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áV]ÒYYHOH]HOÜWWV]ÒWERPORWW
DNÒWSÛOXVáYLOËJUHQGHJ\LN
WDUWÛRV]ORSD /ËQFUHDNFLÛ
V]HUâHQ PDJËYDO UDJDGWD D] RPOËV D
ELURGDORPED NÒQ\V]HUÖWHWW RUV]ËJRN
SROLWLNDL UHQGMÒW LV 'H PHJPDUDGW
PLQGHQãWW D PHJV]ËOOËVW NLV]ROJËOÛ
NLYËOWVËJRVEHDPWHURV]WËO\PHUWQHP
YROW DQQDN OHYËOWËVËUD NÒV] SROJËUL
UÒWHJ ¹J\ DODNXOWDN NL D NDSLWDOLVWD
UHQGV]HUW PHJYDOÛVÖWÛ EROVHYLN UH
]VLPHN ÄM IÜQÝNVÒJ áM FÒJWËEOD áM
OHKHWÜVÒJHNDUÒJLJËUGËQDN
$YËOWR]ËVVDOPHJLQGXOWD]HJ\SÛOX
VáYLOËJUHQGNLDODNÖWËVËQDNIRO\DPD
WD +D YDODPLIÒOH SROLWLNDLLGHROÛJLDL
NHUHWEHQ LJ\HNH]QÒQN HOKHO\H]QL H]W
D KáV] ÒYHW DNNRU $PHULND UÒV]ÒUÜO
DxQHROLEHUDOL]PXVyD]DPHJKDWËUR]Û
V]ÛDPLYHOPHJMHOÝOKHWÜD]DV]DED
GRVVËJDPLYHOPLQWPHJQ\ÖOWOHKHWÜ
VÒJJHO ÒOYH D] DQJROV]ËV] YLOËJEDQ
V]ÒNHOÜ QHP]HWNÝ]L QDJ\WÜNH UËUR
KDQW D YLOËJUD 0ÖJ D 6]RYMHWXQLÛ
DJ\RQLGHROÛJL]ËOWQ\HUVPDWHULDOL]
PXVYROW$PHULNDPLQWLGHDOL]ËOW
GHPRNUËFLD PLQGHQIÒOH LGHROÛJLËWÛO
PHQWHVãOWQDJ\WÜNÒVNRUSRUËFLÛVNH
UHWEHQ PHUHYHGHWW PHJGÝQWKHWHWOHQ
PDWHULËOLVYLOËJKDWDORPPË,QQÒWHUHG
D] D] HJ\SHWÒMâ NÒWSËUWL YËOWÛUHQG
V]HU DPHO\EHQ YËOWR]DWODQ PDUDG
PLQGHQDPLOÒQ\HJHVPLQGDUHSXE
OLNËQXV PLQG D GHPRNUDWD SËUW
XUDOPDDODWW(]D]LUËQ\]DWLJ\HNV]LN
HOIRJODOQL D SRVWV]RYMHW YËNXXPRW
YLOËJUDV]ÛOÛPÒUHWHNEHQHOVÜVRUEDQ
JD]GDVËJL WÒUKÛGÖWËVVDO GH D .Ý]HO
.HOHWHQ D] (J\HVãOW ®OODPRN ÒV QÝ
YHNYÜ PÒUWÒNEHQ xV]ÝYHWVÒJHVHLy
KDGHUHMÒYHO KÛGÖWÛ KËERUáN VRUËW
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ZIPINMPµXÅLEXµV
HOLQGÖWYD
(XUÛSËEDQIÜNÒQWDEDOROGDOLSROLWL
NDLSËUWRNDGWDNMHOOHJHWD]HJ\VÒJH
VãOÜ(XUÛSËQDNIUDQFLDDQJROÒVQÒ
PHWGRPLQDQFLËYDODPHULNDLYH]ÒQ\
OHWEHQ (XUÛSËEDQ H 3D[ $PHULFDQD
KáV] ÒYH QHP LJD]ËQ EL]RQ\XOW VLNH
UHV LGÜV]DNQDN $ 1$72IHOãJ\HOHW
DODWWOÒWUHMÝWW(XUÛSDL8QLÛEDIHOYHWW
NHOHWL RUV]ËJRN HOPDUDGWDN D FVDWOD
NR]ËVWÛOYËUWIHO]ËUNÛ]WDWËVWÛOLQNËEE
YËOWDND]DPHULNDLJD]GDVËJLWHUMHV]
NHGÒVFÒORUV]ËJDLYË$IHOV]DEDGÖWËV
QDN HOVÜVRUEDQ JD]GDVËJL WÒUHQ GH
SROLWLNDLHOOHQÜU]ÒVVHOLVYÒJUHKDMWRWW
J\DUPDWRVÖWÛMHOOHJHYDQ
$PHULNËQDN ÒUGHNH YROW 1\XJDW
(XUÛSD WDOSUDËOOËVD  XWËQ ÖJ\
PHJWâUWHHOIRJDGWDD]HXUÛSDLWÖSXVá
ËOODPLODJ HOOHQÜU]ÜWW V]RFLËOLV IHOH
OÜVVÒJHW YËOODOÛ  NDSLWDOL]PXV NLIHM
OÜGÒVÒW $ 6]RYMHWXQLÛ ÝVV]HRPOËVD
XWËQD]RQEDQKÛGÖWÛMHOOHJâSÒQ]SROL
WLNËUD WÒUW ËW .ÝOFVÝQHLYHO HODGÛVÖ
WRWWDDxV]RFLDOLVWDyRUV]ËJRNDWPDMG
DV]DEDGMËUDHUHV]WHWWOLEHUËOLVNDSLWD
OL]PXV EHYH]HWÒVÒUH NÒQ\V]HUÖWHWWH
H]HNHW GH PD PËU HJÒV] (XUÛSËW LV
DQQDNHOIRJDGËVËUDV]RUÖWMD$PLSH
GLJDYLOËJEÒNHUHQGMÒWLOOHWLD]DPH
ULNDLEÒNHHJ\UHPËVUDDxEÒNHKDUFy
IRJDOPËQDNáMMËÒOHGÒVÒWLGÒ]LIHO
2UEiQ 9LNWRU YDODPL RO\DQW WXG
DPLW PL PÒJ QHP ÒU]ÒNHOãQN 7HWW
QÒKËQ\ XWDOËVW DUUD KRJ\ H] D IËEÛO
YDVNDULND NRPPXQLVWËEÛOOHWWNDSLWD
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OLVWD KLEULGËOODSRW]ËWRQ\UDIXWRWW
x+áV]ÒYHOWHOWÒYHOáMDEENRUV]DNRV
YËOWR]ËVERQWDNR]LNNLDYLOËJWÝUWÒQH
OHP KRUL]RQWMËQ 6áO\RV KDWDOPL ÒV
JD]GDVËJL YËOWR]ËVRN MÒJ]DMOËVDL VR
GRUMËN PDJXNNDO D YLOËJRW ®]VLD D
WHNWRQLNXVPR]JËVRNDWPHJLOOHWÜERU
]RQJËVVDO YHJ\HV ËPXODWWÛO NÖVÒUYH
HPHONHGLN HJ\UH PDJDVDEEUD KRYD
WRYËEE PHJIRUGÖWRWWD D JOREDOL]ËFLÛ
PÒO\WHQJHUL ËUDPODWËW PD PËU QHP
D 1\XJDW KDQHP .ÖQD D V]DEDGMËUD
HQJHGHWW YLOËJJD]GDVËJL IRO\DPDWRN
HOVÜ V]ËPá KDV]RQÒOYH]ÜMH V QHP
FVDNVDMËWKDWDOPDVEHOJD]GDVËJËQDN
SËO\ËMËQ MHOHQWHWWH EH YLVV]DYÒWHOL
LJÒQ\HLW KDQHP PËU D 1\XJDW VDMËW
EHOSLDFDLQDNNDSXMËWGÝQJHWLVV]DNÖW
MDEHKDPDURVDQµVDVRUIRO\WDWKDWÛ
2NNDO ÒUH]]ãN áJ\ EËUPHUUH IRUGÖW
MXNWHNLQWHWãQNHWDYËOWR]ËVRNUHQJÒV
KXOOËPDL NÝUãOÝWWãQN ËWUHQGH]LN D
PHJV]RNRWW WËMNÒSHW (XUÛSËEDQ YÒ
JHWÒUDQHROLEHUDOL]PXVNRUV]DND$
YLOËJ D VDMËW EÜUÒQ WDSDV]WDOMD PHJ
KRJ\ D SLDF VHP SÒQ]ãJ\L VHP
HUNÝOFVL ÒUWHOHPEHQ QHP NÒSHV
ÝQV]DEËO\R]ËVUD ÒV QHP LV OHKHW
PHUW QHP WÒYHGKHWHWOHQ $ 1\XJDW
PRVW WDQXOMD D]W D OHFNÒW KRJ\ D]
HPEHUL ÒOHW QÒKËQ\ OÒWIRQWRVVËJá
WHUãOHWÒW OHJMREEDQ PHJV]HUYH]QL ÒV
PâNÝGWHWQL PÒJLV FVDN D QHP SLDFL
D]D] QHP SURILWV]HU]ÒV ÒUGHNÒEHQ
WËUVXOW NÝ]ÝVVÒJHN YDJ\LV D QHP]H
WHN ÒV D]RN ËJHQVHL D] ËOODPRN NÒ
SHVHN $ EDOROGDO SROLWLNDL YËOVËJED
NHUãOWLGHROÛJLDLâUEHQWDOËOWDPDJËW
$EDOROGDOLVËJFÒOWDODQQËYËOW$QHR
OLEHUËOLVDQWURSROÛJLDNLNÝWÜMÒEHNRU
PËQ\R]WD VDMËW KDMÛMËW $ PDJ\DU
EDOROGDOWIHOYËVËUROWDHJ\QHROLEHUËOLV
WÜNÒVFVRSRUW DPHO\ LOOHWYH DNLN D]
HOPáOW KÒW ÒYEHQ HOYHWWÒN D PDJ\D
URNWÛO PLQGD]W DPLW HGGLJ SËUWËOOËV
UDLGHROÛJLDLPHJJ\Ü]ÜGÒVUHV]ËUPD
]ËVUD WËUVDGDOPL FVDOËGL KËWWÒUUH
YDOÛ WHNLQWHW QÒONãO NÝ]ÝVHQ ÛULËVL
QHKÒ]VÒJHNKDWDOPDVËOGR]DWRNËUËQ
IHOÒSÖWHWWãQN ÒV ËWPHQWHWWãQN D] HO
PáOWKDWYDQÝWÒYEHQ$]06=3UDGL
NËOLVQHROLEHUËOLVSËUWWËYËOWD]HOPáOW
ÒYHN VRUËQ H]ÒUW ]VXJRURGRWW ÝVV]H
H]ÒUW YHV]ÖWHWWH HO ÝQD]RQRVVËJËW ÒV
H]ÒUWIHQ\HJHWLDMHOHQWÒNWHOHQQÒYË
OËVYHV]ÒO\H$]HXUÛSDLMREEROGDOQDN
D] DQJROV]ËV]RN Q\RPËVD HOOHQÒUH LV
NLNHOOWDUWDQLDVDMËWYËOVËJNH]HOÜSR
OLWLNËMDPHOOHWW0LNHWWÜVNRUV]DNYËO
WËVEDQ UHPÒQ\NHGãQN OH]ËUKDWMXN D
QHROLEHUDOL]PXV ËOGDWODQ NRUV]DNËW
XJ\DQDNNRU OH]ËUKDWMXN D] ËWPHQHW
NRUV]DNËWLVKLV]HQD]HOPáOWKáV]ÒY
V]ËPXQNUDD]ËWPHQHWNRUV]DNDYROWy
.LYRQDWRVNÝ]OÒV
0LQGHQHGGLJLYËODV]WËVWDEDOROGDOL
PÒGLD VDMWÛ UËGLÛ WHOHYÖ]LÛ  MREE
ROGDOW OHMËUDWÛ SURSDJDQGËMD Q\HUW
PHJ +áV] ÒYUH YROW V]ãNVÒJ DKKR]
KRJ\DEDOROGDOLSËUWRNHJ\UHQ\LOYËQ
YDOÛEEËYËOWRUV]ËJHOOHQHVÒVPDJ\DU
HOOHQHVSROLWLNËMDPHJKR]]DD]ËOWDOË
QRV FVDOÛGËVW ÒV YÒJUH HQQHN D

LII. évfolyam 2. szám
SROLWLNËQDNDSURSDJËOËVËEDQDPÒGLD
QDJ\REELN UÒV]H KLWHOWHOHQQÒ YËOW
(OÜV]ÝU WÝUWÒQLN KRJ\ D NRUPËQ\]Û
SËUWRN EL]WRV EXNËVUD ËOOQDN PËU
MÛYDODYËODV]WËVRNHOÜWW0ÒO\Q\RPD
YDQ PËU D WËUVDGDORPEDQ DQQDN D
V]HPEHWâQÜ ËOODSRWQDN D VWDWLV]WLND
HOKDOOJDWËVDHOOHQÒUHLVKRJ\0DJ\DU
RUV]ËJDNHYÒVQDJ\RQJD]GDJRNÒVD
QDJ\RQ VRN QÒONãOÝ]ÜN RUV]ËJD OHWW
ÒV OHFVáV]RWW D NHYHVHEEHW WHUPHOÜ
RUV]ËJRN NÝ]Ò q ÒV KRJ\ HQQHN D]
ËOODSRWQDND]RNR]ÛLDEDOROGDOLSËUWRN
NL]VËNPËQ\ROÛNRUPËQ\]ËVD
1HP UÛKDWÛ PLQGHQ EDM D] HJ\ÒE
NÒQW XJ\DQFVDN ËUWDOPDV ÒV NL]VËN
PËQ\ROÛNãOIÝOGLQDJ\WÜNHYËOODODWDL
EDQNMDL WËEOËMËUD .HOOHWW D]RN PHOOÒ
D] D EROVHYLVWD XUDVËJL WËUVDGDORP
DPHO\ D V]RFLDOL]PXVQDN KD]XGRWW
PXQNDWËERUUHQGV]HUW LJD]JDWWD ÒV
PLQW LO\HQ áJ\ EËQKDWRWW D] ËOODP
YDJ\RQËYDOPLQWDVDMËWMËYDO$]XWËQ
DEâQÝVNHOHWLUHQGV]HUQ\XJDWLEâQ
WËUVDLQDNMRJUHQGMÒEHQH]DNLYËOWVË
JRVRV]WËO\D]ËOODPLYDJ\RQWVDMËWMË
YË LV WHKHWWH 7HUPHV]HNNÒQW UËJMËN
V]ÒW D] RUV]ËJ ÒOHWHUHMÒW WËUVDV YL
V]RQ\EDQDKLWHOH]ÜNNHO$]ËOODP
DGÛVVËJ DPHO\ WÛO áMDEE ÒV
áMDEE NÝOFVÝQÜN HJ\UH QÝYHNWÜ ND
PDWIL]HWÒVHLYHOWHUKHOLDPDJ\DUJD]
GDVËJRWD]HJ\ÒENÒQWLVIHMOHWOHQLSD
ULWHUPHOÒVHUHGPÒQ\ÒWDNDGËO\R]YD
IRO\DPDWRVDQDIHMOHV]WÒVOHKHWÜVÒ
JHLW
(] D NãOVÜqEHOVÜ VRUYDV]WÛ EâQV]Ý
YHWNH]HW NHOO KRJ\ V]HPEHVãOMÝQ D]
RUV]ËJ V]ËPRQNÒUÜ WHNLQWHWÒYHO
1LQFV PËV áW D WHOMHV ÝVV]HRPOËV
HOÜWWL LGÜEHQ $ )LGHV] YËOODOMD D]
RUV]ËJJRQGMDLQDNNH]HOÒVÒWDPLQW
OËWWXN D )LGHV] HOQÝNH LVPHUL D] RU
V]ËJQ\RPRUáVËJËQDNRNDLWÒVRNR]Û
LW 6DMËW V]HPÒO\HV PHJIRJDOPD]ËVË
EÛO PHJV]ÝYHJH]KHWÜ D] RUV]ËJ WDOS
UDËOOÖWËVËQDN SURJUDPMD DPL PRVW
PËUQHPNHYHVHEEPLQWV]HPEHV]H
JãOÒV PLQG D NãOVÜ PLQG D EHOVÜ NL
]VËNPËQ\ROÛYDO +D H]W QHP WHOMHVÖ
WLNHOLQGXODODYLQDHOOHQãN
+D WHOMHVÖWLN PHJNDSKDWMËN D] RU
V]ËJ EL]DOPËW ÒV WËPRJDWËVËW DPLUH
QDJ\ V]ãNVÒJãN OHV] $ WDOSUDËOOËV
SURJUDPMD WHKËW PHJIRJDOPD]KDWÛ
D] RUV]ËJ NÝ]YÒOHPÒQ\H FVDN HJ\HW
ÒUWKHW YHOH D WËUVDGDORP MHOHQWÜV
WÝEEVÒJÒQHNWËPRJDWËVËYDOPËUHOÒJ
HUÜV OHKHW OHËOOÖWDQL D QHROLEHUËOLV
LUËQ\]DW PDJ\DURUV]ËJL V]ËOOËVFVLQË
OÛLQDNDPHVWHUNHGÒVHLW
.ÒWHO\HLQNIâ]ÜGQHND]RQEDQ2UEËQ
9LNWRUD]RQNLMHOHQWÒVHYDOÛV]ÖQâVÒJÒ
KH]DPLV]HULQWx(XUÛSËEDQYÒJHWÒU
DQHROLEHUDOL]PXVNRUV]DNDy)HOWHKH
WÜ KRJ\ NÝ]JD]GËV] NÝUÝNEHQ D SLDF
ÝQV]DEËO\R]ËVÛ V]HUHSÒQHN GRJPËMD
KLWHOÒW YHV]ÖWL GH D] áW PÒJ HOÒJ
KRVV]áOHV]DGGLJDPLUHDSLDFLDUUR
JDQFLËUDÒSÖWHWWQHP]HWNÝ]LYËOODODWRN
HOIRJDGMËNDxQHP]HWHNÒVD]RNËJHQ
VHLD]ËOODPRNyLUËQ\ÖWËVËW0ÒJNÝ]
EHQ D] LV HOÜIRUGXOKDW KRJ\ D SLDF
NLV]ROJËOËVËWYËOODOÛ86$NRUPËQ\ÒV
DQQDN NãONÒSYLVHOHWHL WRYËEEUD LV ÒV
IRO\DPDWRVDQ xURVV]DOËVXNDWy IHMH]LN
NL PLQW WHWWÒN ÒV WHV]LN D PDJ\DU
MREEROGDO GROJDLW LOOHWÜHQ ÒV D] QHP
MÛ PHUW D QDJ\KDWDOPL URVV]DOËVRN

2010. január 21.
QDJ\RQYHV]ÒO\HVHN
2UEËQ9LNWRUPLQWKDV]ËPROQDLO\HQ
HOOHQ]ÒVVHOGHqV]DYDLV]HULQWqNÒV]
GDFROQLYHOHx$]HXUÛSDLMREEROGDOQDN
D] DQJROV]ËV]RN Q\RPËVD HOOHQÒUH LV
NL NHOO WDUWDQLD VDMËW YËOVËJNH]HOÜ
SROLWLNËMD PHOOHWWy -Û NÒUGÒV YDQH
PËUHXUÛSDLMREEROGDODPHO\(XUÛSD
HOOHQËOOËVËW WXGMD PHJYDOÛVÖWDQL D]
DQJROV]ËV] JD]GDVËJL ÒV SROLWLNDL
Q\RPËVVDOV]HPEHQ"1HKRJ\PHJLQW
DPDJ\DUHJ\HGãOHOÜUHURKDQMRQ
0ÒJPLQGLJ2UEËQV]DYDLYDOV]ÛOYD
DKKR] KRJ\ OH]ËUKDVVXN D QHROLEHUD
OL]PXV ËOGDWODQ NRUV]DNËW ÒV YHOH
HJ\ãWW OH]ËUKDVVXN D] ËWPHQHW NRU
V]DNËW LV RO\DQ PÒUWÒNâ WËUVDGDOPL
WËPRJDWRWWVËJ V]ãNVÒJHV DPLUH HG
GLJ PÒJ QHP YROW SÒOGD $ KËERUáV
ÝVV]HRPOËV ÛWD  ÒYHQ ËW D EDOROGDO
NãOÝQIÒOHËUDPODWDLXUDOWËNDPDJ\DU
SROLWLNËW $ EDOROGDO YDOÛEDQ FVÜGEH
YLWWHD]RUV]ËJRWLJD]VDMËWPDJËWLV
,QQÒWDEDOROGDOQDNLVÒVD]RUV]ËJQDN
LVáMáWUDNHOOWÒUQLH
$EDOROGDOLVËJOÒQ\HJHHUHGHWLOHJD
QHP]HWNÝ]LVÒJ YDJ\LV D QHP]HWHN
NDSFVRODWDHJ\PËVVDO0DJ\DUIÝOGÝQ
D QHP]HWNÝ]LVÒJHW KLUGHWÜ SROLWLNDL
PR]JDOPDN HJ\WÜO HJ\LJ QHP]HWHOOH
QHVHNPDJ\DUHOOHQHVHNYROWDNHJÒV]
WÝUWÒQHOPãN IRO\DPËQ (] HQQ\LUH
YLOËJRVDQ PÒJ QHP WXGDWRVXOW D PD
J\DUQÒSV]ËPËUDPLQWPRVWD*\XU
FVËQ\IÒOHËPRNIXWËVÒYHLEHQ
7ÝUWÒQHOPLOHJ D MREEROGDO LV KDMOD
PRVDWáO]ËVUDPËVRNJ\âOÝOHWÒUHGH
DQHP]HWLHV]PÒQ\WDQHP]HWLNÝ]ÝV
VÒJMDYËWV]ROJËOÛV]ROLGDULWËVWPLQG
HGGLJ FVDN D MREEROGDO WXGMD PHJYD
OÛVÖWDQL0HJNHOOHUÜVÖWHQLD]WDV]HP
OÒOHWHW DPHO\ D ;,; V]Ë]DG HOHMÒQ
ERQWDNR]RWW NL D UHIRUPNRUV]DNEDQ
PDMG IHOYLUËJ]RWW D V]DEDGVËJKDUF
EDQ ËOODQGÛVXOW D KD]DV]HUHWHWEHQ D
KD]DYÒGHOPÒEHQIHOYLUËJR]WDWËVËQDN
DNDUËVËEDQ
6yO\RP /iV]Oy NÝ]WËUVDVËJL HOQÝN
LVH]WDYËOWR]ËVWYËUMDáMÒYLV]Û]DWË
EDQ
x/HKHWHWOHQKRJ\áMÒYNRUQHD]áM
UDNH]GÒVUÜOEHV]ÒOMãQN+LV]HQNDUË
FVRQ\ áMÒY YÖ]NHUHV]W XJ\DQDQQDN
D] ãQQHSNÝUQHN D WDJMDL 6 H]HN D]
ãQQHSHN D PHJáMXOËV ÝUÝPÒW DGMËN
QHNãQN $ NDUËFVRQ\ ã]HQHWH LV H]
HJ\V]HUFVDNPHJÒULND]LGÜDEHWHO
MHVHGÒVUH HJ\V]HU FVDN PLQGHQNL
V]ÖYÒEHQ PHJV]ãOHWKHW D UHPÒQ\
0DJ\DURUV]ËJ LV QDJ\RQ PHJÒUHWW
PËUDPHJáMXOËVUD6PLYHOYË
ODV]WËVL ÒY OHV] q D] áM HV]WHQGÜ DO
NDOPDW NÖQËO D SROLWLNËEDQ ÒV D NÝ]
ãJ\HNEHQLVD]áMUDNH]GÒVUHy
6ÛO\RPV]HULQWD]HPEHUHNPDPËU
WXGMËN KRJ\ V]DYD]DWXNQDN VáO\D
YDQ x$] ËOODPPDO V]HPEHQL HOYËUË
VRN ÒV D IHODGDWRN YLOËJRVDN NÝ]EL]
WRQVËJDWÝUYÒQ\HVUHQGJDUDQWËOËVD
D JD]GDVËJ RO\DQ V]DEËO\R]ËVD KRJ\
EL]WRQVËJRVDQIHMOÜGMÝQÒVDGMRQPXQ
NËW D V]HJÒQ\VÒJ HQ\KÖWÒVH D] RU
V]ËJ WHNLQWÒO\ÒQHN KHO\UHËOOÖWËVD D
YLOËJEDQyVRUROWD
7HKËWD]ËOODPRWNHOOPHJHUÜVÖWHQL
D]W D] LQWÒ]PÒQ\W DPHO\ D] RUV]ËJ
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BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK!
Január 20.
Köszöntjük névnapjukon Fábián, Sebestyén nevû olvasóinkat.
Fábián: a latin Fabianus névbôl ered.
Jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó férfi.
Sebestyén: a görög Szebasztosz (magasztos, felséges) latinos továbbképzése.
Köszönthetjük még Özséb, Sebô nevû ismerôseinket.
Január 21.
Szeretettel köszöntjük Ágnes nevû
kedves olvasóinkat.
Ágnes: a görög Hagnosz szóból ered,
melynek jelentése tiszta, szent, szemérmes, értintetlen szûzies, tartózkodó.
Köszönthetjük még Agnéta, Menyhért nevû ismerôseinket is.
Január 22.
Szeretettel köszöntjük Vince, Artúr
nevû kedves olvasóinkat.
Vince: a latin Vincentius rövidülése.
Jelentése: gyôztes.
Artúr: az Arthur régies német helyesírási forma, a modern alak ott is az
Artúr. Egy régi angol király nevébôl,
kelta eredetû név.
Köszönthetjük még Anasztáz, Artemisz, Cintia, Délia, Domonkos, Szirén nevû barátainkat.
Január 23.
Szeretettel köszöntjük Zelma, Rajmund nevû kedves olvasóinkat.
Zelma: a német Selma névbôl. A skót
Macpherson Osszián-hamisításában
szereplô név. Becézése: Zelmácska,
Zelmi.
Rajmund a német Raimund névbôl,
jelentése: okos, védô. Becézése Raji,
Rajkó.
Köszönthetjük még Alfonz, Bertram, Emerencia, Emese, János,
Mária nevû barátainkat.
Január 24.
Szeretettel köszöntjük Timót nevû
kedves olvasóinkat.
Timót: a görög Timotheosz név latinos Timotheus formájának rövidítése.
Jelentése: Isten becsülôje.
Köszönthetjük még Balár, Bertram,
Bános, Erik, Erika, Makár, Taddeus, Tádé, Veronika nevû barátainkat.
Január 25:
Szeretettel köszöntjük Pál nevû kedves olvasóinkat.
Pál a latin Paulus rövidítése. Jelentése: kicsi, kis termetû férfi.
Köszönthetjük még Bottyán, Henrik
Péter, Petô, Saul nevû barátainkat.
Január 26.
Köszöntjük névnapjukon Vanda, Paula nevû olvasóinkat.
Vanda: a lengyel Wanda névbôl, valamint a német Wendel nôi párja, jelentése: varázsvesszô.
Paula: a latin Paulus nôi párja.
Köszönthetjük még Balambér, Bátony, Oberon, Polikárp nevû barátainkat.
Január 27.
Köszöntjük névnapjukon Angelika
nevû olvasóinkat.
Angelika: a kései latin Angelicus
melléknév nônemû alakja, jelentése:
an-gyali, becézése: Angyalka, Angi.
Köszönthetjük még Botár, János,
Krizosztion, Lotár, Tivadar, Ulászló, Vincenzia nevû barátainkat.
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Veszélyben
az ôshonos állatfajták
Szürkemarha, magyar tarka, kisbéri, lipicai, gidrán, nóniusz, fecskehasú

— elkeserítô. Úgy érezzük, az állam az állattenyésztôket is teljesen magukra
akarja hagyni a génmegôrzésben is. Néhány évvel ezelôtt a parlament törvényben határozta meg a védett-ôshonos fajták körét, és nemzeti kincsnek
nyilvánította ôket. De kérdezzük: a nemzeti kincsre az államnak nem kellene
sokkal jobban vigyáznia? Ôseink több száz éves munkája és verejtéke van e
fajták génjeibe kódolva, az állam pedig felelôtlenül bánik velük. Miért hagyjuk,
hogy minimális létszámú fajták sorsa néhány elhivatott tenyésztô és családja
anyagi lehetôségeitôl függjön? Nagy csaták árán tudtuk kiharcolni, hogy az
ôshonos fajták tenyésztésben történô fenntartását elôsegítô EMVA-forrásból
— nyolcvan százalékban uniós pénzbôl — fizetett támogatás ne 2010-tôl, hanem
már az idén szeptemberben elinduljon. Azt azonban még nem tudtuk elérni és a
döntéshozókkal elfogadtatni, hogy a szintén EMVA-forrásból fizetendô, az
ÚMVP-ben 214/C számon szereplô genetikai erôforrások megôrzésére nyújtható támogatási jogcímet ne 2011-ben, hanem 2010-ben indítsák el! Növelni kell
az állattenyésztésre, ezen belül az ôshonos fajták megôrzésére és nemesítésére
nyújtott nemzeti hozzájárulás mértékét! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy
költségvetésünkbôl ezekre a feladatokra alig néhány millió forint jut. Jelenleg
az ôshonos fajták fenntartására nyújtott támogatás ugyanis lényegében uniós
forrásból történik. Köszönet és hála illeti azon tenyésztôket, akik minden
ésszerûség ellenére tovább ápolják sok évszázados állattenyésztési kultúránkat.
Nagyon biztatók azok a törekvések és sikerek, amelyek egy-egy kihalás szélére
sodródott magyar fajtánk megmentésével, illetve piacszerzésével kapcsolatosak.”

mangalica, parlagi szamár, cigája, cikta, kendermagos magyar tyúk, fodrostollú
lúd — a teljesség igénye nélkül néhány fajta és változat ôshonos, hungarikumnak
tekinthetô háziállataink közül. A jószágok és tenyésztôik helyzete nem túl rózsás, mert annak ellenére, hogy az Európai Unió a sokszínû mezôgazdaságot
részesíti elônyben, itthon ezt nem támogatják. Az egyeztetések másfél éve húzódnak az agrártárca és az állattenyésztô szervezetek között.
Az ôshonos magyar állatfajták megôrzése, tenyésztésük elôsegítése a Magyar Állattenyésztôk Szövetségének (MÁSZ) egyik kiemelt feladata. Az évtizedek, évszázadok alatt kitenyésztett, a magyar állattenyésztés eleven örökségét jelentô fajták fenntartása pedig mindannyiunk közös érdeke. „Minden, a
saját állattenyésztését megbecsülô ország igyekszik költségvetési forrásból is
Pár éven belül újraindulhat a Mecsek alatt található uránérc kitermelése. A
segíteni a nemzeti kincset képviselô állatfajtákat. Hazánkban az elmúlt évtize- korábbi bányatelkek szomszédságában álló területeken most az ausztrál Wilddekben mégis méltatlanul kevés figyelmet és még ennél is kevesebb nemzeti
forrást fordítottak ôshonos fajtáink fenntartására” — mondta Wagenhoffer
Zsombor, a MÁSZ ügyvezetô igazgatója. A szakember arra is rámutatott,
mindez annak ellenére történik, hogy az Európai Unió a sokszínû mezôgazdaságot részesíti elônyben, amelynek része az évszázados tapasztalatokat,
hagyományokat és tenyésztôi munkát megtestesítô helyi fajták megôrzése. A
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Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika
képviseletének elsô számú fórumát, az Ôshonos Haszonállatok GénerôforrásFôszerkesztô: Csapó Endre
bizottságát 2007-ben hozták létre. A bizottság létrehozásáról a földmûvelésügyi
Irodák:
és a környezetvédelmi miniszter együttes rendeletben rendelkezett. „Ezek után
az Új Magyarország vidékfejlesztési program (ÚMVP) keretében — a bizottMelbourne
Sydney
sággal az agrártárca illetékeseivel együtt — kidolgoztunk egy olyan, új típusú
15
Roselyn
Crescent.
támogatási rendszert, amely különbséget tesz a legnagyobb értéket képviselô,
22 Marinella Street
East Bentleigh, Vic. 3165
úgynevezett elit vagy nukleusz egyedek, a fajta fenntartására alkalmas teTel. : (03) 9557-2422
Manly Vale, NSW. 2093
nyészállatok, valamint az árutermelô állományok között. A támogatási jogcímek
Fax: (03) 9563-9101
rendeletben történô meghirdetése — az Ôshonos Haszonállatok GénerôforrásE-mail:
Telefon: (02) 9907-6151
amarffy@netspace.net.au
bizottsága és a MÁSZ többszöri kérése és közbenjárása ellenére — a mai napig
E-mail:
Levélcím: P.O. Box 210,
nem következett be, jóllehet a szakmai egyeztetések két éve megkezdôdtek”
hungarianlifesydney@gmail.com
Caulfield,
Vic.
3162
— mondta az ügyvezetô igazgató. Az elsô elképzelések szerint 2009 januárjától,
majd szeptemberétôl, a legújabb elgondolások szerint viszont csak 2010 januHirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
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nak komoly vitái voltak és vannak a szaktárca illetékeseivel abban, hogy az
állománynövelésre adhatnak-e lehetôséget vagy sem. Véleményük szerint az
ôshonos állatok támogatásával az Európai Unió célja a veszélyben lévô fajták
fenntartása, és nem a kihalás küszöbén lévô állományok létszámának rögzítése.
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Ezért elfogadhatatlannak tartják az állománynövelés lehetôségének kizárását,
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hiszen alapvetô célnak tekintik a kritikus helyzetben lévô ôshonos fajták állományának felszaporítását. Wagenhoffer Zsombor elmondta, hogy az állománynövelést egyetlen jogszabály sem tiltja meg, ezért javasolták, hogy a gazdák a
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államnak a jelenleginél sokkal többet kell tennie. Meg kell fordítani azt a rossz
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irányt, amilyen úton az elmúlt évtizedben haladt az állami szerepvállalás a
MONEY
ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a
tenyésztésszervezésben és fajtafenntartásban. Miközben az uniós támogatások
postán
kapott
nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.
évrôl évre emelkedtek, és reményeink szerint a következô néhány évben is
A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
emelkedni fognak, a védett-ôshonos fajtáink nemzeti támogatása szégyentelenül
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.
jelentéktelen, a több százéves tenyésztôi munkát megtestesítô, hazánknak komoly elismerést kivívó magyar fajtáink helyzete — néhány esettôl eltekintve
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Horse Energy Hungary Kft. végez próbafúrásokat. A cég, biztató eredmény
esetén legalább húsz éven keresztül bányászná az energiahordozót.
Az illetékes Pécsi Bányakapitányságtól összesen hét területre kapott uránérc-kutatási jogot az sydney-i tôzsdén is jegyzett WildHorse Energy Ltd. magyarországi leányvállalata, a WildHorse Energy Hungary Kft. (WildHorse). A
reménybeli bányatelkek a Mecsek-hegység területén vagy annak környezetében
lelhetôek fel. A cég az egykori Mecseki Ércbányászati Vállalat nyilvános kutatási adatait saját méréseivel kiegészítve kezdett próbafúrásokba 2007-ben,
Bátaszék mellett. Frajna Zsuzsa, a WildHorse kommunikációs vezetôje kérdésünkre elmondta: a pécsi kutatási területen, a jelen, korai stádiumban becsülhetô kitermelhetô ásványvagyonból kiindulva, évi 1.200.000 tonna nyersérc
termelés mellett, legalább húsz évig mûködhet a bánya.
A Mecsekben 1997-ben hagyták abba az uránérc bányászatát, mert akkor
gazdaságtalan volt a kitermelés. Az urán kilónkénti, világpiaci ára akkor húsznegyven dollár között mozgott, miközben a magyar bányákból száz-száztíz
dolláros költséggel termelték ki ezt a mennyiséget. Az energiaválságtól való
félelem miatt az urán világpiaci ára 2003-óta rohamosan emelkedik, jelenleg
hatszorosa a kilencvenes évekbeli árnak.
A WildHorse decemberben kezdte el legújabb földtani próbafúrásait a Jakab-hegy déli lejtôjén, közel nyolcvanmillió forintos költségen. „2010-ben még
legalább tíz fúrást tervezünk a Mecsekben, melyek elôreláthatólag már több
százmillió forintba kerülnek. A kutatási eredmények feldolgozása után készülhet el a megvalósíthatósági tanulmány, amely alapján eldôl, hogy gazdaságos-e az uránérc kitermelése” — tájékoztat Frajna Zsuzsa. Persze
elôfordulhat, hogy a kutatófúrásokra elköltött több százmillió forint soha nem
térül meg, de ezzel a kockázattal a bányaiparban mindenki számol.
A pécsi székhelyû vállalkozás kilenc embert vett fel a próbafúrások miatt,
így jelenleg tizenöt fôs létszámmal mûködik. A foglalkozatási létszám — egy új
bánya megnyitása esetén — legalább ötszáz fôre emelkedne; ami segítséget a
megyeszékhely jelenthet a megyeszékhely munkavállalóin túl az alacsony
foglalkoztatási rátával rendelkezô környezô, nagy bányászhagyományokkal
bíró Komló és Szentlôrinc lakosai mellett a környékbeli baranyai falvak
számára is. A cég úgy számol, az érckitermelésbôl származó bruttó árbevétel
éves szinten több tízmilliárd forintos nagyságrendû lehet, ami az érintett
települések iparûzési adó-bevételeit becslések szerint százmillió forinttal
emelné meg.
Frajna Zsuzsa úgy tapasztalja, a térségben még él a nosztalgia a régi
uránbánya iránt. Állítása szerint az új bányászati és ércfeldolgozási módszerek
miatt a környezetvédôknek sem kell aggódniuk. A cég nem a korábbi bányászati
módszert (függôleges aknák) alkalmazná az érc kitermelésére, hanem
úgynevezett lejtôs aknákon, csillék helyett teherautókkal hordaná felszínre a
nyersanyagot. Terveik szerint az érc feldolgozása közvetlenül a bánya mellett
történne, csökkentve ezzel a szállítással járó környezeti terhelést is. A vállalkozás jelenleg még csak kutatási engedéllyel rendelkezik.

MAGYAR ÉLET
geling).
+ Sokszor üdvözöljük az eredeti cím megtartását, sokszor viszont egyszerûen
lustaságnak tûnik. Úgy mint: The Brothers Bloom, Adventureland, District 9.

Aggteleket ajánlja
az amerikaiaknak a Forbes
Amerikai turisták tömegei lephetik el az Aggteleki-karsztot, miután a közelmúltban megjelent a Forbes honlapján Európa rejtett turisztikai kincseinek
listája, amelyen elôkelô helyen szerepel az egyedülálló adottságokkal rendelkezô aggteleki barlangrendszer –– írta az Észak-Magyarország.
Korábban olyan ismert úti célok kaptak helyet a magazin által mindenképpen
megnézendô látnivalók felsorolásában, mint a Vatikán vagy az Eiffel-torony, s
magyarországi turisztikai attrakció eddig soha nem kapott helyet közöttük. A
szlovák-magyar határ alatt húzódó cseppkôbarlangrendszer a Forbes szerint
olyan klímával rendelkezik, ami jót tesz a légzésszervi problémákkal küzdôknek, de azoknak is ajánlják a barlangi sétát, akik csak gyönyörködni szeretnének a mészkôképzôdményekben.
Az ajánlás szerint „ilyet otthon nem találnak az amerikaiak”. A mértékadó
magazin egyébként idén elsô helyen ajánlotta Magyarországot azon országok
között, amelyek az amerikai utazók számára a jelen válságos idôszakban is a
legkedvezôbb árérték arányt kínálják, így azokat mindenképpen érdemes felkeresni. Az amerikaiak pedig sokat adnak a Forbes szavára, a jó árérték arány
pedig megfelelô hívó szónak tûnik körükben –– olvasható a napilapban.

Sokkoló a korrupció mérete
Magyarországon
A korrupció a leggyakoribb visszaélés fajta a magyar üzleti életben, amely-

nek 81 százalékos elôfordulási aránya jócskán meghaladja a közép-európai és
világátlagot is –– olvasható a PricewaterhouseCoopers (PwC) publikált felmérésében.
Fekete Miklós, a PwC szakértôje a társaság budapesti sajtótájékoztatóján
hangsúlyozta: a magyar cégek 30 százaléka vált gazdasági bûncselekmény
áldozatává az elmúlt 12 hónapban, ebbôl származó pénzügyi veszteségük pedig
átlagosan 18 millió forintra rúgott.
A nemzetközi könyvvizsgáló cég az ezer legnagyobb magyarországi vállalathoz jutatta el kérdôívét, amelyre 53 társaság válaszolt.
A felmérésben részt vevôk 62 százaléka számolt be pénzügyi teljesítményének romlásáról az elmúlt egy évben, a válaszadók 38 százaléka pedig
úgy vélekedett, hogy a válság hatására nagyobb lett a gazdasági bûnözés
kockázata — fejtette ki Fekete Miklós.
A leggyakoribb bûnelkövetési forma a vesztegetés és a korrupció, amit az
elmúlt tíz évben listavezetô lopás és hûtlenkezelés követ 48 százalékos részaránnyal, míg a pénzügyi és számviteli adatok meghamisításáról az érintett
cégek 31 százaléka számolt be. Fekete Miklós szerint a problémát elsôsorban a
nem megfelelô vállalati kultúra okozza, illetve az, hogy a cégek 43 százaléka
nem végzett csalási kockázatfelmérést. A szakértô szerint elgondolkodtató,
hogy a bûncselekményt elkövetôk többsége azzal magyarázza tettét, hogy mások is ezt teszik, éppen ezért nincs ebben semmi kivetnivaló.
A tanácsadó cég a bûncselekmények megelôzése érdekében azt javasolja a
gazdálkodó szervezeteknek, hogy tárják fel saját sebezhetô területeiket, hiszen
Tavaly biztonsági játszmát játszottak a filmcímek fordítói: nem vitték túlzás- a feltárt visszaélések több mint kétharmadát a vállalatok saját munkatársai
ba a szellemeskedést, de még akkor sem igen rukkoltak elô ötletekkel, amikor követték el. A PwC ezért egyebek mellett az anonim bejelentések elôsegítését
lett volna tere a játéknak. Így legalább egyik magyarítástól sem akartuk le- is szorgalmazza — fûzte hozzá a szakértô.
kaparni az arcunkról a bôrt.
Ötletes megoldások
5. Isten hozott az Isten háta mögött (Bienvenue chez les Ch’tis) — Az
optimálisnál hosszabbra sikerült cím, de visszaadja a szó szerint lefordíthatatlan
eredeti lényegét.
Miután megállapodott a térség és Jász-Nagykun-Szolnok megye roma veze4. Továbbállók (Away We Go) — Kedves cím egy kedves filmhez, és a lehetô
tôivel,
elállt attól a szándékától, hogy kitiltsa benzinkútjáról a cigányokat –– köleghûbb fordítása egy magyarban nem létezô szófordulatnak.
zölte
a
jászalsószentgyörgyi töltôállomás tulajdonosa. Szabó László elmondta:
3. Egy boltkóros naplója (Confessions of a Shopaholic) — Jól tették, hogy
szóban,
azután pedig egy együttmûködési megállapodástervezet szentesítésénem emelték át a magyarba az eredeti „alkoholistáját”, hanem találtak rá egy
vel
írásban
is megállapodott a térség és a megye cigány kisebbségi önkormányötletes magyar megfelelôt.
zatainak
vezetôivel.
2. Páros mellékhatás (Couples Retreat) — Általában nem szívleljük a szelA dokumentum lényege, hogy az érintett roma vezetôk személyesen igyelemeskedô címeket, de ez jópofábbra sikerült, mint maga a film.
1. Derült égbôl fasírt (Cloudy with a Chance of Meatballs) — Megtartották, keznek jobb belátásra bírni azokat a ––– benzinkút-tulajdonos szerint roma ––
ami vicces volt az eredetibôl, azaz, hogy egy létezô kifejezéssel játszanak, de a autósokat, akik tankolás után rendszeresen fizetés nélkül távoznak a töltôállomásról. Így nyújtva segítséget a vállalkozó kárának megtérítésében és hasonló
körülményes fordítás helyett találtak egy frappánsabbat.
esetek megelôzésében.
***
Emellett a felek kezdeményezik, annak a jelenleg még érvényben lévô jogBaklövések és kihagyott lehetôségek
gyakorlatnak
a megszüntetését is, miszerint aki 20 ezer forint alatti értékben
5. Pippa Lee négy élete (The Private Lives of Pippa Lee) — Figyelemfelkeltôbb
lop,
az
nem
követ
el bûncselekményt, tette csak szabálysértésnek minôsül,
lett volna a cím, ha szó szerint Pippa Lee magánéletei-nek fordítják. Egyébként
melyet nem rendôrségi, hanem közigazgatási eljárás keretében vizsgálnak ––
miért pont négy?
4. Férj és féleség (Accidental Husband) — Szellemesség helyett szellemes- tette hozzá Szabó László.
A férfi hangsúlyozta: a papír aláírását követôen azonnal eltávolította a létekedés, ráadásul fölösleges volt, mert szinte mindenki benézte feleségnek azt a
sítményre
korábban kitett feliratot, amelyen egyebek mellett az volt olvasható:
féleséget.
„Az
elmúlt
idôszakban bekövetkezett események késztetnek arra, hogy a tulaj3. Spancserek (I Love You, Man) — A pancser szó bármely formájának
donomat
képezô
és általam üzemeltetett benzinkutat bezárom a roma, cigány
használatát be kéne tiltani a filmcímekben.
kisebbség
elôtt”.
2. Szerelem második látásra (Last Chance Harvey) — Ide jön még a Szerelem
„Ezt a felhívást egyébként többek között az igazságügyi miniszterhez, a kiolasz módra (Everybody Wants to Be Italian) és legnagyobb sajnálatunkra a
Vak szerelmek (Slepé lásky) is. A semmitmondó címre biztos recept a szerelem sebbségi ombudsmanhoz és a megyei rendôrfôkapitányhoz is eljuttattam. Vállalom érte a felelôsséget. Ha megbüntetnek, kifizetem, ha elítélnek, leülöm” ––
szó használata.
1. Az osztály (Entre les murs) — Szerencsésebb lett volna a hatásos francia fogalmazott a vállalkozó.
A töltôállomás tulajdonosa állította: évente 750 ezer forint kár éri azért, mert
címet átvenni a semmilyen angol helyett. A kihagyott lehetôségek kategótöbben
nem fizetnek a tankolás után, s állítása szerint a kamerák felvételei,
riájában indul még: A dolgok állása (State of Play), Kettôs játék (Duplicity),
valamint
a szemtanúk egyértelmûen bizonyítják, hogy romákról van szó.
Nem kellesz eléggé (He’s Just Not That Into You), Elcserélt életek (Chan-

2009 a moziban: Legjobb
és legrosszabb magyar cím

Mégis engedik a cigányokat
tankolni a benzinkúton

3. oldal

Volt
Megélt két háborút, fölnevelt három
gyermeket. Unokák, dédunokák buksiját simogatta, egyszerre volt anya, nagyi, dédi a hozzá tartozó hatalmas szívvel. Dolgozott, míg volt munkája,
közben eltemette a férjét, korán megöregedett. A nagyszívûek korán öregszenek.
Horgolni, kötni nagyon szeretett. Az
egész családot ô látta el pulóverrel,
asztalterítôvel, díszes ágytakaróval.
Ha volt bánata — és volt —, beleöltötte
a díszpárnákba, kihorgolta magából…
Sokat mesélt, minden megmaradt a fejében, az évszámokat különösen szerette. Nem csak a nagycsalád dátumait
tudta, tévedhetetlen volt a história adatözönében is. Lexikont tartott a fejében.
Pest környéki falucskában született, a
második háború már a fôváros peremkerületében érte fiatalasszonyként, a
két nagyobbik gyerek is itt született,
miközben odakint égett a világ. Jó élete
akkor senkinek sem volt, se polgárnak,
se katonának, hát, még akinek a frontra
vitték a férjét. Szomorú, tucatéletet élt
mindenki, ô is. Nyugalom csak a föld
alatt volt. Aztán mentek az évek, jöttek
a ráncok, a rendszerek, az asszony — a
néni — a virágos kis házikóból szomorú
panelba költözött, amely az ember
öregkorára valahogy már magán hordja a reménytelenséget. Ott már nem
nyílnak a virágok, legfeljebb az apró
cserepekben. Meg a szívekben, amíg a
szív dobog…
Aztán egyszer annak is vége, mint
ennek a bánatos esztendônek. Szilveszter napján meghalt az édesanyám.

Kisstadion,
nagy balhé
A sportban sosincs uborkaszezon. Éppen csak véget ért a szeretetteljes karácsony, máris hír érkezett egy kevésbé ájtatos eseményrôl: hagyomá
nyos pofozkodásra készült a Ferencváros–Újpest bajnoki jégkorongmérkôzés közönségének kemény magja. A
felvonuló rendôrség a kiemelt kockázatra hivatkozva egy idô után megszüntette a szurkolók beléptetését a
Kisstadionba. Több száz, jeggyel rendelkezô drukker maradt odakint. A
potenciális kukaborogatók sem mehettek be a nézôtérre, így aztán pótcselekvésként megtámadták a rendôröket…
Az eset kisebbfajta botrányt kavart,
még az Országgyûlés sportbizottságának szocialista tagja is úgy nyilatkozott, hogy a hatóság nem a sport- és a
rendôrségi törvény szerint járt el.
A megbírált rendôrség eddig nem
nyilatkozott az ügyrôl, a hôzöngôkre
nem raktak lakatot, csak a saját szájukra… Az egészben csupán az a biztató, hogy bár hokisaink, futballistáink
még nem érték el a nemzetközi színvonalat, egyes szurkolóink és rendôreink már régen átlépték az internacionalista nívót. Kicsit igazítva a tévémûsor
címén, nálunk rengeteg dobócsillag
születik.
Tegnap egyébként — a jégkorong
Magyar Kupán — az Újpest fogadta a
Fradit. A rendôrség a meccs elôtt nem
nyilatkozott.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)
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MAGYAR ÉLET

Éppen ezért szólni kell a Jobbikról,
arról a pártról, aminek a létrejöttét
az MSZP–SZDSZ-kormány garázdálkodása váltotta ki. Az elégedetleneknek
és a türelmetleneknek a hangján
szólalt meg ez a párt, teljes radikális
átalakulást hirdet. A jobboldaliságot
vallja, azt kisajátítaná. Nemcsak megtagadja a Fidesztôl, hanem azonosítja
ôket a baloldallal, mint a neoliberális
nyomulás elôsegítôit. A Jobbik politikusai támadják a Fideszt, mert úgy
gondolják, hogy további szavazókat
tôle tudnak elhalászni.
A Jobbik vezetôi fanatikusan reménykedôk. Vona Gábor szerint a
magyar lakosság kétharmada jobbikos, csak még nem tud róla. Abban
is biztos a pártelnök, hogy idôvel ôk
irányítják majd az országot. Nem
fogadja el azt nézetet, ami szerint
a Fidesz nélkül 2010-ben nem lehet
kormányt alakítani. „Az a célunk,
hogy többséget szerezzünk. A Fidesz–
Jobbik koalíció lehetôségét viszont
egyértelmûen kizárom.”
Kétségkívül a Jobbik új jelenség
a politika terén, az EU-képviselôválasztások alkalmával berobbant a
színtérre. Fiatalok és radikálisok,
érthetôen a fiatalság körében népszerûek. Pártként jelen van, és jelen
marad. Szerepük a tavaszi választáson azonban veszélyes számszerûségi
eredményt hozhat. Magyarország
szavazói bázisa minden alkalommal
hozott meglepetést. Nem szabad
lebecsülni a „szocializmus” híveinek
nagyszámú táborát, akik ideológiai
kódoltságukban teljesen érzéketlenek
pártjuk kapitalista szolgálatba szegülése tényeire. „Munkáos párt, én is
munkáos vagyok!” Ennyi.
Számos alkalommal említettük ennek az újságnak a hasábjain, hogy
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nak választási ígéreteit. Ezt követôen
politikai szerepe annak arányában
méretezôdik, amilyen arányban a
Fidesz sikertelenséget mutat fel. Ez a Tegnap meghalt egy hajléktalan. A
egy ország kormányzásában külön- pártalapú demokrácia mechanizmu- barátom mesélte, hogy valamilyen odaútján még látta a máltaiak küzdelmét
bözô erôk mûködnek. A parlamenti sa.
az újraélesztésben, aztán visszafelé
demokrácia, mint a kormányzó hatalmat létrehozó rendszer, a hatalmi Nem valószínû hogy a Jobbikra már letakart halott feküdt az út szélén.
erôknek csak egy részét teszi a vá- leadott szavazatok a Fideszt elütik a Nagyon elbúsult ezen. A barátom azon
lasztók döntése elé. A nép által meg- kormányalakítástól az MSZP javára, ritka madár, akit nem csak karácsony
választott képviselôk, és azok döntése de mindenképpen gyengítik a Fidesz tájékán, hanem verôfényes nyári naalapján létrejövô kormány csak úgy gyôzelmét, illetve számszerûsége ará- pokon is érdekel a hajléktalanok meg
tud fennmaradni, ha a gazdasági élet, nyában erôsítik a baloldalt. Gyengítve mások baja.
a tudományos élet, a média terén, a ezáltal a Fidesz képességét abban a A többség azonban úgy lép el mellettársadalom befolyásos értelmiségi szándékában, hogy kiszorítsa a nem- tük, mintha nem is ugyanahhoz a fajhoz
köreiben kiépít magának támogató zetellenes balodalt a politikai és gaz- tartoznának, mint ôk. A villamoson kihallgatott párbeszédekbôl úgy tûnik,
hátteret. Ehhez évtizedes jelenlét dasági tereprôl.
mintha a hajléktalan olyan állatfajta
kell, és kormányhatalmi érettség,
nem is szólva még a nemzetközi Másszóval: A kormányrakerülésre lenne, amelyik magának köszönheti
diplomácia, a nagyhatalmi vezérlés jelenleg teljesen esélytelen Jobbik minden gondját-baját. Mert a rendes
általi elfogadottságról. Jelenleg a mindenegyes parlamentbe kerûlô ember arról ismerszik meg, hogy van
jobboldalon a Fidesz ilyen párt. A képviselôjével tovább gyengíti az or- családja, munkája és törekvése. Azt,
Jobbik ettôl még messze van, még szág rendbetételének esélyeit. Arra hogy a törekvés egy plazmatévé vagy
csak most van esélye parlamenti a kérdésre, hogy a Jobbik parlamenti egy autó megszerzése, nagyon helyénvalónak látják a beszélgetôk.
pártként megjelenni.
csoportja támogatja-e majd a Fideszt Mellékesen megjegyzem, meghökkenparlamenti munkájában, egyelôre
Ha ebben üzenet van a nemzeti nem lehet válaszolni. Talán a politika tô a minapi hír, amiben arról írnak,
érzésû választók részére, az csak az gyakorlati térségén megjön a helyes hogy a Magyarországra szánt száz, darabonként potom egymillió forintba
lehet, hogy szavazatukat 2010-ben a szemlélet követése.
kerülô szuperfasza telefon már mind
Fidesznek adják, a második fordulóban feltétlenül. Akkor is, ha elkötele- Mindezek ismeretében állíthatjuk, elfogyott. Valami kvarckristályos kizett tagjai a Jobbiknak. Ez nem a hogy 2010 a változás éve lesz, de an- jelzôje is van, csak a gyémánt tudja
szívnek, hanem az észnek a parancsa. nak heve, mikéntje, még beláthatat- megkarcolni. Hogy ki volt az a sok hüA Jobbiknak meglesz a szerepe – lan. Egy egész nemzet is képes a lye, aki felvásárolta, nem tudni. Ilyet
épeszû ember nem venne meg, még
miután mindenképpen ellenzék akar meggondolt, bölcs döntésekre.
majd jól megkarmolják a kijelzôt a
lenni –, számonkérni a Fidesztôl angyémántos gyûrûi. Persze, ha állami
cégek közbeszerezték, akkor minden

Éveleji látóhatár
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezért kell az egyedüli kormányzásképes jobboldali pártot nagy feladatokra alkalmas, döntôképes állapotba
hozni. Ma létkérdés, hogy jobboldali
szavazatokkal ne rövidüljön meg a
kormányzási helyzetbe jutott jobboldali párt. Mint ahogy megtörtént két
korábbi választás idején – hiányzott
az a szavazatmennyiség, amit a koalícióra képtelen, nem baloldali pártok
elvittek. Sajnos ilyen eset lehetôsége
fennáll.
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rendben, a világ csak a maga útján megyen.
No, de az ember mégiscsak attól ember, hogy akar, leginkább nagyot álmodni, A banki hitelek meg éppen arra
valók, hogy delíriumos álomba szenderülhessünk.
Hát itt kellene egy kicsit óvatosabbnak
lenni, mert a hajléktalan faj hol kezdte?
Az evolúciós átalakulás legtöbbször éppen a családi kassza csôdjelentésével
kezdôdik, aztán a családi élet csôdjével
folytatódik. És nem elvitatva a feltevés
igazságát, hogy a hajléktalanok között
az önsorsrontó hajlam erôsebb, mint a
népesség nagyobb részében, ne legyünk biztosak abban, hogy éppen nekünk ez nem adatott meg. Ezért ne
lépjünk el kevélyen mellettük, mert
nem tudhatjuk holnap nem heveredünk-e melléjük .
Nem arról van szó, hogy dobjunk oda
pár forintot nekik, áltatva magunkat és
ôket is. Aki akar, adjon, ha még tud, de
aki nem akar, ne gyártson megvetéséhez ideológiát. Mert úgyis elisszák.
Naná, hogy elisszák. Hidegben meg
fôleg, mert máshogy nem is tudnának
az utcán maradni. Igaz, hogy sokszor
éppen ez okozza a kihûlésüket, mert
nem érzékelik a fagyos idôt. De nagyon
nevetséges, amikor valaki úgy ad ötven
forintot, mintha uniós céltámogatást
osztana: vegyen ennivalót, ne italra
költse! A hajléktalan meg hümmög és
megígéri, hogy jó fiú vagy lány lesz,
aztán berohan a felesért a legközelebbi
boltba. Aki pénzt adott vegye tudomásul, hogy az már a hajléktalané, arra
költi, amire a legnagyobb szüksége
van. És az, tetszik nem tetszik a lakhatással rendelkezô állampolgárnak,
általában alkohol.
Sokan felháborítónak érzik, hogy
mindenhol szembetalálják magukat a
mosdatlan fajjal, pedig milyen jó kis
hajléktalanszállók várják ôket tárt kapukkal, meleggel és élelemmel. Sajnos
ez sem így van. Az éjszakai melegedô a
legtöbb hajléktalan számára rémálom.
És nem csak a szabályok miatt, hogy
inni nem lehet, ne legyen tetves, lelet
kell a tüdôszûrésrôl, fürödni, meg feküdni, meg enni kell idôben. Hanem a
kasztosodásuk miatt. Az uralkodó osztály tagjai ugyanis elzabrálják a féltve
ôrzött kincseiket, mint például egy jó
minôségû félig foszlott paplant. És ha
csúnya szóra nem adja, még beszerezhet mellé két pofont is. Aztán
hely sem nagyon van, egyre több a
hajléktalan, lassan protekció kell egy
bent töltött éjszakához is. De a hiba
nem a szociális munkát végzôkben van,
hanem mindannyiunkban.
Támogatott törvényhozóink hathatós
segítségével bizonyos egyedek 800 millióra rúgó tanácsadási szerzôdéseket
köthetnek, csak a MÁV tönkrevágásának igényes kivitelezésére. Amibôl
alsó hangon is legalább 800 kapszulát
építhetnének a hajléktalanoknak,
mondjuk a kihalt laktanyákban, ahol
még földterület is van az önellátás
megszervezéséhez. A kapszula tényleg
csak kapszula, egy piciny szoba, amin
ajtó van és becsukhatja maga után a
lakója, a fürdô és a WC közös, és az
önellátáson kívül, innen akár munkába
is eljárhatna a hajlékhoz jutott. De hát
sosem volt cél a hajléktalanul élôk hajlékhoz és munkához juttatása.
Államilag preferált pedagógiai célzattal gerjesztik nagyobbra a nyomort,
hogy szemeink elôtt legyenek az intô
példányok. Mi meg nem tanulunk.
Koronics Márton

NERYµV

1%+=%6 0)8

SPHEP

y2IQPµXSQEXµZPEXSWKSRHSPOSHµWXz-RXIVNË7ÅP]SQ0µW^PÅIPRÇOOIP
 (OQÝN áU KRJ\DQ PâNÝGLN D JD]GDVËJLIHMOÜGÒVÒWÒVRO\DQNËURNDW
PDJ\DUËOODP"
RNR] V]HOOHPL ËOODSRWËQDN LV KRJ\
0LUHJRQGROQDN"
DODSRVDQ NHOO IRJODONR]QXQN YHOH
(]ÒUW NÒUWHP IHO V]DNÒUWÜNHW D NÒW
 x$] ËOODP QHP ÖJ\ PâNÝGLNy NÒUGÒVNÝU PHJYL]VJËOËVËUD 7XGRP
(]]HOLQGRNROWDPLÒUWQHPYHV]UÒV]W KRJ\ H] LV HOVÜVRUEDQ NRUPËQ\]DWL
D QHP]HWL FVáFVRQ $ QDSRNEDQ YL IHODGDW 1HPUÒJLEHQ MHOHQW PHJ SÒO
V]RQW *\XUFVËQ\ )HUHQF PRQGWD GËXO D] RNWDWËVL =ÝOG NÝQ\Y PLQLV]
XJ\DQH]W DPLNRU ÝQ EHMHOHQWHWWH D WÒULXPLqFLYLO NRRSHUËFLÛEDQ DPHO\
NRUUXSFLÛ ÒV RNWDWËV NÒUGÒVHLYHO EHQNRPRO\V]DNWDQXOPËQ\RNYDQQDN
IRJODONR]Û EÝOFVHN WDQËFVËQDN IHOËO .RUËEEDQLVPâNÝGÝWWHJ\NRUPËQ\
OÖWËVËW
]DWL NRUUXSFLÛHOOHQHV EL]RWWVËJ PRVW
(J\ERQPRWWYLVV]DOHKHWGREQL áMDWWHUYH]QHNWRYËEEËDODSRVWDQXO
D WDUWDOPËW D]RQEDQ QHP $] ËOODP PËQ\RN MHOHQWHN PHJ µQ YLV]RQW áM
áJ\ PâNÝGLN KRJ\ YDQQDN YLOËJRV V]HPOÒOHWHWV]HUHWQÒNKR]QLD]ÒUWÒN
WDUWÛV V]DEËO\RN (J\ áJ\QHYH]HWW NÝ]SRQWáVËJRW ÒV D] ÝVV]HIãJJÒVHN
QHP]HWL NHUHNDV]WDO DPHO\QHN D YL]VJËODWËW 3ÒOGËXO PL D] LVNROD ÒV
FÒOMDOHKHWÜVÒJHKDV]QDNÒUGÒVHVQH PL D FVDOËG IHODGDWD PD D QHYHOÒV
V]ËPÖWVRQ DUUD KRJ\ D] HOQÝN D MH EHQ" 0L D NDSFVRODW D] RNWDWËV V]ÖQ
OHQOÒWÒYHOV]HQWHVÖWL2O\DQPHJKÖYÛW YRQDOD ÒV D NRUUXSFLÛV KDMODQGÛVËJ
NDSWDPDQHP]HWLFVáFVUDDPLEHQIHO NÝ]ÝWW" +RO YDQ D V]DNNÒS]ÒV KHO\H"
YROW VRUROYD 0DJ\DURUV]ËJ PLQGHQ 6LNHUãOWRO\DQV]DNHPEHUHNHWWDOËOQL
SUREOÒPËMD,OOá]LÛYROWD]WJRQGROQL DNLNUHQGHONH]QHNDV]ãNVÒJHVLVPH
KRJ\DMHOHQOÒYÜKHWYHQQ\ROFYDQHP UHWHNNHONDSFVRODWLKËOÛYDO
EHUH]HNHWIHMHQNÒQWÝWSHUFHVIHOV]Û
ODOËVRNEDQPHJWXGMDWËUJ\DOQLQHP 0LOHV]DEÝOFVHNPXQNËMËQDND
KRJ\ PHJROGDQL $] HVHPÒQ\ EHYDO NLPHQHWH" µOH MRJV]DEËO\NH]GHPÒ
ORWW FÒOMD D] YROW KRJ\ HJ\ãWW ãOMÝQ Q\H]ÒVLMRJNÝUÒYHO"
NRUPËQ\HOOHQ]ÒNÒVNãOÝQIÒOHÒUGHN 1HPH]HJ\PDJËQNH]GHPÒQ\H
NÒSYLVHOHWHN(]HJ\RO\DQVKRZDPL ]ÒV D ILQDQV]ÖUR]ËVD VHP ËOODPL $
QHND]D]ã]HQHWHKRJ\PLQGDQQ\LDQ QÒJ\ EÝOFV q &VHUPHO\ 3ÒWHU RUYRV
HJ\ãWW YDJ\XQN IHOHOÜVHN PLQGD]ÒUW SURIHVV]RU )RGRU ,VWYËQ YLOODPRV
DPLWÝUWÒQLND]RUV]ËJEDQ
PÒUQÝN (YD -RO\ IUDQFLDQRUYÒJ MR
JËV]/ËPIDOXVV\6ËQGRUNÝ]JD]GËV]
1HPÖJ\YDQ"
q HJ\ WDQXOPËQ\NÝWHWEHQ IRJODOMD
 ¿V]ÝGUH LV D IHOHOÜVVÒJ V]ÒWWHUÖ ÝVV]H PLUH MXWRWW 5ÝYLG NÝ]ÒUWKHWÜ
WÒVHYROWDYËODV]xPLQGQ\ËMDQKD]X DMËQOËVRNDW LV PHJIRJDOPD]QDN D
GXQNy0DJ\DURUV]ËJRQSRQWRVDQV]D KHO\]HW MDYÖWËVËUD (]W PLQGHQNLQHN
EËO\R]YDYDQPLWÜOÒVKRJ\DQIHOHOÜV IÝONÖQËORP PLQW HJ\ OHKHWVÒJHV IRU
D xIHOHOÜV PLQLVWHULXPy $ QDJ\ ÝV] JDWÛNÝQ\YHW HEEÜO OHKHW PHUÖWHQL
V]HERUXOËV ÝVV]H]DYDUMD D IHMHNEHQ SËUWRNQDNFLYLOV]HUYH]HWHNQHN1\L
KRJ\ NLQHN PL D IHODGDWD V IÜOHJ WRWWDN YDJ\XQN PLQGHQ HJ\ãWWPâNÝ
KRJ\ NL PLÒUW IHOHO 1HP MXWRWWXQN GÒVUHDEÝOFVHNWDQËFVËWVHPPLNÒS
YROQD LGËLJ KD HEEH D] HPEHUHN NR SHQVHPYDODPLIÒOHHOOHQWËUVDVËJNÒQW
UËEEDQLVEHOHJRQGROWDNYROQD
NÒS]HOHPHO
 $ JD]GDVËJL YËOVËJJDO NDSFVROD
WRV SUREOÒPËN NH]HOÒVH PHQQ\LUH
LJD]ROWDYLVV]DDJJËO\DLW"
0LNÝ]EHQIRO\WDQHP]HWLFVáFV
DNRUPËQ\PËUWËUJ\DOWDKLWHOIHOYÒ
WHOUÜOÒVWHUPÒV]HWHVHQNH]HOWHDYËO
VËJRWDQ\LOYËQRVVËJNL]ËUËVËYDO
$Q\LOYËQRVVËJHOÜWWNHOOHWWYROQD
OHIRO\WDWQLH]HNHWDWËUJ\DOËVRNDW"
 1HP GH DNNRU QHP NHOO ÝVV]H
KÖYQLQDJ\WDQËFVNR]ËVWD]]DODIHONL
ËOWËVVDOKRJ\HJ\ãWWPHJROGMXNDYËO
VËJRW 0RVW YËUMXN D WRYËEEL OÒSÒVH
NHWGHVDMQRVQHPOËWRPDVWUDWÒJLËW
FVDN D WDNWLNËW +LED D]W JRQGROQL
KRJ\ KD ÒSSHQ NLQW YDQ D IHMãQN D
YÖ]EÜO DNNRU D KHO\]HWHW YÒJOHWHVHQ
VáO\RVVË WÒYÜ VWUXNWXUËOLV YËOVËJ LV
PHJROGÛGRWW
 $] ÝQ ËOWDO NH]GHPÒQ\H]HWW EÝO
FVHNWDQËFVDPLÒUWSRQWD]RNWDWËVÒV
D NRUUXSFLÛ WHUãOHWÒQ ÖU VWUDWÒJLËW"
(]HNDYËOVËJHOOHQLNã]GHOHPNXOFV
WHUãOHWHL"
6]HUHWQÒPOHV]ÝJH]QLKRJ\DWD
QËFVIãJJHWOHQDYËOVËJWÛOPÒJËSUL
OLVqPËMXVEDQ NH]GWHP HO V]HUYH]QL
7DSDV]WDORPKRJ\D]HOQÝNWÜOVRNDQ
VRN PLQGHQW YËUQDN µV ÒQ OÒSHN LV
FVDNQHPRWWDKROYËUMËN1HPDQDSL
SROLWLNDLHVHPÒQ\HNãJ\ÒEHQV]ÛODORN
PHJ QHP IRJODORN ËOOËVW YDODPHO\LN
ROGDO PHOOHWW ÒV QHP LVPÒWHOJHWHP
DPáJ\LVLVPHUWYÒOHPÒQ\HPHW
9LV]RQWH]WDNÒWNÒUGÒVWIRQWRVQDN
ÒVD]HOQÝNLV]HUHSKH]LOOÜQHNJRQGRO
WDP$NRUUXSFLÛÒVD]RNWDWËVURVV]
ËOODSRWD DQQ\LUD JËWROMD D] RUV]ËJ

 -HOHQOHJ D PDJ\DU SROLWLNËUÛO
QHP QDJ\RQ MXW HV]ãQNEH RO\DVPL
PLQW D WËYODWRVVËJ 9DQH HEEÜO D
V]HPSRQWEÛOJHQHUËFLÛVWÝUÒVYRQDOD
.ËGËUNRUV]DNEDQÒVDNÒVÜEEIHOQÜW
WHNNÝ]ÝWW"
-ÛNÒUGÒV$PRVWDQLSROLWLNDLHOLW
VRVHPIRJMDWXGQLOHYHWNÜ]QLKRJ\D
.ËGËUUHQGV]HUEHQ V]RFLDOL]ËOÛGRWW
2UEËQ9LNWRU1DJ\,PUHáMUDWHPHWÒ
VÒQ D]W PRQGWD KRJ\ D] Ü NRURV]WË
O\ËQDNMÝYÜMHLVDPDQÒYWHOHQNRSRU
VÛEDQIHNV]LN$NNRUH]WQHPKLWWHP
HO 1\LWYD ËOOW HOÜWWãN ÒV HOÜWWãQN D
YLVV]DWÒUÒV (XUÛSËED q GH D]XWËQ
PÒJLV PLQGHQNL D PáOW (XUÛSËMËW
WDOËOWD RWWKRQRVDEEQDN $ MREEROGDO
V]ËPËUD D NRPPXQL]PXV HOÜWWL LGÜ
V]DN Q\HOYH V]LPEROLNËMD YROW NÝQ\
Q\HEEHQ HOÒUKHWÜ PLQW D NLHVHWW
QHJ\YHQ ÒY Q\XJDWL IHMOÜGÒVÒQHN
J\RUV PHJWDQXOËVD $ PËVLN ROGDORQ
QHPNãOÝQEHQVÜWD]DQWLIDVLV]WDIUDQ
FLD QÒSIURQW áMUDMËWV]ËVD GÝQWÝWWH HO
VRUVXNDWÄJ\OËWRPYLV]RQWKRJ\D]
HQQHNNÝYHWNH]WÒEHQKRVV]DQXUDONR
GÛNÒWIÒOHÒVHOOHQVÒJHVSROLWLNDLEH
V]ÒGPÛG ODVVDQ NLIXOODG HONRSLN D]
HPEHUHNPHJXQWËN
$ OHJNãOÝQIÒOÒEE V]DNWHUãOHWHNHQ
OËWRN WÝUHNYÒVW D] áMDEE IULVVHEE
PHJNÝ]HOÖWÒVHNUH (J\ ILDWDO MRJËV]
FVDSDWqPLXWËQNLPXWDWWDKRJ\PLQ
GHQ SURIHVV]RU JRQGRODWYLOËJËW D
PDU[L]PXV EHIRO\ËVROMD q ILJ\HOHP
UHPÒOWÛDONRWPËQ\NRPPHQWËUWNÒV]Ö
WHWW1DJ\NÒUGÒVKRJ\NLPHJ\EHOH
D UÒJL XWFËNED ÒV NÒS]HOL KRJ\ H]
YH]HW HO NDUULHUMÒKH] 6]HUHQFVÒUH
PLQG WÝEEHQ YDQQDN RWWKRQ D YLOËJ

VIEOGMSFPSKLY
(J\NRUN|]|VKD]iQNHJpV]pW
V]HUHWL6yO\RP/iV]OyDNL
V]ORYiNWiUJ\DOySDUWQHUHLQHN
NHYHVHEEJ|UFV|VVpJHWpVHJ\
PiVW|UWpQHOPpQHNPHJLVPH
UpVpWMDYDVROMD$N|]WiUVDViJL
HOQ|ND5HDNFLyQDNDGRWW
LQWHUM~MiEDQ~J\YpOHNHGHWW
HJ\UHQHKH]HEEHQHOYLVHOKHW{
KRJ\DPDJ\DUN|]pOHWD
QHP]HWLQHP]HWLHWOHQpV
IDVLV]WDDQWLIDVLV]WD
V]HPEHQiOOiVUyOV]yODSiUWRN
DQDSLSROLWLNDLFVDWiN
PHJQ\HUpVpQHNUHQGHOLNDOiD
QHP]HWKRVV]~WiY~pUGHNHLW
$]HOQ|ND]WLVHOPRQGWDRGD
MXWRWWXQNKRJ\KDWiURQW~OD
ÄV]HJpQ\0DJ\DURUV]iJpUW´
LPiGNR]QDN
 .pV]tWHWWH$EORQF]\%iOLQW
pV%DORJKÈNRV*HUJHO\

EDQWHOMHVWHUPÒV]HWHVVÒJJHOPR]RJ
QDNNãOIÝOGÝQµVNÝ]ãOãNV]HUHQFVÒ
UH VRNDNDW QHPFVDN D SÒQ]V]HU]ÒV
PRWLYËO KDQHP ÒV]UHYHV]LN D] áMDW
µQSHGLJV]XUNROKDWRNQHNLN

%ËUPLO\HQVRNDWLVWDQXOKDWQDND
PDJ\DUILDWDORNNãOIÝOGÝQPLKDV]QD
OHV]HEEÜOD]RUV]ËJQDNKDQHPMÝQ
QHN KD]D" +D LWWKRQ QHP OËWQDN
UHPÒQ\WÒUYÒQ\HVãOÒVLOHKHWÜVÒJHW"
6HPPLNÒSSHQQHPV]HUHWQÒNLWW
KD]DILDV QHYHOÒVW WDUWDQL 9H]HWÜ RU
YRV LVPHUÜVHLQN PHVÒOLN KRJ\ QHP
WDUWÛ]WDWMËN D ILDWDO NROOÒJËNDW PHUW
QHPWXGQDNQHNLNPLWDMËQODQLÒVD]W
LVWXGMËNPLO\HQKDV]QRVQÒKËQ\ÒYHW
NLQWWÝOWHQL0ÒJLVEÖ]QDNEHQQHKRJ\
D OHJMREEDN KD]DMÝQQHN 0HJÒUWHP
D]WDNLYLVV]DWÒUµQLVÖJ\WHWWHP
1ÒJ\ÒYHYROWDNHWWÜVËOODPSRO
JËUVËJUÛOV]ÛOÛQÒSV]DYD]ËVÀQJ\DN
UDQ NHUHVL IHO D KDWËURQ WáOL PDJ\DU
NÝ]ÝVVÒJHNHW KRJ\ OËWMD EHJ\ÛJ\XO
WDNH PËU YDODPHO\HVW D] DNNRUL VH
EHN"
 .RPRO\DQ YHV]HP ÒV YLVHOHP
D]W D IHOHOÜVVÒJHW DPHO\HW D] $ONRW
PËQ\ D KDWËURQ NÖYãO ÒOÜ PDJ\DURN
VRUVËÒUWD0DJ\DU.Ý]WËUVDVËJUDWHV
WËO 0LQGHQ LJ\HNH]HWHPPHO SUÛEË
ORPHQ\KÖWHQLD]WDWUDXPËWDPHO\HW
D QÒSV]DYD]ËV D V]RPV]ÒGRV RUV]Ë
JRNEDQ ÒOÜ PDJ\DU NÝ]ÝVVÒJHNQHN
RNR]RWW 5HQGNÖYãO PÒO\ VHEHNHW HM
WHWWH]WLGHKD]DÒVV]HOÒVÒU]ÒVVHOIHO
VHPÒULN6]HULQWHPQHPNHOOHWWYRO
QD NLÖUQL D QÒSV]DYD]ËVW H] D] ÝWOHW
WLSLNXVSÒOGËMDYROWDYÒJLJQHPJRQ
GROWÒU]HOPLSROLWL]ËOËVQDN7DQXOW
HDSROLWLNDLHOLWDGHFHPEHU
ÒEÜO"
.ÒW WDQXOVËJ PÒJ PLQGLJ QHP MÝWW
ËW $] HJ\LN D] KRJ\ D] DNNRUL NRQ
IOLNWXV PÒJ MREEDQ EHV]RUÖWRWWD D
NÝ]EHV]ÒGHW D QHP]HWLqQHP]HWLHWOHQ
ÒUYHOÒVEH ÒV SHUV]H HOOHQSËUMËED D
IDVLV]WDqDQWLIDVLV]WËED$]RUV]ËJPHJ
RV]WRWWVËJËW YÒJOHWHVHQ HOPÒO\ÖWHWWH
ÒVH]]HODWÝUWÒQHWWHONÝQQ\HQPDJ\D
UË]KDWÛYËWHWWH(]DNËUIHOPÒUKHWHW
OHQ +D OHV] HUHGPÒQ\H D] HOQÝNVÒ
JHPQHN WDOËQ D] KRJ\ VRN KHO\ãWW
VLNHUãOWHQ\KÖWHQLDWUDXPËW0HJÒU
WHWQLKRJ\QHPV]DNDGWXQNV]ÒWKRJ\
QHPKDJ\WDHOÜNHWD]DQ\DRUV]ËJ

WËUVDGDOPDNEÛOËOO7ÒYHGÒVD]WKLQQL
KRJ\%XGDSHVWNÝ]SRQWWDOLUËQ\ÖWXQN
HJ\ HJ\VÒJHV QHP]HWHW $ PDJ\DU
QHP]HW PD WÝEE NÝ]SRQWá QHP]HW
,QNËEE DQQDN OHKHW ÝUãOQL KRJ\ D]
HJ\ãWWPâNÝGÒV IHOWÒWHOHL MDYXOQDN D
.ËUSËWPHGHQFHLPDJ\DUVËJMHOHQWÜV
UÒV]H XQLÛV WDJËOODPEDQ ÒO HOÜEEq
XWÛEEDVFKHQJHQLUHQGV]HUHQLVEHOãO
OHV](]]HOSÒOGËXODNHWWÜVËOODPSRO
JËUVËJÒU]HOPLãJJ\ÒYËOLNVVHPPL
NÒSSHQQHPH]HQPáOLNDKDWËURQWáOL
QHP]HWUÒV]HN PHJPDUDGËVD (]W
V]HUHWQÒPPHJÒUWHWQLWáOÒOÒVãND]RQ
PáOLNKRJ\HJ\ËOWDOËQDNDUQDNHPD
J\DURNPDUDGQL

(OIRJDGWDWKDWÛHDNHWWÜVNÝWÜGÒV
DQÒONãOKRJ\D]XWÛGËOODPRNYDODPL
IÒOH ORSDNRGÛ UHYÖ]LÛW OËWQËQDN EHQ
QH"
(J\IRO\WËEDQÒVKLKHWÜHQRV]ODW
QL NHOO IÒOHOPHLNHW +LV]HQ QHKH]HQ
YHV]LNWXGRPËVXOKRJ\QHPKRPRJÒQ
QHP]HWËOODPRN KDQHP WÝEEQHP]HWL
VÒJâHN OHWWHN ÒSSHQ áJ\ PLQW D
0DJ\DU .LUËO\VËJ YROW DPHO\EÜO
V]DEDGXOQL DNDUWDN %L]WRVÖWDQL NHOO
ÜNHWKRJ\DODSV]HU]ÜGÒVHLQNNHOÝVV]
KDQJEDQ HOLVPHUMãN D KDWËURNDW V
QHP NÖYËQXQN ËOODPSROJËUVËJ ÒV WH
UãOHWËOWDOPHJKDWËUR]RWWHJ\HWOHQSR
OLWLNDLQHP]HWWÒYËOQL6]RUJDOPD]RP
DPDJ\DURNËOODPSROJËULORMDOLWËVËWD
WÝEEVÒJL ËOODPQ\HOY PLQÒO WÝNÒOHWH
VHEE LVPHUHWÒW 0ËVIHOÜO YLV]RQW NH
PÒQ\ KDUFRW NHOO YÖYQL D NXOWXUËOLV
QHP]HWIRJDOPËQDNHOLVPHUWHWÒVÒÒUW
KLV]HQ H] IHMH]L NL KRJ\ Q\HOYL ÒV
NXOWXUËOLV V]HPSRQWEÛO YDODPLQW ÒU
]HOPLOHJQHP]HWLÝQPHJKDWËUR]ËVXQ
NDWWHNLQWYHPÒJLVHJ\QHP]HWNÖYË
QXQN PDUDGQL D] Ü V]HPV]ÝJãNEÜO
NLVHEEVÒJLFVRSRUWWDO(QQHNÒUGHNÒ
EHQ ÒUYÒQ\HVÖWHQL NHOO PLQGHQ QHP
]HWNÝ]LOHJÒVDEHOVÜMRJEDQJDUDQWËOW
NLVHEEVÒJL MRJRW ,O\HQ OHKHW SHUV]H
D]DXWRQÛPLDLVGHIÝOÝVOHJHVRWWH]W
DIRJDOPDWKDV]QËOQLDKROIHOHVOHJHV
HOOHQËOOËVW V]ãO 5RPËQLËEDQ SÒOGËXO
PRVW IRQWRV FÒONLWâ]ÒV D GHFHQWUDOL
]ËFLÛ (] OHKHWÜVÒJ DUUD KRJ\ D
WÝUWÒQHOPL6]ÒNHO\IÝOGNãOÝQHXUÛSDL
IHMOHV]WÒVL UÒJLÛ OHJ\HQ q H]W ÒQ LV
WËPRJDWWDP&VÖNV]HUHGËEDQ%DVHVFX
HOQÝNMHOHQOÒWÒEHQ$NHWWÜVËOODPSRO
JËUVËJRWVRNV]RPV]ÒGXQNQHPWXGWD
YROQDHOIRJDGQL(QQHNPDPËUFVDN
D VFKHQJHQL UHQGV]HUHQ YËUKDWÛDQ
KX]DPRVDEE LGHLJ NÖYãO PDUDGÛN D]
XNUDMQDLÒVDV]HUELDLPDJ\DURNHVH
WÒEHQ YDQ J\DNRUODWL MHOHQWÜVÒJH µV
QHPLVWHOMHVHQUHPÒQ\WHOHQHOIRJDG
WDWQLWDYDO\ÜVV]HO7DGLFV]HUEHOQÝN
NHOHJ\ãWWMHOHQWHWWãNEH6]DEDGNËQD
PÒGLD Q\LOYËQRVVËJD HOÜWW KRJ\ RU
V]ËJD WËPRJDWMD D PDJ\DURN NHWWÜV
ËOODPSROJËUVËJËW ,WWKRQL WËPRJDWËV
SHUV]H D QÒSV]DYD]ËVNRUL ËOOËVIRJ
ODOËVPLDWWQHPYËUKDWÛ8NUDMQËEDQ
D] DONRWPËQ\ NL]ËUMD D NHWWÜV ËOODP
SROJËUVËJRW RWW D NLVKDWËUIRUJDORP
V]ROJËODNDSFVRODWRNWDUWËVËUD

*\DNRULáWMDLDODSMËQKRJ\OËWMD
PLO\HQ ËOODSRWEDQ YDQQDN D KDWËURQ
WáOLPDJ\DUNÝ]ÝVVÒJHN"
5HQJHWHJÒOHWUHV]ÛOÛYDJ\LVD]
ÒQÒOHWHPHWPHJKDWËUR]ÛEHQ\RPËVW
V]HUH]WHPGHËOWDOËQRVÖWDQLQHPPH
UHN 0LQGHQ XWD]ËV ÒV D] DUUD YDOÛ
NÒV]ãOÜGÒV QDJ\ WDQXOËV 2NWÛEHUL
V]ÒNHO\IÝOGL XWDP D URPËQLDL  MH
7HKËWWRYËEEUDLVOÒWH]LND]HJ\ J\ÒEHQ ËOOW 1DJ\ V]ÖYIËMGDOPDP
VÒJHVPDJ\DUQHP]HW"
KRJ\ LWWKRQ NHYHVHQ WXGQDN DUUÛO
,JHQGHPDPËUNãOÝQEÝ]ÜUÒV] KRJ\ H]HUÝWV]Ë] HPEHUW ÖWÒOWHN q

ÒYLEÝUWÝQUHKáV]DWNLYÒJH]WHNFVDN
D]ÒUW PHUW NLËOOWDN D PDJ\DU IRUUD
GDORP PHOOHWW µYHN ÛWD KDUFRORN
D]ÒUWKRJ\DWÝUYÒQ\HOÜWWLVUHKDELOL
WËOMËNH]HNHWD]HPEHUHNHW
$]WV]HUHWQÒPDMËQODQLDV]ORYËNRN
QDNLVKRJ\NÝ]ÝVWÝUWÒQHOPãQNUHD
NÝ]ÝV NXOWáUËUD IHNWHVVãN D KDQJ
VáO\W H] ROGKDWMD JÝUFVHLNHW $ xIHO
V]DEDGXOWNÝOFVÝQÝVVÒJHWyDMËQORWWDP
QHNLN  $ MHOHQ KHO\]HWUÜO YLV]RQW D
OHJWÝEE LVPHUHWHW PÒJLV D KDWËURQ
WáOL PDJ\DUVËJ KHO\]HWÒW YL]VJËOÛ
NRQIHUHQFLDVRUR]DW KR]WD DPHO\HW
NÒW ÒYH LQGÖWRWWXQN D 6ËQGRUSDORWË
EDQ (]HNHQ D NRQIHUHQFLËNRQ PHJ
EÖ]KDWÛÒVIULVVDQ\DJRWDGWDNHOÜNR
PRO\HPEHUHNDGHPRJUËILDLJD]GD
VËJLRNWDWËVLKHO\]HWUÜODVHJÒO\H]ÒV
UÜO ÒV WHUãOHWIHMOHV]WÒVUÜO YDJ\ D
V]ÛUYËQ\ ÒV WÝPEPDJ\DUVËJ PËVq
PËVKHO\]HWÒUÜO

$V]RPV]ÒGRVRUV]ËJRNPDJ\DU
ODNWDWHUãOHWHLQPHJYDOÛVXOÛDQ\DRU
V]ËJL EHIHNWHWÒVHNQHN D JD]GDVËJL
NDSFVRODWRNQDNPHNNRUDDV]HUHSHD
PHJPDUDGËVDMÝYÜV]HPSRQWMËEÛO"
 3R]LWÖYDQ EHIRO\ËVROKDWMD D YL
V]RQ\W KD VRN ã]OHWL NDSFVRODW YDQ
NÒW RUV]ËJ NÝ]ÝWW +LËED PXOWLQDFLR
QËOLVFÒJD02/(UGÒO\EHQRGDPHQ
QHN D PDJ\DURN WDQNROQL PHUW xPÒ
JLVFVDN D PLÒQNy 0ÒJ IRQWRVDEE D
NLVYËOODONR]ËVRNMHOHQOÒWHÒVDKDWËU
PHQWL UÒJLÛN WHUPÒV]HWHV JD]GDVËJL
ÝVV]HQÝYÒVH (UÜV JD]GDVËJL MHOHQOÒ
WãQNQÝYHOLDPDJ\DURNWHNLQWÒO\ÒWD
WÝEEVÒJL ËOODP ÒV ODNRVDL V]HPÒEHQ
3HUV]H PRVW PHJÒOMãN D IRUGÖWRWWMËW
LV HJ\HV V]ORYËN YH]HWÜN OHEHFVãOÜ
UHWRULNËMËEDQ
 +D PËU V]ÛED KR]WD D V]ORYËNR
NDW WDYDO\ %HV]WHUFHEËQ\ËQ PRQGWD
,YDQ*DVSDURYLFHOQÝNQHNKRJ\xHQ
JHGMÒNPHJKRJ\V]HUHVVHPHJ\NRU
NÝ]ÝV RUV]ËJXQN HJÒV]ÒWy 0áOW KÒW
V]RPEDWRQµUVHNáMYËURQLVPÒWWDOËO
NR]RWW YHOH GH PLQWKD HOEHV]ÒOWHN
YROQD HJ\PËV PHOOHWW (QQHN RND OH
KHWD]LVKRJ\VRNDNV]HULQWDV]ORYË
NRNQHP]HWÒSÖWÒVLOË]EDQÒJQHN
6]HULQWHPH]OHKHWQHDNÝ]HOHGÒV
DODSMDDKRJ\WÜOHPQHPYHV]HOVHP
PLWKDÒV]DNLV]RPV]ÒGXQNQDN%ÒNÒV
PHJ\H D] RWWDQL V]ORYËNRN PLDWW Nã
OÝQÝVHQNHGYHVÒQLVHOYËURPKRJ\D
IHOYLGÒNLPDJ\DURNNDOYDOÛNDSFVRODW
WDUWËVWQHQHYH]]ÒNLUUHGHQWL]PXVQDN
0L ÒUWÒNQHN WHNLQWMãN D] LWWHQL NLV
V]ORYËN NLV URPËQ YLOËJRNDW WHNLQW
VÒNÜNLVÒUWÒNQHNÒVQHERQWVËNPHJ
D V]ÒNHO\IÝOGL YDJ\ FVDOOÛNÝ]L NLV
PDJ\DUYLOËJRNDW
9DQHIRJDGÛNÒV]VÒJHUUHDV]HP
OÒOHWUH"
 (UHGPÒQ\ KRJ\ EÒNHVVÒJEHQ
WXGWXQN WËUJ\DOQL LO\HQ ÒV KDVRQOÛ
NÒUGÒVHNUÜO LV KLV]HQ D]W IHV]HJHW
WHP KRJ\DQ IRJMXN IHO D QHP]HWLVÒ
JHN OÒWÒW VDMËW RUV]ËJXQNEDQ 1HP
ÒUWHP PLÒUW YËUW D PDJ\DU VDMWÛ
NRQNUÒW PHJHJ\H]ÒVW KLV]HQ LVPHU
KHWWHDKHO\]HWHW9LV]RQWDQHP]HWLVÒ
JL IHV]ãOWVÒJWÜO PLQGLJ LGHJHV ÒV ÒU
WHWOHQ(XUÛSËQDNPHJPXWDWWXNKRJ\
0DJ\DURUV]ËJ NÒSHV IHONÒV]ãOWHQ
NRPSURPLVV]XPUD NÒV]HQ WËUJ\DOQL
QHP YHV]HNHGÜ EDONËQL RUV]ËJ YD
J\XQN1HPãWÝWWHPOHHJ\HWOHQPD
JDV ODEGËW VHP ,QQHQ WDOËQ WRYËEE
MXWXQN ÒV PLQGHQNÒSSHQ WÝEE PHJ
ÒUWÒVUH V]ËPÖWKDWXQN PËV RUV]ËJRN
UÒV]ÒUÜO
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Száz évvel ezelôtt készített tárgyak
sokkal tartósabbak, mint maiak, erre a
legjobb példa a világ leghosszabb idô
óta világító villanykörtéje: 109 éve ontja magából a fényt. Csodájára járnak a
Guinness-rekord égônek.
A világ legöregebb villanykörtéje
109 éve világít, nem meglepô, hogy
több ezres rajongótáborral és saját
weboldallal weboldallal büszkélkedhet.
A centenáriumi villanykörte 1901 óta
ontja a fényt az észak-kaliforniai, livermore-i tûzoltóállomáson.
***
A nôk tapintása azért kifinomultabb,
mint a férfiaké, mert a kisebb ujjakon
sûrûbben helyezkednek el az érzékelô
receptorok — írja a NewScientist.
Az ujjbegyen lévô érzékelô receptorok sûrûségével függ össze, hogy
mennyire érzékeny valakinek a tapintása. A kanadai McMaster Egyetem
kutatói 100 diák mutatóujjának felszínét mérték meg, majd megkérték,
hogy különbözô finomságú anyagokat
tapintsanak vele. Ha az anyagokon a
barázdák túl közel voltak egymáshoz,
a résztvevôk simának, egyenletesnek
érzékelték a felületet.
Felmérésük szerint a férfiak átlagosan az 1,59 milliméternél keskenyebb
barázdákat nem érzékelték már, míg a
nôk még az 1,41 milliméter szélességûeket is ki tudták tapintani.
A különbség azonban nem a nemtôl
függött, hanem a kéz, az ujjak méretétôl. Egy négyzetcentiméterrel nagyobb ujjfelület 0,25 milliméterrel növelte meg az érzékelt barázdák szélességét.
Az eredetileg a Journal of Neuroscience címû szaklapban megjelent tanulmány szerint továbbá azt is megállapította, hogy a mutatóujj érzékenyebb a kisujjnál, ami valószínûleg
gyakoribb használata miatt alakulhatott így.
A kanadai szakértôk azt tanácsolják a
szülôknek, tanároknak, hogy a gyerek-

nevelésben a mindent a szemnek,
semmit a kéznek elvet kétszer is fontolják meg.
***
A hivatalba lépni készülô román kormány bevette programtervezetébe,
hogy újraértékeli a Verespatakon tervezett aranybánya-beruházást román
és külföldi szakértôi vélemények
alapján — jelentette be Emil Boc
román miniszterelnök-jelölt, miután
közzétette véglegesített kormánylistáját, amely várhatóan már vasárnap a
parlament elé kerül. Boc közölte: a
nem energetikai ásványkincsek kiaknázása érdekében új országos stratégiát dolgoz ki, amelynek része a verespataki aranybánya-beruházás újraértékelése is. Boc szerint azonban ez
nem jelenti azt, hogy a kormány tagjai
már most eldöntötték: zöld jelzést adnak-e a beruházásnak, vagy elutasítják.
Traian Basescu újraválasztott román
államfô a kampányban azt mondta:
csak a francia szakértôk folyamatban
lévô véleményezése alapján alakíthat
ki álláspontot a beruházásról. A kormány programtervezetébe a gazdasági
és kereskedelmi szaktárca élére javasolt Adriean Videanu demokrata
párti miniszter-jelölt javaslatára került be a verespataki beruházásról
szóló kitétel. Videanu már a program
véglegesítése elôtti napokban a terv
megvalósítását támogatta nyilvánosan. Szerinte az arany kitermelését
mihamarabb el kellene kezdeni,
mert a nemesfém világpiaci ára kedvez a beruházásnak.
A Rosia Montana Gold Corporation
(RMGC) kanadai-román vegyes vállalat szerint a verespataki hegyekben
rejlô arany és ezüst kitermelése 4 milliárd dollár nyereséget hozna a román
állam számára, amelynek csaknem 20
százalékos részesedése van a beruházásból. Verespatakon az RMGC 330
tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt

készül kitermelni. A román hatóságok
2007-ben felfüggesztették az engedélyeztetési folyamatot, errôl Korodi
Attila volt környezetvédelmi miniszter döntött.
Romániában sokan kifogásolják,
hogy a román állam részesedése túl
kicsi, emellett a projekt számos környezet- és mûemlékvédelmi aggályt is
felvet. Romániában az ortodox egyház,
az erdélyi magyar történelmi egyházak, a Román Tudományos Akadémia
és számos civil szervezet ellenzi a
beruházást a ciántechnológia tervezett
alkalmazása miatt. A vállalat már 1997
óta próbálja megszerezni a kitermeléshez szükséges engedélyeket.
***
Közös hitelintézetet alapítására készül 5 ország 15 vállalkozása. Az
összefogással a vállalati hitelezést
visszafogó bankokat kívánják megkerülni — írta számában a Le Tribune
címû francia gazdasági lap. A finanszírozási gondokra megoldást kínáló,
szövetkezeti jellegû kezdeményezést
nyolc francia, három írországi, két
brit és egy-egy amerikai és svájci vállalat indította el a párizsi lap szerint.
A projekt vezetésére három szakembert kértek fel, akik korábban a német
Dresdner Banknál és a Natixis francia
befektetési banknál dolgoztak. A munka január végén indul, elsôként megvalósíthatósági tanulmányok készülnek. A szükséges engedélyeket nagyjából egy év alatt szerezhetik meg.
A megalakítani tervezett társaságnak
nevet már találtak: a cégéren a Corporate Funding Association (CFA), vagyis Vállalati Finanszírozási Szövetség
elnevezés állhat. Ha a projekt sikerül,
akkor a CFA lesz 1917 óta az elsô
Franciaországban alapított bank —
írta a La Tribune.
***
Amerikai és kanadai pszichológusok
a torontói és San Diego-i egyetemeken
hosszas kutatás és kísérletsorozatok
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Mennyei kávéház
Szent Péter mindig ambivalens érzésekkel kereste fel
a magyar részleget. Szerette csapongó ötleteiket, heves
vérmérsékletüket, izgalmas gondolataikat. De rossz hatást gyakorolt rájuk a gyakori levertségük, kétségbeesésük.
— Aki színrôl színre látta az Urat, annak a szívében
már nincs helye a reménytelenségnek — mondta.
— Aki itt van, annak már semmi oka rá, valóban —
bólogatott Mátyás király. — De nézd meg, Simon (így
szólította a kulcs ôrzôjét, ha borús kedve volt), véreink
odalent folyton civódnak.
Szent Péter szangvinikus alkat lévén, rögtön elôállt egy
vad elképzeléssel.
— Leküldünk hozzájuk egy integratív személyiséget.
Hátha összehozza ôket ebben a nagy válságban.
Kezdetként az elsô keresztény királyra, Istvánra esett
a választás. Géza fia egyenest az ôsi fôvárosba, Esztergomba pottyant, s a bazilika elôtti téren a Szent
Koronáról, az egységes nemzetrôl és a keresztény államiságról kezdett beszélni. Sok visszhangja nem volt,
hacsak nem vesszük a Népszavában másnap megjelenô
vitriolos publicisztikát, amely a klerikális reakciót sejtette a szokatlan performance hátterében. „A szónok
fején micisapka, tetemcafatja esküre emelve, díszletként
mindehhez a turul és az árpádsáv. Duplán fasiszta jelkép!”
Péter nem adta fel, következô választása Petôfire
esett. „Na, ha ôt nem, hát senkit sem fogadnak tárt karokkal.”
Ebben is tévedett. Alig kezdett bele Sándorunk a múzeum lépcsôjén a Nemzeti dalba, ki tudja, honnan, kommandósok és nemzetközi ôrzô-védôk nôttek ki a földbôl,
és amikor eljutott odáig, hogy „A magyar név megint

szép lesz”, az azonosító nélküli, jégkorongkapusnak öltözött
ufonauták rátámadtak, leteperték, megbilincselték. Csak
annyit hallott, ahogy berepült a rabomobilba: „Fasiszta provokátor…”
Legközelebb a mennyei tanács már nem kockáztatott. Menjen a Legnagyobb Magyar, ô aztán kikezdhetetlen, támadhatatlan személyiség. Ô elhozza a várt összeborulást.
Amíg Széchenyi kimûvelt emberfôkrôl beszélt, nem is volt
gond, ezt ugyanis mindenki magára vette, elvégre ki szereti,
ha hülyének tartják? Ám amikor azt találta mondani: „Mindenek elôtt áll elôttem hûség a fajtámhoz”, akkor bizony felszisszentek a nyilas faji szövegekre oly érzékenyek. Hiába
csodálkozott a gróf úr, hogy kik azok a nyilasok, mert rögtön
rátett egy lapáttal: „Mindazt, amit tevék, egyedül azért tevém,
mert magyar vagyok.” Ez a kirekesztô nacionalizmusnak oly
vadhajtása, amit az ország egyik része — legalábbis hangadóik — nem tudtak megemészteni, és az integráció ezúttal
is elmaradt.
— Hát kit küldjek ezeknek? — fogyott Szent Péter türelme.
— Itt van ez a Nagy Imre, ezt szeretik jobb- és baloldalon
egyaránt — ajánlgatták a kivégzett miniszterelnököt.
Jött hát Nagy Imre. Ô sem járt azonban több szerencsével.
Alig kezdett bele nagy ívûnek szánt parlamenti beszédébe a
nemzeti egységrôl, amikor felpattant a szocialisták között
egy korosodó, jéghideg nevû bolgár fôváros, és az elhunyt
kormányfô szemébe vágta:
— Hiába a szerecsenmosdatás; fasiszta felkelés volt ez,
csupa náci és nyilas mûve.
Ettôl még a cvikker is leesett Imre bácsi szemérôl.
Szent Péter fejcsóválva hallgatta a beszámolókat.
— Én nem tudom, kik azok a fasiszták — sóhajtott. — De
úgy látszik, én innen mást nem tudok leküldeni.

Ungváry Zsolt
(Magyar Hírlap)
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után megállapították, mitôl tartunk
egy nôi arcot szépnek. A Vision Research címû szaklapban megjelent tanulmány szerint minden az arányokon
múlik. A kísérletekben résztvevôknek
fehér nôk képeit kellett osztályozni,
majd a tudósok megállapították, hogy
a legszebbeknek azokat találták a
tesztalanyok, ahol a szemek vonala és
a száj közötti távolság az arc hosszának
36 százaléka, míg a szemek közti távolság az arc szélességének 46 százaléka volt.
Érdekes módon ezek az adatok nagyjából átlagosnak számítanak, így a kutatók szerint nem a különleges, hanem
éppen a hétköznapi arányokkal bíró
arcokat találjuk vonzónak — az eddig
is ismert jellemzôk, a szimmetria, a
nagy szemek és a telt ajkak mellett. A
kutatók szerint az eredményeik megmagyarázzák, miért ronthatja el, vagy
éppen javíthatja egy hajvágás az arc
megítélését: mivel megeshet, hogy az
új frizura felborítja ezeket az arányokat.
***
Bár a sírás az egyik leggyakoribb
élettani jelenség, alig tudunk róla valamit. Ismert ugyan, hogy mi a könny,
hogyan zajlik a könnytermelés, de
hogy melyek a síráshoz vezetô idegi
jelenségek, mi történik molekuláris
szinten, és miért sírnak a nôk többet
— ezek mind olyan kérdések, amelyekkel a tudomány egyelôre még
adós. Egy biztos: ha jól esne sírni, ne
fogd vissza magad, hagyd, hogy csak
folyjanak a könnyeid!
Nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy
tisztán lássuk: a sírást szélsôséges érzelmi állapotok (bánat, öröm, harag,
frusztráció), fájdalom (fizikai vagy lelki) illetve öröm válthatja ki. Mindezek
mellett létezik még ún. esztétikai sírás
is, amikor valaminek a szépsége olyan
lenyûgözô és hatalmas, hogy az emberben szélsôségesen pozitív érzések
keletkeznek. Hogy mi a közös ezekben
az érzésekben, hogyan válthatják ki
ugyanazt az élettani jelenséget?
Az amerikai John Hopkins Egyetem
kutatóinak egy bô tízéves tanulmánya
azzal az érdekes elmélettel rukkolt elô,
hogy a látszólag teljesen eltérô érzelmek alapja a tehetetlenség — ez az az
érzés, ami megríkat bennünket.
A tehetetlenség az intenzív fájdalommal szemben, vagy hogy képtelen
voltunk valami sikerre vinni. Düh
esetén a tehetetlenség úgy jelentkezik,
hogy bár hatalmas indulat feszül bennünk, érezzük, hogy nem megengedhetô, hogy engedelmeskedjünk neki. A
bûntudatban is jelen van a tehetetlenség: érezzük, hogy az elhibázott szó,
tett következményeit már nem tudjuk
megváltoztatni. Örömkönnyek esetén
a tehetetlenség inkább a boldog végkifejletet megelôzô állapotot jellemzi,
esztétikai sírásnál pedig annak megélése feldolgozhatatlan, hogy a sok
szépséghez képest milyen parányiak

vagyunk.
A könnymirigyek a szemek külsô felsô oldalán helyezkednek el. Elsôdleges
feladatuk a szem nedvesen tartása,
ezért folyamatosan könnyet termelnek. A könny a vérplazmánál valamivel kevesebb nátriumot, de több káliumot tartalmaz, valamint található
benne szervetlen sók, glükóz, glikoproteinek, valamint baktériumölô enzimek is. Mindkét szemben naponta kb.
egy milliliter könny termelôdik.
Alapvetôen háromféle könnyet különböztetünk meg. Egyrészt a már
említett, a szem kiszáradását megakadályozó könnyeket, aztán a különféle allergiák, irritációk által kiváltott,
reflexszerûen kicsordulókat, valamint
az érzelmek keltette könnycseppeket.
Az érzelmi könnyek hormontartalma
magasabb, különösen prolaktin található benne nagyobb arányban. Ez a
hormon kapcsolatban áll a nôi menstruációs ciklussal, szerepe van a szoptatás beindításában, valamint befolyásolj a hangulatszabályozásért is felelôs mangán termelôdését.
Ismert az is, hogy a sírást az agy
érzelmi reakciókért felelôs funkcionális egysége, a limbikus rendszer szabályozza. Az azonban, hogy ez milyen
idegpályákon keresztül, milyen molekuláris mechanizmusok révén valósul
meg, máig nem tisztázott.
Annak ellenére, hogy a sírás mechanizmusa egyelôre nem feltárt, a hormonok jelenléte a könnycseppekben,
arra utal, hogy az érzelmi könnyek
segítségével a szervezet a megbomlott
egyensúlyi rendszer helyreállítására
törekszik. Erôs érzelmi hatásra ugyanis intenzív hormontermelés indul
meg szervezetünkben, és a túlzott
mennyiség egy részétôl valószínûleg a
sírás segítségével szabadulunk meg.
Ezt az elméletet támasztja alá az a
tény is, hogy a legtöbb ember fizikailag, hangulatilag is másképp érzi magát egy kiadós zokogás után: általában
nyugodtabbak,
felszabadultabbak,
megkönnyebbültebbek vagyunk.
Több kutatás alátámasztotta már,
hogy azok az emberek, akik érzelmi
feszültség hatására könnyen sírnak,
általában egészségesebbek, mint akik
magukba fojtják a stresszt. Ez utóbbi
csoport tagjai a magasabb stressz
szint miatt gyakrabban küzdenek fejfájással, szívbetegségekkel, depreszszióval, hajhullással és egyéb fizikai
tünetekkel. A sírás tehát egyben védelmi feladatot is ellát: óv bennünket a
stresszel járó betegségek kialakulásától.
Óriási egyéni különbségek vannak a
téren, hogy ki, mikor sír. Van, aki
könnyen elpityeredik, míg mások szin-
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te (vagy egyáltalán) sohasem hullatnak
könnyet. A nyugati civilizációban a
nôknél elfogadott, a férfiaknál kevésbé
megengedett a sírás.
Egy felnôtt nô évente átlagosan 64szer ejt könnyeket, egy férfi csupán
17-szer. Ebben szerepe lehet a már
említett prolaktin hormonnak is,
amelybôl 60-szor több termelôdik a
nôben, mint a férfiban. Valószínûleg e
hormon más belsô elválasztású hormonokra gyakorolt hatásával magyarázható, hogy a nôknél könnyebben
eltörik a mécses.
Amíg a gyerekek iskolába nem kerülnek, egy kisfiú és egy kislány körülbelül ugyanannyit sír. Csak az iskoláskor után figyelhetô meg, hogy a
fiúk lényegesen kevesebbszer hullatnak könnyeket — ami egyértelmûen
jelzi a társadalom üzenetét feléjük, mi
szerint a sírás a gyengeség jele.
Érdekes tény, hogy idôskorban, amikor a különféle nemi hormonok szintje
a férfiakban és a nôkben közeledik,
vagy közel egyenlôvé válik, a nôk egyre ritkábban sírnak, míg a férfiak korábbi önmagukhoz képest gyakrabban
elpityerednek.
Egyes teóriák szerint a nôk evolúciósan is úgy vannak programozva,
hogy gyakrabban sírjanak, az ugyanis
hasznos számukra.
Gondoljunk csak egy csecsemôre! Ô
kezdetben még nem érzelmi könnyeket ejt, a sírás számára a kommunikáció egyik formája, egy jel a gondozója felé. Tulajdonképpen hasonlóan
mûködik a felnôtteknél is. Az amerikai
Texas Egyetem kutatói kísérlettel igazolták, hogy ha a nô egy férfival való
vita során sírva fakad, szempontjait
sokkal hatékonyabban tudja érvényesíteni, mintha nem ejt könnyeket.
De a nôk esetében a sírás egyben
segélykérô jel is. Ugyanez a kutatás
kimutatta, hogy egy síró nôrôl bejátszott videó a nôkben sokkal erôsebb
empátiát vált ki, mint a férfiakban, a
nôk zokogó társukat sokkal közelebb
érezték magukhoz. A kutatók ebbôl azt
a következtetést vonták le, hogy a nôknek a biológiai szükséglete a szociális
háló iránt nagyobb, mint a férfiaké.
Végül bizonyára mindnyájan találkoztunk olyan gyerekkel és felnôttel,
akirôl határozottan azt éreztük, hogy
idôvel egyszerûen tudattalanul belevésôdött, hogy a sírás egyszerû és hatékony módja annak, hogy elérje, azt,
amit akar — a sírás náluk már a túlélô
mechanizmus részévé vált.
***
A J. D. Power piackutató cég két éve
még úgy becsülte, Kínában 2025-ben
adnak majd el több autót, mint az
Egyesült Államokban. Tévedtek: becslések szerint idén 12,7 millió új autó
talál gazdára az ázsiai országban, míg
az USA-ban 10,3 milliót értékesítenek
majd. Kína tehát elhódította a legnagyobb autópiac címet az Egyesült Államoktól.
A kínai kormány az eladások ösztönzésére idén csökkentette a kisautók
adóit, ezenkívül 730 millió dollárnak

megfelelô összeggel támogatta a terepjárók, pickup teherautók és kisbuszok forgalmazását. Szakértôk szerint az amerikai gazdaság a válságból
kilábalva az USA ismét visszaveheti a
vezetô pozíciót, de csak idôlegesen.
Kína egyik autógyártója, a BYD úgy
számol, hogy 2030-ra a világ jelenleg
legnagyobb autógyártóját, a japán Toyotát is megelôzi.
Az olaj iránti még nagyobb igény és a
nagyobb környezetterhelés mellett
más hatása is lesz a kínai autóipar
fejlôdésének –– véli a The Washington
Times. Eddig ugyanis a világ legnagyobb részén az amerikai dizájn érvényesült, a piac átrendezôdésével
viszont a jövôben a kínai formatervezés
elvei válhatnak meghatározóvá. A General Motors tervezôrészlege például
a Kínában népszerû luxusmodellnek
számító Buick LaCrosse 2010-es verziójának megálmodásánál a feng shui
elveket és a kínai mûvészet formavilágát is figyelembe vette, mivel a
típusból már most több fogy Kínában,
mint Amerikában.
***
A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének (IPN) honlapján közzétett irat
annak a beszélgetésnek a gyorsírásos
emlékeztetôje, amelyet Jaruzelski
Viktor Kulikovval, a Varsói Szerzôdés egyesített erôinek akkori fôparancnokával folytatott 1981. december
9-én, néhány nappal a szükségállapot
kihirdetése elôtt. A Kulikov segédtisztje által lejegyzett dokumentumra Dariusz Jablonski lengyel dokumentumfilm-rendezô bukkant rá kutatásai során –– közölte a Rzeczpospolita címû
napilap. A ma 86 éves Jaruzelski mindig is azt állította: éppen azért rendelt
el szükségállapotot a Szolidaritás szakszervezet sztrájkmozgalmának letörésére, hogy megelôzzön egy olyan szovjet katonai beavatkozást, amilyennel
leverték az 1956-os magyar forradalmat és az 1968-as „prágai tavaszt”.
Jaruzelski korábban cáfolta a részleteiben már 1997-ben nyilvánosságra került feljegyzés tartalmát, megkérdôjelezve az irat hitelességét. Egykori ellenfele, Lech Walesa, a lengyelországi
kommunizmust végül 1989-ben megdöntô Szolidaritás szakszervezet volt
vezetôje azt mondta, a tábornokot hazaárulásért bíróság elé kell állítani, ha
a dokumentumban foglaltak bizonyítást nyernek. „Ha az egész országra
átterjed, akkor önöknek (a Szovjetuniónak) segíteniük kell rajtunk. Egyedül
nem birkóznánk meg (ezzel)” –– idézi a
feljegyzés Jaruzelskinek a gdanski hajógyárban kibontakozott tiltakozásra
vonatkozó szavait. Miután szovjet beszélgetô partnere erre azt válaszolta,
hogy a lengyel csapatoknak segítség
nélkül is el kell tudniuk bánni a tüntetôkkel, Jaruzelski az idézet szerint
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azt mondta, hogy egyes nagyvárosokban nem állnak rendelkezésre katonák.
Beszélgetésüket másnap, december
10-én a szovjet kommunista párt
politikai bizottsága is megtárgyalta, s
Jurij Andropov, a KGB akkori vezetôje az ülésen azzal utasította el az
intervencióra irányuló kérést, hogy
nem kockáztathatnak. A három nappal
késôbb kihirdetett és 1983 júliusáig
tartó lengyelországi szükségállapot
idején több tucat embert megöltek,
százakat bebörtönöztek, körülbelül tízezer embert internáltak és betiltották
a Szolidaritás szakszervezetet. A
gyorsírásos emlékeztetônek nem csupán történelmi jelentôsége van Lengyelország számára. Jaruzelski ellen
az IPN kezdeményezésére 2007 áprilisában vádat emeltek „kommunista
bûncselekmény elkövetése” címén,
éppen a szükségállapot bevezetéséért.
A pert azóta többször is el kellett halasztani a tábornok rossz egészségi
állapota miatt.
***
Egy új, visszérgyulladás elleni készítmény sikeres alkalmazásáról írt beszámolót a világ elsô számú orvosi
folyóirata, a New England Journal of
Medicine.
A visszérgyulladás nem csak fájdalmas és kellemetlen, hanem igen veszélyes betegség: nem elég a végtagot
nyugalomba helyezni, hanem sürgôs
gyógyszeres kezelést is igényel. A
visszerek gyulladása igen gyakori, és
fôleg az alsó végtagon kezdôdik. A
hirtelen kezdôdô elváltozás fôleg a
szövôdmények kockázata miatt jelent
életveszélyt. A visszérben megalvadó
vér egy része az alvadás helyérôl elszabadulva a tüdôt ellátó erekbe sodródhat, és igen súlyos állapotot, szerencsétlen esetben halált okozhat.
A bonyolult betegség becslések szerint az Európai Unió országaiban
másfél millió embert érint, közülük
mintegy 500 000 minden esztendôben
belehal a szövôdményekbe. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) statisztikája szerint ez kétszer annyi,
mint az AIDS, emlôrák, prosztatarák
és a közlekedési balesetek okozta halálozás együtt.
A visszerekben bekövetkezô véralvadás, a trombózis kezelését éppen a
szövôdmény, az embólia megelôzése
végett a véralvadás gátlása jelenti.
Erre eddig is voltak már hatásos
gyógyszerek, de használatukat megnehezítette, hogy adagjukat rendszeres
laboratóriumi ellenôrzés alapján kellett szükség szerint módosítani, és
nem ritkán voltak mellékhatások is.
Az új szer, a dabigatran tabletta nem
igényel folyamatos laboratóriumi ellenôrzést, és a mellékhatások is ritkábbak. Ez mind a betegnek, mind a
doktornak nagy könnyebbség, mert
így a visszérgyulladás gyakran hosszú
ellátást igénylô kezelése egyszerûbb,
és ugyanakkor a korábbinál még hatásosabb is.
A fontos új gyógyszerek emberen
történô vizsgálata ma széles körû
szervezés, nemzetközi együttmûködés
útján történik. A dabigatranra vonatkozó RE-COVER tanulmányt 29 ország
228 vizsgálati központjában végezték,
az ellátott betegek sorsát fél éven
keresztül követték. A korábbi, sok
kényelmetlenséget jelentô, kiegészítô
vizsgálatokat igénylô kezelési mód és
a dabigatran tabletta azonosan hatásosnak bizonyult, viszont az új ellátás
során 37 százalékkal ritkább volt a
vérzéses szövôdmény. Ezek az elônyök
a hosszú távú kezelés során még
jelentôsebbnek tûnnek.

8. oldal
Hej, rozmaring, rozmaring, / Leszakadt rólam az ing, / Ha leszakadt,
nem bánom, / Úgy sincs engem, ki
szánjon — ez az egyik variáció a sok
száz közül, mert a rozmaring, a rezeda,
a tulipán, az ibolya, a kökény, a ribizli
és más növényországi csoda közt vagy
inkább rovásukra, az egyik legemlegetettebb növényünk. Oly sokat foglalkozik vele a népköltés, mondja ezt
egy mára szinte teljesen elfeledett
tudós-író, kecskeméti tanár, egy valóságos fôreáliskolai igazgató, Hanusz
István az 1901-es kiadású A növények
világából címû örökbecsû könyvében,
hogy az több, mint feltûnô. Én viszont
ôt emlegetem sûrûn, mert posztmodern pimaszkodással szívesen, olykor
kizárólagos joggal szeretem ôt, e
szeretetre méltó tudós tanárt Hanusz
bácsinak nevezni. Mert olyan ô nékem,
mint egy valóságos, örökös bácsi
(mondom én, aki már szintén bácsi
korba fordulgatok), akitôl még az élet
apró-cseprô ügyeiben is csak fontos,
hogy úgy mondjam, lényeges dolgokat
lehet hallani. Ma is vadászom a könyveit; ilyenek vannak, mint A fák birodalmából, A nagy magyar Alföld, A
tölgyekrôl, Képek a növényvilágból —
nagyszerû, feleim, mit mondjak, olvassátok ezt a kedves Hanusz bácsit!
Szóval a rozmaringgal oly sokat
foglalkozik a népköltés, hogy az szinte
a virágok királynôje, a rózsa rovására
megy — mit tegyünk? Akármerre
nyitnánk ablakot, hogy rátekintsünk a
növénybirodalom délceg figuráira, ez
az igénytelen külsejû virág, a rozmaring hirtelenében egyszer csak felbukkan a bizonyosság megvilágosodásával. Fel, mint a szerelem, az
ártatlanság virága, az ornamentika
bonyolult motívumrendszerétôl a
mûköltészet pátoszos szóvirágaiban,
de még a csárdásban, a hallgatókban is
— mindenfelé. Mintha ô lenne „a
magyarság kedves virága”, ahogy
Hanusz bácsi mondja.
Én persze gazdaként régóta szidom,
hol fenyegetôzve, hol békülékenyebb
húrokat pengetve, hej, micsoda növény vagy te, hisz vagy is nékem, meg
nem is vagy — hiszen ha kint hagylak
a kertben, feleségem fûszerszámainak
maradékában, a legtöbbször kifagysz.
Így aztán és általában, de leginkább
konkrétan, nem telelsz át, és csak cserépben, dézsában, kamrában, pincében, verandán, üveg alatt vészeled
át a telet. Vagy tizenöt év óta kísérletezgetek veled — többnyire sikertelenül, vagyis meglehetôsen szerény eredménnyel, bár az egyik védett
helyre plántált növényem már három
elég zûrös magyar telet is kibírt. De
biz’ sokszor láttalak, hogy tavaszra
nagyon megbarnultak a leveleid, és
akkor mindennek vége. Nincs mit
tenni, nem fogsz megéledni; kifagysz.
De láttam már Somlósi Lajoska Sághegyi pincéjénél vagy tizenöt éves
tövet is; dús, vadregényes, hatalmas,
inkább valamilyen kéjesen elnyújtózó,
impozáns mediterrán testet, DélFranciaországból hozott példányt —
hej, rozmaring; mert hát szeret ott
lenni, és gazdájával bensôséges, szinte
intim viszonyba keveredtek. Mit ennek a délszaki, provance-i növénynek
a Vas megyei magyar fagy? Lajoska
komám az utolsó magyar tanúhegyrôl
meg mióta ígérgeti, hogy ad belôle
bujtást vagy tövet?!
Ahogy Szepsi Csombor Márton
Nyugat-Európáról szóló Europica va-
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A rozmaringrúl
rietas könyvében, épp a Galliát bemutató lapokon emlegette is: „Az rozmaring és a ciprus gyakor helyen,
fôképpen Provincia tartományában
nemkülönben, mint szintén Angliában,
minden gondoskodás nélkül nevelkedik.”
Ungarisches Wasser (magyar víz),
aqua reginae Hungariae (magyar királyné vize) név alatt híres volt a rozmaring virágából borszeszes párolással készített szépítôszer, amelyet a
Müller-féle Kräuterbuch is emleget
1869-ben, mert ez a „termék” meghódította világot. Ô úgy tudja, hogy
Izabella magyar királyné olyan remetétôl kapta e víz készítési titkát, akit
sohasem látott, és azért hitte, hogy az
angyal küldte neki. Megtalálták a róla
szóló recipét naplókönyvében, ahol az
is följegyezve állt, hogy félévi használat után teljesen kiépült gonosz
köszvényébôl, utóbb pedig arcát mosta
vele, s visszanyerte tôle régi üde
szépségét. Sokkal érdekesebb maga a
hivatkozott szöveg, amelyet Rapaics
Raymund közöl A magyarság virágaiban, s amelyet a szerzô ügyes hamisítványnak tart.
Praevotius paduai orvos írta 1606ban: „Sancta Elisabetha, Hungariae
olim Regina — Én, Erzsébet, a magyarok királynéja, midôn 72 éves koromban kínos köszvényben fetrengék,
és ezzel az alább megírt orvossággal
esztendôkig éldegélnék, amelyre engem egy remete tanított volt, akit sem
elôbb, sem utóbb soha többé nem
láttam, csakhamar javulásomat éreztem, annyira, hogy minden tetemeimben megvidultam s mintegy
egészen megifjodtam, arcomban megszépültem, úgyhogy még a lengyel
király is megkéretett feleségül, midôn
mindketten özvegységben élnénk; de
ezt cselekednem az én Uram, Jézus
Krisztushoz való buzgó szeretetem
nem engedte, akinek angyalától, úgy
hiszem, kaptam ezt az orvosságot”. Az
ôsforrást Rapaics Raymond izgalmas
filológiai és botanikai levezetéssel
ügyes marketingtrükknek nevezi, ám
a rozmaringról és a magyar királynéról
szóló mese magyar királyné vize néven pár századig egybeforrt.
Általában, írják a régi füves könyvek,
a rozmaringlevél szeszben áztatva
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reuma, migrén ellen, forrázata nehezen gyógyuló sebekre használatos.
Epe- és vizelethajtó, jó étvágygerjesztô.
Apáczai Csere János szerint (Magyar
enciklopédia, 1653) a rozmaring
„vékony ágacskájú fû, levelei aprók,
sûrûk, hol ôszök, fellyül zöldellôk és
tömjénszagúak. Meleg és száraz a harmadik rendben, felette lágyító,
emésztô és elkenô erejû. Az ô leve
mézzel megelegyítetvén, a szem látását megélesíti, maga borssal borban
a sárgasággal illettetteknek hasznosan
adatik bé. A bor, melyben ennek levelei megfôzettettek, ha reggel és
estve lagymadagon vétetik bé, a vért
tisztábbá tészi, az ételi kívánást felállítja, és minden belsô nedvességeket
megemészt, és azoknak kiköpettetését
segélli.”
„A rozmaring igen jó az étkekben —
írja Lippay —, fôképpen pástétomokban, salátákban, zsázsákban, bort vele
csinálni, a virágjából ecetet s konzervát.” (Zsázsa: a csípôs ízû növények
fiatal hajtása, konzerva: befôtt.) Veszelszki Antal, a rejtélyes életû füvész
írja 1798-ban: „Ez a bokros növény fa
módjára ágakat bocsát, sok apró
szárakkal rakva, melynek héjja fehér
színû, a levele keskeny, vastag, hoszszúkás, mint a levendulának. Jó szaga
van és erôs, kesernyés, valamennyire
összevonós. Fehér-kék virági nônek a
levelek végénél, vagyis tövénél.”
Lippaytól napjainkig ez a csodás
növény nagy pályát futott be a
gasztronómiától a népköltésig és a
népszokásokig. Én november elején
ásom ki, és ültetem dézsába két öregebb rozmaringtövemet (kettô kinn
telel majd a helyén, oly kevéssé
poétikus módon, hogy mûanyag zacskót húzok a szárukra). Hogy jövôre is
jó illatban sétálhassunk rozmaringos
kertünkben — amint a barokk költô,
Kôszeghy Pál is emlegeti Bercsényi
Miklós és Csáky Krisztina híres vépi
lakodalmáról szóló 1695-ös négyes
rímû tizenkettôsében: „Borjúhúst csigákkal elvegytett melyben / Rákok,
tyúkfiak is összvefôttek ebben; / Ha
eszed, véled: jársz rozmaringos
kertben, / Ugyan mintegy frissít jó ízi
a kedvben…”

Néhány szúrós fenyôgally egy darab madzaggal összekötve. Istenem,
nemsokára vízkereszt, le kell majd szedni. Megigazítja a csámpás szalmaangyalt; hogy hozzáér, megzörren a bádogcsengettyû. Összehúzza magán a
kabátot. A kanapé pár lépés a komódtól, recseg a parketta. Lekucorodik a tévé
elé, nézi az arcokat, szájakat. Beszélnek. Jó az irány, mondja valaki, a miniszter
vagy az elnök. Azt se tudom, melyik melyik, ezt szokta odavetni Erikának, aki
mindig politizál, mikor jön az inzulint beadni. A kisfiam szerint ez a gazember,
az unokám szerint pont a másik.
Itt van, Erikám? Nincs itt? Itt szoktam elaludni a tévé elôtt, itt szundikáltam
karácsonyeste is, szilveszterkor is. Belenéztem a vetélkedôkbe, a táncos mûsorokba. Istenem, milyen szépek a fiatalok! Mennyi csillogás, mennyi nevetô
arc!
Csörren a telefon.
Ezek a vacak ízületek, ez a rossz láb, a csuda vigye, hogy nem tudok jobban
sietni. Biztos a kisfiam vagy az unokám. Ezen a parkettán szaladoztak mindig.
Milyen szépek, milyen csinosak tudtak lenni, fôleg picinek, a gurgulázó nevetésükkel, illatukkal, az apró kezükkel, ahogy átfogták a nyakamat. Az idén
nem jöttek, érthetô, tavaly sem, érthetô. Sok a munka, marad ünnepekre is
belôle, aztán meg fáradtak lesznek. A fusi, most csak a fusi van, meg a segély,
mióta kitették a kisfiamat. De most biztosan ôk azok. Halló! Milyen akció? Nem
értem, kedves. Újévi akció? Bemutató?
Elneveti magát. Tudja, mikor voltam én bemutatón, kedves? Több mint húsz
éve, mikor az uramnak volt még munkája, tudja? A nyugdíj mellett is dolgozott,
de azért volt idônk egymásra, és egyszer elvitt egy bemutatóra. Akkor volt az a
rendszerváltozás, tudja? Nem ezért hívott, értem én. De akkor kit keres? Pedig
az én vagyok.
Tudja, kedves, az egy új darab bemutatója volt, fantasztikus elôadás, jaj,
hogy nevetett az uram! Táncosok is voltak, istenem, milyen szépek a fiatalok,
micsoda jól éreztük magunkat! Én is szép voltam ám fiatalnak, az uram is, jaj,
de csinos ember volt… Vacsorázni is elvitt a bemutató után, megfogta a
kezemet, és azt mondta: nekünk ennyi sikerült, de a gyerekeinknek, az unokáinknak jobb lesz. Új idôk jönnek, azt mondta. A férjem mindig viccelt, tudja?
Késôbb, mikor már nem dolgozott a szíve miatt, utószilvesztert is tartottunk
itthon. Idônk is volt, kedvünk is. Tudja, én megéltem két háborút, egy forradalmat meg mindenféle rendszert, sokat dolgoztunk, de idônk valahogy mindig
volt. Együtt ültünk a kanapén, még pezsgôt is ittunk, és azt mondta az uram: új
év, új élet. Néztük a tévét, és egyszer csak lerakta szépen a pezsgôsüveget,
aztán a melléhez nyúlt és elôredôlt. Nem volt benne semmi félelmetes, olyan
illedelmesen halt meg szegénykém, ahogy élt. Persze szaladtam a telefonhoz,
közel van, pár lépés, de már hiába szaladtam, tudja? Itt van?
Összehúzza magán a kabátot.
Itt szaladoztak mind keresztül a szobán, azóta is itt vannak néha, a kisfiam is.
Újévkor eljönnek, a következô hétvégén is, csak most nem érnek rá. Hû, a
kicsik a háromkerekûvel, recseg a padló, aztán ebédelünk, istenem, és az
edények csörömpölése, a kristálypoharak csengése, a süteményesvillák apró
koppanásai az asztalon, a sok nevetés, a sok nevetés… Akkor még volt munkája
a fiamnak. Akkor még nem volt otthonban az unokám. Itt van, kedves? Nincs
itt… Valami rehabitációs otthonban van a gyerek, jól mondom? Az apja szerint
jobb neki ott.
Visszavánszorog a kanapéhoz, töredezettek, mégis finomak a mozdulatai.
Leül. A tévé fényei futnak az arcán, mélyen ülô szemén.
Tudja, Erikám, én csak magukat sajnálom. Olyan nehéz ma fiatalnak lenni, a
kisfiam is mindig mondja. Folyton csak jönnek az új esztendôk, jönnek egymás
után, hol gyorsabban, hol lassabban; kergetôznek, mint a gyerekek. És mindig
azt hallja az ember, hogy jó az irány, tudja? Nekünk itt voltak a háborúk, az
uram két lágert megjárt, fagyott lótetemeket ettünk, de akkor is voltak, akik azt
mondták, jó az irány. Maguknak itt a munkaügyi központ meg a rehabitáció,
Ambrus Lajos ugye, kedves? Meg az akció, ugye? Itt van?
Vékony kezével rendezgeti a kendôjét. Fázik. Kint, az üveges estében meg(Magyar Nemzet)
ered a hó. Folyik az idô, mintha feldôlt pezsgôspalackból bugyogna. Néha megcsörren, aztán elhallgat a telefon.
Éppen elszunnyad egy kicsit, mikor odalép mellé az angyal, és egyik
szárnyával gyöngéden betakarja.

Balavány György (Magyar Nemzet)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

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

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

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

Szabó Edith

Level 13 / 256 Queen Street Melbourne 3000

Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999
Fax 9505-4899
E-mail: marina@bellalawyers.com.au

akkor forduljon hozzánk bizalommal!
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KÛQDSKR] NÒSHVW ]DO QÜWW D
PXQNDQÒONãOLHNV]ËPD7DYDO\DYËO
VËJÒVDPHJV]RUÖWÛLQWÒ]NHGÒVHNPL
DWWWÝEEPLQWH]UHQYHV]WHWWÒNHO
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WËVËUDWHNLQWãQN x0DJ\DURUV]ËJRQD
EHFVOÒVHN V]HULQW PLQWHJ\  H]HU
HPEHUÒKH]LND]DOXOWËSOËOWHPEHUHN
V]ËPDSHGLJWÝEEV]Ë]H]HUUHWHKHWÜyq

PRQGWD&VHK%DOi]VD0DJ\DUµOHO
PLV]HUEDQN (J\HVãOHW HOQÝNH %XGD
SHVWHQ D  µOHOPH]ÒVL 9LOËJQDS
NÝ]SRQWLUHQGH]YÒQ\ÒQ
ÀVV]HJH]YHDPËVRGLNã]HQHWHWHQ
QHN D KáV] ÒYH XUDONRGÛ NL]VËNPË
Q\ROÛQ\RPRUEDGÝQWÜSROLWLNDLJDUQL
WáUËQDN PHQQLH NHOO ÒV D PÝJÝWWH
NËUWÒNRQ\NRGÛ JD]GDVËJL ÒV PÒGLD
HUÜNHW HOIRJDGKDWÛ YLVHONHGÒVUH NHOO
NÒQ\V]HUÖWHQL0ËVV]ÛYDODUHQGV]HU
YËOWËVWEHNHOOIHMH]QL

,EVQEHMOã]HQHWãQNHWXJ\DQ
FVDN D YËODV]WËVUD MRJRVXOWDNQDN
NãOGMãNDEEDQDUHPÒQ\EHQKRJ\D
PRGHUQ NRPPXQLNËFLÛV HV]NÝ]ÝNNHO
H]OHKHWÜYÒYËOLN
,VPHUMãN D] RWWKRQL SROLWLNDL KHO\
]HWHW WLV]WËQ OËWMXN KRJ\ D NHGYH]Ü
NÝ]KDQJXODW HOOHQÒUH LV NRPRO\ YH
V]ÒO\ IHQ\HJHWL D YËODV]WËV HUHGPÒ
Q\ÒW$MHOHQOHJLKHO\]HWIÝOÝWWLHONH
VHUHGÒVRO\DQQDJ\PÒUHWâKRJ\V]Ò
OHVUÒWHJHNWãUHOPHHOIRJ\RWW
(]W D KHO\]HWHW LJ\HNH]QHN NLKDV]
QËOQL PLQG UDGLNËOLVDEE SROLWLNDL NÝ
YHWHOÒVHNNHO D] áMRQQDQ DODNXOW SËU
WRNPLNÝ]EHQDEXNËVUDËOOÛEDOROGDO
UËJDOPDNÝ]ÝQÒWÝQWLDMHOHQOHJLSDU
ODPHQWLHOOHQ]ÒNÒUHDQQDNYH]HWÜLUH
$UDGLNËOLVRNáJ\IRJDOPD]QDNKRJ\
D MHOHQOHJL SDUODPHQWL SËUWRN PLQG
IHOHOÜVHNDPDLKHO\]HWÒUWFVDNÜND]
HJ\HGãOLKLWHOHVHNÒVD]WKLUGHWLNPD
JXNUÛOKRJ\NRUPËQ\KDWDORPUDNHUãO
YHPLQGHQWDKHO\ÒUHWHV]QHN
)HOKÖYMXNDILJ\HOPHWDUUDDWÒQ\UH
KRJ\ D NRUPËQ\]ÛL KDWDORP HJ\ RU
V]ËJ IÝOÝWWL KDWDORPQDN FVDN HJ\
UÒV]H0DJ\DURUV]ËJRQPDFVDNDMH
OHQOHJL SDUODPHQWL HOOHQ]ÒNQHN YDQ
HVÒO\H J\Ü]HOHP HVHWÒQ DUUD KRJ\ D
KDWDORPQHPSROLWLNDLËJD]DWDL SÒQ]
ãJ\LJD]GDVËJLWXGRPËQ\RVNÝ]WHV
WãOHWLPÒGLD ËOORPËQ\ËEÛOPHJIHOHOÜ
WËPRJDWËVW NDSKDW NRUPËQ\]ÛL IHOD
GDWDHOOËWKDWËVËKR](J\ÒENÒQWNÒSH
VHN PHJEXNWDWQL D OHJËOLVDQ PHJYË
ODV]WRWWNRUPËQ\W0DJ\DURUV]ËJRQD
QHP]HWL HOOHQ]ÒN FVDN PRVW MXWRWW HO
DEED D KHO\]HWEH KRJ\ J\Ü]HOHP
HVHWÒQXUDOHKHWDKHO\]HWQHN)ULVVHQ
SDUODPHQWEH NHUãOÜ SËUWRNQDN HUUH
QLQFVHVÒO\ãN
$OHYËOWËVUDNHUãOÜSËUWRNQDNQ\LO
YËQYDOÛ URVV] JD]GËONRGËVD ÒV QHP
]HWHOOHQHVVÒJHHOOHQÒUHHUÜVÒUGHNHOW
VÒJLV]DYD]ÛLWDUWDOÒNDLYDQQDN(OKL
EË]RWW HONÒS]HOÒV WHKËW DUUD V]ËPÖ
WDQL KRJ\ D )LGHV] VLNHUH DQQ\LUD
EL]WRVÖWRWW KRJ\ PHOOHWWH YDJ\ LQ
NËEEHOOHQÒEHQD-REELNÒUGHPHVD
WËPRJDWËVUD (] YROW D 0,µ3 EâQH
EHQDPLNRUHOYLWWHDV]DYD]DWR
NDWDPLYHOD)LGHV]J\Ü]ÝWWYROQD 
0D D QHP]HWL ROGDO HJ\HGãOL
NRUPËQ\NÒSHVHVÒO\HVSËUWMËWNHOO
HUÜVVÒWHQQLPDMGD]XWËQQ\ÖOLNPHJ
D OHKHWÜVÒJ YHOH V]HPEHQ HOOHQ]ÒNL
NÒQW V]ËPRQNÒUQL KD YDQ PLW (] D]
LGHLYËODV]WËVEÝOFVHVVÒJH
$NÝ]OHPÒQ\KLWHOÒãO
3URIHVV]RU'U®EHO$QGUËV
.DUGRV%ÒOD
&VDSÛ(QGUH
.ËGËU/HYHQWH

9XÅMVEX

)HOKÖYËVXQN QÒJ\ V]HPÒO\ IHOHOÜV
VÒJWHOMHVHJ\HWÒUWÜYÒOHPÒQ\ÒWIHMH
]L NL 0HJJ\Ü]ÜGÒVãQN KRJ\ ÒSÖWÜ
V]ËQGÒNá YÒOHPÒQ\ãQN NHOOÜ IRJDG
WDWËVUDWDOËO+LVV]ãNKRJ\DQHP]HW
WËYRO OHJWËYRODEE ÒOÜUÒV]HNÒQWWÝU
WÒQÜPHJV]ÛODOËVXQNUHQGV]HUHVVÒWÒ
WHOHQDJ\VHJÖWVÒJÒUHOHKHWD]RUV]ËJ
LOOHWYH D QHP]HW JRQGMDLW YLVHOÜ IHOH
OÜVPDJ\DUYH]HWÜNQHN,O\HQWHYÒNHQ\
VÒJãQNQHN HGGLJ LV MÛ IRJDGWDWËVD
YROW
6]HUHWQÒQN H]W D NÝUW V]ÒOHVÖWHQL
RO\DQ KRQILWËUVDN FVDWODNR]ËVËYDO
DNLN KDVRQOÛNÒSSHQ DJJÛGQDN D]
RWWKRQLMÝYÜÒUWÒVNÒV]HNPHJV]ÛODOQL
ËOWDOËQRVPDJ\DUÒUGHNHNPHOOHWW

8/v
0LDXV]WUiOLDLPDJ\DURN
DPDJ\DUKD]DLUiQWLHON|
WHOH]HWWVpJE{ ODN|]HOJ{ 
PDJ\DURUV]iJL RUV]iJRV
YiODV]WiVRNHO{HVWpO\pQ~J\
pUH]]N KRJ\ QHP OHKH
WQN N|]|PE|VHN H VRUV
G|QW{  HVHPpQ\ HO{ WW V
H]pUW V]HUHWQpQN PHJIR
JDOPD]QL YpOHPpQ\QNHW
pV MDYDVODWXQNDW D SDUOD
PHQWLSiUWRNpVDYiODV]
WySROJiURNV]iPiUD
(QQHNpUGHNpEHQIHONpU
MND]DXV]WUiOLDLPDJ\DU
N|]pOHW pV D FLYLO V]IpUD
KDQJDGyLW KRJ\ U|YLGHQ
pV W|P|UHQ tUMiN PHJ Ft
PQNUH JRQGRODWDLNDW pV
MDYDVODWDLNDWDPLWPL|V]
V]HUDNYDN|]|VDXV]WUiOLDL
Q\LODWNR]DW IRUPiMiEDQ
WHQQpQNN|]UHPDJ\DURU
V]iJLYpUHLQNV]iPiUD$
YpJV{  V]|YHJHW DPLEHQ D
EHpUNH]HWW YpOHPpQ\HNHW
IHOKDV]QiOMXNDOiUiVUD
PHJNOGMN
9iUMXN D KR]]iV]yOiVR
NDWD16:L0DJ\DU6]|
YHWVpJ SRVWDL FtPpUH 32
%R[  0DUULFNYLOOH
16:YDJ\HPDLOHQ
D]LWWN|YHWNH]{FtPHNUH
4VSJ(VFIP%RHVµW
EEFIP$GMZMPYW]HIHYEY

'WETÅ)RHVI
QIGWETS$FMKTSRHGSQ

/EVHSW&¼PE
FOEVHSW$FMKTSRHRIXEY

/µHµV0IZIRXI
JSX$FMKTSRHRIXEY

V]ÖQYRQDO DNËU FVDN H]UHGIRUGXOÛV
V]LQWMÒQHNHOÒUÒVÒKH]"µVDNNRUQHP
]HWLOÒWãQN]ËORJËUÛOD]RNWDWËVUÛOD
NXOWáUËUÛO D] ÝVV]PDJ\DUVËJ ÒUGH
NHLQHN YÒGHOPÒUÜO D QHP]HWIRJ\ËV
PHJËOOÖWËVËUÛODIRNR]ÛGÛWËUVDGDOPL
IHV]ãOWVÒJHNNH]HOÒVÒUÜOPÒJHPOÖWÒVW
VHPWHWWãQN
¹PH D] ÖUËVWXGÛN D] ÒUWHOPLVÒJ D
xWDQXOWDNy IHOHOÜVVÒJH 5ÝJ]ÖWHQãQN
NHOO D] HONÝYHWHWW KLEËNDW KRJ\ D]R
NDWPÒJHJ\V]HUHOQHNÝYHVVãN
0LQGHQNÒSSHQ PHJIRJDOPD]ËVUD
YËU PLW OHKHWHWW YROQD PËVNÒQW FVL
QËOQLÒVKRJ\DQQHPV]DEDGRWWYROQD
DNãOÝQEÝ]ÜNLKÖYËVRNDWNH]HOQL
1¼W^µVSW0µW^PÅ
1EK]EV,ÀVPET

%QEK]EVSVW^µKM
¼VXIPQMW¼K
JIPIPÆXPIRW¼KI
>5ÒV]OHW@ $ PDJËW EDOOLEHUËOLVNÒQW
PHJKDWËUR]Û ÒUWHOPLVÒJL HOLW D QHP
]HWWËUVDL HOOHQ XV]ÖWÛ QHP]HWËUXOÛ
NRUPËQ\]DWLSROLWLNDNULWLNËWODQV]RO
JËOÛMDNÒQW OÒSHWW IHO V PÒOWDWODQQË
YËOWD]xHOLWyPHJQHYH]ÒVUHLVµV ;;
V]Ë]DGL V]RPRUá YHUHVÒJHLQN J\Ë
V]DLQND]ËUXOËVRNÒVWUDJÒGLËNHOOH
QÒUHDSROJËULHOLWVHPQÒ]HWWV]HPEH
ÒUWHOPLVÒJKH]PÒOWÛPÛGRQDEHQQãQ
NHWNÝUãOYHYÜYDOÛVËJJDOKRJ\DFVH
OHNYÒV LUËQ\DLW PHJIRJDOPD]KDVVD
QHP]HWÒQHN1HP]HWãQNHWáJ\ÒUWÒN
DKD]XJVËJRNDYËODV]WËVLFVDOËVRND
GLNWDWáUËNEDQEHYHWWHONÒSHV]WÜWUãN
NÝN D IãJJHWOHQ LQWÒ]PÒQ\HN MRJR
VÖWYËQ\DLQDN FVRUEÖWËVD KRJ\ DUUD D
OHJFVHNÒO\HEE PÒUWÒNEHQ VHP YROW
IÝONÒV]ãOYH 0LQGH]HNÒUW QHPFVDN D
KD]XJRW KD]XJVËJJDO OHSOH]Ü EDOOLE
YÒOHPÒQ\IRUPËOÛN D IHOHOÜVHN WHKËW
GHDPXODV]WËVEâQHWHUKHOLDSROJËUL
QHP]HWLJRQGRONRGËVáHOLWHWLVDPHO\
QHPLUËQ\WâNÒQWQDYLJËOWKDQHPWÝEE
Q\LUH D WÝUWÒQÒVHN V]HPOÒOÜMHNÒQW
ÒOWH PHJ D YËOWR]ËVRNDW $ KD]DL ÒU
WHOPLVÒJ HJ\LN IHOH WËPRJDWWD D GH
PRNUËFLDPLQGHQQDSLVËUEDWLSUËVËW
DPËVLNUÒV]HSDVV]LYLWËVËYDODVV]LV]
WËOW
(OMÝWW D WãNÝUEH QÒ]ÒV LGHMH $]
HJ\ÒQL WáOÒOÒVL VWUDWÒJLËN PHQWÒQ
ODYÖUR]Û xWDQXOWDN VRNDVËJDy QHP
D]RQRV D QHP]HWH LUËQW IHOHOÜVVÒJHW
ÒU]Ü NÝ]ÝVVÒJNÒQW FVHOHNYÒVUH LV
HOV]ËQW ÒUWHOPLVÒJJHO $ NÝ]ÝVVÒJ
HUHMHD]HJ\ÒQHNWDOHQWXPËWDNDUDWËW
QHP FVXSËQ VXPPË]]D KDQHP PHJ
LV VRNV]RUR]]D D]W ÒUYÒQ\HVÖWHQL NÒ
SHV D V]DEDGVËJV]ãOWH UHQGHW ÒV
QHP]HWLÒUWÒNUHQGHW&VDNDNÝ]ÝVVÒJ
HUHMH HPHOKHWL IHO D] HJ\ÒQW HJ\ áM
PLQÜVÒJ D FVHOHNYÜ WËUVDGDOPL OÒW
GLPHQ]LÛMËED
(OMÝWWDV]ËPYHWÒVDOHONLLVPHUHWWHO
YDOÛV]HPEHQÒ]ÒVLGHMH
(J\HVHN D HV RUV]ËJJ\âOÒVL
YËODV]WËVRN XWËQ WáO]ËVQDN WDUWRWWËN
2UEËQ9LNWRUNLMHOHQWÒVÒWDPHO\V]H
ULQW D] 06=3q6='6=NRUPËQ\ UÒV]
YÒQ\WËUVDVËJNÒQWIRJMDPDMGYH]HWQL
RUV]ËJXQNDW YDODPLIÒOH x0DJ\DURU
V]ËJ 5WNÒQWy DKRO D GROJR]ÛN PL
QLPËOLV MËUDQGÛVËJUD V]ËPÖWKDWQDN
ÒVDKRODV]RFLËOLVÒVNÝ]HOOËWËVRNDWLV
OHV]RUÖWMËN FVXSËQ D SURILWPD[LPD
OL]ËOËV V]ËPÖW ÒV D KDV]QRW HJ\ V]âN
ã]OHWL NÝU WDJMDL ]VHEHOKHWLN EH (]
OHV] PLQGHQ FVHOHNHGHWãN YH]ÒUOÜ
HOYHPLQGHQGÝQWÒVãNHWH]KDWËUR]]D
PDMGPHJqV]ÛOWD]RUEËQL.DVV]DQG
UDYÖ]LÛKD]ËQNMÝYÜMÒUÜO$UÒPOËWR
PËVQDN WâQW MÝYÜNÒS PËUD YDOÛVËJ
OHWW
$] DNNRU 2UEËQW WËPDGÛNQDN D
ILQRPNRGÛNQDNÒVIDQ\DOJÛNQDNXWÛ
ODJVHPNÒVÜEHLVPHUQLãNKLEËMXNDW
1HP V]ÒJ\HQ D]W PRQGDQLXN WÒYHG
WãQN 3HUV]H KÒW ÒY RUV]ËJURPEROËVW
VDMQRV QHP OHKHW HOLQWÒ]QL DQQ\LYDO
KRJ\ UÝJ]ÖWMãN 2UEËQQDN LJD]D YROW
$ YHV]WHVÒJHN KËERUáV NËURNNDO ÒU
QHN IHO +ËQ\ ÒY NHOO D UHQGEHKR]D
WDOUD"
(J\ËOWDOËQUHSDUËOKDWÛNHDJD]WHW
WHNNÝYHWNH]PÒQ\HL"0HQQ\LV]HQYH
GÒVVHOMËUPDMGPLOOLÛNV]ËPËUDFVX
SËQD]KRJ\YLVV]DWÒUMãQND]RUV]ËJ
JD]GDVËJLHUHMÒQHNHVV]LQWMÒUH"
0HQQ\L YHUÖWÒN NÝQQ\ NHOO D] ÒOHW

10. oldal
Ha létezik egyáltalán valamiben
egyetértés a pártok között, az abban
rejlik, hogy mind elismeri, az úgynevezett rendszerváltás tévútra vitte
szegény hazánkat. A felelôsség kérdésében már megoszlanak a vélemények,
Vitányi Iván, a szocialisták legfôbb
ideológusa (az ôszödi rém után) nagy
ívû tanulmányban fejtegeti, hogy Magyarországon ma valójában még feudalizmus van, vagyis további reformokra van szükség — bár az
eddigiekbe is csaknem beledöglöttünk.
A korábbi kormányzati ciklusokban
még akadt némi remény, hogy felvirrad a nagy nap, amikor csatlakozunk a NATO-hoz, az Európai Unióhoz,
most éppen az euró bevezetésének
meglehetôsen távoli idôpontja a nagy,
népámító csalétek, bár erre már nem
nagyon harap rá senki. Az utóbbi nyolc
esztendô világossá tette, hogy az állam
és intézményrendszere képtelen elemi
feladatainak ellátására, legyen elég
csupán a közbiztonságra utalnom,
amely e valaha békés országban teljes
csôdbe került, sötétedés után nem
tanácsos kimenni az utcára, de fényes
nappal is bármikor számíthatunk támadásra, idônként még rendôrnek
látszó egyénektôl is tarthatunk. A bûncselekmények brutalitása is elképesztô, a tulajdon és az élet ellen elkövetett
tettek és büntetésük csekély mértéke
valósággal bátorítja az alvilágot,
amelynek erôs kapcsolódása a politikai
„felvilággal” már nem is írható le az
egyszerû ténnyel, hogy korrupció van.
Amit megjósoltak, immár bekövetkezett: Magyarország veszélyes hellyé
vált kül- és belföldiek számára egyaránt. A fegyvertelen és védtelen lakosságnak nem tetszik a szabadságnak ez
az értelmezése. Szomorúan olvasgatja
az Alkotmány bevezetô, általános
rendelkezéseit a nép jogairól és az
állam feladatairól, mert „a népnek
nincs joga”, állam pedig már csak az
adószedés terén létezik.
***
Egy osztrák apa az alkotmánybírósághoz fordult, mivel ôt zavarja a kereszt, amely ott függ minden osztrák
óvodában. Indoklása szerint e jelkép
megakadályozza, hogy ô a gyermekét
vallástalannak nevelje. Emlékszünk,
néhány évvel ezelôtt nálunk is akadt
egy ôrült, aki az út széli kôkeresztek
eltávolítását sürgette, mivel az „félelemkeltô”. Az emberiség története a
jelképek harcával is leírható. Az
ellenséges várra kitûzött zászló a
gyôzelmet jelentette, s ha a csatában
elesett a zászlótartó, az ütközet véget
ért. Amikor a szovjet megszállás vörös
csillagát minden létezô helyre kirak-

MAGYAR ÉLET
Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
ták, a proletariátus vörös zászlajával
együtt, akkor arra figyelmeztettek,
hogy a magyar bennszülöttek korábbi
múltja el van törölve. 1990 óta a nagy
világcégek jelképei ragyognak a magyar éjszakában, szupermarketek,
plázák, benzinkutak, angol nevû bankok és irodaházak ormán. Jelzik, hogy
birtokba vagyunk véve, minket szolgálnak és védenek akár önmagunkkal
szemben is. E szegény és didergôs
karácsony elôtt nehéz még a remény
gyertyáját is meggyújtani, nehéz rettegés nélkül hallgatni a válságkezelô
rablóbanda iszonyatos hazugságait,
ünnepi lélekkel várni a Megváltó megszületését, amikor egy egész ország
haldoklik. Csak Shelley szavait idézem
vigasztalásul: „késhet a Tavasz, ha
már itt a Tél?” Az evangéliumi, örök
örömhír mellé már nagyon várjuk a
holnapi jó híreket is ostromlott várunkban, kiéheztetett, romos, maradék
Magyarországunkon. Már régen tudjuk, nem várhatunk felmentô seregeket — csak magunkban bízhatunk, és
Szûz Máriás zászlónkban.
***
Sok mindent el lehet mondani szegény hazánkról, de az biztos, hogy nem
unalmas ország. A BKV-sztrájkról jut
eszembe, hogy az ôszödi beszéd után
egy országos, akár többnapos sztrájk
megoldhatta volna azt a problémát,
amely további négyéves rombolást
okozott, de hát Gy. F. legújabb blogbejegyzésébôl tudhatjuk, hogy „a boldogság küzdelem”, továbbá, hogy „a
hirtelen jött meggazdagodás eufóriája
legtöbbször tiszavirág-életû, és pár
hónap, pár év múlva a korábbi boldog
nyertesbôl csalódott, kiégett, orientációját vesztett ember lesz”. Vagyis
küzdenünk kell, mert ez a boldogság
forrása. Slota is így gondolhatja, aki
meg van gyôzôdve arról, hogy Magyarország Szlovákia ellen fegyverkezik, a magyar hadsereg ezért gyakorolta a Dunán való átkelést,
Dél-Szlovákiát pedig elárasztották a
magyar hírszerzés tisztjei. Slotának
fáj a tizennégy új Gripen vadászgépünk, miközben — mint nyilatkozta —
„mi még egy szárnyat se tudtunk venni, nemhogy egy egész vadászgépet”.
Talán fel kellene venni a kapcsolatot
Szekeres Imrével, szerintem a HM
boldogan átadja a magyar légiflottát
egy nagyobb tétel Becherovkáért. A
nap legérdekesebb híre azonban az

MILAN HRNJICEK
a hires európai gyógyító
ismét fogad betegeket.

Jelentkezni lehet a

(02) 9599-6600
telefonszámon.
Olyan betegekkel foglalkozik,
akiknek hátgerinc, porckopás,
reuma, izületi gyulladás és más
panaszaik vannak.
Asztmás, migrénes, látási problémás gyerekekkel is foglalkozik,
vagy más betegségeket kezel.

Több mint 40 ezer sikeres kezelés és 20 év tapasztalat
áll mögötte, munkája eredményeként egyre több
magyar beteg keresi fel.

volt, hogy második világháborús bombát találtak Miskolcon egy vonat vécéjében. A rendôrség vizsgálja, hogyan került a vonatra. Véleményem
szerint 1945 óta most elôször takarítottak a vonat illemhelyén, legfeljebb
az a nagy kérdés, németek vagy oroszok hagyták-e ott. Igaza van Gy. F.nek, „szívesebben ülünk le a tv elé
várni a csodát, mint azt keresni, kutatni magunkban, hogy mi mit tehetünk saját és nemzetünk boldogsága
érdekében”. Még szerencse, hogy ô
már megtette, amit megkövetelt a
haza.
***
Már sem felháborodni, sem nevetni
nincs kedvem a hír olvastán, miszerint
a Miniszterelnöki Hivatal egynapos
„humán átvilágításra”, személyiségtesztekre nettó 240 millió forintot költ,
fejenként 240-300 ezer forintot kóstál
a „kompetenciafelmérés” és értékelés.
Az sem lep meg, hogy finoman szólva
is MSZP-közeli cég végzi ezt a fontos
és áldásos munkát. Így, a ciklus végén
kissé feleslegesnek tûnik az igyekezet,
2002-ben, illetve 2006-ban még lett
volna értelme a kompetenciafelmérésnek, fôleg pszichiáterek és logopédusok bevonásával. Üdítôbb a másik
hír, hogy ujjlenyomatos szavazás lesz
a bolgár parlamentben, a csalások
elkerülése érdekében a 240 képviselô
ujjlenyomatát elôzôleg beszkennelik,
és ezentúl szavazataikat mindkét hüvelykujjuk vagy jobb középsô ujjuk
lenyomatával kell hitelesíteniük. Ez
egyúttal intelligenciafelmérés is lesz,
vajon a képviselôk meg tudják-e jegyezni, melyik ujjukat kell használni.
(Lásd még: rabosítás.) Utoljára hagytam Hollós Jánosnak, az MDF sajtófônökének cikkét az MDF honlapján, a
címe: Jézus nem vadászott. Hely hiányában csak az elsô négy mondatot
idézem, bár a többi is remek: „Semjén
viszont igen. Sôt, nemcsak az állatok
vérét szereti kifröccsenteni, hanem a
politikai ellenfelekét is. Persze csak
akkor, ha a szituáció úgy kívánja. Ha a
szituáció viszont nem úgy kívánja, akkor jámbor keresztény.” Aztán jön a
„politikai ámokfutás”, a „pitiáner tányérnyaló” stb. Nemrég Csapody
Miklós (MDF) a KDNP-rôl mint politikai prostituáltról értekezett. Tekintettel az MDF–SZDSZ-összeborulásra,
mindez eléggé vicces. Csak annyit
mondhatunk: Dávid Ibolya Retkes.
***
Szollár Domokos kormányszóvivô
kijelentette, a kormány „az utolsó töltényig” a helyén marad. Ez a kijelentés
alkalmas arra, hogy a plakátokon
megjelenjék az egész díszes MSZPkormány katonai egyenruhában, géppisztollyal a kézben. A szóvivô azt is
közölte, hogy március elsejétôl nem
vagy csak kevesebbet fog lopni a kormányzat közbeszerzések címén, Mesterházy Attila pedig sajtótájékoztatón
fejezte ki reményét, hogy februárban
a parlament elfogadja az MSZP
törvényjavaslatát, amely megtiltja a
diktatúrák bûneinek tagadását, hiszen
„a gyalázatnak nincs színe”. És most
idézet következik: „A politikus, miután
tárgyalt az izraeli parlament, a kneszet
delegációjával, közölte: bízik abban,
hogy a többi parlamenti erô is támogatja a javaslatot, ezzel hitet téve
amellett, hogy a szélsôséges, fasiszta,
rasszista nézetek elfogadhatatlanok
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Magyarországon.” Sajátos módon itt
már nem esik szó a kommunizmusról,
amelynek igenis volt színe, ott virít ma
is az MSZP minden rendezvényén,
jelképén és kiadványán. A kneszet
delegációját ez nyilván nem érdekelte.
A régi, jól bevált trükközés lényege,
hogy létezik alapjában véve haladó,
igazságos, humánus terror és diktatúra, és szélsôséges, fasiszta, rasszista
önkényuralom, lefordítva: Adolf vérszomjas kannibál volt, Sztálin Jóska
bácsi pedig a nyugati demokráciák
szövetségese és védelmezôje, a keleteurópai népek nagy barátja. Az elszánt, utolsó töltényig harcoló jelenlegi
Tanácstalan Köztársaság csupa jó
szándékkal és ezer nagy ötlettel a
tarsolyában bukott meg, nem csodálkoznék, ha vezetôi mind Zanzibárban
lennének április 11. után, gondolom,
Zanzibárral nincs kiadatási egyezményünk, Botka elvtárs már körülnézett
— jó a koszt és olcsó az élet.
***
Induljunk ki abból a jó hírbôl, hogy
Magyarországon a demokrácia stabil.
Ezt az amerikai Freedom House állítja, vagyis ez bizonyosan igaz, tagadni, megkérdôjelezni, netán relativizálni szörnyûséges bûn lenne. A
Freedom House nyilván felhívta itteni
megfigyelôjét, nevezzük Hózentráger
Lipótnak, és feltette neki a kérdést: —
Mondd csak, Lipi, stabil nálatok a
demokrácia? Mire Lipót barátunk
némi töprengés után válaszolt: — Most
még igen, bár veszélyesen repedezik a
választás várható eredményére való
tekintettel… Várom az idôt, amikor
Budapesten mûködik majd egy Szabadság Ház, és évente beszámolunk a
demokrácia állapotáról Amerikában.
Sajnos, valószínûleg onnan is Hózentráger Lipót fog nekünk jelenteni.
Amúgy most zajlott e nagy bezzegországban a nadrágmentes nap, s az idén
már 16 ország csatlakozott a mozgalomhoz, amelynek lényege, hogy a
tagok egy adott idôpontban a metrón
leveszik nadrágjukat, illetve szoknyájukat. A Witzenburg nevû washingtoni
szervezô (nem vicc!) szerint a mozgalom lényege az, hogy mosolyt fakaszszon. Nálunk, Magyarországon még
nem szökkent szárba a kezdeményezés,
már csak azért sem, mert 2002 óta
folyamatosan gatyásodunk, csak a
jókedv hibádzik. Ki emlékszik már az
SZDSZ akkori plakátjára, Kuncze
Gáborral és három alsónadrágos
emberrel, akik jelezték, ez történik
velünk, ha tovább kormányoz a Fidesz? A Fidesz vesztett, de a jóslat
többi része bejött. Az MSZP–SZDSZkormányzás stabil demokráciájában
minden nap gatyátlan nap lett. Most
meg tele van a gatyájuk. Mert nekik
még van.
***
Ne panaszkodjunk, hogy nincsenek
jó hírek! Elôször is Hunvald teljesen
ártatlannak vallja magát az ATV-nek
adott interjúban, továbbá könyvet ír
„gondolatairól”. A börtönirodalomnak
már eddig is voltak klasszikusai, ha ez
így folytatódik, fellendül a magyar
irodalom. Annak is örvendhetünk,
hogy Horn Gábor bejelentette, huszonkét év kemény politikai munkája
után visszavonul, talán ô is könyvet ír,
lenne mirôl. Szili Katalin még áll a
vártán, „a baloldali gondolkodásnak
szeretne közösségi tereket építeni”. A
Szövetség a Jövôért Mozgalomnak
már a neve is gyönyörû, hát még az,
hogy „a tévútról az igazság útjára léphetnek”, valamint hogy „a baloldalnak
ki kell nyilvánítania, hogy számára

fontos a nemzet”. Ez utóbbit 1919 óta
valamiképp nem sikerült kinyilvánítania a baloldalnak, és némi joggal
feltételezem, hogy Szilinek sem lesz
elég, ha kinyilvánítja. Az 1989-ben létrejött, és 1994-ben megpecsételt balliberális bûnszövetség a jövôért kijátszott minden isteni és emberi törvényt, megfertôzte a közéletet, és
nemcsak a polgárok vagyonát lopta el,
hanem a legszentebb magyar szavak
értelmét is meghamisította, így aztán
szánalmas és undorító, ha ez a társaság
szabadságról, demokráciáról, szolidaritásról és nemzeti egységrôl szónokol.
Cinikus és könyörtelen kormányzásukat sem feledni, sem megbocsátani
nem lehet, nem is szabad, értelmiségi
cinkosaik bûneit az oktatás, a kultúra
és a média területén pedig nem teheti
jóvá a múló idô. Mesterházy mint
esélytelen kormányfôjelölt „bevállalós” kampányt ígér –– de majd a felelôsséget is vállalni kell, és nem csak
neki. Nem lehet visszavonulnia senkinek.
***
Kezdjük ott, hogy Oszkó pénzügyminiszter szerint „civilizációs váltás”
történt a költségvetésben. A debil kormány mindig meg tudja lepni a polgárokat valami nyelvi bravúrral, s
már értelmetlen dolog lenne beíratni
ôket egy magyarnyelv-tanfolyamra.
Az lesz a civilizációs váltás, ha ezek az
emberalatti lények elhagyják a népboldogítást és modernizációt, de erôsen küzdenek még. A nem túl bizalomgerjesztô Benedek Fülöpöt (sajnos, még nem jogerôsen) másfél év,
három év próbaidôre felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélte a Heves Megyei Bíróság, valamint hárommillió
forint pénzbüntetésre. Az agrártárca
volt szakállamtitkára, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatóhelyettese fôagronómusként kezdte
Tiszapüspökiben, 1996 és 1998 között
az FTC elnöke is volt, érdekli a vadászat, a sport és a természet, 1966 és
1989 között az MSZMP tagja, nem
akarom bosszantani olvasóimat a tipikus bolsevik életrajzával, hiszen mindössze egy 202 hektáros pákozdi ingatlannal kapcsolatosan sikerült elkapni.
Ennél sokkal viccesebb az MSZP-s
Herczog Edit EP-képviselô interneten
is követhetô, angolnak mondott gágogása, aki Nigel Farage brit képviselôtársának szeretett volna visszavágni,
szégyent hozva hazánkra, ahogyan ezt
már a szocialistáktól megszokhattuk.
Egy nem létezô magyar közmondást
próbált angolra fordítani a fára mászó
majomról, amelynek így látni vörös
fenekét (H. Editnél: red popó). Mi már
az uborkafára felmászott összes szoci
popóját látjuk, nagy és vörös. Akit
érdekel Herczog hozzászólása, nézze
meg az Indexen. Ôt is jelölte az MSZP
EU-biztosnak. Pedig Benedek jobb lett
volna.
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QDSMDLEDQ WDQáVÖWRWW
SÒOGËVYLVHONHGÒVÒUH
3ÒOGDNÒSSHQ HPOÖ
WHWWH VKH KDQGOHG
KHULOOQHVVDQGIDWH
ZLWKWKHVDPHJUD
FH GLVFLSOLQH DQG
GLJQLW\ZLWKZKLFK
VKHKDQGOHGDOOHOVH
LQKHUOLIH

$ PHJHPOÒNH]ÒVW
ËOOÛIRJDGËVNÝYHWWH
PDJ\DU SRJËFVËYDO
ÒVIUDQFLDSH]VJÜYHO
$NDUËFVRQ\WDKË
URPPHJPDUDGW®EHO
6\GQH\EHQ RWWKR
QXNEDQWÝOWÝWWH

-DQXËUEDQ D]XWËQ LVPÒW KËURPIHOÒ
V]DNDGQDN $QLWD 1ÒPHWRUV]ËJEDQ
WHV] SRQWRW WDQXOPËQ\DLUD $QGUHD
SHGLJ D NDOLIRUQLDL 6WDQIRUG (J\HWH
PHQ D 3K'GHJUHHMÒQ GROJR]LN PÒJ
YDJ\HJ\ÒYLJ
$ SDSD 6\GQH\EHQ PDUDG HOHJHW
WÒYH D 6\GQH\ (J\HWHP V]HU]ÜGÒVÒ
QHNDPHO\ ÒYHVNRUËLJV]ÛOD]D]
LJ

$6\GQH\(J\HWHP6W3DXO V&ROOHJHNÊSROQÊMÊEDQ
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$ 0DJ\DU 0âYHOÜGÒVL ,QWÒ]HW ÒV
.ÒS]ÜPâYÒV]HWL /HNWRUËWXV UH
PHJKLUGHWLQHP]HWNÝ]LGLJLWËOLVIRWÛ
SËO\Ë]DWËW 8WD]iV D YLOiJ N|UO ±
±$XV]WUiOLDpVÒM=pODQGFÖP
PHO$SËO\Ë]DWYÒGQÝNHL0DJ\DURU
V]ËJ FDQEHUUDL QDJ\NÝYHWVÒJH ÒV
$XV]WUËOLD EXGDSHVWL QDJ\NÝYHWVÒJH
$SËO\Ë]DWFÒOMDKRJ\D]XWD]ËVNÝ]
EHQV]HU]HWWYL]XËOLVÒOPÒQ\HNHWPL
QÒOWÝEEHQPHJÝUÝNÖWVÒNÒVHJ\IRWÛ
NLËOOÖWËV NHUHWÒEHQ PËVRNQDN LV EH
PXWDWKDVVËNEHQD]RNDWDIHOYÒ
WHOHNHW YËUMXN DPHO\HN D] HOPáOW ÝW
HV]WHQGÜEHQ $XV]WUËOLËEDQ YDJ\ ÄM
=ÒODQGRQ NÒV]ãOWHN (]HNEÜO q NHOOÜ
PHQQ\LVÒJÒVPLQÜVÒJHVHWÒQqNLËO
OÖWËVWWHUYH]ãQN$XV]WUËOLËEDQÄM=Ò
ODQGRQ ÒV %XGDSHVWHQ LOOHWYH IRWÛDO
EXPRWMHOHQWHWãQNPHJ

6¼W^Z¼XIPMJIPX¼XIPIO
 $ IRWÛSËO\Ë]DWRQ DPDWÜUIRWÛVRN
UÒV]YÒWHOÒW YËUMXN ÒOHWNRUWÛO IRJODO
NR]ËVWÛO ÒV ODNÛKHO\WÜO IãJJHWOHQãO
5ÒV]YÒWHOUH EL]WDWMXN D]RNDW D WXULV
WËNDW DNLN EHO ÒV NãOIÝOGL áWMDLN VR
UËQVRNDWIÒQ\NÒSH]WHNGHPÒJVRKD
VHPMXWRWWHV]ãNEHQ\LOYËQRVVËJHOÜWW
V]HUHSHOQLD]HUHGHWLOHJFVDOËGLIRWÛ
DOEXPRNEDV]ËQWIÒQ\NÒSHNNHO
 $ SËO\Ë]DW WÒPËMD NÝWHWOHQ 0â
HPOÒNIRWÛN SRUWUÒN HVHPÒQ\IRWÛN
WËMNÒSHN WHUPÒV]HW ÒV ËOODWIRWÛN
YËURVNÒSHNPDNURIHOYÒWHOHNKDQJX
ODWNÒSHN VWE HJ\DUËQW EHNãOGKHWÜN
IãJJHWOHQãO DWWÛO KRJ\ $XV]WUËOLD
YDJ\ÄM=ÒODQGPHO\SRQWMËQNÒV]ãO
WHN
6]HU]ÜQNÒQWEHNãOGKHWÜPD[LPXP
 GLJLWËOLV YDJ\ GLJLWDOL]ËOW IHOYÒWHO
-3(*IRUPËWXPEDQ$IRWÛNKRVV]DE
ELNROGDODSL[HOOHJ\HQ0LQGHQ
IHOYÒWHO ILOHQHYH D SËO\Ë]Û &VDOËG
QHYH.HUHV]WQHYH HJ\EHÖUYD PDMG D
NÒS UÝYLG HJ\NÒW V]DYDV  FÖPH $
NÒSXWÛPXQNËODWDFVDND]HUHGHWLÒO
PÒQ\YL]XËOLVKDQJVáO\ËWHPHOKHWLNL
V]ÖQNRUUHNFLÛ NRQWUDV]W IÒQ\HUÜ
NLYËJËV  GH QHP YËOWR]WDWKDW WDUWDO
PËQ)DQWË]LDNÒSQHPSËO\Ë]KDW
 $ SËO\DPâYHNHW HPDLOEHQ OHKHW
EHNãOGHQLDJSXSWIPIX$KQEMPGSQ
FÖPUH(J\NãOGHPÒQ\WHUMHGHOPHQH
OHJ\HQ QDJ\REE PLQW  0E +D
V]ãNVÒJHV DNNRU D NÒSHN WÝEE OHYÒO
PHOOÒNOHWHNÒQWNãOGHQGÜN
$SËO\Ë]DWUDFVDNRO\DQIHOYÒWHOH
NHWQHYH]KHWQHNDV]HU]ÜNDPHO\HND
NRUËEEL 8WD]ËVDYLOËJNÝUãOq$XV]W
UËOLDFIRWÛNLËOOÖWËVRQPÒJQHP
V]HUHSHOWHN WRYËEEË QHP MHOHQWHN
PHJVHPPLO\HQNÝQ\YEHQ
$SËO\Ë]ÛNQDNQHYH]ÒVLODSRWNHOO
NLWÝOWHQLãN DPHO\HW D V]HUYH]ÜN ER
FVËWDQDN D] ÒUGHNOÜGÜN UHQGHONH]Ò
VÒUH $ QHYH]ÒVL ODSRQ V]HUHSOÜ LQ
IRUPËFLÛN HJ\H]]HQHN D IÒQ\NÒSHN
FÖPÒEHQ IHOWãQWHWHWW OHÖUËVVDO $ QH
YH]ÒVL ODS  GHFHPEHU ÒWÜO
OHWÝOWKHWÜ D [[[QEJSW^LY RO
GDOUÛODIRWÛSËO\Ë]DWRNPHQãSRQWEÛO
$] DOËÖUW QHYH]ÒVL ODS EHV]NHQQHOYH
HPDLOEHQLVOHDGKDWÛDIÒQ\NÒSHNNHO
D]RQRVFÖPHQ
 'ÖMD]ËV q GÖM  q  )W
ÒUWÒNâ IRWÛPâYÒV]HWL DOEXP ÒV RNOH
YÒO
4µP]µ^EXMRETXµV

w$IRWÛNEHNãOGÒVÒQHNKDWËULGHMH

IHEUXËU
w=VâUL]ÒVPËUFLXVLJ

WµUWHVÖWÒVD]VâUL]ÒVHUHGPÒQ\ÒUÜO

q NL]ËUÛODJ HPDLOEHQ  D NLËOOÖWËV
KHO\V]ÖQÒUÜO ÒV PHJQ\LWÛMËQDN
LGÜSRQWMËUÛOPËUFLXVLJ
W $ IRWÛNLËOOÖWËV EHPXWDWÛL ÄM=Ò
ODQGRQ $XV]WUËOLËEDQ ÒV 0DJ\DURU
V]ËJRQËSULOLVWÛO
7RYËEEL LQIRUPËFLÛ NÒUKHWÜ D 0D
J\DU 0âYHOÜGÒVL ,QWÒ]HW ÒV .ÒS]Ü
PâYÒV]HWL/HNWRUËWXVPXQNDWËUVËWÛO
*\ÜUL /DMRVWÛO 3RVWDFÖP  %S
&RUYLQ WÒU  7HO    )D[
 HPDLO K]SVMP$QQMLY
1HYH]ÒVL ODS XJ\DQLWW LJÒQ\HOKHWÜ
YDJ\OHWÝOWKHWÜD [[[QEJSW^LY
FÖPUÜO
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$0DJ\DU0âYHOÜGÒVL,QWÒ]HWÒV
.ÒS]ÜPâYÒV]HWL/HNWRUËWXV
8WD]ËVDYLOËJNÝUãOqq
$XV]WUËOLDÒVÄM=ÒODQG
FÖPâQHP]HWNÝ]LIRWÛSËO\Ë]DWËUD
$UÒV]YÒWHOLIHOWÒWHOHNHWLVPHUHP
ÒVHOIRJDGRP
$ SËO\Ë]Û QHYH{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{
3RVWDFÖPH {{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{
7HOHIRQV]ËPD{{{{{{{{{{
(PDLO{{{{{{{{{{{{{
6]ãOHWÒVL GËWXPD KD HJ\ NÝV]ÝQWÜ
NÒSHVODSRW V]ÖYHVHQ IRJDGQD  {{{
{{{{{
$EHNãOGÝWWDONRWËVRNVRUV]ËPV]H
ULQWL OHÖUËVD KRO NÒV]ãOW RUV]ËJ YË
URVYDJ\PËVIÝOGUDM]LPHJKDWËUR]ËV
PLWËEUË]ROHJ\ÒENÝ]OHQGÜ 

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{
$NLËOOÖWËVQÒSV]HUâVÖWÒVHÒUGHNÒEHQ
KR]]ËMËUXORN DKKR] KRJ\ D WËUODWRQ
V]HUHSOÜDONRWËVRPDWqV]HU]ÜLMRJGÖM
IL]HWÒVH QÒONãO q D QHYHP IHOWãQWH
WÒVÒYHO D Q\RPWDWRWW ÒV HOHNWURQLNXV
VDMWÛEDQSXEOLNËOMËN
'ËWXP{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{

DSËO\Ë]ÛDOËÖUËVD

7KH+XQJDULDQ,QVWLWXWHIRU&XOWXUH
DQG$UW 00, FDOOVDPDWHXUSKRWRJ
UDSKHUV RI +XQJDULDQ FLWL]HQVKLS RU
RULJLQ WR SDUWLFLSDWH LQ WKH GLJLWDO
SKRWR FRQWHVW Ä7UDYHOV $URXQG WKH
:RUOG ±  ± $XVWUDOLD DQ 1HZ
=HDODQG´ RUJDQL]HG XQGHU WKH DXV
SLFHV RI WKH +XQJDULDQ (PEDVV\ LQ
&DQEHUUDDQGWKH$XVWUDOLDQ(PEDV
V\LQ%XGDSHVW
7KH SXUSRVH RI WKH FRQWHVW LV VKD
ULQJWKHYLVXDOLPSUHVVLRQVVWRUHGRQ
GLJLWDOSKRWRJUDSKVGXULQJWUDYHOVLQ
$XVWUDOLDDQG1HZ=HDODQGZLWKLQWKH
SDVW\HDUV7KHEHVWVHOHFWHGVKRWV
SODQQHGWREHH[KLELWHGLQ$XVWUDOLD
1HZ=HDODQGDQG+XQJDU\DVZHOODV
LQDSKRWRDOEXPHGLWHGE\00,

v5HVXOWVRIHYDOXDWLRQLQ(PDLOE\
0DUFKLQFOXGLQJLQIRUPDWLRQ
DERXW UDQNLQJ YHQXH RSHQLQJ GDWH
DQGWLPHRIWKHH[KLELWLRQ
v([KLELWLRQVRIWKHSKRWRVLQ$XVW
UDOLD1HZ=HDODQGDQG+XQJDU\ZLOO
WDNHSODFHDIWHU$SULO
)XUWKHU LQIRUPDWLRQ PD\ EH UHTX
HVWHG IURP 0U /DMRV *\ÜUL 00,
K]SVMP$QQMLY   3KRQH   
ID[  

/äÝkÅäÎkÂÌÅÎ
@Ì!@à@ÂÌAäN@
/àbkàNkÌ
$] áMHV]WHQGÜYËUËV LVPÒW ÝVV]H
KR]WDD0DJ\DU+Ë]EDDPHJV]RNRWW
NÝ]ÝQVÒJHW6]LOYHV]WHU(VWMÒUH
6DMQRV QHP PLQGHQNLW PHUW YROW
DNL NÛUKË]ED NHUãOW QÒKËQ\ QDSSDO
HOÜWWHÒVYROWDNDNLNYLGÒNUÜODNDUWDN
PHJMHOHQQLGHD]HUGÜWã]HNÒVD]ËU
YL]HN PHJDNDGËO\R]WËN HEEHQ $PL
O\HQKLJJDGWDSROLWLNDLÒOHW$XV]WUË
OLËEDQ RO\DQ V]ÒOVÜVÒJHV D] LGÜMËUËV
D]ÝWÝGLNNRQWLQHQVHQ
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(QQHNHOOHQÒUH5iF]$QGUiVJRQ
'LJLWDO3KRWR&RQWHVW
,KDYHUHDGDQGDFFHSWWKHFRQGLWLRQV GRVDQÝVV]HYËORJDWRWWWËQF]HQÒMÒUHÒV
(QWULHVDUHLQYLWHGIURPDPDWHXU
J\ÝQ\ÝUâ KDQJMËYDO HOÜDGRWW ÒQHN
RIWKHFRQWHVW
SKRWRJUDSKHUVRIDQ\DJHSURIHVVLRQ
V]ËPDLUD D PHJMHOHQWHN MÛ KDQJX
RU FRXQWU\ RI UHVLGHQFH (QWULHV DUH
ODWEDQWÝOWÝWWÒND]ÒMIÒOHOÜWWLÛUËNDW
)XOOQDPH{{{{{{{{{{{{{
HQFRXUDJHGIURPDSSOLFDQWVZKRWRRN
SKRWRVGXULQJWKHLUWULSVWR$XVWUDOLD {{{{{{{{{{{{{{{{{
RU1HZ=HDODQGDQGQHYHUKDYHFRQ 3RVWDODGGUHVV{{{{{{{{{{
VLGHUHGH[KLELWLQJWKHPLQSXEOLF
{{{{{{{{{{{{{{{{{{
 7KH VXEMHFW RI WKH SKRWRV LV QRW
OLPLWHG DQG PD\ EH D PRQXPHQW 7HOHSKRQH{{{{{{{{{{{{
SRUWUDLW HYHQW ODQGVFDSH QDWXUH
DQLPDOVFLW\VFDSH FORVHXSRUSDQR (0DLO{{{{{{{{{{{{{{
UDPD  PDFURVKRWV HPRWLRQDO LPS
UHVVLRQVWDNHQDQ\ZKHUHLQ$XVWUDOLD 'DWHRIELUWK{{{{{{{{{{{
{{ LI\RXZRXOGOLNHWRUHFHLYHD
RU1HZ=HDODQG
 $ FRPSHWLWRU PD\ VHQG D PD[L ELUWKGD\FDUG
PXPRIWHQ  GLJLWDORUGLJLWDOL]HG
SKRWRV LQ -3(* IRUPDW 7KH ORQJHU %ULHIGHVFULSWLRQRIHQWULHVLQRUGHU $KË]JRQGQRNDL.RYiWV*iERUÒV
VLGH RI WKH SKRWR VKRXOG EH DW OHDVW RI QXPEHU DQG WLWOH DV VKRZQ RQ .ULV]WLQDILQRPYDFVRUËMDLVKR]]Ë
 SL[HOV (DFK SKRWR PXVW EH WKH LWHP ZKHUH LW ZDV WDNHQ 6WDWH MËUXOW D NHOOHPHV HVWÒKH] 1HP LV
JLYHQDQDPHLQWKHIROORZLQJV\QWD[ FLW\ RWKHU JHRJUDSKLFDO GHVFULSWLRQ EHV]ÒOYH D] ÒWYËJ\JHUMHV]WÜ ILQRP
FRPSHWLWRU V)DPLO\QDPH*LYHQQDPH VXEMHFW PDWWHU DQ\ RWKHU SHUWLQHQW KË]LVãWHPÒQ\HNUÜO
IROORZHG E\ D RQH RU WZRZRUG LQIRUPDWLRQ
$ VRUVROËVUD NLËOOÖWRWW ÖQ\FVLNODQ
GHVFULSWLRQ RU WLWOH RI WKH SLFWXUH 
GR]Û VãOWPDODF LJHQ EL]WDWÛQDN EL]R
0DQLSXODWLRQ RI WKH SLFWXUHV PD\ {{{{{{{{{{{{{{{{{
RQO\ HQKDQFH WKH YLVXDO VWUHVV RU {{{{{{{{{{{{{{{{{{
HPSKDVLV RI WKH RULJLQDO VXFK DV 
FRQWUDVW FRORU VDWXUDWLRQ DQG WHP {{{{{{{{{{{{{{{{{
SHUDWXUH FURSSLQJ 1R PRGLILFDWLRQ {{{{{{{{{{{{{{{{{{
RIWKHRULJLQDOFRQWHQWLVDOORZHGHJ 
IDQWDV\SLFWXUHVZLOOQRWEHDFFHSWHG {{{{{{{{{{{{{{{{{
 (QWULHV PXVW EH VHQW DV DWWDFK {{{{{{{{{{{{{{{{{{ Q\XOWDWÝEELWRPEROWËUJJ\DOHJ\ãWWD
VRUVMHJ\HNYËVËUOËVËUD
PHQWVWRWKHHPDLODGGUHVV

JSXSWIPIX$KQEMPGSQ
{{{{{{{{{{{{{{{{{ 0ÒJÒMIÒOHOÜWWVRUVROËVUDNHUãOWÒV
7KHVL]HRIDQ\LQGLYLGXDOPHVVDJH {{{{{{{{{{{{{{{{{{ 7XUFViQ\L 3LURVND ÒV 3LVWD Q\HUWH
PHJ -Û V]ÖYYHO ÝW IHOÒ YËJWËN ÒV D
PXVWQRWH[FHHG0E,IQHFHVVDU\ 
WKHHQWULHVPD\EHVHQWRYHUVHYHUDO {{{{{{{{{{{{{{{{{ IÖQRPIDODWRNDWáMUDVRUVROËVUDERFVË
HPDLOVZLWKDWWDFKPHQWV
{{{{{{{{{{{{{{{{{{ WRWWËN PHUW PLQW PRQGWËN OHJ\HQ
PËVRNQDN LV V]HUHQFVÒMH KLV]HQ WáO
3KRWRVHQWHUHGPXVWQRWEHROGHU 
WKDQ  \HDUV PXVW QRW KDYH EHHQ {{{{{{{{{{{{{{{{{ VRN OHWW YROQD V]ËPXNUD HOIRJ\DV]
SXEOLFO\ H[KLELWHG RU SXEOLVKHG DQ\ {{{{{{{{{{{{{{{{{{ WDQL
ZKHUH LQ WKH ZRUOG LQFOXGLQJ SUHYL 
RXV 7UDYHOV DURXQG WKH :RUOG FRQ {{{{{{{{{{{{{{{{{
WHVWV VXFK DV WKH  q $XVWUDOLD {{{{{{{{{{{{{{{{{{
FRQWHVW

 &RPSHWLWRUV PXVW ILOO RXW WKH {{{{{{{{{{{{{{{{{
DSSOLFDWLRQ IRUP WKDW LV SURYLGHG E\ {{{{{{{{{{{{{{{{{{
WKH RUJDQL]HUV 7KH LQIRUPDWLRQ RQ 
WKH DSSOLFDWLRQ IRUP PXVW EH LGHQWL
FDOZLWKWKDWVKRZQRQWKHSLFWXUHV {{{{{{{{{{{{{{{{{
7KH DSSOLFDWLRQ IRUP FDQ EH GRZQ {{{{{{{{{{{{{{{{{{
ORDGHGIURP'HFHPEHUIURP 
[[[QEJSW^LY  KRPH SDJH DQG {{{{{{{{{{{{{{{{{
WKHQ FOLFN RQ SKRWR FRPSHWLWLRQ {{{{{{{{{{{{{{{{{{ µMIÒONRU Y 7DVViQ\L -y]VHI D]
PHQX 7KH DSSOLFDQW PXVW VLJQ WKH , JLYH P\ SHUPLVVLRQ IRU P\ SLFWX LJD]JDWÛVËJ HOQÝNH NÝV]ÝQWÝWWH D
IRUPEXWLWPD\WKHQEHVFDQQHGDQG UHV WR EH UHSURGXFHG ZLWKRXW DQ\ YLGËPWËUVDVËJRW$+ÖPQXV]HOÒQHN
(PDLOHG
UHPXQHUDWLRQ EXW ZLWK DFFUHGL OÒVHXWËQSXNNDQWDNDSH]VJÜVãYHJHN
 3UL]H  ZLOO EH SKRWR DOEXPV WDWLRQWRPHLQSULQWHGRUHOHFWURQLF ÒVEDUËWLOÒJNÝUEHQNÝV]ÝQWÝWWÒNHJ\
YDOXHG DW  +8) DSSUR[LPDWHO\ SUHVV
PËVWD]áMHV]WHQGÜNãV]ÝEÒQD]HJ\
$8' HDFKDQGFHUWLILFDWHV
EHJ\âOWHN
(OKDQJ]RWW D NÝ]ÝV NÖYËQVËJ KRJ\
'DWHG{{{{{{{{{{{{
'SQTIXMXMSR7GLIHYPI
UHPÒQ\HNHW YDOÛUD YËOWÛ V]HEE ÒV
v'HDGOLQHIRUUHFHLSWRIHQWULHV
MREE MÝYÜEHQ V]HUHWQÒQHN OËWQL D VR
{{{{{{{{{{{{{{{
)HEUXDU\
NDW V]HQYHGHWW NËUSËWPHGHQFHL PD
v -XU\ GHOLEHUDWLRQV E\  0DUFK 
J\DUQÒSHW

$SSOLFDQW
V6LJQDWXUH
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Rejtekhely a kajak orrában
A XVI. nyári olimpiai játékok megnyitóünnepségét 1956. november végén tartották Melbourne-ben. A magyar küldöttség
zászlaját a bevonuláskor Csermák József,
a helsinki olimpia kalapácsvetô-bajnoka
vitte. Jól látható a fényképeken, hogy a
zászlót Kossuth-címer díszítette. Vajon mi
lett a sorsa ennek a lobogónak, vagy annak, amelyik az olimpiai falu bejáratát
díszítette? Ahogy távolodunk az eseménytôl, egyre több zászlóról állítják,
hogy a melbourne-i olimpiáról való.
Kezdjük két dokumentummal, amelyekre
a Magyar Országos Levéltárban (MOL)
bukkantunk rá. Egy évvel az 1956-os olimpia után vagyunk. A forradalmat leverték,
a párt elsô titkára Kádár János. Hegyi
Gyula, aki Melbourne-be vezette a magyar
küldöttséget, továbbra is élvezi a bizalmat,
a sporthivatal elnöke maradt.
„…415/sz. t./57. Szigorúan titkos!
Külügyminisztérium, Budapest II., Bem
rakpart 47.
Tárgy: A magyar olimpiai zászló
visszaszerzése
Címzett: Magyar Testnevelési és
Sporthivatal,
Hegyi Gyula elvtársnak, Budapest
A magyar olimpiai csapat zászlaja diszszidens magyar sportolókon keresztül
Bécsbe került, s külföldi »mûgyûjtôk«
akarták mint sportérdekességet megvenni. Bécsi követségünknek sikerült a zászlót egy üzértôl 500 schillingért megvennie.
Tekintettel a visszaszerzés körülményeire,
kérem, hogy az ügyet diszkréten kezelni
szíveskedjék.
Budapest, 1957. október 4.
Forgács Egon,
a II. sz. politikai osztály vezetôje
Ui.: A kifizetett összeggel az MTSH-t
meg fogjuk terhelni.”
A levélre a következô válasz érkezett:
„428/1957. Szigorúan titkos!
Külügyminisztérium, a II. sz. politikai
osztály vezetôjének,
Forgács Egon elvtársnak, Budapest
Értesítem, hogy a bécsi követség által
vásárolt zászlót megkaptuk, és egyben
mellékelten visszajuttatom a Külügyminisztériumnak. A tény ugyanis az, hogy ez
a zászló nem volt a magyar olympiai [sic!]
csapat zászlaja, sem a disszidens sportolók
zászlaja. Valószínûleg valaki jó üzletet
akart ezzel a zászlóval kötni. Az említett
zászló ui. selyembôl készült, keresztben
gyászszalaggal, amit mi annak idején
megsemmisítettünk.
Fenti indokok alapján mellékelten visszaküldöm a zászlót, és egyben értesítem
arról, hogy az 500 schillinget a sporthivatalnak nem áll módjában átutalni.
Budapest, 1957. október hó 10.
Elvtársi üdvözlettel: Hegyi Gyula”
A dokumentumok a kor zavarosságát
mutatják. Másképpen gondolkodik a két
hivatal. A bécsi követség vélhetôen azzal a
szándékkal vette meg a zászlót, hogy kivonja a forgalomból. A diplomata-észjárás
szerint ugyanis jobb, ha házon belül tudják, mint ha szájára venné a sajtó. De vajon meggyôzôdtek-e arról, hogy eredeti? S
ha igen, hogyan sikerült eldönteniük?
Vagy csalók és szélhámosok mesterkedésének estek áldozatául? Nem tudhatjuk.
Hegyi – saját védelmében – úgy kezeli a
„relikviát”, mint ördög a szenteltvizet. A
Külügyminisztériumhoz eljuttatott válaszlevelében ez áll: „Az említett zászló ui. selyembôl készült, keresztben gyászszalaggal, amit mi annak idején
megsemmisítettünk.”
Induljunk ki a megsemmisítésbôl. A
sporthivatal elnökének aligha volt módja
arra, hogy a magyar csapat zászlaját eltüntesse, tudniillik nem volt a saját tulajdona. A rendezô ország biztosítja minden esetben a küldöttségek számára
azokat a zászlókat, amelyekkel felvonulnak. A házigazda 1956-ban Ausztrália volt.
(A kivételek közé tartozik az 1912-es
stockholmi olimpia, ahol vita tárgyát képezte, hogy milyen lobogó alatt vonuljanak
fel a Monarchia nemzetei. Éppen ezért a
magyar küldöttség a Magyar Országos
Tornaegyletek Szövetségének a zászlaját
vitte magával.)
Folytassuk a gyászszalaggal. A megnyitó-
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SPORT
és záróünnepségen – fényképek tanúsítják
– a Kossuth-címeres magyar lobogón nem
volt gyászszalag! Viszont amikor a magyar
küldöttség megérkezett Melbourne-be, és
leszállt a repülôgéprôl, egy Kossuth-címeres, gyászszalagos zászlócska volt Gyarmati Dezsô olimpiai bajnok vízilabdázó
kezében, de ez ma már nincs meg. Csak
fénykép ôrzi a pillanatot.
Hogy mi lett a sorsa az 500 schillingért
megvásárolt, majd a külügynek visszajuttatott zászlónak – errôl nem szól a fáma.
Ráirányította a figyelmet a melbourne-i
olimpiai zászlókra egy Egerben lezajlott
ceremónia, amelynek során az ausztráliai
magyarok küldöttsége két magyar lobogót
adott át a város polgármesterének. A zászlók állítólag a melbourne-i olimpiai falu
bejáratánál díszelegtek. Székely Ferenc,
az Egri Sportmúzeum igazgatója – az
ausztráliai magyarok elbeszélése nyomán
– így összegezte a történteket:
– Amikor megnyílt a melbourne-i olimpiai
falu, a tábor parancsnoka a forradalmi
események után úgy döntött, hogy nem
alfabetikus sorrendben helyezi el a nemzetek lobogóit, hanem a két párhuzamos
sor élén a magyar nemzeti jelképet
húzatja fel. Két-három nappal késôbb az
egyik magyar résztvevô – állítólag egy
kajakos – felmászott a rúdra, és kivágta a
Rákosi-címert a zászló közepébôl.
Gyenge Valéria olimpiai bajnok úszónô
így nyilatkozott akkori elsô benyomásairól:
„Megérkeztünk buszokkal az olimpiai
faluba. Félkörben ott lengtek a nemzetek
zászlói, köztük a magyar is, közepén egy
nagy lyukkal, mert amint megtudtuk, a
tornászok érkeztek meg elôbb, az egyik
felmászott a rúdra, és kivágta belôle a
népköztársaság címerét. Ez nagyon megmaradt bennem, ahogy ott lobogott a
zászló egy nagy lyukkal. (A lyukas zászlót
is ôrzi fénykép – K. A.) Aztán valamennyien
kaptunk egy Kossuth-címert, amire fekete
szalagot fûztek.”
Folytassuk Székely Ferenc elbeszélésével:
– A falu parancsnoka csináltatott egy
másik magyar zászlót, amelyen már a
Kossuth-címer díszelgett, és ezt húzatta
fel az árbocra a lyukas helyett. Ugyanô az
olimpia befejezése után mind a két magyar zászlót hazavitte és relikviaként ôrizte. Amikor meghalt, a családja megtalálta
– régies szóhasználattal – a kornétákat, és
árverésre bocsátotta ôket. Ekkor kapcsolódtak be az akcióba a kinti magyarok,
pontosabban az Erdélyi Magyar Egyesület
tagjai, és gyûjtésbe kezdtek, hogy megszerezzék a relikviákat. Össze is jött
három-ezer dollár. A másik háromezer
egy magánszemély ajándéka volt. Az
egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy – családlátogatásokkal egybekötve – elhozzák
Magyarországra a zászlókat, amelyeket
kezdetben a Magyar Olimpiai Bizottságnak, illetve a budapesti Magyar Sportmúzeumnak szántak.
Molnár Zoltán, a MOB fôtitkára megkeresésünkre elmondta, örömmel vették
az ajánlatot, de mivel a bizottság nem
gyûjt relikviákat, és kiállítóhelyisége
sincs, nem fogadhatták volna el az ajándékot lelkifurdalás nélkül.
A Magyar Sportmúzeum esetében más
volt a helyzet.
– Egyértelmûen úgy volt, hogy hozzánk
fognak kerülni a zászlók! – mondta Szabó
Lajos, a sportmúzeum igazgatója. – Emailen közvetített egy ausztráliai magyar,
aki korábban az 1956-os olimpiai fáklyáját
ajándékozta nekünk. Közölte velem, hogy
szervezik az utat, és a relikviák hamarosan
megérkeznek Budapestre. Majd hosszú,
néma csönd következett, én pedig az újságból értesültem arról, hogy Egerben
átadták a két zászlót. Nekem azt mondták
magyarázatként, utólag, hogy egy egri
illetôségû ausztráliai magyar azért döntött
Eger mellett, mert a városnak állandó
sportkiállítása van, mi pedig nem tudjuk
az emléktárgyakat folyamatosan kiállítani.
Persze meg sem kérdezték, mi lenne a
sorsuk. Kicsit értetlenül állok az eset elôtt,

mert a zászlóknak az ország elsô számú
sportmúzeumában volna a helyük. El lehet
vitatkozni azon, vajon eredetiek-e, illetve
valóban az olimpiai falu bejáratát díszítették-e, de mindenképpen értékelni kell a
közadakozást és a gesztust, amelynek révén a két ereklye Magyarországra került.
Egy negyedik zászló is forgalomban van,
amelyet Jeney László olimpiai bajnok
vízilabdázó ajándékozott a Csanádi Árpád
Általános Iskolának és Gimnáziumnak. A
2006-ban elhunyt Jeney a következôket
mondta a zászló történetérôl Dobor Dezsô
Olimpiának indult címû könyvében:
„A zuglói Csanádi Árpád iskolában van
egy gyászszalagos zászló, amely az olimpiai faluban, a lakóhelyünkön, egy kis
téren lengett. Mindenki messzirôl láthatta.
Rajki Béla… operatôr kollégájának, Varga
Vilmosnak köszönhetô, hogy a zászló ránk
maradt. Hoszszú történet, hogy miképp
került hozzám. A Grúzia nevû hajón az
oroszok a sporteszközöket hozták, vitték, a
sajátjuk mellett a miénket is, talán az
egész »béketáborét«. Ezen a hajón utaztak
a kajakjaink is hazafelé. Az egyiknek az
orrába dugta el valaki a lobogót, ahogy azt
a derék operatôr elmesélte. Hogy ki, az
sohasem derült ki. Az átvételnél ott volt
Varga Vili, és mivel tudta, hogy a gyûjtôszenvedélyem határtalan, megkaparintotta
és lehozta az uszodába ezt a zászlót. Több
mint három évtizeden át rejtegettem, míg
föl nem éledhetett. A Csanádi Árpád iskolába került, hogy legyen ott a diákok szeme elôtt, és emlékeztesse ôket nagyapáik
küzdelmeire.”
A közelmúltban egyik olvasónk arról
tájékoztatta szerkesztôségünket, hogy a
Csanádi Árpád Általános Iskolából eltûnt
az ötvenhatos zászló, nyomozzuk ki, mi lett
a sorsa. Pedig Schlegel Oszkár, az egykori
– nemrég elhunyt – címzetes igazgató
szívén viselte a sporthoz fûzôdô számtalan
emléktárgy között.
Az aggódók megnyugtatására jegyezzük
le, hogy a zászló jelenleg jó helyen van, a
Magyar Sportmúzeum ôrzi. Szabó Lajos
igazgatótól megtudtuk: Jeney László azzal
adta oda az iskolának, hogy abban az
esetben, ha újra lesz állandó kiállítása a
sportmúzeumnak, szolgáltassák vissza
neki. Az iskolában kiállított és leltárba vett
sportvonatkozású tárgyak ugyanis a MOB
és a Magyar Sportmúzeum közös tulajdonát képezik. Addig azonban gyönyörködjenek benne a fiatalok. Idôközben,
2006-ban, a melbourne-i olimpia ötvenedik
évfordulóján kölcsönkérték a zászlót egy
kiállítás anyagához, de a tárlat bezárása
után nem került vissza az iskolába. Igaz,
nem is reklamálták. Schlegel Oszkár már
2006 elôtt, nyugdíjba vonulásakor szóvá
tette, hogy a zászló nincs biztonságban az
iskolában. Ezért Szabó Lajos úgy döntött,
hogy egyelôre náluk marad a relikvia.
– Ha az iskola garantálja a zászló
biztonságát, nem zárkózom el attól, hogy
az állandó kiállításig visszakerüljön –
mondta a sportmúzeum igazgatója.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy véleménye szerint ez az egyetlen autentikus
zászló, amelyet tudunk azonosítani. Tudjuk, hol állt, az olimpiai falu belsô terén (a
felvonásakor fénykép készült róla), és a
története is hitelesíti a valódiságát. Jeney
pedig jelentôs politikai kockázatot vállalt
azzal, hogy rejtegette, nem beszélve a
hazacsempészésérôl.
Van még egy koronás címeres, festett
selyem zászló is Szabó Lajosék birtokában,
amely a kilencvenes évek elején került
haza Ausztráliából. Gallov Rezsô államtitkár vette át, és tôle kapta meg a múzeum. Valószínû, hogy azon zászlók egyike
volt, amelyekkel a magyar küldöttséget
fogadták a melbourne-i repülôtéren.
Itt tartunk ma. Nem csodálkoznánk azon
sem, ha a bécsi magyar követség 1957-ben
megvásárolt zászlaja is elôkerülne
egyszer…

Kõ András
(Magyar Nemzet)
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14. oldal
Hetyke egyke
Mára bizonyítottá vált, amire évtizedek óta figyelmeztetnek a világ demográfusai. Vej Hszing-csu, a Csöcsiang egyetem professzora és munkatár
sai nemrég jelentették meg a kínai
„egykepolitika” népesedésbeli hatásait
kutató, nagy tömegeken végzett vizsgálataik eredményeit. Eszerint a hivatalos politika hatására „megjelent a
szemünk elôtt egy többségében férfiakból álló nemzedék, és már semmit
sem tehetünk a baj megelôzéséért”,
idézi a kutatókat a The New York Times. Bár már régóta köztudott, hogy
az egyetlen gyermek engedélyezése
arra sarkallja a kínai házaspárok többségét, hogy a kultúrájukban „értékesebbnek” tartott fiút neveljenek fel, a
kínai kormányzat tavaly bejelentette,
hogy a politikát még legalább egy évtizedig fenntartja.

1,3 milliárd
ember élt Kínában 2005. január elején. Az ország súlyosbodó szociális,
gazdasági és környezeti gondjai miatt
harminc éve vezették be az egy-gyermek-politikát. Az intézkedés következtében a több gyermeket világra
hozó családokat anyagi hátrány éri az
élet számos területén. Gyakran büntetést kell fizetniük, kizárhatják ôket a
szociális juttatásokból, és a munkahelyükön sem kaphatnak fizetésemelést.

250 millió
gyermek nem született meg –– a hivatalos becslés szerint –– a szabályozás
1979. évi bevezetése és 2000 között.
Fôképpen a túlnépesedett városokban
tartatják be szigorúan a törvényt. Vidéken esetenként engedélyezik a
második gyermek vállalását, ha az elsô
lány volt vagy szellemileg, testileg sérülten született. A második gyermek
születése elôtt általában három-négy
éves várakozást írnak elô.

1,1 millióval
több fiú született 2005-ben, mint
lány, áll a most megjelent tanulmányban. A húszévesnél fiatalabb korosztályban 32 milliós többségben voltak a
fiúk. Kínában hagyományosan nagy
becsben tartják a fiúkat, a nyugdíjrendszer elégtelensége miatt gyakran
a férfi utódok tartják el idôs szüleiket.
Sok családban ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy fiuk
szülessen. Az eltolódott nemi arányért
fôképpen a lány magzatok szelektív
abortusza a felelôs, de gyakori a lány
újszülöttek szülés utáni magára hagyása vagy meggyilkolása is.

126
fiúra jut 100 lány az egy–négy évesek
korcsoportjában a kutatók szerint,
akik felmérésüket a 2005-ös népszámlálás adataira alapozták. Elsô látásra
furcsa módon azokban a tartományokban a legnagyobb a fiúdominancia,
ahol engedélyezik a második gyermeket, ha az elsô lány. Ez nem meglepô,
hiszen az engedményt éppen azért
hozták, mert ezekben a tartományokban a legerôsebb a fiú utód iránti vágy
az emberekben. Így szinte minden
családban születik fiú.

3
gyermekkel, átlagosan 5,9-rôl 2,9-re

Ezt csak magyarul lehet!
A leghosszabb magyar mondat, ami
visszafelé olvasva.... Mit is rejt? Na
nézzük!

Kis erek mentén, láp sík ölén, oda
van a bánya rabja, jaj Baranyában
a vadon élö Kis Pálnét nem keresik.

MAGYAR ÉLET
Molnár Csaba (Magyar Nemzet)

2010. január 21.

leket olvasóink megtekinthetik a http:/
/tinyurl.com/ldwj7w címen. Az elsülylyesztett hajó lehet a kiindulópontjuk a
fônökének és a Központi Hírszerzô sok környékbeli hajóroncsot felkeresô
Hivatal (CIA) egyik elsô igazgatójának búvártúráknak. Becslések szerint Key
tiszteletére keresztelték át Hoyt S. West környékén háromszáz méterenként pihennek hajók a tenger mélyén.
Vandenbergre 1963-ban.

A számok nyelvén
csökkent az egy családban nevelkedô
gyermekek száma 1970 és 1979 között
(az egykepolitika bevezetése elôtt!)
Kínában. Az életkörülmények megváltozásának hatására az emberek kényszer nélkül is kevesebb gyermeket
vállaltak. A politika életbelépése után
a fertilitás csökkenése lelassult, 1995
óta nagyjából 1,7 gyermeket vállalnak
a kínai házaspárok. Feltételezhetô tehát, hogy az ország népessége természetes módon is stabilizálódott volna.

Búvárkodó bárka
Május utolsó napjaiban elsüllyesztették az amerikai Hoyt S. Vandenberg
hadihajót. A floridai Key West partjainál helyezték végsô nyughelyére,
írta a The New York Times. A második
világháborúban is szolgált, az utóbbi
ötven évben rakétákat és ûrkutatási
eszközöket szállítottak vele. A mélyben
pihenô hajóroncshoz azonnal megindultak a búvártúrák, tôle –– az üzleti
lehetôségeken túl –– azt várják az elsüllyesztés szervezôi, hogy mesterséges korallzátonyként ezernyi korall-,
csalánozó-, rák- és halfaj fog megtelepedni rajta. A korallzátonyokat a
tengeri élôvilág területükön tapasztalható elképesztô változatossága miatt
az óceánok esôerdôinek is szokás
hívni. A korall azonban nagyon érzékeny a környezetszennyezésre és a
változó éghajlatra. Ha csak néhány
százalékkal változik a tengervíz hômérséklete vagy vegyi összetétele, az
már a korall halálát, így az élôhely
elszegényedését okozhatja. A mesterséges korallzátonyok létrehozásával
igyekeznek a szervezôk újabb érdekes
merülési helyszíneket kialakítani a búvárturistáknak, így tartva távol ôket a
természetes és sérülékeny zátonyoktól.

17 000
tonnát nyom a Hoyt S. Vandenberg.
Az 1943-ban épített hajót eredetileg
Harry Taylornak keresztelték el, majd
az amerikai légierô egykori vezérkari

160
méteres hosszúságával e hajó a valaha létesített legnagyobb mesterséges
korallzátony. A Vandenberg a második
világháborúban elôször csapatokat
szállított San Franciscóból Új-Guineára, majd az európai háború befejezôdése után veteránokat vitt Marseillebôl az Egyesült Államokba. E küldetés
része volt az úgynevezett Varázsszônyeg hadmûveletnek, amelyben a
harcok befejeztével mintegy nyolcmillió amerikai katonát és a kiszolgáló
személyzetet szállították haza az európai és az ázsiai hadszínterekrôl. Késôbb a hajó a légierôhöz került, és rakéták szállítására használták.

8,6
millió dollárjába került Key Westnek a hajó megvétele és elsüllyesztése,
de évi nyolcmillió dolláros bevételt
vár a búvárturizmusból. A turisztikai
szempontok mellett a környezetvédelmi érdekek is érvényesülhetnek, a
floridai korallzátonyok ugyanis nagy
veszélybe kerültek a túlzott búvárkodás, a halászat és a melegedô víz miatt.

300
kilométernél is több vezetéket távolítottak el a munkások a hajóból. A tenger szennyezésének elkerülése végett
1500 tömítôgyûrût, 81 zsák azbesztet,
193 tonna rákkeltô anyagot, 46 tonna
szemetet, 136 kilogramm higanytartalmú anyagot és 185 hordónyi lepattogzott festékszemcsét szállítottak el róla
az elsüllyesztése elôtt.

104
másodperc alatt süllyedt a hajó a 43
méteres mélységbe, miután a vízfelszín alatt elhelyezett robbanótöltetek
lyukakat ütöttek a hajótestbe. Az elôkészületekrôl és a Hoyt S. Vandenberg
alámerülésérôl készült videofelvéte-

Érdekességek

A 7UP üdítôitalt 1929-ben kezdték forgalmazni. A nevében a „7” az eredeti
italosüveg méretére (7 uncia), míg az „UP” a buborékok mozgási irányára (up =
fel) utalt.
***
A baglyok az egyedüli madarak, amelyek látják a kék színt.
***
A Caesar salátát nem Julius Caesarról nevezték el. Nevét kitalálójáról,
Caesar Cardinirôl kapta, aki elôször készített ilyet saját, Caesar’s Palace éttermében a mexikói Tijuanában.
***
A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 év történelmét végignézve csak 230
békés évet számolhatunk össze.
***
A Föld legnagyobb élô organizmusa egy „Sherman Tábornok” névre keresztelt fa, amely a Sequoia Nemzeti Parkban található (USA). Magassága több,
mint 91 méter, a legszélesebb átmérôje pedig meghaladja a 12 métert.
***
A földimogyoró a dinamit egyik alkotórésze.
***
A földkéreg tektonikus lemezei olyan sebességgel mozognak, mint amilyen
gyorsan az emberi köröm nô.
***
A Földön minden nap 0,00000002 másodperccel hosszabb az elôzônél, a Föld
forgási sebességének lassulása miatt.
***
A földrengések erôsségének mérésére szolgáló Richter-skála egy-egy mérôszáma 32-szeres szorzót jelent. Vagyis, egy 6-os erôsségû rengés ereje a 32szerese egy 5-ös erôsségûnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es
erôsségû rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb, mûszerek
nélkül is észlelhetô rengés a 2-es.
***
A sakkban használt „Sakk-matt” kifejezés alapja a perzsa „Shah Mat”, aminek
jelentése: „a király halott”.

Levélszarvas

Bár sokan úgy gondolhatják, lezárult
a nagy felfedezések, az új állat- és
növényfajok leírásának kora, ez koránt sincs így, olvasható ki a Természetvédelmi Világalap (WWF) nemrég
kiadott jelentésébôl. Az utóbbi tíz évben rengeteg olyan fajt találtak a Himalája keleti vonulatainak áthatolhatatlan erdôségeiben, amelyek eddig
ismeretlenek voltak a tudomány számára. Ázsiának e tája igen változatos
domborzati adottságokkal rendelkezik.
Tibet nyolcezer métert is meghaladó
hegycsúcsaitól a mély szurdokvölgyeken át a hegységrendszer lábánál elterülô Asszám (India északkeleti állama) esôerdôvel borított síkságaiig a
legkülönfélébb élôhelyeket találjuk,
amelyek remek búvóhelyet nyújtanak
a felfedezésre váró fajoknak. „Az erdô
olyan sûrû, hogy csak a helyi vadászok
tudására támaszkodhatunk. Sok fajt
úgy fedeztünk föl, hogy az ott lakókat
kérdeztük meg az általuk ismert állatokról, növényekrôl” –– nyilatkozta a
Scientific Americannek Jon Miceler,
a WWF Kelet-Himalája-programjának
vezetôje.

353
fajt sorol fel a WWF tanulmánya,
amelyet számos kutatóintézet eredményeinek összesítésével készítettek el.
Az utóbbi évtizedben felfedezett fajok
között 244 növényt, 16 kétéltût, 16
hüllôt, 14 halat, 2 madarat, 2 emlôst és
59 gerinctelent találunk.

Tehát a Kelet-Himalájában felfedezett
több száz faj nem is számít kivételesen
soknak. Ez azt jeleni, hogy DélkeletÁzsiában hetente átlag két eddig ismeretlen fajt találnak.

Zsarnok királyfi
Amikor új dinoszauruszfaj felfedezésérôl hallunk, már meg sem lepôdünk azon, hogy milyen hatalmasra
nôttek ezek az ôshüllôk. A Tyrannosaurus rexrôl (amelynek latin neve királyi zsarnokgyíkot jelent) szinte mindenki hallott, ha máshonnan nem, hát a
Jurassic Park címû kalandfilmbôl. A
paleontológusok szerint egyike volt a
valaha élt legnagyobb szárazföldi ragadozóknak. A rajongói körében csak
T-rexnek nevezett dinoszaurusz ismertségének köszönheti egy újonnan
felfedezett faj is a hírnevét, amelynek
különlegessége, hogy nem is olyan
nagy, írja a National Geographic
magazin. A Raptorex kriegsteininek
elnevezett dinoszaurusz majdnem teljes csontváza valahonnan Kínából
származik. A pontos lelôhely nem ismert, minthogy nem hivatalos paleontológusok, hanem fosztogatók ásták ki
a földbôl, és csempészték az Egyesült
Államokba. Ott egy aukción vásárolta
meg Henry Kriegstein gyûjtô, aki
ezután a kutatóknak adományozta a
leletet. A maradványokat most az
észak-kínai Hohhot (Kukuhotó) városba, valószínû származási helyükre
szállítják, ahol a helyi múzeumban állítják ki ôket.

125 millió

évvel ezelôtt, a földtörténeti krétakorban élhetett a Raptorex kriegsteini,
mintegy 40 millió évvel korábban,
mint a jól ismert Tyrannosaurus rex,
nyilatkozta a National Geographicnak
Paul Sereno, a chicagói egyetem paleontológusa, az új fajt leíró kutató18
százalékkal nôtt így a Kelet-Hima- csoport vezetôje. A Raptorex így valólájában honos ismert kétéltûek száma. színûleg a Tyrannosaurus ôse volt.
Rajtuk kívül 10 ezer növénynek, 300 3
emlôsnek, 977 madárnak, 176 hüllônek méter hosszú volt mindössze a Rapés 269 halfajnak adnak otthont az er- torex, valóságos törpe a 13 méteres
Tyrannosaurushoz képest. A leletek
dôségek.
alapján készített habitusrajzok szerint
60–80
centiméter hosszúra nô mindössze a az új faj a T-rex térdéig is alig ért volvilág legkisebb ismert szarvasfaja, a na, bár kétséges, hogy létrejött valaha
Putao muntyák (Muntiacus putaoen- a találkozás a negyvenmillió éves korsis), amelyet 1997-ben fedeztek fel. különbség miatt.
Magassága alig éri el az 50 centimétert, 70
súlya 12 kilogramm. A helyi vadászok kilogrammot nyomhatott a Raptorex,
„levélszarvasnak” nevezik, mert az el- így a súlya alig egy százaléka lehetett
ejtett állatot egyetlen nagyobb levélbe a Tyrannosaurus hattonnás testtömegének. Ha nem tekintjük a méretbeli
is be lehet csomagolni.
különbségeket, a most felfedezett faj
101
évig kellett várni, hogy újabb fôem- szinte pontos mása híres leszármazottlôsfajt fedezzenek fel a biológusok. Az jának. Ugyanúgy a két hátsó lábán
indonéziai lakóhelye után Pagai-szigeti járt, miközben mellsô lábai visszafejmakákónak elnevezett majomfaj 1903- lôdtek. Ez meglepte a kutatókat, akik
as leírása után 2004-ben találták meg a korábban úgy gondolták, hogy a csökekövetkezôt Északkelet-Indiában. Az vényes mellsô lábak csak évtízmilliókArunachal makákó (amelynek neve kal késôbb alakultak ki.
ugyancsak élôhelyére utal) csak a tu- 121–125 millió
dósok számára volt ismeretlen. A helyi éves lehet a kínai lelôhelye után Yidirang monpa nép hosszú idô óta át- xian- (Jihszien)-formációnak elnevezett leletegyüttes, amelynek jellemzô
kozza, mert dézsmálja a termést.
fajait megtalálták a Raptorex csontjait
100 millió
éves a világ legrégebbi ismert, fosz- is ôrzô kôzetben. Ez az információ
szilis gekkófaja, amely más szempont- segítette az ôslénykutatókat a maradból nagyon is új, hiszen csak tavaly ványok korának és feltételezhetô szárfedezték fel Mianmarban (Burmában). mazási helyének megállapításában is.
A gekkó farkát és más testrészeit a 5-6
Jurassic parkból ismert módon ôrizte éves lehetett a Raptorex jelenleg ismeg egy megkövesedett borostyán- mert egyetlen példánya, amikor eltömb. Csíkos volt a bôre, lábujjait pe- pusztult. A maradványok elemzésébôl
dig tapadós bôrfüggelékek borították, a kutatók megállapították, hogy az
amelyek segítségével könnyûszerrel állat épp csak elérte a felnôttkort, a
tudott sétálni függôleges felületeken növekedési életszakasz végén járhatott. Izmos hátsó lábain gyorsan üldözis.
hette a prédának kiszemelt kisebb
1068
új fajt fedeztek fel a Mekong folyó dinoszauruszokat és más állatokat.
vízgyûjtô területén az utóbbi években Fürgeségét növelte, hogy súlya nagya WWF tavalyi bejelentése szerint. jából egy emberével egyezett meg.

NERYµV

1%+=%6 0)8

.ERYµVL¼XJÆ

.ERYµVW^IVHE
.ERYµVOIHH
ÌÙÅÂb ÎÌ@à@ÂÂÅäAÌb äAN@Ì@b×Ì
+LPQXV]
+LPQXV]
+LPQXV]
$UFÒOHN&VËN\=RO $UFÒOHN&VËN\=RO
1\HOYÜU]Ü
WËQ7DEËQ\L0LKËO\D
9DGËV]*\ÝUJ\ÒSÖ
WËQPâVRUD3DOODL®JL
xKDUPRQLNDNLUËO\y
WÜPâYÒV]
¹URUV]ËJ
0(6(
0(6(
0(6(
.ÝQ\YHV.ËOPËQ
+ÖUDGÛ
'HQHYÒUWDQÝVYÒQ\
.ÖYËQVËJNRVËU
+HWL+ÖUPRQGÛ
$EDOLJHW
.RVËU\'RPRNRV
*D]GDNÝU
.ÖYËQVËJNRVËU
ROYDVÛQDSOÛMD
$PËVLNDVV]RQ\
'HUULFNVRUR]DW
7ÒUNÒS
$PHULNDLMËWÒNILOP$]
7ÒUNÒS
.Ý]EHV]ÒG
LIMáEËMRV(OOHQ)RVWHU
.Ý]EHV]ÒG
QÒQLNÒMÒKH]XWD]LNDNDOL %HQHGHNGRNWRUFVR µOÜQÒS]HQH6XP
GDNáWMD0ROGYËEDQPÒJ PHUIHVW5ËFNHYHUÒV]
IRUQLDLWHQJHUSDUWUDÒV
PHJLVPHUNHGLNDVËUPRV PRVWLVEHV]ÒOQHNHJ\
%ËQ\DXWFD  $
V]HQWÒOHWâFVËQJÛRUYRV
WLWRN]DWRVV]RPV]ÒGGDO
.ËUSËWRNKHJ\HLNÝ]ÝWW
UÛO%HQHGHN0ËUWRQUÛO EáMLNPHJ.LVPXQFVHOD]
-HII&RKDODQQHO
DNLKLWHPLDWWD
)LOPHV0âKHO\
HJ\NRUYLUËJ]ÛEËQ\DWH
1HSËO+HJ\QHNILD NRPPXQLVWDKDWÛVËJRN
OHSãOÒV$EËQ\ËWPËVIÒO
PHJWRUOËVËWV]HQYHGWHHO ÒYWL]HGHEH]ËUWËNDPXQ
QDSQDNOHËQ\D  
%HQHGHN0ËUWRQ
'RKQËQ\L(UQÜWD
NËVRNUÝYLGLGÜDODWWV]ÒW
PDJ\DU]HQHLÒOHWNLHPHO PHJKXUFROWDWËVDD
V]ÒOHGWHN$NDPHUDOHO
NHGÜÒVVRNROGDOáDODNMËW SËSËQËOWHWWOËWRJDWËVD
XWËQNH]GÜGÝWWDPLUÝYLG WËUEDYHV]LD]ÒOHWQ\RPDLW
LGÒ]LIHODPâVRU
LGÜQEHOãONLYÒJ]ÒVÒKH] *D]GDNÝU
9HUV+DWËU*\Ü]Ü
9HUV-ÛNDL$QQD
YH]HWHWW3ËUQDSSDOD
0RQGGXWËQDP
,PD0DJ\DURUV]ËJÒUW
KDOËODXWËQ
0R]DLN1HP]HW
V]ãOÜIDOXMËEDQ7UXQNEDQ HD-ÛNDL$QQD
6]HQW3ËOÒOHWH
9LOËJNLNÝWÜ0DURN
+$77¾/1<2/&,* FVRGËNWÝUWÒQWHN
NÛHJ\WHUPÒV]HWHVKÖG
µOÜQÒS]HQH
+HWL+ÖUPRQGÛ
3HVNÛ=ROWËQSRUWUÒ .HOHWÒV1\XJDWNÝ]ÝWW$
0HQ\HJ]Ü
9LOËJNLNÝWÜHONDODX]ROMDD
$ILOPVRNVRNWËQFFDOD *D]GDNÝU
QÒ]ÜNHWNÒWNLUËO\LYËURV
(J\NÒS(J\YHUV
PáOWODNRGDOPDVKDJ\R
6]DEÛ/ÜULQF7ãFVÝN]HQH ED0DUUDNHFKEHÒV5D
PËQ\DLWIHOHOHYHQÖWYH
EDWEDD]$WODQWLÛFHËQ
NÖVÒULYÒJLJNÒWÖ]LJYÒULJ 6SRUWDUÒQD
6]ÖQMËWÒN+DUWXQJ SDUWMËQ+XPSKUH\%R
PDLILDWDONÒWKLYDWËVRV
6ËQGRUPâKHO\ÒEHQ)HV JDUW&DVDEODQFËMËEDÒVD
WËQFRV(QLNÜÒV'H]VÜ
YLOËJÝUÝNVÒJUÒV]ÒWNÒ
WÒV]HWÒEHQDV]ÖQHNQHN
HVNãYÜMÒW$KHO\V]ÖQ
SH]ÜHJ\NRULSRUWXJËO
YDQDOHJQDJ\REEV]HUH
*\ÜUÒV5LJÛSXV]WDD
SHVWÖOXVËWLOOHWÜHQDUHD YËURVUÒV]UÜOKÖUHV(O
V]HUHSOÜNDPDJ\DUWËQF
OLWËVÒVV]ãUUHDOLWËV
-DGLGËEDDKRODOËWQLYD
ÒOHWV]ÖQHMDYD
.DODQGR=RRD.LIX V]LQWÒ]LVÒUHWÝUHNV]LN
OÛNPHOOHWWD]DUDEORYDV
+$77¾/1<2/&,* NXOWáUDPËLJÒOÜKDJ\R
WÛNPÝJÝWW®OODWNHUWL
7ÒUNÒS5HJJHO
NDODQGWáUD
PËQ\DLYDOLVWDOËONR]KD
)HNHWHDMWÛ%DUL
.ÖYËQVËJNRVËU
WRWWDIRUJDWÛFVRSRUW
.ÖYËQVËJDLNDWÒVPâVRUD .ËURO\YHUVHL
0DJ\DU+$77¾/
LQNNDONDSFVRODWRVÒV]UH .Ý]EHV]ÒG
1<2/&,*
SHUFDNRQ\KËEDQ 7ÒUNÒS5HJJHO
YÒWHOHLNHWDHV
.ÖYËQVËJNRVËU
WHOHIRQV]ËPUDYDJ\D
+ÒWKÛQDSSDONÒVÜEE
NLYDQVDJNRVDU#GXQDWYKX +ÖUDGÛ
 0DJ\DUILOPHWâG
$QÒSPâYÒV]HWÝUÝ .Ý]EHV]ÒG
HPDLOFÖPUHYËUMXN
NÝVHLQÒSGDORNÒVWËQFRN SHUFDNRQ\KËEDQ
+ÖUDGÛ
*D]GDNÝU
7ËOHQWXP  
.ÖYËQVËJNRVËU
5HQGKDJ\Û
,PUHK,VWYËQWÝUWÒQÒV]
+ÖUDGÛ
WÝUWÒQHOHPÛUD
*D]GDNÝU
*\ÛJ\ÖWÛ
&VDOËGEDUËW
5HQGKDJ\Û
DJ\WXGRPËQ\
.DODQGR]Û
WÝUWÒQHOHPÛUD
*D]GDNÝU
$UFÒOHN
&VDOËGEDUËW
7ÝUWÒQHOHPÛUD
0DJ\DUWÝUWÒQHOPL
1ÜLSXO]XV$
&VDOËGEDUËW
DUFNÒSFVDUQRN
WXGRPËQ\YRQ]ËVËEDQ
%HQ\RYV]N\0ÛULF +HXUÒND
$UFÒOHN
$UFÒOHN
ÒVDPDOJDVRNIÝOGMH
0DJ\DUWÝUWÒQHOPL
0DJ\DUWÝUWÒQHOPL
0LÒUWIHUGHDNH
DUFNÒSFVDUQRN
DUFNÒSFVDUQRN
UHV]WD6]HQW.RURQËQ"
%HQ\RYV]N\0ÛULF
%HQ\RYV]N\0ÛULF
0(6(
ÒVDPDOJDVRNIÝOGMH
ÒVDPDOJDVRNIÝOGMH
+ÖUDGÛ
3ËORVRN
3ËORVRN
7ÒUNÒS
0(6(
0(6(
0LQGHQãWWLGHJHQ
+ÖUDGÛ
+ÖUDGÛ
 $0HQHGÒN0LJ
7ÒUNÒS
UËQVRNDW6HJÖWÜ(J\HVã 7ÒUNÒS
&VRGDERJDUDN
(J\LSWRP
9,,,.LVWHOHN2SHQ OHWQ\ROFÒYHQ\DUDOWDW
%HDYDWËV
1HP]HWNÝ]L7ËQFYHUVHQ\ PHQHNãOWJ\HUHNHNHW
'LYDWKÒW
0DJ\DURUV]ËJRQ
6]ÖQKË]L0âKHO\
0XQGUXF0ËW\ËV $OÛWXV]HYÜN   &DUORÒVYHQGÒJHL
,VWYËQx0XQGUXFyWËQFRV .DQDGDLMËWÒNILOP'LDQD 6=(5%$17$/
(0/µ.µ5(
ÒV+DOWLSLNXVKË]DVSËU
ÒV'U0DUWLQ*\ÝUJ\
V]ÒSKË]]DONÒWWLQÒG]VHU 9,,2OLYÒU  (J\
x7LQNDyWËQFIRONORULVWD
NLUËO\SXFFVDOPHJGÝQWL
NÝO\ÝNNHO+DODKHO\L
HPOÒNÒUH  0ËW\ËV
LVNROËEDQWDQÖWDPLNRULV VDMËWKDWDOPËWHOPHQHNãO
,VWYËQx0XQGUXFyDNã
PHQ\DVV]RQ\DÒVKLYD
HJ\QDSRQEHËOOÖWD
OÝQÝVWHKHWVÒJJHOPHJËO
WDORVNÝWHOH]HWWVÒJHLHOÜO
GRWWSDUDV]WWËQFRVÒV'U J\ÝQ\ÝUâILDWDOáM
WDQËUVHJÒG$],JD]L1Ü $UUDYËJ\LNKRJ\DIHOH
0DUWLQ*\ÝUJ\HXUÛSDL
OÜVVÒJWÜOPHJV]DEDGXOYD
+DODPLQWDIÒUMÒV
KÖUâWËQFÒV]HQHJ\âMWÜ
FVDOËGDSDDWLV]WHVVÒJHV HJ\V]HUâWXULVWDNÒQWÒO
EDUËWRNYROWDN(QQHND
YH]KHVVHD]ÒOHWÝUÝPHLW
WDQËUHJ\SLOODQDWUD
JD]GDJHJ\ãWWPâNÝGÒV
DKÖUHVIãUGÜKHO\HQ
PHJV]ÒGãO
QHNËOOÖWHPOÒNHWDILOP
6DQNW7UHPROÛEDQ2WW
0DJ\DURND]HPEHU $PDJ\DUKDGVH
YHV]WÒUHEHOHV]HUHWHJ\
UHJD'RQQËO
HYÜNIÝOGMÒQ3ËSXD
V]ÜNHOHËQ\]ÛEDDNLVÝWÒW
0HQHNãOÒVMDQXËU
FVRGDRUV]ËJ
FVHOV]ÝYÒVEHUËQJDWMD
5HQGH]WH6ËUD6ËQGRU
6SRUWDUÒQD
EHOH
0DJ\DUHOVÜN
0DJ\DUHOVÜN$]
0DJ\DURND]
HOVÜPDJ\DUPRELOWHOHIRQ $]HOVÜPDJ\DUJ\ËUDN
J\ËURVRN
HPEHUHYÜNIÝOGMÒQ
NDSFVRODW

.ERGWÍXÇVXÇO
+LPQXV]
$UFÒOHN&VËN\=RO
WËQPâVRUD.ÝWHOHV
/ËV]OÛSROJËUPHVWHU
.RPOÛVND
0(6(
+ROWYËJËQ\$ILOP
HJ\IXUFVDYRQDWáWWÝUWÒ
QHWHDPHO\VRUËQDIÜKÜV
WDOËONR]LNHJ\VHEHVãOW
NLVILáYDOHJ\QÜYHOÒV
HJ\ÝUHJJHO.ãOÝQÝVV]H
UHSHWNDSPÒJHJ\NDEËW
DPLKROHOWâQLNKROHOÜNH
UãOHJ\NLKDOWËOORPËVÒV
HJ\NRVËUWâ]SLURVYLUËJ
.ÖYËQVËJNRVËU
'RF0DUWLQ  
ÒYDGUÒV]
7ÒUNÒS
.Ý]EHV]ÒG
$V]HOOHPÛUËMD
6]LJHW  %DOMÛVIHO
KÜNNÝ]ÝWW6]HUE$QWDO
HOEâYÝOÜHPEHULÒVWXGÛV
SRUWUÒMËWLGÒ]]ãNPHJ$
SRUWUÒILOPEHQLURGDOPË
URNPXWDWMËNEHD]WDULW
NDMHOHQVÒJHWKRJ\HJ\
ÖUÛWHOVÜVRUEDQLURGDORP
WÝUWÒQHWLPXQNËLWHWWHN
QHP]HGÒNHNV]ËPËUD
QÒSV]HUâYÒ
$WÝUWÒQHOHP
áWYHV]WÜL
0LQGV]HQW\q%HV]ÒO
JHWÒVDPËUWÖUIÜSËV]WRU
ÒOHWÒUÜO  
*D]GDNÝU
9HUV/DFNIL-ËQRV
.DODQGR]Û
µOÜHJ\KË]
+$77¾/1<2/&,*
7ÒUNÒS5HJJHO
3ËUL]VYDUË]VD
.Ý]EHV]ÒG
SHUFDNRQ\KËEDQ
.ÖYËQVËJNRVËU
+ÖUDGÛ
6HO\HPáW6WHLQ
$XUÒOQ\RPËEDQ
*D]GDNÝU
7ÝUWÒQHOHPÛUD
&VDOËGEDUËW
0áOWLGÜ 
$UFÒOHN
0DJ\DUWÝUWÒQHOPL
DUFNÒSFVDUQRN
%HQ\RYV]N\0ÛULF
ÒVDPDOJDVRNIÝOGMH
/RVVRQF]\7DPËV
IHVWÜPâYÒV]
0(6(
+ÖUDGÛ
7ÒUNÒS
(GPRQG%DWLJQROH
 )UDQFLDMËWÒNILOP
&VDWDWáUD(POÒNHN
DKDUFPH]ÜNUÜO2ODV]
GRNXPHQWXPILOPVRUR]DW
$MÛV]ËJYROWD]DUD
Q\DDQÒSQHN5HTXLHPD
V]DWPËULFVRUGËNÒUW$
V]DWPËULIDOYDNFVRUGËL
SÛWROKDWDWODQRNOHV]QHN
ÀVV]HQÜWWHNDWËMMDODID
OXYDOD]LWWHQLHPEHUHN
NHO1ÒONãOãNãUHVHN
OHV]QHND]ÛULËVLOHJHOÜN
HOKDJ\DWRWWDNDFVHQGHV
NLVLVWËOOÛN+DMQDOEDQ
QHPOHV]WHKÒQEÜJÒV
1HPKDOODWV]LNDFVRUGËV
RVWRUGXUURJWDWËVD1HP
YHJ\ãODKDUDQJV]ÛEDD
NRORPSRNKDQJMD{
0DJ\DURND]
HPEHUHYÜNIÝOGMÒQ
$]HOVÜPDJ\DU
PHWHRUROÛJXV

SPHEP
.ERYµVT¼RXIO

.ERYµVW^SQFEX

.ERYµVZEWµVRET

+LPQXV]
$UFÒOHN&VËN\=RO
WËQPâVRUD'HËN(UQÜD
%ÒFVL1DSÛIÜV]HUNHV]WÜMH
0(6(
7DQÝVYÒQ\HN
%D]DOWRUJRQËNWDQÝVYÒQ\
6]HQW*\ÝUJ\KHJ\
.ÖYËQVËJNRVËU
'HUULFNqVRUR]DW
7ÒUNÒS
.Ý]EHV]ÒG
µOÜQÒS]HQH;9,,
2UV]ËJRV6]H]RQQ\LWÛ
7ËQFKË]D])0+EDQ
.ËUSËWDOMD+ËURP
NËUSËWDMDLIDOX$NQD
V]ODWLQD*\HUW\ËQOLJHW
.ÜUÝVPH]ÜLVNRODãJ\HL
*D]GDNÝU
3LQF]ÒVL-XGLW.ÒW
GDO HD)HNHWH/LOL.Ý
YHVG\0DUFL
$/(*%®75$%%9®
526%$/$66$*<$50$7
,SRO\VËJWÛO6HOPHFEËQ\Ë
LJ
+$77¾/1<2/&,*
7ÒUNÒS5HJJHO
$]6]HQWNHUHV]WID
HUHGHWV]HUÒQW  
.Ý]EHV]ÒG
SHUFDNRQ\KËEDQ
.ÖYËQVËJNRVËU
+ÖUDGÛ
$/(*%®75$%%9®

+LPQXV]
$UFÒOHN&VËN\=RO
WËQPâVRUD)DUDJÛ
/DXUDQÒSGDOÒQHNHV
0(6(
$/(*%®75$%%9®

+LPQXV]1\HOYÜU]Ü
0HJ\ãQN0DJ\DU
ILOPHWâG
0(6(
+ÖUDGÛ
'XQDVSRUW
.LUDNDW*HOOÒUW
$OSËUPâVRUD
.ãOYËURVLUHQGÜUÝN

®OORPËV  
µ9(6=Æ/(7(77
$3&6(+29&VHKRY
V]HUHOPHLOHYÒOMËWÒN
 6]ÖQKË]LNÝ]YHWÖWÒV
µOÜQÒS]HQH
0DURVYËVËUKHO\
+DQJYHUVHQ\%HQGH
=VROWWLV]WHOHWÒUHD
=HQHDNDGÒPLËQ  
'XQDV]ÖQSDG$3(1
*(KDUPDGLNDGËVËQDN
NÒWPâVRUYH]HWÜMH/RYDVL
$QGUËVÒV/DFNIL-ËQRV
H]áWWDODQHJ\YHQÒYHPX
]VLNËOÛ.DOËNDHJ\ãWWHV
VHO.ÝOWÜYHQGÒJOHV]
0ROQËU.ULV]WLQD5LWD
KDOOKDWXQNIHUJHWHJHV
J\HUHNGXPËNDW7ÛWK
.ULV]WLQD3HWUÛOHXP
OËPSDIHOGROJR]ËVËW
PX]VLNËOMDD%XGDSHVW
%ËUÒVPHJLQWV]ãOHWLN
YHUVDV]ÖQSDGRQ
9HUV%HUWÛN/ËV]OÛ
.DVVD
*D]GDNÝU
'XQDWËM
'LYDWKÒW
6HOPHF]L*\ÝUJ\
7DOËONR]ËV/Ë]ËU(V]WHUUHO
0DJ\DURN=ãULFK
EHQ  6YËMFEDQNÝ]HO
PDJ\DUÒO7ÝEE
VÒJãNEHQHPLJUËQVRNGH
VRNDQÒUNH]WHN(UGÒO\EÜO
ÒV)HOYLGÒNUÜO0LPDD
V]HUHSHD]HPLJUËFLÛQDN"
0LO\HQHJ\HVãOHWLÒV
KLWÒOHWHWÒOQHN"
0LYDJ\XQND]XQLÛ

,VWHQNH]ÒEHQ
+ÖUDGÛ
'ÒOLKDUDQJV]Û
,VWHQWLV]WHOHW
$SXV]WËWÛOD
VLYDWDJLJ/RYDVNXOWáUËN
WDOËONR]ÛMD0DURNNÛEDQ
µOÜQÒS]HQH
¾EXGDL1ÒS]HQHL,VNROD
)HNHWHYËURV  

0XQGL5RPDQL
0áOWLGÜ 
0DJ\DUWÝUWÒQHOPL
DUFNÒSFVDUQRN
$x7HDÒV/ÛáWMDy
$UFÒOHN
$]RNDFVRGËODWRV
ËOODWRN
0(6(
+ÖUDGÛ
/ÒOHN%RXOHYDUG
%DUNÛ-XGLWPâVRUD
®OORPËV  
VRUR]DWUÒV]
,VWHQNH]ÒEHQ
µ9(
6=Æ/(7(77$3
&6(+29
&VHKRYQ\RPËEDQ{
Ä]YÝOJ\LKHJ\RPOËV
6]ÒNHO\KDWËUÜUÝN
.HOHWL.ËUSËWRN
 
=RUUR  
$PHULNDLWÒYÒILOPVRUR]DW
1\HOYÜU]Ü
*HUVKZLQ.XEDL
Q\LWËQ\

526%$/$66$*<$50$7

,VWHQNH]ÒEHQÄMÒOHW
*D]GDNÝU
$/(*%®75$%%9®
526%$/$66$*<$50$7

6LSVLULFD  UÒV]
0DJ\DUWÒYÒILOPVRUR]DW
&VDOËGEDUËW
7DOSDODWQ\L]ÝOG
$UFÒOHN
%HQ\RYV]N\0ÛULF
ÒVDPDOJDVRNIÝOGMH
3ËORVRN
0(6(
+ÖUDGÛ
7ÒUNÒS
$WHUHPWÒV-RVHSK
+D\GQKDOËOËQDN
ÒYIRUGXOÛMËUD
$/(*%®75$%%9®
526%$/$66$*<$50$7
%DODVVDJ\DUPDWNLQFVHL
3DOÛFIÝOGKDWËURNQÒONãO
$%DODVVDJ\DUPDWRQPHJ
WDUWRWWPLOOHQQLXP]ËUÛ
WXGRPËQ\RVNRQIHUHQFLD
ÒVNXOWXUËOLVQDSRNWÒPË
MDYROW3DOÛFRNDPáOWEDQ
ÒVDMHOHQEHQ
$/(*%®75$%%9®
526%$/$66$*<$50$7
$GUÛWRVWÛWÒVD]XWROVÛ
PRKLNËQ  0LQGNÒW
EHFHQÒYHJ\HJ\V]RE
UËV]WMHOÝO$]HJ\LNUH
%DODVVDJ\DUPDWODNÛL
UDJDV]WRWWËNUËDGUÛWRV
QHYHWKLV]DEEÛOIRQMD
NãOÝQÝVDODNMDLWDPËVLN
PDJËWQHYH]LXWROVÛPR
KLNËQQDN6RNPLQGHQ
NÝWL&VHPQLF]N\=ROWËQW
ÒV3ËUNËQ\L5DDE3ÒWHUW
HJ\PËVKR]ÒVDOHJEËW
UDEEYËURVKR]$]HJ\
NRULWDQËUÒVQHYHVWDQÖW
YËQ\DDNRUWËUVV]REUË
V]DWáWNHUHVÜLNÒQWYDOOD
QDNPDJXNUÛOHJ\PËVUÛO
ÒVYËURVXNUÛODILOPEHQ
0DJ\DURND]HP
EHUHYÜNIÝOGMÒQ
0DJ\DUHOVÜN$]HO
VÜPDJ\DULOOHPWDQNÝQ\Y

526%$/$66$*<$50$7

6]HQWKËURPVËJWHPSORP
.ÖYËQVËJNRVËU
$/(*%®75$%%9®

526%$/$66$*<$50$7

0DLVH]UÒYHOYRQXOQDND
6]HQW$QQDQDSLEáFVáQD
SDOÛFRNJ\ÝQ\ÝUâVÒJHV
QÒSYLVHOHWãNEHQ%DODV
VDJ\DUPDWD/HJEËWUDEE
YËURVSROJËUDLMDQX
ËUMËEDQÒOHWãNHWVHPNÖ
PÒOYHâ]WÒNHODFVHKHNHW
D],SRO\RQWáOUD$ILOP
VÒWËUDLQYLWËODMHOHQEHQ
VNÝ]EHQEHEDUDQJROMDD
YËURVHOPáOWÒYV]Ë]DGDLW
$/(*%®75$%%9®
526%$/$66$*<$50$7

3DOÛFQDSRN)ãOHNHQ
7ÒUNÒS
$/(*%®75$%%9®
526%$/$66$*<$50$7

,VWHQNH]ÒEHQ  $IÒQ\
IHOÒqEHV]ÒOJHWÒV5ÒWL
=ROWËQIHVWÜPâYÒVV]HO
$/(*%®75$%%9®
526%$/$66$*<$50$7

%DODVVDJ\DUPDWNLQFVHL
$6]HUEWHPSORPNÒSWËU
$9ËURVOLJHWLIDVRU
WÛOD0LOËQÛL6FËOËLJ3HV
NÛ=ROWËQSRUWUÒMD
*D]GDNÝU
9HUV5DNRYV]N\
=VX]VD'DOD]LGÜUÜO HD
3DUWL1ÛUD
7ÝU]VDV]WD
+ÖUDGÛ5(**(/
)HOHOHWD]ÒOHWQHN
+HXUÒND
0HJWDOËOWDP
7DOSDODWQ\L]ÝOG
&DUORÒVYHQGÒJHL
$UDQ\V]DUYDV
0DJ\DUV]Ë]DGRN
/ÒSWãQNNRSSDQ
ÛGRQNÝYHNHQ
µOÜHJ\KË]
+ÖUDGÛ
'ÒOLKDUDQJV]Û
%HDYDWËV
5HQHV]ËQV]&LPERUD
(J\HWHPD0Æ3®EDQ
$'XQD8WD]ËV
ÖQ\HQFHNQHN
)UDQFLDQÒPHWRV]WUËN
LVPHUHWWHUMHV]WÜVRUR]DW
µOÜQÒS]HQH
)HUXV0XVWDIRYÒVD
6ÝQGÝUJÜHJ\ãWWHVNRQ
FHUWMH
)HNHWHYËURV  
0DJ\DUILOPVRUR]DW
6LSVLULFD  
9DQQDNYLGÒNHN$]
HUGÒO\L6]RORNPD(WÒG
.ãVPÜGµQODNDYLGÒNH
+DWRGLNVHEHVVÒJ
0DJ\DUWÝUWÒQHOPL
DUFNÒSFVDUQRN
$6]XNLG]VLKDOSLDF
*\HUJ\ÛV]ËUKHJ\
$UFÒOHN
&VRGËODWRVËOODWRN
0(6(
+ÖUDGÛ
.LUDNDW*HOOÒUW
$OSËUPâVRUD
-HODYLOËJV]ËPËUD
%HDYDWËV
.LNÝWÜ
6]ÛUYËQ\6RUR]DWWË
YROEDQÒOÜKRQILWËUVDLQNUÛO
6XNL\DNL:HVWHUQ
'MDQJR-DSËQMËWÒNILOP
=RUUR  

16. oldal

MAGYAR ÉLET

2010. január 21.

apróhirdetések=apróhirdetések=apróhirdetések= apróhirdetések=apróhirdetések=apróhirdetések

Melbourne Melbourne Melbourne
HÁZTETÔFESTÔ, magyarul
beszélô háztetô
restaurátor Melbourneben. Reg.
tetôrestaurátor.
1979 óta bizalommal fordultak 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 terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést 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 rozsdás és már folyik, ezt is mind kicserélem.
Szélvihar okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és nyugtát adok a biztosító részére.
Amennyiben garázs, veranda, carport
vagy ehhez hasonló épületen tetôproblémája van, hullámvas, decking stb. szükség esetén megjavítom, kicserélem, átfestem. Használok Zincalum Colorbond
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló
anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást
is végzek (szükséges ez tûz esetén). Padlás
forgó levegôzôt is berakok a tetôbe.
Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. Amennyiben
sürgôs szolgálat kell, hívjon reggel 7-8 óra
között, Melbourne 80 km-es körzetében és
Geelongban is, vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 vagy mobilon 0422-770957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzenetetrögzítôn az ön telefonszámát és
visszahívom.

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *
227A Barkly St., St. Kilda.
Telefon: 9534-2715.

A Grüner
CSABAIJA
ízletesebb mint a
legjobb ............
legjobb más felvágott!
MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad ügyfeleket, de kérésre — elôzetes megbeszélés szerint — saját otthonában is
felkeresi. Telefon 9596-6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

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

31 ÉVES, 170 cm magas, 59 kiló,
szôke hajú, barna szemû, jól szituált
hölgy vagyok. Keresem azt a korban
hozzám illô férfit, aki komoly kapcsolatra vágyik. Telefon 0458-859150 (Melbourne)

KALOCSÁN, 64 nm2-es, két szobás, gázfûtéses lakás, nagyon szép
helyen, kertvárosban eladó. Irányár
75.000 ausztrál dollár. Érdeklôdôk
hívják Gábort a 0411-812-320 vagy
(03) 9523-6630 telefonszámon.
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ÁGYNEMÛ. A legjobb minôségû,
európai stílusú pehelypaplan és dunyha egyenesen a gyártótól. Régi
paplanját újrahúzzuk, felfrissítjük.
Ágynemût méretre készítünk. Nagykereskedô árak. Csecsemô- és gyermekágynemûk, asztalterítôk. Nyitva
hétfôtôl csütörtökig reggel 10-tôl
délután 4-ig, pénteken de. 10-tôl du. 2ig. Magyarul beszélünk. Specialty
Quilts, 18 Porter St., Prahran, Vic.
3181. Telefon (03) 9525-2922.

Új vezetés alatt!
EREDETI MAGYAR
ÉTELEK
levesek, édességek,
egészséges magyar ételek
itteni fogyasztásra vagy
elvitelre.
Speciális rendelések
48 órás elôrendeléssel
Nyitva hétfôtôl szombatig
délelôtt 11.30-tól este 8 óráig

MELBOURNEBEN tartózkodó
kedves, vidám, molett hölgy örülne
egy független 57-65 év közötti jólelkû, szerény, becsületes ápolt úr
bemutatkozó levelének.
Postacím: P. O. Box 1020
Springvale VIC. 3171.

Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST.
ST. KILDA

Sydney

Sydney

BÚTORASZTALOS!
Vállaljuk
konyhák, szekrények, irodabútorok, napi $55-ért. Érdeklôdni lehet:
sanyi0@freemail.hu,
beépített bútorok felmérését, 3D
vagy 0011-361-7080 892 (este),
tervezését, gyártását garanciával
vagy
Mobil: 0011-361-6030-5409 963
ingyen árajánlatal. Hívja bizalommal
Adam-ot a 0450 086-227 számon.
BUDAPESTI lakás eladó. Obuda
(III. kerület), közel a Flórian Térhez
(Árpád hid). 5 perc séta a HÉV-hez, 3
perc a busz-végállomáshoz (jó
közlekedés). Üzletek, iskolák, minden
a közelben. Összkomfortos lakás
(távfûtéses) az elsô emeleten egy
négyemeletes házban: 2 hálószoba,
nappali, ebédlô, konyha, fürdôszoba
(káddal), WC, elôszoba, terasz
(balkon). Érdeklôdés: 0421 288 405
FOGÁSZAT Békéscsabán! Ugorjon
be hozzánk! Telefon: 36-66-321-791,
mobil 3670-227-3820,
www.denteverest.com
BUDAPESTEN a XI. kerületben
VIII. emeleti szépen berendezett 2
szobás lakásban, jó kilátással, nagyon jó
közlekedései lehetôséggel lakás kiadó,

Az egészséges táplálkozás
jegyében:
Megújított menüsorral
kibôvített választékkal

COMFORT FOOD
minden alkalomra.
Ebéd, vacsora, ünnepek...
Házhoz szállítással.
Ételeink széles választékával
szeretettel várjuk régi és új
megrendelôinket.

Sütemények minden
igényhez:
hagyományos,
Glutén mentes, diabetikus.
Partyra, rendezvényre
speciális szendvicstálak,
hidegtálak, gyümölcstálak,
torták, sütemények.

Telefon: (02) 9760-1101
www.comfortfood.com.au

ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700

AUTÓBÉRLÉS MAGYARORSZÁGON

Korlátlan kilométerrel, adóval és biztosítással
Repülôtéri vagy címen történô átadással
!!
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Figyelem!
Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au

OPEL ASTRA manual 290 AUD/HÉT
OPEL VECTRA, automata 330 AUD/HÉT
OPEL VECTRA automata, aircond. 390 AUD/HÉT
OPEL OMEGA automata, aircond. 420 AUD/HÉT
E-mail: amrencar@amrencar.hu
WEB: http.//www.amrencar.hu

AUSZTRÁL AUTÓKÖLCSÖNZÔ Kft.
Huszka József
H-6000 Kecskemét, Felsôcsalános 112
Tel.: 0011-36-76-481-834
Fax: 0015-36-76-508-770
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SZÜRETELJE SAJÁT

ÁFONYÁJÁT
OLINDA környéke
Teljes vegyszermentes bokrok,
50 percre Melbournetôl
Csak elôzetes megbeszélésre
Nyítva 7 nap egy héten
Kérjük hívja:

(03) 9751-2184
www.follyfarm.com.au

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