. Ha jól értem, ez úgy 
festene, mint a mostani cirkusz a bör-
tönbe vonulás elmulasztása kapcsán: a 

terroristákat a szervezet felkéri, a 
megjelölt napon jelentkezzenek kon-
zultációra ügyvédjük kíséretében. Vi-
lágos, hogy valódi, ízig-vérig (sôt, vé-
rig) demokratikus rend utoljára az 
ôszödi rém országlása idején volt Ma-
gyarországon, a kordonok és gumilö-
vedékek növelték a polgárok bizton-
ságérzetét, az In-Kal pedig mindenütt 
segített, ahol sérültek a szabadság-
jogok. És akkor még nem is szóltunk 
derék rendôrségünkrôl, amely némi 
készpénzért szavatolta a kábítószer-
fogyasztók ártatlan örömét és a ter-
jesztôk biztonságát. Ha Grósz elvtárs 
még élne, ismét elmondhatná: ez már 
a fehérterror, ezt kell csak elhárítani.

* * *
Kétségtelen tény, hogy hazánk leg-

nagyobb barátja Németország, még 
ha ez a német sajtóban nem is tük-
rözôdik. Mint már annyiszor, ismét 
Németországtól függünk legerôseb-
ben, ez geopolitikai, gazdasági és ke-
reskedelmi adottság, az ember ön-
kéntelenül óvatosabban (és nem sar-
kosan) fogalmaz, hiába, sok mindent 
megtanultunk kicsit régebben. Van-
nak még nagyobb és kisebb barátaink, 
akiket nem illik megsérteni, mert jó 
véleményük növeli az aranyos befek-
tetôk bizalmát és a forint értékét. Ha a 
németek új EU-szerzôdést akarnak, 
amelynek következtében az Európai 
Unió Bírósága ellenôrizné a tagálla-
mok költségvetését, és megbüntetné a 
deficitszabályokat megsértô országo-
kat, akkor nekünk megint fel van adva 
a lecke, akarunk-e sûrûn újabb bíró-
ságra járni, illetve belügynek tekint-
hetô-e egy ország költségvetése, ezzel 
már a Monarchia idején is sok gon-
dunk volt. A németek amúgy is harag-
szanak ránk, mert szerintük államosí-
tani akarjuk az energiaágazatot és 
vissza akarunk térni a gulyáskommu-
nizmusba. Kissé pontosítva: szeret-
nénk visszavásárolni és nonprofittá 
tenni az energiaágazatot, hálásan kö-
szönve az eddigi szíves segítséget. 
Bonyolultabb a helyzet a gulyáskom-
munizmussal, mert a magyar lakosság 
döntô többsége már 1990-ben is gu-
lyáskapitalizmust szeretett volna, de 
itt nem részletezhetô okok miatt ez 
nem sikerült, pedig mi is örültünk 
volna, ha befektethetünk egy kis pénzt 
mondjuk a német energiaágazat mû-
ködtetésébe, kellô haszon mellett. Ar-
ról már sóhajtva lemondtunk, hogy 
cukrászdát nyitunk Bécsben és felvá-
sároljuk az osztrák földeket, és szé-
gyelljük magunkat egyáltalán nem 
EU-konform viselkedésünk miatt, mi-
vel vannak homályos, maradi elképze-
léseink arról, hogy helyben jobban 
tudjuk, mire van szükségünk és mi 
mennyit ér. Rossz beidegzôdéseink 
nyilván a KGST-korszakból származ-
nak, amikor családi viták folytak ar-
ról, hogy Záhonynál csak kifelé men-
nek áruval rakottan a tehervonatok, 
vagy cserébe hoznak-e valamit. Min-
denért bocsánatot kérünk, és igyek-
szünk mi is szembenézni sötét múl-
tunkkal.

* * *
Ha leírom e nevet, Vásárhelyi Má-

ria, milliók szívét tölti el valami leír-
hatatlan érzés. Egy falunap hordaléka 
címmel Sólyom László aszófôi beszé-
dérôl értekezik hosszan, és bírálja a 
volt államelnököt, aki szerinte megfe-

ledkezett saját felelôsségérôl politikai 
elemzésében. Mindez legyen kettejük 
gondja, van azonban a cikknek egy 
sokunkat érintô megállapítása, ugya-
nis Sólyom „érthetô tiltakozásként” 
emlékezett meg a békemenetrôl, már-
pedig ennek „értelmi szerzôi és veze-
tôi közismert antiszemita, rasszista 
közéleti szereplôk, valamint a politikai 
hazudozás és gyûlölködés legfontosabb 
médiafórumait finanszírozó, bármi-
lyen hatalmat készséggel kiszolgáló 
oligarcha volt –– már több mint az 
intellektuális és érzelmi zavarodottság 
jele. Akár harmincan, akár hárommil-
lióan vonultak a gyûlölködés nagymes-
terei által manipulált, »Nem leszünk 
gyarmat« felirat alatt, ezt érthetô és 
indokolt tiltakozásként értékelni, Ba-
yer, Bencsik és Széles mögé beállni, ez 
méltatlan az Alkotmánybíróság volt 
elnökéhez, a köztársaság korábbi elsô 
emberéhez” –– írja a szeretettôl és 
felelôsségtôl teljesen átitatott hölgy. 
Itt vegyünk mély lélegzetet, higgad-
junk le mind, akik ott voltunk a menet-
ben néhány százezren, tevôlegesen 
gyûlölködve vagy manipuláltan. Mit 
lehet erre mondani harag és részre-
hajlás nélkül? Ugyanez a kedves, ba-
ráti vélemény olvasható a lapban Me-
gyesi Gusztáv tollából, aki a magyar–
izraeli válogatott labdarúgó-mérkô-
zésrôl írva a meccsen jelenlévô Csá-
nyi Sándorról megállapítja, hogy 
„már-már államférfiúi magaslatokra 
emelkedve sunyított, lapított s kacsin-
tott össze a csürhével”. Tudjuk, hogy 
balliberális körökben alapkövetelmény 
a rágalmazás, a hazugság és a csúsz-
tatás elkerülése, hiszen ôk a politikai-
lag korrekt beszédmód képviselôi 
ebben a szörnyû, vészterhes diktatúrá-
ban, így aztán csak elrebegünk értük 
egy imát, és kívánunk nekik mielôbbi 
gyógyulást.

* * *
Ahogy így elnézem, jól elleszünk 

2014-ig azzal a kérdéssel, lesz-e ellen-
zéki egység, illetve hogy lesz-e válasz-
tási bojkott az önkényuralom ellen. 
Mint Ujhelyi István mondta: „Ne adja 
a sors, hogy erre a lépésre kény-
szerüljünk”, hát akkor ne adja. Külö-
nösen akkor ne, ha egy politológus 
szerint a Fidesz legyôzhetô, és Bajnai 
alkalmas lenne miniszterelnöknek, 
csak kampányarcnak nem jó. A jelen-
legi választékból senki sem jó kam-
pányarcnak, ha bármelyikük fényké-
pét címoldalon hozzák, az egészen 
biztosan néhány százalékos csökkenést 
okoz az amúgy is csekély népszerûségi 
mutatókban. A magyar lakosság akkor 
sem kap a szívéhez, ha az ôszödi rém 
fogyókúrát (bocsánat: éhségsztrájkot) 
fontolgat a demokrácia megmentése 
érdekében, nem kellett volna annyi 
receptet kipróbálni. Sokkal fontosabb, 
hogy kezdôdik az új tanév, s egyik 
unokánk révén megint újraéljük az 
„elsô napom az iskolában” címû örök-
zöld élményt. Mivel a lehetô legrosz-
szabb idôkben kezdtem meg tanulmá-
nyaimat, Rákosi pajtás kormányzása 
idején, a szürkeségbôl és szegénység-
bôl csak a gyakori szénszünet maradt 
meg kellemes emlékként, a rossz pa-
pírra nyomott, fekete-fehér tanköny-
vekbôl pedig csak úgy süvített a hazug 
és reménytelen jövô. Késôbb, már a 
kollégiumban, a napirend a következô 
volt: felkelés hatkor, tanulás fél héttôl 
fél nyolcig, fél nyolckor reggeli, nyolc-
tól fél egyig tanítás, egykor ebéd, 
kettôtôl háromig séta, fél négytôl fél 
hatig tanulás, fél hattól hatig uzson-
naszünet, hattól hétig tanulás, fél 

nyolckor vacsora, tízkor villanyoltás. 
Rádió nem volt, napilapok nem jártak, 
a televízió kísérleti adását egy zárható 
szekrényben tartott, kisképernyôs ké-
szüléken nézhettük a moziteremben, 
ahol szombatonként a szovjet filmmû-
vészet egy-egy alkotásával ismerked-
hettünk meg. Ezt nem panaszképpen 
említem, inkább vigasztalásként: vala-
micskét mégiscsak ment elôbbre a 
világ, bár az iskolatáska nehezebb lett, 
és a könyvek százszor drágábbak, de 
szépek és színesek.

* * *
Nem hiszem, hogy van még egy 

olyan ország, ahol annyit vitatkoznak 
a történelemrôl, mint Magyarországon. 
Ha mégis, azt szakfolyóiratokban te-
szik, mindenféle ideológiai vagy poli-
tikai szándék nélkül. Bizonyára a négy 
évtizedes diktatúra következménye ez 
a lázas érdeklôdés a múltunk iránt, 
mindent újraértelmeznek, újramagya-
ráznak, a magyar múltnak van bal- és 
jobboldali, valamint liberális története, 
számtalan variációval, hihetô és hihe-
tetlen elméletekkel, komoly tudósok-
kal és kacagtató mûkedvelôkkel. Mi-
közben unalomig folytatódik a törté-
nészek vitája az antiszemitizmusról, 
érdekes mellékgondolatok is napvilá-
got látnak. Komoróczy Géza interjú-
jában (Ez a hûség és kitartás népe, 
Élet és Irodalom, készítette Rádai Esz-
ter) A zsidók története Magyarorszá-
gon címû könyve kapcsán megjegyzi, 
hogy a zsidók mindig a status quo 
fenntartásában voltak érdekeltek egé-
szen a 19. század végéig, azonban 
Rákóczihoz sem voltak hûtlenek, bár 
Komoróczy szerint „…a magyarságnak 
sem fûzôdött semmiféle érdeke ehhez 
a helyi konfliktusokból eredô, Rákóczi 
jogos sérelmébôl, de becsvágya és 
hiúsága folytán is elmérgesedett 
Habsburg-ellenes harchoz. A szatmári 
béke (1711) ezért az én szememben a 
magyar történelem egyik jeles esemé-
nye, amely lezárta az országnak sok 
szenvedést és kárt okozó felkelést”. A 
történész kifejti, hogy a törökkel 
szemben ellensúlyt csak Ausztria je-
lentett, s leszögezi: „Azt hiszem, eljön 
majd az idô, amikor a Rákóczi-fel-
kelést már nem soroljuk a nemzeti 
történelem nagy hagyományai közé”. 
Ezek szerint már el is jött az idô, 
Ausztriában mindig is így vélekedtek 
Rákócziról, s ha így megy, 1848-at is 
felül kell vizsgálnunk. Ha egyszer 
megírják az Európai Unió által jóváha-
gyott, közös európai történelmet, ak-
kor minden bizonnyal szégyenpadra 
kerülünk forradalmaink és szabadság-
harcaink miatt, akárcsak most, amikor 
érthetetlen okból és makacskodva 
nem akarunk gyarmat lenni, és holmi 
Trianont emlegetve nem nyugszunk 
bele a status quóba, nem is szólva 
1956-ról.

* * *

A kisantant bakancslistája
Szorul a hurok Magyarország és a magyarok körül. Az „apró antant” egykori 

és mai utódállamai látható örömmel tesznek róla, hogy jobb érzésû testvéreink 
mindennapjai legalább olyan keserûen teljenek, mint egykoron, 1920 tájékán. 
Augusztus 31-én délután a következô a helyzetünk: három héten belül másod-
szor rongálják meg a magyar honfoglalási emlékmûvet a Vereckei-hágón, az 
ismeretlen elkövetôk ezúttal az emlékjel egyik sarkát bontják meg, és jelzôtáb-
lákat tesznek tönkre.

Három héttel ezelôtt valakik a „Halál a magyarokra!” és az „Ez itt Ukrajna!” 
feliratokat festik a magyar honfoglalási emlékmû oldalára. 

Emellett forrong már Kassa, Kárpátalja és csaknem egész Erdély.
Ma, az alkotmány ünnepén alkotmánymenetet tart a kettôs állampolgárság 

lehetôvé tételét szorgalmazó munkacsoport Kassán. A menet az alkotmány-
bírósághoz vonul, hogy az alkotmányosság vívmányainak megôrzését szorgal-
mazza. Egyik szervezôje Gubík László, aki elsôként vállalta fel nyilvánosan 
magyar állampolgárságát, emiatt a hatóságok iratai beszolgáltatására szólítot-
ták fel, egészségbiztosítását is meg akarták szüntetni. Gubík László nem 
egyedül lépked e Pozsony jelenlegi urai által letaposott, leköpködött és lyukas 
cipôkben. Ráadásul a meghurcoltatását lehetôvé tevô jogszabályra nem a ma-
gyar, hanem a cseh állampolgárságot felvevôk fizettek rá leginkább. A cseh 
állampolgárság felvétele miatt 149, míg a magyar miatt 25 ember vesztette el 
szlovák állampolgárságát.

Idôközben a kárpátaljai megyei tanács (közgyûlés) ügyvezetô elnöke bejelen-
ti: a képviselô-testület hatásköre nem terjed ki arra, hogy hivatalosan is regi-
onális nyelvvé nyilvánítsa a magyart Kárpátalján, amint azt a helyi magyarság 
a nemrég hatályba lépett ukrán nyelvtörvény alapján elvárná. 

Ugyanakkor a napokban hatályba lépett új jogszabály ellenére csak ukrán 
nyelvû szavazólapokat nyomtatnak az októberi parlamenti választásokra, mert 
a törvények állítólag „nem teszik lehetôvé, hogy a választási dokumentumok 
kisebbségi, így magyar nyelven is készüljenek”.

Ugyancsak ma az Igazság Napja elnevezéssel nagyszabású tüntetést ren-
deznek Sepsiszentgyörgyön az erdélyi magyar történelmi egyházak és a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség, tiltakozásul amiatt, hogy egy román bí-
róság újraállamosította a református egyháznak tíz éve visszaszolgáltatott 
Székely Mikó Kollégiumot, és börtönbüntetésre ítélte a visszaszolgáltatást 
végrehajtó restitúciós bizottság tagjait.

Sokan elfelejtik –– pedig ez az igazi hab a tortán ––, hogy az úgynevezett Mikó-
ügy az iskolához tartozó tanári lakások egykori bérlôinek feljelentése alapján 
kezdôdött. Ôk 1997-ben kedvezményes áron megvásárolták az államtól laká-
saikat, és így tulajdonjogi vitába keveredtek a tanári lakásokra is igényt tartó 
egyházzal. A felek között elôször polgári per zajlott, s 2006-ban a bíróság joge-
rôsen kimondta, hogy az egész épületegyüttes az egyház tulajdonát képezi. A 
tanári lakásokat elfoglaló családok nem adták fel a harcot, s 2007-ben bünte-
tôjogi pert indítottak a visszaszolgáltatási bizottság három tagja ellen, azt állít-
ván, hogy a Székely Mikó Kollégium épületegyüttese soha nem volt a refor-
mátus egyház tulajdona, és a visszaszolgáltatás alkalmával a bizottság vissza-
élést követett el. Magyar emberekrôl beszélünk… A tanári lakásokhoz a 
Benedek és Fehér család ragaszkodik foggal-körömmel… 

Nem tartom kizártnak, hogy ez idô tájt újabb, magyarokat ért sérelmek 
kerülnek fel az „apró antant” bakancslistájára. Oda, ahova az ember azt vési fel, 
amit még meg akar tenni, mielôtt feldobná a bakancsot. Ha egyebet nem, de 
egy kis malinahedvigezést, temerinifiúzást bármikor fel tudnak rá vésni. De 
neki lehet menni Böjte Csaba atya gyermekeinek (kóstolgatják is már ôket a 
román hatóságok), le lehet verni a kétnyelvû táblákat a román vasúti megál-
lókról, és meg lehet még hurcolni megannyi kettôs állampolgárt. 

Éppen ezért nagy a tét ma, az Igazság Napján. 
Ma minden magyarnak egyenként erôt kell mutatnia.
Húszezer tüntetôt várnak Sepsiszentgyörgyre, de ez sem elég.
Sokkal több kell, és nem csak Sepsiszentgyörgyön.
Az Igazság Napján igaz magyar lélekben nem marad otthon. 
Háborút kell nyernünk, és ehhez ember kell. Mert ha ez a bakancslista folya-

matosan megújul, eljöhet a nap, amikor már nem lesz magyar a Kárpát-meden-
cében.

Ezt pedig nem akarhatjuk.
Tán még Benedekék és Fehérék sem. 

Kristály Lehel  (MagyarHírlap)

Fordítások, ausztrál 
bevándorlási és 

magyar honosítási 
kérelmek

Hajdu Gábor 
(MARN: 0962683, 

NAATI: 22224)

www.gaborhajdu.com.au

Mobil:
0423-893-206
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Válaszok a legutóbb feltett kérdése-
inkre: 1. Homokos kavicsból, vízbôl, 
cementbôl és vasbetonból, 2. Ötbôl, 3. 
Szkülla és Kharübdisz, 4. Rizsszalmá-
ból, 5. Szôke Szakáll. (Valódi nevén 
Gerô Jenô), 6. A szôlôvesszôt, 7. Jamie 
Oliver, 8. Cukornádból, 9. Trója helyén, 
10. Johannes Kepler.

E heti kérdéseink:
1. Hogy nevezzük az olasz eredetû, 

karima vagy ellenzô nélküli, hosszú 
bojttal ellátott, puha pamutsapkát?

2. Ki volt az a német újságíró, aki a II, 
világháború alatt Japánban kémkedett 
a Szovjetuiónak? Életérôl film is ké-
szült.

3. Melyik tó partján fekszik Chicago?
4. Melyik európai fôváros körül épültek 

az ún. ABC-bolygóvárosok?
5. Mi a neve Madrid folyójának?
6. Melyik sportág egyik ágazata a 

shotokan?
7. Mi volt Dante vezetékneve?
8. Hogy mondják magyarul: gríz-

koch?
9. Mit nevezünk kvintesszenciának? 
10. Ki volt a kölni fôpolgármester, aki 

1926-ban betiltotta Bartók Béla A 
csodálatos mandarin címû mûvének 
második elôadását, annak állítólagos 
erkölcstelensége miatt?

A válaszokat jövô heti számunkban 
közöljük.

Összeböngészte: B.A.

Tanár úr kérem

NA NE...
 Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Salamon a bölcs király

A tévének köszönhetôen lassan meg-
edzôdik a gyomrom a számtalan vér-
gôzös horrorfilmektôl. Az idegen sza-
vak és kifejezések szótára szerint a 
horror szó jelentése: iszony, félelem, 
rémület, undor, utálat. Itt közbe kell 
szúrjam, hogy Németországban nincs 
ingyen tévé, kötelezô az elôfizetési díj 
(36-78 EU havonta), tehát az iszonyt, 
undort meg kell fizetni, és meg is fi-
zetik. Én is. Hogy mit nézek mégis a 
tévében? Nos, a különbözô állatokról, 
növényekrôl készített természetrajz 
filmeket, fôleg az oroszlánokról ké-
szült riportokat kedvelem. Összefut a 
nyál a számban, mikor egyik nôstény-
nek sikerül leütni egy beteg zebrát, 
amit körül vesznek, majd elkezdik 
marcangolni, széthuzigálják a világ 
négy tája felé, s ha mindezt még „pre-
mier plánban is mutatják, csuklok a 
gyönyörûségtôl, általában ilyenkor 
szoktunk vacsorázni. Ezeket rendsze-
rint a kora esti órákban sugározzák, 
hogy a gyerekek is nézhessék. Köz-
vetlen ezek után következnek a szóra-
koztatásnak szánt mûalkotások, mint 
pl.: sic-fi-, krimi-, horror-, thriller-, 
katasztrófa-filmek. Egy-egy darabban 
kisebb vagyonokat törnek-zúznak poz-
dorjává, a fölgyújtott autókról, romba 
dôlt épületekrôl most nem is szólva. 
Feleségem idegei drótkötélbôl vannak, 
dobhártyarepesztô, csikorgó autós ül-
dözéseknél szokott elaludni.

Nos, a DEGETO filmvállalat nem 
régiben pályázatot hirdetett neves 
uralkodókról szóló történelmi film ké-
szítésére. Szemlesütve be kell valla-
nom, a múlt héten neki fogtam egy 
ilyen film forgatókönyvének meg-

írásához remélvén, hogy mielôtt örök-
re hanyatt vágom magam, sikert ara-
tok vele. Nem könnyû az ilyen témá-
hoz makulátlan fôhôst találni, mert 
akikrôl eddig azt hittük, hogy gáncs 
nélküli lovagok, kiderült, irgalmat 
nem ismerô, kegyetlen zsarnokok vol-
tak, mint pl. Hitler és Sztálin genera-
lisszimusz, akiket koruk idején istení-
tettek, tombolva ünnepeltek alattvaló-
ik…

Az ókor egyik ismert kiemelkedô 
személyisége, Dávid király fia, a bölcs 
Salamon (kb. i. e. 97O-931) volt. Éles 
látású, erôskezû uralkodóként említi a 
Biblia, két könyvét nevéhez kapcsolta 
a hagyomány. Országa határait kiter-
jesztette, s külpolitikáját azzal is erôsí-
tette, hogy a szomszédos uralkodóinak 
lányait --- köztük a fáraóét is --- fe-
leségei közé kérette. Mint bíró is ne-
vezetes volt igazságos ítéleteirôl. 
Ennyit tudtam hamarjában összekap-
kodni a derék országfôrôl, akirôl 
számtalan legenda forog közszájon. 
Ezekbôl állítok össze egy epizódfilmet, 
melybôl most --- helyszûke miatt --- 
csupán ízelítôül említem meg egy 
részletet.

Még ma is szemeim elôtt van egy 
kép a katekizmusból, amint a bölcs 
országfô trónján ülve szigorú ábrázat-
tal figyeli az elôtte játszódó jelenetet. 
Két asszony keresi igazát a fejede-
lemnél, az egyik --- kezeit összekulcsol-
va --- térden állva rimánkodik az 
uralkodóhoz, míg a másik rideg, gôgös 
arccal várakozik a legfôbb úr ítéletére. 
A két asszony között egy termetes sze-
recsen áll szétterpesztett lábakkal, 
egyik kezében széles pengéjû hand-
zsár, másikban meg fél lábánál fogva 
egy fejjel lefelé lógó, visító csecsemôt 
tart. Láthatóan arra vár, hogy a fensé-
ges úr jelt adjon a baba kettészelésére. 
Ugyanis a gôgös asszonyság --- mivel 
férje magtalan, s így nem lehet gye-
reke --- egyik éjjel ellopta a másik nô 
gyermekét. Emez rátalált, és bevá-
dolta a tolvajt. Salamon, miután kép-
telen volt kideríteni, valójában kié is a 
kisbaba, magához rendelte a két asz-
szonyt, és úgy határozott, hogy ketté-
hasíttatja a kicsit, s így mindkét fél 
megkapja a maga részét. Kétségtelen, 
hogy igen bölcs határozat volt. Persze 
az ítélet hallatán az igazi anya inkább 
lemondott a gyermekérôl, csakhogy 
az életben maradjon, a gonosz meg 
úgy gondolta, ha már úgysincs gye-
reke, akkor másnak se legyen. Így 
derült ki az igazság, és a bölcs Salamon 
az igazi anyának adta vissza gyerme-
két.

Ebben azonban nyoma sincs a hor-
rornak, s ezáltal egy ilyen film szinte 
eladhatatlan, ezen elalszanak a nézôk. 
Így hát én az epizódomban úgy sce-
nírozom ezt a részt, hogy miután a két 
fél sehogyan sem tud megegyezni, Sa-
lamon elveszíti türelmét, int a szere-
csennek, erre az egy határozott moz-
dulattal kettécsapja a szerencsétlen 
kiskölköt, majd a két részt odadobja az 
asszonyok elé, vigye mindegyik a ma-
gáét. Sok mai mozilátogató minden 
bizonnyal élvezné a nem éppen épüle-
tes jelenetet, tehát sikerre számíthat-
nék.

Ám el akarván kerülni az értelme-
sebb moziközönség lesújtó kritikáját, 
egy másik változatban a meglopott 
asszony fölkap  egy elôtte heverô jóko-
ra tégladarabot, hatalmasat csap vele 
a hóhér tyúkszemére, mire az fáj-
dalmában elejti a bébit, az anyja kar-

–– Apu, tulajdonképpen ki volt Éva?
–– Az elsô asszony, aki nem tudott 

mit fölvenni.
* * *

Tanulok, mert a tanulásba fektetett 
energia meghozza a gyümölcsét... és 
mint tudjuk: a gyümölcsbôl pálinkát 
lehet fôzni!

* * *
Amióta kikapcsolom lefekvés elôtt a 

mobilom, azóta utolérhetetlen vagyok 
az ágyban.

* * *
Magyarország jobb pozícióba került 

a korrupciós listán, bár ez nem volt 
olcsó.

* * *
Sétálunk, sétálunk egy kocsmába be-

csücsülünk, fröccs.
* * *

Vettem egy csúcstelefont, de ezen is 
csak ugyanazok a fazonok hívnak.

* * *
Olyan ramatyul nézel ki, iszol te 

rendesen?
* * *

Itt Magyarországon az a gond, hogy 
senki sem meri felvállalni, amit mon-
dott. De ezt nem tôlem hallották!

* * *
Miért nincs a Kékestetôn halászcsár-

da? Kéne lennie, hiszen ott van az 
ország legmagasabb pontya.

* * *
Az asszony mindig arról panaszkodik, 

hogy nem figyelek rá. Vagy valami 
hasonló.....

* * *
Nem csodálatos, hogy a munkád mi-

lyen értéktelen, amikor fizetésemelést 
kérsz és milyen értékes, ha szabad-
napot?

* * *
A világ legnagyobb felfedezéseit 

olyan emberek tették, akik túl hülyék 
voltak ahhoz, hogy tudják, hogy az 
adott dolog lehetetlen.

* * *
Van egy pólóm, az van ráírva jó nagy 

betükkel: BALEK. Csak tudnám, mi 
került benne 34700 forintba.

* * *
Régen a férfinak meg kellett ölnie a 

sárkányt, hogy elvehesse a szüzet. Ma 
már nincsenek szüzek, és a sárkányt 
kell elvenni.....

* * *
A régi lányok úgy tudtak fôzni, mint 

az anyjuk. A maiak pedig úgy tudnak 
inni, mint az apjuk.

* * *
Már Madame Curie is csodálkozott 

az urán!
* * *

Kerüld a csokoládét! Összemegy 
tôle a ruhád!

* * *
Egy kis beduin törzs vezetôje az 

USA-ban vendégeskedik. 
A vendéglá-tók természetesen meg-

hívják vacsorára is. Mivel az ételek 
szokatlanul sósak a sejknek, ezért a 
szolgáját elküldi egy kancsó vízért. A 
szolga elszalad, majd nem sokára visz-
szatér a vízzel. Mikor elfogy a kancsó, 
a sejk ismét elküldi vízért, ám pár 
perc múlva a szolga üres kézzel tér 
vissza.

–– Abdullah, te rusnya tevefattya! 
Nem megmondtam, hogy hozz nekem 
egy kancsó vizet? 

Miért nem teljesíted a parancsomat?
A szolga térdre esik:
–– Én próbáltam, ó Fényestekintet, 

de sajnos valaki ült a kúton!
* * *

Logók, amelyen csak mi 
magyarok röhögünk. 

jaiba veszi, és villámgyorsan elinal. 
Konyec. Vége! Azt hiszem, ennyi elég 
is ebbôl a hajmeresztô marhaságból. 
Pályázatom sorsáról, majd máskor 
értesítem i.t. Olvasóimat.

* * *
Némely emigránson --- bizonyos idô 

multával --- az elmeficam jelei kez-
denek mutatkozni, mint pl. most raj-
tam is. Ilyenek találhatók jegyzeteim-
ben: ostoba cica = csacska macska, 
ózdi olvasztár imája = kohász fohász, 
alföldi város, ahol nincs mészáros = 
hentes mentes Szentes, tengeri emlôs 
tréfája = fóka móka, ruszki lányka 
csacsija = Tamara szamara, ukrán 
asszony pocakja = Natasa hasa, és 
végül: parányi kebel = icipici cici.

* * *
Minden héten megveszem a tévé 

mûsorfüzetet. A címlapon portrék, hol 
lengén --- vagy sehogy sem --- öltözött 
szupersztárnak készülô, csípôficamos 
lánykák, hol meg újdonsült --- illetve 
sületlen --- rock-pop csillagok láthatók, 
tátott szájuk elôtt mikrofont szorongat-
va, mert anélkül hangjuk nem egyéb, 
mint fájdalmas nyögdécselés, közben 
olyan gyûlölettel merednek rám, 
mintha én daraboltam volna föl a ma-
májukat. Mutatóujjukkal szemem 
közé böknek. Aztán tovább lapozok, 
egyik oldalon színes hirdetés, mely 
kutyaeledelt kínál. Barátságos spániel 
liheg az arcomba, lapozgatom tovább 
az újságot elôre-hátra, hol a rock-pop 
sztárt nézem, hol a kedves kutyukát. 
Rövidesen rádöbbenek, hogy az állat 
szemeibôl sokkal több emberi érzelem 
sugárzik, mint a vicsorító sztáréból…

* * *
Minden pénzbe kerül. Jatt (borra-

való) a bábasszonynak, jatt a sírásók-
nak. Ami két jatt között van, az az 
„élet”…

Aki másnak vermet ás…
…maga esik bele --- mondja a fáma 

(Fama: hír, az ókori Róma istennôje). 
Nekem errôl más a véleményem. Akik 
a vermet másoknak ássák, azok a sírá-
sók, és csak nagyon ritka esetben es-
nek bele a maguk vájta gödörbe, de 
errôl majd késôbb.

Szegény keresztanyámat temettük a 

rákoskeresztúri temetôben. Csak 93 
esztendôs volt a lelkem, élhetett volna 
még néhány évet. Nemcsak szerettem 
az idôs hölgyet, hanem csodáltam is. 
15 éves korában kezdett el cigarettázni, 
4O évesen szivarozott, 70 esztendôs 
volt amikor átváltott a pipára, 80 éves 
korában a  bagózást választotta, mert 
--- mind mondotta volt --- ártott neki a 
füst. Köztudott, hogy a temetô bejá-
ratától nem messze egy igen hangu-
latos gebines kiskocsma állt, aminek 
hivatalos neve: 10428 sz. üzemegység 
volt. A X. kerületi Vendéglátóipari 
Vállalt kezelésében mûködött, egy 
hajdan ismert futballista vezette az 
üzletet, de a nép csak BÚFELEJTNEK 
nevezte. Az üzletvezetô --- kulturális 
szempontokat figyelembevételével --- 
megengedte egy félvak kintornásnak 
(verklisnek), hogy zenét szolgáltasson 
az egyik sarokban és énekeljen is hoz-
zá. Igazi békebeli nótákat verklizett az 
öreg, s borízû hangon röcögtette hozzá 
a szöveget. A harmadik fröccs után 
senki sem panaszkodhatott a hangulat 
hiánya miatt, alkalmakként csak úgy 
rezegtek az ablakok az ordítozástól. 
Sírva vígad a magyar: s ha valahol, 
akkor itt lehetett meggyôzôdni ennek 
a mondásnak igazáról. A Búfelejtô 
tehát --- a közeli temetô dacára ---, 
vidám, zenés kocsma volt. Kereszta-
nyám földi élettôl való búcsúztatása 
után nem siettem haza, hanem be-
tértem ebbe a hentergôbe egy fröcs-
csre. A kocsma fele talponálló volt, a 
másikban tarka abrosszal leterített 
asztalok álltak. Melegkonyhája nem 
volt, de azért tormás virslit lehetett 
kapni. Nem szeretek állva iddogálni, s 
így kerestem egy asztalt, ahol még 
akadt egy ülôhely. Keresztanyám volt 
aznap az utolsó kundschaft, utána 
nemsokára bezárták a „bánatkertet”.

Az asztalnál, ahol helyet találtam, 
három szôrös képû, torzonborz zsi-
vány üldögélt, szívesen fogadtak ma-
guk közé. Az egyik úgy nézett ki, mint 
iskarióti Júdás a bibliából, a másik meg 
akár a baloldali lator a Passiójátékból, 
a harmadik sem volt különb egy kor-
zikai útonállónál. Kiderült azonban, 
hogy mind a három meleg szívû, be-
csületes sírásó.                    Folytatjuk

A FOS rövidítés a táplálékkiegészítôk dobozán a fructo-
oligoszacharid rövidítése, a repülésben a Flight Operations 

System rövidítését kell érteni alatta. Az Eurofos pedig egy, az 
Európa Tanács által finanszírozott tudományos kutatási projekt. 



00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sporthírek  
00:30 Heti hírmondó
01:00 DUNASZÍNHÁZ. 
William Shakespeare: A 
makrancos hölgy (Maros-
vásárhelyi Nemzeti Szín-
ház)  Az elŒadás szereplŒi: 
Bokor Barna, Berekméri 
Katalin, Kárp György, Bá-
nyai Kelemen Barna, Tol-
las Gábor, László Csaba, 
Meszesi Oszkár, Sebestyén 
Aba, Gecse Ramóna, Henn 
János, Fodor Piroska, Ör-
dög Miklós Levente, Györ-
ffy András, Korpos And-
rás, Kovács Botond, Bar-
tha László Zsolt, BenŒ Kin-
ga, Balázs Éva. RendezŒ: 
Sorin Militaru
03:20 Afrikai vŒlegény 
(1944)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Balogh István. 
SzereplŒk: Hidvéghy Valé-
ria, Vaszary Piri, Latabár 
Kálmán, Pataky JenŒ, Mi-
soga László, Pártos Gusz-
táv, Herenti Mici, Gárdos 
Kornélia. 
04:45 A nap vendége: 
Makovecz Imre építész
05:00 Éretlenek  
05:25 Hazajáró: Magas-
Tátra - a magyar turista-
ság bölcsŒje
05:55 Ma reggel  
07:55 Kárpát-expressz  
08:25 Határtalanul magyar
08:50 Gazdakör  
09:05 Vannak vidékek: 
Balaton
09:55 Térkép - Válogatás 
10:20 Egy elfelejtett ma-
gyar csatahajó - Búvárré-
gészeti expedíció az Adrián 
11:00 Kisváros: Gyilkos-
ság a hajón. Magyar-sorozat  
11:35 Zénó 
11:35 Hol volt, hol nem volt 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:10 Gazdakör  
12:20 TÉRkép 
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Éretlenek  
15:25 Rocklexikon: BenkŒ 
László
16:20 Magyar elsŒk 
16:35 Térkép  
17:00 MESE
17:30 Családi-barát 
18:30 Töredékek 
19:00 Híradó 
19:25 Dunasport 
19:25 Meteo 
19:30 Közbeszéd  
19:55 Magyarok cselekedetei 
20:00 Szerelmes földrajz: 
Az UNESCO tetején… 
Bogyay Katalin
20:35 Magyar elsŒk: Az 
elsŒ magyar zálogház
20:50 A rejtélyes XX. 
század - Kun Miklós mûsora  
21:20 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
21:25 Hazajáró: Magas-Tátra 
- a magyar turistaság bölcsŒje
21:55 MesélŒ sziklák - A 
Vargyas-szoros 
22:15 Sport  
22:20 Lamantin Jazz Fesz-
tivál: Northern Funk and 
Soul Nights feat. Melvin 
Davis and Joel Parisien - 1. 
23:05 Töredékek: Kávéhá-
zak, szalonok
23:30 Zegzugos történetek: 
Budapest, VIII. kerület 
Práter utca
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Szept  21. péntek Szept 22. szombat Szept  23. vasárnap 

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó M1  
00:30 Sport 
00:35 Az ESTE  
01:10 Kívánságkosár   
03:00 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
03:05 TÉRkép 
03:35 Egy megtagadott 
hazafi: Moldován Gergely
03:55 Töredékek:Kávéhá-
zak, szalonok
04:15 Kisváros: Gyilkosság 
a hajón. Magyar sorozat  
04:50 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Éretlenek  
05:25 Hazajáró: Pieninek - 
A Magurán túl, a Gorálok 
földjén
05:55 Ma reggel  
07:55 Kárpát-expressz  
08:25 Határtalanul magyar 
08:50 Gazdakör   
09:05 Vannak vidékek: 
Eger és környéke
09:55 Térkép   
10:25 Az ESTE 
10:55 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
11:00 Kisváros: Török gye-
rek megváta...Magyar sorozat  
11:35 MESE 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Gazdakör 
12:25 TÉRkép
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Éretlenek. Magyar 
tévéfilmsorozat  
15:25 Ajándék a végzettŒl 
- Márai Sándor. A dokumen-
tumfilm Márai Sándor helyszí-
ni tudósításait tartalmazza az 
1938-as és 1940-es terület-visz-
szacsatolásokról. Ezeket az írá-
sokat felhasználva állítottuk 
össze filmünket.
15:50 Töredékek: Törté-
nelmi borvidékek
16:10 Magyar elsŒk 
16:30 Térkép  
16:55 Gazdakör  
17:05 MESE
17:30 Családi-barát magazin
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd  
19:55 Magyarok cselekedetei 
20:05 Szerelmes földrajz 
Pécsi séták - Dévényi 
Sándorral
20:35 Magyar elsŒk Az el-
sŒ magyar közkönyvtárak
20:50 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
20:55 Hagyaték Mûem-
lékek emlékmûve
21:25 Hazajáró Pieninek - 
A Magurán túl, a Gorálok 
földjén
21:50 A látó ember - Wass 
Albert. Magyar dokumen-
tumfilm. Halála elŒtt kis idŒ-
vel keresték fel a film készí-
tŒi az Egyesült Államokban 
lévŒ lakásán az írót, aki me-
sél életérŒl, mûveirŒl, erköl-
csi hitvallásáról. A portré-
filmben nemcsak Wass Al-
bertrŒl, hanem a korabeli er-
délyi irodalmi életrŒl, kortár-
sakról is érdekes adalékok 
hangzanak el. Színészek 
mellett Œ maga is elŒadja 
néhány jelentŒs versét.
22:45 Sport  
22:50 Töredékek: 
Történelmi borvidékek
23:10 Arcélek 
23:25 Zegzugos történetek: 
Budapest, KöltŒ utca a 
Svábhegyen

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó M1  
00:30 Sport 
00:35 Az ESTE  
01:10 Kívánságkosár   
03:00 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
03:05 TÉRkép 
03:35 A nap vendége: 
Romsics Ignác
03:45 Töredékek: 
Történelmi kertek
04:10 Kisváros: A merény-
lŒ. Magyar sorozat  
04:45 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Éretlenek. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:25 Hazajáró: Káposzta-
falvi karszt  - A Szepesség 
paradicsoma
05:55 Ma reggel  
07:55 Kárpát-expressz  
08:25 Határtalanul magyar  
08:50 Gazdakör   
09:05 Vannak vidékek: Te-
kétŒl Magyardécséig… a 
Sajó-völgyön és a Szamos-
háton át
10:00 Térkép   
10:30 Az ESTE 
11:00 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
11:05 Kisváros: A negye-
dik bélyeg.  
11:40 Töf-töf elefánt 
11:50 Egyszer volt, hol 
nem volt... 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Gazdakör 
12:25 TÉRkép 
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Éretlenek. Magyar 
tévéfilmsorozat  
15:25 Magyarország 2000 -  
Családi krónikák: Angya-
lok citeráján - Dsida 
JenŒre emlékezünk
15:55 Töredékek 
16:15 Magyar elsŒk 
16:30 Térkép  
17:00 Gazdakör  
17:10 MESE
17:20 Egyszer volt... 
17:30 Családi-barát magazin
18:30 Sírjaik hol dombo-
rulnak
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd  
19:55 Magyarok cselekedetei 
20:05 Szerelmes földrajz:  
Szvorák Katalin
20:35 Magyar elsŒk Az 
elsŒ magyar színtársulat - 
az elsŒ magyar kŒszínhá-
zak.  Kik hozták létre az 
elsŒ magyar színtársula-
tot? Milyen darabokat ját-
szottak? Hol volt az elsŒ 
elŒadás? Ki volt a fŒ intri-
kus? Miért oszlott fel az 
elsŒ társulat? Hol voltak 
az elsŒ hazai kŒszínházak?
20:50 Kulisszatitkok: 
Kívánságkosár, Maradj 
talpon, Bábu fesztivál
21:20 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
21:25 Hazajáró: Káposzta-
falvi karszt  - A Szepesség 
paradicsoma 
21:55 Rocklexikon: BenkŒ 
László
22:45 Sport  
22:50 Töredékek: A felvi-
lágosodás
23:15 Arcélek 
23:30 Zegzugos történetek: 
Pozsonyi út, Budapest

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó M1  
00:30 Sport 
00:35 Az ESTE  
01:10 Kívánságkosár   
03:00 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
03:05 TÉRkép 
03:35 Az Szent keresztfa 
eredet szerént  
03:55 Töredékek: A felvi-
lágosodás
04:15 Kisváros: A negye-
dik bélyeg. Magyar sorozat  
04:50 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Éretlenek  
05:25 Hazajáró: Retyezát
05:55 Ma reggel  
07:55 Kárpát-expressz  
08:25 Határtalanul magyar  
08:50 Gazdakör   
 09:05 Vannak vidékek: A 
Kiskunság
09:55 Térkép   
10:25 Az ESTE 
10:55 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
11:00 Kisváros: Cserben-
hagyás. Magyar sorozat  
11:40 MESE 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Gazdakör 
12:25 TÉRkép 
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Éretlenek. Magyar 
tévéfilmsorozat  
15:25 Magyar elsŒk 
15:50 Térkép  
16:15 Gazdakör  
16:25 Az emberi test 8/1. 
rész, ElŒszó 
17:15 MESE
17:20 Egyszer volt, hol 
nem volt... 
17:30 Családi-barát 
magazin
19:00 Híradó 
19:25 Dunasport
19:25 Meteo 
19:30 Közbeszéd  
19:55 Magyarok 
cselekedetei 
20:05 Szerelmes földrajz: 
Szabó Zoltán emlékére
20:55Magyar elsŒk: Az 
elsŒ magyar mozis
21:20  Barangolás öt konti-
nensen: A bolgár külün út
21:45 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
21:50 Hazajáró Retyezát-
hegység, a Kárpátok 
esszenciája
22:20 A Dél keresztje alatt 
- A titokzatos földrész. 
Pekár István dokumentum-
filmje. Számunkra, akik Ma-
gyarország méreteihez, tá-
volságaihoz szoktunk szinte 
felfoghatatlan messzeség-
ben van Ausztrália. A bizarr 
állat és növényvilágra, párat-
lan természeti csodái, ás-
ványkincseinek végtelen 
gazdagsága miatt irigyelt 
földrésznyi országban ma 
(2003-ban)  tizennyolcmillió 
ember, köztük hatvankétezer 
magyar él. Az utóbbiak al-
kotják az anyaországtól leg-
távolabb lévŒ aktív társadal-
mi életet élŒ, magyar nyelvû 
lapokkal, rádió és televízió 
csatornákkal, tekintélyes 
kulturális központokkal ren-
delkezŒ magyar közösségeket.
23:00 Sport 
23:05 Töredékek: Faluku-
tatás, szociográfia
23:40 Zegzugos történetek: 
Budapest - A Csarnok tér

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó M1  
00:30 Sport 
00:35 Az ESTE  
01:10 Kívánságkosár   
03:00 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
03:05 TÉRkép 
03:45 Töredékek: Faluku-
tatás, szociográfia
04:05 Kisváros: Cserben-
hagyás. Magyar sorozat  
04:40 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Poén Péntek - L´ART 
POUR L´ART 
05:50 Mindennapi hŒsök: 
Szekeres Pál
06:30 Hétvége
09:00 ÉlŒ népzene 
09:25 Hogy volt?! Básti 
Lajos. Stúdióvendégeink, 
valamint ritkán látott archív 
filmjelenetek és tévéfelvé-
telek segítségével felidéz-
zük, hogyan lett színész, az 
amorózó szerepek után, mi-
ként lett a színpad királya 
Básti Lajos. Milyen kollega, 
férj, milyen családapa volt.
10:20 ÍzŒrzŒk: Sülysáp
10:50 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
10:55 A ledŒlhetetlen to-
rony - Portréfilm Horváth 
Istvánról. 1909. október 9-
én született az erdélyi 
Magyarózdon. Paraszti 
Œstehetségére Jékely 
Zoltán figyelt fel, az Œ 
ajánlására közölte elsŒ 
verseit és elbeszéléseit a 
Pásztortûz, az Erdélyi 
Helikon és a Termés. 
11:40 Töf-töf elefánt 
11:50 Egyszer volt, hol 
nem volt... 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:10 Gasztroangyal 
13:00 A rejtélyes XX. 
század - Kun Miklós mûsora   
13:30 Határtalanul magyar 
13:55 Hagyaték
14:25 Arcélek 
14:55 Kulisszatitkok
15:20 Barangolás öt 
kontinensen 
15:50 Kézmûvesek a 
Selyemút nyomában 
16:15 Lyukasóra 
16:45 Gazdakör  
17:10 ÉlŒ népzene 
17:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok
17:55 MESE
18:00 Egyszer volt... 
18:10 Aki a kŒbŒl bort fa-
kasztott. Magyar dokumen-
tumfilm. Rendezte: Demian 
József, Józsa Erika. Ausz-
tráliában egy erdélyi ma-
gyar ember lehetetlen fel-
tételek mellett teremtett 
virágzó szŒlészetet és bo-
rászatot, sok találékony-
sággal.
18:25 Napraforgók. 
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Híradó 
19:30 MindenbŒl egy van 
20:25 Poén Péntek - Van 
képünk hozzá 
21:20 Nemcsak a húszéve-
seké a világ. Szenes Iván írta
22:10 Táncvarázs: Savaria 
Táncverseny - Szombathely
23:00 Lamantin Jazz Fesz-
tivál Northern Funk and 
Soul Nights feat. Melvin 
Davis and Joel Parisien - 2. 
23:45 A nap vendége: 
Jókai Anna író

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó M1  
00:30 Sport  
00:35 A legenda hazatér - 
Kocsis Sándor újrate-
metése  
01:30 Kultikon  
02:25 Lamantin Jazz 
Fesztivál 
03:10 Szövetség az ör-
döggel (2007) Kanadai 
Játékfilm film (ff.)  Sze-
replŒk: Roy Dupuis, Owen 
Sejake, James Gallanders, 
Michel Mongeau. Az 1994-
es ruandai mészárlás az em-
beriség történelmének e-
gyik legsötétebb epizódja. 
Három hónap alatt közel 
egymillió embert gyilkoltak 
meg brutális kegyetlenség-
gel, a nagyhatalmak és a 
nemzetközi erŒk pedig te-
hetetlenül nézték mindezt. 
Roméo Dallaire tábornok, 
aki az ENSZ erŒk parancs-
noka volt,  a szörnyûségek 
idején átélteket késŒbb 
könyvben írta meg, Roger 
Spottiswoode ennek alapján 
készítette el ezt a megrázó 
filmet.
05:00 Hacktion  
05:50 ÉlŒ népzene 
06:30 Hétvége
09:00 Táncvarázs:  ISIS 
Open Táncverseny - 
Szombathely
09:50 Kultikon 
10:45 A legenda hazatér - 
Kocsis Sándor újratemetése 
11:40 Töf-töf elefánt 
11:45 Egyszer volt, hol 
nem volt... 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:10 MindenbŒl egy van 
13:00 Négy szellem 
13:55 Szentmise közvetítés 
Fehérvárcsurgóról .
14:50 Zarándokutakon: 
Szeged
15:20 Sesonk trónörökös 
szobra 
15:50 Törzsasztal  
16:45 ÉlŒ népzene 
17:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok 
17:30 MESE
17:45 Töf-töf elefánt 
17:55 Hol volt, hol nem 
volt 
18:10 ...És még egymillió 
lépés
19:00 Híradó
19:30 Ha igazság, harma-
tozzék! - Vallomások 
Tamási Áronról 
20:25 Gasztroangyal 
21:30 Pilinszky János - 
Gyerekek és katonák. 
Magyar tévéfilm . Sze-
replŒk: Borbély Brigitta, 
Csík Adrien, Dékány Edit, 
EndrŒdi Máté, Hajduk 
Károly, Horváth Eszter, 
Hudák Zsófia, Körtvé-
lyessy Zsolt, Lajkó Bence, 
Meggyes Kriszta, Nagy 
Andrea, Nagy Zoltán, 
Nagy Zsófi, Orosz Helga, 
Pintér Gábor, Sárkány 
János
22:35 Határtalanul magyar 
23:00 Kirakat - Gellért 
Alpár mûsora 
23:30 A megyeri titok. Ma-
gyarország egyik legki-
sebb települése – egy lel-
kes közösség összefogá-
sának köszönhetŒen – 
meg-menekült az elnépte-
lenedéstŒl. 

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó M1  
00:30 Sport 
00:35 Az ESTE  
01:10 Kívánságkosár   
03:00 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
03:05 TÉRkép 
03:35 Kunok, ha összefog-
nak. Összefoglaló a Kunok 
I. Világtalálkozójának kar-
cagi, kiskunhalasi, kiskun-
félegyházi és ópusztaszeri 
eseményeirŒl. Benne: a 
halasi redeptios huszártá-
bor, a kiskunhalasi Kun 
Kapitány beiktató ünnep-
ség, Kun Emlékhely ava-
tás Ópusztaszeren  a Nem-
zeti Történelmi Emlék-
parkban, valamint a világ-
találkozóhoz kapcsolódó 
bácskossuthfalvai vajda-
sági program.
03:55 Töredékek: Törté-
nelmi borvidékek
04:15 Kisváros: Török 
gyerek megvágta... 
04:50 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Éretlenek  
05:25 Hazajáró: Torockói-
hegység - Az ötödik szék 
titkai
05:55 Ma reggel  
07:55 Kárpát-expressz  
08:25 Határtalanul magyar  
08:50 Gazdakör   
09:05 Vannak vidékek: 
Nagyvárad
09:55 Térkép   
10:25 Az ESTE 
10:55 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
11:00 Kisváros: A merény-
lŒ. Magyar sorozat  
11:40 Töf-töf elefánt 
11:45 Egyszer volt, hol 
nem volt... 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:15 Gazdakör 
12:25 TÉRkép
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Éretlenek. Magyar 
tévéfilmsorozat  
15:25 ...És még egymillió 
lépés: A bronzkori város-
tól Savariáig
16:10 Magyar elsŒk 
16:30 Térkép  
16:55 Gazdakör  
17:10 MESE
17:30 Családi-barát 
magazin
18:30 Isten kezében 
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd  
20:00 Magyarok cselekedetei 
20:05 Szerelmes földrajz. 
Für Anikó színésznŒ, ifjú 
korának kedves helyszíne-
ire kalauzolja el a nézŒt. 
20:35 Magyar elsŒk : Az 
elsŒ magyar országtérkép
20:50 Mindennapi hŒsök: 
Szekeres Pál
21:20 Duna World News - 
angol nyelvû hírösszefoglaló  
21:25 Hazajáró: Torockói-
hegység - Az ötödik szék 
titkai
21:50 Szósz!? - a magyar 
nyelv szava-borsa: 
Ferdítések és fordítások
22:45 Sport  
22:50 Töredékek: Törté-
nelmi kertek
23:10 Arcélek - Nádasdy 
Borbála grófnŒ
23:25 Zegzugos történetek:  
Balatonfüred

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *

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

csabai, debeceni 
és más kolbászok,

házilag készített szalámi,
hazai ízek, 

finom húsok, magyar konzervek 
és befôttek, akácméz.

GRÜNER HENTESÜZLET

Gyálon 120 négyzetméteres családi 
ház, Budapest mellett eladó. 1997-ben 
épült, klimatizált, 2 hálószoba, konyha, 
nagy nappali, WC, fürdôszoba, garázs. 
Érdeklôdni Melbourneban ezen a tel. 
számon (03) 9705-1638

vagy e-mail cimen
 rencsi62@freemail.hu.

tak 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 (dudacserepeit) 
átcementezem, a törött cserepeket mind 
kicserélem vagy leragasztom. A terra-
cotta cserepet leglazúrozom vagy a mo-
hanövést gátló vegyszerrel bevonom, a 
betoncserép tetôjét szükség esetén az ön 
által választott színnel befestem és 
glazúrozom is. Ha a tetô közötti pléh völgy 
rozsdás és a kémény körül is a pléh rozs-
dás és már folyik, ezt is mind kicserélem. 
Szélvihar okozta kárt a tetôn gyorsan ren-
dezem és nyugtát adok a biztosító részére. 
Amennyiben garázs, veranda, carport 
vagy ehhez hasonló épületen tetôprob-
lémája van, hullámvas, decking stb. szük-
ség esetén megjavítom, kicserélem, át-
festem. Használok Zincalum Colorbond 
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 
anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsa-
tornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást 
is végzek (szükséges ez tûz esetén). Padlás 
forgó levegôzôt is berakok a tetôbe. 
Bármilyen tetô problémája van, bizalom-
mal forduljon Jánoshoz. Amennyiben 
sürgôs szolgálat kell, hívjon reggel 7-8 óra 
között, Melbourne 80 km-es körzetében és 
Geelongban is, vagy hívja magyarul-an-
golul a 9318-5103 vagy mobilon 0422-770-
957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzene-
tetrögzítôn az ön telefonszámát és 
visszahívom.    

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad ügy-
feleket, de kérésre — elôzetes meg-
beszélés szerint — saját otthonában is 
felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-
bourne). Kérje Izabellát.   

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-
tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 
átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 
9547-2453 (Melbourne) telefonszá-
mon.  

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175
Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

ÉRTÉKES magyar könyvek el-
adók. Megtekinthetôk megbeszélés 
szerint. Telefon 9523-5545 (Mel-
bourne).

Fiatal (25), vidám magyar pár (tanár, 
UTS ösztöndíjas egyetemi hallgató) ház 
körüli munkákat, fôzést, takarítást, 
társalkodást vállal bentlakással Sydney-
ben. 0424-359-747, 0424-398-362

BUDAPEST belvárosában 2 szoba 
összkomfortos lakás teljes 
felszereléssel ausztrál-magyartól 
kiadó. Tel: 0011 36-6-30-877-40-30. 
soos.steve@yahoo.com

KÖZÉPKORÚ nô vállal babysister 
munkát, idôseknek való segitést, 
bevásárlást, fôzést hétfôtôl péntekig 
9.30 és 14 között, Sydney, Eastern 
Suburb-ben.

Elérhetôség. email:
betti.szendi@gmail.com  

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

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

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

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

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240.- NZ $ 220.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok 

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

______________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.
MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.
A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

A Szent Erzsébet Otthon
(1 Symonds Rd. Dean Park NSW 2761)

Ausztrália egyetlen magyar katolikus 
idôsgondozó és ellátó intézménye, ahol már 
46 éve keresztény szellemiségû ápolásban és 

gondozásban részesítjük lakóinkat.

Szeretettel várjuk az érdeklôdôket 
Otthonunkba.

Megüresedett helyek vannak az ápoló otthonban, 
az önálló (önellátó) villafaluban és a Hostelben.

További információért kérem, hívjon 
minket a következô telefonszámon: 

(02) 8818-8500
vagy személyesen, elôre egyeztetett idôpontban.

Michael Sándor & Associates
Barristers & Solicitors

TANÁCSADÁS — a helyi törvények ismeretében. 

CSALÁDI ÜGYEK — (kibékülés vagy válás)

VÉGRENDELET— készítése és végrehajtása

PERES ÜGYEK — képviselete és intézése

ADÓSSÁGOK BEHAJTÁSA
McPherson Building  Telephone: (03) 9650 7574
Level 3, 546 Collins Street             Fax: (03) 9650 7761
Melbourne, Vic. 3000     Email: enquiries@msandor.com

MAGYARUL BESZÉLÜNK

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLíTÁS!!!
BUDAPEST CATERING

Magyar ételek, házias ízek!
Új családi vállalkozás.

Rendelje meg háromfogásos 
heti menünket kedvezô áron.

Kérje menü füzetünket telefonon.

Kiszállítás:
North Shore és Eastern Subs.  

Hívja Jánost a
04-06-022-905

számon (Sydney)

ZSOLNAY PORCELÁN 
KÉSZLET

eladó.
Kézzel festett, vadonat új kávé, 

likör és sütemény készlet.
Hamutárca, váza stb.

Kb. 45 darabos készlet.
Kérem hívjon a

(02) 9526-5897 
(Sydney) számon.

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 
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