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Február 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ráhel, Csenge nevû kedves olvasóin-
kat.
Ráhel: héber eredetû, jelentése bá-

rány.
Csenge: ismeretlen eredetû régi ma-

gyar személynévbôl átvett. Köszönt-
hetjük még Andor, András, Holló, 
Andrea, Janka, Johanna nevû bará-
tainkat.
Február 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ágota, Ingrid nevû kedves olvasóin-
kat.
Ágota: az Agatha régebbi magyar 

formája. Az Aghata görög eredetû, je-
lentése: a jó.
Ingrid: északi germán név, jelentése: 

Ingwio isten által oltalmazott lovasnô.
Köszönthetjük még Abiáta, Etelka, 

Kolos, Péter nevû barátainkat. 
Február 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Dorottya, Dóra nevû kedves olvasóin-
kat.
Dorottya: a görög Dorotheosz névbôl 

ered. A név jelentése: Isten ajándéka.
Dóra: a Dorottya névnek igen sok 

nyelvben meglévô önállósult becézé-
se.
Köszönthetjük még:  Áldor, Armand, 

Dolli, Titán nevû barátainkat. 
Február 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tódor, Rómeó nevû kedves olvasóin-
kat.
Tódor: a Teodor rövidülése, becézése 

Tóda, Tódika. 
Rómeó: Olasz eredetû név, jelentése:  

Rómába zarándokló férfi.
Köszönthetjük még Richard, Ronald 

nevû barátainkat.
Február 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Aranka nevû kedves olvasóinkat.
Aranka: régi magyar személynévbôl, 

1840 körül élesztették föl a latin ere-
detû Aurélia magyarításaként. Az arany 
szó „ka” kicsinyítôképzôs alakja.
Köszönthetjük még Bagamér, Elfri-

da, János, Judás, Salamon nevû ba-
rátainkat.
Február 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Abigél, Alex nevû olvasóinkat.
Abigél: héber eredetû, jelentése: az 

apa öröme.
Alex: az Alexander görög eredetû 

név rövidítése, jelentése: harcra kész 
férfi.
 Köszönthetük még Apollónia, 

Cirull, Erik, Erika, Rajnald, Szabin 
nevû barátainkat
Február 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Elvira nevû olvasóinkat.
 Elvira: eredete vitás, talán a nyugati 

gót Alahwara névbôl, jelentése: akit az 
ereklye megvéd, vagy a spanyol El-
mira változata. Becézése: Vira, Virike.
Köszönthetjük még Klára, Pál, Sko-

lasztika, Vilmos nevû barátainkat.

Bíróságon pedig magánvádas büntetôeljárást indított a lap kiadója ellen, 
rágalmazás vétsége miatt. A Hírszerzô a Kádár-rezsim állambiztonsági szer-
veivel hozta összefüggésbe Kárpátit, azt állítva az ismert sportolóról, hogy 
ügynöke volt a diktatúra elhárításának. Az internetes újság sikertelenül pró-
bálta igazolni, hogy Kárpáti együttmûködött a diktatúra titkosszolgálatával.

Kárpáti azt mondta: a jogerôs határozat nyomán elvárható lenne, hogy 
Demszky Gábor, aki a híresztelés megjelenése idején készpénznek vette az 
ügynökmúltról szóló állításokat, megkövetné ôt. Szavai szerint a közgyûlés által 
számára megszavazott díszpolgári címet szívesen átvenné, ám majd csak egy 
olyan fôpolgármestertôl, aki hitelesen képviseli a fôvárost. Kárpáti felidézte, 
Demszky egyebek között azt írta neki: díszpolgári címének átadása miatt 
kellemetlen helyzetbe kerültem, sajnálattal veszem tudomásul, hogy kettôs 
életet élt, és nem áll módomban kétségbe vonni az érintettségét.

„Az elmúlt két évben besároztak egy az országot sikeresen szolgáló sportolót, 
céljuk az volt, hogy a díszpolgári cím átadása elôtt egy héttel a média felkapja 
ezt a hazugságot, és ahogyan ezt néhány barátom az álhír közlése után meg-
jegyezte, azért kaptam, mert a Fidesz egyik nagygyûlésén megjelentem Orbán 
Viktor mögött”–– mondta a bajnok.

Anekdoták 
a Lánchíd történetérôl

Eredeti hídalkatrészek, makett, tervrajzok, vázlatok és korabeli geodéziai 
mûszerek is láthatók a Hídtörténetek –– Lánchíd címmel most nyíló kiállításon 
a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeumban Budapesten.

Érdekességeket, kevésbé ismert részleteket mutat be hazánk elsô állandó 
Duna hídjának történetérôl a 3-4 hónapon keresztül látogatható tárlat –– mondta 
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A Demokratikus Kartell 
A Demokratikus Kartell címmel meghirdetett performance-ukon árverésre 

bocsátották  a Lehet Más a Politika párt aktivistái a Demokratikus Centrum 
néven színre lépett, az MDF és az SZDSZ romjain alakult szervezôdés 
politikusait. Szerintük az új alakulat ékes példája annak, hogy milyen ne legyen 
a politika. Az MDF–SZDSZ-szövetség tízszázalékos eredményt vár a válasz-
tásokon, de információink szerint megállapodásuk bejelentése jócskán csúszik. 
Mai portrénkban Dávid Ibolya régi-új katonái közül Bokros Lajost és Király 
Zoltánt mutatjuk be.

Április 11-én dönt Magyarország 
Sólyom lászló államfô a lehetô legkorábbi idôpontra írta ki a 2010-es 

parlamenti választásokat
Véget vetett a találgatásoknak Sólyom László köztársasági elnök, amikor tar-

totta magát korábbi nyilatkozataihoz, és a lehetô legkorábbi idôpontra, április 
11-re, illetve 25-re tûzte ki az országgyûlési választások elsô és második for-
dulóját. Ezzel hivatalosan is megkezdôdött a kampányidôszak, amely április 9-
én éjfélig tart. A pártok üdvözölték az államfô bejelentését.

Szijjártó Péter, a Fidesz elnöki stábjának vezetôje közölte: a magyar embe-
rek 2006 óta várnak az államfônek az országgyûlési választások idôpontjáról 
szóló bejelentésére, amellyel végre visszakaphatják a jövôjükre vonatkozó de-
mokratikus döntés jogát, és lezárhatják a Gyurcsány-korszakot. A politikus 
szerint a túlélésért küzdô MSZP részérôl minden idôk leggátlástalanabb, 
legbrutálisabb kampányára kell felkészülni, ellentétben a Fidesszel, amely a 
jövôrôl beszél majd. A legnagyobb ellenzéki párt az elôzetes terveknek meg-
felelôen rövid korteskedésre készül, csak március 15-én kezdi el kampányát.

Simonyi nem akarja 
az MDF-SZDSZ-listát vezetni

Meglepôdve fogadta Simonyi András egykori diplomata, hogy felmerült a 
neve az MDF és az SZDSZ közös budapesti listájának vezetôjeként. Simonyi 
közölte, hogy visszautasította az erre vonatkozó megkereséseket. Az egykor ri-
vális MDF-nek és SZDSZ-nek így még keresgélnie kell azt a listavezetôt, aki 
mindkettôjük számára elfogadható.

„Kaptam megkereséseket, és ezekre én nemet mondtam” –– nyilatkozta Si-
monyi András egykori washingtoni nagykövet a Tv2 Tények címû hírmûsorának 
azzal kapcsolatban, hogy szerdán felmerült a neve mint az MDF és az SZDSZ 
közös budapesti választási listájának vezetôje. Simonyi közölte, meglepte, hogy 
Herényi Károly MDF-es politikus bejelentette, ôt szánják listavezetônek.

Az MDF budapesti választmánya bólintott rá az egykori rivális SZDSZ-szel 
kötendô választási megállapodásra, amelynek értelmében a fôváros egyéni 
választókerületeinek mintegy felében SZDSZ-esek indulnának a demokrata 
fórum színeiben. Emellett közös listát is állítanának, ennek élére merült fel Si-
monyi neve. (Részletekért a formálódó megállapodásról.)

Simonyival jelent meg egy interjú a Hírszerzô nevû internetes újságban, és 
ott kitérôen válaszolt az esetleges politikai szerepvállalásával kapcsolatos kér-
désekre. „Nem terveztem, hogy politikai pályára lépek, ugyanakkor figyelem 
azt, hogy miként alakul a középen álló erôk sorsa. Nem mindegy ugyanis, hogy 
végül kiknek a háttértámogatását szerzik meg és hogy kikbôl fog állni a lista”–– 
mondta az egykori diplomata.

Az MDF választmánya által elfogadott megállapodást még jóvá kell hagynia 
az SZDSZ budapesti szervezetének is. A párt országos tanácsának elnöke, 
Skaliczky Andrea azt mondta, hogy a kiszivárgott információk alapján az 
MDF-es választmány által elfogadott megállapodástervezet közel áll ahhoz, 
amirôl a két párt elôzetesen tárgyalt. Skaliczky hozzátette, a listavezetô szemé-
lyérôl nem jutottak megegyezésre az elôkészületek során.

Kárpáti Demszkytôl vár 
bocsánatkérést 

Bocsánatkérést vár Demszky Gábor fôpolgármestertôl Kárpáti György 
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akinek az SZDSZ-es politikus azért 
nem óhajtotta átadni a díszpolgári címet, mert tényként kezelte a Hírszerzô ne-
vû portálon a sportlegenda állítólagos ügynökmúltjáról megjelent hamis ál-
lításokat.

A Hírszerzôben közölt helyreigazítás után Kárpáti György változatlanul ke-
resi igazát. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó jó hírnevének megsér-
tése miatt személyiségi jogi pert kezdeményezett, a Pesti Központi Kerületi 
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HÍREK Hadikiadások
Zajlik a farsang a Honvédelmi Minisz-

tériumban. Az egyébként is nagy lábon 
élô tárca (nem azonos a csóró honvéd-
séggel) a minap tovább bôvítette állóesz-
közparkját. Egy keretszerzôdésben pél-
dául három-négy ezer forintos hollóházi 
porcelán bonboniereket, szendvicses- és 
teáskészleteket rendeltek csaknem ki-
lencmillió forintért a reprezentatív cé-
lokat szolgáló fôvárosi Hadik Hotel szá-
mára (itt szoktak reprezentálni a tárca 
megfáradt vezetôi, tábornokai). Ugyan-
ennyiért írt alá szerzôdést a minisztérium 
Zsolnay vázák, gyertyatartók, kupica-
készletek, valamint kávéscsészék meg-
vételére. Ezt nevezik állandó harckészült-
ségi állapotnak… Most szép lenni 
katonának — de legalábbis tábornoknak. 
Nem egyedi az eset, néhány éve például 
húszmillióért vásárolt kristálypoharakat, 
porcelán tálalóedényeket és népi ipar-
mûvészeti tárgyakat a tárca. 

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de itt 
van ez a Vadai Ágnes, a tárca államtit-
kára, aki meg azzal hívta fel magára a 
figyelmet, hogy országgyûlési képvise-
lôként munkatársa szerint feketén, va-
gyis nem bejelentett módon foglalkoztat-
ta ôt — zsebbôl adott neki havonta 
harmincezret. Vagyis Vadai állítólag 
nem fizetett az összeg után járulékot, 
ami azért szegénységi bizonyítvány, te-
kintettel a flancolós „Zsolnay-miniszté-
riumra”. Az említett munkatárs egyéb-
ként az ügyben beperelte az államtitkár 
asszonyt (aki a tárgyaláson felszólította a 
Hír Televízió munkatársát, hogy ne fil-
mezzék). Vadai Ágnes a tudósítások 
szerint nagyon fel volt háborodva, hadat 
üzent a sajtónak. 

Trencséni példa
Olvastam a múltkor valahol, hogy erô-

sen omladozik Csák Máté egykori tren-
cséni rezidenciája, s ez — mármint az 
omladozás — üzenetértéket hordoz a 
nagyvilág számára. Kiskirályként üze-
melt annak idején ez a Csák ember, adót 
szedett, pénzt veretett, övé volt az elsô 
éjszaka joga, ezenkívül a latroknak le-
vágatta a fejét, ha túlságosan elszaladt 
velük a ló. (Amúgy a segédkirály meg-
elôzôen lovászmesternek indult, késôbb 
egy teljes esztendeig nádorként alkal-
mazta az ország.)

Magyar tartományúr volt ez a Csák 
Máté, 1260-ban jött a világra, ahol egé-
szen 1321-ig tevékenykedett, bár ennek 
nem mindenki örült — felteszem, elsô-
sorban az éppen akkor regnáló Árpád-
házi királyok, illetve az ôket követô An-
jouk, élükön jó Róbert Károllyal. 
Nevezettek örökké háborúskodni voltak 
kénytelenek Mátéval, akinek ez volt a 
szenvedélye.

Mondom, nagy briganti volt ez a pókha-
sú Máté, olyannyira, hogy a tizenharma-
dik század végén a szemtelenségnek már 
arra a fokára jutott, hogy az éppen 
aktuális királytól független tartományt 
szervezett az ország északnyugati ré-
szén. Valószínûleg úgy gondolta, hogy ô 
fújja a passzátszelet, meg a nap is miatta 
kel fel. Mindehhez természetesen III. 
András és Róbert Károly király mam-
laszsága is kellett — de ez innét már 
históriaírás, vigyék el ôk az esetleges 
sajtóperek következményeit…

Átkanyarodva a mába, az omladozó 
trencséni Csák-rezidencia ijesztôen em-
lékeztet a mostani Magyarország stati-
kájára mind építészetileg, mind szellemi 
értelemben. Talán már alul is múltuk 
Mátét… Csak javaslatként írom ide: ta-
nulnunk kéne Csák Máté életébôl és ko-
rából. A kiskirályok és a nagy bolsevikok 
sosem jöttek be. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

vélemény az EU-s jog alapján látja veszélyben a szlovákiai kisebbségi mé-
diumok versenyszabadságát.

Az egészségügyi szolgáltatás diszkrimináció-mentessége kérdésében a bi-
zottsági szakvélemény még messzebb is megy, mint az eddigi magyar álláspont 
–– mondta a külügyminiszter. Magyarország eddig azért aggódott, hogy ne 
érhesse hátrány a szlovákiai magyarokat, ha az orvosi rendelôben magyarul 
akarnak az orvossal beszélni. A bizottsági szakvélemény viszont egyenesen azt 
emeli ki, hogy Szlovákiában kötelezettségnek kellene megtenni a kisebbségi 
nyelven értô orvosok alkalmazását.

Arra a kérdésére, hogy a szakvélemény alapján milyen lépéseket tesz Ma-
gyarország, a külügyminiszter azt felelte: „ezeket az érveket kitûnôen tudjuk 
használni, például felhívjuk rájuk az Európai Biztonsági és Együttmûködési 
Szervezet (EBESZ) kisebbségi fôbiztosának figyelmét. „Jó muníciót ad a szak-
vélemény ahhoz is, hogy mire figyeljünk a nyelvtörvény szlovákiai 
alkalmazásánál” –– tette hozzá.

Az EBESZ fôbiztosa, Knut Vollebaek adott ki közleményt, amelyben 
üdvözölte a szlovákiai államnyelvtörvényhez készült végrehajtási irányelv 
elfogadását. Vollebaek szerint az irányelv megadja a szükséges útmutatást a 
törvény alkalmazásához, eloszlatja a kétértelmûségeket, de fontosnak nevezte, 
hogy azt a szlovák hatóságok folyamatosan ellenôrizzék, és elkerüljék a 
kisebbségek anyanyelvhasználatának szükségtelen korlátozását.

A külügyminiszter szerint a szlovák kormány az idei parlamenti választások 
elôtt aligha fogja visszavonni vagy módosítani a nyelvtörvényt, de talán csak 
„puhán fogja alkalmazni”. „Robert Fico szlovák miniszterelnök profiljába 
belefér a kemény szöveg –– puha alkalmazás stratégiája” –– jegyezte meg 
Balázs Péter. Szerinte Fico „otthon az ultráknak lobogtatni fogja a nyelv-
törvény szövegét, a nemzetközi közösség elôtt meg majd azt fogja mondogatni, 
hogy hiszen senkit sem büntettünk meg”.

Kevesebbet utazunk
A válság miatt tavaly megtört a nemzetközi idegenforgalom növekedésének 

lendülete. 2009-ben világszerte 4 százalékkal kevesebben utaztak, a Magyar-
országra irányuló forgalom pedig 8 százalékkal csökkent. Az idei évre lassú 
növekedést várnak.

Az ENSZ idegenforgalmi szervezete, az UNWTO most ismertetett adatai 
szerint tavaly világszerte 880 millióan keltek útra, 4 százalékkal kevesebben az 
egy évvel korábbinál. A szakma bevételei ennél nagyobb mértékben, 6 száza-
lékkal esetek vissza.

A nemzetközi szervezet az idén némi élénkülésre számít, az idegenforgalom 
3-4 százalékkal bôvülhet a megindult lassú gazdasági növekedésnek köszön-
hetôen, de komoly kockázatokat jelent a korábban bevezetett ösztönzô prog-
ramok megszûntetése.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2009. január-november-
ben a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek, illetve vendégéjszakák száma 
egyaránt 8 százalékkal maradt el az elôzô év azonos idôszakának értékétôl. A 
szálláshelyek árbevétele folyó áron 10 százalékkal mérséklôdött.

A magyar turisztikai marketing szervezet, a Magyar Turizmus Zrt. (MT 
Zrt.) célja, hogy az idén a turizmusból származó bevételek a tavalyi szinten 
maradjanak, jövôre és 2012-ben pedig 3-4 százalékkal bôvüljenek. Az MT Zrt. 
2011-2012-re vonatkozó marketingstratégiájában azzal számol, hogy az idén a 
kereskedelmi szálláshelyeken a tavalyihoz képest stagnál a belföldi és külföldi 
vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, 2011-ben és 2012-ben 
viszont a vendégek száma 3-4 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 
pedig 1-2 százalékkal nô.

A betelepülôk tartották tízmillió 
fölött a népességszámot tavaly

Ismét egy kisvárosnyival, körülbelül 15 ezer fôvel csökkent Magyarország 
lakossága az elmúlt év elsô tizenegy hónapjában, de még mindig nem süllyedt 
a 10 milliós lélektani határ alá — derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
kedden közzétett gyorstájékoztatójából. A lélekszám-csökkenés kétszer ekkora 
lenne, ha a bevándorlás nem javítaná lényegesen a természetes fogyás adatait. 
Magyarország lakossága az idôszak végén 10 millió 16 ezer fô volt.

Az elôzetes adatok szerint 2009 januárja és novembere között 88 568 gyer-
mek született, ami 2,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A ha-
lálozások száma 118 326 volt, ami közel azonos a 2008. január-novemberi adat-
tal. A természetes fogyás 29 758 fô, ami 2286-tal magasabb az egy évvel 
korábbinál.

A házasságkötések száma az év elsô felében a 2008. évihez hasonló alacsony 
szinten maradt, az elmúlt öt hónapban azonban jelentôsen visszaesett az egy 
évvel korábbihoz képest. Az év elsô tizenegy hónapjában 34 974 házasságot 
kötöttek, 3212-vel (8,4 százalékkal) kevesebbet, mint 2008 azonos idôszakában.

A születésszám csökkenése és a halálozások változatlan száma miatt a ter-
mészetes fogyás a 2008. január-novemberi 27 472-vel szemben 2009 elsô 
tizenegy hónapjában magasabb, 29 758 fô volt. 

A nemzetközi vándorlás becsült értékeinek pozitív egyenlege folytán az 
ország lakossága ténylegesen ennél kisebb mértékben, 15 000 fôvel 
csökkent.

A téli idôszakban sem álltak le a 
kilakoltatások 

Hétszáznegyvenezer ingatlan áll végrehajtás alatt, a lakásuk elvesztésével 
veszélyeztetett banki adósok száma azonban az 1,7 milliót is meghaladja. Egy 
törvény szerint december 1. és március 1. között nem lehet az embereket 
kitenni az utcára, ám ezt nem mindenki tartja be. A bankok eleget tesznek 
ugyan az elôírásnak, egyes végrehajtó cégek azonban nem. A kilakoltatások 
ezekben a hónapokban is töretlenül folynak. 

el az intézmény fôigazgatója. Kócziánné Szentpéteri Erzsébet felhívta a 
figyelmet egy speciális, az eredeti Lánchíd szerkezetét hihetetlen pontossággal 
bemutató modellre. Európa egyik legszebb modellje 1:200 méretû és rendkívül 
részletes –– tette hozzá.Az érdeklôdôk eredeti hídalkatrészeket, hídbárcákat, 
azaz a hídpénz megfizetését igazoló jegyeket, tervrajzokat, vázlatokat, korabeli 
geodéziai mûszereket is láthatnak. A dokumentumokon kívül olyan terveket, 
vázlatokat, elképzeléseket is megtekinthetnek az érdeklôdôk, amelyeket ma-
gyar és külföldi szakemberek javasoltak a Lánchíd alternatívájaként.Szinte az 
összes kiállított tárgyhoz, dokumentumhoz, képhez fûzôdik egy-egy anekdota, 
amely a Lánchíd építésébôl, vagy a késôbbi korokból maradt ránk, de a Széc-
henyi hagyatékból elôkerült két gúnyverset is elolvashatja a látogató, melyek a 
„legnagyobb magyaron” élcelôdnek a Lánchíd építése miatt. A tárlaton a lá-
togatók megtekinthetik a Hídember címû filmnek azt a részét is, amikor a híd 
építésekor egy láncszakasz leszakadt, és több embert, köztük Széchenyit is a 
Dunába sodorta.A tárlat egyben a Széchenyi Emlékév megnyitója is: gróf 
Széchenyi István 1860-ban hunyt el, életmûvének sarkalatos pontja a Lánchíd, 
amellyel 1832-tôl egészen 1848-ig naponta foglalkozott. A híd nemcsak mûszaki 
mestermû, hanem a közteherviselés jelképe, hiszen a hídpénz fizetése alól 
senki sem kapott mentességet. A Hídtörténetek –– Lánchíd címû tárlat egy 
olyan sorozat kezdete, amelyben a budapesti Duna-hidakat mutatja be a mú-
zeum. A jelenlegi kiállítás várhatóan április végéig látogatható.A kiállításhoz 
kapcsolódva múzeumpedagógiai foglalkozásokra várják a családokat minden 
vasárnap. A résztvevôk felépíthetik a Lánchíd makettjét tésztából és gyöngybôl, 
felfedezhetik a különbségeket a Lánchíd és londoni testvérhídja között, kvíz-
kérdésekre válaszolhatnak a Lánchíd történetébôl, de színezhetnek a Lánchíd 
oroszlánjait és Buda látképét ábrázoló képeket is. 

Minden eladó, 
még a református templom is

Elfogytak a hívek Medgyesegyházán a református istentiszteletekrôl. A 70 
férôhelyes templomban 1-2 hívônél több sohasem jelenik meg, a minden hónap 
harmadik vasárnapján rendezett istentiszteleteken. Vasárnap már a konvektor 
is feladta a harcot –– számolt be a Békés Megyei Hírlap, melynek ottjártakor, 
már a villanyt sem lehetett felkapcsolni, mivel elromlott.

Az épületen 30 millió forintos felújítást kellene végrehajtani, de nincs mibôl: 
két református hívô fizet egyházfenntartói járulékot, ami évente 8 ezer forint 
–– mondta a lapnak Molnár Virág mezôkovácsházi lelkész. Hosszas vívódás 
után döntöttek úgy, hogy inkább eladják a templomot, melynek értékét 4,5 mil-
lió forintra becsülték. Csak olyan vevô jöhet számításba, aki garantálja, hogy 
megôrzi az utókornak és kizárólag kulturális célokra, értékmegôrzésre hasz-
nálja.

A templom egyébként már másodszor cserélne gazdát, hiszen az 1800-as 
évek végén zsinagógának építették. A zsinagóga azonban a második világháború 
miatt hívek nélkül maradt, így 1951-ben megvásárolta a református gyülekezet. 
A templom 171 kilogrammos bronz harangját ugyanebben az évben Rákosi 
Mátyás adományozta a gyülekezetnek. Európában egyedülálló, hogy zsinagógát 
keresztény felekezet vett át. A harangot megveszi az önkormányzat, nem sze-
retnék, ha más településre kerülne –– mondta dr. Nagy Béla medgyesegyházi 
polgármester.

Balázs Péter: Jó muníciót 
kaptunk az EU-tól 

a nyelvtörvény elleni harchoz
Egy belsô uniós jogi állásfoglalás számos kifogásolható elemet talált a szlo-

vák államnyelvtörvény végrehajtási utasításában. Balázs Péter külügymi-
niszter szerint az EU-s jogi anyag remek muníciót, kitûnôen használható ér-
veket ad a magyaroknak.

A szlovákiai államnyelvtörvény ügyében Magyarország jó munícióhoz jutott 
egy EU-s belsô jogi állásfoglalás formájában, amely sok ponton kifogásolja a 
szlovák törvény végrehajtási utasítását –– mondta csütörtökön Balázs Péter 
külügyminiszter. A bizottság belsô jogi szakvéleményét a Bruxinfo magyar 
nyelvû brüsszeli, uniós témákra szakosodott hírportál szivárogtatta ki. A hír-
portál ismertetése szerint az Európai Bizottság jogászai legalább 12 tartalmi és 
formai kifogást találtak a szlovák nyelvtörvényhez készült végrehajtási utasí-
tásban. A kifogások többnyire arra vonatkoztak, hogy a szlovák nyelvtörvény 
alkalmazása ütközhet az Európai Unió jogrendjével és más nemzetközi jogfor-
rásokkal is.

„Kitûnôen tudjuk használni ezeket az érveket” –– jelentette ki a külügymi-
niszter. Balázs Péter megismételte korábbi felhívását, hogy a szlovákiai ma-
gyarok bátran beszéljenek magyarul,, és azt mondta, hogy a magyar kormány 
jogi és anyagi támogatást nyújt azoknak a magyaroknak, akiket hátrány ér a 
nyelvtörvény miatt.

Balázs Péter „fantasztikus anyagnak” és „igen alapos jogi elemzô dokumen-
tumnak” minôsítette az EU-s szakvéleményt. Szerinte a dokumentum „alátá-
masztja, amit eddig is mondtunk a nyelvtörvényrôl”. Szerinte a szakvéleményt 
Szlovákia kérhette, és „hideg zuhanyt kapott”.

A külügyminiszter különösen azt nevezte fontosnak, hogy a bizottsági szak-
vélemény az EU nagyon kemény versenysemlegességi elôírásait vetíti át a 
szlovák nyelvtörvényre. Ahogy Franciaországban nem szabad elbocsátani egy 
lengyel munkást azért, mert nem tud olyan jól franciául, mint egy francia, 
ugyanígy Szlovákiában sem érhet diszkrimináció egy magyart a szlovák 
nyelvtudás miatt –– magyarázta Balázs. Ugyanezen az alapon a bizottsági szak-
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Korai választási tájképKorai választási tájkép
(Folytatás az 1. oldalról)

Itt érkezünk a magyarországi hely-
zet neuralgikus (idegborzoló) pontjá-
hoz. Ahhoz, hogy lehet-e a siker vala-
melyes reményében vállalkozni ilyen 
állapotú országnak a vezetésére, azzal 
a szándékkal, hogy leválasztják róla a 
kül- és belföldi élôsködôket, és növe-
kedési pályára teszik a gazdasági 
életét. Ezek nem kis dolgok, és nem 
elég csak akarni. Elôbb a feltételeket 
is meg kell teremteni, és annak egyik, 
de lehet hogy egyetlen módja a kö-
zösség áldozatkészsége. Fizetést fel-
emelni, adót csökkenteni a termelés 
és értékesítés, általában a nemzeti 
jövedelem növekedésébôl lehetséges. 

A fentebb már idézett Békés Már-
ton Fideszhez szóló alább olvasható 
ajánlásaiból is kiolvasható a magyar 
választók határozatlansága, tájékozat-
lansága és befolyásolhatósága. 

„A jövô legnagyobb megpróbáltatá-
sának felismeréséhez nem kell sok 
jóstehetség, ugyanis a késôkádári 
elvárások és a vállalkozáson, munkán, 
adófizetésen alapuló, a jelenleginél 
sokkal piacpártibb jövôkép közötti fe-
szültség jelenleg is látható, érezhetô. 
A Fidesz szavazótáborának összeté-
tele ésszerûtlenné teszi és kampány-
célokból sem mutatja kifizetôdônek 
azt a megoldást, amit a párt 2006-ban 
folytatott, vagyis az MSZP osztogató, 
etatista, járadékhúzó demagógiájára 
való ráígérést. Az egynegyedre tehe-
tô nyugdíjas Fidesz-szavazó karám-
ban tartásához nem biztos, hogy szük-
séges többé a szocialista táborból va-
ló átcsábítgatás céljából alkalmazott, 
nemlétezô hónapokra szóló nyugdíj-
ellátás kilátásba helyezése. Ehelyett 

az adócsökkentô, KKV-ösztönzô és 
hazai beruházás-segítô üzenetek meg-
fogalmazása látszik ésszerûnek. Ez a 
gazdaságpolitikai alternatíva nyilván 
teljesen más karakterû, mint az, 
amelyet az »anti-neoliberális« vagy 
késônépi súgógép mond. Viszont ta-
gadhatatlanul sokkal közelebb van 
azokhoz a konzervatív értékekhez, 
amelyeket – akár öntudatlanul is – a 
fideszes derékhad követ. Úgymint: 
középosztály- és családbarát adórend-
szer (alacsony szintû, lehetôleg egy-
kulcsos adó); munkára ösztönzés és 
az egyéni produktivitás megbecsülé-
se; a kreativitás és a szorgalom ta-
karékossággal párosításának jutal-
mazása; a magántulajdon megszer-
zésnek elôsegítése, védelmének biz-
tosítása és felelôsségének megmu-
tatása; valamint a bizonyos esetekben 
érdemtelenül megkapott, majd köny-
nyen felélhetô jóléti ellátások olyan 
átstrukturálása, amely a munkára 
ösztönöz és felelôs családalapításra 
serkent. Ha a Fidesz így jár el, akkor 
ezzel olyan markáns üzenetet is köz-
vetíthet, amely egyszerre áll szemben 
az oligarchikus, balliberális gazdasági 
elit Kóka-kapitalizmusával és a szél-
sôjobb idegenellenességbôl táplálkozó 
piacgazdaság-gyûlöletével.”

Valóban kiszámíthatatlan bármely 
választás kimenetele, és már több 
esetben megbizonyosodott, hogy a 
közvéleménykutató társaságok felmé-
rései lehetnek bár valóságot megkö-
zelítôek a kérdezés idejében, de a 
választás napján, amikor minden sza-
vazó véleménye gyûlik egybe,  na-
gyon eltérô képet mutathat a szúró-
próbák eredményétôl. 

MEGHÍVÓ
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség szeretettel várja

ÖNT kedves családjával és barátaival együtt

2010. február 21-én 12 órától
a Magyar Központ Templom-ligetében

 (760 Boronia Rd. Wantirna)

2010 elsô 
PIKNIKÉRE
A lehetô legkellemesebb idôjárás garantálva

Kiránduló felszerelését hozza magával
ételrôl és italról szövetségünk gondoskodik

LÁNGOSUNK EGYEDÜLÁLLÓ
A piknik tiszta bevétele Erdély magyarjait,

 elsôsorban az árvaházakat és ifjú ösztöndijasainkat segíti.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Az euróbevezetés költsége
Magyarországon az euróbevezetés költsége valahol 2 és 5 milliárd euró kö-

zött lehet majd, ezért is fontos, hogy a maastrichti kritériumokon túl egyre több 
szó essen az átállás gyakorlati elôkészítésérôl, különös tekintettel arra, hogy az 
„irdatlan” költségek nem csak az államot, de a vállalatokat is terhelik.

Az Ernst & Young és a Capgemini tanácsadócégek szerint az ERM II-ben 
már késô elkezdeni a felkészülést, az átállás sikertelensége pedig súlyos jogi és 
presztízs veszteségi kockázatokkal jár.

Bár a piac csak a 2014-es euróbevezetéssel számol, a téma már ma is aktu-
ális, az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis az átállásra a felkészülést legalább 
4-5 évvel korábban meg kell kezdeni.

Kinek kell Koszovó?Koszovó függetlenségének két évvel 
ezelôtti egyoldalú kikiáltása óta a 
szerb vezetés és diplomácia minden 
tôle telhetôt megtesz annak érdekében, 
hogy megkérdôjelezze a szóban forgó 
döntés jogi helyénvalóságát.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
mellett a tartomány „megôrzése” 
Szerbia határain belül a hivatalos 
Belgrád legfôbb célkitûzésévé vált. A 
Koszovó függetlenségét vitató szerb 
beadvány alapján a hágai Nemzetközi 
Bíróság állásfoglalást készít a tar-
tomány függetlenségének legitimi-
tásáról, hangoztatva, hogy „Koszovó 
Szerbia elidegeníthetetlen része”. A 
szerb külügyminiszter az egész világot 
körbeutazta, hogy meggyôzze a még 
habozó államvezetôket: ne ismerjék el 
Koszovó függetlenségét. A szerb poli-
tikusok számára pedig bevált gya-
korlattá vált, hogy alkalomadtán meg-
látogassák a Koszovó területén élô 
szerb közösséget, támogatásukról biz-
tosítva ôket.

A dicsô múlthoz való ragaszkodásban 
és a nemzeti érzület állandó emle-
getésében nagy adag populizmus is 
rejlik. Csakis „belsô használatra”. Hi-
szen ezek hangoztatása során két 
dologról mindenki hallgat. Az egyik: a 
szerb állam bölcsôjeként is emlegetett 
tartománynak az 1999-es NATO-bom-
bázások óta gyakorlatilag Belgrádtól 
teljesen függetlenül alakul a sorsa. A 
másik: a szerb politika egyetlenegyszer 
sem próbálta megválaszolni a kérdést, 
hogy vajon mit kezdene azzal a két-
millió albán nemzetiségû állampol-
gárral, akik a „közös állam” lakos-
ságának szinte egynegyedét tennék 
ki.

Tavaly októberben tizenöt koszovói 
albán Magyarországra szökés közben 
a Tiszába veszett. A tra gédiát követôen 
magyar televíziós csatornák többször 
is bemutatták a holttestek felku-
tatására irányuló magyar akciót.

Szerbiában nem indítottak kutatást. 
Pedig — mint a népdal is mondja — 
lefelé folyik a Tisza…

Egy közösség értékrendszerének és 
civilizációs fejlettségi szintjének szá-
mos mutatója van. Ezek egyike, hogy 
az a közösség hogyan törôdik a halot-
taival.

Emberiességi szemszögbôl tekintve 
mindez szomorú, jogi szempontból 
nézve érthetetlen. Ha a nagyvilág bár-
melyik pontján történik valamilyen 

baleset, más országok illetékesei azon-
nal nyomozni kezdenek, van-e a bajba 
kerültek között esetleg saját állam-
polgáruk. Ezzel rendszerint Szerbia is 
így van. Például amikor tavaly szerb 
turisták egy csoportja Egyiptomban 
tragikus kimenetelû közúti balesetet 
szenvedett, Szerbiában gyásznapot 
rendeltek el.

A tiszai tragédia esetében egyetlen 
szerb állami tisztségviselô sem tar-
totta fontosnak, hogy megszólaljon az 
ügyben, esetleg a hozzátartozóknak 

részvétet nyilvánítson.
Imigyen viszonyulnak a szerb állami 

szervek saját állampolgáraikhoz?! 
Mert ugye a szerb politikai logika sze-
rint ezek a Tiszán szerencsétlenül járt 
emberek is Szerbia állampolgárai. 
Hiszen Szer bia alkotmányának bevez-
etôjében a mai napig ott áll, hogy: 
„Koszovó Szerbia szerves része”.

Vagy csak polgárai nélkül?
Sándor Zoltán – Vajdaság

(Nagyítás)

A MAGYAR NYELVISKOLA
örömmel várja a magyar nyelv iránt érdeklôdô

gyermekeket és felnôtteket

a Magyar Központ épületében
760 Boronia Road, Wantirna 3152

szombaton de. 9.30-tól 12.15-ig
vagy

a Bocskai épületében
121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068

péntek este 6.30-tól 8.30-ig
A gyermekekkel óvodás kortól az érettségi vizsgáig foglalkozunk.

Beiratkozás:
A Bocskaiban 2010. február 5-én 6.30-8.30 között.

A Központban február 6-án 9.30-12.15 között.
További információt ad:

Szabó Marika
Telefon: 9870 8768 Mob: 0409 434 417
Email: mariaszabo@optusnet.com.au
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Dr. Tanka László (Fôszerkesztô): Magyarok a nagyvilágban.
(2OO9, Médiamix Kiadó Budapest, Kapitális Nyomdaipari Kiadó Debrecen
Már az alcím is sokat elárul: „Akik által elôbbre haladt a világ”, továbbá „Képes 

életrajzgyûjtemény a világba szétszéledt magyarok és magyar származásúak 
pályafutásairól”, vagyis: portrék, interjúk és életrajzok találhatók e kötetben.

Mielôtt átolvastam volna az ízléses kiadású könyvet, egyszerûen csupán átlapoztam. 
Már ekkor az volt a benyomásom, hogy grandiózus vállalkozásról van szó! 
Áttanulmányozás után, pedig már kétségtelen volt számomra, hogy egyenesen 
hézagpótló ez az összeállítás. 

Büszkeségre, öntudatra, hazafiságra serkenti a magyarokat, még akkor is, ha – mint 
az esetek zömében – valami vagy valaki elôl „menekültek”, emigráltak ezek a 
honfitársaink idegen földre. Természetesen csak abban az esetben tudhatunk róluk, ha 
egyáltalán számon tartják ôket és tevékenységüket! Ilyen tekintetben szinte 
közömbös, hogy mikor, melyik évszázadban voltak kénytelenek szülôföldjüket 
elhagyni.

Dr. Tanka László Fôszerkesztô az Elôszó-ban jelzi: azokról szól ez a könyv „ akik nem 
ott és nem akkor születtek, ahol és amikor boldogulniuk lehetett”! Így a jelenleg 
tízmilliós Anyaország az elmúlt évszázadban szinte ugyanennyi fiát engedte neki a 
nagyvilágnak! „A számûzöttek, a kivándoroltak, a disszidensek most e könyv által 
jelképes értelemben hazatérnek”. Nagyon fontos változás ez, hiszen a Kádár-féle 
megtorlás idején a disszidenseket csupán értéktelen söpredéknek tekintették! Végül 
is közel félezer magyar vagy magyar származású egyén kerül most bemutatásra és 
„nem utolsó sorban azok, akiknek semmiféle díj, diploma nincs birtokukban, de 
önfeláldozó életükkel, emberségbôl ki-magasló tanúsítványt szereztek az egész világ 
elôtt”.

A rengeteg életrajzban, a szokványos adatokon kívül, olykor még a magyarságra 
vonatkozó vélemények, megjegyzések is elôfordulnak. Témánk szempontjából ez 
rendkívül elônyös s a kötet lényegét és szellemiségét úgy lehet a legjobban 
érzékeltetni, ha következôkben néhány ilyen emigráns magyar szavait idézzük. Így, 
Micheller Attila üzletember (USA, New Jersey Warren) a kényes magyar 
kapcsolatokról ekként vélekedik: „Teljes szívembôl azt szeretném, ha végre –valahára 
minden magyar egyesület közös nevezôre jutna. Nem ismerek olyan 
megkülönböztetést, hogy valaki magyarországi vagy külhoni magyar. Számomra 
minden honfitársam egyformán magyar!”

Sauer Ingrid közéleti vezetô, festômûvész (Saao Paulo) elegáns otthonába gyakran 
meghívja magyar és brazil barátait. Ilyenkor gyakran egy dal is felcsendül, megidézve 
a messzi távolt: „Szép vagy, gyönyörû vagy, Magyarország!”

Nem köztudott az anyaországban, hogy Pulitzer József (1847. ápr. 1O. Makó – 1911. 
Okt. 3O USA) gyûjtötte össze Párizsban a francia nép ajándékához: a New York-i 
Szabadság szobor felállításához szükséges pénzt. Az 1886. októberi avatásakor az 
egyik politikus így szónokolt: „ Amerika mily sokat köszönhet Magyarországnak, 
hiszen szülöttje Joseph Pulitzer erôfeszítései nélkül talán sohasem került volna a New 
York-i öbölbe.” 

Piller Éva szerint: Ma, Braziliában október 23. Magyarország napja. Az egész ország 
ünnepli! Sao Paúlóban van Magyar Nép tere és a téren Árpád szobor.”

Figyelemre méltó Mautner Mimi üzletasszony (USA) felfogása: „Sokan rosszallták, 
hogy zsidó létemre ragaszkodok a magyar közösségekhez, támogatom a magyar 
kultúrát, színházat, nyelvet,… Mondták, hogy családjainkat, szüleinket megölték… 
Elûztek a hazánkból… És te támogatod ôket, közéjük jársz?! Mire ezt mondtam: 
Istenem, egyszer le kell zárni a múltat, ez már egy más új generáció… Egyszer 
bocsássuk meg és vessünk véget a gyûlöletnek!… És ennek csak úgy lehet vége, ha 
lezárjuk a  múltat. És kezdjük el együtt! Én a saját példámmal igyekszem ebben élen 
járni. Mindig azt keresem, ami összeköt bennünket, nem pedig, ami szétválaszt. Ehhez 
pedig, egyetlen lehetôség: a magyar nyelv.”

Úgy gondolom, hogy az emigránsok elfogadhatják a Nyíregyházáról elszármazott 
Bozsik Tamás felfogását: Szeresd és becsüld választott országod, ahol élsz Ausztráliát, 
de ne tagadd meg soha, szülôhazádat, Magyarországot.”

Sir George Solti, a világhírû karmester egy franciaországi fürdôhelyen hunyt el 
1977. Szeptember. 5-én , de kívánságára hamvait a Farkasréti temetôben helyezték 
örök nyugalomra, Bartók Béla sírja mellé. Figyelemre méltó és ezen könyv, szellemét 
tükrözi a síremlék felirata: „HAZAÉRT”. Ez önmagáért beszél!

Borbándi Gyula Dr., a Szabad Európa Rádió egykori szerkesztôje szerint: „a 
diaszpórának… tudni kell, mi történik Magyarországon”, de ugyanígy az anyaországi 
magyaroknak is illik tájékozódnia az emigráns magyarok életérôl!

Dancs Rózsa (Kanada) példaképe Sütô András erdélyi író, akinek a hitvallása: „Úgy 
cselekedjünk, hogy megmaradjunk!”

Az emigráns furcsa kettôs életérzését jól kifejezi Horváth István amerikai újságíró 
felfogása: „Magyarországtól véglegesen elszakadni képtelen vagyok, képzeletbeli 
kulturális énem ma is ott él, míg a valóság véglegesen Amerikához köt.”

Bocskay Blanka (Jakabovitsné) az erdélyi Ditró nagyközségbôl került Ausztráliába, 
s egyenesen imában tárta fel érzéseit:

Fohász Erdélyért
Ezerszer áldott légy / Róna és hegyvidék / Drága szülôhazám / Érted imádkozunk / 

Létedért aggódunk / Élj hôn szeretve / Ragyogva örökre / Te szent hazám.
A kötetben olvasható Folytatás címû tájékoztató szerint készül: a könyv 2. Bôvített 

kiadása ( élvezhetôbb lenne: vastagabb betûkkel nyomtatva!) és angol nyelvû 
fordítása, sôt a dokumentumfilm is. A nemzetközi változat olyan tükör lesz, amely 
torzítás és elôítélet nélkül megmutatja a magyarság értékét a nagyvilágban.

Szabolcs-Szatmár megyébôl 16 személy szerepel a kötetben. Külön meg kell említeni 
a nyíregyházi Szmolnik Lajos 1956-os forradalmi tettét: a Megyei Börtön október. 26. 
megnyitásával 174 rabot kiszabadított! A biztos kivégzés elkerülésére volt kénytelen 
hazáját elhagyni, Feleségével és 3 éves kisleányával a szabad Ausztráliába emigrált.

A hazai tanulóifjúság helyes honismeretéhez, pedig nagy segítséget nyújthat „A 
magyarok a nagyvilágban” címû könyv sok életrajzi adata (469) és a rengeteg kitûnô 
fénykép (1O29 db.).

Sajnálatosan a kötetben bemutatott magyarok kb. 23 % már meghalt. Ezek számon 
tartása különösen fontos, hiszen a még élôk névsora sem lehet hiánytalan. Mindig 
vannak, akikrôl még életükben elfelejtkezünk.

Végezetül elismerésemet fejezem ki mindazoknak, akik a képes életrajzgyûjtemény 
összeállításában részt vállaltak, illetve a reprezentatív kiadvány megjelenését 
elôsegítették.

Könyvismertetés 
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Milyen messzire látunk el szabad 

szemmel éjszaka és nappal, mekkora  
a horizont-távolság? Miért látnak éle-
sen a víz alatt a közellátók? Igazából 
bármilyen távoli objektumig el lehet 
látni szabad szemmel, ha az elég fé-
nyes és nem takarja valami, például a 
földi vagy a kozmikus horizont, esetleg 
száz méter vastag vízréteg.

Ellátunk a horizontig — de az milyen 
messze van?

1,7 méteres szemmagasságot fel-
tételezve sík vidéken vagy tengeren a 
látóhatár (horizont) távolsága 4,5 kilo-
méter, ezért például a Balaton déli 
partján álló fürdôzô még távcsôvel 
sem látja az északi parton álló társát –
– és viszont. A közelítô számítás sze-
rint a horizont-távolság a látómagasság 
négyzetgyökével arányos, azaz például 
a magasságot megnégyszerezve a ho-
rizont megduplázódik. Az elôbb em-lí-
tett 4,5 km kevésnek tûnhet, mert a 
tapasztalat szerint az ennél sokkal 
messzebb levô épületek, fák, hajók is 
láthatók. A távolabbi tárgyakat azért 
láthatjuk, mert egy részük a horizont 
fölé emelkedik.

Az épületek második emeletérôl néz-
ve a horizont két-három kilo-méterrel 
látszik távolabb, mint az elsôrôl kite-
kintve, feljebb menve azonban az 
emeletenkénti horizont-távolodás egy-
re kisebb. Egy felhô-karcoló századik 
emeletérôl már csak 300 méterrel 
lehet távolabbra látni, mint a 99. eme-
letrôl, a távolság mind a két esetben 
körülbelül 70 km. Egy 10 km-es ma-
gasságban szálló repülôgépbôl 350 
km-re látszik a horizont, nem szabad 
tehát hinni annak, aki azt állítja, hogy 
egyszerre látta Afrikát és Amerikát, 
hacsak nem ûrhajós mondta. Az ûrál-
lomásról nézve 2000 km is megvan a 
horizont sugara, így például nem lát-
szódhat egyszerre a Nílus forrása és a 
deltája (ezt a holdutazók láthatták), de 
a Dunáé már igen.

A légköri fényelhajlás miatt horizont 
mögötti képzôdmények is látszhat-
nak, ez a jelenség a felszín közelében 
erôs, de a repülési magasságban már 
elhanyagolható. A délibáb, a fata mor-
gana is megtréfálhatja a megfigyelôt, 
de ezeket sem pilóták szokták látni. A 
hegymászók –– saját elmondásuk sze-
rint –– néha vizuálisan érzékelik a Föld 
görbületét. 

Víz alá merülve azt tapasztaljuk, 
hogy életlen a látásunk. A vízben tá-
vollátók vagyunk, a közellátók viszont 
víz alatt élesebben láthatnak szemüveg 
nélkül. A gyakorlatban természetesen 
búvárszemüveget használnak, ekkor a 
szem levegôvel érintkezik, és a látás 
élessége változatlan marad. Mivel a 
vízben a vörös fény jobban elnyelôdik, 
mint a kék, 8-10 m-es mélységben már 
nem látszik a vörös szín, 30 m mélyen 
a sárga sem. 50 m-en a halak és ko-
rallok színei már nem élvezhetôek, ott 
már minden kék, azonban ez a szín is 
eltûnik 400 m-es mélységben, ahol 
teljes a sötétség. Igaz, ilyen mélyre 
palackos búvár nem merül le, a rekord 
270 m (Ritczler Gusztáv, az egyiptomi 
Blue Hole, 2006)

A látástávolságot a vízben a felkava-
rodó üledék, a planktonvirágzás, de 
akár a vízfelszínt érô esô és a hullám-
verés is csökkentheti. A búvárkalauzok 
szerint a látótávolság nyílt vízi merü-
lés esetén 20-30 m, azaz nagyjából egy 
uszodahossznyi. Korallszigeteknél 
akár 60 m-re is ellát a búvár, mert ott 
nincs üledék a vízben. A barlangi 
merüléseknél az áramlás sem zavar, a 
látástávolság pedig 100 m. Tehát a 
több mint száz méterre levô cápát már 
a legjobb körülmények mellett sem 
látni a víz alatt. Ez a korlát a cápára is 
vonatkozik, de ô nem is a szemét 
használja nagy távolság esetén.

A Napon és a Holdon kívül a Vénusz 
az az égitest, amely nappal is megpil-
lantható. A Vénusz akkor is látszódhat 
nappal, amikor távolabb van, mint a 
Nap, így elmondható, hogy nappal 
több mint 200 millió km-es távolságig 
láthatunk el. Sokan számoltak be a Ju-
piter nappali szabad szemes észlelé-
sérôl is. A Jupiter csak egy kicsit fé-
nyesebb a Szíriusz csillagnál, ez utóbbi 
azonban nem emelkedik elég magasra 
Európából nézve, ezért vastag levegô-
rétegen keresztül kellene nézni. A Szí-
riusz nappali megpillantásáról Colin 
Henshaw számolt be, az észlelés Zim-
babwében történt (déli szélesség 18. 
foka), 1100 m-es tengerszint feletti 
magasságban. Henshaw tehát 8 fény-
évig látott el nappal. A rekordot azon-
ban nem ô tartja, hanem azok a kí-
naiak, akik az 1054-ben feltûnt szuper-
nóva 23 napig tartó nappali látható-
ságát jegyezték fel. Ôk –– bár nem 

tudtak róla –– 20 ezer fényévig láttak 
el nappal.

Az elsô ember, aki szupernóva távol-
ságmérésével próbálkozott, Tycho 
Brahe volt 1572-ben. A dán csillagász 
megállapította, hogy a „stella nova” 
távolabbi, mint a Hold. Ez a szupernó-
vát nappal két hétig lehetett látni, a 20. 
században pedig megállapították, hogy 
7500 fényévre látott el a mindent sza-
bad szemmel észlelô Tycho.

Legmesszebb természetesen éjszaka 
lehet látni, a csúcsot az Androméda 
galaxis tartja 2,5 millió fényéves tá-
volságával. A legtávolabbi szabad 
szemmel látott szupernóva is az And-
romédában volt, Dégenfeld Schom-
burg Berta pillantotta meg 1885-ben - 
a hivatalos felfedezôk Isaac Ward és 
Ernst Hartwig. Néhány szerencsés 
amatôrcsillagász az igen halvány M33 
galaxis szabadszemes észlelésérôl szá-
molt be magashegyi megfigyelôhelyek-
rôl. Az M33 távolsága körülbelül 10%-
kal nagyobb a Androméda galaxisénál, 
és így ez a legtávolabbi szabad szem-
mel látott galaxis. Átmeneti –– tran-
ziens –– jelenségeket is figyelembe 
véve azonban ennél távolabbra is el 
lehet látni.

A gammafelvillanás néven ismert je-
lenségek az Univerzum legnagyobb 
energiájú robbanásai. Szerencsénkre 
igen messze, extragalaktikus távolsá-
gokban történnek, mert egy közeli 
esemény súlyos pusztítást végezne a 
Földön. Az eddig megfigyelt legna-
gyobb energiájú kitörést 2008. már-
cius 19-én észlelték. A különlegesen 
nagy intenzitás oka az volt, hogy a 
sugárzási kúp éppen a Tejútrendszer 
felé irányult. A mérések szerint a 
jelenség optikai fényessége akkora 
volt, hogy körülbelül egy percig ideig 
szabad szemmel is láthatta az, aki 
éppen a Bootes (Ökörhajcsár) csil-
lagkép meg-felelô helyére nézett. A 
robbanás távolsága 7,5 milliárd fényév 
volt, ami több mint fele a meg-
figyelhetô Univerzum sugarának. A 
becslések szerint ilyen fényes gam-
mafelvillanásra körülbelül 10 éven-
ként lehet számítani. Lehet, hogy ép-
pen az olvasó lesz az elsô, aki egy 
csillagos éjszaka néhány másodpercig 
mintegy fél univerzum-sugárig fog 
ellátni –– tudatosan.

A látótávolságnak tényleg nincs hatá-
ra?

Ítélet: ideológiai okból 
végeztek ki több tízezer 

délvidéki magyart
Ideológiai okból, ártatlanul végezték ki 1944-ben töb-

bedmagával a martonosi hentest, Forró Lajost — idézte 
fel a szerb bíróság közelmúltban hozott precedensértékû 
ítéletét a rehabilitációs eljárást elindító unoka Szegeden, 
ahol a délvidéki magyar népirtás 65. évfordulójára emlé-
keztek az Újszegedi Rendezvényházban. Mint ismert, 
1944–1945 telén mintegy 20-50 ezer magyart mészároltak 
le jugoszláv kommunista partizánalakulatok a Délvidéken. 

Ifjabb Forró Lajos elmondta: másfél évvel ezelôtt for-
dult a szerb bírósághoz, hogy 1944 novemberében ártat-
lanul kivégzett nagyapját rehabilitáltassa. Arra kérte a 
bíróságot, mondja ki: a második világháború végén na-
gyapját a helyi hatalom ártatlanul hurcolta el és kivé-
gezte. Az ítélet megszületése után most az a célja, hogy 
eltemesse nagyapját. A történész reményét fejezte ki, 
hogy az egykori áldozatok hozzátartozói közül minél 
többen élnek a rehabilitációval, amire Szerbia törvény-
ben ad lehetôséget.

Ifjabb Forró Lajos az eljárásról elmondta: szabályos 
tárgyalás zajlott le a szerb fél teljes korrektségével, a 
megoldások keresésével. Az ítélet ugyan kissé hosszúra 
nyúlt, hisz másfél évet kellett várni, míg 2009. december 

31-én ügyvédje kézhez kapta a bírósági végzést. Csak-nem 
két éve Zomborban már történt egy rehabilitálás, a mos-tani 
mégis precedensértékû, miután a Martonos községben 
kivégzett többi áldozatot is megjelölik, ugyancsak szám 
szerint. Az irat kimondja, hogy ôket is bírósági ítélet nélkül 
végezték ki. A szerb bíróság most kimondta azt is, hogy az 
akkor elkövetett bûnök háborús bûnnek minôsülnek, ezzel 
elévülhetetlenek. Emiatt minél több ilyen eljárást kell kezde-
ményezni — hívta fel a figyelmet Ifjabb Forró Lajos, aki 
szerint ezzel Szerbia jelentôs lépést tett az Európai Unió felé. 

Emlékeztetett: a szerb törvény lehetôséget biztosít arra, 
hogy ne csak a hozzátartozók kérhessék az eljárást, így azok-
nak az ügyét is fel lehet karolni, akiknek a családja esetleg 
már kihalt. Hozzátette: reményei szerint a Becsey Zsolt volt 
európai parlamenti néppárti képviselô által alapított Délvi-
déki Mártírium 1944-45 Alapítvány, amelynek az elnöke, a 
kezdeményezést a magáévá teszi. A munkához ugyanakkor 
meg kell nyílnia az OZNA (Odelenje za Zastitu Naroda, vagyis 
Népvédelmi Osztály) levéltárának. 

Délvidéki vérengzések néven illetjük az 1944–1945 telén a 
Délvidéken a jugoszláv kommunista partizánalakulatok által 
civil magyarok, németek és horvátok ellen brutális kegyet-
lenséggel elkövetett népirtást. A történészi kutatások szerint 
a magyar áldozatok száma 20 és 50 ezer közé tehetô, de egyes 
feltételezések szerint félszázezer fölött is lehet az ártatlanul 
kivégzettek száma.



De van. Az Univerzum tágulása miatt 
a távoli égitestek fénye minden frek-
vencián kozmikus vöröseltolódást 
szenved, mire hozzánk megérkezik. 
Az imént említett rekorder gamma-
felvillanás vöröseltolódása például 
z=0,937, ami azt jelenti, hogy fényének 
hullámhossza az eredetinek majdnem 
kétszeresére nôtt (pontosabban: 1,937-
szeresére). Egy 13,6 milliárd fényév 
távolságban –– a kozmikus horizonton 
–– levô égitest hipotetikus vöröseltoló-
dása már végtelen, ami pedig ennél is 
távolabb van, arról mai tudásunk sze-
rint semmiféle jel nem jut el hozzánk.

Összefoglalva tehát megállapítható, 
hogy bármilyen távolságban levô ob-
jektumig el lehet látni szabad szem-
mel, ha az elég fényes, és nem takarja 
valami, például a földi vagy a kozmikus 
horizont, esetleg száz méter vastag 
vízréteg.

* * *
Most szabadult a börtönbôl Ali Agca, 

aki 1981-ben megpróbálta megölni II. 
János Pál pápát. A pápa megbocsátott 
a török férfinak, aki merénylete hely-
színén keresztelkedne meg, és a len-
gyel állampolgárságot is felvenné a 
pápa tiszteletére. Egy jelenés már 
1917-ben beszélt a merényletkísérlet-
rôl, amelynek körülményei a mai na-
pig rejtélyesek. A titok gazdaggá te-
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sérlet indítéka a mai napig nem egy-
értelmû, Agca egy ízben azt állította, 
hogy Bechir Celenk bulgáriai tö-
rök bûnözô bízta meg, a Le Monde 
szerint viszont a gyilkosságra Catli 
adott parancsot, amiért Celenk 3 millió 
német márkát fizetett a Szürke Farka-
soknak.

Felmerült a KGB felelôssége is, a 
szovjet titkosszolgálatnak alapvetô 
érdeke lett volna a lengyel pápa meg-
gyilkolása, akiben a kelet-európai 
szovjet hegemóniára leselkedô egyik 
legnagyobb veszélyt látták. Egyes 
összeesküvés-elméletek szerint a CIA 
állt a gyilkossági kísérlet mögött, mert 
a frissen hivatalba lépett republikánus 
Ronald Reagan szakítani akart elôd-
je, Jimmy Carter békülékenyebb 
szovjet-politikájával, és érdekével el-
lentétes volt a pápa párbeszédre ala-
puló, békés eszközöket hangsúlyozó 
politikája. Egy másik teória szerint az 
Iráni Iszlám Köztársaság vezetôje, 
Khomeini ajatollah megrendelésére 
próbáltak végezni a pápával.

A terv szerint Agca a Szent Péter té-
ren lôtte volna le a nyitott gépkocsiban 
átvonuló a pápát, és az utána keletkezô 
káoszt kihasználva a bolgár követségre 
menekült volna. Agca a május 13-án 
végrehajtott merényletben többször 
rálôtt II. János Pálra, de a tömegben 
állóknak sikerült lefogniuk, ezért nem 
tudott elmenekülni. Az egyházfôt négy 
golyó találta el, de túlélte a gyilkossági 
kísérletet.

A merénylet után II. János Pál fel-
szólította híveit, hogy „imádkozzanak 
testvéréért, akinek ôszintén megbocsá-

heti szabadulása után Agcát.
Ali Agca a kelet-törökországi Malatya 

tartományban született, és már fiatal 
korában közel került a bûnözéshez: 
eleinte szülôvárosában volt tagja egy 
kisstílû bûnbandának, majd a török-
bolgár határon csempészkedett. Ké-
sôbb, állítólag két hónapot egy ter-
rorista-kiképzô táborban töltött el Szí-
riában, amelyet a bolgár kommunisták 
pénzeltek, hogy támogassák a palesz-
tin függetlenségi mozgalmat.

1979-ben csatlakozott egy szélsôjobb-
oldali török szervezethez, a Szürke 
Farkasokhoz, amely merényleteivel 
destabilizálta az országot. A Szürke 
Farkasok megbízásából 1979. február 
1-jén meggyilkolta Abdi Ipkecit, a 
mérsékelten jobboldali Milliyet újság-
íróját. A rendôrségnek egy informátor 
segítségével sikerült elkapnia és élet-
fogytig tartó szabadságvesztésre ítél-
ték. Hat hónappal késôbb a Szürke 
Farkasok parancsnokhelyettese, Ab-
dullah Catli — és állítólag néhány 
biztonsági ôr — segítségével azonban 
sikerült kiszabadulnia, és Bulgáriába 
menekülnie, ahol a helyi török maffia 
támogatta. Lucy Komisar amerikai 
tényfeltáró újságíró szerint Catli se-
gített Agcának az Ipkeci elleni gyilkos-
ságban és pápa elleni merényletben is 
szerepet játszott.

Az akkor 23 éves Agca 1981. május 
10-én érkezett Rómába, hogy merény-
letet hajtson végre II. János Pál pápa 
ellen. Késôbbi tanúvallomásából az 
derül ki, hogy itt találkozott három 
cinkostársával, egy török és két bolgár 
férfival, az akciót pedig Zilo Vaszil-
jev, Bulgária olaszországi katonai at-
taséja irányította. A gyilkossági kí-

tott”. Az olasz hatóságok életfogytig 
tartó börtönbüntetésre ítélték a gyil-
kossági kísérletért, de II. János Pál 
kérésére Carlo Azeglio Ciampi ál-
lamfô, a kereszténység jubileumi 
évében, 2000-ben kegyelemben része-
sítette. A pápa és merénylôje kö-
zött rendezett viszony alakult ki az 
évek során, az egyházfô 1983-ban 
meglátogatta Agcát a börtönben, ahol 
négyszemközt beszélgetett vele.

A találkozás nagy hatással volt az 
elítéltre, amikor 2005 februárjában a 
pápa megbetegedett, Agca levélben 
küldte el jókívánságait, bátyja pedig 
úgy nyilatkozott az egyházfô áprilisi 
halála után, hogy az egész család gyá-
szolja, mert egy „igaz barátot” veszí-
tettek el. Agca többször kinyilvánította, 
hogy felvenné a keresztény vallást, és 
a merényletének helyszínéül szolgáló 
Szent Péter téren keresztelkedne meg. 
II. János Pálra annyira felnézett, hogy 
tiszteletére felvette volna a lengyel 
állampolgárságot. „Úgy emlékszem 
vissza a pápára, mint a 21. század leg-
tiszteletreméltóbb és legjószívûbb 
emberére” — nyilatkozta Agca a pá-
páról.

A férfi el akart látogatni II. János Pál 
temetésére, de a török hatóságok nem 
engedték, ugyanis 2000-es szabadulása 
után Olaszország kiadta hazájának, 
ahol Ipekci 1979-es meggyilkolása és 
két, 1970-es években végrehajtott 
bankrablása miatt börtönbüntetésre 
ítélték. 2006. január 12-én feltételesen 
szabadlábra helyezték, de ez akkora 
társadalmi felzúdulást okozott Török-
országban, hogy az igazságügyi mi-
niszter a határozat felülvizsgálatát 
kezdeményezte, az ítéletet megsemmi-
sítették, és meghosszabbították Agca 
büntetését.

Amikor II. János Pál utódja, XVI. 
Benedek 2006 novemberében Török-
országba látogatott, Agca kérelmezte 
a török hatóságoktól, hogy ideiglenesen 
engedjék szabadlábra, mert találkozni 
szeretne a pápával. Két héttel késôbb 
azonban, amikor az egyházfô az elsô, 
általa pápaként meglátogatott muszlim 
országba érkezett, Agca már meggon-
dolta magát, „szerencsétlen alaknak” 
nevezte XVI. Benedeket, és elítélte az 
általa „náci maradványnak” nevezett 
pápa „gyûlölet-politikáját, amely arra 
ösztönzi a népeket, hogy szembe for-
duljanak egymással”.

Agca egy 2007-es interjúban azt 
mondta, hogy szabadulása után Portu-
gáliába szeretne költözni. „El szeretnék 
utazni valahova, egyszerû életet aka-
rok élni és hétköznapi munkát vállalni. 
A portugál Fatimába költöznék, ahol a 
fatimai Szûz Mária-szobor kedves em-
lék volt II. János Pál számára. A pápa 
ellen elkövetett merényletem a har-
madik fatimai titok, ezért esett a vá-
lasztásom Portugáliára” — beszélt ter-
veirôl a török férfi.

1917. május 13-án egy fehérbe öltö-
zött nô jelent meg három kisgyereknek 
Fatimában, októberig minden hónap 
13-án megismételte ezt, és három 
titkot bízott a pásztorgyerekekre. Az 
elsô titok a pokol látomását mutatta 
meg, a második az elsô világháború 
végét és a közelgô másodikat jósolta 
meg, és azt kérte, hogy Oroszországot 
a Szûz oltalmába ajánlják. A harmadik 
fatimai titkot az egyik pásztorlány 
1944-ben leírta, de csak 2000-ben hoz-
ták nyilvánosságra, melyben a Szûz 
egy „fehérbe öltözött püspök fegyver 
általi elestérôl” beszélt, és a lengyel 
pápára 1981-ben éppen május 13-án 
emelte fegyverét Agca. A pápa késôbb 
a fatimai szûz szobrába rejtette Agca 
golyóját.

A az isztambuli Kartal börtönben ülô 
Agca 29 év után szabadult ki, és hama-
rosan milliomossá válhat. A török férfi 
a The Sunday Times-nak kézzel írt 
levelében kifejtette, hogy „Japántól 
Kanadáig óriási az érdeklôdés” egy 
róla szóló játékfilm és dokumentumso-
rozat iránt. A levélbôl kiderül, hogy 
Agca 2 millió dollárt (mintegy 370 
millió forintot) remél egy exkluzív 
televíziós interjúért és 5 millió dollárt 
(925 millió forintot) a róla megjelenô 
könyvekért. A The Times szerint Agca 
már társszerzôt is keres könyvéhez, 
levélben megkereste a több bestsellert 
is író Dan Brownt.

„Agca emlékiratai rendkívül értéke-
sek lennének, de csak abban az eset-
ben, ha benne lesznek azok a dolgok, 
amelyek mindenkit érdekelnek: a me-
rénylet hátterének igaz története, és 
számos releváns és eddig nem ismert 
információ” — nyilatkozta Francesco 
Aliberti olasz könyvkiadó. Erre min-
den esély megvan, ugyanis Agca a 
múlt héten elmondta, hogy szabadulása 
után „minden kérdésre válaszolni fog” 
a merényletrôl.

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

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

www.freecallplumbing.com.au
Lic.No;218676C

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

a 0417-388-347 számon.
Email: r@snagy.biz 

ZIZI
PALACSINTÁZÓ

szeretettel várja magyar 
vendégeit.

Magyaros ételek, lángos, 
házi sütemények állandóan 

kaphatók.
Nyitva hétfôtôl péntekig

du. 5-tôl este 11-ig,
szombat - vasárnap 
déli 12-tôl este 11-ig.

Rendezvényekre
bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111

Suite 1, 128 Acland St. St.Kilda VIC 3128
Tel.: 9534-0901

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni
akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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Egy korabbi jegyzetemben jeleztem, 

hogy Háromszék nekigyürkôzik mun-
kacímmel könyvet szerkesztek szülô-
földem 1989-es eseményeirôl. Felhí-
vásunkra néhány hét alatt olyan 
mennyiségû emlékezés zúdult ránk, 
hogy az eredetileg hosszabb idôsáv 
befogására tervezett válogatást rövid 
pórázra kell fognom, ezért az emlékek 
összegyûjtését 1989. december 22-vel 
indítom és a következô év március 15-
ével, az elsô szabad köztéri ünnepség 
élményével lezárom, mert még így is 
túl vaskos kötet kerekedik a korabeli 
cikkgyûjteménybôl és a mai kommen-
tárokból. Aztán válogatás közben arra 
is rájöttem, hogy a romániai fordulat, 
a népfelkelés-szerû lázadás és amint 
ez késôbb kiderült az erre ráépülô 
puccs hangulati elemeit érdemes ösz-
szegyûjtenem, mert ezek, esetrôl-
esetre többet mondanak, mint a száraz, 
a kor kutatójaként regisztrált tények. 
És ezek a glosszák, jegyzetek, levelek 
jelzik az akkori naivitásunk, hiszé-
kenységünk dimenzióit is. Ennek 
szemléltetésére álljon itt a magam két 
és Zoltán fiam egyik az akkor induló 
Háromszékben közölt jegyzete, és 
Veszeli Lajos veszprémi festômû-
vésznek, a Veszprémi Napló akkori 
grafikusának hozzám címzett levele.

Szülôfalum szép neve
Bevallom, nemzetiségi létünk meg-

semmisítésének tragikus eseményso-
rozatában az én esetemben egy lát-
szólag jelentéktelennek tûnô 
rendelkezés bizonyult a legorcátlanabb 
arcul csapásnak: anyanyelvû telepü-
lésneveink brutális kiirtása. A düh-
rohamtól a letargikus passzivitásig a 
szenvedés áramkörei járták át ide-
geimet, vehemensen tiltakoztam az 
ész, a jog, a jóérzés nevében e meg-
alázó szellemi barbárság ellen a 
sajtóképviselet hatalmasáig, kérvén, 
hogy hivatalos tiltakozásomat az erre 
legilletékesebbekhez juttassák el. 
Hasztalan. Nem volt mit tennem, tár-
saimmal együtt, ha erre is vékony 
lehetôség adódott, sok százéves, ér-
telmes, tehát jelentéssel bíró neveinket 
vagy körülírtuk, vagy egy ismerôs 
hegy, patak nevét biggyesztettük oda, 
mert éreztük, hogy hamisan cseng, 
egyszer s mindenkorra teszi hihe-
tetlenné mondandónk az idegen név 
megjelenése. Így lett aztán Kézdi-
szentlélek helyett a Perkô alatti 
nagyközség, Sepsiszentgyörgy helyett 
a megyeszékhely, Olt menti város, 
Sepsibesenyô helyett besenyôpataki 
víztározó és így tovább. Szülôfalum 
nevét meg, mi mást tehettem volna, 
magamra öltve, belebújva viseltem, s 
írásaim alatt így jelent meg mind-
untalan a Csernátoni név. Kölcsön 
vettem, vele takaróztam tehát, s elsô 
dolgom, hogy neki visszaadva nyilvá-
nosan is megköszönjem, hogy meg-
tartott annak, ami vagyok: cserná-
toninak, azaz Sylvester Lajosnak.

Háromszék, 
1989. december 23, 1. szám

Forduló antennák
A lélek mélyén rejtôzô antennáink 

fordultak elôször, és apránként kifele, 
az éter hullámai közt tapogatva s 
kiválasztva azt, ami a négy égtáj 
másféle világából felénk áramlik, 
hogy rejtve-rejtôzködve mentsen át a 
benti, eleinte ugyancsak szerény vá-
lasztékból. Történt ez azért, mert itt-
hon, még a kezdet-kezdetén, a hatvan-
nyolcas nekibuzdulás elsô 
pillanataiban szemelgetni, morzsákat 
marékba sepergetni a szellem asz-
taláról volt valamennyiben módunk, 
hogy aztán aprádonként, a demagógia 
vinilinvásznából szabott szellemi asz-

Sylvester Lajos (Gondola)

Forduló antennák
Az 1989-es romániai fordulat hangulata 

talterítôtôl émelyegve forduljunk el. 
Ekkor fordultak el antennáink fizikai 
mivoltukban, külsôségeikben is egy 
ország szellemi éltetô központjától a 
szélrózsa minden irányába. Ka-
tasztrofálisnak éreztük ezt, mind-
annyian, s menekült is elôle, ki aho-
gyan tudott. Képesek voltunk a 
határmenti Félixfürdôig szaladni, 
hogy láthassunk egy rossz meccset. 
Tulceán, a Duna-delta kapujában az 
Egreta szállóban bekapcsoltuk — úgy 
unalomból — a tévékészüléket és Kisi-
nyev vagy Ogyessza jelentkezett. Azt 
hittem, valami folytán kivételezett 
szobába kerültem, s kiderült, hogy 
szomszédaim is ugyanilyen készülé-
keket találtak. Kézdivásárhelyen az 
ipari negyed antennaerdeje észak-
keleti irányúra fordult, s ha holmi 
nagy esemény ígérkezett, százak ug-
ráltak akrobataként az antennahuzalok 
dróthálójában. A határmentiek a le-
robbant honi kulturális élet és iskolai 
oktatás kiegészítéseként a szomszéd 
vagy távoli népek kultúrájából csi-
pegettek, s vettek nyelvleckét.

Jó volt ez, mert átmentette mû-
veltségigényünket, mindenféle ízlé-
sünket. De fájdalmasan szomorú volt, 
mert az ország szellemi éltetô köz-
pontjától fordított, taszított, szakított 
el, hittem, szinte pótolhatatlan károkat 
okozva, s egy folyamat visszafordíthat
atlanságától is rettegve.

Az utóbbitól most nem félek. Meg-
fordultak az antennák. Egyik óráról a 
másikra fordultak meg. S most, a 
hozzáértôknek gondot okozva százak 
szaladgálnak, hogy szinte érthetô 
óvatosságból ki nem jelentett, de 
legalább öt-hat éve nem mûködô té-
vékészülékeiket ismét mûködôképessé 
tegyék. Egyik pillanatról a másikra 
fordult elôször Temesvár, majd Bu-
karest felé a világ. Az antennáival is. 
Lehet-e annál biztatóbb valami, emel-
heti-e magasabbra büszkeségünket és 
méltóságérzetünket, mint az, hogy 
most a szomszédos és távoli népek 
fordulnak felénk antennáikkal de 
biztató mosolyukkal és segítô ke-
zeikkel is. És nem szenzációéhség 
tereli mifelénk érdeklôdô figyelmük, 
nem abban gyönyörködnek, amit, sok 
esetben épp a kifelé fordító antennák 
révén tôlük mentettünk át, s tanul-
ságaikat összegezve építettünk ma-
gunkba, hozzáadva mindazt, ami sa-
játosságainkból fakad.

Megfordultak az antennák, s én nem 
félek, hogy ez a befelé fordulás 
egyoldalúvá tenne. Nem, mert meg-
teremtôdik idôk múltán a befelé for-
dulás meg kitekintés normális egyen-
súlya, s a világnak nemcsak ketrecbe 
zárt bámulói, hanem részesei lehetünk 
magunk is.

Háromszék,
1989. dec. 28., 4. szám

Sylvester Zoltán: 
Üzenet iskolámba

A Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégium — nemrégiben még Mate-
matika-Fizika Líceum — háza táján 
jártam a minap, egykori iskolámban, s 
az ódon hangulatú folyosókon sétál-
gatva úgy éreztem: végre igazi 
szellemi arculatához méltó képet öltött 
az a több mint 130 éves kollégium. A 

falakon, a régi kongresszusi és 
munkalátogatási fotók, a semmitmon-
dó faliújságok, demagóg jelszavak, a 
Kovászna megye dinamikus fejlôdését 
bemutató grafikonok helyett a régi, 
mostanig pincében porosodó kicsen-
getési tablók. Század eleji megsárgult 
fényképek, ódon címerek, cifrabetûs 
feliratok: Református Székely Mikó 
Kollégium, és modern, képzômû-
vészötletekkel megoldott mûalkotások 
ezeken a ,,Légy jó mindhalálig” világát 
idézô folyosókon. Lám, mondom ma-
gamnak, hiába próbálták oly régóta 
már, és minden eszközzel megvál-
toztatni ez iskola szellemi arculatát — 
most gróf Mikó Imre, a bôkezû is-
kolaalapító is örvendene, ha látná 
ezeket az újjászületô folyosókat.

Hiába pofozták át az egykori Mikó 
Kollégiumot Matematika-Fizika Lí-
ceummá, ez az iskola úgyis hû maradt 
önmagához: még az utóbbi években is 
szinte teljes osztályok kerültek 
padjaiból egyenesen a felsôoktatási 
intézményekbe. De gondoljunk csak 
vissza, régebbre, azokra az idôkre, 
mikor még nem csapott le minden 
lehetôségünkre a zsarnokság vasökle, 
mikor még jutottunk némi levegôhöz 
— hogy hosszabb, észrevétlenebb 
legyen a fuldoklásunk: — gondoljunk 
azokra, akik késôbbi munkájukkal 
megalapozták és öregbítették az alma 
mater hírnevét: Makkai Sándorra és 
Egyed Ákosra, Bihari Józsefre és 
Bágya Andrásra, Szabó Árpádra, Beke 
Györgyre és Domokos Gézára — s a 
sort még hosszan folytathatnánk. 
Vagy a rangos és ízes iskolai fo-
lyóiratokra, a Gyökerekre — melynek 
szívesen olvasnánk újabb számait —, a 
hetedhét országot két keréken be-
barangoló és az országos tantárgy-
versenyekrôl tucatszámra hazahordott 
díjakra. Ez az iskola mintha mindig is 
ragaszkodott volna ahhoz a Németh 
László-i alapelvhez, miszerint a ki-
sebbség létjogosultsága a minôség: 
nincsenek esélyeink a megmaradásra, 
ha hagyjuk elburjánozni a rosszat, az 
ocsút, az értéktelent.

Két évvel ezelôtt, 1988. júniusában 
mi voltunk az elsô végzôs diákok, akik 
nem énekelhették az iskola himnuszát 
a kicsengetési ünnepségen, sôt, még az 
sem adatott meg nekünk, hogy magyar 
nyelven elbúcsúzzunk a Mikó-kollé-
giumtól. Akkor azt is el szerettem 
volna mondani, hogy manapság az 
iskolának egyik legfontosabb kül-
detése a szétszórtság felszámolása, az 
emberpalánták fedél alá gyûjtése, a 
közösség-kovácsolás. Nem lehetett. 
Most lehet, és ezután valóban az 
egymásra találás mûhelyei lehetnek 
ezek a tantermek. Nem mondhattam 
el azt sem, hogy az iskoláknak mindig 
táplálniuk kell azt a reményt, hitet, 
tudatot, hogy ,,bár zord a harc, megéri 
a világ, ha az ember az marad, ami 
volt: nemes, küzdô, szabad lelkû.” És 
lám, e végsôkig elszánt és elkeseredett 
emberek, ,,nemes, küzdô, szabad lelkû 
diákok” merték a zsarnokság képébe 
kiáltani: lôjetek le!

Most már más. Születôben van va-
lami új, valami furcsa, számunkra 
ismeretlen dolog, amivel nem is na-
gyon tudjuk, mit kezdjünk. Még nem 
volt benne részünk. Megérdemeljük 

de még nem tudunk hozzá méltóak 
lenni.

Tény, hogy most már nyugodtan le-
írhatom az iskolánk falán is végre 
ismét ott díszelgô szavakat: Sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollé-
gium.

Sylvester Zoltán
(jelenleg PhD fokozatú geológus 
kutatómérnök a Shell houstoni 

intézetében)
(1990. február 4., 35. szám)

Veszeli Lajos festômûvész 
Budapesten keltezett levele
Drága Lajos!
Igy, újesztendô elôtt veszem ke-

zembe a plajbászt, hogy papírra ves-
sek néhány sort neked. Ez azért is 
érdekes, mert pont húsz évvel ezelôtt 
ilyenkor pihegtem konyhaasztalotok 
mellett ott Sepsiben, s akkor jutott el 
egyáltalán a tudatomig, hogy mi is 
történt az elmúlt napokban. Te reggel 
elrohantál gyûlésre, családod még 
aludt, én meg ott kókadoztam a 
konyhában.

Ma is eleven elôttem ez a kép. Az 
elôzô éjszakai forró víz a kádban, ami 
égette alélt testemet, az éltetô pá-
linkád, amely visszahozott az életbe az 
átélt viszontagságok után. Ott, akkor 
1989. december végén a konyhában, 
végigfutott rajtam minden. A kül-
detésem, a forradalom illata és bûze, a 
szabadság, a testvériség, a magyarság 
sorsa és jövôje. Ott, akkor béke 
költözött belém, át akartam ölelni az 
egész világot, és megcsókolni Jézus 
kezét, hogy engem idáig vezérelt.

Húsz esztendô nagyon nagy idô, sok 
minden történt azóta. Most nem 
egészen úgy érzem, hogy béke van 
belül — mert kívül sincs —, de ha 
kellene, a küldetést ma is vállalnám, 
bármi áron is!

Néhány perce, hogy olvastam Móra 
Ferenc „Pót-levél a Jézuskához” címû 
csodálatos írását, ami mindent elmond 
a korról, a kórról. Feltétlenül olvasd el, 
rövid, velôs telitalálat.

Ennyi idô távlatából is úgy érzem, 
hogy ritka találkozásaink ellenére te 
vagy az igazi ember, a kapocs, aki 
számomra megtestesíti a forradalmárt, 
a szellemi barátot, a jóra összeesküvôt 
és az erdélyi értelmiséget.

Úgy gondolom, neked el kell me-
sélnem azt a megható és felkavaró 
eseményt, ami a ’89-es erdélyi utamat 
követôen — úgy három év multával —
történt:

A Küldetésben címû írásomban is 
szereplô kamionsofôr, Weiber Péter 
izgatott hangon, telefonon kért egy 
találkozásra. A Veszprémi Napló szer-
kesztôségével szemben levô kocs-
mában találkoztunk. Péter szokatlanul 
idegesnek tûnt, és kérdezte, milyen 
italt iszunk. Furcsállottam, hiszen 
emlékeztem az együtt töltött napokra, 
hogy ô egyáltalán nem iszik szeszes 
italt. No, ezt most megcáfolta, és 
egymás után kérte az Unicumokat. 
Vagy négy felest megittunk, amikor 
felemelte asztalra szegezett tekintetét, 
a szemembe nézett, és csak ennyit 
mondott: „bocsáss meg nekem, mû-
vészem!”. Értetlenül néztem, felhor-
kanva mondtam: mi bajod, Péter, 
miért kérsz te bocsánatot tôlem?

Ismét lehorgasztotta fejét, úgy 
motyogta:

— Elkövettem valamit ellened, ami-
kor azt a szép küldetést teljesítettük.

— Mit, Péter? Te?! Hiszen te hi-
hetetlenül nagy tettet vittél végbe. 
Olyat, amire csak nagyon kevés ember 
képes. Irdatlan veszélyhelyzetekben a 
te lélekjelenléted mentett meg ben-
nünket. A te bátorságod, a te kitar-
tásod… — s akartam folytatni, de ô 
mélyen lehajtott fejjel csak ennyit 
mondott: „Bocsáss meg, Lajos”.

— De miért — pattantam fel.
Bátorságot merítendô, idegessé-

gében lehajtotta a sokadik Unikumot, 
és kitört belôle a szó:

— Tudod, amikor a román határnál 
nem engedtek át senkit a határôrök, 
mindenki a szörnyûségekrôl, az áldat-
lan állapotokról regélt… akkor volt a 
taxisgyilkosság… vadásztak a segély-
szállítmányos autókra… nem lehetett 
tudni, melyik fegyveres szekus, 
melyik forradalmár… szörnyûséges 
káosz közepén dekkoltunk a határ-
állomás egy várótermében, ahol te egy 
ponyván elaludtál… — És tovább öm-
lött belôle a szó:

— Én kimentem a kamionunkhoz, és 
az én oldalamról áttettem a te ol-
daladra a dróttal felerôsített vörös-
keresztes zászlót. Mert akkor értettem 
meg, hogy a kereszt, az egy célpont. S 
ha lônek, akkor… — Elcsuklott a hang-
ja, átölelt és könyörgött: „Bocsáss meg 
nekem! Ugye megérted: ott, akkor, 
beszartam!” — Sírt, zokogott ez a bátor 
sofôr a vállamon. Átöleltem, és magam 
is könnyes szemmel csak annyit tud-
tam kinyögni:

— Péter, te egy csodálatos ember 
vagy! Három évig hordtad, cipelted 
ezt a lelki terhet magaddal. Most kijött 
belôled, rendben van! Nincs mit 
megbocsátani, te hôs kamionpilóta.

Hát így történt. Ezt csak azért írtam 
meg neked, hogy megmutassam egy 
élete végéig panelben lakó egyszerû 
halandó emberi nagyságát. Sajnos 
azóta ô eltávozott közülünk, de egy 
biztos: patyolat-tisztán ment át a 
túlvilágra.

Igaz barátsággal ölellek, családodnak 
és Gajzágó Marcinak, Magyari 
Lajosnak, Farkas Árpinak és a 
többieknek is békés, boldogabb 
újesztendôt kívánok:

Budapest, 2009. december 28.
Veszeli Lajos

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

Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST. 
ST. KILDA

ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700
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KRÓNIKA 

A múltból idézünk
(Melbourne)
November 23-án d.u. nagy élményben 

volt részem. Véleményem szerint nem 
csak nekem, hanem a megjelent több-
ségnek is. Ugyanis a Magyar Központ 
Szent István templom társalgójában, 4 
órai kezdettel egy Magyar elôadáson 
vettünk részt. Szándékosan írtam 
nagy M betûvel, mert a megtiszteltetés 
kiérdemelt volt. Nem azért, mert telt 
ház volt, hanem az ötlet, a cél, a bele-
tett elôkészület, munka érdemel nagy 
dicséretet.

Mondjam el végre, hogy mi történt? 
Az újonnan megalakult TÖRTÉNEL-
MI és BÖLCSÉSZETI Társulat tar-
totta elsô elôadását. Tudjuk, hogy 
Magyarországon Mátyás királlyá vá-
lasztásának ötszázötvenedik évfor-
dulójáról egész évben különbözô 
megemlékezéseket tartanak e re-
neszánsz korszakról, így mi is idô-
szerûnek láttuk e témakört a csoport 
bemutatkozó elôadásaként.
Pakai Imre üdvözölte a megjelen-

teket, majd jómagam Szilágyi Erzsé-
bet élettörténetét ismertettem. 
Arany János Szilágyi Erzsébetrôl 

írta Mátyás Anyja címû verset mély 
érzéssel szavalta el Kocsis Margit. 
Imre Hunyadi Jánosról, végül Nagy 
Jocó Mátyás királyról tartott elôadást.

Visszaemlékezem a régmúltra, az is-
kolában a történelmi órákra, amiktôl 
mindig féltem. Unalmas volt bemagol-
ni az anyagot, nem tudta megfogni 
képzeletem. Inkább a nyelvtan, mate-
matika, torna volt az érdeklôdési kö-
röm. De most, ez az elôadás remek, 
szórakoztató és röviden tömör volt. 
Most érzem igazán, hogy többet kell 
tudnom, és másoknak is átadni. Büsz-
kén beszélhetünk a több mint évezre-
des múltúnkról, a számtalan magyar 
csillagainkról. Beleértve tudósainkat, 
íróinkat, mûvészeinket.

Szünetben kávé, tea csokis keksz 
szolgált frissítôül.
Kovassy Éva olvasta fel a magyar 

canberrai nagykövet Csaba Gábor úr 
levelét, amelyben gratulált a csoport 
megalakulásához és tolmácsolta jó-
kívánságát a sikeres mûködéshez.

Felemelô érzés volt Fodor Béla ver-
ses kötetének bemutatása. Lám, az 
emigrációban is lehetséges az új te-
hetségek felbukkanása. Versei közül a 
költô maga, majd Juhász Géza és 
Pakai Imre szavaltak a már ismert, 
megszokott tehetséggel.

Befejezéshez közeledve, Szarkáné, 
Papp Etelka beszámolója következett 
európai útja alkalmából. Etelka felke-
reste a híres szent helyeket, szinte 
zarándok utat tett meg. Beszámolójá-
ban hûen és pontosan elbeszélte ta-
pasztalatait, érzéseit. Egy pisszenést 
sem lehetett hallani a teremben. Igen 
szép és színes volt az elôadása. Talán 
mindenkinek könnyes lett a szeme a 
meghatódottságtól. Az enyém igen.

Szép délután volt. Még másnap is az a 
boldog lelki megelégedés töltött el az 
értékes elôadás után. Kiknek is köszön-
hetjük mindezt? Az indító személy 
Nagy József, Jocó volt, aki Pakai Im-
rével beszélte át ötletét. Most már 
ketten tervezgettek igen erôteljesen és 
hirdetések, egyéni beszélgetések után 
a Társulat megalakult szeptember 28-
án. Persze, a Központ Igazgatósága 
elôzetes megbeszélése és helyeslése 
után.

Jövôbeli tervünk szerint Március 22-
én lesz a következô elôadásunk. Témá-
nak Géza fejedelem, Sarolta és István 
király, az elsô kapcsolat a keresz-tény-
séggel, majd Liszt Ferenc életrajza, 
néhány részlet mûveibôl. Harmadik 
téma pedig Jókai Mór, a csodálatos 
írónk élete és részletek a hihetetlenül 
termékeny, színes irodalmából. Köny-
vei közül sokat megfilmesítettek.

Nem tudom, hogy egy keveset sike-
rült e átadnom saját élményembôl, de 
kérek mindenkit, és bízom abban, hogy 
a magyar kultúránkat a lehetôségek 
szerint ápolni és terjeszteni fogjuk. Le-
gyünk büszkék múltunkra, adjuk to-
vább a következô nemzedéknek és 
mindenkinek, akit a szép és jó érdekel.

Teleky Ilonka

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni ‘Prep’-töl - érettségi vizsgáig

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES
Dandenong High School (melway 90 C/5)

Szombat de. 9.00-töl 12.20-ig
Beiratkozási lehetöség az internetröl:

southeast@vsl.vic.edu.au
vagy az iskolánál az Area Manager-nél

Angela Natoli Tel: 9791 9289
Kedd, csütörtök és péntekenként

Az iskola év február 6-án, szombat kezdödik.
Részletes információt ad esti órákban
Bartha Gyöngyi m.0409 857 819 vagy

Körlaki Ági t.9570 1638

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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SPORT Csak az arany hiányzik 
a gyûjteménybôl 

Magyar sportolók minden 
téli játékon részt vettek

A téli sportágakban Magyarország 
nem nagyhatalom, de a szerény hazai 
körülmények ellenére is az eddig meg-
rendezett húsz téli olimpia mind-
egyikén volt magyar résztvevô, s az 
éremgyûjteménybôl csak az arany 
hiányzik. A február 12-én a kanadai 
Vancouverben kezdôdô XXI. téli 
olimpiai játékokon kis létszámú ma-
gyar csapat vesz részt. A mûkor-
csolyázó Sebestyén Júlia a negyedik 
olimpiájára készülhet.

A magyar sportolók mérlege elég 
szerény az eddig megrendezett húsz 
téli olimpián, amelyen összesen 189 
honfitársunk versenyzett, közülük a 
gyorskorcsolyázó Egyed Krisztina 
(1992–2002 között) négy olimpián sze-
repelt, tizenegyen pedig három világ-
versenyen vettek részt. Ugyancsak 
tizenegy olyan olimpikonunk van, aki 
téli és nyári olimpián egyaránt 
versenyzett. Sportolóinknak eddig 
bajnoki címet nem sikerült szerezni 
— Hunyady Emese osztrák színekben 
nyert aranyat 1994-ben. A magyar 
mérleg: 2 ezüst- és 4 bronzérem, to-
vábbá négy 4., négy 5. és egy 6. he-
lyezés. A legeredményesebbek a mû-
korcsolyázók voltak, akik az eddigi 47 
olimpiai pontból 39-et szereztek.

A mûkorcsolyázásban világbajnok 
Rotter Emília, Szollás László páros 
1932-ben csak az adakozók segítsé-
gével tudott kijutni a Lake Placid-i 
játékokra (1932). Az amerikai publi-

kum nagy ovációval fogadta páro-
sunkat, és óriási tapssal jutalmazta a 
gyakorlatukat. Mindez kevésnek bi-
zonyult, a pontozók szerint a magyar 
korcsolyázók kûrje túl sok akrobatikus 
elemet tartalmazott, így csak harma-
dikok lettek az Orgonista Olga, Szalay 
Sándor kettôs elôtt. Négy év múlva 
Garmisch-Partenkirchenben (1936) a 
Rotter, Szollás kettôs ismét bronz-
érmet nyert, s a negyedik helyen is 
magyar páros végzett, a Szekrényessy 
testvérek, Piroska és Attila.

A magyar sportolók eddigi legsi-
keresebb olimpiája 1948-ban St. Mo-
ritzban volt, ahol a legtöbb pontot 
szerezték. Gyorskorcsolyázásban Pa-
jor Kornél — a sportág elsô és egyetlen 
magyar világbajnoka — betört az 
északi menôk közé, és tízezer méteren 
negyedik lett. A mûkorcsolyázó Király 

Ede egyéniben az ötödik, párosban 
pedig — valóságos hóviharban — Ké-
kessy Andreával ezüstérmet nyert. 
Párosunk eséllyel vette fel a versenyt 
a belga Baugniet, Lannoy kettôssel, de 
a nyugati pontozók a belgáknak ked-
veztek.

A mûkorcsolyázók sikereit a Nagy 
testvérpár, Mariann és László foly-
tatta. Oslóban (1952) kitûnô kûrt futva 
bronzérmesek lettek, s Cortina d’Am-
pezzóban (1956), az erôs mezônyben is 
tartani tudták harmadik helyüket. Az 
ország kedvence, Almássy Zsuzsa 
1968-ban sikeresen mutatkozott be 
Grenoble-ban, ahol erôs mezônyben a 
hatodik helyen végzett. Négy év múl-
va Szapporóban Almássy ragyogó 
szabadkorcsolyázásával nagy közön-
ségsikert aratott, a kötelezôje azonban 
nem sikerült jól, így csak ötödik lett. A 
fiatal Regôczy Krisztina és Sallay 
András már elsô olimpiáján, 1976-ban 
Innsbruckban ötödik helyezéssel bi-
zonyította tehetségét. Négy év múlva 
pedig Lake Placidben látványos prog-
ramjukkal nagyon közel kerültek a 
dobogó felsô fokához, azonban az el-
fogult szovjet pontozó miatt, egyetlen 
helyezési számmal a Linicsuk, Kar-
ponoszov szovjet kettôs mögött csak 
ezüstérmesek lettek. A közönség azon-
ban gyôztesként ünnepelte a magyar 
kettôst, s meg is szavazták nekik a 
közönségdíjat.

Az elmúlt két évtizedben sportolóink 
nem közeledtek, inkább távolodtak az 
élmezônytôl, 1980 és 2002 között nem 
szaporodott érmeink száma, sôt, pont-
szerzô helyezéseinké sem. 2006-ban 
Torinóban, 26 év után, végre ismét 
magyar pontszerzésnek örülhettünk: 
két rövid pályás gyorskorcsolyázó, 
Huszár Erika és Knoch Viktor révén 
egy negyedik és egy ötödik helyezést 
könyvelhettünk el. Sportolóink esélyei 
a vancouveri olimpián sem túl biz-
tatóak, sôt már odajutottunk, hogy a 
részvétel kiharcolása is elismerést ér-
demlô teljesítmény.

Kételyek nélkül
Válasz Kô András 

„Rejtekhely a kajak 
orrában cimû” cikkére 

Elnézését kérem, hogy ilyen sokáig 
várattam a szóbanforgó ujságcikk 
megválaszolásával, de több körülmény 
tartotta fent a levelemet..

A legfontosabb ezek közül az egyik 
„fôszereplô” Hódy László távol léte 
Ausztráliából. 

Talán tisztázásként papirra vetem a 
következôket mint az a személy aki 
legközelebb állt a zászló relikviák 
megvételéhez és haza juttatásához:-

1/  A zászlók a melbournei Charles 
Leski Auctions Pty. Ltd. ház által 

lettek piacra téve és Philip Miskin az 
1956-os Olimpiai falú táborparancs-
nokának [Commandant (major) of the 
Olympic Village] hagyatékából kerül-
tek eladásra.  

2/ A zászlók megvételének ko-ordi-
nálását  az Ausztráliai Erdélyi Magyar 
Szövetség nevében mint annak elnöke 
jómagam vállaltam és a szükséges 
anyagi fedezetet közadakozásból az itt 
élô magyarság teremtette elô.

3/ Az árverést megelôzôen kapcso-
latba léptem a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) Fôtitkárával dr. Ka-
muti Jenôvel, hogy tudnak-e a zászlók 
árverezésérôl és hogy szándékukban 
áll-e megvenni azokat.

A válasz mind két kérdésre negativ 
volt, hozzátéve, hogy a MOB-nak nincs 
meg az anyagi háttere a zászlók 
megvételéhez.

Tettem ezt, hogy kizárjam a lehe-
tôségét annak, hogy egymás ellen 
verjük fel a vételárat. azaz licitáljunk

5/ A zászlókat eredetileg a MOB-nak 
voltak szánva megörzésre és a leve-
lezésbe itt kapcsolodott be dr. Szabó 
Lajos a zászlók elhelyezésével kap-
csolatosan.

6/ Mikor a zászlók haza juttatására 
került a sor én tengeren túli útra ké-
szültem és a dolog megszervezését 
Hódy László volt magyar élsportoló és 
válogatott, Európa bajnok valamint 
ausztrál olimpikonra bíztam. Ré-
szemre adott helyzetjelentését ide-
másolom:

Miután átadtad nekem az ügyek inté-
zését és elutaztál, három e-mail üze-
netem és telefon hívásom volt Dr Ka-
muti Jenôhöz. Soha nem hivott vissza, 
hanem egy üzenetet hagyott, hogy hiv-
jam fel Babuti Lajos szervezôt.

Vele háromszor beszéltem és a végen 
abban maradtunk, hogy:

a/ ôk már egyszer átvettek egy hiva-
talos melbourni zászlót,

b/ sok hamisitvány van a forga-
lomban, (?)

c/ nekünk kell bizonyitanunk, hogy a 
mienk az eredeti,

d/ mástól tudtam meg, hogy Pesten 
nincs múzeum a zászlók kiállitásának

e/ az egyik barátom — magángyûjtô 
és kiállitásokat rendez mindenütt Ma-
gyarországon azt ajánlotta, hogy 
Egerbe vigyük a zászlókat,

f/ a MOB-tol is ott voltak hivatalos 
személyek az egri zászlóátadáson, te-
hát nem volt titok,

g/  a Duna TV-vel is meg lett beszélve 
a mi döntésünk.

7/ Hódy László javaslatát, hogy a 
zászlókat Egernek ajándékozzuk Mel-
bournbe történt visszatértem után 
hagytam jóvá.

Kô András cikkében Dr. Szabó Lajos 
megjegyzése igen furcsán hangzik 
hogy „el lehet vitatkozni azon, vajon 
eredetiek-e, illetve valójában az olim-
piai falu bejáratalát diszitették-e” (sic) 

….(a zászlók)
Ez a kérdés korábban fel sem merült 

velem történt levelezésében. (Lenne 
ez savanyú szöllô?)

Részünkrôl a tényhez semmi kétség 
sem fér.

Itt élô több magyar bizonyítja, hogy a 
„lyukas zászló” az Olimpiai falu be-
járatához vezetô úton, a résztvevô 
nemzetek zászló tengerének kiemelt 
elsô helyén lengett megtiszteltetésként. 
Ebböl egy éjjel valaki kihasitotta az 
utált „rákosi cimert”

Majd a tábor parancsnok utasitására 
a „lyukas zászló” az itt élô magyarság 
által a táborparancsnoknak ajándé-
kozott és az kérésükre a Kossuth 
cimeres zászlóval lett felváltva.

A MOB vagy a Sportmúzeum csupán 
magára vethet, hogy a zászlók nem 
Budapestre kerültek és ezt egyedül és 
kizárólag a megfelelô és általunk várt 
levelek hiánya okozta.

Kô András cikkében több zászló léte-
zése van megemlitve. 

Ezt magam részérôl teljesen ter-
mészetesnek találom, mivel az olim-
piai játékok több helyen lettek meg-
tartva. Gondolok itt a vizi sportokra, 
atlétikára, tornára, öttusára és így 
tovább. Ezeken a helyeken mindenhol 
felvoltak tüntetve az olimpián részt-
vevô nemzetek lobogói. 

Ezek közül talán több is magyar 
kézre kerülhetett?

Igy tehát lehetséges, hogy a „bécsi” 
zászló is Melbournebôl származik. 
Tudomásunk van a zuglói Csanádi 
Árpád iskolának ajándékozott zász-
lóról is.

Még egy dologot kivánok tisztázni. A 
döntést nem az egri származásó fiatal 
hozta, hanem jómagam mint az 
Ausztráliai Erdélyi Szövetség elnöke 
Hódy László javaslatára.

A két fiatal mint „postás” volt hasz-
nálva, mivel a névtelen adakozó kiván-
sága az volt, hogy a zászlókat itt szü-
letett vagy itt élô fiatalok vigyék 
haza.

Remélem pár pontatlanságot tisztáz-
tam és megvagyok gyôzôdve, hogy a 
két relikvia zászló a méltó helyre 
került. 

Abban is biztos vagyok, hogy dr. 
Székely Ferenc és az egri Sport-
múzeum a Magyar Olimpiai Bizottság 
vagy a budapesti Sportmúzeum ren-
delkezésére fogja bocsátani mint  
kölcsön tárgyat a zászlókat egy arra 
méltó és megfelelô alkalom adtán.

Elnézést a level terjedelméért és 
kérem levelem másolatát juttassák el 
Kô András részére.

Mellékelek két irást, melyek az itteni 
Magyar Élet hetilapunkban jelent 
meg a zászló vétel idején.

Tisztelettel és hazafias üdvözlettel
Pelle Lajos – elnök.

Melbourne, 2010 Január 15.

Takács Károly az akarat és az 
elszántság örök bajnoka 

Száz éve született Takács Károly kétszeres olimpiai bajnok, a magyar és a 
nemzetközi sportlövészet kiemelkedô egyénisége. A Magyar Olimpiai Bizottság 
hagyományôrzô bizottsága a centenárium alkalomból megkoszorúzta a sírem-
lékét a Rákoskeresztúri temetôben.

A magyar sport hôsei közül is kimagaslik Takács Károly, aki hiába volt a 
harmincas években az ország egyik legjobb pisztolylövôje, mivel csak al-
tisztként, ôrmesterként szolgált, nem lehetett válogatott. Az 1936-os berlini 
olimpián már altisztek is szerepeltek, s ennek hatására itthon is feloldották a 
fôtiszti szabályt. Huszonnyolc éves korában mégis majdnem véget ért ígéretes 
sportlövô pályafutása, sôt úgy volt, hogy a katonaságot is el kell hagynia. Ször-
nyû balesetet szenvedett ugyanis 1938 szeptemberében. Egy hadgyakorlaton, 
gránátszedés közben Takács kezében felrobbant egy gyutacs, s leszakította a 
jobb kézfejét. Vége, gondolták sokan, de ô testi fogyatékosként sem adta fel. 
Horthy Miklós kormányzó kivételes kegyelmébôl nem kellett leszerelnie, s a 
lövészetet is folytatta — bal kézzel. 

A sportlövôk úgy tudják, a kézváltás lehetetlen, Takács Károly azonban sok-
sok gyakorlással, és hatalmas akarattal legyôzte a lehetetlent is, és 1939-ben 
már tagja volt a világbajnokságot megnyerô gyorstüzelô válogatottnak.

Páratlan pályafutása a második világháború után is folytatódott. Az 1948-as 
londoni olimpián hármas holtverseny és egy ellene irányuló óvás után világ-
csúccsal gyôzött, úgy, hogy elôre megírta bajnoki nyilatkozatát. Négy év múlva 
Helsinkiben megvédte címét, 1956-ban, 46 évesen viszont már nem került az 
élmezônybe.

Sikeres pályafutása után a Honvéd eredményes és elismert edzôje lett. A 
sors csúf igazságtalansága, hogy a mindig fegyelmezett katona, aki az életében 
soha nem ivott alkoholt, nem dohányzott, sôt elkerülte a cigarettázókat, mindig 
sportszerûen élt, 66 éves korában mégis tüdôrákban halt meg… 

Születésének századik évfordulója alkalmából a Magyar Sportlövôszövetség 
Takács Károly-emlékévet hirdetett, Lôjünk, ahogyan ô lôtt mottóval.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

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

Level 13 / 256 Queen Street Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. Az  angol polgári forradalom 
kirobbanása elôtt, 1640-ben ülésezô 
törvényhozó testületet, amelyt a király 
három hét után feloszlatott, 2. Francia-
országot, 3. Kossuth Lajos, 4. London-
ban, 5. Ingovény, 6. Norvégiához, 7. 
Testszín, a festészetben az emberi bôr 
színe, 8. 173 méter, 9. Argentina, 10. 
Grizzly.

E heti kérdéseink:
1.Ki volt a kedvese a mondabeli Art-

hur király feleségének, lady Ginevrá-
nak? 

2. Vajon mikor lépte át az elsô sze-
mélygépkocsi az óránkénti 100 km-es 
sebességhatárt: 1899-ben, 1919-ben 
vagy 1939-ben?

3. Mi voltt a neve a világ elsô atom-
meghajtású tengeralattjárojának?

4. Melyik népszerû együttes tagja 
volt Robbi Williamsz?

5.Ki írta A kentaur, Az eastwicki bo-
szorkányok és a Nyúlcipô címû regé-
nyeket?

6. Hogy hívják a fôhôsnôt a Tomb 
Raider címû számítógéppes játékban 
és a belôle készült filmben?

7. Ki volt az a mesterember, aki 
Odüsszeusz kérésére elkészítette a 
trójai falovat?

8. Ki találta fel a bûvös kockát?
9.Melyik német író teremtette meg a 

világirodalom fogalmát?
10. Milyen költôi álnevet használt 

Kisfaludi Sándor mûveiben?
A válaszokat jövô heti számunkban 

közöljük.
Összeböngészte C. G.

Tanár úr kérem

NA NE...
A királylány este elmegy a királyfi 

szobája elé és szól neki: — Lépésem 
nesztelen, itt állok meztelen. A királyfi 
beengedi. Másnap este megint megy a 
királylány: — Lépésem nesztelen, itt 
állok meztelen. Megint beengedi. Így 
megy ez napról-napra. De aztán a ki-
rályfi elmegy a háborúba. Hazajön, a 
királylány megint megy a szobájához: 
— Lépésem nesztelen, itt állok mez-
telen. De a királyfi kiszól: — Kérésed 
hasztalan, itt állok...

* * *
Idôsebb házaspár fekszik este az 

ágyban. A feleség megbökdösi az urát:
— Te, alszol? — Nem. — Akkor 
beszélgessünk! — Inkább alszok !

* * *
Egy idôs házaspár elmegy Istentisz-

teletre. — Mikor a szertartást végzik a 
közben megszólal a feleség: —Szellen-
tettem egy csendeset, mit csináljak? 
— Cserélj elemet a hallókészüléked-
ben.

* * *
3 autós karambolozik egymással. 

Megszólal a német mercis:— Egy heti 
munkám odalett. Erre megszólal a 
francia renaultos:— Egy havi munkám 
veszett kárba. Mire a magyar traban-
tos:— Egész életem munkája odave-
szett! Erre a másik kettô: — Minek 
vettél olyan drága kocsit?!

* * *
A skót kisgyerek megkérdezi az ap-

jától: — Apa, mi lesz karácsonykor a fa 
alatt? — Hajópadló kisfiam.

* * *
Két férfi már másodszor ütközik ösz-

sze a bevásárló kocsival a TESCO-ban. 
Megszólal az egyik megértôen: 

— Talán maga is a feleségét keresi? 
— Igen, én is. A magáé hogy néz ki? 
—  Szôke, kék szemû, csinos, jó alakú. 
A magáé?

 — Hagyjuk az enyémet, keressük a 
magáét.

* * *
Egy asszony rántottát készít regge-

lire a férjének. A férj hirtelen beront a 
konyhába. — Óvatosan! VIGYÁZZ! 
Egy kicsivel több vajat tegyél bele. 
JAJJ! Túl sokat sütsz egyszerre. TÚL 
SOKAT! Fordítsd meg! FORDÍTSD 
MEG AZONNAL! Több vaj kell! Jajj! 
JAJJ, mi lesz most?! TÖBB VAJAT! 
ODAÉG! Óvatosan... VIGYÁZZ! Azt 
mondtam, ÓVATOSAN! SOHA nem 
hallgatsz rám, ha fôzöl. Soha! Fordítsd 
meg! Gyerünk! Normális vagy? EL-
MENT AZ ESZED? Ne felejtst el 
megsózni. Mindig elfelejted megsózni! 
Sózd! SÓZD MEG! SÓZD MÁR! Az 
asszony értetlenül bámul rá: — Mi a 
franc van veled? Azt hiszed nem va-
gyok képes megsütni egy rántottát? A 
férj nyugodtan válaszol: — Csak meg 
akartam mutatni, milyen érzés, ami-
kor vezetek.

* * *
Két részeg tántorog hazafelé hajnal-

ban. Mennek-mennek, egyszer csak-
megszólal az egyik:  — Jön föl a nap. 
Mire a másik: — Mééé, azt is ittunk?

* * *
Bíró a vádlotthoz: — Kéri a következô 

kérdést, vagy megáll három évnél?
* * *

A világ legnagyobb felfedezéseit 
olyan emberek tették,  akik túl hülyék 
voltak ahhoz, hogy felfogják, az adott 
dolog lehetetlen.

* * *
Az univerzumban kell lennie értel-

mes életnek a Földön kívül. Legéke-
sebb bizonyítéka ennek, hogy egyik se 
próbálja felvenni velünk a kapcso-
latot.

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
BORZAS

A német nyelvterületen élôk egyik 
legkedveltebbb zenés tv-mûsora a 
Musikantenstadel. Bajor, osztrák és 
svájci tv-állomások közös mûsora. 
Színes, változatos és amiért magam is 
szívesen nézem, hallgatom, hogy men-
tes a rock-pop ôrjöngéstôl, kizárólag 
népi muzsika dominál benne. Triók, 4-
5 tagú kisegyüttesek és természetesen 
rezesbandák mûködnek közre sok ki-
tûnô énekessel és énekesnôvel, végül 
jódli minden mennyiségben. A prog-
ramot egy Karl Moik nevû osztrák 
férfiú vezeti, ô maga is énekel, még-
hozzá kettesben Wazl’ nevû drótszôrû 
dakszlijával. Frenetikus sikert arat-
nak, melyet nagyon is megérdemelnek. 
Moik elénekli a maga többstrófás 
nótácskáját, s a refréneknél együtt 
jódliznak unisonoban a kutyulival, aki 
hihetetlen zenei talentummal rendel-
kezik. A mûsorszám végén persze — a 
közönség vastapsának kíséretével — 
Wazl’ megkapja a neki járó, kiérdemelt 
„extra wurstját”, egy szál virslit, me-
lyet nagy boldogan a szájában visz ki a 
kulisszák mögé, hogy ott kényelmesen, 
nyugodtan elfogyassza. Sajnos Wazl’ 
régen meghalt, Moik is nyugalomba 
vonult.

Nem vagyok különösebben szenti-
mentális alkat, de ennél a mûsornál 
régi emlékek térnek vissza és sze-
meim elhomályosulnak, mert 1955-
ben nekem is volt egy négylábú 
„kollégám” Óbudán, akivel két hónapot 
volt szerencsém együtt dolgozni. Az 
én kutyám is tudott jódlizni, rendkívüli 
muzikalitás rejtôzött benne, szebben 
vonyított, mint én. 

Elmondom, hogyan kerültünk össze. 

Mint említettem, ’55 nyarán az Árpád-
híd közelében lévô Mókus utcai Híd 
Étteremben, pontosabban kisvendég-
lôben mint sramli gitáros egy cékla-
fejû sváb harmonikással és egy róka-
képû romával cincogtam. A cigány 
szépen muzsikált, úgy sírt a kezében a 
hegedû, mint egy kéthónapos csecse-
mô, akit elfelejtettek tisztába tenni. Ez 
a kitûnô konyhájú, hangulatos kis-
kocsma valamikor a Kéhli vendéglôs 
család tulajdona volt, majd államo-
sították és így került a III. kerületi 
Vendéglátó Vállalat kezelésébe. A 
húszas években Krúdy Gyula kedvenc 
kocsmái közé tartozott, bár Krúdynak 
minden kricsmi törzshelynek számí-
tott, életének nagy részét kiskocs-
mákban töltötte, szinte félmámorosan 
írta nagyszerû regényeinek egy ré-
szét. Nos, a kerthelyiségbôl nyílott a 
borospince ajtaja, melyet egy alka-
lommal véletlenül nyitva felejtettek, s 
így fordulhatott elô, hogy a utcáról be-
surrant egy kutya az udvarra és le-
osont a nyitott ajtón át a hûvös 
pincébe, s ott elbújt a hordók mögé. 
Idôközben — anélkül, hogy tudtak 
volna az ebrôl — bezárták az ajtót. 
Este, amikor elkezdtük a cini-cini mu-
zsikát, az éneklés és dinomdánom kö-
zepette hiába nyüszített az eb, nem 
hallotta meg senki. A hívatlan látogató 
végül is elfáradt és elaludt. Mivel köz-
beesett egy szabadnap, csak két nap 
múlva fedezték fel a pincérek. 

A kutyuka igen barátságosnak mu-
tatkozott. A szakácsnô enni adott neki, 
majd az egyik felszolgáló összeöntö-
gette egy pohárba a fröccsmaradékokat 
és megkínálta vele a szomjúságtól 
meggyötört ebet, aki nem sokat teke-
tóriázott, hanem mohón belefetyelte a 
savanykás nedût. Szót szaporítani nem 
akarván, a kutya a kocsma minden-
napos törzsvendége lett, s mivel köny-
nyen barátkozott, a vendégek is meg-
kedvelték. Kócos bundájáról 
elnevezték Borzasnak. Késôbb — csak 
úgy viccbôl — rászoktatták a pálinkára 
is és ezek után már el sem lehetett 
volna verni a szerencsétlent a kör-
nyékrôl, de nem is akarták, mert mind 
a vendégek, mind a személyzet reme-
kül elszórakoztak rajta. Egész este 
ide-oda ténfergett az asztalok között, 
itt is, ott is löktek neki egy-egy csontot, 
mócsingot, melyet Borzas serény 
farkcsóválással nyugtázott. Életemben 
még egy ilyen iszákos jószágot nem 
láttam. A kínos az volt a dologban, 
hogy hamar bepiált és amíg mi mu-
zsikáltunk, egyensúlyát vesztve im-
bolygott a vendégek lábai körül.

Egyébként igen hamar megbarát-
koztunk és amikor elkezdtem énekelni, 
odajött hozzánk, leült velünk szemben 
és együtt vonyítottunk, sôt a tiroli nó-
táknál — egy kis jóindulattal — jód-
lizásnak mondható hangokat hallatott. 
Néhány nap múltán már egész szépen 
haladt  a zene, illetve az éneklés terén. 
Megfigyeltem, hogy voltak kedvenc 
nótái, melyeknek hallatán magától is 
jódlizni kezdett. Néha olyan tapsot ka-
pott, hogy Maria Callas is megiri-
gyelhette volna. Nemsokára híre ment 
a városban az óbudai jódlizó kuyának 
és csapatostól jöttek a kíváncsi em-
berek, hogy meghallgassák a sram-
libandával éneklô csodaebet.

Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy 
abban a két hónapban igen jól ke-
restünk, mert Borzas tudományából 
mi is jócskán profitáltunk. Akkor vet-

tem a gyerekeknek új télikabátot, a 
feleségemnek irhabundát, magamnak 
meg egy szép asztrahán kucsmát. Egy 
pesterzsébeti javasasszony oktatott ki, 
hogy bundát, kucsmát júliusban, szal-
makalapot meg decemberben kell 
venni. Ezen a nyáron úgy feltört a csa-
lád, mint Cinkotán a talajvíz. Azzal 
büszkélkedhetem tehát, hogy én való-
ban láttam, sôt hallottam egy éneklô 
kutyát, az meg külön öröm számomra 
még ma is, hogy együtt dolgozhattam 
vele. 

Minden álom egyszer véget ér— 
szólt a korabeli sláger. Egy mozgalmas 
nyári este szegény Borzas karrier-
jének vége szakadt. Valamelyik ostoba 
vendég megitatta sörrel, a kutya 
mátósan kitántorgott az utcára és egy 
arra haladó taxi elütötte. Ezért lábadt 
könnybe a szemem, amikor Karl Moik 
dakszliját jódlizni hallottam. Idôköz-
ben azon járt az eszem, hogy ôszre, 
szerzôdésem lejárta után összeállok 
Borzassal, elszerzôdünk kettesben 
nyugatra. Istenkém, mennyi pénzt 
összekerestünk volna...! Sajnos a sors 
keresztül húzta a tervemet. Hát hiába, 
ilyen az én szerencsém.
Párkeresés computerrel
A napokban egy különös rock-pop 

koncertet közvetített a BR II. Rádió 
állomás. Belehallgattam, kíváncsi vol-
tam, hogy milyenek lehetnek az olyan 
zeneszámok, melyeket computerrel 
komponáltak. Néhány perc múlva az 
az érzésem támadt, mintha betéved-
tem volna ezer, nyírásra váró, kétség-
beesetten bégetô új-zélandi birka kö-
zé.

Napjainkban a TV-bôl zúduló vizuális 
információk áradata lassan fölösleges-
sé teszi az olvasást. Sok mai gyerek pl. 
alig tud fejben összeadni, kivonni, 
szorozni. Elôkapják a zsebszámoló-
gépet, nyomkodják a gombokat, és 
pillanatok alatt „köpik” az eredményt. 
Ez tulajdonképpen nem lenne baj, de 
ezáltal megszûnik az önálló gondolko-
dás kényszere. A gyermekjátékok is 
computerrel mûködnek. Elnézem a 
kölköket, amint üveges szemmel 
böködik a billentyûket, és együtt rán-
gatóznak a képernyôn megjelenô fi-
gurákkal. Ugyancsak megdöbbentô az 
utcán walkmant hallgató, merev te-
kintetû suhancok látványa. Az emlé-
kezô képességet is fokozatosan elher-
vasztják a computerek, helyettünk 
emlékeznek. Az a gyanúm, hogy a mai 
fiataloknak már nem is lesznek em-
lékeik. Ha valamilyen tényre, dátumra 
kíváncsiak, lehuppannak a házi com-
puterek elé és az adatok százait va-
rázsolják elô — gondolkodás nélkül. 

Ezzel el is érkeztünk az un. „compu-
ter-házasságok” korszakába. Hol van-
nak már azok az idôk, amikor még a 
nyavalya törte a legényt a vágytól sze-
relmének ablaka alatt cigányzene 
kíséretével. Az viszont kétségtelen, 
hogy computerrel sok idô takarítható 
meg. Csak az a baj, hogy sokan az így 
megspórolt idôvel nem tudnak mit 
kezdeni, unatkoznak, márpedig az 
unalom néha rossz tanácsadó. Minden 
házasodni vágyó embernek van vala-
miféle elképzelése, hogy milyen élet-
társat szeretne. A házasságközvetítô 
irodákban ma már — a betáplált kí-
vánságok alapján — computer segítsé-
gével választhatjuk ki a mennyasz-
szonyt vagy a vôlegényt. Sok nô él is a 
lehetôséggel, és számítógép igénybe-
vételével válogat a férjjelöltek között. 
Kétségtelen, hogy a computer házas-
ságoknak elônyei is vannak, mint pl. 
ritkábban fordul elô csalódás.

Valamikor régen az ember zsúrokon, 
tánciskolában, ringlispílen ismerke-

dett szerelmével, ám némely románc, 
csalódással végzôdött. Volt sírás-rívás, 
fogak csikorgatása, szerelmes levelek 
tûzbe vetése, cselédlányok gyufát it-
tak, vôlegények világgá mentek Kana-
dába, Ausztráliába, mások Lökösházán 
kezdtek új életet. Manapság ritka az 
érdekházasság, amely régen sem volt 
kimondottan szerencsés.

Napjainkban leegyszerûsödtek a dol-
gok. Bemegyek a párkeresô irodába, 
bediktálom a jövendôbelimmel kap-
csolatos kívánságaimat: csípô, derék, 
mellbôség, a szem és haj színét, a 
testmagasságot, az orr formáját —
pisze, karvaly vagy uborkaformájú 
legyen —-, majd a bôr színét, fehéret, 
sárgát, esetleg, feketét óhajtok. A fül 
alakját (vannak férfiak, akik a kajla-
fülût keresik, mert az ilyenek jobban 
hallják a férj pattogó parancsait), 
mindezek után a computer perceken 
belül kiöklendez vagy öt-hat menyasz-
szonyjelölt címet, tehát nincs más 
dolgom, mint nyakamba kapni kacsos 
lábaim, és felkeresni a megadott cí-
meken élô hölgyeket. Becsöngetni — 
vagy, ha a nô netán ugandai, megdön-
getni a kunyhó falát —, és máris 
elôttem áll álmaim tündére. Tüzetesen 
megbeszélni az esküvô részleteit, s 
ezzel az életközösség elôfeltételei ké-
szek, már csak a lagzi van hátra. 
Rengeteg fölösleges kiadás takarítható 
így meg, keresôszolgálat segítségével. 
Hajdanán a kedvesnek szerenádot 
adni nem volt olcsó mulatság, mert pl. 
amíg a cigány húzta a nótát az ablak 
alatt, rövidesen megjelentek a csendô-
rök, és felírták a hôsszerelmest csend-
háborításért. Ha az amorózó a kocs-
mában húzatta a cigánnyal szerelme 
nótáját, nem csupán egy „rundót” kel-
lett fizetni a bandának, hanem borra-
valót is illett adni, nehogy smucignak 
tartsák a faluban. Nem minden szere-
lem ért meg ilyen fáradozást, kiadást. 
A virágcsokrok küldözgetésérôl nem 
is szólva, mily sokba kerültek. Mindezt 
a computer fölöslegessé teszi, viszont 
ez által érzelmi világunk elsorvad. Ha 
végre megvan a testhez álló feleség, 
valamelyik klinikán mesterséges 
megtermékenyítést lehet igényelni, 
ugyanis a pénz utáni kajtatásban a 
férjnek nem jut ideje a szaporodás 
természetes aktusára. Kilenc hónap 
múlva megérkezik a „mû gyerek” szé-
pen felnô mû tápszeren, kap a szülôk-
tôl egy computert, s nincs vele tovább 
gond, eljátszadozik vele élete végéig. 
Mindez abszurdnak hangzik? Igen! De 
a legjobb utón haladunk a föntiek 
megvalósítása felé…

PS. Idetartozik még, hogy hallottam egy 
olyan legényrôl, aki fekete hajú arát vá-
lasztott, elvette feleségül, boldogan éltek 
egy darabig. Aztán egyszer csak az 
asszony elment a fodrászhoz, és minden 
ok nélkül halvány lilára festette hajzatát. 
Este, amikor a férj hazatért a munkából és 
meglátta „újjávarázsolt” nejét, hanyatt 
dobta magát a konyhakövön, majd vége 
lett a házasságnak. A váláshoz nincs szük-
ség computerre.

*
Klimcsák Benedek péceli gyepmes-

ter október 6-án este fél hétkor ittas 
állapotban tért haza és fölpofozta 
hitvesét, Kormos Macát. Ez volt az 
elsô eset, de egyben az utolsó is, mert 
miután a menyecske kisírta magát, 
türelmesen megvárta, amíg embere 
elalszik, majd éjféltájban elôvette a 
kredencbôl a súlyos, öntöttvas pala-
csintasütôt és komótosan laposra ver-
te férje-ura ábrázatát, ami olyan lett, 
mint a kiskunsági rónaaág legelészô 
gulya és gémeskút nélkül. Büntetését 
leülte, de azóta senki sem meri megüt-
ni Macát...
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

ÁGYNEMÛ. A legjobb minôségû, 
európai stílusú pehelypaplan és -
dunyha egyenesen a gyártótól. Régi 
paplanját újrahúzzuk, felfrissítjük. 
Ágynemût méretre készítünk. Nagy-
kereskedô árak. Csecsemô- és gyer-
mekágynemûk, asztalterítôk. Nyitva 
hétfôtôl csütörtökig reggel 10-tôl 
délután 4-ig, pénteken de. 10-tôl du. 2-
ig. Magyarul beszélünk. Specialty 
Quilts, 18 Porter St., Prahran, Vic. 
3181. Telefon (03) 9525-2922.     

FOGÁSZAT Békéscsabán! Ugor-
jon be hozzánk! Telefon: 36-66-321-
791, mobil 3670-227-3820, 
www.denteverest.com

ELADÓ 6 SZEMÉLYES VICTÓRIA 
MINTÁS HERENDI ÉTKESZLET, 
HUSOS TÁL, SZAFTOS TÁL, SA-
LÁTÁS TÁL STB. VALAMINT VIC-
TÓRIA ASZTALI LÁMPA. ÁR MEG-
EGYEZÉS SZERINT. 

Érdeklôdés Tel.: 0419 218-581

HAZAKÖLTÖZÔK — UTAZOK FI-
GYELEM! Eladók vagy bérelhetôk, 
Budapest határában BUDAKESZIN a 
vadaspark szomszédságában lakó-
parkban lévô lakások, minden igényt 
kielégitô minöségben. Web oldalon 
megtekinthetöek. 

Kérem hivja Istvánt a 0419 607-869 
mobil számon.

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

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 ügy-
feleket, de kérésre — elôzetes meg-
beszélés szerint — saját otthonában is 
felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-
bourne). Kérje Izabellát.   

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

Figyelem!
Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175

Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

BUDAPESTEN a XI. kerületben 
VIII. emeleti szépen berendezett 2 
szobás lakásban, jó kilátással, nagyon 
jó közlekedései lehetôséggel lakás 
kiadó, napi $55-ért. Érdeklôdni lehet: 

sanyi0@freemail.hu, 
vagy 0011-361-7080 892 (este), vagy 

Mobil: 0011-361-6030-5409 963

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, min-
den 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

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.

ANGOL és MAGYAR nyelvoktatást  
vállalok (beszélgetés, írás, olvasás, 
segítség vizsgákhoz és iratok kitöl-
tésében). Felsôfokú képesítéssel, inter-
netes, egyéni és csoportos oktatási 
gyakorlattal rendelkezem. Személyes 
megbeszélés a 0408-966-403 telefon-
számon. (Sydney Z 27)

BÚTORASZTALOS! Vállaljuk 
konyhák, szekrények, irodabútorok, 
beépített bútorok felmérését, 3D 
tervezését, gyártását garanciával 
ingyen árajánlatal. Hívja bizalommal 
Adam-ot a  0450 086-227 számon.

HAZATELEPÜLÔKNEK! Eladó 
Budapesten VII. kerület Rottenbiller 
utcai, 47 négyzetméter alapterületû, 
alacsony rezsijû,  gázfûtéses, 2 szoba, 
fürdôszoba, konyhás, elsô emeleten 
lévô öröklakás. Keleti pályaudvar, busz, 
metró  3 pec  gyalog.  Irányár 85.000 
ausztrál dollár. Érdeklôdés a 02 9603-
3757, vagy 0425-262-491 számon. (A22)

 
MEGBIZHATÓ magyar fiatalember 

hétvégi munkát vállal. Minden 
lehetôség érdekel: kertészkedés, 
fûnyírás, csatornatisztítás, festés, 
hegesztés, biztonsági rácsok stb. Hívják 
Zolit a 0415-444-913 telefonszámon.

(Sydney A 23)

BENTLAKÓ gondozónôt keres 
vasárnap délután 5 órától péntek 
reggelig egyedülálló idôs hölgy, aki 
jó egészségben van. Hívja Mancit a 
9371 5252 telefonszámon.

(Sydney A 24)

ELADÓ Budapesten 75 nm alap-
területû, kétszobás, II.emeleti bel-
városi lakás, 3 percre a Parlamenttôl 
és a metrótól. Igényesen felújitva, 
gáz központi fûtéssel, gépesített 
amerikai konyhával, légkondicio-
nálóval, teljes bútorzattal. Felvilá-
gosítás: email: 

zjancsi@yahoo.com.au
tel: +361 787 0832.
(A25)

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN

magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.
Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!

Olcsó. modern szobák,
úszómedence, BBQ., játszótér festôi környezetben.

Az étteremben magyar ételek is kaphatók!

Tóth Éva és Zoltán szeretettel várja önöket.
Telefon: (02) 6928-7294 Fax: (02) 6928-7128

Email: halfwaymotel@bigpond.com

Hume Highway, Tarcutta

Alarm-system,
security camera, inter-
com, digitalis antenna 

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 
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