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NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Március 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Sándor, Ede nevû olvasóinkat.
Sándor: a görög Alexandrosz névbôl 

ered, jelentése: az embereket oltalma-
zó.
Ede: az angol Edward német és ma-

gyar rövidülése.  
Köszönthetjük még Alexandra, Ci-

rill, Nárcisz, Szibilla nevû barátain-
kat.
Március 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

József, Bánk nevû olvasóinkat.
József: a héber Joseph névbôl. Elsô 

része Jahve, második tagja bizonyta-
lan.
Bánk: régi magyar személynév, 

amely a bán kicsinyítôképzôs szárma-
zéka.
Köszönthetjük még Józsa, Jozefin, 

Szerafina nevû barátainkat. 
Március 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Klaudia nevû olvasóinkat.
Klaudia: a latin Claudius nemzetség-

név nôi párja. Jelentése: a Claudius 
nemzetség tagja. A latin név a claudius 
(sánta, féllábú) szó származéka.
Köszönthetjük még Csák, Guidó, 

Mór, Móric nevû barátainkat.
Március 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Benedek nevû olvasóinkat.
Benedek: a latin Benedictus név 

többszörös rövidülése. Jelentése: ál-
dott.
Köszönthetjük még Bence, Gergely, 

Jázon, Miklós, Nikola, Nikoletta 
nevû barátainkat.
Március 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Beáta, Izolda nevû olvasóinkat.
Beáta: a Svájcban használatos, latin 

eredetû férfinév nôiesítése. A Beatus 
jelentése: boldog. 
Izolda: a német Isolda alakváltozatá-

ból.
Köszönthetjük még Beatrix, Csilla, 

Csenge, Lea, Lia, Oktávián, Vazul 
nevû barátainkat. 
Március 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emôke nevû kedves olvasóinkat.
Emôke: régi magyar személynévbôl 

újították fel. Mai jelentése: anyatejjel 
táplált újszülött.
Köszönthetjük még: Arvid, Balabán, 

Barabás, Karla, Ottó nevû barátain-
kat.
Március 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gábor, Karina nevû kedves olvasóin-
kat.
Gábor: a héber Gábriel névbôl rövi-

dült, jelentése: Isten embere, bajnoka.
Karina: A svéd, dán Katalin képzése 

és az olasz Carina név magyaros 
alakja, jelentése: csinos.
Köszönthetjük még Alpár, Ella, 

Jella, Aladár nevû kedves barátain-
kat. 

Ôk többnyire azok, akiknek nincs pénzük a fûtésre.
Matlári Ferenc, a Menhely Alapítvány munkatársa lapunknak arról számolt 

be, hogy Budapesten és országosan is 95 százalékos volt a hajléktalanszállók 
kihasználtsága. Ez azért érdekes, mert a napokban sem vették sokkal többen 
igénybe a menhelyeket, pedig az idô enyhülése miatt néhány napja a MÁV 
éjszakára bezárta a várótermeit.

Kanadának Magyarország 
„forrásországgá, 
problémává vált”

Magyarország problémává, „elsô számú forrásországgá” válik a kanadai a 
menedékkérelmek tekintetében –– közölte a kanadai bevándorlásügyi miniszter 
azzal összefüggésben, hogy menedékjogot kért Kanadában négy magyar állam-
polgár, aki a vancouveri téli olimpia megtekintésére érkezett az országba –– 
jelentette kedden a torontói CTV News hírtelevízió.

A televízió szerint összesen hét olyan külföldi kért menedékjogot Kanadában, 
aki a vancouveri téli olimpiára érkezett: négyen közülük magyarok, ketten 
japánok, illetve egy orosz is van köztük. Magyarország problémává válik a ka-
nadai bevándorlási és menekültügyi rendszer számára –– idézi a tévé internetes 
oldalán Jason Kenney-t, az állampolgársági és bevándorlási ügyek miniszterét. 
Kenney szerint Magyarország Kanada „elsô számú forrásországává” válik a 
menedékkérelmek tekintetében, havonta több száz magyar állampolgár folya-
modik Kanadában menedékjogért. 

„Ami tényleg furcsa, az az, hogy a magyar menedékkérôk 97 százaléka ké-
sôbb visszavonja kérelmét... Nincs válaszom arra, hogy ez miért történik” ––
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Az amerikaiak 
piszkolták össze a Széchenyit 

Helyreigazítást és kártérítést kér a Magyar Turizmus (MT) Zrt. és a Buda-
pest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt. (BGYH) egy amerikai internetes magazintól. 
A Life.com a világ tíz legszennyezettebb helyszíne között emlegette ugyanis a 
minap Pest elsô gyógyfürdôjét, Európa egyik legnagyobb mai fürdôkomplexu-
mát, a Széchenyi fürdôt. A BGYH fürdôüzemeltetési igazgatója, Kiss Ferenc 
szerint az amerikai internetes magazin vádjai teljesen megalapozatlanok. Az 
elmúlt több mint tíz évben a víz nem okozott megbetegedést egy fürdôjükben 
sem. Ez annak köszönhetô, hogy Magyarország az unión belül élen jár a 
közfürdôk kezelésében, és jóval szigorúbb szabályokat is alkalmaz, mint a kö-
zösség többi tagországa. A medencékbe folyó víznek csíramentesnek kell len-
nie, mint az ivóvíznek. Kötelezô a korszerû vízforgatók alkalmazása is, amelyek 
megakadályozzák a pangó vízfelületek kialakulását. Róna Iván, az MT Zrt. 
vezérigazgatója lapunknak úgy nyilatkozott: a turisztikai marketingszervezet 
nem pénzt kért, hanem pozitív cikkek megjelentetésében állapodott meg a kia-
dóval.

Száznyolcvanhárom párt 
mûködik törvényesen 

az országban
Száznyolcvanhárom pártot tartanak hivatalosan nyilván a bíróságokon, ezek 

közül 55 a legutóbbi parlamenti választások óta alakult az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács (OIT) adatai szerint.

Az elmúlt évben 26 pártot jegyeztek be a bíróságokon, a következôket: 
Civilek Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Dolgozók Pártja, 
Együtt a Magyarországi Romákért Párt, Újvilág Párt, Szociáldemokrata 
Néppárt, Tisztelet Társaság Pártja, Civil Mozgalom, Nemzeti Munkáspárt, 
Összefogás Civil Mozgalom Párt, Megoldás: Egyiksem! Civilkontroll Párt, 
Magyar Cselekvô Párt, Kisgazdapárt, Értékteremtôk Politikai Érdekvédelmi 
Szövetsége –– a Közép Pártja, Magyarország Jövôje Párt, Mátyás Párt, Szö-
vetség az Egységes Magyarországért „Közbiztonság és Demokratikus Közélet 
Szövetsége”, Összefogás Párt, Ôsi Magyar Nemzeti Összefogás Párt, Igazi De-
mokraták Klubja, Magyar Demokrata Párt, Társadalmi Szerzôdés Párt, 
Nemzeti Forradalmi Párt, SMS Demokrata Párt, Magyar Demokratikus Jóléti 
Párt, „Hunok Nagy Szövetsége” Párt. Idén eddig egyetlen pártot vettek nyilván-
tartásba, a Szabad Emberek Magyarországért elnevezésû szervezetet. 

Hasonló pártalapítási hullám az 1990-es évek elsô felében volt jellemzô. Bár 
sok, az 1990-es évek elsô felében alakult párt azóta megszûnt, 31 még ma is 
mûködik közülük. A mai parlamenti pártok közül a Magyar Szocialista Pártot 
1989 novemberében, a Magyar Demokrata Fórumot és a Kereszténydemokrata 
Néppártot 1989 decemberében, a Szabad Demokraták Szövetségét 1990 január-
jában, a Fidesz –– Magyar Polgári Szövetséget (akkor még Fiatal Demokraták 
Szövetsége néven) 1990 februárjában vették nyilvántartásba a bíróságon.

A választáson induló pártok számára nemcsak a parlamentbe jutás miatt 
fontos a jelöltállítás, hanem azért is, mert a társadalmi szervezetek csak akkor 
mûködhetnek pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha a jelöltjeik 
felkerülnek a szavazólapokra. A pártok mûködésérôl és gazdálkodásáról szóló 
1989. évi törvény ugyanis kimondja: a bíróság az ügyészség indítványára 
megállapítja a párt mûködésének megszûnését, ha a párt egymást követô két 
általános országgyûlési képviselôi választáson nem állít jelöltet.

Százhúsz halottat követelt az idei tél 
Nyolcvanhatról százhúszra emelkedett a fagyhalált szenvedett emberek szá-

ma Magyarországon a télen –– adta hírül tegnap a Magyar Szociális Fórum 
(MSZF) az Országos Rendôr-fôkapitányság (ORFK) tájékoztatása alapján. Az 
elmúlt másfél évben 202 embernél állapították meg a kihûlést elsôdleges ha-
lálokként.

A közlemény szerint szeptember 1. és január 29. között nyolcvanhatan fagy-
tak meg országszerte, azóta pedig még harmincnégyen. Simó Endre, az MSZF 
szervezôje megjegyezte, hogy az újabb harmincnégy elhalálozás lényegében 
egybeesik azzal az idôszakkal, amelyben a kormány április 15-ig megtiltotta a 
kilakoltatásokat és az otthonok elárverezését. 

Simó úgy tudja, az elhunytak között sok az úgynevezett friss hajléktalan, aki 
sok holmival jelenik meg az utcán, és azok között találnak rá holtan. Az ORFK 
érdeklôdésünkre nem tudta megmondani, hogy a százhúsz elhunytból mennyi a 
hajléktalan, s hányan haltak meg az otthonukban, és azt sem, hány gyermek-
áldozata volt eddig az idei hidegnek. 

Simó Endre azt mondta, hogy a fagyhalottak száma akár háromszáz-négyszáz 
körül is lehet, hiszen sok olyan ember van, aki valamilyen betegségben szen-
vedett, de halálát végül a kihûlés okozta. A Független Hírügynökség nemrég, 
statisztikákra hivatkozva, közzétette: míg korábban inkább közterületen hûltek 
ki emberek, tavaly és az idén nôtt azok száma, akik otthonukban fagytak meg. 
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HÍREK Hozzák a 
sztrapacskát

Eddig sem szerettem igazán a Tesco 
áruházláncot, ezentúl viszont kifejezet-
ten kerülni fogom. Hírek szerint 
ugyanis a multinacionális vállalat úgy 
tervezi, hogy 2011-tôl a friss élelmisze-
reken kívül gyakorlatilag minden 
egyebet külföldrôl hoz majd a hazai 
polcokra. Az Országos Kereskedelmi 
Szövetség szerint a multikra egyre jel-
lemzôbb az úgynevezett központosított 
ellátási lánc, vagyis egy-egy régiót 
egyazon beszerzési rend szerint látnak 
el áruval. Az elképzelések alapján Ma-
gyarországra Szlovákiából érkeznek 
majd a különféle iparcikkek, ha tetszik 
nekünk, ha nem. Botrány. A módszer 
következményeként több száz magyar 
kis- és középvállalkozás kerül majd 
padlóra, marad megrendelés nélkül –– 
a költségvetés így komoly bevételektôl 
esik el, erre azonban fütyülnek. Azok a 
hazai beszállítók pedig, akik partnerei 
maradnak a zsivány áruházláncnak, a 
szabályok értelmében nem idehaza fi-
zetik meg forgalmuk után az áfát. Bo-
nyolítja a helyzetet, hogy a szlovák 
beszállítók számos elônyt is élvezhet-
nek magyar versenytársaikkal szem-
ben, odaát nem kell annyi visszatérítést 
adniuk a kereskedôknek, ha áruikat a 
polcokra akarják tenni. Ilyen a multi-
világ. Évtizedekig errôl álmodtunk mi, 
balgák.

Csak remélni lehet, hogy az ország-
gyûlési választások után hatalomra ke-
rülô új kormány, a rengeteg teendôje 
mellett, megpróbál majd itt is elfogad-
ható szabályokat kialakítani. Ez sem 
lesz könnyû… 

Bûnbak már van
Békeidô ide, békeidô oda, a Magyar 

Honvédségnél dúl a harc. Sólyom Lász-
ló a Sándor-palotába hívatta Szekeres 
Imre tárcavezetôt. Az esemény rend-
kívülinek számít, eddig nem volt arra 
példa, hogy az államfô magához kére-
tett volna egy minisztert korrupciós 
ügyekrôl érdeklôdni. Most viszont, 
hogy eresztékeiben recseg-ropog a 
Honvédelmi Minisztérium (HM), en-
nek is eljött az ideje.

Ahogyan az ilyen esetekben lenni szo-
kott, már egy bûnbakot is kerítettek, a 
Budapesti Katonai Ügyészség elcsapta 
tisztségébôl korábbi szóvivôjét, aki 
szegény kikotyogta, hogy a HM kap-
csolatban áll bizonyos „gengszterszer-
vezetekkel”, amelyeket szinte lehetet-
len tetten érni. Egyébként az egyik 
ilyen óriási bevételekkel gazdálkodó 
hadiipari cég elnöke az utolsó KISZ-ve-
zér, Nagy Imre (akinek neve korábban 
–– a rendszerváltás után –– a Népsza-
badság, majd egy kozmetikai gyár tu-
lajdonosai közt is felbukkant, jelek 
szerint mindenhez ért). Szekeres Imre 
szerint Nagy Imre kiváló pénzügyi és 
gazdasági szakember –– még az is le-
het, hogy a HM-bérleményként ismert 
városligeti Stefánia-palota (itt duhaj-
kodnak a megfáradt honvéd táborno-
kok) pazar bútorzatának, eszcájgkész-
leteinek beszerzésében is közremûkö 
dött.

Maga a tárcavezetô különben nem 
nyilatkozik a Honvédelmi Minisztérium 
körüli botránysorozatról, pusztán köz-
leményekben cáfolja az ôt ért vádakat. 
Egyelôre szabadlábon. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

lyeken az ivóvíz magas arzéntartalmának kezelésére az önkormányzatokkal és 
a lakossággal együttmûködve akciótervet dolgoz ki.

A Magyar Ásványvíz Szövetség és Terméktanács tavalyi adatai szerint 
hazánkban az elmúlt évtizedben jelentôsen megnôtt az ásványvízfogyasztás, 
napjainkban évente több mint egymilliárd liter ásványvíz fogy (110 liter/fô/év), 
emellett a házi víztisztító berendezések népszerûsége is töretlen. Bár tény, 
hogy egyes településeken még mindig nem megfelelô minôségû a csapvíz, 
általánosságban kijelenthetô, hogy Magyarországon az ivóvíz jó minôségû, 
nincs alapja azon félelmeknek, hogy a csapvíz nem biztonságos.

„Budapesten az ivóvíz biztonságos” –– állítja dr. Kádár Mihály, az Országos 
Közegészségügyi Intézet (OKI) vízhigiénés és vízbiztonsági fôosztályának 
fôorvosa. „Az ásványvízgyártók, víztisztító berendezéseket forgalmazók elô-
szeretettel riogatnak azzal, hogy Budapesten gyanús nyomelem szennyezések 
vannak a vízben. Ebben nyilván van igazság, hiszen deduktív módszerekkel is 
levezethetô a szennyezôanyagok jelenléte, de olyan kis koncentrációban 
fordulnak elô, hogy még az érzékeny analitikai eszközök sem mutatják ki” ––
teszi hozzá a fôorvos.

A fôváros ivóvize a Dunából származik, a folyó ágya alá benyúló, úgynevezett 
parti szûrésû kutak a Szentendrei-sziget alatt illetve a balparton található ho-
mokos-kavicsos rétegének természetes fizikai-biológiai szûrô funkcióját 
használják ki.

A vizet ezt követôen az esetlegesen jelenlévô mikroorganizmusok ellen fer-
tôtlenítik, csírátlanítják, azonban ezt a csíramentességet biztosítani kell a há-
lózatban is. A kórokozók elpusztítása ma már ultraibolya sugárzással történik, 
azt pedig, hogy a csôvezetékben se szaporodjanak el a mikroorganizmusok a 
vízben, klórral biztosítják. „UV-fertôtlenítés ma már több vidéki településen is 
zajlik, ily módon kevesebb klórt kell a vízhez adni’ –– tudtuk meg dr. Kádár 
Mihálytól.

Budapest ivóvize ráadásul ideális arányban tartalmazza azokat az ásványi 
anyagokat, amelyekre szervezetünknek szüksége van. Külön említésre érde-
mes a csapvíz keménysége, amely ugyan a mosógépek számára lehet, hogy 
káros, de szervezetünknek jó. Keménység alatt ugyanis a vízben található 
kalcium-oxid mennyiségét értjük. Mivel a magyarok jellemzôen kevés tejter-
méket fogyasztanak, így az egészséges csontanyagcseréhez szükséges kalci-
umbevitelünk egyik fontos forrása az ivóvíz.

Több mint egymillió ember azonban még mindig nem megfelelô minôségû 
vizet fogyaszt itthon –– ivóvizük elsôsorban arzéntól, bórtól, fluoridtól, nitrittôl 
szennyezett. E geológiai eredetû szennyezôk közül a legveszélyesebb az arzén, 
amelynek szintje mintegy 400 település ivóvizében haladja meg az engedélye-
zett határértéket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vizsgálatai szerint 
az ivóvízben található nagy dózisú arzén rendszeres fogyasztása hiperpig-
mentációt, szarusodást, bôr- és hólyagrákot, végtagi érrendellenességeket 
(üszkösödést) idézhet elô. Emellett születési rendellenességeket, koraszülést, és 
más daganatokat okozhat.

„Az arzén engedélyezett határértéke folyamatosan csökken: az ötvenes 
években a WHO 200 mikrogramm/litert írt elô, ma már az unióban csupán 10 
mikrogramm/liter” –– mutatott rá a tendenciára dr. Kádár Mihály. Az uniós 
szabályozást Magyarország 2001-ben elfogadta, de az arzénszintre átmeneti 
mentességünk volt 2009. december 26-ig. A hazai jogszabály 50 mikrogramm/
litert arzént engedélyezett eddig. Hogy az uniós kötelezettségnek megfelel-
jenek, és a fogyasztók további arzén terhelését csökkentsék, az ÁNTSZ közel-
jövôben akciótervet dolgoz ki az érintett önkormányzatokkal együttmûködve.

Síelni is lehetne 
az új vidámparkban

Magyar magánberuházó építi fel Újbuda –– és Budapest –– új vidámparkját 
a 18-as villamos végállomásánál, a Duna mellett 13 hektáron a Blikk információi 
szerint. A szórakoztató intézmény inkább hasonlít majd a nyugat-európai par-
kokra, mint a 80-as éveket idézô városligeti létesítményre, írják. Nemcsak 
hul-lámvasút és körhinta lesz, de síelni is lehet egy 14 méteres dombon, vagy 
csó-nakban lesiklani egy vízesésen. A beruházó cég 20 évre vette bérbe a XI. 
kerületi önkormányzattól a területet.

3000 forint lenne a belépôdíj, amiért 40-50 játékot lehet kipróbálni. A beru-
házó cég vezetôje, Karl Ferenc szerint lehetséges, hogy a Városligetbôl a drá-
gasága miatt elköltözést tervezô Vidám Park és az új vurstli együttmûködjön. 
A park a hírek szerint kétszer akkora lenne, mint a vurstli.

mondja a miniszter. A tárcavezetô azt feltételezi, hogy ez azért van, mert a 
menedékkérôk munkavállalási engedélyt, segélyt és más szociális juttatásokat 
kaphatnak azután is, hogy visszavonják menedékkérelmüket. Kenney azt 
mondja: nehezen tudja elképzelni azt, hogy Magyarországról „igazi menekültek” 
érkeznek, még akkor is, ha ôk a roma kisebbségbôl valók. 

„Magyarország az Európai Unió tagja, demokratikus ország, ahol maradék-
talanul érvénysülnek az emberi jogok. Jólehet az ott élôk kihívásokkal szembe-
sülnek, nincs bizonyíték államilag folytatott üldöztetésre” –– mondja Kenney. A 
torontói hírtelevízió megszólaltatja Richard Kurland bevándorlási ügyekre 
szakosodott jogászt, aki bizarrnak tartja azt a szabályozást, hogy engedélyezik 
a szociális juttatások felvételét olyanok számára is, akiknek menedékkérelmét 
már elutasították, vagy akik maguk vonták vissza kérelmüket. Szerinte az ilyen 
menedékkérôk visszaélnek Kanada nagylelkûségével.

Kurland szerint a magyarországi menedékkérôk nagy többsége roma közös-
ségbôl való, és elsôsorban az egészségügyi ellátás, az oktatás, illetve más szociá-
lis szolgáltatások miatt érkeznek Kanadába. Ha ôk –– a romák –– valóban ül-
döztetésnek lennének kitéve, sokkal könnyebben tudnának eljutni más európai 
uniós országokba –– mondja a jogász. A magyar állampolgároknak nincs szük-
ségük vízumra ahhoz, hogy beutazhassanak Kanadába, és Jason Kenney szak-
miniszter azt mondja, hogy a kanadai kormány jobb szeretné, ha ez így is ma-
radna. Hozzátette azonban, hogy a menekültügyi rendszert érintô változások 
folyamatban vannak. „Az egyik tanulság az, hogy ki kell igazítani a menekültügyi 
rendszerünket” –– mondja a tárcavezetô.

Üzlet egyházat alapítani 
Magyarországon

A Magyar Népköztársaság utolsó kormánya a Németh-kormány idején 
ülésezô kommunista országgyûlés fogadta el a lelkiismereti, vallásszabadságról, 
valamint az egyházakról szóló 1990.évi IV. törvényt. A törvény lehetôvé tette, 
hogy bírósági bejegyzés mellett önálló önkormányzattal rendelkezô egyházi 
közösség bárki által szabadon alakítható, amihez száz természetes személy 
aláírása és szabályzat szükséges. A vallási közösségeket a megyei bíróságok, 
illetve a Fôvárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, ezáltal egyházi státuszt és jogi 
személyiséget nyernek. A bejegyzést csak akkor lehet megtagadni, ha a vallási 
tevékenység ellentétes az Alkotmánnyal. 

A törvény elfogadását követôen a bejegyzett egyházak száma rohamos mér-
tékben növekedett. Számuk 1991-ben 37, 1992-ben 48, 1996-ban már 73 volt. 
Jobboldali képviselôk az egyházi státuszhoz kapcsolódó elônyökkel való vissza-
élések korlátozása érdekében az Országgyûlésben 1993-ban és 1996-ban egya-
ránt módosító indítványokat nyújtottak be, hogy egyházat minimum tízezer fô 
alapíthasson. Ezen módosító indítványok rendre elbuktak a balliberális oldal 
ellenkezése miatt. 

Pedig akkor is és ma is ismert a balliberális oldal képviselôi elôtt az a helyzet, 
hogy több olyan társaság is egyházként vetette magát nyilvántartásba amely 
nem vallási tevékenységet folytat, hanem üzleti vállalkozást. Ezen helyzetet is-
merve joggal várják el a ténylegesen egyházi tevékenységet folytató egyházak 
az államtól azt, hogy az egyházaknak adott speciális kedvezményeket és vé-
delmet ilyen társulatok ne bitorolják. 

Mára már eljutottunk arra a szintre, hogy a bejegyzett egyházak létszámát 
pontosan már nem is lehet megállapítani. Az Apológiai Kutatóintézet adatai 
szerint 2009 szeptemberében minimum 206 bejegyzett egyház létezett és 77 
olyan vallási közösséget tartanak nyilván, amely nincs bejegyezve. 

Az egyházak összeszámolását több tényezô is nehezíti. A bejegyeztetés még 
mindig nincs központosítva, az a helyi önkormányzatoknál folyik. Folyamatosan 
új egyházak kerülnek bejegyzésre, egyesek megszûnnek, másoknak meg a 
neve változik meg, de a hatóságoknak még az elérhetôségeik megváltoztatását 
sem kötelesek jelenteni. Az egyházalapításhoz szükséges száz fôrôl beadott 
névlistát a hatóságok nem ellenôrzik, hogy egyáltalán valósak-e és a beadott 
nevek nem szerepelnek-e más egyházak listáján. A létezô, a bejegyzett és a 
technikai számmal rendelkezô vallási közösségek száma nem azonos. Sok létezô 
és  müködô közösség még nem érte el a bejegyzéshez szükséges százfôs 
létszámot, illetve ha el is érte, nem kívánja magát bejegyeztetni. 

A Fidesz-KDNP kétharmados gyôzelme minden bizonnyal új helyzetet fog 
teremteni és meg fogja nyitni az utat a valásszabadságról szóló törvénymódosítás 
elôtt. Az új kormány az egyeztetések során valószínûleg meg fog egyezni a be-
jegyzett egyházak, vallási közösségek vezetôivel abban, hogy a gazdasági céllal 
létrejött egyesületek ne bitoroljanak egyházi státuszt. Az új szabályozásnak 
mindenképpen figyelembe kell majd vennie azt is, hogy hazánkban az adott 
egyház milyen történelmi-társadalmi szerepet tölt be. 

A törvény módosításának elengedhetetlen feltétele az, hogy széles körû tár-
sadalmi konszenzus alakuljon ki a módosítással kapcsolatban. A törvény mó-
dosítására nemcsak azért van szükség, mert bizonyos egyházként bejegyzett 
társaságok gazdasági tevékenységet folytatnak, hanem azért is, mert a nagy-
fokú liberalizmus szétválasztotta az államot és a társadalmat. Az államnak és a 
társadalomnak a módosítást megelözô társadalmi konszenzus során ismét egy-
másra kell találnia.

Másfélmillió ember nem jut 
megfelelô minôségû csapvízhez 
Bár az ivóvízben található szennyezô anyagokra vonatkozó uniós átmeneti 

mentességünk a tavalyi év végén lejárt, Magyarországon még mindig közel 
másfélmillió ember iszik valamilyen szempontból nem megfelelô minôségû 
csapvizet. A napokban teszi közzé az ÁNTSZ azon települések listáját, ame-

Új utazási ügynök Sydney-ben!
*Szállás,              *Repülôjegyek,
*Hajóutak,                *Autóbérlés

Minden amire utazáskor szüksége lehet. Hétvégi kiruccanás 
vagy föld körüli túra? Mi bármit megszervezünk!

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email
evas@travelmanagers.com.au
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Sanyi Sanyi öcsém halálhírére felkészül-
tünk, de karácsony reggelén, amikor 
Isti, a fia telefonált mégis váratlanul 
ért, pedig húgom azelôtt néhány nap-
pal már fuldokló sírással jelezte, hogy 
testvérünk végnapjait éli, keressem 
meg, amíg még él, annál is inkább, 
mert Zsuzsa lánya mellett engem em-
leget, hogy milyen rég nem látott.

Ez a látogatás meg is történt, magam 
is láthattam öcsémnek minden felépü-
lési reménysége ellenére most már 
vége, szervezete végképp összeomlott, 
nem tud semmiféle táplálékot magá-
hoz venni, sokféle áttétes, egymásra 
torlódó betegségét nem is tudnám 
felsorolni, csak élni akaró lelke ép, azt 
is sejtettem, hogy a végsôkig kitart 
amellett, hogy neki élnie kell, ô meg 
fog gyógyulni.

Halálhíre karácsony reggelén mégis 
megdöbbentett, nem is ôt, valami 
egyebet marasztaltam el, hogy ünnep-
rontó lett. Ezt az felindultságot meg-
határozhatta az is, hogy elôzô este az 
élet szárba szökkenésének derûs han-
gulata lepte be az angyalvárás estéjét. 
Nyolc éves Peti unokánk a hívô-hitet-
lenség határmezsgyéjén egyensúlyo-
zott. Éppen csak felugrottak a laká-
sunkba, Peti nálunk tartott tartalék 
kesztyûjét keresve kihúzott az elô-
szoba tükre alatt egy fiókot, és fel-
kiáltott: jé, hát ezek azok az ajándékok, 
amelyeket én kértem az angyaltól.

Anyja, nagyanyja –– háziasabb nyel-
ven Anya és Mama –– a váratlan 
leleplezéstôl tönkremenve olyan képet 
vágtak, hogy Petinek rögvest fel kel-
lett találnia magát, és a kínos helyzetet 
feloldandó azonnal rávágta: no, semmi 
baj, meg fogok lepôdni, amikor kibon-
tom a karácsonyi ajándékokat, ami 
aztán külön bájt vitt rá a karácsonyi 
angyaljárásra, hisz a gyerek alakítása 
tökéletes volt. Ezt megelôzôen pedig 
az anyjának bucsálódott –– szándéko-
san használom a nyelvjárási kifejezést 
––, hogy miért kellett neki kihúznia azt 
a fiókot, s a hiszem-nem hiszem di-
lemmáját zseniálisan megoldva azt is 
elmondta, hogy tudja, karácsonyra 
mindenki vásárol szerettei számára 
ajándékokat, s az angyal/télapó ezek 
mellé teszi mindazt, amit ô hoz. Meg-
spórolt pénzébôl ô is vesz ajándékot 
minden családtagnak.

Szóval karácsony este az ünnephez 
méltó családias hangulatban telt, Peti 
órákon át bontogatta a szeretetcsoma-
gokat, távol, más kontinensen élô fi-
únkkal-menyünkkel is beszéltünk, 
örömünkben mindannyiunkkal mada-
rat lehetett volna fogatni.

És erre az estére, ennek a hangulatára 
rontott rá másnap reggel a hír: Sanyi 
öcsém reggel kilenc óra körül átköl-
tözött a másvilágra.

Érdemes gyermeket csinálni
Haton voltunk testvérek, ezek közül 

Sanyi halála után ketten maradtunk 
Ilona – Icu – húgommal. Most negyedik 
fiútestvéremet eltemetjük. Ki hitte 
volna valaha, hogy köztünk ez a távo-
zási sorrend alakul ki. Elôbb iker-
testvéreink egyike, Csaba hagyott itt 
bennünket. Ôt két évre rá néhány 
perccel idôsebb bátyja, Attila követte.

Esetükben névmagyarázattal is tarto-
zom: én volnék az egykori család legi-
dôsebb gyermeke. 1941-ig egyke vol-
tam, talán az is maradok, ha nem 
köszönt ránk 1940 szeptemberében a 
„kicsi magyar világ”. Elsô határozott 
és markáns gyermekkori emlékem, 
az, hogy unokabátyám, Gyergyai Kar-
csi, háromgombos térnadrágban me-
zitláb szaladt falusi portánk felé 
Alsócsernátonban és torkaszakadtából 
ordította: Lajos bátyám, magyarok let-
tünk!

„Lajos bátyám” édesapám volt, a Kar-
csi nagybátyja. Amikor apám felfogta, 
hogy mirôl van szó –– Trianon revízió-
ja, a második bécsi döntés hangulata a 
levegôben volt ––, rohant elé a hátsó 
udvar lakatosmûhelyébôl és számomra 
máig is hallhatóan elordította magát: 
Ilonka –– ez édesanyám ––, érdemes 
gyermeket csinálni! Zsíros gépészka-
lapját behajította a zöldséges kertbe, 
amely aztán ott is rohadt, mert, tud-
tommal, minden összebeszélés nélkül 
senki sem emelte onnan ki, a magyarok 
bejövetelének emlékjelévé vált, kör-
bekapálva óvták, és, summa summa-
rum a felkiáltásnak –– érdemes gyer-
meket csinálni! –– lett foganatja, 1941. 

októberében ikertestvéreim születtek, 
nevük is beszédes, Attila és Csaba.

És ezzel vége lett az én „egyke” gyer-
mekkoromnak.

Be kell vallanom késôbb egyáltalán 
nem örültem ikertestvéreim „érkezé-
sének”. Elôbb egy hatalmas „cukros-
ládában” helyezték el ôket –– a rétegelt 
lemezbôl készült láda az Észak-Erdélyt 
akkortájt ellepô anyaországi élelem 
behozatalból származott, gyárilag cso-
magolt kockacukor volt benne ––, Má-
ria nagyanyám ágya mellett volt a he-
lye, szegényt a szélütéses halál is úgy 
érte, hogy a keze ráhanyatlott az Ikrek 
bölcsôpótló ládájára. Nagyanyámat, 
mint minden unoka, nagyon szerettem, 
tôle kaptam a legjobb falatokat, ke-
nyérsütéskor ô készített a kenyérsütô 
tekenyô (teknô) oldaláról dagasztás 
után levakart vakarut, amelyet a ke-
mence szádában pirosas barna héjura, 
ropogósra sütött –– íze, aromája még 
most is a számban ––, majd a gyúrt 
tészta maradékának maradékából 
hosszú hurkát serítetett, ezt huroksze-
rûen összebogozva hasra fektette, a 
hurokból kikunkorodó farkincát hü-
velyk és mutatóujjával összecsípve 
egy madárfejet formált, körmével sze-
met is nyomott a fejre, a madárnak 
csôre is volt. Majd a kenyértekercs 
másik oldalán a madár farkát is meg-
igazította és betette a kemence szádá-
ba.

Utólag úgy remeg elém ez a kép, 
hogy inkább egy teknôsbékához ha-
sonlított ez a kisplasztikai alkotás, de 
nekünk, gyermekeknek, Alsócserná-
tonban ez volt a világ minden vélt vagy 
igazi csodáját lekörözô íz élmény.

Csaba és Attila öcsém születése után 
az anyám nevét tovább vivô Icu ––
Ilona –– két évre az ikrek érkezése 
után 1943-ban született, ôt a következô 
évben, ’44-ben Sanyi követte, aki a szá-
munkra nem ismert apai nagyapánk 
nevét vitte tovább és végül, négy évre 
rá, 1948-ban megérkezett a vakarék, a 
legkisebb öcsénk is, Árpi –Árpád ––, 
akivel szüleink még mindig a kicsi 
magyar világ névadási szokásait húzta 
át az új világba.

Ez az „új világ” családunk számára a 
borzalmak garmadáját hozta. A hábo-
rú után az aszály éveiben gazdaságilag 
a család teljesen tönkrement. A csép-
lés után járó vámgabonát teljes egé-
szében be kellett szolgáltatni, ezen 
felül a saját földjeink után is kirótták a 
gabona-, hús- és mindenféle kvótát. 
Aztán jött az államosítás, a kulákosítás, 
majd mindezt betetézte a kollektivi-
zálást.

Testvéreim, köztük Sanyi öcsém sor-
sára összpontosítva a társadalmi ere-
dettel való megbélyegzésünk minden 
tovább taníttatási lehetôséget elvágott. 
Engem kulákfiókaként eltávolítottak a 
kézdivásárhelyi –– kantai –– gimnázi-
umból, illetve a helyébe lépô erdészeti 
iskolából, egy évi útépítô munka után a 
tanítóképzôbe kerülhettem, de az álta-
lános iskola elvégzése után testvéreim 
egyike sem iratkozhatott be középfokú 
iskolába, ennek a kategóriának a szá-
mára csak a szakiskolák kapui ma-
radtak kinyithatóvá. Az ikrek, Attila és 
Csaba Brassóba kerültek, a Steagul 
Rosu –– Vörös Zászló –– autógyár szak-
iskolájába, Icu húgom Sepsiszent-
györgyön textilipari szakiskolát vég-
zett, Sanyi Kézdivásárhelyre került 
szakiskolába, ahová majd, mikor elér-
kezett ennek az ideje, Árpi öcsém is 
beiratkozott.

Rajtam kívül a kor körülményei mi-
att testvéreim közül senki sem pró-
bálkozhatott értelmiségi pályára ál-
lással, és magam is, a tanítóképzô el-

végzése után levelezô tagozaton vé-
gezhettem el az egyetemet.

Szüleim szerint, amint ezt magam is 
láttam, Icu húgom és Sanyi öcsém „jó 
fejû” iskolások voltak, értük volt „kár”, 
hogy nem szerezhettek felsôbb fokú 
képesítést is.

A továbbiakban Sanyi öcsém életpá-
lyájából emelve ki egy-egy mozzanatot: 
elôbb mezôgépész képesítést szerzett 
–– traktorista volt a falusi szóhasználat 
szerint ––, mezôgépészként esti líce-
umban érettségizett, majd szebeni 
mesterképzô iskolába iratkozott be, 
ahol megszerezte ezt a titulust. A gép- 
és traktorállomási státust felhagyva a 
kézdivásárhelyi csavargyárba került, 
ahol, lévén értelmes férfi és kiváló 
szakember, gyorsan haladt elôre a 
szakmai ranglétrán. Olyannyira, hogy 
amikor 1968 után Sepsiszentgyörgyre 
nehézgépgyárat telepítettek, ô volt az 
egyike azoknak, akiket a megyei párt-
vezetés „kiemelt” és az új nagyüzem 
kapcsolószekrény részlegének lett a 
váltásmestere. Emlékszem, hogy az 
akkori megyei elsô titkár, Nagy Fer-
dinánd személyesen kereste fel, a gyár 
híres igazgatójával, Jakabos Csabával 
egyezkedett, mondják, elég nehezen, 
hogy az egyik szakemberét engedje át 
Sepsire, ahol lakást, a tanítónô fele-
ségnek állást ígértek. Szavukat egyéb-
ként be is tartották.

Sanyi és családja Sepsiszentgyörgyre 
telepedésével immár lettünk csalá-
dunkkal együtt sepsiszentgyörgyiek –
– Icu húgom, Sanyi öcsém és jómagam, 
aki szintén Kézdivásárhelyrôl érkez-
tem a megyeszékhelyre. Árpi öcsém 
Kézdivásárhelyen maradt a mezôgé-
pészeti vállalatnál, az ikrek, Attila és 
Csaba Alsócsernátonból Brassóba in-
gáztak az autógyárba. Késôbb karban-
tartó szakemberekként a csernátoni 
állattenyésztô telepre szegôdtek. Nem 
alapítottak családot, nem szereztek va-
gyont –– egyébként a családból senki 
sem.

Mindezt azért említem, mert a család 
belsô viszonyait ezek a testvéri kap-
csolatok alakították és ezek határozták 
meg. Ezekben érzelmi pászmát Icu 
húgom, egyetlen lánytestvérünk vágta 
ki a maga számára, ô volt, ahogy 
mondani szokás a szülôi és testvéri 
kapcsolatok fenntartója és ápolója, a 
családi összejövetelek, találkozások 
lebonyolítója.

Sanyi számára a családi együvé tar-
tozás szálainak jogi, szervezési, örö-
kösödési bonyodalmai maradtak, eze-
ket kellett összefognia, amíg végül is 
valamiféle „gazdatiszti” minôségben a 
nyakába nem szakadt az egész, nél-
külözhetetlen családmenedzserré nem 
kényszerült.

Nemcsak a családi örökségbôl szár-
mazó földek és egyebek jogi rende-
zése, a gazdálkodás módjának meg-
választása volt az önként vállalt mun-
kaköre, hanem a családi hanyagságok 
ellensúlyozására is jókora koloncokat 
akasztott a nyakába. Számomra példá-
ul, akit testvéreim fiatal koromtól 
kezdôdôen minden ilyen jellegû fela-
dat alól felmentettek mindenféle tár-
sadalmi elkötelezettségem teljesítésé-
ben testvéreim úgy segítettek, hogy 
csak a zsákot kellett fognom ott, ahol a 
malacot adják. Sanyi elôbb értesített, 
hogy a bérbe adott szántóföldjeink 
után járó terményt el kellene hozni. 
Pontos cím, dátum, terménymennyiség, 
s azt is mellékelve szavakban, hogy 
mi, mire való. Ezeknek a testvéri uta-
sításoknak mindig az lett a vége, hogy 
vagy Péter vejemmel beszélte meg a 
„porció” elszállítását és raktározását, 
vagy maga hozta el.

Az egykori nagy család belsô munka- 
és feladatmegosztása sajátosan „test-
re”, személyiségre és munkahelyi, 
társadalmi feladatkörre szabott volt. 
Persze ezt az én esetemben jól ki-
mutatható deformációk is jellemezték, 
amiért soha senkitôl szemrehányást 
nem, esetleg egy-egy mosollyal vagy 
nagy nevetésekkel feloldott csípôsebb 
megjegyzést kellett egy-egy replika-
viccel semlegesítenem. Azt hiszem, 
illetve meggyôzôdésem, hogy minde-
nikük missziónak tekintette munka-
helyi és társadalmi, fôleg nemzeti kö-
tôdésû ügyködésemet, és ennek kiv-
itelezéséhez testvéreim közül ki-ki a 
maga módján és hozzáértése szerint 
így pászította hozza a magáét.

Mondjam el, hogy gyermek- és fiatal 
koromban a mezôgazdasági munkála-
tok minden fázisát gyakoroltam a csa-
ládi gazdaságban. Aratáskor a kötélve-
téstôl, a szekér- és asztagrakásig min-
dent elvégeztem. Kapáltam, répát 
egyeztem, pityókát, cukorrépát szed-
tem, kocsányt arattam. De voltam 
cséplôgép etetô –– ez a hagyományos 
csépélés mesteri fokozata, a legmaga-
sabb szint –– a téli, nyári erdôlést 
kimondottan szerettem és élveztem, 
az ezzel járó kalandokkal, megpróbál-
tatásokkal, veszélyekkel együtt.

Apánk lévén gépész gazdaember, a 
gôzkazán –– tüzesgépünk volt –– a 
cséplôszekrény megjavításában és 
karbantartásában mindig apám mel-
lett tüsténkedtem. Amilyen mértékben 
viszont testvéreim mellém nôttek és 
én ilyen-olyan státusban különbözô 
feladatköröket töltöttem be, ezek a 
családi foglalatosságok kimaradtak, 
áttestálódtak fiútestvéreimre.

Olyannyira, hogy lévén a családban 
rajtam és húgomon kívül mindenki 
autószerelô is, mikor már kocsit vá-
sárolhattam minden nagyobb bajom-
mal ikertestvéreimhez szaladtam. (A 
kisebb bajokkal az örökös rohanásban 
nem törôdtem.) Az autókat elég gyor-
san az ebek harmincadjára juttattam, 
mert nem szórakozási lehetôségnek, 
hanem munkaeszközként használtam 
ezeket. Ikertestvéreim, ahogy hazaér-
keztem, rögtön nekiestek a járgány-
nak, és szeretô korholással meg is 
feddtek a kocsi állapotáért és menten 
rendbe is rakták. Ezt a reszortot aztán 
az ikrek halálával Sanyi öcsém örö-
költe. Családi gondnoktermészete is 
erre rendelte. Az alkatrészbeszerzésig 
és beszerelésig, a legmegfelelôbb mû-
szaki eljárások alkalmazásáig mindent 
intézett.

Mikor az ikrek még éltek, akkor jöt-
tem rá –– néha szégyellem is magamat 
emiatt ––, hogy rá is játszottam ren-
desen a technikai analfabétizmusom 
súlyosságra, mert számukra a maxi-
mális sikerélményt így szerezhettem 
meg. Én, aki szintén gépész családban 
születtem és gyermekkoromban nem-
csak legyeskedtem, hanem segítôtársa 
is voltam apámnak, késôbb addig és 
úgy alakítottam a hozzá nem értôt, 
hogy úgy is maradtam.

Nos sorra-szerre ezek a támfalak 
dôltek ki mellôlem. Szüleink után a 
testvérek kezdték el a család hato-
dolását. Elôbb az ikrek, Csaba és 
Attila, majd Árpi öcsénk és most Sanyi 
adta be a kulcsot.

Tíz évvel volt fiatalabb, mint én.
És nagyon akart élni. Családja jóval 

nagyobb volt, mint vérségi rokonsága, 
mindenki szerette, tisztelte és minden-
kin segített, ha egyszer csak tudott.

Sylvester Lajos 
(Gondola)
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Az elmúlt idôszakban egyre többen 

vélik úgy, hogy bizonyos ételekre al-
lergiásak, ezzel pedig szükségtelen 
korlátok közé szorítják étkezési szo-
kásaikat, derül ki a Portsmouth Egye-
tem kutatói által végzett felmérésbôl.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
brit felnôttek több, mint 20 százaléka 
gondolja úgy, hogy ételallergiától, 
vagy ételintoleranciától szenved. A 
valós adatok alapján azonban ez a fel-
nôtt korú lakosság mindössze 2 száza-
lékánál igazolható. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy a szigetországban milliók 
vonnak meg maguktól bizonyos étele-
ket, minden orvosi javaslat nélkül.

A kutatásból az is kiderül, hogy a brit 
lakosság több, mint fele véli úgy, hogy 
a lisztérzékenység egy gyakori beteg-
ség. Ezt támasztja alá az is, hogy 2009-
ben a férfiak és nôk többsége a búzát 
jelölte meg, mint a leggyakoribb étel-
allergiát kiváltó allergént. A valóság-
ban azonban a lisztérzékenység még 
ritkábban fordul elô, mint a mogyoró, 
tojás és tejallergia.

Látható ellentmondás van tehát az 
ételallergiák gyakoriságának vélt és 
valós adatai közt. A lisztérzékenység 
öndiagnózisa oda vezet, hogy egyre 

többen vonnak meg maguktól felesle-
gesen bizonyos ételeket.

A búza alapú táplálékok fontos részét 
képezik a britek táplálkozásának, jel-
lemzôen a lakosság 76,4 százaléka 
fogyaszt belôlük egyszer, vagy több-
ször is a nap folyamán. Búzát olyan 
hétköznapi fogások tartalmaznak, 
mint a kenyér, a tésztafélék, kekszek 
és sütemények, melyek elhagyásával 
az egyén táplálkozása jelentôsen be-
szûkültté válhat. A búzából készült fo-
gások elhagyásával fontos tápanyago-
kat vonnak meg szervezetüktôl, a fe-
lesleges diéta pedig életminôségüket 
és társas kapcsolataikat is negatívan 
befolyásolja.

Az ételallergia öndiagnózisa a legtöbb 
esetben téves megfigyelésen alapul. 
Így azonban a tüneteket kiváltó valódi 
betegség megállapítása és kezelése 
elmarad. Amennyiben tehát úgy vél-
jük, hogy tüneteinket valamely étel 
fogyasztása okozza, ne kezdjünk szük-
ségtelen diétába. A szakorvos feladata, 
hogy a tünetek alapján a betegséget 
diagnosztizálja. Ha a tünetek hátte-
rében valóban ételallergia, vagy into-
lerancia áll, a kezelôorvos segítsé-
günkre lesz a személyre szabott és 

minden szükséges tápanyagot tartal-
mazó diéta összeállításában is.

* * *
Biztos lehet benne a fehéroroszországi 

lengyel kisebbség, hogy az anyaország 
nem fordul el tôle, s Európa is figyeli 
sorsukat. Az Európai Unió kijelentette, 
hogy a lengyel kisebbség zaklatása Fe-
héroroszországban elfogadhatatlan. 
Az EU vezetô diplomatája, Catherine 
Ashton úgy fogalmazott: „Ezek a fej-
lemények aláaknázzák az EU és Fe-
héroroszország kapcsolatainak mege-
rôsítésére tett erôfeszítéseinket”.

A lengyel nemzeti ügy szempontjából 
egyértelmûen komoly fegyvertényrôl 
a Warsaw Business Journal számolt 
be. Catherine Margaret Ashton brit 
munkáspárti politikus, Upholland bá-
rónôje figyelmeztetett, hogy Fehér-
oroszország felvétele az EU keleti 
partnerségi kezdeményezésébe annak 
függvényében történik, hogy tesz-e 
lépéseket a demokratizálás és az em-
beri jogok érvényesülése irányába.

A varsói gazdasági lap –– Lengyel-
országban ugyanis a tekintélyes gaz-
dasági lapok számára is fontos szem-
pont a nemzet és a nemzetrészek sorsa 
–– rámutat: a lengyel kisebbség nem 

Oh baloldal, miért 
vagy te baloldal....! 

Ez, a magyar társadalmat már két évtizede feszítô 
drámai kérdés, itt lebeg felettünk és képtelenek vagyunk 
egy értelmes, elfogadható választ adni rá. A shakespeare-
i dilemma és a pofonegyszerû baloldaliság kérdése, szin-
te naponta ütközik, már-már az antagonizmus tragikomé-
diájaként! Egy egész nemzet roppant bele, került a 
megsemmisülés határára.

Kétségtelen tény, hogy nem biztos az, hogy „csak” 
feltétlenül a társadalomban kell keresnünk a hibát, hi-
szen nem biztos, hogy az emberek a mindennapi hajszá-
ban, a könyörtelen kenyérharcban ráérnek ideológiai és 
fennkölt társadalmi kérdésekbe bonyolódni!

Vagy mi értelmiség csinálunk rosszul valamit, vagy 
olyan drasztikus módon térítik el a társadalmat a min-
dennapi valóságtól, hogy már mi magunk sem vesszük 
észre azokat a hatalmas erôvonalakat, amelyek ránk 
hatnak. Ha mi az értelmiség csinálunk valamit rosszul, 
akkor vélhetôleg a társadalom gerince, vagyis az írók, 
közírók, valamint az újságírás mesterein is számon 
kérhetô az, ami ma baloldaliság néven, annak örve alatt 
zajlik.

Az én szerény tudásom alapján, amit általában a bal-
oldaliságon értettek anno, illetve érteni kellene ma, az 
nem más, mint egy nemzeten belül (vagy egy tágabb 
régióban) a mindenkori kiszolgáltatott réteg védelme a 
„pénz”, vagyis a klasszikus megfogalmazás szerint a „tô-
ke” hatalma felett. Mert bizony leszögezhetjük, hogy a 
tôkének igen erôs, ha csak nem, gyilkos hatalma van, ha 
szabadjára engedjük az érdekeinek érvényesítésében, a 
társadalmi élet nyolc sávos autósztrádáján!

Nem kell oknyomozónak lenni ahhoz, hogy bizonyítani 
kelljen azt a tragikomédiát, ahogy a kádári „gulyás-
luxustól(!?)” eljutottunk a mai állapotokhoz, ahol embe-
rek fagynak/fagyhatnak meg az utcán, miközben „ezer 
APRÓ trükkel” a társadalom utolsó filléreit csavarják ki 
az emberek kezébôl.

Azt sem kell taxatíve bizonyítani, hogy a nemzeti köz-
vagyon — történelmi léptékben —, szinte órák alatt ván-
dorolt a régi rend „nomenklatúra” csoportjaihoz. Nem 
szükséges azt sem hosszasan bizonygatni, hogy a ma-
radék nemzeti vagyont szorgos, sunyi kezek praktikus 
gyorsasággal játszották át „baráti” idegenek kezébe, mi-
közben a hazai ipar és mezôgazdaság soha nem látott 
recesszióba süllyedt, majd semmisült meg!

Eközben ezrek kerültek több diplomával az utcára és 
vált semmivé egy egész generáció egzisztenciája, de 
nem csak nekik, hanem már egy új generációnak is 
olyan víziója van, amely teljes kilátástalanságot vetít fel 
az életének további részében.

Miközben folyik a trükközés és a szabad rablás, addig 
hátsó szándékkal aljas kezek pártot ütnek a rasszok 
között, ellenséggé téve a cigányt a magyarral, magyart a 

zsidóval, és mindenkit mindenkivel!!
Mindezt teszik a baloldaliság értékeit hangoztatva, de a 

hamisság és az aljasság zászlaját lobogtatva!
Ezt teszik ma a baloldalinak nevezett nemzetrombolók!
Baloldalinak mondott milliárdos rakta zsebre a háború 

elôtt igen jól mûködô Szociáldemokrata Pártot, csak azért, 
hogy azt hûtôszekrénybe rakva mélyfagyasztott, tetszhalott 
állapotba tartsa, és jól felfogott gazdasági érdekeit politikai 
csomagolópapírba csomagolva áttaszigálja a nemzet házának 
asztalánál! 

Eközben a biznisz és a néphülyítés a legnagyobb fordulat-
számon pörög tovább. Sôt a parlament, nagy, víg színházzá 
alakulva fakaszt könnyeket a politika felhangjait jól ismerô 
hallgatóság szemébôl. Hogy öröm, vagy üröm-e ez a könny, 
azt mindenki ítélje meg maga.

A baloldalinak mondott párt, a „13. havi nyugdíjjal” leke-
nyerezett nyugdíjasait — miközben a buksijukat simogatja 
és biztatóbbnál-biztatóbb szavakat suttog a fülébe —, aközben 
könyékig turkál a pénztárcájukban és cseni el az utolsó fo-
rintjait, amibôl megvehetné a napi kenyér és tej adagját.

Mára már a Horthy-kort megszégyenítô nyomortanyákkal, 
emberi roncsokkal, van szegélyezve az ország, miközben 
ócska zugárusoknak tûnô politikusok házalnak (persze jó 
pénzért), a már eddig is megvezetett nyugdíjasok szava-
zatáért és támogatásáért. Dávidok és Bokrosok ugyanazt az 
elnyûtt globalista kabátot próbálják „elsózni”, mint húsz év-
vel azelôtt.

Vannak baloldali mágnások, akiknek már egyenesen a 
nemzeti elit nevezetû piedesztál sejlik fel az elkövetkezôkben, 
hisz oly sok jót tettek ennek a nemzetnek, hogy ez minimum 
kijár nekik!

A következô történet nem egy távoli idôre datálódik, ha-
nem amikor is Orbán a nemzeti elit megteremtésére, a tár-
sadalom felemelésére szólított fel! A regnáló baloldali mi-
niszterelnök meghallva a felhívást nyeglén freccsentette 
oda: — Már van egy! — jelezvén, hogy a sandán megszerzett 
milliárdokkal együtt a „nemzeti elit” megtisztelô címe is jár 
nekik!

Nos, tisztelt baloldali milliárdos urak! Valaki lehet gazdag, 
sôt nagyon gazdag is! A történelem bebizonyította, hogy a 
gazdagság még nem jár együtt a nemzeti elithez való tar-
tozással. Hiszen számtalan tény erôsíti azt meg, hogy szegény 
is lehet a nemzeti elit része! 

Balassi Bálint, Dobó István, Petôfi Sándor, Kossuth 
Lajos, Deák Ferenc, Görgey Artúr, de hivatkozhatnánk a 
teljes Aradi Tizenhármakra, vagy a kommunistából lett 
56-os mártírra Nagy Imrére, akik egész életükkel szolgálták 
a nemzetet, sôt sokuk a legdrágábbat az életét adta érte!

Míg természetesen a másik oldalon Széchényi, Wesse-
lényi és Horthy, akik áldoztak a nemzet oltárán!

Egy azonban bizonyos, hirtelen meggazdagodott uraim.
Önök lehetnek bármi, de nemzeti elit soha, hiszen ettôl a 

nemzettôl csak kaptak önök (a vagyonukat), de nem adtak 
érte semmit! 

                      Cs. Szabó Béla



kevesebb, mint 40 tagját vette ôrizetbe 
a fehérorosz milícia.

Ugyanis rendkívüli módon kiélezôd-
tek Fehéroroszország és Lengyelor-
szág kapcsolatai. A helyzet elmérgese-
dését a Fehéroroszországban élô Len-
gyelek Szövetsége elleni erôszakos 
hatósági fellépések váltották ki. 

A konfliktushoz a szikrát az szolgál-
tatta, hogy a hatalom által elismert és 
támogatott lengyel kisebbségi szerve-
zet (SZPB) képviselôi 2010. január 9-
én kizárták a szervezetbôl az el nem 
ismert Lengyelek Szövetsége ivencei 
csoportjának vezetôjét, Teresa Szo-
bol asszonyt. Ezt követôen 2010. janu-
ár 21-re összehívták az SZPB ivencei 
részlegének tisztújító közgyûlését az 
új elnök megválasztása céljából, ame-
lyet a Lengyel Házban terveztek meg-
tartani. A közgyûlés megtartását 
Teresa Szobol hívei megakadályozták 
és megszállták a Lengyel Házat.

2010. január 21-én a volozsinszki 
rendvédelmi szervek az Ivencébe tar-
tó lengyel kisebbségiek közül egy sor 
személyt letartóztattak, akiket az ira-
taik ellenôrzése után elengedtek. A 
Lengyel Házban tartózkodókat febru-
ár 8-án rendôri erôvel eltávolították, és 
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Lukasenko elnökhöz intézett levelét, 
amelyben a lengyel fél felsorolta, hogy 
a Fehéroroszországban élô lengyelek 
elleni erôszakos fellépés folytatódása 
esetén mely területeken tesz a belo-
rusz érdekek ellen irányuló aktív lépé-
seket. Néhány a felsorolt intézkedések 
közül:

–– lassítani fogja a Fehéroroszország 
WTO-tagságról folytatott tárgyaláso-
kat,

–– erejéhez mérten akadályozni fogja 
a Fehéroroszországba irányuló külföl-
di beruházásokat,

–– Varsó nem ratifikálja a kiotói jegy-
zôkönyvhöz való belorusz csatlakozás-
ról szóló kiegészítô jegyzôkönyvet,

–– akadályozni fogják Fehéroroszor-
szág részvételét a keleti partnerség 
programban,

–– akadályozni fogják Fehéroroszor-
szág és az Európa Tanács együttmûkö-
dését,

–– meg fogják akadályozni Fehér-
oroszország hozzájutását az EU pénzü-
gyi eszközeihez.

A fentiek kapcsán a lengyel vezetôk 
leszögezték, Fehéroroszország maga 
dönti el, hogy a lengyel kisebbség el-
leni erôszakos cselekmények beszün-
tetésével elkerüli a felvázolt negatív 
következményeket, vagy pedig vál-
lalja az azokkal járó ismételt nemzet-
közi elszigeteltséget. Lengyelország 
az EU-ban, az EBESZ-ben, az ET-ben 
és más nemzetközi szervezetekben is 

bírói végrehajtó segítségével ösz-
szeírták a házban található ingó va-
gyont. Az események miatti tiltakozá-
sul Lengyelország konzultációra haza-
rendelte nagykövetét.

Szobol asszony ügyének tárgyalását 
február 15-én a Volozsinszki járásban, 
egy katonai laktanyában tartották 
meg. Ezzel kívánták megakadályozni, 
hogy a tárgyaláson részt vehessenek a 
lengyel nagykövetség képviselôi és 
Szobol asszony hívei. Ez utóbbiak kö-
zül 40 személyt útközben feltartóz-
tattak, 5 személyt pedig 5-5 napi elzá-
rásra ítéltek, a Fehéroroszországban 
élô Lengyelek Szövetségének vezetô-
jét, Angelika Boriszt pedig pénzbün-
tetésre ítélték. 

Ilyen elôzmények után és körülmé-
nyek között került sor február 12-én 
Szergej Martinov külügyminiszter 
varsói látogatására. Martinov azt sej-
tette, hogy a lengyel kisebbség kap-
csán egy meg nem nevezett „harmadik 
erô” élezi a feszültséget. A tárgyalások 
során a lengyel fél gyakorlatilag ulti-
mátumot intézett Fehéroroszország-
hoz. Sikorski külügyminiszter átadta 
Martinovnak Tusk miniszterelnök 

támogatást keres álláspontjához. A 
lengyel külügyminisztérium február 
16-án kijelentette, hogy a felsorolt in-
tézkedéseket nem egyidejûleg, hanem 
fokozatosan alkalmazzák. 

Érdemes megjegyezni, hogy Sikorski 
külügyminiszter indulni kíván a len-
gyel elnökválasztáson, ezért senki 
nem számíthat arra, hogy válasz nél-
kül hagyja a Fehéroroszországban élô 
Lengyelek Szövetsége elleni erôszakos 
fellépést. Ez számára egyenlô lenne a 
politikai öngyilkossággal. (Lengyel-
országban ugyanis nem a határon túli 
lengyelek kirekesztésével, az ellenük 
való uszítással lehet választást nyerni 
vagy megszerzett kormányzati pozíci-
ót stabilizálni –– a szerk.)

Nyilvánvaló, hogy a lengyel kisebb-
ség képviselôi elleni erôszakos fellé-
pésre Lukasenko elnök tudtával és jó-
váhagyásával kerülhetett csak sor. 
Kaczynski elnök tehát levelet inté-

zett Lukasenko elnökhöz, amelyben 
aggo-dalmát fejezte ki és élesen tilta-
kozott a Fehéroroszországban élô len-
gyel kisebbség elleni hatósági erôszak 
fokozódása miatt. A lengyel elnök sze-
rint Lukasenko személyes közbelépé-

sével azt demonstrálhatná, hogy fenn 
kí-vánja tartani a két ország közötti jó 
viszonyt. 2010. február 16-án Jerzy 
Buzek, az Európai Parlament lengyel 
származású elnöke Varsóban találko-
zott Alekszandr Milinkievics belo-
rusz ellenzéki politikussal. A találkozó 
során Buzek kijelentette, hogy Fehéro-
roszország kapcsán az EU válaszút elé 
érkezett.

A belorusz hatóságok tudomására 
kell hozni, mennyi mindent veszíthet-
nek, ha nem tartják tiszteletben az 
emberi jogokat és a demokratikus vi-
lágban elfogadott játékszabályokat. 

Az Európai Parlament a négytagú 
tényfeltáró küldöttséget küld Minszk-
be, amely a helyszínen tájékozódik és 
dönt Fehéroroszország képviseletérôl 
az Euronestben. Az EP rövidesen ha-
tározatot fogad el Fehéroroszország-
ról. 

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 

Konzuli fogadóórák Sydneyben
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Canberrai Magyar Nagy-

követség konzulja konzuli kihelyezett fogadóórákat tart minden hónap 
elsô hétfôjén  (ünnep esetén keddjén) a Görög Fôkonzulátuson Sydney-
ben.

Cím: Level 2, 219–223 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000
Idôpont: 09.00 – 15.00 óra  között.              2010-ben az alábbi napokon:
április 6. kedd  —  május 3. hétfô  —  június 7. hétfô  —  július 5. hétfô  
augusztus 2. hétfô  —  szeptember 6. hétfô  —  október 5. kedd
november 2. kedd  —  december 6. hétfô.

21 March

Express your support for 
Australia’s cultural diversity

www.harmony.gov.au 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Az egészséges táplálkozás 
jegyében:

Megújított menüsorral
kibôvített választékkal

COMFORT FOOD
minden alkalomra. 

Ebéd, vacsora, ünnepek...
Házhoz szállítással.

Ételeink széles választékával 
szeretettel várjuk régi és új 

megrendelôinket.
Sütemények minden 

igényhez:
hagyományos,

Glutén mentes, diabetikus.
Partyra, rendezvényre

speciális szendvicstálak, 
hidegtálak, gyümölcstálak, 

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

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

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

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

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

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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Hôs oroszlánok 
Budavárban

Százhatvan évvel ezelôtt, május 16-án 
a Komáromból megérkezett nehéz ost-
romlövegek bevetésével végre meg-
kezdôdött a május 4-én körülzárt Bu-
davár tényleges ostroma. A magyar 
tüzérek másnap estére akkora rést lôt-
tek a Fehérvári-rondella melletti dél-
nyugati falszakaszon, hogy Görgey tá-
bornok, a harmincezres sereg fôvezére 
a 18-ra virradó éjjel erôltetett fel-de-
rítést rendelt el. Ekkor a négy irányból 
indított támadás még nem volt sikeres, 
s Görgey a Pest osztrák bombázása 
miatti felháborodásával indokolta az 
elhamarkodott rohamot. Május 13-i le-
velében arról tájékoztatta Kossuth 
kormányzó-elnököt, hogy Hentzi budai 
várparancsnoknak „sikerült a pompás 
Duna-sort több helyen egyszerre meg-
gyújtani”, és a tûz „Pestnek legszebb 
részét hamuvá tette. Borzasztó látvány 
volt! én részemrôl az egész tünemény-
ben az ausztriai dinasztia halálpom-
pájára gyújtott fáklyáknak lobogását 
láttam…” 

A félig magyar származású császári 
tábornok annak ellenére ágyúztatta is-
mételten Pestet, hogy a magyar ost-
romsereg a Duna bal partja felôl egy-
szer sem kísérelt meg támadást, éppen 
a pesti lakosság és épületek megkímé-
lése végett. A következô három napon 
„folyamatos üzemben” volt a Nap-he-
gyen telepített réstörô üteg és a Várat 
félkörben körülfogó honvéd tüzérség 
(több mint száznegyven ágyú), a gya-
logság pedig minden éjjel színlelt tá-
madásokkal nyugtalanította-fárasz-
totta a várôrséget, miközben több száz 
hosszú ostromlétrát szereztek be 
Pestrôl. 

“Te vagy, hazám, most 
a világ vezére…” 

Görgey Artúr régi-új lovas szobra a Fehérvári-bástyán emlékeztet 
Buda 1849. május 21-i bevételére 

Görgey parancsára május 21-én haj-
nali három órakor valamennyi üteg 
sortüzet adott, aztán elhallgatott. Ez 
volt a jel az általános rohamra. Nagy-
sándor József tábornok (a kilencedik 
aradi vértanú) 1. hadtestének jutott a 
feladat, hogy zászlóaljai a várfal dél-
nyugati szakaszán tátongó résen át 
törjenek a várba. Aulich Lajos tábor-
nok 2. hadteste dél felôl, Knezic Ká-
roly tábornok (ôk is aradi vértanúk) 3. 
hadteste pedig a Vérmezô felôl táma-
dott. Kmety György ezredes hadosz-
tályának a Víziváros felôl kellett a 
Lánchídnál levô dunai vízmûvet elfog-
lalnia. 

A hatalmas túlerôben levô honvéd-
sereg elsöprô rohamának a védôk nem 
sokáig tudtak ellenállni. A Máriássy 
János ezredes hadosztályába tartozó 
honvédzászlóaljak már hajnali négy 
óra tájban betörtek a Szent György 
térre, és Püspöky Grácián zászlótartó 
elsôként tûzte ki a várfalra a piros-
fehér-zöld lobogót. Hajnali ötkor a 
harcoló csapatokat személyesen veze-
tô Nagysándor tábornok azt üzente az 
ostromot irányító Görgeynek: „Ha Is-
ten is úgy akarja, tartani fogjuk ma-
gunkat a várban, melynek egy részét 
kilenc zászlóalj hadtestembôl már el-
foglalva tartja. Honvédeim úgy küz-
denek, mint az oroszlánok.” Dél és a 
Lánchíd felôl Aulich katonái, az északi 
várfalon és a Bécsi kapun keresztül 
pedig a 3. hadtest honvédei is beju-
tottak a várba. Hat óra tájban Hentzi 
tábornok a Szent György téren maga 
állt a maradék védôsereg élére, s 
halálos sebet kapott. Utoljára a királyi 
palotában védekezô cs. kir. csapatok 
adták meg magukat. Az egész vár reg-
gel hét órára a magyarok kezébe ke-

rült, s a vízi védmûvet feladó Allnoch 
ezredesnek szerencsére nem sikerült 
felrobbantania a Lánchidat (csak ön-
magát). 

Budavár visszafoglalása a magyar 
szabadságharc legnagyobb katonai 
gyôzelme volt. Több mint hétszáz el-
lenséges katona esett el, és 4200 került 
hadifogságba. A magyarok vesztesége 
370 halott és csaknem hétszáz sebesült 
volt. A honvédsereg jelentôs hadikész-
letek (köztük mintegy száz tüzérségi 
löveg) birtokába jutott. 1849. május 21. 
volt Budán az a nap, melyen Jókai sza-
vaival „Attila kardja megüti hegyével 
az égen a korona csillagképletét” –– és 
ezen a napon Varsóban Ferenc József 
osztrák császár kezet csókol Miklós 
orosz cárnak azért, hogy katonai segít-
séget nyújt neki a magyar „lázadás” 
leverésére.

Félúton, a hegytetôn
„Elôre hát, oh nemzetem, ne állj meg, 

/ Hogy állanál meg pályád közepén? / 
Félútadon vagy, fölértél a hegyre, / S 
könnyû már annak, aki völgybe mén. / 
Elô, elô a zászlóval kezedben, / Egész 
Európa teutánad jô, / Te vagy, hazám, 
most a világ vezére… / Mily nagy 
szerep, milyen lelkesítô!” –– írja Petôfi 
Budavár visszavétele napján, a már 
egy hónapja felszabadított Pesten Jött 
a halál címû versében. Május 21-én, a 
gyôzelem napján Hajnik Pál és Irá-
nyi Dániel (budapesti rendôri igazga-
tó, illetve teljhatalmú kormánybiztos) 
kiáltványban szólítják fel a magyar 
népet, hogy örvendjen, de ne bízza el 
magát, hanem készüljön újabb csaták-
ra és a „végdiadalra”. Debrecenben, az 
országgyûlés délutáni ülésén Szemere 
Bertalan miniszterelnök diadalittasan 
szónokol: „eljött az idô, midôn kimond-

hatjuk, hogy Magyarország szabad”. 
Javaslatára az országgyûlés a haza 
szolgálatában szerzett érdemeiért az 
elsô osztályú katonai érdemrenddel és 
altábornagyi ranggal jutalmazza meg 
Görgey Artúr vezérôrnagyot, ám a 
dicsôsége zenitjére ért fôvezér sem a 
kitüntetést, sem az elôléptetést nem 
fogadja el. 

Százhatvanegy éve, 1849. május vé-
gén a magyar honvédsereg valóban 
„fölért a hegyre”, de nem lett könnyû a 
„völgybe szállás”. Mindenekelôtt s ––
fölött azért nem, mert Európa, ponto-
sabban az európai hatalmak nem az 
alkotmányos szabadságért és nemzeti 
függetlenségért harcoló magyar kor-
mány, hanem az ellenforradalmi és 
abszolutista Habsburg-birodalom 
mellé álltak. Petôfi szemrehányóan 
írta 1849 legelején: „Európa csendes, 
ujra csendes, / Elzúgtak forradalmai…
” Bár ’49 tavaszán –– nem kis részben 
éppen a heroikus magyar politikai-ka-
tonai ellenállás hatására –– még volt 
egy rövid forradalmi fellángolás 
Észak-Itáliában és Délnyugat-Német-
országban, ezek leverése már nem 
jelentett túl nagy gondot a Habsburg-, 
illetve a porosz hadseregnek. 

Az egész kontinensen legtovább ki-
tartó magyar szabadságharc kivívta 
fél Európa közvéleményének csodá-
latát, mert a túlerôben levô ellenség 
(osztrákok, oroszok, fellázadt nemzeti 
kisebbségek) gyûrûjében a legyôzött-
nek hitt honvédsereg 1849 elsô hónap-
jaiban összeszedte magát, és május 
végére –– saját erejébôl! ––felszaba-
dította az ország területének kilencti-
zedét. A küzdelem végkimenetelét 
azonban nem az európai közvélemény, 
hanem egyfelôl a német és az olasz 
nemzeti egységtörekvések átmeneti –
– de a magyar ügy számára végzetes –
– kudarca, másfelôl az európai nagy-
hatalmak vezetôi döntötték el. A 

messze legnagyobb haderôvel rendel-
kezô orosz cár már 1848-49 telén korlá-
tozott katonai segítséget nyújtott a 
Habsburg-háznak, majd miután 1849 
márciusában Erdélyben a Bem veze-
tette honvédsereg nagy gyôzelmet 
aratott a szövetséges osztrák–orosz 
csapatok fölött, az Európa csendôre 
szerepét büszkén vállaló Miklós cár 
kész volt gigantikus ármádiája akár 
negyedét Magyarországra küldeni. Az 
április elején kezdôdô nagyszerû ma-
gyar gyôzelemsorozat hatására a 
Habsburg-udvar április végén, majd 
személyesen Ferenc József császár 
május 1-jén kért katonai segítséget a 
cártól „az anarchia elleni szent hábo-
rúhoz”. Még javában tartott Buda ost-
roma, amikor a majdnem kétszázezer 
fôs orosz inváziós hadsereg felvonult a 
magyar határra. Ekkor Európa másik 
legerôsebb nagyhatalma, a Habsburg-
birodalom fennmaradását saját érde-
kének tartó Nagy-Britannia külügymi-
nisztere, lord Palmerston azt mondta 
a londoni orosz követnek: „Végezzenek 
gyorsan!” (Mármint a magyarokkal.) 
Hasonló állásponton volt a porosz ki-
rály is, és a franciák sem álltak mel-
lénk. 

A császári és a cári hadsereg gyorsan, 
alig két hónap alatt „végzett”. Bár a 
magyar politikai és katonai vezetés is 
súlyosakat hibázott 1849 nyarán, még-
sem ez döntötte el a magyar szabad-
ság(harc) ügyét, hanem a Magyaror-
szág számára kifejezetten kedvezôt-
lenül alakuló nemzetközi helyzet és az 
ellenség két és félszeres katonai túl-
ereje. Petôfi százhatvan éve, a „hegy-
tetôn” pontosan megjósolta hazája s 
egyúttal a maga sorsát: „Jött a halál, 
hogy elsöpörjön minket / A föld sziné-
rôl, jött a döghalál”. 

(Vége)
Eredeti forrás: Faggyas Sándor

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
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 „...ment azon az úton egy 
pap...aki azt elkerülé”        

(Lukács ev. 10:31)
Az Irgalmas Samaritánusról mondott 

jézusi példázatnak legalább kettôs 
üzenete van (Lukács 10:30-35). Az 
elsôdleges — direkt üzenete a felszí-
nen van: segíteni kell az áldozatul esett 
felebaráton; idôt, energiát, anyagiakat 
nem kímélve meg kell menteni a 
szerencsétlenül járt embert. Keresz-
tyén nemzedékek korokon át így értel-
mezték — és helyesen — e példázat 
üzenetét. Ebbôl fakadt a keresztyén 
szeretetszolgálat intézménye.   

Ám van ennek a példázatnak egy 
indirekt, mélyebben fekvô szimbóli-
kus, rejtett üzenete is, amit a korabeli 
hallgatóság megértett, de rejtve ma-
radt minden, e közösségen kívülálló 
idegen elôtt, s mondjuk meg, számos 
mai lelki vezetô elôtt is. Ez pedig a kö-
vetkezô: a kirabolt, majdnem halálra 
vert, vérzô, az út porában tehetetlenül 
vergôdô áldozat nem más mint Jézus 
saját népe, amely kifosztottan, meg-
verve és megsebezve, félholtan az el-
kerülhetetlen végét, a halálát várja. A 
rablók, akik kifosztották, s halálra se-
bezték, nem másokok, mint a rájuk 
telepedett hódítók. Az áldozatot látó s 
amellett közömbösen elhaladó pap és 
lévíta nem más mint a népe vallási ve-
zetôi: a papok és a klerikusok, akiknek 
kötelessége lett volna segítséget nyúj-
tani a szerencsétlenûl járt népüknek, 
de ezt nem tették azzal a hallgatólagos 
ürüggyel, hogy „szent szolgálatra 
mennek a templomba s nem akarták 
magukat az áldozat vérével megfer-
tôzni”. Értették ezt Jézus ellenfelei is, 
de nem tudtak belôle vádat kovácsolni 
Jézus ellen, mert Jézus nem nevezte 
meg expressis verbis sem a népet, 

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

A pap és az útszéli áldozat
sem a rómaikat, csupán a klerikusokat 
marasztalta el, de határozottan elma-
rasztalta!

A példázatbeli irgalmas samaritánus 
nem más mint Jézus — efelôl mindig 
is megvolt az egyetértés a teológusok 
között.  Ô volt az, aki az emberek kö-
zött járva, vígasztalt, bíztatott és jót 
cselekedett: bûnt bocsátott, lelkeket 
tisztított és betegeket gyógyított. Ám ô 
nemcsak az egyes, ápolásra szoruló 
embereken segített. Jézus mint igaz 
Messiás egész népét akarta szolgálni, 
a rabságban, kizsákmányolásban le-
vôt, a kifosztottat és halálra szántat. Ô 
népe felszabadítására törekedett a 
maga sajátos útján, azaz „belürôl ki-
felé” szabaddá tenni népét lelkében: 
bûneikbôl való megtérés, ujjászületés 
és megszentelôdés által alkalmassá 
tenni arra, hogy Isten közvetlenül bea-
vatkozzon mellettük a külsô, politikai 
szabadság és függetlenség visszanye-
rése érdekében. 

Jézus követôinek — az Egyház né-
pének — a Mester példája minden 
korban kötelezô erejû.  Népe és nem-
zete iránti teljes elkötelezettség nélkül 
az Egyház vagy kultikus közösséggé 
degradálódik, amely tévesen azt hiszi, 
hogy egy folytonosan és állandóan be-
mutatott formális liturgia-istentisztelet 
az amit Isten kíván, vagy egy olyan 
vallási társasággá lesz, amely fô cél-
jának önmagát teszi meg s legfôbb 
tevékenységét tagjai valláserkölcsi 
tökéletességre való csiszolásában véli 
megtalálni. Ez utóbbi esetben az Egy-
ház egy önmaga körül forgó, befelé 
nézô vallásos közösséggé deformá-
lódik, amelynek nincs semmiféle fe-
lelôssége a kivülállók, a saját népe és 

nemzete felé.  Mindkét esetben az 
Egyház inkább nevezhetô egy mai 
Qumráni Szektának mint Jézus Krisz-
tus Egyházának, Egyházaink történel-
mük folyamán eleddig mindig igye-
keztek nemzeti politikát folytatani. 
Nem maradtak közömbösek  népük 
nagy történelmi katasztrófái között. 
Olyan nagyszerû papokat adott a szen-
vedô magyar nép mellé mint Kapisz-
tán Jánost, a nagy szabadságharcaink-
ban a népet vígasztaló, buzditó, eligazí-
tó névtelen, egyszerû papokat, s ko-
runkban olyan nagyságokat mint 
Mindszenty József, Márton Áron, 
Ordass Lajos és Ravasz László, és 
sokszáz néphez hû, meghurcolt, be-
börtönzött vagy mártíromságot szen-
vedett papot, lelkészt és szerzetest.

Ôk nem mentek el közömbösen a 
kommunizmusnak, az osztályharcnak 
és harcos ateizmusnak áldozatul esett 
népük mellett, mint a példázatbeli pap 
és lévíta, hanem az Irgalmas Samari-
tánus példája nyomán mindent meg-
tettek a rabszolgaságba vetett, kizsák-
mányolt, meggyötört és sok sebbôl 
vérzô, halálra szánt nemzetük szen-
vedései mellet, hanem szenvedéseiket 
enyhíteni, sebeiket gyógyítani, két-
ségeesésükben vígasztalni, úttalan-
ságukban útat mutatni igyekeztek — 
tehát népüket elesettségükben szol-
gálták, még akkor is, ha ez nekik 
többnyire megveretést, börtönt jelen-
tett vagy éppen életük feláldozását.

Ezek az igazi pásztorok a másodi vi-
lágháború követô nemzeti elnyomás 
korszaka idején  még nagy lelki ébre-
dést is tudtak ébreszteni, mely igen 
lényegesnek bizonyult a nemzet testi 
és lelki nyomorúsága gyötrelmes év-

tizedeinek elviselésében.
Ma a magyar nép egy sorsdöntô sza-

vazás elôtt áll. A kérdés nem az, hogy 
kormányváltás-lesz-e vagy nem, ha-
nem az, hogy lesz-e igazi, gyökres, 
valóban magyar rendszerváltás,  amely 
felváltja a húsz év elôtti félresikerült 
kísérletet, amelynek eredménye a mai  
kizsákmányolt, elszegényített, munka-
nélküli, hátramaradt,  kilátástalan és 
végpusztulása felé tántorgó és csonka 
anyaország? Vagy önmagunkra talá-
lunk végre, vagy önmagunkat pusztít-
juk el?— ez ma itt a kérdés! Nem arról 
kell most a szavazáskor dönteni, hogy 
vajon egy önmagát túlélni szándékozó 
párt, vagy egy, az idegen urakat ki-
szolgáltó párt, vagy éppen két úr kö-
zött örökösen vacilláló párt jut-e ha-
talomra, hanem az, hogy végre a 
magyar nemzeti érdekeket maradékta-
lanúl megvalósító nemzeti oldal kerül-
e uralomra!

A nemzetnek ebben az élet-halál 
pillanatában úgy tûnik, hogy az Egy-
ház mintha hûvösen távol állna s on-
nan szemlélné az út porában fetrengô, 
kifosztott, sok sebbôl vérzô és erôtlen 
áldozatot — saját népét. Segítsége ed-
dig mindössze annyi, hogy messzirôl 
bölcs tanácsot kiált felé: a keresztyén 
értékekre emlékeztetve! — s megy 
közömbösen tovább, hogy végezze a 
mindenek felett fontos „szent litur-
giát!” — mintha ô nem veszne el nem-
zetével együtt!

A kommunizmus gettóba zárta az 
Egyházat, mondván, hogy „az Egyház 
ne foglalkozzon politikával!” De húsz 
éve már kijöhetett volna onnan, ám 
kényelmesebb volt bennt maradni, és 
az Egyház most már mintha önként 
vette volna magára a távolmaradásnak 
ezt a olcsó kommunista ürügyét, el-

felejtvén, hogy már az ótestamentumi 
próféták is politizáltak nemzetükért, s 
Jézus is! Nem kellene-e az Egyháznak 
példájukat követni, mint ahogy azt a 
mi idônkben a lengyel egyház tette?  

Valószínûsithetô, hogy népünk sze-
mében a kommunista éra elatt szen-
vedô, de néphez hû maradt egyház 
hitben és erkölcsben  magasabban állt 
mint  az elmúlt két évtizedben. 

Ám most nem csupán pártpolitikai 
kérdés elôtt áll a magyarság, hanem a 
„lenni vagy nem lenni” végsô kérdése 
elôtt — ami nemzetpolitikai ügy! Ha 
történelmi szolgálatához hû akar ma-
radni az Egyház, akkor most “Irgalmas 
Samaritánusként” a „rablók kezébe 
esett” és félholtra vert, halálos sebek-
tôl vérzô nemzete mellé feltétlenül és 
nyíltan oda kell állnia! — és a könyö-
rületes emberekkel együtt segíteni, 
felemelni és gyógyítani szerencsétle-
nül járt nemzetét, melybôl ô is vétetett, 
melynek szolgálatára hívatott, s mely-
hez életre-halálra hozzátartozik. 

Ez a mai idô megkerülhetetlen pa-
rancsa!

2010 március idusa. 
Prof. Dr. Pungur József 

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. március 21-én vasárnap d.e. 11 órakor 

 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)

SPRINGVALE (VIC) 2010. március 21-én, vasárnap du. 3 órakor
ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Incze Dezsô 
a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Av)

KEW (VIC) 2010. március 21-én, vasárnap de 11.30 órakor
ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Keresztesi Flórián László
Rathmines Rd. és Station St. sarok, East Hawthorn

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
  2010. március 21-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 21-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 

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

Nagy az ereje az igaz ember búzgó könyörgésének 
(olv., jakab. 5. 13-20). 

A vasárnapi Istentisztelet után, egy hölgy meg-
kérdezte, hogy nálunk reformátusoknál, miért csak 
a szenvedés és betegség elhordozása kap hangsúlyt 
Isten erejével és miért nem szólunk ugyan így a 
gyógyítás lehetôségérôl Isten hatalma által, amire 
szintén számos Bibliai ige bíztat bennünket. „Töb-
bek között a mai is... a hítbôl fakadó imádság meg-
szabadítja a szenvedôt... az Úr felsegíti ôt.”

Valóban mindkettô egyformán fontos, hiszen az Úr 
ma is hatalmas, gyógyító Úr. Megszabadíthat, vagy 
ad erôt a szenvedés elhordozásához, akarata sze-
rint... Fogadjuk el az Ô akaratát, de sokkal bátrab-
ban merjünk Tôle kérni gyógyulást, szabadítást egy 
konkrét nyomorúságból. Mert sokkal kevesebbet 
várunk az Úrtól, amit Ô adni akarna nekünk, és nem 
kapjuk mert nem kérjük, vagy nem hittel kérjük 
azt. 

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... 

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. 

A Melbourneben tanuló Kazamér György (Magyarország)családjával, 
valamint Rezes Miska és felesége Edit, Istentisztelet után a Bocskaiban.
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Ahogyan közeledik a választás, úgy 
súlyosbodnak a hibbantság jelei a bal-
liberális oldalon. Sopánka néni szerint 
„ahol a többpártrendszert kiherélik, 
ott a demokráciát herélik ki”, Bokros 
visszalépéssel fenyegette meg Ibolya 
nénit, az MSZP pedig ellenzi az otthoni 
pálinkafôzést, Kökény Mihály példá-
ul attól tart, hogy „a fiatal hölgyek 
körében újra (?) elterjed a hét végi 
iszákosság”. Próbálom elképzelni a 
budapesti követségek sajtóreferense-
inek ábrázatát, vajon milyen hírcsok-
rot gyûjtsenek ki a nagykövetek szá-
mára. Kezükbe kerül (adják) a 168 óra, 
címlapján Mesterházyval (aláírás: lesz 
meglepetés!) –– az MSZP miniszter-
elnök-jelöltje nagyon szeretne vitázni 
Orbánnal, de nem látja értelmét, 
hogy kiálljon Bokrossal és Vonával. 
Hisz viszont abban, hogy „a szocialista 
párt eredménye meglepetés lesz majd”. 
Mi is erôsen reményke-dünk, hogy 
kínos meglepetés lesz számukra. TGM 
a Népszavában (Félelem és reszketés 
a Filozófiai Intézetben) már a címmel 
is jelzi, hogy a tudományos világ a 
vesztébe rohan, ugyanott Debreczeni 
József is kongatja a vészharangot, 
mert „kompország Keletnek fordul 
valami sötét és zavaros áramlattal: 
Kelet-Európa, a Balkán, sôt Ázsia fe-
lé”, hiszen „kétharmaddal nemcsak a 
kormány, de még az iránytû is átál-
lítható”. Ha még nem rettegnénk elég-
gé, olvassuk Bauer Tamás cikkét a 
Népszabad-ságban (Nemzettel nem 
megy) –– Bauer aggódik Rétvári 
Bence javaslata miatt, miszerint külön 
be kellene iktatni a nemzeti alaptan-
tervbe a hazafias nevelést, ráadásul a 
rémes jobboldal most már eljutott oda, 
hogy a haza „nem Szentgotthárdtól 
Csengerig, hanem Dévénytôl Sepsi-
szentgyörgyig terjed”, vagyis a kultu-
rális nemzetet politikai nemzetként 
kezeli. Szörnyû jövô vár itt mindenkire, 
azt is kiherélik, akinek nincs mit.

* * *
Kétségkívül a magyar közvéleményt 

leginkább az foglalkoztatja, mit csinált 
Veres János Dobolyi Alexandrával 
Makaóban, bár a pikáns kérdésre so-
kan sejtik a választ. A volt pénzügymi-
niszter nem emlékszik, járt-e Maka-
óban, a hölgy viszont állítása szerint a 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
szocialisták küldöttje volt a Kínai 
Kommunista Párt ünnepségén. Veres 
János a keleti kapcsolatokért felelôs 
kormánybiztos, Dobolyi Alexandra pe-
dig a feledékeny ember titkárságve-
zetôje, Veres János felesége pedig 
MSZP-s képviselô –– talán ésszerûbb 
lett volna hármasban ünnepelni a ke-
leti kapcsolatot. Hasonló faramuci hír, 
hogy hazánkban már a kazánokat is 
hamisítják, több mint hetven hamisí-
tott kazánt foglaltak le a vámosok, 
ráadásul a kazánok teljesen olyanok, 
mint az eredetiek, mûszaki értelemben 
véve is. Nem tudom, hol adták el a 
hamis kazánokat, aligha az Európai 
Unió húsz legszegényebb térsége kö-
zött szereplô négy magyarországi 
régióban (Észak-Alföld, Észak-Magyar-
ország, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl). 
Némi töprengés után rájöhetünk, hogy 
csak Közép-Magyarország és Észak-
Dunántúl lakossága dicsekedhet jobb 
teljesítménnyel a GDP terén, bár rög-
tön tegyük hozzá, ezt a GDP-t az itt 
ideiglenesen állomásozó multik terme-
lik, és persze ki is viszik hazánkból. 
Zárjuk sorainkat jó hírrel ma is: saját 
székházba költözik az SZDSZ, „ahol a 
munkatársak a saját tulajdonú iroda-
hálózat mellett mobil munkakörnyezet-
ben végzik feladatukat”. Gebedjek 
meg, ha értem, hiszen az SZDSZ-nek 
tudtommal volt és van is székháza, a 
mobil munkakörnyezetrôl a mobilvé-
cék jutnak eszembe, bár a koldusok és 
vándorcigányok mobilitása sem elha-
nyagolható. A maradék SZDSZ-nek 
elég lesz egy mobiltelefon is.

* * *
Nemrég a királyi tévé mûsorra tûzte 

az Állatfarmból, Orwell klasszikus 
mûvébôl készült filmet, talán pedagó-
giai célzattal, így a választás elôtt. Az 
állatok –– a disznók vezetésével –– 
átveszik a hatalmat az emberekkel 
szemben, ám az egymást elvtársnak 
szólító sertésekrôl hamar kiderül, 
nincs szó demokráciáról, szabadságról. 
A gazdaság összeomlik, a disznóknak 

leáldozott. Olvasgatom a tudósításokat 
az MSZP kampánynyitó rendezvé-
nyérôl, maró gúny árad a legtöbbôl. 
Tényleg szánalmas az ügy, de nehogy 
sajnálni kezdjük az elvtársakat, akik 
megint bele akarnak húzni, ráadásul a 
vályúból felemelt fejjel. Kevesebben 
vannak, mint bárki gondolná, az ô 
nemzeti modernizációjukra és össze-
tartó közösségükre már senki sem 
kíváncsi, hiába éneklik az új indulót, 
miszerint „Európa balra áll”. Mester-
házy hiába áll készen, hogy „végig-
menjen az úton”, mint korábban Ma-
rosán György, az út ugyanoda vezet, 
s ha a jelen lévô szépkorú bolsik kö-
vetik vezérüket („utánam, srácok!”), 
akkor bizony nem jön be Gy. F. re-
ceptje, nem Orbán Viktornak teszik 
pokollá az életét, hanem a szerencsét-
leneknek, akik szerint „Attila sokat 
fejlôdött”. A vörös sállal a nyakukban 
ünneplôknek szólt szegény Szepesi 
György, Bárándy Péter, Székhelyi 
József, Huszár Tibor videoüzenete, 
de a lényeg Gurmai Zita nyilatkozata, 
miszerint ôk csetlettek-botlottak, de a 
baloldalnak nem akartak ártani. Csak 
egész Magyarországnak. Sopánka né-
ni még megtoldotta ezt némi fenye-
getéssel: aki nem lép egyszerre, nem 
kap rétest estére. Az a négyezer 
MSZP-s aktivista, aki ott volt, talán 
rétest is kapott, nem csak pogácsát. 
Bajnai Gordon a háttérben somolygott, 
a New York Ti-mesban büszkén nyilat-
kozott hazánk jövôjérôl (Görögország 
minket irigyel). Judy Dempsey cikké-
ben szerepel egy mondat: Bajnait 
azért választották miniszterelnökké, 
mert sem az MSZP, sem a Fidesz nem 
akart elôre hozott választásokat. Az 
állatfarm ideiglenes urai hazugságban 
verhetetlenek.

* * *
Vajon mi újat vagy régit lehet még 

mondani a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja elôtt azonkívül, hogy a 
kommunizmus bûneit szabad tagadni, 
relativizálni, sôt a bûnösöket köztisz-
telettel övezni, kitüntetni, magas tiszt-
ségekre kinevezni és megválasztani? 
Az egyetlen pozitívum, hogy az áldoza-
tokat vagy hozzátartozóikat (egyelôre) 
nem kötelezték bocsánatkérésre. Vi-
dámabb témára térve, számomra óri-
ási megkönnyebbülést hozott, hogy ez 
az Országgyûlés utoljára ülésezett, 
sok, maradandó lelki sérülést okozó 
arc eltûnik végre a képernyôrôl és 
remélhetôleg a közéletbôl. Elég volt a 
Petô–Magyar–Kuncze-trióra pillan-
tani, hogy lezárjuk magunkban a ma-
gyar történelem egyik legkártéko-
nyabb pártjának, az SZDSZ-nek a 
históriáját, utoljára talán akkor érte a 
népet ilyen öröm, amikor a Tanácsköz-
társaság népbiztosai szétrebbentek a 
felelôsségre vonás elôl. Persze nem 
szabad elôre inni a medve bôrére, hi-
szen ôk mindig jót akarnak (maguk-
nak), igazi ünneplésre majd az nyújt 
indokot, ha az MSZP is követi az 
SZDSZ sorsát, és örökre elbúcsúzik a 
Gótikus Háztól, ahogyan Herczeg 
Ferenc nevezte a Parlamentet. Korai 
az örömünk azért is, mert a felmérés 
szerint a felnôtt magyar lakosság 17 
százaléka funkcionális analfabéta, 
köznapi értelemben síkhülye. Ha 
ezeknek az embereknek némi ajándék 
fejében megmutatják, melyik a szegfû 
vagy a tulipán, a keresztet bátran 
mellé te-szik, ha már a nevüket is így 

írják alá. Nekik aligha lehet megma-
gyarázni, hogy ôk is a kommunizmus 
áldozatai, sôt Mesterházy fordulatával 
élve, nem is tudják, milyen sokan van-
nak. Ha így haladunk, a (funkcionális) 
analfabéták létrehozhatják a szó sze-
rint legütôsebb pártot. Ütnek, ha nem 
rájuk szavazol. Volt már ilyen.

* * *
Egyre idegesebb leszek, amikor a 

közszereplôk, majd utánuk a közem-
berek is átveszik az éppen divatos ki-
fejezéseket, nemcsak az ismétlés 
unalma miatt, hanem mert anyanyel-
vünk ennél sokkal gazdagabb. Két-
szer-háromszor még elmegy, hogy 
„talicskával tolják ki a pénzt”, vagy 
hogy „kiverte nálam a biztosítékot”, 
esetleg az, hogy „még több csontváz 
esik ki a szekrénybôl”, de egy idô után 
kezdem úgy érezni magam, mint an-
nak idején, a Kádár-korban, amikor 
megpróbáltam értelmezni a Népsza-
badság egy-egy fontos, jövôbe mutató 
vezércikkét, csak éppen nem találtam 
az alanyt vagy az állítmányt. A szak-
mai bikkfanyelv még ennél is bosszan-
tóbb –– a Zuschlag-per egyik vádlott-
jának védôje úgy nyilatkozott, hogy 
védencének „tudattartalma nem fogta 
át” a cselekményt. Jó, mégsem mond-
hatta azt, hogy védence hülye, de ez 
számomra ugyanaz a valóságelkerülés 
(ez is jó szó!), mint amikor a botrányos 
M6-os autópálya építése kapcsán a 
befektetôknek járó 75 milliárdos „ren-
delkezésre állási díjról” szólnak. Ne is 
említsük a betûnként ötezret kóstáló, 
BKV által rendelt tanulmányt a „fo-
nódó villamosokról”. Az a világos be-
széd, amit ugyancsak a Népszabadság-
ban olvastam: „a válság miatt 
gyakrabban lopnak a zsebesek”, mivel 
„a tolvajok egy-egy alkalommal keve-
sebb pénzhez jutnak, s ha meg akarják 
ôrizni életszínvonalukat, gyakrabban 
kell mások zsebében turkálniuk”. Ez 
magyarul van, és teljesen közérthetô, 
ugyanezért turkál jobban a zsebünk-
ben az állam mint erôszakszervezet és 
erre kijelölt intézményei, továbbá 
azok az állami alkalmazottak, akik 
meg akarják ôrizni életszínvonalukat. 
A szekrénybôl kiesô csontvázak elta-
karítását pedig bízzuk azokra, akiknél 
már ki van verve a biztosíték.

* * *
Nem merném tagadni B. Gordon 

ártatlanságát az „adóelkerülés” ügyé-
ben, mert pillanatokon belül törvény 
születhet a miniszterelnök feddhetet-
lenségérôl, aztán megnézhetem ma-
gam. Elnéztem a nemzetközi energia-
ügyi konferenciát, amelytôl lebénult 
fél Budapest. Ott trónolt dr. Eörsi 
Mátyás, az európai ügyek bizottságá-
nak elnöke a kimúlt SZDSZ-bôl, arcán 
a megszokott nyugalom és büszkeség, 
hiszen ôk mind jót akartak, csak ez a 
csökött, mélymagyar nép képtelen 
volt felzárkózni, versenyképessé vál-
ni, megérteni az idôk szavát, a globális 
kihívás lényegét, a modernizációt. Az 
energiaügyi konfe rencia miatt fel-
mérhetetlen mennyiségû benzint és 
gázolajat pöfögtek el a gépkocsik, de 
legalább örülhetnek az autósok, kilá-
tásba helyezték a literenként 350 fo-
rintos benzinárat is, csak Szili Kata-
linnak igazán jó, neki 2017-ig jár a 
szolgálati gépkocsi. Az évenként meg-
jelenô nemzetközi nyomorultsági mu-
tató szerint hazánkat már Kolumbia és 
Marokkó is megelôzi, sôt a magyar 
átlagnyugdíj még Indiában sem lenne 
elég a megélhetésre. Még szerencse, 
hogy Gy. F.-nek van látomása a jö-
vôrôl, a belvárosi fórumon a szociális 
és erkölcsi (!) forradalmat sürgette, 

szemben a Fidesszel, amely a káosz 
apostola, és csak az erô nyelvét érti. 
Szerinte a legpolgáribb politikát 2006 
után ô folytatta, a lelkes nyugdíja-
soknak pedig azt javasolta, merítsenek 
erôt az ôszödi beszédbôl, amelyet a 
hazaszeretet vezetett. Az ôszödi rém 
hû fegyver- és táskahordozója beszá-
molójában még írt tíz odakint „ordibáló 
nyilasról”, akikrôl megjegyezte: „Or-
bán pribékjei érdekes úton haladnak.” 
„A beszédet többször is nagy taps sza-
kította meg, majd a program dediká-
lással zárult.” Még egy hónapra való 
szorgos kampány, és a magyarság hô 
vágya teljesül: az MSZP nem jut be a 
parlamentbe.

* * *
Aki végigélte az összes választást 

1990 óta, az valószínûleg egyetért ve-
lem: nincs két egyforma kampány. A 
mostanit talán az különbözteti meg az 
elôzôktôl, hogy maga a balliberális 
oldal is tudja, itt már nincs mit tenni, 
és aki megpróbálja védeni a védhe-
tetlent, az elmúlt nyolc évet, az csak 
pénzért teszi, illetve abból a jogos fé-
lelembôl kiindulva, hogy a szabad 
rablásnak vége, sôt esetleg a lopott 
holmit is vissza kell adni. A rettentô 
vádak, amelyek szerint itt önkényu-
ralom, fasizmus következik, inkább 
mosolyt fakasztanak, mint egykor 
Grósz Károly intelmei, semmi jele 
nem mutatkozik annak, hogy a becso-
magolt bôröndök elôkerülnének, a mai 
világban különben is elég egy-két 
bankkártya és a svájci vagy ciprusi 
folyószámla titkos kódja. Ezért olyan 
vidám dolog olvasni a bérrettegôket. 
Az egyik, A. Iván (a goj motorosok 
kedvence) a Népszavában így fejezi 
be írását: „Elmúlt a nagypofájúskodás 
ideje. Bajnai Gordon merte kimondani 
az elsô kristálytiszta, minden önzô 
politikai számítgatástól mentes anti-
fasiszta üzenetet. Iszonyú árat fizet 
majd Orbán azért, mert az alvezérei 
ezért is leköpték a miniszterelnököt. 
Orbán a hatalmával, a népe meg éle-
tekkel. Most múlt el az utolsó pillanat. 
Le fogjuk gyôzni az újnácikat, de úgy, 
mint a nyilasokat — külsô segítséggel. 
Vagy úgy, ahogy a bolsevikokat gyôz-
hettük volna le ötvenhatban, ha nem 
kapnak külsô segítséget. Száz évig 
sem gyógyuló sebekkel fizetünk.” Bo-
gozza ki az olvasó, mirôl van itt szó, 
legfeljebb a „külsô segítség” érdekes 
— talán csak nem internacionalista 
fegyveres segítséggel verik le Ivánék 
a nyilasokat? Amúgy a cikk címe: Be-
érik a hülyeség. Mit mondjunk: beért.

* * *

Tiéd a szívem
Néhány nappal ezelôtt meghalt itt egy kisgyerek. Szörnyû, de most nem erre 

térnék ki –– a megrendült szülôk a csöppség szerveit felajánlották újra-
hasznosításra, szebben fogalmazva: más boldogtalan apróságok túlélésére. 
Ilyen is van ebben a kíméletlen világban –– nekem, gyászolónak már nincs, 
neked talán lehet még gyermeked… 

Szívszorító és elgondolkodtató az egész. A különféle klinikák elôtt sorban 
állnak a donorra várók, sokszor reménytelenül. Hát ez az emberpár most fel-
ajánlotta saját magzatjának egészséges részeit. Egy ilyen hír hallatán reszketni 
kezdesz, a szôr is feláll a hátadon, úgy érzed, maradt még benned valami em-
beri ebben az embertelenségben.

Az ország öt különbözô klinikáján öt beteg gyermeknek adtak esélyt a túlé-
lésre, az újrakezdésre. El lehet képzelni az új szervekkel új életnek induló 
gyermekek „újszüleinek” lelkiállapotát. A reménytelenségbôl a szomorú bé-
kéig tartó utat.

Lám, egy elveszített gyermek ötnek ad reményt, hogy itt maradjanak.
Nem tudom, hány szülônek jut eszébe –– szörnyû lelkiállapotában –– gyer-

meke testének részeit felajánlani valaki ismeretlennek. Benne él tovább. Bi-
zarr és hátborzongató. Egymásra vagyunk utalva. Add a kezembe a szíved, és 
az bennem dobog tovább…

Míg ezeket a sorokat írom, hálát adok Istennek, hogy gyermekeim egész-
ségesen születtek. Könnyezô szemmel gondolok, azokra a szülôkre, akiknek, 
nem adatott meg, hogy lássák szaladgálni, hintázni, tanulni értelmes, többre 
képes gyermekeiket. Akiknek kezdettôl fogva óránként gyógyszerezni kell 
szemük fényét, hogy életben tartsák. Akiknek az életük rettegés, és csak az 
adhat reményt, hogy valahol, valamikor egy tragédia következtében talán kap-
nak majd egy új szívet, májat, vesét... És vajon mit éreznek azok a gyerekek, 
akik egész eddigi életüket kórházban gépek és mindenféle csövek társaságában 
töltötték, akik tudják –– hiszen értelmesek ––, hogy életük egy másik ember, 
egy gyerek halálától függ.

Boldán Erika

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 
kaphatók.

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

Rendezvényekre
bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111



12. oldal                                                                    MAGYAR ÉLET                                                      2010. március 18. 

MAGYAROK A MAGYAROKÉRT Kedves Támogatóink 
és Csaba testvér!

Február 28-án volt egy éve, hogy az 
ausztráliai magyarok nagy szeretettel 
fogadták Csaba testvért és két kísé-
rôjét. Én három hete érkeztem vissza 
Erdélybôl Sydneybe, s úgy érzem, 
hogy ideje legalább részben beszámol-
ni élményeimrôl és tapasztalataimról.

Mindenek elôtt támogatóinkkal sze-
retném közölni, hogy eddig több mint 
15O.OOO dollárt sikerült összegyûjteni 
Ausztráliában és átutalni az Alapít-
ványnak. Külön köszönet azoknak, 
akik továbbra is küldik számlánkra az 
adományokat a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány részére. Nagy szükség van 
a folyamatos támogatásra, akár pénz-
adományokkal, akár keresztszülôi 
programban való részvétellel. Önkén-
tes munkaerôket is szívesen fogadnak, 
ahol legnagyobb szükség van rájuk.

Többek részére még mindig kérdés, 
hogy mi történt az összegyûjtött pénz-
zel. Mindenki megnyugtatására sze-
retném megerôsíteni, hogy minden 
pénz át lett utalva az Alapítványnak, 
és ez továbbra is így fog történni.

Egy évvel ezelôtt 1600 gyermeket 
gondozott az Alapítvány, ma már több 
mint 2000 lát el, 56 otthonban. Csaba 
testvér a mi segítségünkbôl Gyer-
gyószárhegyen vásárolt egy három-
szintes ingatlant 13 hektár területen, 
festôi szépségû tájon, a gyergyói me-
dencében, ahol a lakósság túlnyomó 
részben magyar. Az épület teljesen fel 
lett újítva. Még nincs egészen befejez-
ve, de az elsô lakók, kb. 6 hónappal 

ezelôtt, beköltöztek. 
Az Alapítvány honlapján: www.mag-

nificat.ro képek vannak a házról és 
Csaba testvér üzenetét is meg lehet 
hallgatni.

A ház, amikor elkészül, 3O-4O bent-
lakó gyermek otthona lesz. A háló és 
tanulószobák, fürdôszobák a két felsô 
emeleten találhatók, a földszinten pe-
dig, a konyha, az ebédlô, az iroda és 
egy most épülô kápolna kap helyet, és 

mind az, amire még szükség lesz. A 
terület úgy lett kiválasztva, hogy to-
vább fejleszthetô legyen. Csaba test-
vér — hála Istennek — nem fogy ki 
ötletekbôl, s jó meglátásai vannak, 
hogy mire van még szükség.

A házat egy szentmise keretében, 
december 11-én áldotta meg Csaba 
testvér és a gyergyószárhegyi 92 éves 
Ervin atya (A hivatalos házszentelésre 
késôbb kerül sor — amikor a kápolna 
elkészül — a ház védôszentjének ün-
nepnapján). A ház megáldását nagyon 
szép vacsora követte, amin a többi 
gyergyói napközi és otthon vezetôi is 
részt vettek.

Saját költségemen készítettem, még 
Budapesten, egy nagyobb fafaragást, 
amely Szûz Máriát a Gyermek Jézus-
sal ábrázolja, ez az ebédlôben lett 
elhelyezve. Egy kisebb Szûz Mária és 
kis Jézus fafaragást is vásároltam az 
otthonnak.

A ház bebútorozása már nem futotta 
teljes egészében az általunk gyûjtött 
pénzbôl, Csaba testvér és Csergô 
Hajni a ház vezetôje más adományok-
ból fedezte. Úgyszintén még egy extra 
kazánra van szükség a nagy hidegek 
miatt.

Büszkék lehetünk az általunk létre-
hozott házra. A magnificat honlap ké-
pein túl én is számos képet készítettem, 
DVD-t is hoztam, amit szeretnék 
bemutatni azokon a helyeken, ahol 
Csaba testvér is járt. Be fogok szá-
molni személyes élményeimrôl, és 
válaszolni fogok feltett kérdésekre, de 
sajnos egy közbe jött baleset miatt 
kórházban kötöttem ki, és még nem 
tudom, hogy mikor leszek mozgás ké-
pes.

Amennyiben bárkinek, bármilyen 
kérdése van, elérhet a mobil-omon: 
O421-528-634, vagy email-en:

 eszterdrkalotay@optusnet.com.au

Hoztam naptárakat, mp3-kat Csaba 
testvér lelkigyakorlatáról és Merjünk 
hinni és Szeretni könyveibôl, és a 
Tiszta Hangok CD-jét, amelyen az Ala-
pítvány gyermekei énekelnek. Ezek 
árusítva lesznek az Alapítvány javára, 
melyeket nálam lehet megrendelni.

Szívbôl köszönöm mindenkinek, akik 
munkájukkal, vagy anyagi támoga-
tással mindezt lehetôvé tették, és akik 
továbbra is támogatnak rendszeres 
adományokkal, és részt vesznek a ke-
resztszülôi programban.

Gyergyószárhegyen — elôzetes be-
jelentkezés után — szívesen látnak 
Ausztráliából érkezôket.

Kérésem az lenne, hogy a látogatások 
alkalmával, a látogatok, részesítsék 
anyagi támogatásban az Alapítványt, 
hiszen nagy szükségük van rá. Akinek 
van kedve a ház táján segíteni, külön 
ajándék lenne az Alapítvány részére.

Sikerült ez alkalommal Déván hu-
zamosabb ideig fogorvosi munkát is 
végeznem, szeretnék október végén 
ismét visszatérni és folytatni tovább.

A keresztszülôi program után érdek-
lôdôk kérem, jelentkezzenek nálam. 
Egy-egy gyermek támogatását többen 
összefogva, közösen is vállalhatjuk.

Végül, de nem utolsó sorban, szere-
ném hálámat és köszönetemet kife-
jezni Csaba testvérnek, akinek révén 
ottlétem alatt annyi csodálatos él-
ményben volt részem, és része lehet-
tem az Alapítvány életének. A legtöbb, 
amit kérhetek, hogy kísérjen a Jóisten 
áldása továbbra is és ôrizzen meg Té-
ged. És reméljük, hogy nem túl távoli 
jövôben, ismét vendégül láthatunk kö-
reinkben.

Aki további adományokat küld, vagy 
keresztszülônek jelentkezik, kérem, 
tudassa velem, azt is, hogy nevét a Ma-
gyar Életben közzé tegyem-e?

Befejezésül még megemlítem, hogy 
a Lane Cove St Michael’s Catholic 
Parish továbbra is támogat minket. 
Martin atya 1500 dollárt küld, és az a 
hívô, aki annak idején a vacsorát 
rendezte, saját jóvoltából gyûjtést in-
dított és áprilisban Dévát és Gyergyó-
szárhegyet is szándékában van meg-
látogatni egy hétre, mert Erdély ne-
künk szívügyünk, a Lane Cove-i hívôk 
pedig, a látogatás elôtt még létezésérôl 
sem tudtak.

Köszönettel és hálával a Jóisten Ál-
dását kérve rátok, maradok sok szere-
tettel a mielôbbi viszontlátásig.

Dr. Kalotay Eszter 
A korai ’60-as években még igen élénk magyar közösségi élet folyt Sydney-

ben, vacsorák, bálok, különfé-le rendezvények, ahova örömmel jártak az em-
berek a kis New Town-i Magyar Házba, vagy más, bérelt helyiségekbe. 
Többnyire mûsorral összekötött esték voltak ezek, számos házasság vagy ba-
rátság szövôdött ezekbôl az estékbôl. 

Visszaemlékezve erre az idôre, e rendezvények adtak egy „valahova tarto-
zást”, enyhítették a hontalanság érzését, adtak reméyt a jövôre. Tehát igen 
fontos, sôt magasztos szerepet töltöttek be a magyar emigráció életében, 
mégha a mûvészi, vagy kulturális színvonal nem is ért el magasabb szintet.

Nézzünk vissza ezekre az évekre hálás köszönettel a szervezôkre, az ingye-
nes dolgozókra és szereplôkre!

Egyik rendszeresen szerepô kis csapat a Magyar Egyetemisták Tánccso-
portja volt. A színvonal itt is hagyott kívánnivalót. A fô hiba az volt, hogy a 
népi tánccsoport nem népzenére táncolt, hanem mûdalokra. Ezzel a nagy 
hibával mentek szerepelni a nagy ausztrál közönség elé népitánc versenyek-
re.

Erre Drahos István figyelt fel. Nem csupán szóvátette ezt a tévedést a 
tánccsoport vezetôinek, de egy zenével összekötött elôadást is tartott a ma-
gyar népzenérôl, annak jellegzetes szerkezetérôl, a hangzatokról (akkor-
dokról), törvényszerûségeirôl, harmóniákról, miket zongorán be is mutatott. 
Beszélt Kodály és Bartók népdal-gyûjtô munkájáról, és leadott eredeti 
felvételeket a gyûjtött dalokból. Az esemény a New Town-i Magyar Ház-ban 
volt, a Magyar Nôk Szövetsége rendezésében. Mayor Ottó önkéntes munkával 
hangszalagra rögzítette az elôadást, mely az elsô volt Sydeyben ebbôl a mû-
fajból. Drahos István pedig elismerést kapott azért, hogy nagyon jól és folyé-
konyan beszélt magyarul.

A magyar népzenérôl István több elôadást tartott a Magyar Rádióban is. 
Úgyszintén Liszt Ferencrôl, Erkel Ferencrôl és számos elôadómûvészrôl is.

Elismerten jó rádióhangja volt, és jó hangsúlyozása. Szeretett elôadni, mert 
a magyar kultúrát hirdette, ápolta, és a tudásából kívánt átadni olyan ma-
gyaroknak, akiknek nem volt módjuk hasonló ismeretek elsajátítására. Erô-
sen kihangsúlyozta, hogy a népi zene kutatása egy külön udomány, és nem 
egyéni vélemények halmaza!

Népzene tudományunk több csoportra osztja népdalainkat. A legjelentôsebb 
csoport az ôsi réteg, ami a népvándorlás idejéig megy vissza. Az úgynevezett 
új stílusú dallamok viszont csak 150–200 évesek. Azonban az idôk folyamán 
oly sok külsô benyomás hatol be az emberek környezetébe, kultúrájába, hogy 
a jellegzetes elemek lassan eltûnnek a magyar zenébôl. Különösen a városok-
ban inkább a rosszul leutánzott, modern dalok kerülnek elôtérbe.

1973-ban, amikor Dr. Botond Pál „Koltói ébredés” címû énekes-verses 
játékát zenésítette meg, István a régi magyar népdalelemeket alkalmazta.

Számos irodalmi esten is szerepelt. Mondhatjuk, hogy valóban szívén vi-
selte a magyar kultúra megismerte-tése és fenntartása ügyét, a több mint 
2000 éves kultúrát, amit a „balsors-tépett” nemzet ezideig megôrzött. 

Drahos Mária

Drahos István hagyatéka

Magyar kisebbség: 
választás közben

Idén választás lesz. A vajdasági magyarság bizalmat szavaz majd 35 sze-
mélynek, hogy a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás, a hivatalos nyelv- és írás-
használat területén olyan intézkedéseket valósítson meg, amelyek a közösség 
kulturális gyarapodását biztosítják. Nem lebecsülendô feladat, hisz egy évrôl 
évre öregedô és folyamatosan fogyatkozó kisebbségi közösség érdekkép-
viseletérôl van szó, másrészt az elmúlt nyolc esztendôben az elektori úton meg-
választott Magyar Nemzeti Tanács (MNT) nem nagy tekintélynek örvendett a 
vajdasági magyarság körében.

Ez utóbbi miatt a Szerbiában élô nemzeti kisebbségek kulturális autonómiáját 
szavatoló, a nemzeti tanácsokról szóló törvény — amelyet tavaly augusztus 31-
én fogadott el a Szerbiai Képviselôház — magyar részrôl legtöbbet hangoztatott 
és legvitatottabb rendelkezése az MNT megválasztásának módja volt. A tör-
vény ugyanis az adott közösségre bízza, hogy tanácsát elektori vagy közvetlen 
módon választja-e meg. Az utóbbi lebonyolítása abban az esetben lehetséges, ha 
a választás kiírásának napjáig az adott nemzeti kisebbség legalább ötven szá-
zalék plusz egy tagja feliratkozott a külön választói névjegyzékre. A nemzeti 
kisebbségek számát a legutóbbi népszámlálási adatokból eredeztetve húsz 
százalékkal csökkentik.

A választói névjegyzék felállítására vonatkozó törvényes rendelkezés számos 
kérdést felvet. Az elsô: miért nem az állam készíti el hivatalból a névjegyzéket, 
s miért adja át a feladatot a kisebbségi közösségeknek, különbséget téve a 
többségi nemzet és a kisebbségi közösségek tagjai között. Hiszen míg az elôzôek 
önazonossága magától értetôdik, addig az utóbbiaknak nemzetiségükért ki kell 
állniuk. Kérdés az is, a leendô nemzeti tanács összetétele valójában mennyire 
tükrözi a teljes közösség óhaját, ha a névjegyzéken nem szerepel a közösség 
valamennyi szavazati joggal rendelkezô tagja. Nem utolsósorban pedig: ki vé-
gezze el a választói névjegyzék felállításához szükséges aláírásgyûjtést. Mert 
kevesen veszik a fáradságot, hogy elmenjenek az adott városházára vagy köz-
ségházára kitölteni a feliratkozáshoz szükséges ûrlapot.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) mint a legnagyobb vajdasági magyar 
párt, magára vállalta a feladatot, együttmûködésre szólítva fel a többi pártot, a 
civilszervezeteket, történelmi egyházakat és különbözô intézményeket. Ezer 
aktivistája házalva, gyakorlatilag egyedül végezte el a névjegyzék összeállítá-
sához szükséges aláírások összegyûjtését. Sikeresen. 2009 karácsonyára össze-
gyûlt a vajdasági magyar választói névjegyzékhez szükséges 117 320 aláírás.

 
Sándor Zoltán 

(Vajdaság)
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SPORT Barátságoson jobban megy 
Elsô idei barátságos mérkôzésén a 

magyar válogatott Gyôrött 1–1-re vég-
zett a szövetségi kapitányát búcsúztató 
Oroszországgal.

Mondhatnánk, a holland iskola csa-
pott össze az ETO Parkban, hiszen két 
németalföldi szakember válogatottja 
találkozott barátságos mérkôzésen. Az 
oroszoktól búcsúzó Guus Hiddink 
csapata azonban más fordulatszámon 
és más színvonalon játssza a futballt, 
mint Erwin Koeman magyar váloga-
tottja. Bár a pályán az elején ez a leg-
kevésbé sem látszott. Az Európa-baj-
noki bronzérmes vendégek a 12.-ek a 
világranglistán, míg mi a 48.-ok va-
gyunk. Szóval, a számok sem mellet-
tünk „szóltak”. 

Az oroszok azonban nem vették 
véresen komolyan Hiddink búcsú-
meccsét (a szakember a nyártól a tö-
rök válogatottat irányítja), egyszer-
kétszer ugyan nagyobb sebességre 
kapcsoltak az elsô fél órában, ám ko-
moly gólhelyzetük csak egy akadt, az 
is kimaradt. Egy szöglet után Király 
csúnyán elszámolta a labda ívét, Ko-
logyin fejesét Bodor vágta ki a gól-
vonalról. 

Nem ijedtünk meg, támadtunk mi is, 
s már ez is valami. Sôt a 39. percben 
megszereztük a vezetést, bár ehhez 
kellett némi szerencse is. Huszti jobb 
oldali szabadrúgását az orosz védôk 
kifejelték, a kipattanót Bodnár erôbôl 
lôtte vissza a kapu elé, ahol ide-oda 
pattogott a labda. Végül Vanczákhoz 
került, akinek balos lövésébe Akin-
fejev kapus olyan szerencsétlenül — 
számunkra szerencsésen — ütött bele, 
hogy a gólvonalnál becsúszó vendég-
védô már nem tudott menteni, s a lab-
da mögötte szédült a kapuba. Nem volt 
szép gól, de kit érdekelt, 1–0-s vezetés-
sel mehettünk szünetre.

Hiddinkre nézve kicsit kínos volt az 
eredmény, épp ezért a kapitány változ-
tatott, beküldte az Arsenal sztárját, 
Arsavint és a Tottenham Hotspur 
csatárát, Roman Pavljucsenkót. Ve-
lük azért jelentsen erôsödött az orosz 
válogatott. Az egyenlítô gólban még-
sem ôk játszották a fôszerepet. Ne-
gyedórányi eseménytelenség után, 
egy szögletet Biljaletgyinov pár mé-
terrôl térdelt a hálóba (1–1). Bosszantó 
gól volt ez — persze, melyik nem az, 
amit kapunk —, de ahogy a szakzsar-
gon fogalmaz, ez nem volt benne a 
meccsben. 

Ezután felgyorsították a játékot a 
vendégek, komolyabb és veszélyesebb 
helyzeteink mégis nekünk voltak. A 
lefújás eltt a csereként beállt Szalai 
Ádám egy visszatett labdát kapásból 
küldött a léc alá, de Gabulov nagyot 
védett.

A döntetlen kiváló eredmény Orosz-
ország ellen, bár ne felejtsük, ez mégis 
csak egy barátságos meccs volt, az 
ôsszel kezdôdô Eb-selejtezôkön kemé-
nyebb csaták várnak ránk.

Az elsô ötven között 
A magyar válogatott négy hellyel elô-

rébb lépett legutóbbi, februári pozíci-
ójához képest, így a 48. a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfris-
sebb világranglistáján. Az élén nincs 
változás, továbbra is az Európa-bajnok 
spanyolok vezetnek a brazilok és a hol-
landok elôtt. A magyar válogatott teg-
napi ellenfele, Oroszország a 12. he-
lyen áll. A FIFA-ranglista (zárójelben 
a februári helyezés): 1. (1.) Spanyol-
ország 1642 pont, 2. (2.) Brazília 1594, 
3. (3.) Hollandia 1324, 4. (4.) Olaszor-
szág 1226, 5. (6.) Németország 1208, 6. 
(5.) Portugália 1201, 7. (7.) Franciaor-
szág 1171, 8. (9.) Anglia 1109 ...12. (13.) 

Oroszország 1042, …48. (52.) MA-
GYARORSZÁG 645. (MTI)

Barátságos mérkôzés
Magyarország–Oroszország 1–1 (1–

0), Gyôr, ETO Park, 8000 nézô, v.: Si-
munovic (horvát)
Magyarország: Király — Bodnár, 

Vanczák, Juhász, Bodor (Hajnal, 63.) 
— Horváth G. (Dárdai, 72.), Szélesi — 
Huszti (Koltai, 89.), Buzsáky (Tzsér, 
46.), Rudolf (Szalai Á., 79.) — Torghelle, 
Oroszország: Akinfejev (Gabulov, 
46.) — Anyukov, Ignasevics, Kologyin 
(V. Berezuckij, 83.), Janbajev — Zir-
janov, Gyenyiszov, Biljaletgyinov 
(Bisztrov, 84.), Szemak, Szemszov (Ar-
savin, 46.) — Pogrebnyak (Pavljucsen-
ko, 46.). Gólszerzô: Vanczák (39.), 
illetve Biljal-etgyinov (59.). Kiállítva: 
Gyenyiszov (88.).

Koeman buta gólról, 
Hiddink dicséretes 

magyarokról beszélt 
A szerda esti idénynyitó, gyôri ma-

gyar–orosz (1-1) válogatott labdarúgó-
mérkôzés után maradt azért néhány 
nyitott kérdés a nemzet(köz)i labda-
rúgás iránt érdeklôdôk számára. Ezek 
közül kettô: hová tegyünk egy döntet-
lent felkészülési meccsen egy, a világ-
elithez tartozó gárda ellen, és hogyan 
élte meg a világ egyik legjobb edzôje 
búcsúját a szbornaja kispadjától? A 
két holland szakember és barát a sajtó 
elôtt boncolgatta a válaszokat. 

Elöljáróban szögezzük le: a gyôri ET-
O Park bármennyire is impozáns és 
állítólag európai színvonalú, lenne 
még mit javítani rajta. A sajtó munka-
társai például ölükben szorongatták 
laptopjaikat — végig a mérkôzés alatt 
— a nézôktôl egyáltalán nem elvá-
lasztott, sziklafal meredekségû soraik-
ban, a nézôk tájékozódását segíteni 
hivatott, színes mellényes szolgálat a 
helyét keresô arra járóval azt közölte, 
„mi is elôször vagyunk itt, talán arra 
induljon”, és mint a találkozót beha-
rangozó írásunkban is kitértünk rá, 
irgalmatlan szagok terjengtek a sta-
dion környékén. A találkozó aztán 
nézôt és sajtómunkást is kárpótolt, a 
meccs összképén nem látszott túlságo-
san, hogy téli szünet végérôl jött a já-
tékosok jelentôs része, és ami a leg-
fontosabb: a magyar válogatott nem-
hogy nem kapott ki neves ellenfelétôl, 
egyenesen jobb volt Oroszországnál, 
így játszott döntetlent. 

A mikrofonok mögött elhelyezkedô 
Erwin Koeman (edzôkollégájának, 
Guus Hiddinknek éveken át volt segí-
tôje Hollandiában) nem is fukarkodott 
a dicsérô jelzôkkel csapata játékának 
értékelésekor. 

— Nagyon elégedett vagyok a látot-
takkal, az elsô félidôben végig jobbak 
voltunk az oroszoknál és teljesen 
megérdemelten szereztünk vezetést 
— fészkelôdött székén mosolyogva Er-
win Koeman, aki köszönetet mondott a 
gyôri klubnak a kiváló körülményekért. 
— A szünet után persze ellenfelünk is 
feljavult-felgyorsult, és bár néha me-
zônyfölényben játszottak, mi alakítot-
tunk ki nagy gólhelyzeteket, a pontrú-
gásból kapott, buta gólért nagy kár 
volt — fogalmazott a második félidô-
rôl. Koeman úgy véli, „ezt a mérkôzést 
akár meg is nyerhettük volna, igaz, az 
oroszok sem akartak kikapni”. Végül 
összefoglalva így kerekítette le mon-
dandóját: — Nagyszerûen játszottunk, 
jól helytálltunk. Ez elvárható lenne 
minden mérkôzésünkön. 

S hogy miképp eshetett meg a szbor-

najával, hogy nem gyôzött a friss vi-
lágranglistán nála 36 hellyel hátrébb 
álló magyarok ellen? Talán nem volt 
eléggé hideg — pedig az ETO Parkba 
szerda este belekóstoltak a mínuszok. 
Guus Hiddink, a Hollandiával 1998-
ban, Dél-Koreával 2002-ben vb-elôdön-
tôbe jutó, 2006-ban Eb-bronzot (az 
oro-szoknak) összehozó tréner nem 
fogta ilyesmire a kínos búcsúered-
ményt. 

— A magyarok egyszerûen jobban 
játszottak a meccs elsô szakaszában, 
de a félidô végére feljavultunk, kicsit 
átszerveztük a csapat játékát — így a 
szakvezetô. Hiddink nagyon örült, 
hogy viszontláthatta jó barátját — a 
magyar szövetségi kapitányt —, annak 
nemkülönben, hogy „ilyen jó csapatot 
rakott össze”. 

Kissé furcsa volt hallani tôle, hogy az 
ellenféltôl azt kapta, amit várt, hiszen 
a két csapat közt — papíron — akkora 
a különbség az övé javára, hogy Orosz-
ország számára egy ilyen döntetlen 
pestiesen szólva „égés”. Hiddink és a 
világsajtó számára ez a felkészülési 
meccs mást is hordozott, mint egy 
gyôri döntetlent. 

Az eddig minden válogatottjával si-
keres tréner „beteljesítette küldeté-
sét”, távozik a válogatott stábjától, 
mégis fontosnak tartotta elmondani: 
— Élveztem az orosz válogatott mel-
letti munkát, az itt töltött idôszakot, 
megpróbáltam kicsit változtatni a csa-
pat stílusán, s úgy érzem, nem csukó-
dott be még minden ajtó mögöttem.

A médiában számos találgatás van a 
jövôjével kapcsolatban. Egy igen va-
lószínû változat szerint a nyári vb-n 
Elefántcsontpart nemzeti csapatát 
igyekszik majd minél tovább juttatni, 
ôsztôl viszont már a török futballszö-
vetség alkalmazottja lesz. De akárho-
gyan is történjék, bizonyára kimagasló 
munkát végez majd, ahogy ezt tette az 
elmúlt években a szbornajánál — ne 
becsüljük hát le válogatottunk gyôze-
lemmel felérô döntetlenjét!

Debrecen: csillagos ötös!
Játékban nem mutatott alárendelt 

szerepet az újonc Pápa csapata, ám a 
gólhelyzetek értékesítésében már 
jócskán elmaradt a bajnoki címvédô 
Debrecentôl, így végül a vendég haj-
dúsági gárda 5-1-re nyerni tudott a 
magyar labdarúgó NB I 17. forduló-
jának záró mérkôzésén. Az élen 
tovább-ra is a Videoton áll, mögötte 
két pont hátránnyal a Debrecen követ-
kezik, harmadik a Gyôr.

HALADÁS–KAPOSVÁR 2-1 (1-0)
Szombathely, 2500 nézô. 
Túlzás lenne azt állítani, hogy az év 

mérkôzését játszotta a Haladás a Gyôr 
a forduló nyitányán, hiszen küzdelmet 
igen, de jó összecsapást már nem lát-
hatott a találkozót megtekintô druk-
kerhad. A Kaposvár ugyan többet bir-
tokolta a labdát az elsô félidôben, 
mégis a Haladás szerzett vezetést a 
Sipos buktatásáért megítélt büntetô-
bôl, amit Bogdanovics a kapufa segít-
ségével értékesített. A második félidô 
hajrájához közeledve egyenlített a 
Prukner-csapat, Reszli bal oldali bea-
dását Sztanics lôtte szép mozdulattal 
a jobb felsô sarokba. Nem késett azon-
ban sokat a válasz, egy kontratámadás 
végén Bogdanovics a kapu közepébe 
belsôzte a labdát. Milinte ugyan még 
beleért a labdába, ám az végül begu-
rult a hálóba. Így nyert végül a szom-
bathelyi gárda 2-1-re.

HONVÉD–MTK 4-1 (2-1)

Bozsik-stadion, 1500 nézô. 
Idegenlégiósai röpítették a gyôze-

lembe a Honvédot is, amely a szenegáli 
Abass góljával már a kilencedik perc-
ben megszerezte a vezetést. Az MTK 
azonban két perc múlva egyenlített: a 
hosszú sérülés után visszatérô Pál 
Andrást Takács Ákos buktatta a 
büntetôterületen belül, a tizenegyest 
pedig a Vasastól télen szerzôdtetett 
Lázok János váltotta gólra. A kispesti 
együttes a román védô, Botis remekbe 
szabott góljával még a szünet elôtt is-
mét átvette a vezetést, ezt a csereként 
beállt német-olasz Vaccaro és a spa-
nyol Coira megtoldotta még eggyel-
eggyel a második játékrészben, így 
végül 4-1-re nyert a házigazda.

NYÍREGYHÁZA–PAKS 1-1 (0-1)
Nyíregyháza, 1500 nézô. 
Szorgosan gyûjtögeti a pontokat a 

Nyíregyháza, amelynek a kiesés el-
kerülésért vívott harcban minden 
egyes megszerzett pontra égetôen 
nagy szüksége van. A Szentes-gárda 
most a Paks elleni mérkôzésen tartott 
otthon egy pontot, pedig a vendégek 
Tököli góljával már az elsô negyedóra 
végén elônybe kerültek. A második 
félidô hajrájában aztán a csereként 
beállt Fekete egyenlíteni tudott egy 
közeli fejessel.

ZALAEGERSZEG–FTC 3-3 (0-2)
Zalaegerszeg, 5000 nézô. 
Góllal kezdôdött a találkozó, a 43. má-

sodpercben Rósa bal oldali beadását 
Elding passzolta egy lépésrôl a zalae-
gerszegi kapuba. Az angol támadó a 
38. percben ismét megvillant, kétgó-
losra növelve ezzel a zöld-fehérek elô-
nyét. A második félidô is Fradi-góllal 
indult, egy ártalmatlan szituációban 
Todorovics burleszkfilmbe illô moz-
dulattal a saját kapujába emelte a lab-
dát. A háromgólos elôny birtokában 
kissé visszavett a tempóból a Ferenc-
város, a hazai csapat Pavicsevics har-
cosságának köszönhetôen hamarosan 
szépített is. Dragóner kiállítása egy 
csapásra megváltoztatta a játék képét, 
a ZTE-ben felcsillant az egyenlítés 
reménye. Sôt a jamaicai Morrison is 
piros lapot kapott a vendégektôl, így a 
Csank-csapatnak már csak kilenc em-
ber ellen kellett felvennie a küzdelmet. 
A Fradi hôsiesen állta a hazai roha-
mokat, egészen az utolsó tíz percig. 
Ekkor Illés egy bombagóllal közelebb 
hozta csapatát a pontszerzéshez, ame-
lyet végül sikerült is kiharcolnia a 
kék-fehéreknek, miután Sluká szögle-

te Balog Zoltán fejérôl saját kapujába 
pattant. A döntetlen igazságosnak 
mondható.

GYÔRI ETO–VASAS 1-1 (0-1)
Gyôr,  1500 nézô. 
Egy hete kiváló játékkal gyôzött az 

Újpest vendégeként a Gyôr, most 
azonban nem bírt a papíron gyengébb-
nek vélt Vasassal. Sôt a piros-kékek 
még a 90. percben is vezettek Hrepka 
góljával, ám az utolsó pillanatokban 
Nicorec büntetôbôl elért találatával 
egyenlített Pintér Attila együttese. A 
Gyôr mindenképpen rászolgált az egy 
pontra, hiszen szinte végigtámadta a 
mérkôzést.

DIÓSGYÔR–VIDEOTON 0-1 (0-0)
Miskolc, 8000 nézô. 
A vártnál nehezebben nyert a Vide-

oton a kiesôhelyen álló Diósgyôr ottho-
nában. A listavezetô gyôztes gólját a 
szünetben becserélt Nikolics szerezte, 
aki Alves centerezését követôen lôtt 
Malinauskas hálójába. Dr. Mezey 
György tanítványai így ôrzik vezetô 
helyüket a tabellán.

KECSKEMÉT–ÚJPEST 2-1 (1-0)
Kecskemét, 3000 nézô. 
A két lila-fehér együttes csatáját a 

házigazda Kecskemét nyerte, ez egy-
ben azt is jelentette, hogy a vendég 
újpestiek két vereséggel kezdték a 
tavaszi szezont. A KTE Montvai fe-
jesgóljával szerzett vezetést az elsô 
félidôben, ezt Simon Attila — aki 
éppen Újpestrôl érkezett a télen — nö-
velte egy tizenegyes-góllal. Millar ta-
lálata már csak a szépítésre volt elég.

PÁPA–DEBRECEN 1-5 (1-4)
 Pápa, 2000 nézô. 
A Bali lerántásért megítélt büntetô-

bôl Farkas Attila szerzett vezetést a 
Pápának a 11. percben, ám a Debrecen 
a félidô második felében kiváló száza--
lékban használta ki az elôtte adódó 
lehetôséget, s a szünetig 4-1-re elhú-
zott. A mezônyjátékban egyenrangú 
ellenfélnek bizonyuló Pápa többször is 
gólt lôhetett volna a második játék-
részben, de Polekszics és a Mijadi-
noszki vezérelte vendég védelem állta 
a sarat, sôt Czvitkovics az utolsó pil-
lanatokban még növelte is a különb-
séget a két csapat között.
Az élmezôny:
1. Videoton 39 pont
2. DVSC 37
3. Gyôr 30
4. Újpest 29
5. ZTE 27

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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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. A párizsi Pére Lachaise 
temetôben, 2. Pietá. A szó jelentése: 
fájdalom, 3. Arany Oroszlán, 4. Egy 
Luccheni nevû anarchista egy kihe-
gyezett reszelôvel támadt a királyné-
ra, 5. Meroving dinasztia, 6. A Lipari-
szigetekhez tartozó Stromboli sziget 
én, 7. Kalifornia államban, 8. Tony 
Blair, 9. George Gerswin, 10. Gilbert 
Keith Chesterton.

E heti kérdéseink:
1. Melyik várat nevezték a törökök 

Magyarország kapujának?
2. Mi a neve A dzsungel könyve med-

véjének?
3. Hogy nevezik ismert idegen szó-

valal a lovas akrobatikát?
4. Milyen gyümölcsbôl készül a sli-

govica pálinka?
5. Melyik városban rendezik meg 

évente Wagner mûveibôl a híres ün-
nepi játékokat?

6. Kire hagyta végrendeletében Juli-
us Caesar a kertjeit?

7. Melyik országban található Európa 
legnagyobb jégmezeje?

8. Melyik legendás labdarúgó eredeti 
neve Edson Arantes do Nascimento?

9. Mi a neve a zenében a gyászmi-
sének?

10. Melyik ország gyaarmata volt 
Angola?

A válaszokat jövô heti számunkban 
közöljük.

Összeböngészte C. G.

Tanár úr kérem

NA NE...
Nesze neked nyelvtörvény:
Slota Szepsiben járt, lement a Bódva 

partjára, látta, hogy a víz tiszta, me-
rített belôle egy pohárral, de a partról 
rászóltak:

— Ne igya, jó ember, fertôzött, oda-
fent a cigányok fürdenek benne! 

Ám erre jött a kioktató válasz:
Na Slovensku po slovensky! (Vagyis: 

Szlovákiában csak szlovákul!)
Mit tehetett szegény jóakaró, még 

visszaszólt államnyelven:
Chcem povedatˇ, zˇe voda je vy´bor-

ná, len pite pomaly, lebo je studená !
(Csak azt akarom mondani, hogy jó a 

víz, de lassan igya, mert hideg !)
* * *

Kohn tanácsot szeretne kérni a rab-
bitól, ezért felhívja telefonon.

A rabbi személyes találkozót javasol 
a lakásán.

Rendben — mondja Kohn — de hogy 
jutok el a lakásodhoz?

Dohány utca 12. Mikor itt vagy, a 
jobb könyököddel beütöd az 52-es kó-
dot, a liftben a bal könyököddel meg-
nyomod az 5-ös gombot, a folyosón 
balra, majd a csengômet megnyomod 
egyszer a jobb könyököddel és már itt 
is vagy!

Értem, de miért kell a könyökömmel 
nyomni a gombokat? Miért nem jó, ha 
az ujjammal csinálom?

Ejnye, Kohn, tanácsot szeretnél, csak 
nem jössz üres kézzel!

* * *
Az esküvô után a fiatal feleség így 

szól a fiatal férjéhez:
— Drágám, most, hogy összeháza-

sodtunk, azt hiszem, meg kellene be-
szélnünk, hogyan alakítsuk ki szexu-
ális életünket. Este, ha a hajam 
rendben van, azt jelenti, nem akarok 
szexet. Ha kicsit kócos, azt jelenti, 
hogy lehet, hogy akarom, lehet, hogy 
nem. Viszont ha a hajam teljesen kó-
cos, azt jelenti, hogy akarom a szexet.

— Rendben, aranyom. Most elmon-
dom, én hogyan gondolom: amikor 
hazajövök, iszom egyet. Ha csak egy 
pohárral iszom, azt jelenti, hogy nem 
akarom a szexet. Ha két pohárral 
iszom, azt jelenti, hogy lehet, hogy 
akarom, lehet, hogy nem. Viszont ha 
három pohárral vagy többet iszom, 
akkor egyáltalán nem fog érdekelni 
milyen a hajad.

* * *
Egy neves szakértô tartott elôadást a 

dolgozóknak a munkaszervezésrôl.
A munkásoknak tetszik a dolog, a vé-

gén meg is tapsolják az elôadót, aki 
búcsúzóul még megoszt velük egy jó 
tanácsot:

— Emberek, amit most elmondtam, 
csak a munkahelyükön alkalmazzák, 
soha ne próbálják meg otthon!

— Miért? — kérdezte az egyik dol-
gozó.

Mire a szakértô a saját példáján ve-
zette le az elméletet:

— Én is kipróbáltam otthon a fele-
ségemen. Idegesített ugyanis, hogy 
reggelikészítés közben mindenért kü-
lön megy el a hûtôhöz. Megkérdeztem 
tôle, nem tudná-e ésszerûsíteni a dol-
got. Azt mondta, megpróbálhatja.

— És, gyorsabb lett?
— Hát, igen. Eddig húsz perc alatt 

csinált reggelit a feleségem, most hét 
perc alatt én.

* * *
— Hogy imádkozik a szûzlány Szûz 

Máriához?
— Szûz Mária, ki vétkezés nélkül 

szültél, add meg nekem, hogy szülés 
nélkül vétkezhessek.

***
Milyen a számítógépes szépségá-

polás?
— Átküldök neked egy kiló bájt!

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Ablakostót

Mindenért lelkesedem, ami a hala-
dást szolgálja. Családunkban nekem 
volt elôször kristályos rádióm, mag-
hasadást is örömmel üdvözöltem. 
Hirosima elpusztításakor lelkesedé-
sem alább hagyott ugyan, de amikor 
az elsô emberek leszálltak a holdra, 
magam is csomagolni kezdtem egy 
ilyen útra, a csernobili atomkatasztrófa 
után, amikor a sötétben világítani kez-
dett nadrágom, elátkoztam az úgy ne-
vezett haladó tudományokat, mert 
nem tudom pontosan, mennyi, hány 
gramm céziumot falok fel az elém tá-
lalt salátában, hány egység stroncium 
elég ahhoz, kezembe maradjon fülem, 
mikor megvakarom. Hogy a televízió 
behozta lakásomba az egész világot, 
kultúrástól, szennyestôl együtt, verem 
magam a földhöz a boldogságtól, tiszta 
kék-zöld a testem. Nos a nyelvújítást 
is lelkesen üdvözlöm. Az elmúlt sok 
évtized folyamán számtalan szép, ked-
ves szavunk ment ki a divatból, me-
lyeket, ha kimondok társaságban, úgy 
néznek rám, mint a lüke gyerekre, 
volt, aki megsimogatta buksi koba-
kom, majdnem a térdére ültetett.

Elhúzódnak mellôlem, amikor a hö-
lgyeket „kegyed” szóval illetem, a 
vendéglátóm csintalan fiacskáját —
vizes szivacsot tett a székemre, míg 
oda voltam — golyhónak titulálom. 
Manapság a nôt csajnak, spinének 
tisztelik, a gyerekbôl csávó lett, az 
ember krapek, manus, ürge, s sorol-
hatnám orrvérzésig. Ráértemben 
azonban elgondolkodtam, milyen szót 
használtak a harmincas években a 
„team” helyett, mert akkor is voltak 
teamek. Természetesen nincs semmi 
kifogásom az új, praktikus szavak 
ellen, hiszen a technika fejlôdésével 
olyan tárgyak, fogalmak születtek, 

melyekre 5O évvel ezelôtt még nem 
volt megfelelô szó, ma már persze 
van, de nem minden esetben fordítható 
le jól hangzóan magyarra, ilyenkor 
elfogadom az idegen kifejezést, mert 
a kifejezésmód igen leegyszerûsödik, 
ami üdvözlendô.

Nem tudom azonban megérteni, mi 
szükség volt bedobni a köztudatba, pl. 
a LERENDEZÉS szót. Kiütést kapok, 
ha valahol hallom. Eddigelé ügyeimet 
elintéztem, más esetben elrendeztem, 
lakásomat berendeztem, színdarabot 
ugyan nem rendeztem se le, se fel, de 
patáliát már igen az étteremben, ha a 
pincér szemtelenkedett velem. Meg-
öregedtem anélkül, hogy bármit is 
LERENDEZTEM volna. Képzelhetô 
meglepetésem, amikor elsô ízben ol-
vastam valamelyik hazai lapban egy 
merôben új szót: NYÍLÁSZÁRÓ! Év-
tizedekig remekül kijöttem az ajtó és 
ablak szavainkkal, nem volt nekem 
ezekkel az égvilágon semmi gondom, 
problémám, ha huzat volt becsuktam 
az ablakot, ha dühös voltam valamiért 
bevágtam az ajtót. Valaki azonban ta-
karékossági ôrületében összevonta 
egy szóvá az ablakot, ajtót, mindkettô 
nyílászáró lett. A szó jelentésével 
elvileg nem is lenne bajom, ha ezek 
valóban zárnák is a nyílásokat, de ép-
pen az a „gubanc”, hogy NEM ZÁR-
JÁK…! Nem kell egyebet tenni, mint 
belelapozni néhány hazai újságba, s 
mást nem olvashatunk, minthogy a 
nyílászárok minôsége enyhén szólva 
csapnivaló, egyszerûen nem ZÁR-
NAK! A nyílászárókon vígan süvölt be 
a nemere, a sirokkó, a tájfun, az orkán 
a pesti lakótelepi KÉGLIKBE. Azért 
írtam lakás helyett kéglit, mert ha vé-
letlenül ez a lappéldány elkerül valami 
fantasztikus véletlen folytán Buda-
pestre, egy mai fiatal is megértse, 
mert a „lakás” szó is úgy ment ki a di-
vatból, mint a jómodor. Egy nyolc 
esztendôs kislányt a József Attila la-
kótelepen ki vitt a huzat a nem jól záró 
nyíláson, ma is keresik. Ez a szó — 
legyek bár hirdetôoszlop a kutyák 
promenádján — eleve egy hülyeség, 
nem is használom soha. Ha meg iro-
dalmi szempontból vizsgáljuk, egye-
nesen hajmeresztô.

Íme:
„A Csap utcán végestelen végig,
Minden nyílászáróban virág nyílik.
Minden nyílászáróban kettô-három.
Csak az enyém hervadt el a nyáron…”
Így a kedves kis mûdal. Igenám, de a 

megzenésített verselés törvénye sze-
rint minden kottafej alá egy-egy szó-
tagnak kell esnie, s így az eredeti dal-
lamra a nyílászáró szó nem illik oda. 
Hogyan tovább elvtársak? A továb-
biakban is nehézségeim akadnának, 
ha a nyílászáró szót akarnám hasz-
nálni. Mit szólna pl. szerkesztôm, ha 
valamelyik firkálmányomban imígyen 
írnék: és akkor a tavaszi széltôl fel-
ajzott keblemben szerelem támad 
Singer Aranka iránt, elbotorkáltam 
házuk elé, odaálltam nyílászárója alá, 
és szerenádot adtam neki, melyet ô 
kedvesen fogadott, pilácsot gyújtott, 
kihajolt a nyílászáron, hogy csókot 
leheljen barázdás homlokomra. Vagy: 
ekkor James Blockfeld kirúgta az ivó 
lengô nyílászáróját (soha el nem ké-
szült western regénybôl vett részlet), 
és revolverét a pultnál állóra szegez-
te…! Folytatnám szívesen a lehetetlen 
példák felsorolását, azonban nagy za-
jongást hallok az udvarról. Egyik lakó 
macskája — Willy Brantra keresztelte 
gazdája az SPD iránti utálata jeléül — 

kiesett a negyedik emeleti nyílászáron. 
Azt már szinte röstellem leírni, ho-
gyan hangoznék az ablakostót sza-
vunk. Nyílászáróstót…?

Még ma is melegség önti el kérges 
szívemet, amikor gyermekkorom ked-
venc meséje, Alibaba és a negyven 
rabló jut eszembe, s a Szezám tárulj 
mondás, melynek mostanában van 
némi magyar vonatkozása is. Szép 
barnára lesülve állított be hozzám 
nyáron Svédországban élô idegenbe 
szakadt honfitársam, aki Magyaror-
szágon töltötte szabadságát, mint min-
den évben. Kijelentette, a nyugati 
nyelvek hallatán minden ajtó kitárul 
széphazámban, akárcsak Alibabának 
a Szezám bejárata. Szentendrén töltöt-
te ideje egy részét, s egyik alkalommal 
nagy társaság gyûlt össze nála. Hogy, 
hogy nem, egyszer csak — mint a Ká-
na-i mennyegzôn — elfogyott a bora. 
Vendéglátó cimborám nyakába kapta 
lábait, s mint egy kengyelfutó, elro-
bogott a legközelebbi kocsmába után-
pótlásért. A csehó azonban zárva volt, 
eszem-iszom, dínom-dánom hangjai 
szûrôdtek ki az utcára a nyílászárón 
át, melyre egy tábla volt kiakasztva: 
Zártkörû rendezvény. Lakodalom! 
ZÁRVA! A szigorú hangzású figyel-
meztetés azonban magyaromat nem 
riasztotta el, és öklével döngetni kezd-
te az ajtót, mire az résnyíre kinyílt, s 
egy rossz pofájú pincér dugta ki rajta 
üstökét. Gorombán elzavarta hazánk 
fiát, ô azonban nem az a gyerek, akit 
egykönnyen le lehet rázni, elôkapott 
egy 10 márkás bankót és a pincér óra 
alá tartotta, közben németül makogott 
valamit. A csárda pincérének durva 
ábrázatáról egy pillanat alatt eltûnt a 
vicsorgó kifejezés, és olyanná vál-
tozott a képesfele, mint egy Murilló 
angyalkáé, a pénzre meg úgy pislogott, 
mint béka a miskolci kocsonyában. 
Meg kell jegyeznem, cimborám své-
dül sem tud igazából — bár 25 éve eszi 
kenyerüket —, németül meg úgy tud, 
mint én japánul. Az idegen nyelv hal-
latán a bamba felszolgáló azonnal ki-
nyitotta az ajtót, s kézzel, lábbal 
hadonászva megegyeztek néhány lityi 
borban., illetve savanyú vinkóban. Ba-
rátom csak hazafelé menve döbbent 
rá, milyen kínos szituációba került 
volna, ha történetesen a pincnök 
SVÁB, s így jól beszélt volna németül. 
Minden jó, ha vége jó, milyen remekül 
megérti egymást két magyar —
NÉMETÜL!  
Mindig van valami izé…
Nem szükséges nagyon törnöm a fe-

jemet, hogy kieszeljek valami marha-
ságot, elég belepillantanom az újságba. 
Íme:

A Madridtól délre fekvô Aranjusz 
városában egy Patricia Madruel nevû 
spanyol iparmûvésznô újdonsággal 
lepte meg a nôi divatkedvelôket. Sála-
kat, kardigánokat, mellényeket készít 

kutyaszôrbôl. Egy pulóver pl. 24O EU-
t kóstál, ami nem éppen olcsó, ám en-
nek ellenére özönlenek a nôk a kör-
nyezô országokból, hogy kutyabundá-
ból kötött kecmerkékben tetszeleghes-
senek. A pulcsi anyagához természete-
sen hosszú szôrû kutyusokra van 
szükség. Kíváncsi természetû fickó 
lévén, utána jártam a dolognak, és 
sikerült megtudnom, hogy az élelmes 
szenyorita szerzôdést kötött a helybeli 
sintértelep  vezetôjével, hogy emberei 
gondoskodjanak kötödéje anyagszük-
ségletérôl, aminek eredményeként a 
városban és környéken az utóbbi idôk-
ben egyre növekszik a kopasz ebek 
száma. Nem egy esetben elôfordul, 
hogy az üzletek elôtt gazdájukra vá-
rakozó blökiket kutyapecérek „meg-
ugrasztják” és képzett szakemberek 
kopaszra nyírják, majd szabadon en-
gedik ôket. Képzelhetô a gazdi meg-
lepetése, amikor meglátja az ajtó elôtt 
várakozó, eltûntnek hitt kedvencét, 
aki úgy néz ki, mint Kojak mester-
detektív feje búbja. A hír nem tett 
említést, hogy drótszôrû foxik szôrze-
tébôl is készül-e pulóver, mert ha igen, 
az bizony igencsak szúrós lehet, de a 
foxiknak egyenlôre még nem kell ag-
gódniuk…

* * *
Ha már a kutyusoknál tartok, meg 

kell említenem, hogy a Roma melletti 
Maccarese nevû üdülôhelyen az idén 
nyáron nyílt meg az elsô kutyastrand, 
ahol a négylábú kedvenceknek naper-
nyô, édesvízû zuhanyozó, rágcsálni 
való mûcsont és sok más különbözô 
játékszer áll rendelkezésre, természe-
tesen szakképzett dog-szitterek ügyel-
nek a rendre, hogy ne fordulhasson 
elô marakodás. A kutyukák paradi-
csomát „Wau-Wau Beach”-nek hívják. 
A tulajdonos büszkén dicsekedett az 
újságíróknak, hogy az idei szezonra 
már minden hely foglalt. A belépôjegy 
egy napra 12 EU, beleértve a kutyusok 
emésztési végtermékeinek eltakarí-
tását.

* * *
A varsói állatkert közkedvelt csim-

pánzai, Symi, Micki, és Jane una-
lomûzô játékot kaptak, egy tv-ké-
szüléket, amely ketrecük egyik sar-
kába lett felállítva. Ápolójuk minden 
reggel bekapcsolják nekik a masinát. 
Az elsô megfigyelések azt mutatták, 
hogy a majmok az állat-riportokat és a 
comik sorozatokat nézik igen nagy fi-
gyelemmel, tetszésüknek hangos vi-
songással és tapssal adnak kifejezést. 
Viszont a politikai magazinoktól, meg 
a parlamenti vitáktól elfordulnak, és 
amíg a politikus mondja a magáét 
egymást kurkásszák. Elôfordult már, 
hogy az egyik mérgében belevágta 
tányérját a képernyôbe. Ôszintén szól-
va, néha legszívesebben magam is ezt 
tenném.
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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

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

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

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

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

ELADÓ LAKÁS Budapesten, 
Zugló egyik legszebb utcájában. 42 
négy-zetméter, egy szobás, felújított, 
utcára nézô, saját pincével. Teljes 
butorzattal és felszereléssel. 

Érdeklôdni lehet: 0404-009-472

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

BÚTORASZTALOS! Vállaljuk kony-
hák, szekrények, irodabútorok, be-
épített bútorok felmérését, 3D ter-
vezését, gyártását garanciával ingyen 
árajánlatal. Hívja bizalommal Adam-ot 
a  0450 086-227 számon.

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

 
DHARRUK-i (Blacktown) há-

zamban szoba kiadó egyedülállónak 
elŒnyös áron. Buszmegálló a ház elŒtt. 
Tel: 0425-303 775.

(Sydney A 29)

FIATALODJON MEG magyaror-
szági plasztikai sebészeti mûtéttel. 
Nagyon kedvezô árakkal, barátságos 
környezetben. Dr. Fábián : 0011-36-302-
898-989.

(A35a)

MAGYARORSZÁGI földvásárlás-
hoz befektetô társat keresek. Telefon: 
0011-36-309-321-700.

(A35b)

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

(Sydney A 24)

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

(Sydney A 24)

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)

MEGBIZHATÓ, gyakorlattal 
rendelkezô magyar férfi keleti 
városrészben élô idôs emberek 
gondozását vállalja, akik nem 
akarják idôs éveiket nursing home-
ban tôlteni. Hívják Csabát a 02-9327-
2850, vagy a 0432-432-310 tele-
fonszámon.

(Sydney A4)

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

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

vagy Mobil: 0011-361-6030-5409 963

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

HOMECARE
SERVICE

ABN 35583226874
Betegápolást, kisebb 

takarítást
fôzést, mosást, vasalást 

vállalok.
Hívja Piroskát a 

0414 354-595 számon.
(Sydney A 33) 

KERESTETÉS
Keressük

BERZE FERENCET
Apja Józsi, anyja Mária,

Bácskából, Becsérôl 
származnak,

1966-ban érkeztek 
Ausztráliába, utolsó ismert 

lakhelyük Melbourneben volt.
Aki ismeri, kérem értesítse, 

hogy Gortva Ilonka néni 
keresi,

aki most Wagga Waggán lakik.

Hívja a 02-6922-3209
telefonszámon.

(A34)
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