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Március 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilárd nevû olvasóinkat.
Szilárd: a magyar nyelvújítók alkot-

ták a Konstantin lefordítása útján.
Köszönthetjük még Aladár, Borsi-

ka, Konstantin, Riza, Rozina, Teréz 
ne-vû barátainkat. 
Március 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gergely nevû olvasóinkat.
Gergely: a görög Gregoriosz latinos 

Gregorius formájának rövidülése. Je-
lentése: éberen ôrködô.
Köszönthetjük még Engelhard, Mik-

sa, Maximilian, Szibilla nevû bará-
tainkat.  
Március 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Krisztián, Ajtony nevû olvasóinkat.
Krisztián: a latin Christianus rövidü-

lése, jelentése: Krisztushoz tartozó, 
keresztény.
Ajtony: török eredetû régi magyar 

személynév, jelentése arany.
Köszönthetjük még Hubert, Lean-

der, Rodrigó, Solt, Zina nevû 
barátainkat.
Március 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Matild nevû olvasóinkat.
Matild: a német Mathilde, régebbi 

alakváltozata szerint Mechtilde név-
bôl, melynek jelentése: hatalom, harc. 
Köszönthetjük még Metta, Paulina, 

Tilla, Tilda nevû barátainkat.
Március 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kristóf nevû olvasóinkat.
Kristóf: a görög Khristophorosz név 

rövidülése, jelentése: Krisztust hordo-
zó. 
Köszönthetjük még Kelemen, Lujza, 

Lukrécia, Zakariás nevû barátain-
kat.
Március 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Henrietta nevû olvasóinkat.
Henrietta: a német Henrik nôi válto-

zatának a magyarban és néhány szláv 
nyelvben használt változata.
Köszönthetjük még Ábrahám, Bálint, 

Euzébia, Herbert, Jetta, Marina 
nevû barátainkat.
Március 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gertrúd nevû olvasóinkat.
Gertrúd: germán eredetû név. Jelen-

tése a dárdák varázslónôje, becézése 
Gerta, Trudi.
Köszönthetjük még Ármin, Jozefi-

na, Patrick, Petúr nevû barátainkat.

A lengyelek –– akárcsak országuk gazdasági helyzetével kapcsolatban –– a 
saját anyagi helyzetük változatlanságát vélik a következô egy évben, akik vi-
szont változást prognosztizálnak, azok is inkább pozitív irányban érzik elmoz-
dulni azt. A csehek és a szlovákok többsége szintén a változatlanságra szavaz, 
azonban körükben az állapot romlását többen vélik, mint annak javulását. A 
legnagyobb arányban pedig a magyarok szerint fog az alapvetôen sem jó anya-
gi helyzet tovább romlani: tízbôl négyen gondolják így.

A felmérésbôl kiderült: tízbôl két lengyel jónak és további négy átlagosnak 
tartja országának jelenlegi gazdasági helyzetét. Ebben jelentôsen eltér a másik 
három visegrádi országtól, hiszen azokban átlagosan tízbôl hárman vannak, 
akik jónak vagy átlagosnak vélik a gazdasági helyzetet és a többségben azok 
vannak, akik szerint az inkább rossznak mondható –– írta a Tárki. Kitértek arra 
is, hogy a lengyelek többsége szerint a következô egy évben nem lesz változás 
az ország gazdasági helyzetében, és csak 18 százalékuk véli úgy, hogy romlani 
fog a helyzet. A csehek, a lengyelek és a magyarok viszont ennél nagyobb 
arányban (rendre 36-36-38 százalék) gondolják azt, hogy rosszabb lesz a gaz-
daság helyzete. 

Hivatalosan is törölnék Sztálin 
pécsi díszpolgárságát

Visszavonná a Sztálinnak az 1947-ben adományozott díszpolgári címet Pécs 
fideszes alpolgármestere, Nagy Csaba –– írja a Bama.hu Baranya megyei 
internetes újság. Ugyan Nagy szerint sem érvényes már a díszpolgári cím, de 
azt akarja, hogy ezt hivatalosan is mondják ki.

A kommunizmus áldozatainak emléknapján az egyik helyi iskolában mondott 
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FOGY A MAGYAR
Mintegy 34 ezer fôvel csökkent a népesség egy év alatt Magyarországon: 2,7 

százalékkal kevesebb gyermek született és 0,2 százalékkal többen haltak meg 
2009-ben, mint az elôzô évben –– közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nemzetközi vándorlás figyelembevételével becsült népességszám az idô-
szak végén 10 millió 13 ezer fô volt.

A születésszám március kivételével az év valamennyi hónapjában alacso-
nyabb volt, mint az elôzô évben. A csökkenés mértéke különösen novemberben 
és decemberben volt számottevô, amikor az újszülöttek száma az elôzô év 
azonos hónapjaihoz viszonyítva 6,3 százalékkal volt kevesebb.

„Sikeres válságkezelés” –– még 
sosem voltak ennyien munka 

nélkül
A 2009. november –– 2010. januári idôszakban a 15-74 éves foglalkoztatottak 

száma 3 millió 750 ezer, a munkanélkülieké 456 ezer fô volt, ami 10,8 százalékos 
munkanélküliségi rátát jelentett –– közölte a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH).

A munkanélküliségi ráta 10,8 százalékos értéke 2,4 százalékponttal haladta 
meg az egy évvel korábbit, az elôzô három hónapi idôszakhoz viszonyított 0,3 
százalékpontos növekedés némileg alacsonyabb az elôzô év hasonló idôszakában 
mértnél. Az egy évvel korábbi három hónapos idôszak átlagával összehasonlítva 
a foglalkoztatottak száma 89 ezerrel csökkent, a munkanélküliek száma 105 
ezerrel nôtt, miközben 16 ezerrel többen jelentek meg a munkaerôpiacon.

Mára Kolumbia gazdasága is 
megelôz minket 

Miközben a kormányzat szerint helyzetünk és megítélésünk folyamatosan 
javul a világban, a Bloomberg felmérése hazánkat a világ szegényeinek élme-
zônyébe sorolta. A munkanélküliség és az infláció mértékét összegzô nyomo-
rultsági indexünk alapján rosszabb helyzetben vagyunk nemcsak az összes 
térségünkben található versenytársainknál, de megelôznek bennünket olyan 
harmadik világbeli országok is, mint Kolumbia vagy Marokkó. Az éves romlás 
mértéke pedig olyan hatalmas, hogy azzal még Indiát is lekörözzük. Az ország 
fokozatosan leszakad a térségben, hiszen a balti államokban, de még Ukrajnában 
is javuló tendenciát jeleznek a mutatók. Magyarországon a felmérések szerint 
ma csaknem hatmillióan élnek a létminimum közelében, míg a társadalmi 
összjövedelem zömét mindössze négyszázezren birtokolják.

Egymilliónál több magyar 
használ teletextet naponta

A valamely hazai tévécsatorna teletextjét naponta használók száma újra 
elérte a napi egymillió látogatót, ami az internet-penetráció dinamikus növeke-
désének fényében talán meglepô adat. A MillwardBrown –– TGI felmérése 
szerint a szolgáltatások közt az RTL Text volt e legkeresettebb 2009 utolsó ne-
gyedévében is, bô másfélszer annyi napi látogatót vonzott, mint a TV2 Text.

Az olvasók sokat használják az évek óta látogatott mûsoroldalakat, a napi-
heti program, az idôjárás, a hírek rovatok továbbra is népszerûek, ahogy a te-
letext technikával képernyôre kerülô feliratok is kedveltek. Összesen 2,3 millió 
tévézô megy a teletextre.

Miközben Magyarországon nôtt a napi felhasználók száma, Nagy-Britanni-
ában 2009 decemberében megszûnt a teletextes hírszolgáltatás. A szolgáltatás 
jogait birtokló Teletext UK szerint kereskedelmi szempontból már nem volt 
kifizetôdô a pusztán reklámbevételekbôl fenntartott tartalomszolgáltatás.

Gazdasági helyzet: borúlátóbbak 
vagyunk mindenkinél

A magyarok a saját gazdasági helyzetükkel kapcsolatban borúlátóbbak a má-
sik három régióbeli országhoz képest, és úgy gondolják, jövôre még rosszabb 
lesz a helyzetük –– derül ki a Tárki által készített közvélemény-kutatás ada-
taiból. 

A négy közép-európai ország lakosainak saját anyagi helyzetükrôl alkotott 
véleményét vizsgálták. Ennek eredménye szerint a csehek, a lengyelek és a 
szlovákok pozitívabban látják saját anyagi helyzetüket ma és a jövôben is, míg 
a magyarok esetében jóval több a pesszimista. Magyarországon tíz megkér-
dezettbôl öten mondják, hogy jó vagy átlagos az anyagi helyzetük. A rossz 
anyagi helyzetrôl nálunk kétszer-háromszor annyian számoltak be, mint a cse-
heknél, a lengyeleknél vagy a szlovákoknál –– olvasható a Tárki elemzésében. 
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HÍREK Pampuska
Miközben a rektor ôrizetbe vétele 

mellett kommandósok lepték el a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, 
az azt felügyelô Honvédelmi Minisz-
tériumban pedig kétmilliárdos sikkasz-
tásról beszélnek, a tárcavezetô Szeke-
res (Vidám) Imre pampuska-, közismer 
tebb nevén fánkzsúrt rendezett válasz-
tókörzetében, a Jászságban. Az MSZP 
politikusa szociális téren igen érzé-
keny, elôfordult, hogy disznót vágott a 
helyiek nagy örömére, máskor meg 
felbuszoztatta a jász nyugdíjasokat a 
fôvárosba, hol egy Országház-látoga-
tásra, hol a hadtörténeti múzeumba, 
természetesen kiadós ebéddel, vacso-
rával egybekötve. Mindig is szerette 
hangsúlyozni, hogy szûkebb pátriájáért 
mindent megtesz. (Különösen így, vá-
lasztások elôtt.)

Nemrégiben egy lakossági fórumon 
elkeseredetten azt mondta: „Lehet, 
hogy most ezt a választást el fogjuk 
veszíteni, pedig még annyi jó ötletem 
lett volna.” Mindjárt be is szólt egy 
nyugdíjas a hátsó sorból: „Imre, volt rá 
nyolc éved…”

Nem állt le vitatkozni, mit is mondha-
tott volna? Hogy ô nem szavazta meg a 
vizitdíjat, a kórházi napidíjat, az áfae-
melést, a nyugdíjcsökkentést, a milliár-
dos önkormányzati megszorításokat? 
Hogy nem nyomott igen gombot a 13. 
havi nyugdíj elvonásakor, a családi 
pótlék befagyasztásánál, a gázártámo-
gatás megszüntetésekor? 

Ki kelti a gyûlöletet?
Ne menjünk el szó nélkül az újlipót-

városi antifasiszta tüntetés kapcsán 
megszólaló kormánypárti újságírók 
véleménye mellett. Németh Péter, a 
Népszava fôszerkesztôje ekképpen ke-
sergett: „Bátran mondjuk ki, kevesen 
vagyunk, legalább ennyiben legyen 
bátorságunk.” Kicsit késôbb ugyanô: 
„Olyan hatalom készül itt, Magyaror-
szágon, amelyiknek tetszik, hogyha 
embereket –– bennünket –– fel akarnak 
lógatni az Andrássy út fáira, vagy a 
Kossuth tér póznáira.”

Itt emlékeztetném a szónokot, hogy a 
Fidesz–KDNP-vel (valószínûleg rájuk 
gondol Németh) éppen az a bajuk a ha-
talom mai birtokosainak, hogy állítólag 
nem mondanak programot. Pogrom-
programot meg különösen nem. Ez a 
kijelentés egyszerû félelemkeltés, 
uszítás, hátha valaki beveszi… Egészen 
másként értékelte a hatalom közelmúlt-
ját és a jelenét egy másik baloldali új-
ságíró, Bächer Iván (Népszabadság), 
amikor így fogalmazott: „Beleölték ma-
gukat a korrupció mocskos mocsará-
ba.”

A két gondolatban csak a –– jelképes 
–– gyilkosság közös. Németh Péter a 
várhatóan kormányra kerülôkben látja 
a potenciális gyilkost, Bächer az önma-
gával végzô baloldalt vizionálja. Sze-
rencsés lenne valamiféle közös állás-
pont kialakítása.

Az újlipótvárosi öngerjesztésen (mot-
tó: Fasisztákkal nincs párbeszéd!) 
egyébként részt vett Mesterházy Attila 
miniszterelnök-jelölt is, aki beszédet 
ugyan nem mondott az egybegyûltek-
nek –– lehettek vagy két-háromszázan 
––, csupán az újságírókat tájékoztatta 
arról, hogy a gyûlöletkeltés ellen tün-
tetni kell. Az sem zavarta, hogy ezúttal 
(is) ôk keltették a gyûlöletet…

Pilhál György
(Magyar Nemzet) 

várhatóak a társaság mûködésében, így többek között sor kerül a hálózat 
átalakítására, további leépítésekre.

, a szakszervezeti megállapodások újratárgyalására, valamint a beszállítói 
szerzôdések újratárgyalására. A légitársaság vezérigazgatói tisztét továbbra is 
Martin Gauss tölti be.

Korábban az is felmerült, hogy ha nem lesz megállapodás, akkor 
elôfordulhat, hogy a Budapest Airport nem engedi felszállni a Malév gépeit 
Ferihegyrôl. A Népszabadság már ekkor azt írta, hogy ugyan nagyobb a 
remény a sikerre, mint korábban, de félô volt, hogy az orosz fél az utolsó 
pillanatban hátrál ki. A Budapest Airport a mostani közgyûlés eredményétôl 
tette részben függôvé, hogy engedi-e felszállni az eladósodott társaság gépeit.

A megállapodás nem hozott meglepetést abban az értelemben, hogy a 
magyar állam már eddig is jelezte, hogy tôkére konvertálná a vele szemben 
fennálló adósságot, amellyel gyakorlatilag 95 százalékos tulajdonra tenne szert 
a társaságban - épp ez történt péntek éjjel. Korábban az oroszoknak is hasonló 
tervei voltak, vagyis hogy tôkésítik a rájuk esô 30 millió eurót, de ez 
elmaradt..

A Malév privatizációjára 2007-ben került sor, amikor a 100 százalékban 
állami tulajdonban lévô légitársaságban az AirBridge vált meghatározó 
tulajdonossá. Az AirBridge többségi tulajdonosa két magyar magánszemély, 
kisebbségi tulajdonosa pedig Borisz Abramovics orosz üzletember lett. A 
privatizáció célja az volt, hogy a folyamatosan veszteségesen mûködô Malév 
számára új piaci lehetôséget, a tôkehelyzet javítását, és a mûködés 
hatékonyabbá tételét biztosítsa.

Magyarország uniós tagságával megszûnt annak a lehetôsége, hogy az állam 
pénzügyi támogatással mesterségesen tartsa életben a légitársaságot. A be-
fektetôi elképzelések megvalósulását az idôközben kialakult súlyos világ-
gazdasági válság meghiúsította. A válság szerte a világon számos légitársaság 
csôdjéhez vezetett. Így csôdbe ment a Borisz Abramovics által Oroszországban 
mûködtetett légitársaság hálózat is. Borisz Abramovics AirBridge részvényei 
az orosz állami tulajdonban lévô Vnyesekonombank birtokába kerültek. A pri-
vatizáció során a bank nyújtott finanszírozást és garanciát Borisz Abramovics 
részére. 

Iskolagyümölcs: 
negyven forint egy alma

Az iskolagyümölcs programban résztvevô gazdálkodók almánként negyven 
forintos támogatást kapnak, uniós forrásból. Jelenleg több mint ezerhatszáz 
általános iskola alsó tagozatos diákja kap friss almát, hetente legalább kétszer.

Az akció, melynek távlati célja az ifjúság táplálkozási szokásainak javítása, 
tanév végéig tart. A programban szállítóként a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium (FVM) által elismert zöldség-gyümölcs termelôi csopor-
tok és szervezetek (TÉSZ), illetve azok társulásai, valamint olyan almatermelôk 
vesznek részt, akik legalább tíz hektár termôterülettel rendelkeznek. 

A szállítók –– legalább három hónapon keresztül, legalább heti gyakorisággal 
történô szállítást vállalva –– biztosítják az iskoláknak az almát. Ennek ellenérté-
két az MVH a kezdeményezés támogatására uniós és nemzeti forrásból bizto-
sított, több mint 1,1 milliárd forintból folyósítja. 

beszédében Nagy Csaba pécsi alpolgármester közölte, hogy szerinte vissza kel-
lene venni Sztálintól a díszpolgári címet.

„Levéltári adatok alapján Joszif Visszarionovics Sztálin 1947-ben díszpolgári 
címet kapott városunk akkori vezetésétôl” ––- idézi a Bama.hu Baranya megyei 
internetes újság a fideszes politikust.

Nagy Csaba hozzátette: „ez a cím jogilag már aligha tekinthetô érvényesnek, 
mégis hiányát érzem annak, hogy Pécs Megyei Jogú Város vezetése külön ha-
tározatban még nem erôsítette meg Sztálin megfosztását ettôl a rangjától.

Az alpolgármester közölte, hogy a pécsi közgyûlés következô ülésén elôter-
jeszti, hogy a város „mondja ki határozatban is Sztálin megfosztását a díszpol-
gári címtôl”.

Több mint 25 milliárdért újra 
állami kézben a Malév

Létrejött a megállapodás a Malév helyzetének rendezésérôl, 95 százalékban 
állami tulajdonba kerül a Malév –– közölte a Pénzügyminisztérium (PM). A 
magyar állam több mint 25 milliárd forinttal emelt tôkét a cégben, a cél pedig 
nem kevesebb, mint hogy a Malév legkésôbb 2012-re nyereségessé váljon. 

 Oszkó Péter pénzügyminiszter, az orosz Vnyesekonombank, a légitársaság 
korábbi fô tulajdonosa, az AirBridge Zrt., a Malév Zrt. és az MNV Zrt. kép-
viselôi aláírták azt a dokumentumot, miszerint a Malév Zrt-ben a magyar állam 
szerez meghatározó, 95 százalékos tulajdont. A fennmaradt 5 százalékkal az 
AirBridge rendelkezik.

A pénzügyi tárca közleménye szerint a tulajdonosváltás a Malév tôkéjének 
leszállításával, és tôkeemeléssel megy végbe. A magyar légitársaság egyik 
legnagyobb hitelezôje a Vnyesekonombank marad, amely így korábbi tulajdo-
nosi szerepvállalását alapvetôen hitelezôire változtatta.

A tulajdonosváltás, a Malév helyzetének rendezése egy hosszú tárgyalás-
sorozat eredménye. A magyar állam a megbeszélések során mindvégig arra 
törekedett, hogy az ország érdekei érvényesüljenek, biztosítsa a nemzeti légi-
társaság mûködôképességének fenntartását, s mindez úgy történjen, hogy a 
megállapodás megfeleljen a hazai és az uniós jogszabály követelményeknek - 
derül ki a közleménybôl.

A magyar állam a Malév tôkeemelésében részben készpénzzel, részben pe-
dig apporttal, korábbi adósságok konvertálásával vett részt, így összesen 25,2 
milliárd forinttal emelt tôkét a légitársaságban. Az MNV Zrt. már korábban 
kezdeményezte a Vnyesekonombankkal szemben a korábban vállal 32 millió 
eurós garancia lehívását. A bank ennek a kötelezettségének eleget tesz. Ugyan-
csak a megállapodás része, hogy a Malév viszonylag kedvezôtlen feltételû 
hiteleit a pénzintézet kedvezôbbre, alacsonyabb kamatozásúakra váltja.

A magyar állam többségi tulajdonba kerülése lehetôséget teremt a társaság 
pénzügyileg stabil mûködésének megteremtésére. Ugyanakkor folytatni kell a 
társaságnál már megkezdett erôteljes restrukturálási programot, részint hogy 
minél kevesebb adóforintot emésszen fel a társaság pénzügyi megmentése, 
másrészt, hogy az Európai Unió ne ítélje tiltott állami támogatásnak a magyar 
állami szerepvállalást.

Az iparági tanácsadó bevonásával folyó program célja, hogy a Malév legké-
sôbb 2012-re nyereségessé váljon. Ennek érdekében további kemény lépések 

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

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
MELBOURNE-i KONZULÁTUSA
Világos István tiszteletbeli konzul

vezetésével
a következô napokon fogad ügyfeleket:

kedden és szerdán d.e. 10-töl d.u. 2-ig
Cím: 123 St.Georges Rd, Nth Fitzroy 3058

(Melway Ref. Map 30 B 12)

Telefon (03) 9486-3397 Fax (03) 9830-0952

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
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Elpolitizált kegyeletElpolitizált kegyelet
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Európai Tanács aztán 2007. áp-
rilis 19-én Luxemburgban hozott úgy-
nevezett kerethatározatot a kérdés-
ben. Ez kimondja, hogy – amennyiben 
elfogadják azt –, az EU tagállamainak 
büntethetôvé kell tenniük a holoka-
uszttagadást. A kerethatározat azon-
ban azt is kimondja, hogy a tagálla-
mok maguk dönthetik el, pontosan 
milyen esetben büntetik a szóban 
forgó cselekményt. A kerethatározat 
ajánlatainak enyhébb változata sze-
rint a holokauszttagadást a tagálla-
mok megtorolhatják úgy is, hogy ki-
zárólag azt büntetik, ha a cselekmény 
célja agresszióra és gyûlöletre való 
felbujtás nagy nyilvánosság elôtt. Ez 
a megfogalmazás védi a szólássza-
badságot, és kevesebb visszaélésre 
ad lehetôséget a kormány számára – 
azonban egyben kevésbé hatékony a 

holokauszttagadás általánosabb meg-
nyilvánulásai ellen.

Domán István fôrabbi, az Országos 
Rabbiképzô és Zsidó Egyetem pro-
fesszora a Hetek-nek nyilatkozva üd-
vözölte a törvényt, amelyet – mint 
hangsúlyozta – nyugati országokban 
már rég bevezettek. „Ha nálunk is 
komolyan veszik, ha tényleg számon 
kérik a holokauszttagadást, annak 
építô-nevelô hatása lehet. Hiszen, ha 
a bûnt – például a bankrablást – nem 
büntetik, az az erkölcsi normák fel-
lazulásához vezet” – fogalmazott. 

A fôrabbi szerint, amennyiben Só-
lyom László nem írja alá a törvényt, 
az sötét fényt vet rá. „Csinált már 
több olyan dolgot, ami nem a demok-
ráciát segítette elô, de remélem, most 
nem rugaszkodik el a demokráciától 
annyira, hogy ne írja alá. Ha mégsem 
teszi, akkor egyértelmû: Sólyom Lász-

ló nem méltó arra, hogy köztársasági 
elnök legyen” – jelentette ki. 

Mint elmondta, a kommunista rend-
szerek emberiség ellen elkövetett 
bûntettei nem sorolhatók egy kategó-
riába a nemzetiszocializmus által el-
követett bûntettekkel. „A kommuniz-
mus is nagyon súlyos eltévelyedés 
volt, sok embert igazságtalanul ítéltek 
el, de nem volt szisztematikus népir-
tás. A nácizmus egy teljes népet 
akart megsemmisíteni csecsemôtôl 
az aggastyánig. Egy nép kiirtását tûz-
te ki célul, egy védtelen népet ítélt 
halálra anélkül, hogy bíróság elé állí-
totta volna” – mondta.

A Gondola internetújság V. D.-vel 
jelzett munkatársa így fogalmaz: 

„Felmerülhet a kérdés, hogy hol van-
nak most a nagy baloldali megmondó 
emberek, akik fel vannak háborodva, 
mikor egyházi személyiségek állító-
lagosan a jobboldal javára bele-
szólnak a politikába? Domán esetében 
ugyanis talán még ennél is többrôl 
van szó: a köztársasági elnök megzsa-
rolásán keresztül egy egész országot 
próbál bizonyos, általa – természete-
sen érthetôen – szubjektív módon 
megítélt kérdésekrôl a neki tetszô 
mederbe terelni. Ezt Sólyom helyett 
is kikérem magamnak. Majd amikor 
Domán olyan mélyen elmerült az al-
kotmányjog kérdéseiben, mint aho-
gyan a köztársasági elnök úr, akkor 
mérvadó lehet az iránymutatása. Ad-
dig azonban önmérsékletet várok el 
tôle. A tûzoltó oltson tüzet, a pedagó-
gus tanítson, az alkotmányjogász ítél-
kezzen a törvények felett, a rabbi 
pedig tanítsa híveit.”

„A tatárok és a törökök dúlása épp 
úgy egy nemzet, illetve egy vallás 
ellen történô támadás volt, ahogy a 
nácizmus. Áldozatait tekintve pedig 
a kommunizmus majd’ húszszorosát 
»termelte ki«, mint a holokauszt. Való 
igaz, hogy a kommunisták nemcsak 
azért irtottak embereket, mert egyik 
vagy másik népbôl származtak, a 
kommunisták osztályalapon is irtottak 
embereket, és valóban tömegesen. 
Nem áll szándékomban relativizálni a 
náci népirtást. De tessék elismerni a 
mások szenvedéseit is! Ebben a nyo-
morult közép-kelet-európai régióban 
mindegyik nép megszenvedett! Per-
sze mindenkinek a saját szenvedései 
az elsôk, ezzel semmi baj nincs. Épp 
azért van a köztársasági elnök, hogy 
mindenen felülemelkedve együtt kép-
viseljen cigányt és magyart, svábot 
és zsidót. Mert mindannyian ennek a 
hazának a gyermekei vagyunk.”

A holokauszttagadás – hivatalos 
megfogalmazásban – gyakorlatilag 
annak tagadása, hogy a náci hatalom-
nak elhatározott terve volt a zsidóság-
nak mint népnek a fizikai megsemmi-
sítése, annak tagadása, hogy ez a tö-
meggyilkosság úgynevezett haláltá-
borokban, tömeges kivégzôeszközök 
felhasználásával, gázkamrákban tör-
tént, vagy annak tagadása, hogy a 
szisztematikus pusztítás áldozatainak 
száma hatmillió körüli volt.

Mármost adva van Magyar János 
átlag polgár, született 1990-ben. Hogy 
jön ô ahhoz, hogy tagadjon egy bûn-
cselekményt, amelynek elkövetésé-
ben része nem is lehetett. Hogy jön 
ahhoz, hogy higgye, véleményezze, 
tagadja, hogy a náci kormánynak 
elhatározott terve volt, avagy csak 
rögtönzött gerjedelmet követett vala-
mely bûncselekmény elkövetésére. 
Átlag János mit tagadjon le haláltábo-
rokról, kivégzôeszközökrôl, gázkam-
rákról? Normálisak vagyunk még? 
Ha ez valahol vita, akkor csak törté-

nészi vita – történészek körében – 
esetleg. És ha egyszer már van ilyen 
törvény, bôvíthetô a tilalmi lista. Em–
berietlen cselekedet félelemben tar-
tani minden kétlábon járót: nehogy 
valami „olyant” mondjak... Nehogy 
valaki így akarjon tôlem megszaba-
dulni...

Összegezésül talán azt fûzhetnénk 
mindezekhez, hogy próbálkoztak Ame-
rikában például a szesztilalom beve-
zetésével. Mindössze 14 évig állt fenn 
(1919–1933), ez a rövid idôszak azon-
ban a könnyek és a bûn idôszakaként 
vonult be az amerikai történelembe. 
Ekkor született meg a szervezett bû-
nözés Amerikában, becsempészték 
az illegális alkoholt az országba, majd 
hatalmas extraprofittal eladták a nép-
nek. Az alkohol iránti kereslet nem 
csappant. 

Így növekszik majd a kereslet, az 
érdeklôdés a reklámozott, iskolai ok-
tatásban erôltetett, egyébként „má-
sokról” szóló téma érdekességei, cá-
folatai iránt. Alig húsz éve múlt el, 
hogy retteni kellett, hogy ki ne mond-
ja az ember az üldözött de logikus 
gondolatokat, amiért büntetés, meg-
hurcoltatás, társadalmi és anyagi 
tönkretétel járt, alighogy megszüle-
tett a szólás- és véleményszabadság, 
itt jön egy törvény, ami újra börtön-
nel fenyeget. Nem mentség az, hogy 
másutt is, nagy országokban is van 
ilyen törvény, az nem teszi elfogad-
hatóvá az elemi szabadságjogok kor-
látozását, csak jellemzi a kort és pro-
dukálja a tiltott „szeszfogyasztást”. A 
tiltott szólás szabadságát. 

Hacsak nem ez a cél?

A MELBOURNEI 
GYÖNGYÖSBOKRÉTA
NÉPTÁNC EGYÜTTES

Rendezésében

2010. április 17-én
este 7 órától

a MAGYAR KÖZPONTBAN
(760 Boronia Rd. Wantirna)

TÚL A GYERMEK-ÉVEKEN
20-ik ÉVFODULÓT,

és egyben mindenkori 
táncosaink

TALÁLKOZÓJÁT
ÜNNEPELJÜK
A jó hangulatot a közkedvelt

Jusztin Tamás, a Névtelen Fiukkal biztosítja.
Várjuk jókedvre vágyó vendégeinket és kérjük 

VOLT TÁNCOSAINK mielôbbi jelentkezését!
Belépô jegy ára 20 dollár

Finom vacsora, sütemények, kávé, a bárban választékos 
toroköblítôk várják kedves vendégeinket.

Asztalfoglalás:
SINKA IMRE: 9762-2380 (este 6 és 9 óra között)

HUSZÁR JUTKA: 0412809793
email: jutka@aapt.net.au 

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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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Egy kutatócsoport összefogott, hogy 

feltérképezze azokat az agyi struktú-
rákat, amelyek befolyásolják az általá-
nos intelligenciát. A tanulmány új be-
tekintést nyújt a rendkívül ellentmon-
dásos kérdésbe: mi az az intelligencia, 
és hogyan mérjük meg?

A tudósok egyedülállóan nagy adat-
halmazt vizsgáltak meg majdnem 250 
agyi elváltozást mutató betegnél, akik-
kel mind végeztek IQ-tesztet. Ez után 
feltérképezték a helyét az egyes be-
tegek agyi elváltozásának, és az össze-
függéseket a betegek IQ-jával, hogy 
készítsenek egy térképet azokról az 
agyi régiókról, amelyek befolyásolják 
az intelligenciát. 

‘Az általános intelligencia, amit gyak-
ran neveznek Spearman-féle g-faktor-
nak, ma már erôsen vitatott koncepció’ 
–– mondta el az egyik vezetô tudós a 
Science Dailynek. ‘De az alapvetô el-
képzelés lényege vitathatatlan: az átla-
gos emberek pontszáma különbözô tí-
pusú vizsgálatok szerint kölcsönhatás-
ban van’.

‘Az egyik legfontosabb eredményünk, 
hogy egy felosztott rendszerre buk-
kantunkvan. Számos agyi régió kap-
csolatban állt egymással és ami még 
fontosabb, az általános intelligenciá-
val.’

* * *
Több külföldi turistát szeretne látni 

földjén az Egyesült Államok –– írja a 
CNN gazdasági aloldala. A törvény-
hozók már megszavazhatják a beuta-
zás népszerûsítését célzó törvényt, 
mely egy független, nonprofit szerve-
zet felállítását írja elô, amit a turisták-

tól szedett egyszeri illeték és az ide-
genforgalmi szektor finanszírozna. 

Az Egyesült Államok az egyetlen fej-
lett ország, mely nem hirdeti önmagát 
turisztikai célpontként, bár az államok, 
a hotelláncok és az üdülôhelyek így is 
milliókat költenek reklámra évente. 
Az Oxford Economics nevû tanácsadó 
cég az Amerikai Turisztikai Szövetség 
megbízásából készült tanulmányában 
azt írja, a törvény által finanszírozott 
reklámkampány következtében több 
mint évi másfél millióval több külföldi 
turista látogatna az országba. Ezek az 
emberek nagyjából négymilliárd dol-
lárt költenének, ami 40 ezer új munka-
helyet tudna finanszírozni.

„A turizmus minden szövetségi ál-
lamban elsôdleges gazdasági hajtóerô-
nek számít” –– igyekezett hangsúlyozni 
a törvény fontosságát Harry Reid is, 
a szenátus többségi vezetôje a tör-
vényt elôvezetve. A felállítandó szerv 
félig magán-, félig állami vezetéssel 
bírna, irányítását pedig ugyanúgy egy 
11 fôs testület látná el, mint a városi 
turisztikai hivatalokét. A rendelkezés 
évente egyszer, de legfeljebb kétszer 
fizetendô díjat ró a vízummentességet 
élvezô országokból érkezô látogatókra. 
A kiszabott tíz dollárt akkor kell majd 
fizetni, amikor a beutazók elôzetes en-
gedélyt kérnek az országba lépéshez. 

A törvény szövegében a marketing-
célok mellett fontos programpontként 
szerepel még a belépési feltételek vi-
lágossá tétele és az Amerikával szem-
ben élô tévhitek ellen való küzdelem 
is. A törvény egyedülálló módon mind-
két politikai oldal támogatását elnyer-

te. Az alsóház már el is fogadta a ren-
delkezést, és valószínûleg a szenátus is 
hasonlóképp dönt majd hamarosan. 

A turisztikai szövetség szerint sok 
külföldi látja elutasítónak és bonyolult-
nak az amerikai belépési folyamatot, 
ezen hit ellen veheti fel eredményesen 
a harcot egy kormányzatilag is támo-
gatott reklámkampány. „Ugyan sokan 
szeretnének eljutni Amerikába, de ha 
döntésre kerül a sor, végül gyakran 
más célpont lesz a nyerô” –– mondja 
Adam Sacks, az Oxford Economics 
turizmussal foglalkozó alközpontjának 
igazgatója. 

Valójában egyre kevesebben utaznak 
az Egyesült Államokba: 2000 óta kilenc 
százalékkal csökkent a külföldi turis-
ták száma, ez pedig több mint 400 ezer 
álláshelybe került az ágazatnak, mely 
nyolcból egy amerikainak nyújt meg-
élhetési forrást valamilyen formában. 

* * *
Radioaktív sirályokra vadásznak a 

Sellafield atomerômû közelében –– tu-
dósít a BBC. A vezetôség szerint –– a 
megelôzô intézkedések ellenére –– 
egyes madarak bejuthattak a használt 
üzemanyagot tároló gödrökhöz, s így 
valószínûleg sugárfertôzöttekké vál-
tak. Az erômûvet irányító társaság 
sietett megnyugtatni a közvéleményt, 
a madarak olyan csekély mértékben 
fertôzôdhettek meg, hogy nem jelen-
tenek veszélyt emberre. 

„Kézben tartjuk a helyzetet” ––nyilat-
kozta a cég egyik szóvivôje. „A szabad 
égen fekvô üzemanyag-tároló gödrök-
höz könnyen hozzáférnek a sirályok, 
ez pedig csekély mértékû sugárfertô-

Pokoli kávézó
Belzebub ellenôrzô körútján elégedetten állapította 

meg, hogy az arra kijelöltek buzgón táplálják a tüzet a 
kondérok alatt, amelyekben kárhozatra ítélt sorstársaik 
fônek. 

–– Gyerünk, Mátyás, jól fûts be neki! –– szólt oda a 
kopasznak, aki Kádár alá hordta a fát. –– Késôbb majd 
cseréltek. –– Aztán kollégájához fordult. –– Figyelj rájuk, 
Lucifer, amíg nem leszek itt.

–– Hová mész?
–– Eligazításra.
A képviselôi irodaházban, a szocialista frakció folyo-

sójának végén volt egy titokszoba. A kívülállók nem is 
gyanították, hány fontos megbeszélés és ennek nyomán 
milyen döntések születtek itt. 

Belzebub egy fotelban ült, karját keresztbe fonva, 
elôtte pedig felsorakozott a kétes társaság.

–– Az egyik szemem sír, a másik meg nevet –– kezdte 
Belzebub, s valóban, öröm, szomorúság és harag egya-
ránt látszott az arcán. A harag dominált. –– Szép munkát 
végeztetek az elmúlt nyolc évben. Betartottátok az utasí-
tásokat, néha még egy kis saját ötlettel is fûszereztétek, 
s az eredmény nem is maradt el. Ami itt történik, az 
nagyon kedves nekem.

–– Köszönjük a bókot –– mosolygott Lendvai Ildikó 
szerényen.

–– Ám úgy tûnik, veszélyben a folytatás! –– csapott 
hirtelen az asztalra, amitôl fekete füst szállt fel, és kénes 
bûz borította el a szobát. De a frakció jól bírta, hozzá-
szoktak Pesten a szmoghoz és a büdöshöz. –– Mi lesz, ha 
megfordul a szél? Azt hiszitek, könnyedén lemondunk 
szerzett jogainkról? Meg aztán elkél nálunk is az után-
pótlás. A globális felmelegedést az okozza, hogy túl sok 
hô szökik el tôlünk. Egyre több lélekre van szükség, akik 
fûtsék odalent a kondérokat.

–– Mi mindent megtettünk. Elvettük a jókedvüket, a 
bôségüket, a jövôjüket, a múltjukat, a jelenüket. Ahogy 
javasoltad, be akartuk vezetni a vagyonadót, hogy a há-
zukat is elvegyük, de az elbukott. Csaltunk, loptunk, ha-
zudtunk.

–– Én megmondtam, hogy a vagyonadó nem az 
ördögtôl való –– jelentette büszkén a pártelnök.

–– Ezt kell fokozni –– helyeselt Bubi. –– Hazudni, kábí-
tani, ígérni. Például mondjatok ilyeneket: ezentúl olyan 

politikusokra van szükség, akik nem a saját hasznukra, ha-
nem az ország javára tevékenykednek. Akik nem csapják be 
a választókat, nem ígérgetnek felelôtlenül, a kisembert védik 
a befolyásossal szemben, a hazai vállalkozót támogatják a 
multi helyett.

–– Hát akkor ránk senki sem fog szavazni –– hunyorgott 
bánatosan Bajnai.

–– Dehogynem! Csak mondjátok ôszintén, meghatóan, 
elkötelezetten. A határozott hazugságot könnyebben elhiszik, 
mint a bizonytalan igazságot. És mindig rejtve maradni! 
Nehogy rám hivatkozzatok! Hivatkozzatok az Istenre. Az a 
szemüveges, túlmozgásos fickó ügyesen csinálta. No meg a 
szakállát vesztett, jóllakott napközis a múltkor a Parlament-
ben: „Isten óvja Magyarországot!” Ilyeneket kell mondani, s 
közben gondoljatok rám. És ami a lényeg –– nézett körül 
biztatóan, és pillantása Veres Jánoson állapodott meg ––, 
mindent azonnal letagadni, és csak azt elismerni, ami már 
nem cáfolható tovább. „Nem is jártam Makaóban.” Puff, ott a 
fénykép. „Jártam, de nem közpénzbôl.” Aztán ha az is kiderül, 
akkor: „Közpénzbôl, de a haza érdekében!” És így tovább.

Kiss Péter szorgalmasan feljegyzett mindent a fali táb-
lára. Belzebub bosszúsan rámordult:

–– Nem értettél meg, Péter, azért nem viszed soha sem-
mire. Nem kell az ördögöt a falra festeni! Na, gyere –– intett 
Mesterházynak. –– Téged még megtanítalak erre-arra.

Kiléptek az irodából, beszálltak a liftbe. Belzebub meg-
nyomta a legalsó gombot.

–– Ilyen mélyre kell süllyednünk? –– pislogott idegesen a 
kormányfôjelölt. 

Belzebub vigyorgott:
–– Ez még csak a kezdet.
Közben a többiek is elhagyták a szobát. Éppen belebotlottak 

egy ellenzéki képviselôbe, aki gyanakodva nézett Belzebub 
után.

–– Ki az ördög volt ez a gyanús alak?
–– Senki se volt itt –– tagadta le a tanultak alapján azonnal 

Szekeres.
–– Itt valami nagyon bûzlik –– szimatolt az ellenzéki. –– 

Mire készül már megint a szocialista párt?
–– Mire? –– kacagott Lendvai. –– Amire szokott. Demokra-

tikus választásokra.
Ungváry Zsolt

(Magyar Hírlap)



zéshez vezethetett. Bár az alapos el-
lenôrzés rávilágított, az emberi egész-
ségre egyáltalán nem veszélyes mér-
tékû ez a fertôzés, meg kell tennünk 
mindent, hogy a madarak populációja 
csökkenjen az erômû környezetében.”

A társaság nyilatkozata szerint „biz-
tonságos és emberséges” módszereket 
alkalmazó specialistákat bíztak meg a 
feladattal, akik többek között összesze-
dik majd a sirályok tojásait az erômû 
területén és eltávolítják a fészekrakás-
hoz vagy ételként hasznosítható anya-
gokat a környékrôl, hogy az kevéssé 
vonzza a letelepülni vágyó madarakat.

* * *
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 =HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK 
zottság szerint többnyire az erdélyi 
megyékben figyelték a református 
egyház tevékenységét. Közülük néhá-
nyan idôközben valószínûleg elhuny-
tak, nagyrészük nyugdíjba vonult és 
kiemelt nyugdíjat élvez, vagyis a ro-
mániai öregségi átlagjárandóságnak a 
többszörösét kapja. Tôkés szerint va-
lószínû, hogy a listán szereplô tisztek 
egy része ma is aktív, és a Román Hír-
szerzô Szolgálatnál (SRI) tevékenyke-
dik.

Az EP-képviselô Nagyváradon tartott 
sajtótájékoztatóján ismét a romániai 
egyházak átvilágítását szorgalmazta. 
Kifogásolta, hogy a bukaresti átvilá-
gító bizottság, a Securitate Irattárát 
Vizsgáló Tanács (CNSAS) munkája el-
lehetetlenült az elmúlt évben, mivel 
jelentôsen csorbították hatáskörét. Tô-
kés bírálta a román ortodox egyházat 
is, amely „az államhatalommal egyet-
értésben hátráltatja a titkosszolgálati 
múlt feltárását”.

Úgy véli, hogy a romániai református 
egyházban váltakozó intenzitással ha-
lad a titkosszolgálati múlt feltárása. 
Emlékeztetett arra, hogy mind az Er-
délyi Református Egyházkerület, mind 
a KREK igazgatótanácsa létrehozta 
egyházkerületi átvilágító bizottságait.

Tôkés örömmel nyugtázta, hogy a re-

A romániai kommunista titkosszol-
gálat, az egykori Securitate református 
papokat megfigyelô tisztjeinek a név-
sorát hozta nyilvánosságra Tôkés 
László romániai európai parlamenti 
képviselô, a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület (KREK) volt 
püspöke.

Az EP-képviselô és családja megfi-
gyelési aktájából származó adatok 
szerint összesen 154 securitatés tisztet 
azonosítottak, akik a református egy-
ház papjait és a velük kapcsolatban ál-
ló személyeket figyelték meg, illetve 
szervezték be. A lista 99 tiszt nevét tar-
talmazza, akik a román átvilágító bi-

formátusoknak a múlt tisztázására 
irányuló szándékai találkoztak a romá-
niai magyar protestáns testvéregyhá-
zak törekvéseivel, így az erdélyi uni-
tárius és a romániai evangélikus-lut-
heránus egyházakkal együtt életre 
hívták az egyházközi Szakmai Egyez-
tetô Fórumot.

* * *
A kutyák és a macskák sok más 

emlôshöz hasonlóan lábujjhegyen jár-
nak. De miért lépkednek az emberek 
és a többi fôemlôs a talpukon? A talpon 
járás egy új tanulmány szerint megle-
pôen energiatakarékos.

Az emberek 53 százalékkal több ener-
giát használnak fel a lábfejen és 83 
százalékkal többet a lábujjhegyen tör-
ténô járáshoz. Az energiamegtakarítás 
azonban a futásra nem vonatkozik, a 
tudósok szerint az energia szempont-
jából nincs különbség aközött, hogy a 
sarkunkkal vagy a lábfejünkkel érünk-
e földet. 

A tudósok úgy gondolják, hogy az em-
bereknél az elônyök miatt maradt fenn 
a sarokra érkezés. „Ôseink vadászó-
gyûjtögetô életmódot folytattak, így 
bármit, ami segítette a járást, érdemes 
volt megtartani” –– magyarázta David 
Carrier, a Utah-i Egyetem kutatója.

Más állatokkal összehasonlítva az 
emberek aerob állóképessége kivéte-
les, emellett például az, hogy könnyen 
izzadunk, szintén elôsegíti a hosszabb 
távú futást. A futásra specializálódott 
állatoktól eltérôen mégis “lapos 
lábunk” van: járás közben sarkunkkal 
érünk elôször talajt. “Ha a legjobban 
futó állatokat nézzük, ôk is lábfejükön 
futnak, mint a kutyák és macskák” - 
mondta Carrier.

A kutatók 40 embert kértek meg 
arra, hogy különbözô testtartásban 
sétáljanak és fussanak futópadon, 
miközben mérték oxigénfelhasz-
nálásukat. Azt találták, hogy a sar-
kakra történô érkezéssel energiát ta-
karíthatunk meg, így izmainknak ke-
vesebbet kell dolgoznia. Minden 
lépésnél veszítünk egy kis energiát, 

amikor lábunk földet ér, ez azonban a 
lábfejen történô járáskor 16-17 
százalékkal több veszteséget jelent. 
Sarkunk közvetlenül is megtámasztja 
testünket, míg lábujjhegyen járáskor 
a vádli izmaira is szükségünk van. 
Energetikai szempontból azonban 
nincs különbség a kétfajta futásmód 
között.

„Úgy tûnik, ez az úgynevezett plan-
tigrád láb egyszerre nyújtja a járás 
kisebb energiaszükségletét és azt az 
elônyt, hogy a futáshoz sem kell 
többletenergiát felhasználnunk” —
fejtette ki véleményét David Raichlen, 
az Arizonai Egyetem professzora, aki 
a fôemlôsök járásának és futásának 
energetikáját tanulmányozza, a vizs-
gálatban azonban nem vett részt. 

Arra azonban senki nem tudja a 
választ, miért alakult ki a majmokban 
a plantigrád láb. „A fôemlôsök közé 
tartozó majmok nem gyalogolnak 
sokat” — mondta el Carrier. Így va-
lószínûleg nem a járás miatt jött létre 
ez a lábszerkezet ôseinkben, bár két-
ségtelenül elônyös számunkra.

A kutatásról a Journal of Ex-
perimental Biology folyóirat legutóbbi 
száma tudósított.

Több százan gyûltek össze, hogy megmutassák a világnak, 
magyarnak lenni sehol sem lehet szégyen  

Megmaradásunk a tét 
A félelem ellen tüntetünk, azért, hogy az Európai Unióban senkinek se kelljen 

tartania attól, hogy szabadon használja anyanyelvét –– hangzott el azon a tömeg-
demonstráción, amelyet felvidéki civilszervezetek és diákok szerveztek a sza-
bad anyanyelvhasználatért Révkomáromban. Az eseményen azt is hangsúlyoz-
ták: a felvidéki magyarok csak annyit követelnek, hogy adófizetôkként teljes 
életet élhessenek hazájukban. „A tüntetés nem pártpolitikai, nem kormányel-
lenes és nem is szlovákellenes megmozdulás, nem is a nyelvtörvény ellen 
irányul, hanem kiállás a magyarok szabad anyanyelvhasználata mellett” ––
mondta a tiltakozó akció egyik szervezôje, Méri Tamás. Szerinte a törvény 
hatására már ott is érik atrocitások az anyanyelvüket használókat, ahol a ma-
gyar lakosság aránya hatvan százalék feletti.

Több száz magyar fiatal és helyi érdeklôdô vett részt a szabad anyanyelvhasz-
nálatért tartott révkomáromi békés tüntetésen. Cúth Csaba, az Anyanyelvün-
kért Polgári Társulás elnöke a demonstráción hangsúlyozta, hogy Európában, 
sajnos, alig ismert, hogy a felvidéki magyar kisebbség nem erôszakos bete-
lepítés maradványa, hanem évszázadok óta él szülôföldjén békében a szlovákok-
kal, a legutóbbi feszültségek pedig az államnyelvtörvény szigorításából fakad-
nak. „Semmi sem fenyegeti a szlovák nyelvet Szlovákiában, védelemre inkább 
a nemzeti kisebbségek nyelveinek lenne szükségük” –– mondta Cúth. Szerinte a 
magyar közösség csak annyit kíván, mint bárki más, hogy ha már tisztes adó-
fizetôje az országnak, akkor teljes életet éljen anyanyelvén, mert ezt lélekszáma, 
múltja és településszerkezete is indokolja.

Hasonlóan szólalt fel Tóth Tímea, egy csehországi és szlovákiai felsôoktatási 
hallgatókat tömörítô szervezet elnöke. Szerinte az Európai Unióban a nyelvi 
sokszínûség tiszteletben tartása a kultúra fennmaradásának záloga. „Ha békét 
és stabilitást szeretnének, akkor tiszteletben kell tartaniuk a kisebbségi nyelve-
ket” –– tette hozzá. Arra buzdított, hogy a magyar közösség tagjai ne hagyják 
magukat megfélemlíteni, ott ahol a törvény engedi használják tudatosan az 
anyanyelvüket.

„Senki sem félhet attól az EU-ban, hogy az anyanyelvét használja” –– mondta 
Czikula Ádám, a Selye János Egyetem hallgatói önkormányzatának vezetôje. 
Mint mondta, fontos megtanulni az állam nyelvét, de ez nem mehet az anyanyelv 
használatának rovására. „Ha az államnyelvet védeni kell, akkor nem logikus, 
hogy a kisebbségek nyelvét is védeni kellene?” –– tette fel a kérdést. Szerinte az 
lenne a helyes megoldás, ha a kisebbségi nyelv használatát lehetôvé tennék 
akár az egész ország területén, vagy akár ott, ahol ez indokolt. Azt mondta: a 
felvidéki magyarság a szülôföldjén kíván élni, ahogy eddig is tette, magyar-
ként.

„Az egynyelvû, egyszokású ország gyenge és esendô” –– idézték a felszólalók 
Szent István királyt. A gondolat egy transzparensen is felbukkant. „Ki kell 
tartanunk a magyarságunk mellett. Minden magyar ismerôsöm itt van, szinte 
kellemetlen lett volna, ha valaki azt mondja, nem jön el” –– mondta egy duna-
szerdahelyi egyetemista, Gaál Roland. Két fiatal lány is hasonlóan vélekedett. 
„A kollégiumban teljes volt az egyetértés, jönni kell. Ezt a szlovák ismerôseink 
is megértették, nem volt ebbôl semmi feszültség” –– mondták, hozzátéve, hogy 
már épp itt volt az ideje egy ilyen tüntetésnek. „A szüleim azt mondták, nekünk 
majd jobb lesz. Hát nem lett. Remélem, a fiamnak már jobb lesz –– de ehhez 
lázadni kell” –– mondta lapunknak egy kisgyerekes apuka.
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Csak a tett szabadít meg
Április 17-én futár érkezett Debre-

cenbôl Görgey tábornok lévai fôhadi-
szállására, s hírül hozta, hogy az or-
szággyûlés –– válaszul az olmützi 
császári alkotmányra, amely letörölte 
a térképrôl a Magyar Királyságot, és 
eltörölte az V. Ferdinánd király által 
szentesített 1848-as alkotmányt ––, 
Kossuth javaslatára, Magyarországot 
„szabad, önálló és független európai 
státusnak”, az áruló, hitszegô, a ma-
gyar nemzet ellen fegyvert fogó Habs-
burg–Lotharingiai-házat pedig „trón-
vesztettnek, kirekesztettnek és szám 
ûzöttnek” nyilvánította. A magyar had-
sereg fôvezére csak annyit üzent visz-
sza az 1849. január eleje óta Debre-
cenben tartózkodó kormány 
vezetôinek: „szakítsanak már azzal a 
szokásukkal, hogy a balsorsban gyá-
vák, a jó szerencsében elbizakodot-
tak”. 

Görgey e gúnyos üzenettel arra kí-
vánta emlékeztetni a debreceni refor-
mátus Nagytemplomban (április 14-
én) megválasztott kormányzó-elnököt, 
amit néhány nappal korábban gödöllôi 
négyszemközti beszélgetésükön így 
fogalmazott meg: „A szó nem szabadít-
ja meg hazánkat, csak a tett. Lehet-e a 
március 4-i oktrojált alkotmányra 
csattanósabb feleletet adnunk a gyôz-
tes csatáknál?” Ám Kossuth éppen az 
április 8-i, húsvét elôtti nagyhét nagy 
gyôzelmein (Hatvan, Tápióbicske, Isa-
szeg), továbbá Bem erdélyi és Perczel 
bácskai hadi sikerein felbuzdulva látta 
megérettnek az idôt, hogy a nemzet 
kinyilvánítsa függetlenségét. 

Errôl az isaszegi csata másnapján, 
nagyszombat délután a gödöllôi Gras-
salkovich-kastélyban tárgyalt Görgey-
vel, aki nem lelkesedett az Ausztriától 
való elszakadásért. Két évvel késôbb 
írt emlékirata szerint ô úgy vélte, a 

“Te vagy, hazám, most 

Ludwig Rohbock: A gödöllôi kastély, 1856. 

függetlenségi nyilatkozattal a magyar 
önvédelmi harc igaz ügye az osztrák 
monarchia elleni támadássá változna, 
s emiatt a honvédség magvát alkotó 
régi cs. kir. katonák (akik Ferdinánd 
magyar királyra tettek esküt) erkölcsi 
tartása és harcereje megrendülne; 
míg az ellenség minden szomszédos 
államban új szövetségesre találna az 
európai egyensúlyt megzavaró magya-
rok ellen. 

Kossuth viszont azt hitte-remélte, 
hogy a brit, a francia, a török kormány 
is el fogja ismerni a független Magyar-
országot, és az egységes nemzetálla-
mért harcoló németek és olaszok is 
fegyvert ragadnak Ausztria ellen; 
eközben az Európa legerôsebb hadse-
regének parancsoló orosz cár semle-
ges marad a Habsburg-birodalom és 
Magyarország élet-halál harcában. 

Kossuth ebben sajnos tévedett, de az 
április 7-i, gödöllôi haditanácson még 
együtt (jól) döntöttek Görgey és vezér-
kari fônöke, Bayer ezredes haditer-
vérôl, amely a fôsereg zömének Pest 
északi megkerülésével –– Vácon, Rét-
ságon, Ipolyságon, Léván és a Garam 
folyón keresztül elôrenyomulva –– a 
hónapok óta ostromolt komáromi erôd 
fölmentését irányozta elô. Azzal szá-
moltak, hogy a Windisch-Grätz csá-
szári fôvezér által Pest alatt összevont 
ellenséges fôsereg vagy kiüríti a ma-
gyar fôvárost, és visszavonul Bécs 
felé, vagy annak a veszélynek teszi ki 
magát, hogy harapófogóba szorítják a 
magyar csapatok. A Damjanich-had-
test április 10-i, váci gyôzelmével meg-
kezdôdött a dicsôséges tavaszi had-
járat második szakasza.
Nagy diadal Nagysallónál
„Lévát rögtön odahagytam, és még 

azon az éjjelen Zsemlérre értem, de a 
nagy sötétség miatt csak 20-án reggel 
tudtam utolérni Damjanich és Klap-

A magyar (Hunyadi-) huszárok Komáromig üldözték a cs. kir. gyalogságot

ka hadtesteit, melyek az ellenséget ül-
dözve már Csekén túl, Komárom felé 
jártak” –– tudósít 1851-ben írt emléki-
ratában Görgey Artúr a százhatvan 
évvel ezelôtti nagysallói ütközetrôl, 
amelyben személyesen nem vett részt, 
hanem a lévai várrom dombjáról lát-
csövön kísérte figyelemmel a Garam 
folyó túlsó oldalán zajló eseményeket. 
A honvédsereg fôvezére alaposan 

Görgey tábornok a csataterv kivite-
lezését a 3. hadtest parancsnokára, 
Damjanich tábornokra bízta, akinek 
döntô szerepe volt a szolnoki, a tápió-
bicskei, az isaszegi és a váci gyôzelmek 
kivívásában. Most sem csalódott ben-
ne, mert a kiváló parancsnok ezúttal is 
kisegítette a csatát megkezdô, de a 
túlerô miatt megtorpanó Klapka tá-
bornok 1. hadtestét. A Wohlgemuth 
altábornagy (akit az észak-olaszországi 
hadszíntéren kivívott gyôzelmei után 
1849. április elején vezényeltek Ma-
gyarországra) vezette, csaknem húsz-
ezer fônyi császári tartalék hadtest 
próbálta útját állni a mintegy 25 ezer 
fônyi három magyar hadtestnek. 

Az április 19-én reggel óta keményen 
küzdô osztrákok több órán át állták az 
1. és a 3. hadtest honvédeinek szurony-
rohamait, ám délután három óra körül 
a Nagysalló és Nagymálas közötti csa-
tatérre érkezett a késve elkészülô 
zsemléri Garam-hídon átkelô 7. had-
test egy része is, amely megadta a 
kegyelemdöfést a császári csapatok-
nak. Az osztrák altábornagy hiába 
dobta harcba egész lovasságát, Poel-
tenberg Ernô ezredes és Nagysándor 
József vezérôrnagy lovasütegeinek s 
huszárainak rohamát nem tudta visz-

Magyar huszárok és császári vértesek összecsapása a komáromi csatában

Gödöllôn – az isaszegi csata után – 
vezérkari fônökünk (Bayer József 
honvéd ezredes) által készített 
haditerv végrehajtása kielégítôen 
megtörtént…” – Görgey Artúr 1851-
ben írt emlékiratában a hadisikert 
fôként Damjanich tábornok nagysallói 
“rendíthetetlen állhatatosságának” és 
Aulich tábornok Pest elôtti “csodálatra 
méltó kitartásának és ritka 
hadmûvészetének” tulajdonította, a 
saját szerepérôl szerényen hallgatva. 
Holott a hatvani ütközettel kezdôdô 
(április 2.) és a komáromi csatával 
végzôdô (április 26.) tavaszi hadjárat 
alatt Görgey tábornok volt a magyar 
fôsereg fôvezére, és több ízben maga 
is csatát vezetve állta az ellenséges 
ágyútüzet, vállalta a közelharcot és az 
életveszélyt. 

A nagysallói diadal (április 19.) utáni 
hét volt a szabadságharc egyik 
sorsdöntô idôszaka. Ha valaki a Duna 
fölött léghajóból figyelhette volna az 
eseményeket, szabályos versenyfutást 
láthatott a magyar és a császári 
fôsereg között. A mintegy harmincezer 
fônyi három magyar hadtest a Garam 
folyó felôl, és a hasonló létszámú két 
császári hadtest Buda-Pestrôl (a 
harmadik Jellacic altábornagy veze-

szatartani. Az ellenség meghátrált, s 
ezúttal a magyarok nem haboztak az 
üldözéssel, így a cs. kir. csapatoknak 
szokatlanul súlyos veszteséggel ért vé-
get az ütközet: a tartalék hadtest kato-
náinak tíz százaléka elesett, eltûnt 
vagy fogságba esett. 

A császári fôvezérségrôl április 14-én 
–– a sorozatos magyar gyôzelmek mi-
att –– leváltott Windisch-Grätz tábor-
nagy utóda, Welden táborszernagy a 
nagysallói vereség másnapján arról 
tájékoztatta Schwarzenberg minisz-
terelnököt, hogy haladéktalanul meg-
kezdte a magyar területek kiürítését, 
részben Bécs védelme, részben a csá-
szári csapatok újjászervezése végett. 
Pontosan fogalmazott Jókai, amikor 
azt írta: „…ezzel a nagy diadallal Ko-
márom vára fel volt mentve az ostrom 
alól, s az osztrák hadak kényszerítve 
voltak Pestet mindenestül elhagyni.” 
Ezután a fô kérdés az volt, hogy a Du-
na bal partján álló komáromi erôdbe 
április 22-én bevonuló magyar fôerôk 
meg tudják-e állítani és bekeríteni a 
Duna jobb partján Pestrôl Bécs felé 
lóhalálában visszavonuló császári fô-
sereget, vagy pedig az megint egérutat 
nyer, mint Isaszegnél.

A komáromi döntetlen
„Komárom teljes fölmentésével a 

tésével a délvidéki hadszíntérre in-
dult) egyaránt Komárom felé vonult, 
erôltetett menetben. A legerôsebb s 
legfontosabb magyar erôdítményt ja-
nuár óta egy több mint tízezer fônyi 
császári ostromsereg vette körül Si-
munich altábornagy vezetésével. 
Damjanich és Klapka hadtestei április 
22-én észak felôl fölmentették az 
ostromzár alól a Duna bal partján levô 
komáromi várat és több ezres védô-
seregét, a császári csapatok vissza-
vonultak a Duna jobb partjára, majd 
elsüllyesztették a hajóhidat –– ezzel 
napokig késleltették a magyarok átke-
lését. 

Eközben az új császári fôparancsnok, 
Welden táborszernagy az április 24-re 
virradó éjjel hadereje zömével a ma-
gyar fôvárosból Komárom felé indult, 
hogy ott egyesüljön Simunich had-
testével. A Nagysallónál megvert és 
Érsekújvárra visszavonult tartalék 
hadtesttel együtt Weldennek több 
mint ötvenezer fônyi hadserege volt, 
szemben Görgey mintegy harmincezer 
katonájával. (Aulich Lajos tábornok 
tízezer fônyi 2. hadteste április 25-én 
vonult be Pestre, és ott is maradt, mert 
a budai várat Hentzi vezérôrnagy öt-
ezres seregével védte.) 

Az április 22-én Komáromhoz érkezô 

megtervezte a hadmûveletet: a megá-
radt folyón három ponton kellett hidat 
vernie és átkelnie a három hadtestnek, 
amelyek –– az április 7-i Gödöllôn, 
Kossuthtal is egyeztetett haditervnek 
megfelelôen –– Pest északi megkerü-
lésével, Vácon és Ipolyságon keresztül 
Lévára vonultak, hogy északkelet felôl 
felszabadítsák a császáriak által hóna-
pok óta ostromolt, stratégiai fontossá-
gú komáromi erôdöt. 
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 a világ vezére…” 
magyar csapatok csak az április 26-ra 
virradó éjjel tudták megkezdeni az 
átkelést az utászok által elkészített új 
tutajhídon a megáradt Duna jobb 
partjára. A Görgey, Damjanich és 
Klapka által vezényelt 1. és 3. hadtest 
(a 7. hadtest ekkor még a Garam folyó 
mellett állt) egy több kilométer széles 
arcvonalon –– az ácsi erdôtôl Ószônyig 
–– hajnaltól több órán át hevesen tá-
madta a keményen védekezô császári 
csapatokat, amikor déltájban a csata-
térre érkezett a Pest felôl visszavonuló 
császári fôsereg zöme, s ez az erô-
viszonyokat az osztrákok javára bil-
lentette. Miután kora délutánra mind-
két sereg kimerült, és egyaránt 
elfogyott a tüzérségi lôszere, a császári 
csapatok sietve visszavonultak Gyôr 
felé. 

Bár Görgey azt írta, „a gyôzelem így 
is a miénk volt”, valójában döntetlenül 
végzôdött a komáromi csata. A tekin-
tetben pedig inkább magyar kudarcról 
lehet beszélni, hogy nem sikerült meg-
akadályozni a cs. kir. erôk rendezett 
visszavonulását a nyugati határra, 
ahonnan –– alig két hónap múlva –– 
megindult az újjászervezett és mege-
rôsített Habsburg-hadsereg újabb tá-
madása. És akkor már a „spejzban” 
voltak az oroszok.

Bécs vagy Buda 
legyen a cél?

„Folyton hangzik és fog hangzani, 
míg a világon magyar lesz, az örök 
szemrehányás: miért volt Budát ost-
romolni? De hát lehetett-e másként 
tenni?” –– kérdezi Jókai A kôszívû 
ember fiai címû regényében húsz év-
vel a szabadságharc után. Valóban: 
százhatvan éve folyik a találgatás és a 
vita –– nem csupán történészek és 
publicisták körében ––, hogy mi lett 
volna, ha 1849 tavaszán Görgey a 
magyar fôsereggel Buda helyett Bécs-
nek fordul. Máig tartja magát az a 
közhiedelem, hogy 1. a komáromi csa-
ta (április 26.) után a Bécs felé visz-
szavonuló császári csapatokat teljes 
erôvel üldözve döntô csapást lehetett 
volna mérni az ellenségre, sôt –– Má-
tyás király „bús hadának” 1485. évi 
hadisikerét megismételve –– még Bé-
cset is be lehetett volna venni; és 2. e 
hadászati gyôzelemre támaszkodva a 
magyar nemzet ellen hitszegô módon 
fegyvert fogó Habsburg-udvarral po-
litikai kompromisszumot, kedvezô bé-
két lehetett volna kötni. 

„Három hét leforgása alatt a tekin-
télyes osztrák hadsereg hat ízben 
szenvedett vereséget. A reakció erôi 
Bécsben megremegtek. Görgey azon-
ban félúton megállt” –– írja 1850-ben, 
Londonban megjelent memoárjában 
Pulszky Terézia, a magyar kormány-
zat angliai küldöttének osztrák szár-
mazású, ám mélyen magyar érzelmû 

A hadtörténészek többsége ma már igazat ad Görgeynek 

felesége, s azt kérdezi: „Árulás volt ez? 
Határozatlanság? Nem tudom eldön-
teni; mindenesetre ha mást nem is, e 
késlekedése idôt engedett az osztrá-
koknak az orosz hadakkal való egye-
sülésre.” Kossuth –– utólag! –– szintén 
Görgeyt hibáztatta, azt állítva, hogy 
egyetlen komolyan mérlegelô katona 
sem gondolt akkor arra a lehetôségre, 
hogy a magyar hadsereg Komárom 
felmentése után beszünteti a támadást, 
visszafordul Buda felé, hogy „ezt a ha-
dászatilag jelentéktelen fészket” ost-
romolja teljes erôvel. A volt kormány-
zó-elnök tagadta, hogy ô adott volna 
parancsot a fôvezérnek Buda elfogla-
lására, ellenkezôleg arra utasította, 
hogy „amerre az ellenség megyen, 
önnek is arra kell menni, ûzve, üldözve, 
kergetve ôt szakadatlanul”. Görgey 
viszont azt állította 1851-es emlékira-
tában, hogy Kossuth hozzá intézett 
utasításai Buda visszavételét sürget-
ték. Hogy ki mondott igazat, ma sem 
lehet egyértelmûen eldönteni, az vi-
szont tény, hogy már Buda ostromának 
május 4-i kezdônapján Kossuth olyan 
levelet írt Görgeynek, amelyben arra 
kérte tábornokát, hogy „vegye be 
mihamarább Budát, s amint bevette, 
siessen a miniszteri tárcát átvenni”. 
(Mármint a hadügyminiszterit.) 

Hogy végül is miért nem Bécs, ha-
nem Buda felé fordult Komáromból 
Görgey, azt ô maga utólag elsôsorban 
nem katonai, hanem politikai indokok-
kal magyarázta: „Mikor tehát Klapka 
indítványát, Buda visszafoglalását az 
ellenséges fôhadsereg elleni erélyes 
támadó hadmûvelet fölé helyezve, 
elfogadtam, abból a meggyôzôdésbôl 
tettem, hogy az osztrák kormány és a 
magyar országgyûlés közti, az 1848. 
évi magyar alkotmányon alapuló kie-
gyezés sikerének nagyobb a valószí-
nûsége, ha Buda már a birtokunkban 
van, mint ha látszólag Bécset fenye-
getô támadó hadmûveleteink ellenére 
az ellenség hatalmában marad.” Egy-
úttal elismerte, hogy reménytelennek 
tartotta a Bécs elôtt összevont császári 
hadsereg legyôzését, mivel az utóbbi 
négy hét alatt (a hatvani ütközettôl a 
komáromi csatáig) elért teljesítmény 
volt „a netovábbja annak, amit Ma-
gyarország a maga hadseregétôl ak-
kori katonai kiképeztetési fokán vár-
hatott”. 

Ma már a hadtörténészek többsége 
igazat ad Görgeynek abban, hogy 
1849. április végén, május elején a cs. 
kir. fôsereg mind létszámban, mind 
felszereltségben és logisztikailag is 
olyan nagy fölényben volt a magyar 
fôvezér rendelkezésére álló, elfáradt-
leharcolt, elégtelen hadtáp- és lôszer-
utánpótlású honvédcsapatokkal szem-
ben, hogy jelentôs erôsítés nélkül ku-
darcba fulladt volna a Bécs elleni 
támadás.

Ostrom ágyúk nélkül?
„Május 4-én délben zártuk körül Bu-

dát, és csak május 21-én reggel került 
birtokunkba a vár, vagyis csaknem 
tizenhét napot fordítottunk a meghó-
dítására” –– írja 1851-es emlékiratában 
Görgey Artúr, s önkritikusan hozzá-
teszi: „Aligha lehet tagadni, hogy a bu-
dai várnak legfeljebb nyolc nap alatt 
hatalmunkban kellett volna lennie, ha 
én nem hiszek abban az elôítéletben, 
hogy Budát csupán gyalogsággal és 
taracktûzzel be lehet venni, és az 
ostromtüzérséget Komáromból mind-
járt magammal hozom…” A magyar 
fôvezért sokan mindmáig hibáztatják, 
mert a komáromi csata (1849. április 
26.) után nem üldözte a Bécs felé visz-
szavonuló császári csapatokat, ehe-
lyett visszafordult Buda bevételére, és 
mert három hetet elvesztegetett az 
ostrommal, s ezzel idôt adott a császári 
hadsereg újjászervezésére. Tényleg 
be lehetett volna venni 17 napnál rö-
videbb idô alatt Buda várát, vagy ez is 
kiemelkedô katonai teljesítmény volt? 
Akik az utóbbi véleményt osztják, arra 
is emlékeztetnek, hogy 1686-ban a szö-
vetséges keresztény hadaknak 77 napi 
ostrom és több ezer hôsi halott árán 
sikerült felszabadítaniuk Budát a 145 
éves török uralom alól. Az is igaz, hogy 
Buda bevétele az 1848–49-es szabad-

tulajdonságainak ismeretében ––köny-
nyû gyôzelmet ígért. Nem csoda, hogy 
Görgey (is) azt feltételezte, a várat 
rendszeres ostrom nélkül, pusztán 
gyalogsági támadással kézre kerítheti, 
ha minden támadási ponton tömeges 
túlerôt állít szembe az ellenséggel. 

Csakhogy a védôsereg élén olyan 
(bár félig magyar származású, rendít-
hetetlenül császárhû) elszánt tábornok 
állt, aki a várat a parancsnak megfe-
lelôen az utolsó emberig tartotta, 
ráadásul a cs. kir. hadsereg egyik 
legjobban képzett mûszaki tisztje volt; 
Buda ódon falait néhány hónap alatt 
megerôsítette, és a Lánchíd budai 
hídfôjénél levô dunai vízmû körül erôs 
védôvonalat létesített. Ezt az ostrom-
zár elsô napján, május 4-én a Kmety-
hadosztály két zászlóalja több roham-
mal megkísérelte elfoglalni s lerom 
bolni, hogy elvágják a várôrséget az 
ivóvíz-utánpótlástól. Mivel a magyarok 
nem számítottak a védôk erôteljes el-
lenállására, a felderítés nélküli és 
elhamarkodott támadás összeomlott. 
Ekkor Görgey minden oldalról elren-
delte a vár ágyúzását, de az osztrák 
tüzérség keményen védekezett, és 
több magyar löveget is kikapcsolt. 

Így már az elsô nap kiderült, hogy 
(Jókai szavaival) „Budavár nem fé-
szek, hanem erôsség, mely szabály-

Nem madárfészek volt Buda 1849 májusában (Than Mór festménye) 

szerû ostromot és megvívást követel”. 
A várostrom legfontosabb mozzanata 
pedig –– századok óta –– a döntô roham 
elôtt megfelelô nagyságú rés lövése a 
védôfalon. A réstörésre alkalmas nagy 
tûzerejû ostromlövegeket azonban 
csak késve szállították Komáromból 
Budára, s az ütegállások kiépítése is 
több mint egy hetet vett igénybe. 
Ezért tartott Budavár bevétele az in-
dokoltnál hosszabb ideig.

ságharc legrövidebb várostroma volt. 
Másfelôl tény, hogy míg 1849. január 
elején a magyar politikai és katonai 
vezetés kardcsapás nélkül adta fel Bu-
dát (és Pestet), meghátrálva a mintegy 
kétszeres túlerôben levô cs. kir. fôse-
reg elôl, a Görgey vezette ostromló 
sereg több mint hatszoros túlerôben 
volt a budai várat védô Hentzi ve-
zérôrnagy alig ötezres védôhadával 
szemben, ami –– a komoly erôdít-
ménynek nem nevezhetô, elavult vár 

ÜGYVÉD
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nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.
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MELBOURNE (VIC)
2010. március 14-én vasárnap d.e. 11 órakor 

  EMLÉKÜNNEPI ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

a Magyar Templomban
121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)
11 órától vasárnapi iskola

12 órakor ebéd a Bocskai nagyteremben
12.30-tól presbiteri és nôszövetségi gyülések
  Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 2 órától klubélet
 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

E-mail: dezsi@tpg.com.au
Telefon: (03) 9481-0771 

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

e.)
SYDNEY STRATHFIELD(NSW)

  2010. március 14-én, vasárnap de. 11.30 órakor
 ISTENTISZTELET

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

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.
BLACKHEATH NSW

2010 MáRCIUS 20-án, szombaton du. 14.30 órakor
ISTENTISZTELET

Igét hirdet Péterffy Kund
Govett’s Leap Rd. Blackheath Uniting Church

ADELAIDE (SA)
 2010. március 14-én, de. 11 órakor

Ünnepi ISTENTISZTELET
 Igét hirdet Nt. Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán du. 2.30-kor BIBLIAÓRA

Mindenkit szeretettel hívunk
BRISBANE (QLD)

2010. minden vasárnap  de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

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

 .Minden hónap ngyedik vasárnapján  du. 2 órakor
 ISTENTISZTELET

  a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane
Igét hirdet Kovács Lôrinc

GOLD COAST — ROBINA 
minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
Igét hirdet Kovács Lôrinc 

Cottesloe Drive és University Dr. sarok.

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

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

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

 (Olv. Jakab 5.1-12) 
„Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jaj-

gatva a ti nyomorúságotok miatt.”
„...Elgondolkoztató, amikor híreket kapunk 

igen gazdag emberek haláláról, akiknek min-
denük megvolt, de soha nem voltak meg-
elégedve életükkel, nyugtatókon éltek. A min-
dennapi életüket bíztosító magántulajdon jogos 
igény. A vagyon azonban démoni hatalom, 
amennyiben attól várjuk életünk problémáinak 
megoldását, és annak megszerzése, megtartása 
és gyarapítása életünk utolsó percéig teljesen 
leköt bennünket. A vagyon lehet ráadás, áldás, 
de soha nem lehet öncél. 
Ugyanakkor mindig ott a veszély, hogy észre 

sem vesszük, hogy azzá lett. A vagyon elfelejteti 
velünk, hogy mindenünk Istené és arra kaptuk, 
hogy használjunk vele másoknak. A vagyon ön-
zôvé tesz mások szükségességeivel szemben... 
Akinek a pénztárcája is megtért, az valóban 
megtapsztalta Krisztus gazdagságát.

Gyülekezeti hírek
Kényelmes idô, munka és anyagi elônyök mellett rendezze születésnapi, 

névnapi, családi, baráti összejöveteleit a vasárnapi ebédidôk alatt 12-órától 3-
óráig a Bocskai Nagyteremben. Bôvebb felvílágosításért, hívja Dézsi Csaba 
lelkipásztort 0414 992-653, vagy Csutoros Csaba fôgondnokot 9439-8300 
telefon számokon.

Ajándékként lepje meg rokonait ismerôseit a nem rég megjelent: A 
North Fitzroyi Magyar Református Gyülekezet története a „MEG-
VALÓSULT ÁLMOK” Nt. Dr. Antal Ferenc... igehírdetéseinek tükrében. 
A könyv ára 20 dollár, megvásárolható Istentiszteletek után a Bocskai 
Nagyteremben. 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy, vagy megrendelhetô 
postán, küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church... 

PO Box 1187 Nth, Fitzroy 3068 címre és engedjen + 5 dollárt a pos-
tázásra.

Az Ige mellett

VASÁRNAPI ISKOLA 
minden hónap elsô és harmadik vasárnap 

de. 11 órától a Bocskai kisteremben.
Az Istentisztelet alatt a gyerekek vasárnapi iskolai 

foglalkozáson vesznek részt. 
Mit lehet csinálni a vasárnapi iskolában? 

— Ha felnôttek kérdezik, tanulni, — ha gyerekek 
kérdezik játszani, mert mi játszva akarjuk a 
gyerekeket megtanítani: hitre, magyarságra, 

szeretetre... 
Érdeklôdni a lelkész irodában... 

Március 14-én 
vasárnap de. 10 órakor a 

carltoni temetô 

Magyar Hôsök 
Emlékmûvénél 

egyházunk gyülekezetének 
kiküldöttei az ott 

megjelenô egyesületek 
képviselôivel, egy rövid 

áhitat keretében elhelyezik 
a kegyelet és hála 

koszorúit, emlékezve az 
1848-49-es magyar 
szabadságharcra.

Készülünk a 

SZÜRETI MULATSÁGRA 
április 10-én, szombaton este 

a Bocski Nagyteremben. 
Hívja meg barátait és tegye meg 

asztalrendelését 
a 9439-8300 telefonszámon. 

Barátainkat, támogatóinkat szeretettel várjuk. 
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Neki áll a zászló — tartja a mondás, 
ha valaki a csatában gyôzelemre esé-
lyes, vagy valamilyen ügye nyerésre 
áll. Nálunk most, nyolcévi pereskedés 
után Albert Álmos szenátornak, Sep-
siszentgyörgy volt polgármesternek 
áll a zászló az Európai Emberjogi 
Bíróság (CEDO) döntése alapján. A 
román államnak vissza kell fizetnie 
azt a százmilliós pénzbírságot, amely-
nek felét a hazai bíráskodás azért 
akasztotta a nyakába, mert polgármes-
terként levetette a román zászlót a 
városháza tornyáról, az összeg másik 
ugyancsak visszafizetendô felét meg 
azért hajtották be rajta, mert a pol-
gármesteri hivatal okmányaiban ma-
gyarul is feltüntették a város nevét. Az 
Európai Emberjogi Bizottság a bizo-
nyára nem is olyan kevés összegû 
perköltséget is a román állam terhére 
írja.

Albert Álmosnak gratulálni illik és 
kellene, akkor is, ha ezt a nevetségesen 
szégyenletes pert csak a maga számá-
ra nyerte volna meg, de ennél sokkal 
többrôl van szó!

Elôször is precedenst teremtett arra, 
ami a strasbourgi ítélkezés elé vitt ha-
zai ügyek intézésének pozitív esélyeit 
jelenti, és példát mutat az euroszkep-
tikus beállítottságúaknak is.

Ez a nyolcévi honi, végsô fázisában 
pedig nemzetközi fórum elé kerülô 
per pedig rossz fényt vet és rombolja 
az amúgy is eléggé foltos országimázst, 
itthon meg éket ver az együttélést 
óhajtó és ezt gyakorló magyar és ro-
mán lakosság közé.

Csupán emlékeztetôül, mert a rossz 
szájízû káröröm torzulásokhoz vezet 
némely magyar körökben is: Albert 
Álmos a városháza épületének tornyá-
ról nem a román zászlóellenes indula-
tok gerjedelmének hatására vetette le 
a lobogót, hanem azért, hogy azt a 
nemzeti szimbólumok használatát sza-
bályozó törvény értelmében oda té-
tesse ki, ahová a rendelkezés elôírja. 

Kinek áll a zászló? 
Ez meg is történt. De a nacionalista 
kakaskodás mindezt a hazafisága ellen 
elkövetett merényletként élte meg, 
mert a maga szimbólumait ott is látni 
szereti, ahol esetleg a szélkakasnak 
kell kukorékolnia. A torony tetején.

Ezek a nemzeti gerjedelmek azonos 
iszapvulkánból rotyognak elô, abból, 
amelyek például a kolozsvári bíróval a 
szeméttartókat is a trikolór színeire 
festették, s a tökmaghéjat maguk kö-
rül szétköpködô delikvensek ülepét is 
ilyen színösszetételû padokhoz súrol-
tatták.

És ismét hazabeszélve, ezek az indu-
latok táplálták azt a végeérhetetlen 
pereskedést is, amellyel néhány száz-
méternyi Petôfi Sándor nevû útsza-
kaszért évekig csatároztak Háromszék 
fôvárosában, és a legnagyobb magyar 
költô nevével szemben meg is „nyer-
tek”, de erkölcsileg és a normális 
együttélés dolgában viszont mérhetet-
len károkat okoztak abban a városban, 
amelynek lakossága háromnegyed 
részben magyar, s amelynek történel-
mi múltja nem valamelyik a városon 
átlovagoló vagy soha errefelé sem 
járó lovag ideérkeztével kezdôdött.

És ezúttal gondoljunk bele abba is, 
hogy ez a zászlóper, utcanév per 
mennyi idôt, idegmunkát és energiát 
pusztított el, milyen mértékben mér-
gezte az emberek sokaságának köz-
érzetét, mennyi, szellemi és fizikai 
épülésünkre és építkezésünkre fordít-
ható energiát pocsékoltak el ekképpen 
politikai vezéreink.

És milyen szomorú, mennyire tragi-
komikus és ártalmas az is, amikor mi, 
magyarok egymás között „vívjuk” 
meg a magunk torzsalkodásos „zász-
lóháborúkat”, és mennyire bíztató az, 
ha bizonyos, a közjót szolgáló kérdé-
sekben a más nemzetiségû kollégá-
inkkal érthetünk egyet.

Sylvester Lajos
(Gondola)

A Zentai-ügy fejleménye
Már az ügyvédeknek is elege van a szôvetségi belügyminiszter méltatlan 

és igazságtalan kezelési módjával, amivel megkeseríti Zentai Károly 
életét. Errôl számol be a The Australian, 2010. január 12. száma, Barrister 
takes on Zentai case for free cím alatti cikkében:

Egy jó nevû perth-i barrister, Malcolm McCusker QC (Queen Counsel 
— ezeknek a furcsa öltözetû ügyvédeknek a hivatalos neve és rangja) 
bejelentette, hogy a márciusban esedékes Legfelsôbb Bírósági tárgyaláson 
ingyen fogja képviselni Zentait, ill. ügyét. A neves barrister azért vállalta el 
Zentai védelmét, mert a szövetségi belügyminiszter Brendan O’Connor 
(Labor — Munkáspárt), ill. minisztériuma nem adta át Zentai védôinek a 
kiadatást helybehagyó végzés teljes 60 oldalas szövegét, csak egy szer-
kesztett változatot. McCusker szerint, pedig ennek megismeréséhez a vé-
delemnek joga van. Ha a Legfelsôbb Bíróság helyt ad a kérelemnek, akkor 
a márciusi tárgyaláson jelentôsen javulnak Zentai esélyei a kiadatás meg-
akadályoztatására.

McCusker szerint, ha igaz, hogy Magyarország, a magyar igazságszol-
gáltatás, valóban csak meghallgatni (és kikérdezni) akarja a 88 éves egykori 
magyar királyi katonatisztet, nem pedig gyilkosság vádjával perbe fogni, és 
bíróság elé állítani, akkor a kiadatásnak semmi értelme. Hiszen a magyar 
hatóságok ezt a meghallgatást Ausztráliában is elvégezhetik, anélkül, hogy 
ezt a beteg öregembert Magyarországra szállítanák. Különben sem te-
kinthetô kiadatási jogalapnak egy meghallgatás, mivel egy kiadatáshoz egy 
bûntett elkövetése, és annak megalapozott vádja szükséges. McCusker má-
sik indoka, hogy nincsenek élô tanúk, ezért a „fair” tárgyalás, ill. annak 
kimenetele nem biztosított.

Zentai fia, Ernie Steiner, családja nevében nagyra értékeli a barrister 
jelentkezését és díjmentes ajánlatát, mivel az eddigi perköltségek meg-
közelítik a 200.000 dollárt. 

S&S EVENTS BEMUTATJA
Egyenest Oroszországból, 

MOSZKVÁBÓL

RUSSKA
ROMA

Az elsô számú orosz CIGÁNYZENEKAR           Csak két elôadás Sydneyben
és egy Melbourneben

MELBOURNE: 2010. május 28. este 8 órakor
Dallas Brooks Center

300 Albert St. East Melbourne(bejárat a Victoria St.-rôl)

Jegy eladás:
Value International Travel

134 Hawthorn Rd. North Caulfield
Tel.: (03) 9532-8727

SYDNEY: 2010. május 29. este 7.30-kor
2010. május 30. este 7 órakor

UNSW The Science  Theater
Gate 14, Barker St. Kensington

Jegy eladás:
BKK VIDEO. 82 Evans Rd. Eastlakes, 

Tel.: (02) 9700-8390
Russian Leisure, 57-59 Hall St. Bondi Beach, 

Tel.: (02) 9130-4926
Value International Travel. 2a/79 Oxford St. Bondi Junction, 

Tel.: (02) 9387-5757
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Én Istenem, mi lesz velünk? / Gyer-
mekeink s mi elveszünk! / Melyet 
apáink ôriztek, / Elpusztítják szép 
nyelvünket!

Hol az egyház, hol a diktatúra fenye-
gette a csángókat, mégis megmarad-
tak. Az anyanyelvi oktatás nekik még 
mindig csak álom, de egykor közös 
hagyományainkat, szavainkat még 
mindig ôrzik mint Európa egyetlen 
középkori jellegû kultúrája. Moldvá-
ban a szeret nem ige, hanem egy folyó, 
nagy sz-szel, azt pedig, hogy szeret, 
úgy mondják: élvez. Trendek és kul-
tuszok helyett élô hitrendszerük és 
hagyományuk van.

Hetvenezer ember, többségük nem 
városi, hanem falusi környezetben. 
Régi utcáik a nap vonalát követik: 
keletrôl nyugatra, délben meg az 
egész falu fénybe borul. Értelmiség 
helyben alig, szinte mind elhagyta 
szülôföldjét. Boszorkányaik, szépasz-
szonyaik, tá(l)tosaik viszont vannak. 
Magyarok –– de a történelmi Magyar-
ország határán túl, Moldvában. Fiatal 
lányaik cinkák, a csirkéik pislenyek, a 
nyulaik a filjesek. Az élvez pedig any-
nyit jelent náluk: szeret.

Ôk a csángók.
Csángál, azaz járkál. Ám nevük a 

közhiedelemmel ellentétben nem az 
elvándorolni szóból ered –– állítja 
Sántha András székelyföldi író Du-
ma-István András Csángó mitológia 
címû könyvének elôszavában. Hasonló 
hangzású bolgár településnév-részle-
teket említ, s felveti a finnugor kap-
csolatot is. Mást állít a csángók erede-
térôl Diószegi László, a Teleki László 
Alapítvány igazgatója, aki a csángók 
történelmével is foglalkozik. „Sok ro-
mantikus és tudománytalan elképzelés 
született a csángók származásáról, 
elnevezésérôl. Kedvelt elmélet a kun, 
illetve hun rokonság és az, hogy ôk az 
etelközi magyarság ott maradt része. 
Ezeket a feltételezéseket azonban nem 
bizonyította senki. A kutatások alapján 
kijelenthetjük: a csángók több hullám-
ban érkeztek a Kárpát-medencébôl 
azokra a területekre, ahol jelenleg él-
nek. A 12. században katonai céllal, 
véderônek telepítettek embereket a 
térségbe az akkori Magyarország te-
rületérôl. A következô hullám a túl-
népesedett Székelyföldrôl érkezett, 
tehát gazdasági okok miatt, majd jöt-
tek vallási okból is: az inkvizíció által 
üldözött husziták. Végül a csíkmádéfal-
vi veszedelem is növelte lélekszámukat 
–– ekkor érkeztek a bukovinai széke-
lyek is Bukovinába. Más-más terüle-
teken telepedtek le a csángók. Elôször 
Bákótól északra –– most az ô helyzetük 
a legrosszabb az anyanyelvhasználat 
tekintetében. A legkésôbb érkezôk le-
származottainak többsége nem tud 
magyarul írni-olvasni –– hiszen nem 
mûködik a magyar oktatás ––, de ma-
gyarul beszélnek. Sok falujuk olyan, 
mint egy eldugott székelyföldi telepü-
lés” –– tárta fel a csángók eredetét 
Diószegi. 

Most Kárpátalján a legrosszabbak a 
magyarok kilátásai, szoktuk hangoztat-
ni, megfeledkezve a csángókról. Pedig 
az állami anyanyelvi oktatás nekik 
már a középkortól csak ábránd, és 
sokáig a magyar mise is az volt.

Böjte Csaba sikereit mindenki is-
meri. A ferences szerzetes próbált 
segíteni a csángó gyerekeknek, ám 
még neki is beletört a bicskája. „A 
csángó magyar gyerekeknek épülô 
iskolakomplexum alapkövét tették le a 
romániai Rekecsinben. A Böjte Csaba 
dévai ferences szerzetes által irányí-
tott Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
segítséget nyújt a Moldvai Csángóma-
gyarok Szövetségének (MCSMS) egy 
iskolaközpont felépítéséhez” –– adták 
közzé még 2005-ben. De a jó hírek el-

Megmaradt az 
ördögi nyelv

maradtak azóta. „Középiskolai és szak-
munkásképzést szerettek volna bizto-
sítani nekik, bentlakásos kollégiumi 
keretek között. Ez sajnos nem jött 
össze. Kiderült, hogy a Rekecsin külsô 
részén megvásárolt telken vezetékek 
haladnak át, s így az építkezés enge-
délyeztetése nagyon drága lenne” –– 
mondta a kezdeményezéssel össze-
függô gondokról Diószegi, hozzátéve, 
hogy úgy tudja: van B terv, Böjte és az 
MCSMSZ nem adta fel. A magyar 
nyelvû misézés bizonyítja: érdemes 
várni, tenni. „A csángóknak soha nem 
volt lehetôségük az anyanyelvi misé-
zésre. A középkorban csak magyarul 
beszéltek, így még gyónni sem tudtak 
az odaküldött más nemzetiségû papok-
nak. Hiába a Vatikánnak küldött drá-
mai hangvételû levelek, az ördög 
nyelvén –– ahogyan a magyart egykor 
egy jászvásári, iasi-i püspök nevezte –– 
az újkorban sem lehetett misézni. Csak 
a közelmúlt hozott kedvezô változáso-
kat. Tavaly októberben a lábnyiki 
templomban végre elhangozhatott egy 
félig magyar, félig román nyelvû mi-
se, aztán egy hónappal késôbb a ma-

gyar–román püspökkari találkozón a 
iasi-i püspök bejelentette, hogy támo-
gatja a csángók kérését” –– mesélte 
Diószegi.

A magyart a templomban és az isko-
lában sem tûrték, tûrik a csángók fe-
letti hatalmak. 

A hagyomány keretei mit sem érnek, 
ha nincs bennük életszag. A csángók 
így egykori közös nyelvünket és kultú-
ránkat megôrizve, fenntartottak vala-
mi nagyon különlegeset. Nyelvújítás 
nélkül, ôsi hittöredékekkel. „Európa 
egyetlen középkorból megmaradt kul-
túrája. Akár egy élô skanzen” –– foglal-
ta össze a professzor.

Veszélyek mindig leselkedtek önazo-
nosságukra. Hol az egyház, hol a dik-
tatúra próbálta ellehetetleníteni ôket, 
most pedig a globalizáció fenyegeti 
identitásuk épségét. „A 21. század min-
dent elvihet hozzájuk, ami rossz, s 
mindent elvehet tôlük, ami jó. Erodál-
hatja hagyományaikat. Figyelni kell 
rájuk, és velük is meg kell értetni, 
hogy ôrizzék a kultúrájukat” –– mondta 
Diószegi. A globalizációval együtt járó 
veszély az elvándorlás. Csángó apák 

tömegei mennek külföldre dolgozni. 
Nem Magyarországra, hanem elsôsor-
ban Olaszországba és Spanyolországba. 
„Moldva, a dombos terület, folyóvöl-
gyekkel tagolt vidék elképesztôen 
túlnépesedett. Nem bírja már eltartani 
a csángókat. Vannak olyan települések, 
ahol már nem is látni húsz és ötven év 
közötti férfiakat az utcán. Ôk elmentek 
Európa katolikus fellegváraiba, hogy 
az ott keresett pénzbôl tartsák fenn 
népes családjukat; hiszen a csángóknál 
ma sem ritka az, hogy akár hét-nyolc 
gyermeket is vállal egy házaspár” –– 
vázolta az elvándorlás hátterét Diósze-
gi. A diplomások más miatt költöznek 
el szülôföldjükrôl. Ha maradnának, 

nem foglalkozhatnának hivatásukkal, 
a Kárpátokon túli kis falvakban az 
szinte lehetetlen lenne. Így Budapest-
rôl vagy más nagyvárosból segítik az 
otthoniakat.

Sok apa, majd család is külföldön 
marad végül –– mondta a csángókat 
kutató professzor, hozzátéve, ez nem 
jelenti azt, hogy hamarosan teljesen 
eltûnhetnek. Diószegi derûlátó. „Nem-
régiben még kétmilliós romániai ma-
gyarságról és hetvenezres csángó kö-
zösségrôl beszélhettünk. Ma másfél 
millió magyar él Romániában, a csán-
gók viszont maradtak hetvenezren. 
Nem fogynak. Van még erô ebben a 
magyar közösségben.”

Váltsa valóra álmai utazását 2010-ben a Select World Travel-lel!

Önnek nincs más dolga, csak eldönteni, hogy hova szeretne utazni, a többit nyugodtan ránk bízhatja!

A világ bármely pontjára szeretne utazni, hívja bizalommal a Select World Travel 
magyar nyelvű ügyintézőjét, Pusztai Esztert! 

Forradalmi árak márciusban! Repülőjegyek Budapestre màr 1848 AUD*-tól

Hívja irodánkat hétfőtől péntekig reggel

9 órától délután 17.30-ig ingyenesen a

1800 242 373 telefonszámon!

Select World Travel Suite 2 / 66 Appel Street, Surfers Paradise     Ph: 07 5526 7467

Email: eszter@selectworldtravel.com.au 

A Select World Travel bemutatja: www.ifly.net.au - a repulojegyek online szakertoje

*Jegyek a meghírdetett àron korlàtozott szàmban àllnak rendelkezèsre. A repülőjegy àrak ès feltètelek előzetes èrtesítès nèlkül megvàltozhatnak

MAGYAR KULTÚR KÖR
Culture Club of 

United Hungarians
Web Cím : www.kulturkor.com.au
Email: enquiries@kulturkor.com.au

MEGHÍVÓ
A Melbourne-i Magyar Kultúr Kör 

szeretettel várja önt, kedves családját és barátait

Az év megnyitó 
báljára

Március 20-án, szombat este 7.30-tól 12.30-ig
a 76-78 Power Rd. Doveton

címen lévô Community teremben
(Melway Page 90, K, 9) 

A vendégeket a „Névtelen Együttes” szórakoztatja

Fellépnek a Kultúr Kör táncosai 
Vacsora: rántott hús és kolbász salátával

Üditôk, kávé és sütemény kapható. B.Y.O.
Jegyek rendelhetôk:

Horváth Elvira: 9848-6366, Zöldhelyi Erzsébet: 9794-5196
Kovács Valéria: 9759-7087

Belépôdíj vacsorával együtt: $25.00
Mindenkit szeretettel vár a Magyar Kultúr Kör vezetôsége!

***

Következô rendezvényünk: június 19.
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SPORT Óriászászló
Lelátó a világ — Törzsi háborúk, 

avagy mit nyer és mit veszít, aki 
„ultra” lesz Magyarországon?

(Folytatás)
— Nézd meg a debrecenieket! Szinte 

kiszorulnak az ô ultráik a Bajnokok 
Ligája-meccsekrôl a sok divatszurkoló 
miatt — dohognak a piros-kék srácok. 
Donát elmondja, az RBD több baráti 
társaság közös kapcsolódási pontja, 
ahol nyilván nincs mindenki minden-
kivel jóban, de meg tudják oldani az 
esetleges problémákat, mielôtt még 
elmérgesednének a dolgok.

Az alapító okirat a falon lóg a klub-
helyiségben, abból is kiderül, hogy az 
RBD nem szereti a Ferencváros csa-
patát. Donát szerint azonban ez nem 
ilyen egyszerû, a szimpátia változó. A 
Videoton szurkolói korábban a Deb-
recen és a Diósgyôr ultráival voltak 
viszonylag jó kapcsolatban, ám az idôk 
során elhidegültek egymástól. Márk 
szerint a gond az volt, hogy a debre-
ceniek idôközben összebarátkoztak 
azokkal a kispestiekkel, akikkel a Vidi 
tábora folyamatosan osztotta egymást. 
De szoros barátságok itt nincsenek. 
„Ha tízzel jóban vagy az ellenfél 

szurkolói közül, a tizenegyedik pedig 
bedobja a kocsid ablakát, akkor mit 
sem ér az elsô tíz. Az a respekt van 
csak meg, amelyet magadnak kivívsz 
a saját tetteiddel” — mondja az RBD 
egyik alapítója. 

Szerinte az a lényeg, ha nagyobb lét-
számú bunyó esetén a tagok odaállnak, 
és nem szaladnak el, és ezt a többi 
szurkolótábor is látja.

Ez a tisztelet érezhetô volt az ultrák, 
de egyben az ország számára is nagy 
jelentôségû eseményeken. A 2006. ôszi 
budapesti harcok során, valamint Du-
naszerdahelyen, a helyi futballcsapat 
és a Slovan Bratislava meccsén, mikor 
a szlovák rendôrök agyba-fôbe verték 
a magyar szurkolókat. Akkor született 
megállapodás a szurkolók között, amely 
viszonylag sokáig fenn is maradt. 
Itthon a rendôrség az RBD szerint so-
kat fejlôdött, a szurkolótáborok össze-
csapása emiatt szinte kivitelezhetetlen. 
Nyilvántartják az összes ultrát, a ren-
dôrök pedig arcról felismerik a tábo-
rok tagjait. „Korábban megtörtént, 
hogy valaki bedobta egy rendôrautó 
ablakát. Utána négy meccsen át meg-
tanultuk, milyen is vigyázzállásban 
szurkolni. Folyamatosan kerestek 
minket, igazoltattak, akinél nem volt 
személyi, azt bevitték. Érdekes, hogy 
a magyar államnak arra van pénze, 
hogy a szurkolókat rendôrfurgonnal 
kísérjék egy Eperjes elleni edzômecs-
csre, a kis falvakban pedig öreg né-
niket erôszakolnak meg, mégsem jut 
oda a hatóság embereibôl” — csóválják 
a fejüket. Márk, az RBD másik veze-
tôje is leszögezi egyébként: a tábor 
tagjai között általában a jobboldal do-
minál politikailag. „A tagok nyolcvan 
százaléka jobboldali, a fennmaradó 
húsz pedig vagy nem politizál, vagy 
baloldali, de semmiképp sem MSZP-s. 
Akkor már inkább forradalmi kommu-

nista!” — mondja nevetve, rámutatva 
arra, hogy ezt a politikai irányultságot 
fejezi ki az is, hogy a klub nevében és a 
rigmusokban is pirossá változtatták a 
vörös szót. Márk egyébként azt is elá-
rulja, hogy az RBD-re nem jellemzô a 
náci ideológia, amellyel sokan azonosí-
tanak egy-egy szurkolótábort.

Az Ördögök életmódjához hozzátarto-
zik a koreográfiák készítése, ami nem 
egyszerû, és nem is olcsó mulatság. 
Szívesen emlékeznek vissza a 2006-os, 
Üllôi úton rendezett kupadöntôre és az 
ott bemutatott koreográfiájukra.

— Ott volt hatezer ember, kis lenge-
tôs kék-piros zászlókkal, középen pe-
dig a monumentális Videoton-címer 
— meséli Márk. Az az akció mintegy 
250 ezer forintjába került a tábornak, 
nem számítva a vele töltött óriási mun-
kát. A Vidi-címeres óriászászlót csak 
kisteherautóval tudták felszállítani 
Budapestre. A lelátón szétosztották a 
kicsi zászlókat, azt lengették a szur-
kolók, közben kifeszítették a nagyot, 
majd mindennek öt perc alatt vége 
lett, kezdôdött a meccs. Ez volt a két-
hetes megfeszített munka eredménye. 
Mi lett a nagy zászlóval? „Kidobod a 
kukába, mi más? Azt már nem feszít-
heted ki még egyszer, mert az nagyon 
égô!” — tudjuk meg Márktól.

Szerinte a klubbal való viszonyuk is 
kiegyensúlyozott, amióta a Videoton-
nak van tulajdonosa.

— Azelôtt ez amolyan közpénzlenyúló 
vállalkozás volt. A Videoton minden 
évben kapott a várostól néhány száz-
milliót, azt pedig valaki elsíbolta. Most 
van egy olyan tulajdonosa a klubnak, 
akinek érdeke, hogy jól szerepeljen a 
csapat, és legyenek olyan szurkolói, 
akiket elismernek az országban —
mondja az RBD hangadója, hozzátéve, 
hogy a kiegyensúlyozott kapcsolat el-
lenére sem hajlandóak semmiféle 

anyagi támogatást elfogadni a vezetô-
ségtôl, s így csorbítani függetlensé-
güket. A pénz ugyanis megöli a focit.

Jóllehet az egyes csapatok szurkolói 
táborának kemény magját alkotó —
maroknyi — közösségek általában cá-
folják, hogy szélsôséges nézeteket 
vallanának, illetve hogy identitásuk 
egyik legfôbb kifejezési eszköze a lelá-
tói petárdázás, netán az elôre egyez-
tetett ökölharc, a randalírozás és a 
kevésbé „kemények” elrettentése a 
pályáktól — a társadalomnak magának 
kelle megtalálni a megoldást ezeknek 
a fiataloknak a „megnyugtatására”. 

Ám ahol általános a nyugtalanság és 
az agresszió, ott a gyepekre sem tele-
pedhet béke. 

Elégedett a csapatvezetô 
a magyarok vancouveri 

szereplésével
Molnár Zoltán csapatvezetô szerint 

a magyar válogatott a várt eredményt 
hozta a közép-európai idô szerint hét-
fôn hajnalban véget ért vancouveri 
téli olimpián.

„Elégedettek lehetünk. A csapat a vá-
rakozásnak megfelelôen szerepelt. 
Azt a célt tûztük ki, hogy pontot sze-
rezzünk ismét, ami 26 év után Tori-
nóban sikerült” — idézte a Magyar 
Olimpiai Bizottság honlapja Molnár 
Zoltánt.

A szervezet fôtitkára a részletekre 
térve hozzátette: a rövid pályás gyors-
korcsolyázók a hallatlanul megerôsö-
dött mezônyben is kiválóan szerepel-
tek. Huszár Erika a legjobb európai 
volt, s különösen értékes a nôi váltó 
helyezése.

Mûkorcsolyázásban a Hoffmann, 
Zavozin kettôs örvendetes közön-ség-
sikert aratott. Sebestyén Júlia búcsú-
ja nem úgy sikerült ahogy szerette 
volna, de negyedik olimpiai részvétele 
így is komoly nemzetközi elismerést 
váltott ki. A sízôk megtették a magu-
két, becsülettel helyt álltak. Mind a hat 
résztvevô értékelhetô eredményt ért 
el, ami a felkészülési lehetôségeikhez 
képest elismerést érdemel, s Berecz 

Anna egyik 27. helyezése mindennél 
többet mond.

Molnár Zoltán beszélt arról is, hogy 
bár a tizenhat magyar versenyzô két 
olimpiai faluban, Vancouverben és 
Whistlerben kapott elhelyezést, igazi 
csapatot alkotott.

„A döntô többségben fiatal verseny-
zôk nagyon jó hangulatban, barátság-
ban, igazi szolidaritásban, becsülettel 
küzdöttek, doppingmentes felkészülés 
után tisztán álltak rajthoz. Ahogyan 
vállalták, életük legjobb formájában 
versenyeztek. Hazánk kiváló követei 
voltak,s a Kanadában élô mintegy 85 
000 magyar vancouveri képviselôivel 
történt találkozások alkalmával erôsí-
tették a magyarok együvé tartozását” 
— tette hozzá.

A színvonal változatlan 
Nincs változás az NB I.-ben, már ami 

a bajnokság színvonalát, a mérkôzések 
iránti érdeklôdést és a tabella elsô há-
rom helyét illeti. Az elsô tavaszi for-
dulóban nyert az éllovas Videoton és a 
második Debrecen is, ám az Újpest 
megalázó vereséget szenvedett hazai 
pályán a Gyôrtôl.

Olyan a magyar focidrukker, mint a 
rejtôzködô szavazó. Mindkettô titkol 
valamit. Az utóbbi nem vallja be, kire 
adja a voksát a választásokon, az elôb-
bi meg azt, hogy várja már az NB I.-es 
bajnokság kezdetét. Persze, egyre ke-
vesebb szurkoló van így ezzel, és amit 
némelyik magyar pályán láthattunk a 
hét végén, az alapján érthetô. Ugyan a 
Ferencváros zárt kapus meccsen fo-
gadta a Haladást, ám a tévén keresztül 
ország-világ láthatta, milyen merény-
letet követtek el a sportág ellen az 
Üllôi úton. 
Soproni Liga, 16. forduló:
Debrecen–Diósgyôr 3–1 (0–1)
Videoton–Kecskemét 2–0 (1–0),
Kaposvár–Honvéd 1–0 (0–0) 
MTK–Pápa 0-0 
FTC–Haladás 2–1 (1–1) 
Újpest–Gyôri ETO 0–3 (0–1)
A Paksi–ZTE-bajnoki elmaradt. 
Vasas–Nyíregyháza 2–3 (2–1)

A legenda csúcsával 
köszönt el Sebestyén

A kûrben négy helyet visszaesett, így 
végül 17. lett Vancouverben Sebestén 
Júlia. A mûkorcsolyázón negyedik, 
utolsó olimpiája volt ez, elérzékenyült 
a befejezésen.

Már azzal is egyedülálló tettet hajtott 
végre Sebestyén Júlia , hogy negyedik 
olimpiáján elindult, úgy tudjuk, ez ko-
rábban csak a mûkorcsolya talán leg-
nagyobb legendájának, a 28 és 36 kö-
zött háromszoros olimpiai bajnok 
norvég Sonja Henie-nek sikerült.

A 2004-ben Európa-bajnok Sebestyén 
Vancouverben a rövidprogram után 
még a 13. volt, majd a kûrben többször 
hibázott, igaz, nem esett el egy ugrásá-
ban sem. Kûrje 16. volt a rangsorban, 
összesítésben 17.-ként végzett utolsó 
olimpiáján. A vébé még hátravan már-
ciusban, de Sebestyén már korábban 
jelezte, ez lesz az utolsó versenysze-
zonja.

„Amikor 1998-ban kijutottam az elsô 
olimpiámra, nem gondoltam volna, 
hogy 2010-ben még versenyezni fogok 
— nyilatkozta a verseny után Se-
bestyén a Magyar Televíziónak. —
Azóta sokmindenen keresztül mentem, 
voltam Európa-bajnok, olimpiai nyol-
cadik. Mindig az munkált bennem, 
hogy még képes vagyok sok mindenre, 
miért ne mutassam meg. Örülök neki, 
hogy a tavalyi sérülésem után vissza-
tértem, és újra itt lehettem a legjobbak 
között. Úgy érzem, minden tôlem tel-
hetôt megtettem, és megmutattam, 
hogy tudok szépeket ugrani.”

A mob.hu-n olvasható vancouveri 
naplóból kiderül, a magyar mûkorcso-
lyázón elérzékenyült. A médiazónában 
nem csak magyar újságírók kérdezték, 
a nemzetközi sajtó is érdekldött iránta. 
Az elsô kérdést még megválaszolta, 
aztán kitörtek belôle az érzelmek, 
megkönnyezte utolsó olimpiai kûrjét.

Huszár Erika 11 milliót keresett az olimpián
Téli sportoló még sohasem érdemelt ki akkora jutalmat, mint Huszár Erika 

a Vancouverben. Szerencséje is volt, de becsülettel harcolt.
A kormány érvényben hagyta a nyári olimpiai eredményességi jutalmazást, 

ezért a vancouveri téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában ötödik nôi 
váltó tagjai fejenként 5,6 millió forintot kapnak. Darázs Rózsa, Keszler And-
rea és Heidum Bernadett ennyire számíthat, ha hazatér.

Huszár Erika a rövidpályás gyorskorcsolyázók nôi 1500 méteres számának 
döntôjében

A negyedik tagnak, Huszár Erikának ehhez még hozzájön az egyéni hatodik 
hely (1500 méter) miatt hatmillió. Ô keresett a legjobban, Torinóban is ô volt a 
legeredményesebb, Kanadában pedig pályafutása alatt már harmadszor szer-
zett olimpiai pontot, erre korábban még nem volt példa.

Huszárnak többször szerencséje volt, mert az egyéniben hárman is elcsúsztak 
elôtte, úgy kerülhetett a döntôbe. Erre szokták mondnai, végig is kell érni, va-
gyis semmit sem von le az eredményébôl, hogy kiestek elôle (ezer méteren 
ugyanakkor kissé értelmetlenül kizárták).

A fináléban jól osztotta be erejét, kanadai és bolgár riválisát is megelôzte.
A váltóban hatodik lett volna eredetileg, de a gyôztes Dél-Koreát kizárták.

A fenti fénykép 49 évvel ezelött készült és az Abonyi család által 49 éve 
becsessen örzôtt kép nem akármilyen csapatot és nem akármilyen eseményt 
örökitett meg: a Melbourne Hungaria ifjúsági csapata ebben az évben, (1961), 
többnyire ebben a felállitásban (Abonyi József edzô, Attila Abonyi, Joe Gombos, 
Paul Barna, Emery Bihary, Steve Freud, Zoli Suli, Zoli Karczag, David Constane, 
Joe Abonyi, Sándor Kazi és Dany Silver. A képrôl hiányzik Péter Kurta), 
bajnokságot, kupát, vagyis mindent megnyertek.
A következô évben, 1962-ben már Ausztrália legjobb ificsapatakéntnyolc já-

tékost adtak a Victoria válogatottnak és újabb két év elteltével kilencük a Mel-
bourne felnôtt csapatában is helyet szorított magának.
Az 1961-es mindent elsöprô síker jelentöségét csak kiemeli az a tény, hogy 

mindössze egy évvel korábban, 1960-ban alakult meg a csapat Abonyi József 
vezetésével.
És ahogy a fénykép nem kallodott el, úgy a félévszázados évforduló emléke is 

élénken él a fénykép örzôjének, ifj. Abonyi Jóskának a szívében. Ô az ötlet-
gazdája és szervezôje az 50. jubileum méltó megünneplésének.
2010. március 27-én, szombat délután 5 órakor találkoznak annyi síker szin-

helyén, a régi Elwood-i pályán, ahol talán még a labda is elôkerül, majd este a 
Glenhuntly Rd.-i Little Hungarian étteremben lesz egy díszvacsora.
Abonyi Jóska természetesen nem csak a volt játékostársak megjelenésében 

bízik, de reméli, hogy a szurkolok közül is akad még érdeklödô.
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Molnár Pál, Szigeti Éva, Boldogh Dezsô és dr. Czipott PéterJános vitéz dublôre
Amint korábban hírül adtuk, a rangos 

európai irodalmi díj, a Balassi emlék-
kard idei kitüntetettjei a Kossuth-díjas 
Ágh István költô és a kaliforniai nyel-
vész professzor John Ridland, aki 
egészségi állapotára és a hideg, jár-
ványos télre való tekintettel hû mû-
fordító munkatársát a magyar szár-
mazású fizikust Dr. Czipott Pétert 
kérte fel a díj átvételére. 

A közönség soraiban — az alapítók 
Makovecz Imre építômûvész és Mol-
nár Pál (az SBS rádió magyar adásá-
nak is tudósítója) valamint Kiss-Rigó 
László, a két míves szablyát megszen-
telô megyés püspök — derûsen fo-
gadták a Petôfihez oly egyedülállóan 
méltó Ridland-i humort, amint Czipott 
Péter kitûnô elôadással felolvasta az 
elfogadó levelet. A mûsorban szereplô 
esztergomi Balassa kórus mellett Ágh 
István verseit Dinnyés József és a 
gyôri Hangraforgó (Faggyas László 
szerzeményével) adták elô, hangszeres 
szólistaként fellépett St.Martin, Rid-
land Balassi fordítását pedig Szigeti 
Éva énekelte.

Hálával tartozunk Ms Ridland gon-
doskodó türelméért, amellyel a gigászi 
János vitéz és manapság a többek 
között Márai Sándor mûveit angolra 
átültetô férjét övezi. Ennek szellemé-
ben zenésítette meg F. Sipos Bea 
Ridland Bálint napi Madrigálját Mu-
rielnek Boldogh Dezsô fordítása 
nyomán, mellyel a Hangraforgó elôa-
dása lélekemelôen megkoronázta a 
ceremóniát.

(A fényképeket Csontos Jolán készí-
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

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) telefonszámon.  

GYAKORLATTAL rendelkezô gon-
dozónô idôs emberek gondozását vál-
lalja. Telefon: 0409 259-579

BUDAPESTI lakás eladó. Óbuda 
(III. kerület), közel a Flórian Térhez 
(Árpád hid). 5 perc séta a HÉV-hez, 3 
perc a busz-végállomáshoz (jó köz-
lekedés). Üzletek, iskolák, minden a 
közelben. Összkomfortos lakás (táv-
fûtéses) az elsô emeleten egy négy-
emeletes házban: 2 hálószoba, nap-
pali, ebédlô, konyha, fürdôszoba 
(káddal), WC, elôszoba, terasz (bal-
kon). Érdeklôdés: 0421 288 405

PAPLANT, dunyhát, párnát. ágy-
huzatot legolcsóbban a készítônél 
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 
választék importált selyembrokát, 

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!

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

Sydney

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

damaszt, argin, polieszter, és cotton 
anyagokban. Abroszok, törülközôk 
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Telefon: 
9523-6616 (Melbourne). Elôzetes 
megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.

ELADÓ LAKÁS Budapesten, 
Zugló egyik legszebb utcájában. 42 
négyzetméter, egy szobás, felújított, 
utcára nézô, saját pincével. Teljes bu-
torzattal és felszereléssel. Irányár: 12 
millió Forint, 

Érdeklôdni lehet: 0404-009-472

59 ÉVES, Melbourneben élô asz-
szony komoly társat keres, csak 
komoly szándékú levelet várok a 
Melbourne-i szerkesztôségbe, „Ketten 
könnyebb” jeligére.

VISSZÉRRE, reumára, mindenféle 
nyavalyára LUNA sósborszesz, gel 
formájában kapható Ausztráliában. 
Most érkezett meg a Luna termék-
család Magyarországról. Australasia 
és New Zealand Distributor: 
LUNAGEL COM.AU, Steve Csutoros, 
telefon 0407 683 002, E-mail: 
admin@lunagel.com.au vagy 

stevecsutoros@lunagel.com.au

BÚTORASZTALOS! Vállaljuk kony-
hák, szekrények, irodabútorok, beépí-
tett bútorok felmérését, 3D tervezését, 
gyártását garanciával ingyen áraján-
latal. Hívja bizalommal Adam-ot a  0450 
086-227 számon.

HAZATELEPÜLÔKNEK! Eladó Bu-
dapesten VII. kerület  Rottenbiller ut-
cai,  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)

DHARRUK-i (Blacktown) házam-
ban szoba kiadó egyedülállónak elŒnyös 
áron. Buszmegálló a ház elŒtt. Tel: 0425-
303 775.                        (Sydney A 29)

 44 éves, csinos, hosszú vörös hajú 
hölgy keresi párját 40-50 év közötti ter-
mészet- és utazást kedvelô férfi sze-
mélyében.        ildikó659@freemail.hu

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

(Syd A 24)

KÁROS szenvedélyektôl mentes 
férfi korban hozzáillô 50-60 közötti 
hölgy ismeretségét keresi komoly 
kapcsolat céljábol. Választ CSAK MI 
KETTEN jeligére vár a sydneyi 
szerkesztôségbe.

(A31)

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

Magyarul beszélô 

HEGESZTÔ
szakmunkást keresünk 

a Wetherill Parki 
üzemünkbe.
Kérem hívja 

a 9725-4818 vagy 
a 0407 481-868 számot.

(Sydney A30)
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