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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Április 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hugó, Anasztázia nevû kedves olva-
sóinkat.
Hugó: a Hugubert, Hugbald germán 

nevek német rövidülése.
Anasztázia: Az Anastasius férfinév 

nôi párja.
Köszönthetjük még Ida, Pál, Teodó-

ra, Orbán nevû barátainkat. 
Április 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Áron nevû kedves olvasóinkat.
Áron: ószövetségi név, héber eredetû. 

Jelentése: ihletett, tisztánlátó. 
Köszönthetjük még Ferenc, Lipót. 

Marina nevû barátainkat.
Április 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Richard, Buda nevû kedves olvasóin-
kat.
Richard: nálunk régebben Rikárd  

formában volt használatos. Jelentése: 
erôs fejedelem.
Buda: régi magyar személynévbôl a 

19. században újították fel.
Köszönthetjük még Emilia, Irén, In-

dina nevû barátainkat
Április 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Izidor, Kerény nevû kedves olvasóin-
kat.
Izidor: a görög Iszidórosz név latin 

Isidorius formájának rövidülése. Je-
lenté-se: Ízisz egyiptomi istennô 
ajándéka. Ízisz a hitvesi és anyai sze-
retet, a szerelem istennôje.
Kerény: régi magyar személynév 

felújítása.
Április 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vince nevû kedves olvasóinkat.
Vince: a latin Vincentius rövidülése. 

Jelentése: gyôztes. Rokonnév: Bence.
Április 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vilmos nevû kedves olvasóinkat.
Vilmos: a germán név jelentése: erôs 

akaratú, védelmezô.
Köszönthetjük még Bíborka nevû 

barátainkat.
Április 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Herman nevû kedves olvasóinkat.
Herman: a germán név jelentése: 

hadi férfi.
Köszönthetjük még Orsolya nevû ba-

rátainkat.

pátok nem fenntartható erdôgazdálkodásával is összefüggnek” –– mondta Só-
lyom László.

A köztársasági elnök hozzátette, hogy Károly herceg magyarországi látoga-
tásának egyik témája lesz a környezetvédelem mellett az esélyegyenlôség. Az 
államfô hangsúlyozta, hogy a romák integrációja nemcsak Közép- és Kelet-
Európa, hanem a teljes kontinens megoldandó feladata.

A szenvedélybetegek zavarják 
leginkább a magyarokat

Meglehetôsen szigorú és kevésbé elfogadó a lakosság többségének hozzá-
állása a társadalmi elôítéleteket kiváltható különbözô csoportokkal szemben, 
derül ki az Ipsos országos, reprezentatív felmérésébôl.

Ezerötszáz embert kérdeztek meg arról, hogy bizonyos társadalmi csoportok 
jelenléte milyen mértékben zavarja ôket, ezt egy ötfokú skálán kellett megje-
lölniük. A vizsgálatban szereplô csoportok a következôk voltak: alkoholisták, 
rendszeres és alkalmi kábítószer-használók, hajléktalanok, munkanélküliek, 
dohányosok, cigányok, valamint bevándorlók.

A társadalom részérôl a legkisebb tolerancia a rendszeres kábítószer-fo-
gyasztók iránt mutatkozott: a 18 éven felüli lakosság kétharmada szerint je-
lentôsebb problémát okoz a jelenlétük, a lakosság majdnem fele pedig a legszi-
gorúbb értékelést választotta.

A rendszeres kábítószer-használók után az alkoholisták elutasítása volt a leg-
nagyobb, utána következett a hajléktalanoké, majd az alkalmi droghasználóké.

Valamivel elfogadóbbak a romákkal, munkanélküliekkel, a bevándorlókkal 
és a dohányosokkal, de a velük kapcsolatos értékítéletek a közepesnél még 
mindig kedvezôtlenebbek.
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Magyar ôsérôl beszélt 
Károly herceg

Magyar gyökereirôl és az éghajlatváltozásról is beszélt Károly herceg 
Budapesten a hercegi pár tiszteletére rendezett díszvacsorán. Az eseményen 
Sólyom László államfô kiemelte: Magyarország és az Egyesült Királyság 
stratégiai partnerek.

„Különleges kapcsolat fûz Magyarországhoz, hiszen egy-harmincketted 
részben magam is büszkén magyarnak vallhatom magam ük-ük-üknagyanyám, 
Rhédey grófnô révén” –– mondta a walesi herceg, aki feleségével, Camilla 
hercegnôvel érkezett négynapos budapesti látogatásra.

Károly herceg a Ceausescut bíráló 1989-es beszédében már megemlítette a 
magyar születésû Rhédey grófnôt, akinek Erdôszentgyörgyön (Singeorgiu de 
Padure) levô sírhelyét, más ôsi kriptákkal és templomokkal együtt, akkor a 
feldúlás fenyegette.

A díszvacsorán a walesi herceg „rokon lélekként” beszélt Sólyom Lászlóról a 
klímaváltozás elleni küzdelemrôl vallott azonos álláspontjuk miatt.

A tudósok egyetértenek abban, hogy nem csupán az egyre emelkedô hômér-
séklet okozta veszélyek kezelésére kell megoldást találnunk, de véget kell vet-
nünk természeti erôforrásaink nem fenntartható kiaknázásának is, a száraz-
földön és a tengereken egyaránt. Kétség sem férhet ahhoz, hogy „törékeny 
ökoszisztémáinkat ma már a töréspontig terheljük” –– hangsúlyozta Károly 
herceg, aki a vacsora elôtt vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend nagyke-
resztjét a magyar államfôtôl.

Sólyom László pohárköszöntôjében kiemelte: a környezettudatos gondolkodá-
sért és gazdálkodásért végzett munkássága elismeréseként nyújtotta át a kitün-
tetést Károly hercegnek.

A magyar államfô hangsúlyozta, hogy a 2011-es magyar uniós elnökség leg-
fontosabb feladatai között is szerepet kap a környezetvédelem, a víz minôsé-
gének és mennyiségének megóvása. „A Kárpát-medencét egyfelôl a szárazság 
fenyegeti, másfelôl a rendkívüli méretûvé váló árvizek, amelyek viszont a Kár-

Lázár Zoltán nem tudott 
revánsot venni a lóerôkön 

Másodszorra mérkôztek meg a lóerôk domonyvölgyi Lázár Lovas Parkban. 
Éppen egy évvel ezelôtt Lázár Zoltán kihívta Szalay Balázst, hogy mérjék 
össze lóerôik teljesítményét. Akkor a Dakarralin is induló Opel Antara volt a 
gyorsabb, így az idén Lázár revánsot kért, és ismét kiállt négy lovával a négy-
száz lóerô ellen. 

A négyes fogat óriási lendülettel rajtolt, a bakon ezúttal is Lázár Zoltán ült. Ô 
elsôsorban a fogatra figyelt, hogy ne történjen baj, a lovak ugyanis nincsenek 
hozzászokva ahhoz, hogy autóval versenyezzenek. „Hatalmas ereje van az au-
tónak, és bár a lovak egy idô után fáradnak, veszítenek az erejükbôl, azért látni, 
hogy hihetetlen lendülettel indulnak meg. Ebben nem maradnak alul” –– mondta 
a hajtó, Lázár Vilmos.

A fogat kapott félkörnyi elônyt. A két versenyzô a pálya ellentétes oldalán 
rajtolt, a célzászló pedig a közönség elôtt volt, így a négyes fogatnak két, Szalay 
Balázsnak két és fél kört kellett teljesítenie. A nagy vágtában a lovak elfáradtak 
a második körre, így a dakaros a cél elôtt lehagyta Lázár lovait, s fél hosszal 
ismét a 400 lóerô gyôzött. A Lázár testvérek tehát nem tudtak revánsot venni. 
„Az elsô kör után azt hittem, alulmaradunk, úgy megindultak a lovak Zolival. 
Aztán a második körben konstatáltam, hogy fáradnak a lovak, így sikerült 
beérnünk ôket” – mesélte Szalay Balázs.

„A rajt után biztos voltam benne, hogy mi nyerünk –– magyarázta Lázár 
Zoltán. –– Sajnos mivel tél vége van, még szezon elôtt vagyunk, a lovak nin-
csenek még olyan edzésben, hogy végig bírják mindkét kört. Jövôre megvárjuk 
a tavaszt, április elôtt nem rendezzük meg a viadalt, s akkor már nem lesz 
esélye Balázsnak.”
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HÍREK Ábel a 
személyiségzavarban

Az elmeorvosi vizsgálat megállapí-
totta, hogy nem beszámíthatatlan az az 
egyetemista fiatalember, aki a közel-
múltban huszonkét ember meggyilko-
lását tervezte. A diagnózis szerint S. 
Ábel mindössze személyiségzavaros, 
de nem beszámíthatatlan. Ez lefordítva 
annyit jelent, hogy a fiatalember fele-
lôsségre vonható, nem bújhat ki a ter-
vezett bûncselekmény jogi következ-
ményei alól. Ez valószínûleg rossz hír 
az országban garmadával szaladgáló 
személyiségzavaros emberek számára, 
hiszen megerôsíti azt a joggyakorlatot, 
amely nem engedi futni a különféle 
hebehurgya elemeket, akik titkon arra 
spekulálnak, hogy állapotuk egysze-
rûen felmentést ad cselekedeteikre. A 
beszámíthatatlan és a személyiségza-
varos az kettô. Nem véletlen, hogy 
számos fülön csípett gonosztevô éjt 
nappallá téve azon fáradozik, illetékes 
helyen hülyének nyilvánítsák, vagyis 
flepnit, vagy ahogyan mondják, félcé-
dulát kapjon. Nevezettek úgy gondol-
ják, hogy akinek „papírja” van, gond 
nélkül bármit megtehet, bûnözhet –– 
nota bene! ––, bûnösen politizálhat…

Hogy aktualizáljuk a témát, egyelôre 
nincs hír arról, hogy a regnáló magyar 
kormány bármelyik tagja kérte volna, 
állapítsa meg róla elmeorvos a beszá-
míthatatlanságát (amúgy nem is beszá-
míthatatlan egyik sem, sôt nagyon is 
számító). Az meg, hogy a kabinet zöme 
köztudottan személyiségzavaros, jogi 
értelemben –– mint fentebb vázoltam 
–– nem jelent kibúvót a felelôsségre 
vonás alól. S. Ábel tervezett és Gyur-
csány Ferencék megvalósított ámok-
futása egyaránt bíróságért kiált. 

Csattog az olló
Attól, hogy most néhány napra vissza-

tért a tél, véletlenül sem szabad arra 
gondolni, hogy elmarad a tavasz. Jönni 
fog a kikelet, méghozzá sodró lendü-
lettel. A Röltex-boltokban, vagy hogyan 
nevezik most ôket, már nemigen lehet 
szabászcentit kapni, fölvásárolta a tü-
relmetlen lakosság, ki-ki odahaza vag-
dossa egyre boldogabb ábrázattal, 
csattog az olló. A szocialisták is vag-
dosnak, de ôk csak a kalapjukat a föld-
höz. Minden valamirevaló beszélge-
tésben elhangzik a dátum –– április 11. 
––, mindent ehhez igazítunk, ettôl szá-
molunk. Gyerekek várják így Mikulás 
napját, a szentestét, a vakációt. Amo-
lyan talppont, 0. kilométerkô lett ez a 
nap.

Március tizenötödikén már ennek a 
napnak az elôszelét éreztük. Mint aho-
gyan az is biztos: a magyar történelem-
ben jegyzett idôpont lesz ez a dátum, 
nemcsak egyszerû képviselô-választási 
idôpont, hanem egy új korszak kezdete. 
Lakattal lezárjuk a mostanit (és remél-
hetôleg annak címeres képviselôit is). 
A társadalom mellett a természet is 
ébredni kezd áprilisban, nyílik az 
aranyesô, az ibolya, az orgona… (A tu-
lipánt csak az MDF miatt nem írom 
ide, de az is nyílik.) Megérkeznek a 
fecskék, a gólyák (az elsô már megjött, 
a televízió is mutatta), élet lesz ezen a 
vidéken újra. Végképp megolvad a jég 
tavakon, folyókon –– a szívekben. Ná-
lunk az állatállományon is észrevehetô 
a közelgô fordulat, a kacagógerle ráült 
a tojásokra, az apró foxi tüzelni kezdett, 
a házi macskák elômásztak a kamrából, 
a bokor alatt matató rigókra speku-
lálnak mindhárman.

Most elzárom a számítógépet, és indu-
lok centit vágni. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Senki nem tudott róla?
 –– Belsô vizsgálat indul 

a bôsi javaslat miatt
Belsô vizsgálat indult a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban, 

hogy kiderítsék, ki küldte el Szlovákiának a tárca vezetése által jóvá nem ha-
gyott bôs-nagymarosi javaslatot –– tudta meg a köztévé híradója. 

A dokumentum azt tartalmazta, hogy az Öreg-Duna vízmennyiségének nö-
velése helyett mobil fenékgátakkal kellene megoldani a Szigetköz vízpótlását. 
A köztévének a szakállamtitkár azt állította: sem ô, sem a miniszter nem tudott 
arról, hogy valaki elküldte Szlovákiának az anyagot. A magyarországi zöld-
szervezetek elutasítják a fenékgátak építését, és sérelmezik azt is, hogy a tárca 
nem egyeztetett velük. 

A Szlovákiába küldött bôsi anyag miatt Deutsch Tamás lemondásra szól-
ította fel Szabó Imre környezetvédelmi minisztert. A fideszes európai par-
lamenti politikus szerint ugyanis olyan súlyos ügyrôl van szó, amelynek követ-
kezményeit egyelôre fel sem lehet mérni. 

Kétszer annyi jut 
egy börtönlakónak, 
mint egy betegnek

Nehezen gazdálkodják ki a kórházak a 2008-ban megemelt étkezési norma-
tívához rendelt napi ötszöri étkezést, miközben a börtönökben kétszer akkora 
összeg a kosztpénzt. Valahol a környékbeli gazdák segítenek, valahol folyama-
tos a beszállítói versenyeztetés, de az ágazat a pluszforrások ellenére bajban 
van –– írja a Világgazdaság.

Az étkezési normatívát 2008-ban 550 forintra emelte az egészségügyi tárca, 
miután addig 190-1200 forintból hozták ki a étkeztetést a kórházak. A minisz-
térium célul tûzte ki, hogy az addig az intézményi költségvetés 2-3 százalékára 
rúgó étkeztetést 6 százalékra emeljék.

Erôs András, a váci Jávorszky Ödön súlyponti kórház fôigazgatója szerint 
az akkori, de a mostani pénzügyi helyzetben is kijelenthetô: demagógia a napi 
ötszöri étkezés, benne a gyümölcsök feltálalása. A kórházi vezetô azt is hozzá-
tette, hogy a 146 ezer forintos betegenkénti tb-díj négy éve változatlan, miköz-
ben a például az energiaárak 2005 óta 40 százalékkal emelkedtek.

A váci kórház külsô cégre bízza az étkeztetést, ám annak vezetôje hiába áll 
elô áremelési igénnyel, arra évrôl évre nem a válasz. Erôs András elmondása 
szerint rengeteg gyümölcsöt kapnak ingyen ajándékba a környékbeli termelôk-
tôl, de erre nem építkezhetnek.

A siófoki kórház saját hatáskörben mûködteti a konyhát, s mivel nagyfo-
gyasztónak számít, eddig sikerült olcsón kihoznia az étkezési költségeket –– 
mondta el a lapnak Varga Ferenc fôigazgató, aki a Magyar Kórházszövetség 
elnöke is. A költségeket a viszonylag sûrû versenyeztetéssel is képesek lefa-
ragni, mivel nem kötnek hosszú távú szerzôdéseket.

Tavaly ôsszel a kormány megállapodott a kórházakkal, amelynek értelmé-
ben még októberben 4,5 milliárd, decemberben 6 milliárd forint többletforrás-
hoz jutottak, s januárban is egy havi pluszpénzt utalt az egészségügyi kormány-
zat.

Varga Ferenc szerint a januárban utalt pénz csak arra volt elegendô, hogy a 
lejárt beszállítói számlákat kiegyenlítsék. A tb-szabályok változása miatt ugya-
nis 10-15 százalékkal csökkent a kórházak bevétele, ami miatt több tervezhetô 
mûtétet el kellett halasztani. A sürgôsségi ellátásban azonban nem lehet a költ-
séghatékonysággal játszani, hiszen a súlyponti kórházakban 24 órás ügyeletet 
kell tartaniuk. A lap szerint ha nem emelik az alapdíjat, akkor április-májusra 
megismétlôdik a múlt ôszi helyzet, amikor a csôd szélére kerültek a kórházak.

A Veszprém megyei Csolnoky Ferenc kórházban havonta 15 millió forint jut 
étkezésre, miközben 40 milliót költenek gyógyszerekre. Rácz Jenô fôigazgató, 
aki korábban egészségügyi miniszter is volt, szerint ez kevés: a börtönök étke-
zési normatívája kétszerese a kórházinak. A bérköltség ugyan mérséklôdött a 
13. havi illetmény eltörlésével és a bérbefagyasztással, de ez nem tudta ellen-
súlyozni a többi kiadás emelkedését –– írja a Világgazdaság.

Tragédia elôtt: a magyar nôk 
fele egyedül fog meghalni?

Pongrácz Tiborné demográfus szerint a magyar nôk több mint fele de jure 
hajadonként fogja leélni az életét, arányukat 56 százalékosra becsüli. 

A 30-34 éves gyermektelenek kétharmadának ugyanis nincs tartós párkap-
csolata, így Magyarország a „szinglik” országa lett. A demográfus azt is kihang-
súlyozta, hogy az egyedülálló nôk 90 százaléka nem tudatosan keresi ezt az 
életformát, hanem elôdeikhez hasonlóan családra és gyermekekre vágyna.

A házasságkötések tekintetében uniós viszonylatban igencsak hátul kullog-
nak a magyarok: a 27 tagállam közül Romániával holtversenyben a 24-25. he-
lyen állunk. 1990-hez képest 40 százalékkal kevesebb magyar pár vonult oltár 
elé tavaly, és 21-25 százalékkal esett vissza a szülések száma (a 2009-ben szü-
letett csecsemôk 39 százalékának nem házasodtak össze a szülei).

Az életkori eltéréseket tekintve azt tapasztalhatjuk, hogy a legfiatalabb kor-
csoportba tartozók (18-29 évesek) minden a vizsgálatba bevont csoporttal szem-
ben toleránsabbak, elfogadóbbak a többi korosztályhoz képest és a hatvan év 
felettiek a leginkább intoleránsak.

Ha a nemek szerinti különbségeket tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy a 
nôk, ugyan kis mértékben, de kevésbé elfogadóak a férfiakhoz képest, mivel 
minden vizsgált csoport jelenlétét zavaróbbnak észlelték. Iskolai végzettség 
alapján vegyes képet kapunk a hazai lakosságról: nincsen egyértelmû trend, az 
iskolázottsági szint „két szélén” tapasztalható a nagyobb fokú intolerancia, de-
rül ki az Ipsos felmérésébôl.

Kockázatkerülô Fidesz-program, 
számonkérhetô ígéretek nélkül
A Nézôpont Intézet kutatási igazgatója szerint a Fidesz nyilvánosságra ho-

zott választási programja a párt kockázatkerülô választási stratégiájába il-lesz-
kedik, célja a közép felé nyitás. A Political Capital elemzôje szerint a doku-
mentum nem tartalmaz új információkat, a Fidesznek ugyanis nem érdeke, 
hogy számon kérhetô ígéreteket tegyen.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézôpont Intézet kutatási igazgatója az MTI 
megkeresésére közölte: a Fidesz programjában új világképet kínál a min-
dennapi életre vonatkozó és az egyes társadalmi csoportokra lebontható 
ígéretek helyett. Hozzátette: a Fidesz választási programja logikus folytatása a 
párt eddigi kampányának, ugyanis a dokumentum Orbán Viktor országér-
tékelô beszédének legfôbb üzenetét, a nemzeti ügyeket részletezi. 

A politológus szerint a bemutatott program is a Fidesz „kockázatkerülô vá-
lasztási stratégiáját” követi, amelynek része a nyitás a társadalmi közép felé, 
illetve a felülemelkedés a megosztó, csoportképzô ideológiákon. A Nézôpont 
Intézet munkatársa szerint a Fidesz programjában azért tudja elkerülni a kam-
pányokban korábban megszokott „ígéretlicitet”, mert az idei választásokon a 
pártnak nincs igazi versenytársa, s az eddigi visszafogott kampány alatt sem 
változott a Fidesz és az MSZP támogatottsága közötti különbség. Mráz Ágoston 
Sámuel arra számít, hogy a Fidesz március 15-i nagygyûlése után intenzívebbé 
válik a kampány.

Juhász Attila, a Political Capital igazgatóhelyettese az MTI megkeresésére 
közölte: a Fidesz programja nem tartalmaz új információkat, ám ennél több 
konkrétumot nem is lehetett várni tôle, „a Fidesznek ugyanis nem érdeke, hogy 
túlságosan számon kérhetô ígéreteket fogalmazzon meg”. Ehelyett a do-
kumentum igyekszik hûteni a várakozásokat, hangsúlyozza, hogy szûk moz-
gástér és nehéz feladat vár a Fideszre — mutatott rá Juhász Attila. A polito-
lógus szerint a program egésze felfûzhetô arra a gondolatmenetre, hogy az 
elmúlt nyolc év kaotikus viszonyai után a rendteremtés, az úgynevezett nem-
zeti ügyek kormánya jön majd létre.

Juhász Attila úgy véli, a Fidesznek, mivel hiányoznak a konkrétumok a 
programból, továbbra is számolnia kell a kritikákkal, hiszen a nyilvánosság 
részletesebb programot vár a várhatóan kormányra kerülô párttól. A poli-
tológus rámutatott: a program néhány nagy témakörre bontva tárgyalja a párt 
terveit, ez a szerkezet arra is utalhat, hogy a Fidesz nagyobb, összevont tár-
cákkal képzeli el a kormányzást. 

Jelzésértékû lehet szerinte az is, hogy mely politikusok jegyzik az egyes 
fejezeteket, hiszen ôk határozhatják meg a jövôben a terület fô irányát, bár azt 
nem lehet kijelenteni, hogy egyértelmûen leendô tárcavezetôkként kell szá-
molni velük. Juhász Attila hangsúlyozta, hogy a program a rendteremtésrôl, a 
közbiztonságról és az elszámoltatásról szóló fejezeteivel választ próbál adni a 
Fidesz számára legkellemetlenebb kérdésre

Haiti földrengés: 
130 millió forintot gyûjtött 

a katolikus egyház
Több mint 130 millió forintnyi adománnyal járultak hozzá a Magyar Kato-

likus Egyház hívei a földrengés sújtotta Haiti megsegítéséhez; az összeg túl-
nyomó részét a februári országos templomi gyûjtés során adták össze –– közölte 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkársága .

Mint írták, a püspöki konferencia a földrengés után 100 ezer dollár gyors-
segélyt utalt át a terület támogatására, a Katolikus Karitász pedig külön bank-
számlát nyitott, amelyre folyamatosan érkeztek a hívek adományai. Tájékoz-
tatásuk szerint az országos templomi gyûjtés eredményét –– mintegy 120 millió 
forintot –– a konferencia a Dominikai Köztársaság nunciatúrájára juttatja el. A 
Katolikus Egyház innen irányítja a haiti újjáépítés általa szervezett munkálatait, 
amelyek elôkészületei már folynak. A magyar adományokból a jelenlegi tervek 
szerint új, földrengésbiztos épületek, egyebek mellett iskola is épülhet majd. A 
karitász bankszámlájára összesen 13 millió forint folyt be, amely a Caritas 
Internationalis támogatói akcióin keresztül jut el Haitire –– tették hozzá.

Az MKPK közleményében köszönetét fejezte ki a híveknek az adományokért, 
amelyekkel „a családokat is sújtó gazdasági válság okozta nehéz helyzet elle-
nére támogatták katasztrófát szenvedett embertársaikat”. 

A karib-tengeri országban január 12-én rázta meg 7-es erôsségû földrengés a 
fôvárost, Port-au-Prince-t és környékét, a földmozgásnak az eddigi adatok sze-
rint több mint kétszázezer halottja van. A magyar kormány mentôcsapatot 
küldött a térségbe. Több magyarországi vallási szervezet, köztük a Magyar 
Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet szintén segítséget nyújtott a helyszínen a 
rászorulóknak.
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Rosszhangzású szó a „nemzet”?
(Folytatás az 1. oldalról)
történetileg kifejlett személy létezik. 
Van a nemzet, tehát van az állam.”

Mi már könnyû helyzetben vagyunk, 
románok, szlovákok szakmai nevet 
adtak elnyomó rendszerük jellemzé-
sére: „homogén nemzetállam”. Kuncz 
Ignácz erre a fogalomra a „nemzeti-
ségi állam” elnevezést alkalmazta:

„A nemzetiségi állam nem állam, 
hanem állami álarcz”, ami szerinte az 
állameszmével egyenesen ellenkezô 
irányú. A „nemzetiségi állam” korlá-
tozó, mert részint csak a természe-
tileg összetartozó (termet, arczvoná-
sok, véralkat stb.) részint erkölcsi 
világában azonos (nyelv, irodalom, 
zene, társadalmi szokások stb.) egye-
deket fogadja el állama részeként.

Ha behelyettesítjük a ma használa-
tos meghatározást Kuncz elméletébe, 
megkapjuk a homogén nemzetálla-
mok szakszerû bírálatát. Meg is jósol-
ja a rövidesen elkövetkezett XX. szá-

zad pusztító háborúinak ideológiai 
alapját képezô fajelméletek hatását:

„Nem nagyítok, csak a végsô, de 
elmaradhatlan consequentiát vonom. 
A nemzetiségi elv szervezi ma a gyû-
löletet az államban. Ha gyôzne, akkor 
holnap az államok irtó harczban álla-
nának egymással. Az emberiség visz-
szatérne az antik világ elszigetelt 
jellegéhez, mely ellen azonban az 
antik világ is hatalmasan és sikeresen 
küzdött. Hatalmában áll az embernek 
egy fejlôdési irányt megindítani, de 
rendszerint nem áll hatalmában azt 
megállítani, fôleg az elvek harczának 
korában, mint a mai. A hógörgeteg 
rombolva tör utat magának a völgy 
mélyére. A nemzetiségi elvet sem 
lehetne a hegy oldalán megállítani. 
Pusztító erejét az összes erkölcsi 
világrendre kiterjesztené; és miután 
az emberiség és nemzet személyes 
létét föloszlatta, az ember minden 
magasabb léthez való tartozás öntu-
datát elvesztvén, a pillanatot élvezô 
állattá sülyedne. Talán a tudomány 
divathôsei kinevetnek, de azért mégis 
Müller Ádámmal szólok, hogy az em-
beri és a polgári existentia ugyanaz, 
annyiban t. i., hogy csak az lehet 
egész ember, a ki mint polgár, az 
állam évezredes létét lelkében hor-
dozza. S a nemzetiségnek szétforgá-
csoló ereje ép ezt semmisíti meg.”

Ugye nem felejtettük el a „nemzeti-
ségi elv” kifejezés behelyettesítését a 
nemzeti kizárólagosság, a homogén 
nemzetállam elvével. És jó, ha nem 
csak a németekre mutogatunk ennek 
a jóslatnak az értelmében, hanem a 
még korábban a németekre mutogató 
angolokra, franciákra, szlávokra, akik 
jóval az elsô világháború kitörése 
elôtt táplálták népükben a tôlük elté-
rôk iránti nemzeti („nemzetiségi”) 
gyûlöletet. És ha körültekintünk a 
mai katonai mûveletek színhelyein —

nem faji meg vallási háborúk dúlnak, 
ugye?

Amikor az elszakított területek ma-
gyarjai a fajelméleti homogén állam 
korlátozott jogú nemzeti csoport tag-
jaiként szenvedik mindennapos hátrá-
nyaikat, gondoljunk arra, hogy a tör-
ténelmi magyar joggyakorlatban 
ilyen természetû megkülönböztetés-
nek nyoma sincs. Dr. Zétényi Zsolt 
emlékeztet arra, hogy amikor Wer-
bôczy a közjogi-politikai magyar 
nemzetrôl meg a közjogi viszonyokról 
szól, abban nyelvi és kulturális tar-
talom nem szerepel. „Ebbôl – amit a 
XIX. században már natio hungarica 
(magyar nemzet) néven neveznek – 
lesz a jogkiterjesztés révén a minden 
magyar állampolgárra kiterjedô nem-
zetfogalom, amely magában foglalja 
az 1848-as áprilisi törvények, majd az 
1868-as nemzetiségi törvény alapján 
az ország különbözô vagyoni állapotú, 
nem nemes és nem magyar nemzeti-
ségû polgárait a magyarokkal és ne-
mesekkel együtt. A Szent Korona esz-
me – Werbôczytôl függetlenül –  léte-
zô tény, mert a Hármaskönyv1514-es 
dátuma elôtt évszázadokkal, és utána 
a XX. századig számos történelmi 
helyzetben felismerhetô az államfôtôl 
és a politikai nemzettôl megkülönböz-
tethetô és különálló eszmei szubsztan-
ciához való igazodás, még az uralko-
dóval szemben is, vallási beállítódásra 
tekintet nélkül. ... A Szent Korona 
tana elutasítja az önkényuralmat és 
a kisebbségek elnyomását. Biztosítja 
a történelmi magyar önkormányzati 
elv érvényesülését, azaz szavatolja a 
demokratikus hatalomgyakorlást és a 
népcsoportok egyenjogúságát. A ma-
gyar Szent Korona-tan egyedi, külön-
leges és önálló életet élô, a nemzeti 
jogfejlôdést összegzô és meghatározó 
közjogi tan. A Szent Korona minden 
hozzá hû tagját védelmében részesíti, 
nem ismerve nyelvi, vallási, etnikai 
megkülönböztetést. Nem vakon teszi 
ezt, hanem tagjai jólétének, a közös-
ség virágzásának érdekében, nem 

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ WANTIRNAI 

EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján de. 11 órakor tart istentiszteletet 
a Magyar Központban lévô

Szent István templomban
(760 Boronia Rd. Wantirna)

Istentiszteleteink áprilisi sorrendje:
Április 2-án, nagypénteken, de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
Április 4-én húsvét vasárnapján de. 11 órakor

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
úrvacsora osztással.

Április 18-án vasárnap de. 11 órakor, rendes vasárnapi

ISTENTISZTELET
Ez utobbi Istentisztelet után szeretetvendégség, beszélgetés a 

templom alatti társalgóban.
Mindenkit szeretettel hív és vár gyülekezetünk.
Érdeklôdés  dr. Kósa Géza gondnoknál, 

telefon 9877-1006

engedve hogy az egyenlôség bármely 
tagjának vagy csoportjának rovására 
érvényesüljön. ... A nemzetállam 
magyar értelme a közjogi nemzet 
államát jelenti, amelynek alapítója 
és jellegének meghatározó eleme a 
ma-gyar nép, de amelyben a hatalom 
része »államalkotó« minden más, 
történelmileg együttélô, közjogilag 
elismert népcsoport. Ez a sajátos 
kulturális-etnikai összetétel, benne a 
magyar kultúra meghatározó arányá-
val és szerepével, kap védelmet a 
Szent Korona által, mint annak teste. 

A magyar állam nemzetállam, mert a 
közjogi nemzet állama, de nem »nem-
zeti« állam, mert nem célja az alapító 
és állam jellegét adó nép uralmának 
más népcsoportok célzott beolvasz-
tásával való teljessé tétele.”

Nem a „nemzet” szótól vagy annak 
tartalmától kell tehát iszonyodni, ha-
nem rendbe kell tenni az ország al-
kotmányos rendjét. Vissza kell térni 
a történelmi alkotmányhoz, elfogad-
tatva azt, mai igényeket kielégítô vál-
tozatában, az ország szavazó polgára-
ival. 

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

Visszérre, reumára, fáradt lábra, sportsérülés, 
mozgásszervi panaszok, véralafutás, izomláz, 

szunyog - és csaláncsipés esetén egyaránt alkalmasak

a Lunagel SÓSBORSZESZ Gelék

Termékeiket a Lunagel.com.au forgalmazza
Rendelések és további felvilágosításért lépjen kapcsolatba

Csutoros Istvánnal
(03) 9432-5667 vagy 0407 683-002

internetten/számitogépen
admin@lunagel.com.au, sosborszesz@bigpond.com

lunagel@bigpond.com

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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Hány az óra, Vekker úr? Ôze Lajos 
boldog ember, mert úgy halhatott 
meg, hogy uralta még az idô. A naptár 
kozmikus tekintélyének tudatában 
költözhetett át a túlvilágra. Igaz, a nap-
tár is változik az idô során, és a kará-
csony se ugyanaz az idôpont Oroszor-
szágban és Európában, de ezek a 
változások, például a Gergely-naptár 
megalkotása, épp az idô iránti alázatból 
fakadnak. Megpróbálják a legponto-
sabban közvetíteni az idô szavát. Az 
óraátállítás ezzel szemben Istent ját-
szik, antikronoszi tett, az idô kizökken-
tése bioritmusából, és nem jelentésé-
nek pontosabb fordítása. Idôrablás a 
szó legszorosabb értelmében.

Írtam errôl már néhány hete, és ak-
kor megkockáztattam egy merész ál-
lítást, mégpedig azt, hogy szerintem a 
nyári idôszámítás, az óraátállítás az 
ökológiai önkény elsô jele. Ha úgy 
vesszük, minden önkény, ami közvet-
lenül és elháríthatatlanul avatkozik 
életünkbe. A földrengés is önkény. Az 
elemek a mitológiában épp ezért is-
tenek és urak. Minden, ami nem vá-
lasztott és nem önkéntes, az önkényes.

Elôször az idô rendjéhez nyúltak 
hozzá, az órarendhez, energiatakaré-
kosságra hivatkozva, most pedig azon 
vannak, hogy ugyancsak energiataka-
rékosságra hivatkozva elrabolják tô-
lünk a fényt. A villanykörtének annyi. 
A százas égôt már most betiltják, 
utána jön majd a hatvanas, a negy-
venes, a huszonötös. Fény persze lesz 
ezután is, de kompakt és tompa lesz az 
a fény. Valami végleg el fog pislanni 
bennünk a villanykörte kimúltával. Az 
óraátállítás antikronoszi, a villanykörte 
kicsavarása antiprométheuszi tett. Az 
iparosodás eredeti reményének eláru-
lása.

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

Foszló füstkarikák
Volt valami kozmikusan nagyszerû a 

villanykörtében. Ezt a valamit az ener-
giatakarékos égô sohase pótolhatja. 
Minden égô megszelídített kis mikro-
kozmosz, mely csillagászati státusa el-
lenére is önkörén belül otthont teremt. 
A mûvi vákuumburában izzó szénszál 
fajunk magányát és találékonyságát 
egyképp sugározza, mondhatnók: a vil-
lanykörte a tizenharmadik csillagjegy 
–– szobánkban. Ha meghal a villany-
körte, végképp vele hal Verne. Julius 
Verne sírkövén a halál pontos dátumát 
1905. március 24-rôl a villanykörte be-
tiltásának napjára kell majd módosíta-
ni. Karády Katalin sírkövén pedig 
1990. február 8-ról a kávéházi cigaret-
tázás betiltásának idôpontjára. „Ham-
vadó cigarettavég, ül a hamutálcán, s 
csendben végigég.”

Ma már ott tartunk, hogy szorgos 
hollywoodi cenzorok és utóretusôrök 
visszamenôlegesen retusálják a ciga-
rettát a színészek kezébôl, a mai köly-
kök pedig nem értik, hogy Humphrey 
Bogart udvarlás közepette miért mu-
tatja két ujjal folyamatosan azt, ami-
hez a lelátón egy felfelé mutató har-
madik ujj is elég. Persze mi sem 
akarunk elmaradni Amerikától, no 
meg Európától. Ha minden igaz, akkor 
a nyílt színi és kávéházi dohányzás 
hazánkban is tilos lesz 2010-tôl. Nagy-
Britanniában már túljutottak a pubok 
ezen a traumán, mi még a csapás elôtt 
állunk.

Elvileg persze mindez jó. Örülnünk 
kell, kellene, hogy végre itt tartunk. 
Hisz az óraátállítás, illetve az áttérés 
kompakt égôkre az energiatakarékos-
ság jegyében történik, a cigarettatör-
vényt pedig az egészséges életmód 

melletti elkötelezettség motiválja. 
Csakhogy ugyanilyen stílusban és fel-
kiáltások közepette terjed világszerte 
a bioetanol, a bioenergia. Egyszer a 
Magyarország, 2025 konferencia után 
szóba elegyedtem Hernádi Zsolttal, a 
Mol elnök-vezérigazgatójával, aki el-
mondta, hogy amióta bejött az uniós 
kötelezô bioetanol-kvóta, rekordprofi-
tot produkál a Caterpillar és a Stihl. 
Soha ennyi fanyûvô dömper és gépfû-
rész nem kellett.

Mindig is voltak pusztába kiáltók. 
Thomas Mann egyszer felkiáltott a 
pusztaságban, hogy Európa, vigyázz! 
Rachel Carlson is felkiáltott pár évti-
zede a Néma tavasszal, hogy emberi-
ség, vigyázz. A DDT halálos méreg. 
Amikor az emberiség valami felé csak 
úgy rohan –– a vesztébe ––, akkor 
némelyek hivatásuknak, tisztüknek 
érzik, hogy felkiáltsanak. Nem tudom, 
mi felé rohan most az emberiség, 
amikor elvileg sokak szerint épp a jó 
irányba megy, annyit tudok csak, hogy 
valami szerintem ezzel az egésszel 
nem stimmel.

Vegyük észre, az az erô és az a stílus, 
amely kikényszeríti kötelezô jelleggel 
a nyári idôszámítást, amely kikény-
szeríti kötelezô jelleggel a villanykörte 
betiltását, amely kikényszeríti kötele-
zô jelleggel a dohányzás korlátozását, 
az az erô rendeli el kötelezô jelleggel 
az esôerdôk további irtását szójaföldek 
és pálmaolaj-ültetvények végett, és 
ugyanez az erô rendeli el kötelezô jel-
leggel mindenhol a klimatizációt. Kér-
dem én, ha értelmetlen energiapazar-
lásáért meghurcoltatik szegény vil 
lanykörte, akkor miért kötelezô a még 
nálánál is sokkalta inkább energia-

pazarló légkondicionálás. Az Egyesült 
Államokban és Nyugat-Európában hô-
ségriadós napokon már többször ösz-
szeomlott az áramszolgáltató rendszer 
a túlfogyasztás miatt, a klímaberen-
dezések kivágták a biztosítékot. És 
miért tabutéma mindmáig a mániákus 
klímakényszerhez kapcsolódó légkon-
di-allergia? Miközben parlagfûkom-
mandók harcolnak a mezôk liliomai 
ellen az allergiára való hivatkozás je-
gyében, aközben a légkondi-allergiával 
senki sem foglalkozik, pedig egyre 
többen szenvednek ettôl a betegségtôl. 
Van olyan barátom, aki a túlkondicio-
nált szoba miatt változtatott munkahe-
lyet. Számos tanulmány kimutatta, 
hogy a klímaberendezésekben kárté-
kony mikroorganizmusok szaporodhat-
nak el, többek közt a halálos kimenete-
lû légiósbetegség baktériumai.

Mindez nem számít. És ez a baj. 
Hogy egy ízlésterror és egy vitatható, 

önellentmondásos világdivat a politi-
kai terror eszközeivel kényszeríti rá 
magát mindenkire, kivétel nélkül.

Egy önmagát igencsak demokratikus-
nak vélô társadalom egyre többször 
vonja meg polgáraitól a szabad válasz-
tás jogát. Immár dohányzókocsiban 
sem dohányozhatok, hisz nincs do-
hányzókocsi. Füstölgök nem dohányos-
ként. Nem légkondicionált vasúti ko-
csit sem választhatok, hisz nincs nem 
légkondicionált kocsi. Panaszkodom 
légkondi-allergiásként. És dupla árért, 
környezetvédelmi adóval megterhelve 
villanykörtét sem csavarhatok be a 
csillárba maholnap. Nemrég valaki a 
világ legnagyobb szappanbuborékjával 
büszkélkedett. Valamikor a Tungsram 
a világ legmodernebb villanykörtéivel 
büszkélkedett. Elpukkannak elôbb-
utóbb. 

Sebeôk János 
(Magyar Nemzet)
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Szlovákia nem lesz képes április vé-

géig kidolgozni alapanyagát a szlovák-
magyar közös környezetvédelmi stra-
tégiához a Duna Pozsony-Budapest 
szakaszának hasznosítását illetôen. A 
két kormány a stratégiai anyag kidol-
gozásához kötötte a tárgyalások foly-
tatását arról az ideiglenes egyez-
ményrôl, amelyet Pozsony 2006 de-
cemberében terjesztett elô.

Az ideiglenes szerzôdés célja az volt, 
hogy jogilag kezelje a bôsi vízerômû 
üzemeltetését, párhuzamosan idôt ad-
jon Magyarországnak az 1977-es ál-
lamközi szerzôdésbôl rá háruló felada-
tok teljesítésére.
Gabriel Jençík, a vízerômû szlovák 

kormánybiztosa a TASR hírügynök-
ségnek kifejtette: szlovák oldalon a 
gazdasági válság miatt nincs pénz az 
ún. Kis-Csallóköz, illetve a Szap-Buda-
pest Duna-szakasz problémáinak meg-
oldására javaslatot kidolgozni. „Ha lett 
volna rá pénz, a szlovák alapanyag 
idôben, tehát 2009 decemberére elké-
szült volna, így azonban akár 2010 vé-
gére halasztódhat a dokumentum ki-
dolgozása“ –– fogalmazott Jeçík.

A kormánybiztos vázolta azt is, mi-
ben különböznek alapvetôen a szlovák 
és magyar elképzelések. A szlovák fél 
a környezeti feltételek javulását az 
öreg Duna-meder vízszintjének fenék-
küszöbös felduzzasztásában látja, a 
magyar viszont a bôsi vízerômû rová-
sára juttatna több vizet az eredeti me-
derbe. Szlovákiának meggyôzôdése, 
hogy ha a teljes vízhozam a régi me-
derbe kerülne, akkor sem oldódnának 
meg a Szigetköz környezeti prob-
lémái.

Az eredeti szerzôdés szerint a Bôs-
nagymarosi Vízlépcsônek 1992-ben 
kellett volna elkészülnie. Szlovákia ezt 
az idôpontot betartotta annak ellenére, 
hogy az 1977-es szerzôdés teljesítését 
még Németh Miklós kormánya fel-
függesztette, késôbb Magyarország a 
káros környezeti hatásokra hivatkozva 
felmondta.

Szlovákia mindmáig ragaszkodik az 
eredeti terv megvalósításához. S bár 

az ügy megjárta a hágai nemzetközi 
bíróságot is, és világos, hogy mindkét 
félnek engednie kellene, a kompro-
misszum 15 év alatt sem született 
meg. Szlovákia most azzal érvel, hogy 
15 év alatt bebizonyosodott: a víze-
rômû és a vízlépcsô kedvezô hatással 
van a természeti környezetre.
Szabó Imre magyar környezetvédel-

mi és vízügyi miniszter március 10-én 
úgy nyilatkozott: Budapest várja, hogy 
a vízpótlásról és környezet-rehabilitá-
cióról benyújtott hatpontos javaslatá-
hoz Szlovákia április 30-áig elkészíti a 
saját javaslatait. Szabó Imre szerint 
Magyarország azzal, hogy kidolgozta 
vízpótlási elképzelését, helyzeti elôny-
ben van.

Gabriel Jençík a TASR hírügynökség-
nek megerôsítette: március 5-én –– 
igaz, csak elektronikus levélben –– ezt 
a javaslatot megkapta. Jelenleg fordít-
ják a szöveget, utána véleményezik, 
majd hivatalos álláspontot dolgoznak 
ki hozzá. Az újabb szlovák lépésekrôl 
csak ezt követôen születik döntés.

* * *
„Sólyom kijelentése, miszerint a 

szlovákiai, szerbiai és romániai ma-
gyaroknak csak idegen nyelvként kel-
lene tanulniuk az államnyelvet, csak 
igazolja a nagymagyar sovinizmus fo-
kozódását” –– áll Slotának a párt hon-
lapján is közzétett vasárnapi közle-
ményében. Az SNS szerint a magyar 
elnök „valójában szuverén államok 
polgárainak nyelvi elrablását, homo-
gén magyar nyelvû területek kialakí-
tását célzó tervet terjesztett elô”. E 
területeket pedig a koszovói modell 
alapján Magyarországhoz akarja csa-
tolni.

Slotáék óva intenek az „etnikai tûzzel 
folytatott játéktól”, amely nem tartja 
tiszteletben az államok területi épsé-
gére és szuverenitására vonatkozó eu-
rópai elveket. A Slota-pártot komoly 
aggodalommal tölti el, hogy a gazda-
ságilag tönkrement, de a revansizmus 
szempontjából felkorbácsolt Magyar-
ország tervezett viszályt kelt a szom-
szédos államokkal, beleértve a fegyve-

res konfliktust is, „fôként Orbán 
Viktor kormányra kerülése után”.

* * *
Három diáklányt bírságolt meg a ro-

mán rendôrség amiatt, hogy Kolozsvár 
fôterén a március 15-i ünnepségen ki-
függesztették Nagy-Magyarország 
térképét.

A Kolozs megyei rendôrség közle-
ményében arról tájékoztatott, hogy a 
három diáklánynak fejenként 200 lej 
bírságot kell fizetnie. A magyarság 
nemzeti ünnepének szervezôi a resta-
urálás alatt álló Mátyás király szobor-
csoportot körülvevô kerítésre akarták 
kifüggeszteni a történelmi térképet.

A három lány a Kolozsvári Magyar 
Diákszövetség (KMDSZ) tagja, részt 
vettek a ünnepségek szervezésében. A 
KMDSZ vezetôi állítják: a hatóságoktól 
engedélyt kaptak arra, hogy úgyne-
vezett forradalmi sétateret alakítsanak 
ki a szoborcsoport elôtti téren, ahol élô 
szoborpark, kokárdakészítô, valamint 
korabeli mûhelyek kaptak volna he-
lyet. A szervezôk azért függesztették 
ki a szobrot körülvevô kerítésre a 
térképet, mert a zord idô miatt nem 
kaptak paravánokat a kolozsvári ma-
gyar színháztól, viszont kikérték an-
nak a cégnek az engedélyét, amely el-
helyezte a szobor köré a kerítést.

A szervezôk szerint félreértés tör-
tént, mégpedig amiatt, hogy ugyana-
zon a helyszínen tartózkodtak az Új 
Magyar Gárda Kulturális és Hagyo-
mányôrzô Mozgalom Gyôri Wass -
Zászlóalja Székely Szakaszának a tag-
jai, kiknek vezetôjét szintén bekísérték 
a román rendôrök. A román állam-
polgárságú 23 éves fiatalember kabát-
ja ujjára ugyanis gót betûkkel az a 
jelmondat volt felírva, hogy Meine 
Ehre heisst Treue (Az én tisztességem 
a hûség). A mondat a náci Waffen-SS 
jelmondata volt.

A fasiszta, nacionalista és idegengyû-
lölô jelképeket tiltó törvényre hivat-
kozva a rendôrség büntetôjogi eljárást 
kezdeményezett ellene.

* * *
A haiti, chilei és török földrengések, a 

Mennyei kávéház
Üdvözöljük, a mennyország felvételi irodája fogadta 

hívását. Késôbbi cáfolatok, viták és esküdözések elkerü-
lése végett közlöm, hogy a beszélgetést rögzítjük. Adja 
meg tízjegyû ügyfélazonosítóját, ami a szemfedél bal al-
só sarkában található. Köszönjük. Ha ön a bûn állapotá-
ban, a szentségek megerôsítése nélkül távozott az élôk 
sorából, nyomja meg a kettôs kereszt gombot.

Kérjük, válasszon az alábbi menüpontok közül:
–– Megszegtem a tízparancsolatot; egyes gomb.
–– Elkövettem a hét fôbûn valamelyikét; kettes gomb.
–– Öregecskedô feleségeimmel rendszeresen bérmál-

koztam; hármas gomb.
–– Az MSZP-re szavaztam; négyes gomb.
–– A fentiek közül egyik sem; gratulálunk, ön üdvös-

ségre jutott. Térjen be Atyám házába!
Amennyiben ön az elôbb a négyes gombot választotta, 

folytassa tovább! A kérdés immár hipotetikus, de segít 
nekünk az elbírálásban.

–– Legközelebb is az MSZP-re szavaznék; egyes gomb.
–– Soha többé nem szavaznék az MSZP-re; kilences 

gomb, visszatérhet a fômenübe. Ebben az esetben nyi-
latkoznia kell róla, hogy a 2004-es népszavazáson a kettôs 
állampolgárság megadására voksolt-e.

–– Ha mellette szavazott; gratulálunk, ön üdvösségre 
jutott. Térjen be Atyám házába!

–– Ha ellene szavazott, nyomja meg az egyes gombot.
–– Munkatársunk jelentkezéséig mormoljon el tíz mia-

tyánkot. Ha már ezzel is gondjai adódnak, nyomja meg a 
csillagot. Ha a vöröset nyomta, automatikusan alászáll.

–– Ha még vonalban van, újra választhat:
–– Belekeveredtem a BKV korrupciós ügyeibe; egyes 

gomb.
–– Talicskával toltam ki a közpénzt az állami cégektôl; 

kettes. Ha csak a BKV-tól, akkor értelemszerûen az egyes.
–– Belelövettem az ünneplô tömegbe a forradalom ötvenedik 

évfordulóján; hármas.
–– Kaszinót akartam gründolni Sukorón, négyes.
–– Russzkij jizik, pjáty.
–– Megkurtítottam az egyházi fenntartású intézményeknek 

szánt támogatást; hatos gomb.
–– Kiirtanám az összes keresztényt; hetes.
–– Ha ezek közül egyik sem, a nullás gombbal visszatérhet a 

fômenübe.
–– Amennyiben még mindig fenntartja folyamodványát, 

tekintse meg az alábbi statisztikai táblázatokat a magyar gaz-
daság helyzetérôl, az elmúlt évek döntéseinek politikai, pén-
zügyi, társadalmi, egészségügyi és demográfiai következmé-
nyeirôl.

–– Ha mindezek dacára továbbra is helyesli az MSZP po-
litikáját, akkor ön:

–– Gyurcsány Ferenc; nyomja meg az egyes gombot.
–– Lendvai Ildikó; nyomja meg a kettes gombot.
–– Hagyó Miklós; gombolja ki az ingén a legfelsô gombot.
–– Telefonbetyár; tegye le!
–– Sajnálom, ön elhamarkodottan kérte felvételét intézmé-

nyünkbe. Ha a pokolban sem fogadják, akkor egyelôre térjen 
vissza a földi létbe, javuljon meg, bánja meg minden bûnét, 
adja vissza az ellopott pénzt, és vezekeljen, vezekeljen, ve-
zekeljen. Egyéb terveit pillanatnyilag tegye félre, ne gyûjtsön 
múlandó kincseket sem forintban, sem euróban.

–– Köszönjük hívását.
Ungváry Zsolt 
(Magyar Hírlap)



Kínában és az Egyesült Államokban 
jelentkezô hóviharok óriási károkat 
okoztak és szokatlanul sok emberrel 
végeztek. Az idei év nem indul valami 
jól.

A Livescience szerint 2010 meglehe-
tôsen rosszul indult a természeti ka-
tasztrófák számát és erejét nézve. Az 
elmúlt évtizedek statisztikáit szemlél-
ve kiderül, hogy átlagosan minden év-
ben 78 ezer ember vesztette életét 
2000 és 2009 között. Ez a szám egyéb-
ként a kilencvenes években 43 ezer 
volt, a nyolcvanas években 75 ezer, 
ami mutatja a statisztika kiszámítha-
tatlanságát: egy-egy nagyobb kataszt-
rófa jelentôs változást tud elôidézni a 
vizsgált idôszakban.

Ugyanakkor a lap szerint feltûnô, 
hogy 2010-ben milyen sok tragédia 
történt, mind az esetek, mind az áldo-
zatok számát figyelembe véve. Mert 
ameddig tavaly például összesen 
10416 ember vesztette életét tizenkét 
hónap alatt –– leginkább az indonéziai 
földrengés miatt –– addig idén már 
bôven 200 ezer fölött jár ez a szám.

A legnagyobb csapás persze a haiti 
földrengés volt, ami egymaga 220 ezer 
embert ölt meg a kilencmilliós lakos-
ságból. Az áldozatok száma eléri a 
2004-es cunami halottjainak a számát, 
akkor azonban több országot, több em-
bert érintett a katasztrófa, a lakosság 
arányát figyelembe véve most jóval 
nagyobb volt a pusztítás. Kathleen 
Tierney, a Coloradói Egyetem pro-
fesszora egyenesen odáig ment, hogy 
a haiti földrengést minden idôk leg-
pusztítóbb katasztrófájának nevezze, 
amiért az a teljes lakosság közel 2,5 
százalékával végzett.

* * *
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újabb 400 hasonló planétát találtak, a 
brit fizikai intézet ma közreadott je-
lentése szerint azonban ez a szám az 
elkövetkezô években „ezres nagyság-
rendre nôhet”. Idáig csupán Jupiter és 
Neptunusz méretû gáz- és jégóriásokat 
voltak képesek a csillagászok felfe-
dezni, a tudomány fejlôdésének kö-
szönhetôen azonban hamarosan Föld-
szerû bolygók is megjelenhetnek a 
kutatók képein –– áll az Exobolygók –– 
Kutatás a naprendszerünkön kívüli 
bolygók után címû tanulmányban.

„A következô generációs technológia 
segítségével a tudósok hamarosan ki-
sebb, sziklás, Föld méretû bolygókat 
képezhetnek le, majd légkörük elem-
zésével megállapíthatják, létezhet-e 
élet a feltérképezett bolygón”–– szól a 
jelentés. „Átlépjük a tudományos fel-
fedezések következô határát, mint 
ahogy azt Galilei és Darwin tette az 
elmúlt századok során.” Az exoboly-
gókat eddig különbözô indirekt mód-
szerek segítségével fedezték fel: nap-
juk fényének ingadozásából, a 
fénysugarak elhajlásából –– ezek a 
jelek egy bolygó gravitációs hatására 
engednek következtetni. A jövôben 
ezeket a technikákat fejlettebb, direk-
tebb módszerek váltják majd fel. A 
fôként brit tudósok közremûködésével 
készült Gemini Planet Imager (GPI – 
Gemini Bolygó-leképzô) „alkalmazko-
dó” optikai rendszerével képes lesz 
halványabb, nehezebben látható boly-
gók feltérképezésére is. A GPI-t 2011-
ben telepítik majd elôször egy chilei és 
egy hawaii obszervatóriumba. A tudó-
sok szerint galaxisunk, a Tejútrendszer 
nyüzsög a bolygóktól. Számítások sze-
rint 100 milliárd csillaga közül mintegy 
10 milliárd adhat otthont bolygórend-
szernek.

* * *
Rég volt példa Szerbiában olyan mér-

tékû szakmai összefogásra, mint ami-
lyet a vajdaságban mûködô Magyar 
Nemzeti Tanács (MNT) döntése vál-
tott ki, ebben arról határozott: cenzú-
rabizottságot állít fel, amelyik a Ma-
gyar Szó, a délvidéki magyarság 
egyetlen napilapja szerkesztôségének 
munkáját ellenôrzi. Nemzeti hovatar-
tozástól függetlenül, az összes szakmai 
szervezet megszólalt az országban, és 
tiltakozott a sajtószabadság ilyen jel-
legû korlátozása ellen. Mindeddig csak 
a magyar érdek-képviseleti szervezet 
nem szólalt meg, de Tóth Lívia, a Vaj-
dasági Magyar Újságírók Egyesüle-
tének (VMÚE) elnöke arról tájékoztat-
ta lapokat, hogy a szervezet „elnöksége 
ülésén foglalkozik a témával, és állás-

Elhagyja a kezdôbetûje feletti kis ka-
rikát, és a jövôben hivatalosan is Aar-
husra változik Dánia második legna-
gyobb városának neve, hogy könnyebb 
dolga legyen az internetezôknek –– 
jelentette be a polgármester.
Nicolai Wammen a Jyllands Posten 

címû újságnak erôsítette meg, hogy a 
városi tanács többsége áldását adta a 
névváltoztatáshoz. Az A betû feletti 
karika alapvetôen csak a skandináv 
nyelvekben használatos, kiejtésben az 
elnyújtott A-hangot közelíti az O felé.  
Megérett az idô a változtatásra, ez így 
praktikusabb az interneten, ami által a 
város nemzetközibbé válik –– mondta 
Rahib Azad-Ahmad alpolgármester.

A fôpolgármester rámutatott arra, 
hogy a várost már régebben is hívták 
Aarhusnak, de egy helyesírási reform 
részeként 1948-ban hivatlosan is áttér-
tek a skandináv írásmódú változatra. 
Dánia második legnépesebb települése 
300 ezer lakost számlál. Közülük az 
elsô visszhangok alapján azonban nem 
mindenki van oda a névváltoztatásért. 
„Mi, skandinávok büszkék vagyunk 
írásjeleinkre” –– fogalmazott egy helyi 
lakos. Volt olyan is, aki a globalizáció 
jeleként értékelte a város nevének 
egyszerûsödését.

* * *
Új korszak köszönthet be hamarosan 

a bolygók felfedezésének terén –– írja 
a Telegraph. A tudósok szerint az elkö-
vetkezô néhány évben ezernyi új pla-
nétát találhatnak az ûrben –– ezek 
valamelyikén pedig akár földön kívüli 
élet is rejtôzhet.

1991-ben fedezték fel az elsô exoboly-
gót, azaz olyan bolygót, mely az uni-
verzum valamelyik másik napja körül 
kering. Az azóta eltelt 19 év során 

foglalását eljuttatja a sajtónak és az 
MNT illetékes szerveinek”. Évekre 
visszanyúló elôzményei vannak annak, 
hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget 
(VMSZ) már hetek óta belsô feszült-
ségek emésztik, amelyek a Boris Ta-
dic államelnök Demokrata Pártjával 
(DS) való nyílt parlamenti szembe-
fordulás óta nemcsak a párt jelentôs 
pozícióvesztéséhez vezettek a legfon-
tosabbnak tartott délvidéki önkor-
mányzatokban, de egyes feltételezések 
szerint a pártszakadás sem elkép-
zelhetetlen. A VMSZ belsô köreibôl 
származó információink sze-rint a 
Pásztor István pártelnök és Józsa 
László elnökségi tag közötti kapcsolat 
nagyjából másfél-két évvel ezelôtt 
romlott meg igazán. A neve 
elhallgatását kérô beszélgetôtársunk 
elmondta: Pásztor szûk körben már 
másfél évvel ezelôtt arról beszélt, 
hogy „ilyen Józsákkal és Dudásokkal 
nem lehet rendesen dolgozni”. Józsa 
László, amellett, hogy fontos vezetô 
tisztséget tölt be a pártban, egy sze-
mélyben a Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke is, a Pásztor által említett Du-
dás Károly publicista, a szabadkai 
Hét Nap címû hetilap fôszerkesztôje 
pedig ugyancsak a VMSZ elnökségé-
nek tagja. Épp Dudás volt az, aki a 
MNT-nek a Magyar Szóval szembeni 
fenyegetéseit a legnyíltabban megfo-
galmazta: ha a lap nem képviseli az el-
várt módon a pártérdekeket, a taná-
cson keresztül a VMSZ akár meg is 
szüntetheti a Magyar Szót.Miután ta-
valy decemberben a köztársasági par-
lamentben a VMSZ nem támogatta a 
költségvetést, és ezzel kis híján meg-
buktatta a kormányt, természetesen 
megszólaltak azok a belsô hangok is a 
pártban, amelyek helytelenítették ezt 
a lépést. Többek között Kasza József, 
a párt egykori elnöke, késôbbi tiszte-
letbeli elnöke, valamint Bunyik Zol-
tán újvidéki politikus, aki az elmúlt 
idôszakban több vezetô funkciót is be-
töltött a pártban, bírálta a pártvezetés 
döntését, és helytelenítette, hogy a 
VMSZ nyíltan szembe menjen a DS-
szel. A prob-lémákat a pártvezetés egy 
egyszerû lépéssel oldotta meg: kizárta 
a VMSZ-bôl azokat, akik bármilyen 
bírálatot megfogalmaztak. Ami most 
zajlik ebben a pártban, az tulajdon-
képpen több-esztendei, téves alapokra 
felépített és téves irányba mutató po-
litizálás –– a DS ellenségképként való 
megjelölése, majd a közeledés a Szerb 
Radikális Párt szakadása után mega-
lakult Szerb Haladó Párthoz –– követ-
kezménye. Másfelôl pedig nagy fele-
lôtlenség is a párt vezetôinek részérôl, 
hogy megengedték, hogy mindez meg-

történjen, hiszen mégiscsak a VMSZ a 
vajdasági magyarság legnagyobb poli-
tikai pártja, egyszersmind legnagyobb 
érdekvédelmi szervezete. S mint 
olyan, mindig veszélyes, ha felbomlik, 
ha felszalámizzák holmi kicsinyes, 
személyes politikai érdekektôl vezé-
relve. Különösen most, az adott pilla-
natban, amikor lezárult a magyar 
kisebbségi választói névjegyzék 
összeállítása, és küszöbön áll a nemzeti 
tanács megválasztása. Márpedig az, 
hogy a VMSZ Pásztor-féle vezetése 
kizárta a pártból Kasza József 
tiszteletbeli elnököt és Bunyik Zoltánt, 
a szervezet korábbi képviselôjét, egy-
értelmûen jelzi, hogy a pártelnök és 
köre nem kíváncsi az ellen-vélemé-
nyekre és a bírálatokra. A koncepciós 
kirakatper végeredménye pedig nyil-
vánvaló volt. Mindenki tudta: ebben a 
küzdelemben csak az nyerhet, akinél a 
pecsét van. Ezt a kis használati tárgyat 
pedig azóta is Pásztor István és a 
szûkebb pártvezetés fiókjában tartják.
Beszélgetôtársunk azt is elmondta: 
már hosszú hónapok óta ismert volt, 
hogy Józsa László MNT-elnöknek biz-
tos jelöltje van a Magyar Szó igazgatói 
posztjára. A párt belsô erôviszonyai 
azonban úgy alakultak, hogy Józsa és 
támogatói meggyengültek Pásztorék-
kal szemben, így az említett jelölt már 
nem is adta be anyagát a nyilvános 
pályázatra. A VMSZ jelentôs pozíció-
vesztése után, ami egyértelmûen a 
pártvezetés hibás döntéseinek követ-
kezménye volt, meggyengült a Pász-
torféle szárny, ezért úgy tûnik, belsô 
ellenlábasaik elérkezettnek látták az 
idôt az ellentámadásra. Az MNT 
ülésén éppen ezért, amikor a lappal 
kapcsolatban az igazgató kinevezésérôl 
kellett dönteni, kihasználták az alkal-
mat a Magyar Szó letámadására. Ahe-
lyett, hogy kinevezték volna az erre a 
posztra pályázati úton jelentkezô Si-
monyi Zoltánt, akit a döntéshozói 
láncolatban minden korábbi fórum 
támogatott, megválasztása tehát lé-
nyegében már csak protokolláris dön-
tés lett volna, teljes pályás letámadást 
indítottak a lap ellen. „A Magyar Szó a 
magyarság érdekeivel szemben halad” 
–– mondta ekkor Dudás Károly, utalva 
arra, hogy az újság nem a politikusok 
által elvárt módon jeleníti meg a párt-
érdekeket. Kimondta azt is, hogy az 
MNT-nek módjában áll akár megszün-
tetni is a délvidéki magyarság egyet-
len napilapját, ha szerkesztéspolitikáját 
nem rendeli alá a VMSZ pártérdeke-
inek. Ezen az ülésen döntöttek a po-
litikusok arról is, hogy egy –– lapta-
nácsnak nevezett –– cenzúrabizottságot 
állítanak fel a lap ellenôrzésére, és 
ezzel lényegében országos botrányt 
váltottak ki, és az összes szakmai 
szervezet tiltakozott.

„A szabad és független tájékoztatás 
érdekében célszerû lenne, ha a Ma-
gyar Nemzeti Tanács mint alapító fe-
lülvizsgálná döntését a laptanács fel-
állításáról” –– írta közleményében az 
illetékes tartományi ombudsman.

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 

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

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 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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1. 2Móz 34,25 
Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász 

mellett, és a húsvét innepének áldozat-
ja ne maradjon meg reggelig.
2. 2Krón 35,1 
És megtartá Jósiás Jeruzsálemben a 

húsvétünnepet az Úrnak; és megölék a 
páskhabárányt az elsô hónap tizenne-
gyedik napján.
3. 2Krón 35,7 
És ada Jósiás a nép fiai számára ju-

hokat, bárányokat és gödölyéket, mind-
ezeket a húsvéti áldozatokra; minden-
kinek, valaki ott találtatik vala, szám 
szerint harminczezeret, és háromezer 
tulkot; ezek mind a királyéból valá-
nak.

A Húsvét 33 bibliai 

mondatban 
4. 2Krón 35,8 
Az ô fejedelmei is szabad akaratjokból 

a községnek, a papoknak és a Léviták-
nak adakozának; Hilkia, Zakariás és 
Jéhiel, az Isten házának fejedelmei, 
adának a papoknak a húsvét áldozatira 
kétezerhatszáz juhot és háromszáz tul-
kot.
5. 2Krón 35,9 
Konánia pedig és Semája és Nétanéel 

az ô atyjafiai, Hasábia, Jéhiel és Józa-
bád, a Léviták fejedelmei, adának a 
Lévitáknak a húsvét áldozatira ötezer 
juhot és ötszáz tulkot.
6. Ezsd 6,20 
Mert megtisztultak vala a papok és 

Léviták: egyetemben mindnyájan tisz-
ták valának, és megölék a húsvéti 
bárányt mindazokért, a kik a rabságból 
megjöttek, és atyjokfiaiért a papokért 
és önmagokért;
7. Mt 26,2 
Tudjátok, hogy két nap mulva a hús-

vétnak ünnepe lészen, és az embernek 
Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.
8. Mt 26,17 
A kovásztalan kenyerek elsô napján 

pedig Jézushoz menének a tanítvá-
nyok, mondván: Hol akarod, hogy 
megkészítsük néked ételedre a húsvéti 
bárányt?
9. Mt 26,18 
Ô pedig monda: Menjetek el a város-

ba ama bizonyos emberhez, és ezt 
mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én 
idôm közel van; nálad tartom meg a 
húsvétot tanítványaimmal.
10. Mt 26,19 
És úgy cselekedének a tanítványok, a 

mint Jézus parancsolta vala nékik; és 
elkészíték a húsvéti bárányt.
11. Mk 14,1 
Két nap múlva pedig húsvét vala és a 

kovásztalan kenyerek ünnepe. És a fô-
papok és az írástudók tanakodnak va-
la, hogy csalárdsággal mimódon fog-
ják meg és öljék meg ôt.
12. Mk 14,12 
És a kovásztalan kenyerek ünnepének 

elsô napján, mikor a húsvéti bárányt 
vágják vala, mondának néki az ô tanít-
ványai: Hol akarod, hogy elmenvén 
megkészítsük, hogy megehesd a hús-
véti bárányt?
13. Mk 14,14 
És a hová bemegy, mondjátok a házi 

gazdának: A Mester kérdi: hol van az a 
szállás, a hol megeszem az én tanítvá-
nyaimmal a húsvéti bárányt?
14. Mk 14,16 
Elmenének azért az ô tanítványai, és 

jutának a városba, és úgy találák, a 
mint nékik megmondotta, és elkészíték 
a húsvéti bárányt.
15. Lk 2,41 
Az ô szülei pedig évenként feljártak 

Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
16. Lk 6,1 
Lôn pedig a húsvét szombatját követô 

második szombaton, hogy a vetések 
között méne által és az ô tanítványai 
gabonafejeket szaggatván és azokat 
kezeikkel kimorzsolván, ettek.
17. Lk 22,1 
Elközelgetett pedig a kovásztalan ke-

nyerek ünnepe, mely húsvétnak mon-
datik.
18. Lk 22,7 
Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek 

napja, melyen meg kelle öletni a hús-
véti báránynak;
19. Lk 22,8 
És elküldé Pétert és Jánost, mondván: 

Elmenvén, készítsétek el nékünk a 
húsvéti bárányt, hogy megegyük.

20. Lk 22,11 
És mondjátok a ház gazdájának: Ezt 

mondja néked a Mester: Hol van az a 
szállás, a hol megeszem az én tanítvá-
nyaimmal a húsvéti bárányt?
21. Lk 22,13 
Elmenvén pedig, úgy találák, a mint 

mondta nékik; és elkészíték a húsvéti 
bárányt.
22. Lk 22,15 
És monda nékik: Kívánva kívántam a 

húsvéti bárányt megenni veletek, me-
lôtt én szenvednék:
23. Jn 2,13 
Mert közel vala a zsidók húsvétja, és 

felméne Jézus Jeruzsálembe.
24. Jn 2,23 
A mint pedig Jeruzsálemben vala 

húsvétkor az ünnepen, sokan hivének 
az ô nevében, látván az ô jeleit, a me-
lyeket cselekszik vala.
25. Jn 6,4 
Közel vala pedig húsvét, a zsidók ün-

nepe.
26. Jn 11,55 
Közel vala pedig a zsidók húsvétja: és 

sokan menének fel Jeruzsálembe a 
vidékrôl húsvét elôtt, hogy megtisztul-
janak.
27. Jn 12,1 
Jézus azért hat nappal a húsvét elôtt 

méne Bethániába, a hol a megholt Lá-
zár vala, a kit feltámasztott a halálból.
28. Jn 13,1 
A húsvét ünnepe elôtt pedig, tudván 

Jézus, hogy eljött az ô órája, hogy át-
menjen e világból az Atyához, mivel-
hogy szerette az övéit e világon, mind-
végig szerette ôket.
29. Jn 18,28 
Vivék azért Jézust Kajafástól a tör-

vényházba. Vala pedig reggel. És ôk 
nem menének be a törvényházba, 
hogy meg ne fertôztessenek, hanem 
hogy megehessék a húsvéti bárányt.
30. Jn 18,39 
Szokás pedig az nálatok, hogy elbo-

csássak néktek egyet a húsvétünnepen: 
akarjátok-é azért, hogy elbocsássam 
néktek a zsidók királyát?
31. Jn 19,14 
Vala pedig a húsvét péntekje; és mint-

egy hat óra. És monda a zsidóknak: 
Ímhol a ti királyotok!
32. Csel 12,4 
Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, 

átadván négy négyes katonai szakasz-
nak, hogy ôrizzék ôt; húsvét után akar-
ván ôt a nép elé vezettetni.
33. 1Kor 5,7 
Tisztítsátok el azért a régi kovászt, 

hogy legyetek új tésztává, a minthogy 
kovász nélkül valók vagytok; mert hi-
szen a mi húsvéti bárányunk, a Krisz-
tus, megáldoztatott érettünk.

A húsvét története
A húsvéti ünnep neve különbözô 

nyelveken más és más. Közös eredete 
azonban, a húsvét héber neve, a pés-
zah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. 
Eredetileg a keresztény és a zsidó 
ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. 
sz. 325-ben szabályozta a keresztény 
ünnepek rendjét, ekkor vált el a két 
ünnep ideje. A húsvét angol neve: 
passover, átrepülést jelent. Gyakorta 
használják az Easter elnevezést, mely 
a német Oster szóval együtt keresendô. 
Ôse egy germán istennô, Ostara az al-
világ úrnôje, ünnepe a tavaszi napéj-
egyenlôség idején volt. Lehet, hogy 
neve az East, a kelet szóból származik, 
s a napfelkeltére utal. A szó a 

magyarban nem található meg, de 
Csíkményságon a húsvéti körmenet 
neve: kikerülés, más vidékeken a fel-
támadáshoz kapcsolódik. A magyar 
szó: húsvét, az azt megelôzô idôszak, a 
negyvennapos böjt lezárulását jelzi. 

A húsvét egybeesik a tavaszi napéj-
egyenlôség idején tartott termékeny-
ségi ünnepekkel, melynek elemei a 
feltámadás, az újjászületés. Húsvét 
napja az 1582-bôl származó egyházi 
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte 
utáni elsô vasárnapra esik: március 22 
és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a 
niceai zsinat határozata is i. sz. 325-
ben)

Mint már említettük, a húsvét kiala-
kulásában fontos szerepet játszik a 
zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítá-
sa szerint e napon ünneplik a zsidók az 
egyiptomi rabságból való menekülésü-
ket. Az Ótestamentum szerint a halál 
angyala lecsapott az egyiptomiakra, a 
zsidók kapuja azonban egy frissen le-
ölt bárány vérével volt bekenve, így az 
ô házukat „elkerülte”. 

Az Egyiptomból való kivonulás törté-
netét írja le a Hagada. A keresztény 
egyház szertartásaiban a hosszú ünne-
pi idôszak átfogja a kora tavasz és a 
nyár elejei hónapokat. Az elôkészületi 

idô a nagyböjt, amely Jézus negyven-
napos sivatagi böjtjének emlékére, 
önmegtartóztatására tanít. Ezt 
nagyobb, kisebb ünnepek követik s a 
húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. 
A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz 
párja, de jóval régebbi annál. Latin ne-
ve: Septuagesima — hetvened, mert 
hetven napig tart, húsvéti idônek is ne-
vezik.

Húsvétkor ünnepli a kereszténység 
Jézus Krisztus feltámadását. A hús-
vét a legrégibb keresztény ünnep és 
egyúttal a legjelentôsebb is az egyházi 
év ünnepeinek sorában. A húsvét ün-
nepét megelôzô vasárnap, virágvasár-
napon arról emlékezik meg az egyház, 
hogy Krisztus pálmaágakat lengetô 
tömeg éljenzése közepette vonult be 
szamárháton Jeruzsálembe. A nagy-
csütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak 
az Olajfák-hegyén történt elfogatását 
idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek 
Krisztus Pilátus általi halálra ítélésé-
nek, megostorozásának és kereszthalá-
lának a napja. Nagyszombat este kör-
menetekkel emlékezik meg a 
keresztény világ arról, hogy Jézus —
amint azt elôre megmondta — harmad-
nap, azaz húsvétvasárnap hajnalán 
feltámadt halottaiból. 

Reményik Sándor

A BETHESDA 
PARTJÁN

‘Vala pedig ott egy ember, ki har-
mincnyolc esztendôtôl fogva való be-
tegségben fekszik vala.’

(János ev. 5,5)

Harmincnyolc esztendeig volt beteg...
Harmincnyolc év... ó idô-rengeteg,
Ó csigalassan kúszó nappalok,
Ó végevárhatatlan éjjelek!
Ó zaj, mely ôrjít, ó csend, mely gyötör,
Ó tehetetlen kín, maró csömör,
Ó nagy alkalmak örökre múlása,
Kis, édes percek tovasuhanása
Hasztalanul, megfoghatatlanul,
Hiába termett datolyát a pálma
S hajtott ki az olajfa vigaszul.
Harmincnyolc esztendeig volt beteg,
Mindenki terhe, magának teher, -
Harmincnyolc ólomlábú év alatt
A fátum mindent elcserél-kever
A lélekben, a mély mûhely-homályban.
Ez a szív kôvé keményedhetett,
Túlcsordulhatott alázatosságban,
Harmincnyolc esztendeig volt beteg:
Ha ártatlan volt, bûnössé lett tôle,
Ha bûnös volt, kitisztult hófehérre,
Ha volt önérzet benne: ronggyá válott,
Ha volt szikla-dac: finom porrá mállott,
Feküdt a tóparton, s a tóba nézett...
A Tó, ez volt az egyetlen igézet.
A Tó, a Bethesda, a gyógyulás:
Leszállani szent, megszállott vizébe,
Mikor rájön a nagy ‘háborodás’,
Mikor rászáll az Isten angyala,
Súlyos szárnyával sujtja a habot,
S gyöngy-buborékként a titkos mélybôl
Fakadnak a megmentô balzsamok.
A Tó... közel volt, s mégis messze volt,
Elérhetetlen, mint a csillagok.
A többiek mégis csak lejutottak,
Lejutottak a bénák, a vakok,
Valaki vitte, támogatta ôket,
Hadd lépjenek a vízbe legelsônek,
S ki soká tûrt, sokáig vérezett,
Egyszer mégis elsônek érkezett.
Csak ô, csak ô nem érkezett oda...
Nem volt, ki támogassa, levigye,
Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen,
Oly bûnös élô-halott teteme,
Hogy ember-erô el nem bírta többé.
Elmúlt megint a szent háborodás,
A nagy alkalom, a boldog varázs,
Elszállt megint az Isten angyala.
A halott öröm utolsó leánya:
A halványzöld fürtû tündér-remény,
Az is a világ végére szökött.
Éj lett, ragyogtak irgalmatlanul
A csillagok a Bethesda fölött.

De másnap reggel Jézus arra jött. 

----

Maga vitte keresztjét...
Vannak kiemelkedô, jeles helyek, ahonnan távlatok nyílnak. Ahol úgy érezzük: 

oltalmazón borul fölénk az égbolt. Ahol úgy érezzük: közel van az ég a földhöz. 
Ezeket a helyeket, csúcsokat szerte a világon ember alkotta keresztek jelzik. Jézus 
szenvedésének, halálának — a mi üdvösségünknek — a jele. 

Vannak életünknek sötét mélységei: amikor úgy érezzük, minden gondunkkal 
magunkra maradtunk, testi-lelki szenvedések, megoldhatatlannak tûnô helyzetek. 
Vannak életünknek kereszttel jelzett helyzetei, kereszttel, amelyet a mélybôl senki 
más nem vihet föl helyettünk a magasra, a mi kálváriánk hegyére, csak mi magunk. 

Jézus meghalt értünk. Ez minden tragikus döbbenetével örömhír a mi szá-
munkra. Értünk halt meg. 

S a Jézus módjára fölvonszolt, vállalt keresztünk, a mi szenvedésünk hegyén, a mi 
számunkra is közel van a földhöz az ég. Még akkor is, ha Jézussal együtt felkiáltunk 
fájdalmunkban: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el enem? 

Valahol olvasom: Ha egy szegény, összetákolt, elhagyott keresztet látsz, amelyrôl 
hiányzik az Úr teste..., el ne feledd, ez a kereszt a te kereszted: a mindennapi, 
dísztelen, rejtett és örömtelen kereszt, amely várja az áldozatot. 

És tegyük hozzá: amelynek Golgotáján találkozik számomra is a földdel az ég.  

(Új Ember) 
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Jézus-keresés ideje Hús-vét
Elmerengtem a minapában, hogy mit 

tudtam én húsvétról gyermekkorom-
ban. Ami Krisztust illeti, szinte min-
dent. De magának a napnak az elne-
vezésérôl semmit. Akár a húshagyóról. 
(Húshagyókeddtôl fogva a hívôk hús-
vétig nem éltek hússal.) Nem tartottuk 
a nagyböjtöt, csak a péntekeket, a nagy-
pénteket meg különösen. (Az archai-
kus tavaszi tisztálkodással való össze-
függést is csak sejtettem. Bizony, mi, 
kislegények megfürödtünk a Tiszában 
húsvét hétfôjén.) Ami pedig a hús ma-
gunkhoz vételét illeti, talán azért nem 
magyaráztak el nekem errôl semmit, 
mert a húsvéti sonka a párja volt an-
nak, amit karácsonykor kezdtünk el 
enni, ez maradt meg tavaszra. Akinek 
van szeme, látja. Kolbász egy rúd se 
maradt már. A tojás meg tojás. Régie-
sen kókonnya. Az élet, az újjászületés 
ôsi szimbóluma. Annyifelé vágta édes-
apám, ahányan voltunk. Hogy együtt 
maradjunk, baj nélkül.

Régen Kisteleken, nagyapáméknál a 
gyerekek az ajándékba kapott tojással 
játszottak is. Koccintottak vele: a tojá-
sok hegyét összeütötték. Akié eltörött, 
annak oda kellett adnia a gyôztesnek a 
magáét.

Amikor a harangok hazajöttek Ró-
mából, vagyis újra megszólaltak nagy-

szombaton, mindenki lábosokat, bog-
rácsot vert, hogy minél nagyobb 
legyen a zaj. Alsóvároson, Szeged ak-
kor még leginkább hagyományôrzô 
(mondjuk ki: leginkább hívô) részén ez 
a versike járta:

Kígyók, békák, szaladjatok,
Mögszólalnak a harangok.
Tücskök, férgek, bogarak,
Soha itt né lássalak!
A régi böjti regula szerint csak va-

sárnap délelôtt adták az asztalra a már 
megszentelt sonkát, kolbászt, tojást, 
kalácsot. Az én idômben már szombat 
este fogyaszthattuk. A régiségben hús-
hagyó után ekkor süthettek elôször 
zsírral. Még a sonkához is kalács járta. 
A sonka csontját sem dobták ki, jó volt 
mindenfajta betegségek, állati bajok 
ellen, de a termést, a termékenységet 
is segítette.

Húsvéthétfôn, húsvét másnapján meg 
jött a locsolkodás, amelyre minden fiú 
egész évben várt (meg a szép lányok 
is). De errôl írtam már eleget.

A Jézus-keresés
Tulajdonképpen a feltámadásnak 

húsvét hajnalán való megünneplése 
volt ez. A negyvennyolcas szabadság-
harc idején — Bálint Sándor, Szeged 
mindönösének megemlékezése szerint 
— a szegedi honvédzászlóalj, saját ké-
résére, ekkor támadhatta és foglalta 
vissza Boldogasszonyfalvát (Goszpo-
dince) a szerbektôl. Föltámadt Krisz-
tus ez napon! csatakiáltással, roham-
mal.

A húsvét hajnali Jézus-keresés legin-
kább az aszszonyok közt élt. Egy kö-
zépkori liturgikus misztériumdrámá-
nak volt ez a maradványa. Márk 
evangéliumának 16. része 1–7. versé-
nek újrajátszásáról volt szó. Itt Mária 
Magdaléna, Mária, Jakab anyja és 
Salomé keresik föl a sírhelyet, de a 
követ már elhengerítették a sír bejár-
atától. Egy angyal — fiatalember for-
májában, fehér ruhában — közli velük 
a feltámadást, és azt is, hogy Krisztus 
többször is meg fog jelenni. Úgy lôn.

Általában az asszonyok éjfél után 
gyûltek össze Jézus-keresésre a teme-
tôi kápolnában. Itt imádkoztak, majd 
megindultak a templom felé. Énekelve 
mentek. Az ágyban fekvô betegek is 
fölkeltek, hogy megcsókolják a keresz-
tet. Kisebb falvakban ma is él e szokás. 
Bár a hívôk tudják, Jézust magunkban 
kell keresnünk. Ott van ô. Ma is ott ke-
ressük, mert ott találjuk.

A tojás varázsa
Az ételek közt kevés olyan nagy sze-

repet játszó táplálék van, mint a tojás. 
A finn népi eposz, a Kalevala az egész 
világot ebbôl eredezteti. A görög Püt-
hagorasz tanítványai bölcseleti rend-
szerükbe építették. A rómaiak ebéd 
kezdetén tojást, a végén almát ettek.

Innen ered a szólás: „ab ovo usque ad 
mala” (a tojástól az almáig), azaz kez-
dettôl végig.

A babonás varázsmûveletekben is 
nagy jelentôsége volt a tojásnak. Néró 
császár felesége megkérdezett egy 
jósnôt, egy szibillát, hogy vajon fiú- 
vagy leánygyermeke születik-e. A jós-
lat így hangzott:

„Tégy kebledbe egy friss tojást, s 
ôrizd addig ott, míg kikel. Ha kakas 
búvik ki belôle, akkor adj hálát az is-
tennek, mert fiad születik!”

A császárné követte a szibilla taná-
csát, a jóslat valóra vált. Fia lett, kinek 
a Tiberius nevet adták. Erre aztán 
Róma minden hölgye követte a példát, 
s Plinius mosolyogva jegyzi fel, hogy 

kíváncsiságból valamennyien tojáso-
kat keltettek ki.

Volt, hogy a tojás vitézségi érdemül 
is szolgált. Egy régi német krónikában 
ez olvasható:

„Midôn Seyfried Schweppermann 
nürnbergi patrícius a frank segéd-
csapatok élén Mühldorf mellett 1322. 
szeptember 28-án megverte az oszt-
rákokat, Bajor Lajos császár a 
nevezett nap estéjén lakomát ren-
dezett, melyen Schweppermannt és 
seregét fôtt tojásokkal vendégelte meg. 
Minden vitéznek adassék egy tojás —
így kiáltott fel a császár —, a derék 
Schweppermann-nak pedig kettô!”

A húsvéti nyuszi 
és egyebek

A tojást az ôsi hiedelem, a mágikus 
világkép az élet, a lélek székhelyének 
tartotta, az örök megújulás, az elpusz-
títhatatlan élet szimbólumának. A gö-
rög–római mitológia szerint a tojásból 
istenek születnek. Az Éj leányának 
térdére rakta le tojásait egy kacsa. A 
régi hiedelmek szerint tehát a tojás az 
élet jelképe. Innen ered, hogy tavasz-
szal, a természet újjászületésekor kü-
lönös jelentôséget kap a húsvéti tojás.

Hogy miért éppen a nyuszi hozza? A 
néprajztudósok szerint a húsvéti nyu-
szi egy félreértés következtében jutott 
tojásosztogató szerepéhez. Ez Német-
országban történt, ahol egyes vidéke-
ken húsvétkor gyöngytyúkkal és an-
nak tojásával ajándékozták meg 
egymást az emberek. A gyöngytyúk 
német neve: Haselhuhn. Ezt a szót 
hozták aztán tévesen összefüggésbe a 
nyulat jelentô Hase szóval. Ilyen egy-
szerû, de kisgyermekeknek mégse 
mondjuk el.

Dani fiam egyszer két nyulat is ka-
pott húsvétra. Az egyiknek a neve 
Kant lett, a másiké egy fekete orgonis-
ta nôrôl kapta a nevét, amelyet már 
elfeledtem. Hatalmas kertünk volt, de 
a két buta nyuszi átment a szomszédba. 
Egyenest a sütôbe.

Máskor két csibét kapott. Fölnevelte 
ôket, és cirkuszi mutatványokra taní-
totta be. Kuzicska és Dr. Brown volt a 
nevük. A butábbik barna volt az utóbbi. 
Egyszer elutaztunk, és a harmadik 
szomszédba adtuk megôrzésre a szár-
nyasokat. Jött egy kóbor kutya: min-
den csirke a tyúkól tetejére menekült. 
Kivéve a mieinket. Ôk szokva voltak 
Bundáshoz és Kormoshoz, akik nem 
bántottak. Szét is tépte a kóbor kutya 
mindkettôt. Daninak ezt úgy mondtuk 
el, hogy világgá mentek.

Másodikban volt egy nyuszim nagya-
páméknál, a Buda. Ô mondta meg az 
igazat:

Valakinek hinnie kell a húsvéti nyu-
sziban.

Miért rejti el a tojást a húsvéti nyuszi, 
kérdém tovább Budát.

Nehogy a többi nyúl megtudja, hogy 
összeszûrte a levet holmi hátrakapa-
rints pipikkel.

Az egyik ember nem
Három embert a törvény elé idéztek.
Ketten bûnt követtek el.
Egy nem.
Két ember jogos ítéletet kapott.
Egy nem.
Három embert megkorbácsoltak.
Kettô nehezen tûrte.
Egy nem.
Három embert gúnyoltak és leköp-

tek.
Kettô káromkodott és visszaköpött.
Egy nem.

Három embert a keresztfára szögez-
tek.

Kettô megérdemelte.
Egy nem.
Három ember a végét járta elhagya-

tottan.
Kettô megérdemelte, hogy elhagy-

ják.
Egy nem.
Három ember beszélgetett a keresz-

ten.
Kettô vitatta az ítéletet.
Egy nem.
Három ember tudta, hogy jô a halál.
Kettô ellenkezett.
Egy nem.
Három ember meghalt a keresztfán.
Három nap múlva két férfi a sírjában 

maradt.
Egy nem.

Tápai történet
A végére hagytam a legszebbet. Egy-

kori nyelvész adjunktusom az egye-
temen, ô gyûjtötte Tápén. Csöndes, 
bülbülszavú, szinte selypegô, szemü-
veges emberke volt, de idônként mun-
kásôr-egyenruhában jött be az egye-
temre. Biztos nem volt ideje átöltözni. 
Állítólag fegyverrel védte a szentesi 
pártházat ötvenhatban. Csak kitôl? 
Nem haragszom én rá, de inkább írom 
ide annak a nénének a nevét, akitôl ô 
ezt hallotta.
Mondotta Molnár Péterné Kószó 

Ve-ron, 81 éves.
„Húsvétkó. Avvót ám a valami! A 

húsvét. Sütöttük a magyaróst. Hát 
olyan parasztkalács vót az. Fontos 
kalács vagy üres kalács. De hát hogy 
mé hívták magyarósnak? Az ojjan vót, 
mint éggy cipó. Úty hogy néty tész-
tábú, három tésztábú összefontuk. 
Oszt akkó mökfontuk, akkó körülvon--

tuk asztat az ötfontos nagyot, nagy 
tésztát, lábazsba sütöttük. Kétfajtát 
csiná’tunk vagy háromat, oszt akkó 
úgy ráborítottuk a közepire. Mint éggy 
cipókenyér, akkora vót. El köllött vinni 
húsvétkó, oszt mökszentölni. Akkor 
osztán elôkészítöttünk sonkát, kóbászt, 
tojást, bort, asztán eszt a magyaróst, 
asztán esztet bekötöttük szép nagy 
szalvétába vagy garabojba, asztán lé-
terítöttük, ha nem fért, akkó éggy liter 
bort, akkó e’vittük a templomba. 
Nagymise után mökszentölte a pap. 
Tojást. Akkor oszt hazahosztam, rá-
töttem az aszta’ra, mikor osztán kész 
lött a leves, akkor asztán fôraktam, 
kipakótam mindönt a ruhábú, kitöttem 
az asztalra mindönt, a sonkát, a kó-
bászt, a tojást, mökpucóva éggy párat, 
mindönkinek éggy-éggy tojást, mök-
pucolva odatöttem, akkó a bort, a du-
gót a borosüvegbû kivöttem, akkó be-
hosztam a levest, a napam is élt még, 
parancsra mönt a munka, akkor osztán 
tányért, kanalat, mindönt fôterítöttem, 
mindön kész vót, akkó elôtte való nap 
vízszentelôlés vót, akkó szentölt vízze’ 
û itten asztat az ételöket, mindönt 
mögszentölt. Az anyós. Akkó mikor 
asztán beterelte az emböröket min-
dönt, gyerököket, mindönki ült az 
sztalná’, akkor û azokat beszentölte, 
úgy oszt léültünk az ülôkére, mindönki 
a helyire.

Talponálva köllött lönni, mík szen-
tölte. Akkor asztán û’t mindönki a he-
lyire, ki hun övött, de nem a levest 
szabad vót önni, hanem a tojást. Hát 
negyvennapi bût, hát ugyé, csak sok 
vót, zsírost nem szabad vót önni, csak 
olajost, vajast, tejet, eszt szabad vót, 
de zsírost nem. Éggyáltalán.” 

Temesi Ferenc 

Mitôl szép a 
HÚSVÉT?

Mitôl oly szép a Húsvét?
Gondolkodtál már ezen?
Hímes tojások ezrét
miért festik oly szíves-színesen?
És minden emberszívben, 
miért lobban ma égi tûz,
mely itt lenn és fenn az égben
Húsvétkor mindent gyöngyfüzérbe 

fûz!

Tán a tavaszi széltôl,
mely vizet áraszt újra most?
Vagy földünk új színétôl,
mely szabad mozgást, zengô dalt ho-

zott?
A szívek is kinyílnak,
a szerelem szent, nagy dolog, — 
de ezek mind elmúlnak,
A Húsvét tüze más lánggal lobog!

Az ószövetség hitte, 
ha allelujákat dalolt,
hogy Isten szól belôle,
ki szabadságuk megszerzôje volt!
„Elmúlt az éj sötétje,
— próféta ajka szól s kiált —
ember tekints az égre,
jön már ki megtört béklyót és ha-

lált!”

A Krisztus-hozta Húsvét:
új fány-nyaláb, új dalcsokor;
nem-húnyó fény lövell szét,
egy allelujás új Mózes-bokor!
Meghalt a halál végleg,
ma mind Krisztusba olvadunk,
ez már az örök élet,
Krisztusban mindnyájan feltáma-

dunk!

Hogy mitôl szép a Húsvét?
Krisztustól, ki engem s z e r e t!
Cserélje ki a szívét,
ki ezt nem érti, vagy még mást ke-

res.
Allelujázva élek,
belôlem mindig zengô dal fakad.
Oly szép, — így nagyon szép az élet!
S az ember így, — csak így boldog,
s csak így szabad!

Kerekes Károly

REGNUM MARIANUM EGYHÁZKÖZSÉG

„HÚSVÉTI
BÚCSÚ”

2010. április 4-én
Délelôtt 11 órakor ünnepi szentmise 

a St. Colman templomban. 
Utána a minden évben megrendezett 

“Búcsú” a templom mögötti 
udvarban.

cím: 293 Carlisle Street, Balaclava, Victoria
Victoria összes magyarságát szeretettel várja a 

Regnum Marianum Egyházközség rendezôsége!
Felkérjük a családokat, hogy a nagypénteki 
elôkészítô munkálatokhoz, mint a múltban, 

úgy az idén is jöjjenek segíteni. 
Elôre is köszönjük!

A Regnum Marianum Egyházköség vezetôsége
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. április 2-án Nagypéntek d.e. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
április 4-én Húsvét Vasárnapi Istentisztelet 11 órától

Úrvacsorai közösség
 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 ünnepi ebéd a Bocskai nagyteremben
12.30-tól presbiteri és nôszövetségi gyülések
  Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

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. április 4-én, vasárnap du. 3 órakor
Húsvéti Ünnepi ISTENTISZTELET

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

KEW (VIC) 2010. április 4-én, vasárnap de 11.30 órakor
Húsvéti Ünnepi ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Keresztesi Flórián László

Rathmines Rd. és Station St. sarok, East Hawthorn
SYDNEY STRATHFIELD(NSW)

2010. április 2-án, Nagypénteki Istentisztelet de. 11.30 órakor 
Úrvacsora Közösség

április 4-én Húsvéti Ünnepi Istentisztelet, 
Úrvacsora Közösség

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

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.
ADELAIDE (SA) 2010. április 2-án, de. 11 órakor

Nagypénteki ISTENTISZTELET
április 4-én de. 11 órakor Húsvét Ünnepi Istentisztelet

Úrvacsorai Közösség
 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
április 4-én Húsvét Vasárnapi Istentisztelet, Úrvacsora Közösség

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

 .Minden hónap negyedik 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

„Aki szeretne örülni az életnek” 
(1 Pek el)
Ne várjunk a másikra! Ehhez persze az Úr indítása, újjá-

szülô kegyelme kell. Mennyi hétköznapi nyomorúságtól 
tisztulna ki az életünk és lehetne örömtelibb a világ, ha 
nem nyomorítanánk agyon egymás életét, miközben fel-
ragyog nekünk a Krisztus, aki azoktól a nyomorúságoktól 
is megszabadított, amelyeken emberi erôvel nem tudunk 
úrrá lenni... Törekedjünk tehát a békességre! A tartos 
konfliktus, felemészt... Ne elvtelenül tegyük ezt, hanem 
Krisztusi szeretettel, a megbékéltetés szolgálatát végez-
ve.

***
Minden kedden 12 órától Biblia-óra a Bocskai nagy-

teremben mindenkit szertettel hívunk.

Az Ige mellett

Április 2-án pénteken de. 11 órakor 
NAGYPÉNTEKI 

ISTENTISZTELET 
a North Fitzroy-i Magyar 

Templomban.
***

Április 4-én vasárnap de. 11 órakor 

HÚSVÉT ÜNNEPI 
ISTENTISZTELET 

Úrvacsorai Közösség 
Igét hírdet Dézsi Csaba Nt. 

a North Fitzroy Magyar 
Templomban.

121-123 St. George Rd. North Fitzroy, 
11. villamos a Collins St-tôl a 20. megálló. 

Istentisztelet után, ebéd 
a Bocskai Nagyteremben. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház 
(Vic. kerület) áldott Húsvéti Ünnepeket kíván 

tagjainak, hozzátartozóinak, barátainak.
Dézsi Csaba lelkipásztor,

 Csutoros Csaba fôgondnok.

Ez úton is hálás köszönet 
Szekeres Gyulának és a gyü-
lekezet tagjainak segítô hoz-
zájárulásukért.
Nôszövetségünk a Húsvét 

vasárnapi Istentisztelet után 
du. 12.30 ejti meg az évi Hús-
véti Kosarainak kisorsolását. 
A sorsolás bevétele otthoni 
testvéreink megsegítését 
szolgálja.
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Van abban valami irigylésre méltó, 
ahogyan a „válságkezelô” kormány il-
lusztris tagjai sorban kinyilvánítják 
büszkeségüket és elégedettségüket, 
B. Gordontól kezdve a nem túl rokon-
szenves kormánytagokig, akik most 
már életük végéig beírhatják az élet-
rajzukba, hogy „volt miniszter”. Osz-
kó Péter pénzügyminiszter a The 
Wall Street Journalben dicsérte meg 
ön-magát, kormányát és a „bölcs” Ma-
gyarországot, amely zokszó nélkül 
vállalta az eredményes terápiát. Már 
nincs szükség az IMF támogatására, 
jövôre négy százalékkal bôvülhet a 
gazdaság, 2014-ben eurónk is lehet. 
Már megint itt áll elôttünk a fényes 
jövô, és mindez a kormány áldozatos 
munkájának köszönhetô, valamint an-
nak, hogy a fiskális politikát alakító 
tisztségviselôk nem vesznek részt az 
országgyûlési választáson. Csak jel-
zem, ha ez a csapat hasonló, dicséretes 
önmérsékletet tanúsított volna 1990 
óta, tényleg dübörögne a gazdaság, és 
hitelt sem kellett volna felvennünk, de 
tudjuk, a balliberális politikus arra 
született, hogy megoldja az általa oko-
zott problémákat. Hasonló önelégült-
séggel nyilatkozott egy MSZP-s politi-
kus arról, hogy az MSZP immár anti-
fasiszta gyûjtôpárt, amely élére áll 
mindazon párttöredékeknek, amelyek 
a kommunistákkal együtt még meg-
állíthatják a Fidesz és a Jobbik együt-
tes diktatúráját. Nekem a gyûjtôpárt-
ról mindig a Gyûjtôfogház jut eszem-
be, vagy a bélyeggyûjtôk –– az MSZP 
maradék tagjai talán áttérnek a gyûj-
tögetô életmódra, hiszen nehéz elkép-
zelni, mibôl élnek, ha kiürül az eddig 
közös államkassza. Csak remélni tu-
dom, hogy a magyar nép van már 
olyan bölcs, hogy nem örül Oszkó di-
cséretének.

* * *
Gy. F. szerint Orbán húsz éve tart 

tôle, továbbá neki a magyar progresz-
szió és benne a baloldal ügye fonto-
sabb, mint az, hogy májusban ki lesz 
az MSZP frakcióvezetôje vagy elnöke. 
Az ôszödi rém mindenkit a fedélzetre 
szólított, nyilván azért, mert a süllyedô 
hajóról már leeresztették a mentôcsó-
nakokat. Ez a „magyar progresszió”, 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
amelynek hívei legalább száz éve 
szistematikusan tönkretették és lezül-
lesztették hazánkat, különösen hami-
san cseng éppen most, amikor egyhu-
zamban nyolc évig lehetett volna némi 
haladást produkálni hazudozás és 
tolvajlás helyett. Medgyessy legalább 
utólag elismerte, hogy tévedett, ami-
kor Gy. F. -rôl azt hitte, jó képességû 
fiatalember. Tegyük hozzá, a D–209-es 
is elég súlyos tévedés volt, nem is szól-
va az ugyancsak szerény képességû B. 
Gordonról, aki osztozik a szocialisták 
és szabad demokraták emlékezetkie-
sésében, ha közügyekrôl van szó. Ret-
tentô kíváncsi vagyok, mit tudnak e 
két agonizáló politikai halmaz még po-
rondon lévô szereplôi mondani már-
cius 15-én, lesznek-e kordonok és 
mesterlövészek, fémkeresô kapuk és 
bekamerázott, üres terek. Olvasom, 
hogy a város több pontján életnagy-
ságú, mûanyag lovas huszárokat állí-
tottak fel a nemzeti ünnep alkalmából, 
talán Szekeres Imre miniszter honvéd-
ségének legaktívabb egységét üdvö-
zölhetjük. Ez az ünnep sosem volt és 
nem is lesz soha az övék, majd össze-
jönnek április 4-én és november 7-én, 
amikor kiosztják a vörös segélyt, hi-
szen többé állami kitüntetéseket nem 
adhatnak egymásnak. Ôszintén remé-
lem.

* * *
Bokros szerint a márciusi ifjak fele-

lôs értelmiségiek voltak, amúgy a fô-
város szokás szerint részben kihalt, 
részben járhatatlan volt, hála a rend 
éber ôreinek. Szerencsére ez volt az 
utolsó nem szabad nemzeti ünnep. 
Visszatérnek a dolgos hétköznapok, 
még van pénz a közös kasszában és 
hely a börtönben. A megható család-
központúságról nemcsak a Nemzeti 
Múzeum elôtti ünnepség szólt, hanem 
olyan apró gesztusok is tanúskodtak 
errôl, mint amelyek a balliberális oli-
garchiát mindig is jellemezték. A 
Szilvásy György apósától vásárolt 

olajfestmények (tízmillióért) a Magyar 
Sport Háza részére leginkább a visz-
szafogottság, a takarékosság és a kul-
túra megbecsülésének jelképei, hiszen 
akár százmilliót is fizethettek volna a 
remekmûvekért. Arról, hogy az apóst 
esetleg ki is tüntette volna Hiller 
István a nemzeti ünnep alkalmából, 
egyelôre nincs tudomásom. A kissé 
szeles, de szép napos idôben örül a 
lelkünk, hogy jó úton halad az ország, 
legalábbis Bauer Tamás szerint, aki 
az Élet és Irodalomban azt volt képes 
leírni, hogy „…a valóságban nem volt 
még kormány, amely a választások 
elôtt annyira kedvezô pénzügyi hely-
zetet hagyott volna utódjára, mint 
Bajnai Gordoné”. A példátlanul erôs 
rendôri biztosítással szónokló Dem-
szky beszédét nem közvetítette a ki-
rályi tévé, a tudósítás szerint harminc-
negyvenen részesülhettek összesen e 
gyönyörben a kordonokon belül, de 
nem voltak sokkal többen kíváncsiak 
Mesterházy Ernô, bocsánat, Attila 
ékesszólására sem, aki elutasította a 
Szent Korona-tant. Szilvásy apósa majd 
megfestheti Demszkyt és Mesterházyt 
az utókornak, sôt B. Gordont is, aki 
felvirágoztatta szép hazánkat. Esetleg 
Bauer Tamást is.

* * *
A nemzeti oldalnak bizonyosan szép 

volt ez az ünnep, a választás közelsége 
mindenkit magabiztos derûvel töltött 
el, a balliberálisok tényleg csoma-
golhatnak, csak nehogy visszategyék a 
bôröndöt, mint 1990-ben. Sokunknak a 
Pesti Magyar Színházban még az is 
megadatott, hogy este megtekintsük 
Katona József Bánk bánját, a Szolnoki 
Szigligeti Színház vendégjátékát, Ke-
rényi Imre szenzációs rendezésében, 
remek szereposztásban, a címszerep-
ben Barabás Botonddal, a többi sze-
replôt nem sorolhatom hely hiányában. 
A klasszikus magyar dráma születése 
pillanatától fogva „áthallásos”, azaz 
politikai és társadalmi értelemben 
(sajnos) mindig aktuális volt, most is 
az. Merániak, lézengô ritterek ma is 
akadnak bôven, és Tiborc is van né-
hány millió, de a kokárdás, magyar 
ruhás színházi közönség arcán most 
ugyanaz a reménység és jókedvû vá-
rakozás látszott, mint 1848-ban. Maga 
a dráma 1815-ben készült el, de csak az 
1840-as években fedezték fel igazán a 
tragédiát és annak alkotmányos for-
radalmi mondandóját. 1848. március 
15-én a Bánk bán közkívánatra mû-
sorra tûzött elôadása megszakadt, for-
radalmi népünnepéllyé változott. Az 
önkényuralmak, diktatúrák gyûlölték 
a darabot, „magyarkodónak” és felfor-
gatónak érezték, ma pedig nyilván 
Katona szemére vetnék kirekesztô 
idegenellenességét és feudális nacio-
nalizmusát. Az elôadás végén a színé-
szek és a közönség együtt énekelte a 
Himnuszt. A merániak kritikáját még 
nem olvastam, de láttam savanyú áb-
rázatukat. Valószínûleg akkor ünne-
pelnék Kerényit, ha sajátos újításként 
Ottó és Biberach tragédiáját emelte 
volna ki a barbár magyarok között, 
esetleg sejtetve Bánk bán és Petúr bán 
palástolt férfiszerelmét. De ezt majd a 
mostani Nemzetiben –– ha lesz még rá 
idô.

* * *
A tényôi családi tragédia kapcsán 

folyik a vita, vajon ki kell-e zárni az 
elmebetegeket a társadalomból, vagy 

felvilágosult módon hagyni kell, hogy 
megvalósítsák önmagukat. Ugyanez a 
pszichiátriai probléma már magyar 
politikusok kapcsán is felmerült, ma-
gam is felvetettem néhány évvel eze-
lôtt, de az Európai Unió illetékesei ki-
tértek a válaszadás elôl, hiszen az 
ügynöki múlt sem akadály magas 
brüsszeli posztok betöltése elôtt. Arról 
is megoszlanak a vélemények, tényleg 
a belsôépítész apa mészárolta-e le csa-
ládját, egyelôre biztosat nem lehet 
tudni, az emberben persze felmerül a 
gyanú, mint amikor régen arról ol-
vasott, hogy valaki elôször hátulról 
fejbe lôtte, majd felakasztotta magát, 
végül a fürdôkádba fulladt. Zuschlag 
beszédét (az utolsó szó jogán) szinte 
megkönnyeztem, hiszen ifjú ember, 
megbánta bûneit, két és fél éve él hat 
négyzetméternyi cellában két másik 
fogollyal, ráadásul „kényszerpályán 
mozgott”, vagyis olyan pártot szolgált, 
amelyben lopni becsület és dicsôség 
dolga még ma is, az ügyészség pedig 
„érzelmileg elfogult” vele szemben, 
vagyis utálják, pedig tényleg itt ezer-
milliárdok tûntek el, mi az a néhány 
tízmillió ehhez képest. Ebben Cusinak 
igaza van, elég a legújabb többmil-
liárdos ügyet nézni, az Eclipse magas 
állami hivatalokkal állt szoros kapcso-
latban mint intelligens mosóporral 
mûködô pénzmosoda, csodálkoznék, 
ha nem balliberális bûnszövetkezet 
állna az egész mögött mint legnép-
szerûbb szövetkezeti forma. Az „eclip-
se” egyébként fogyatkozást, sötétedést 
jelent, jó volt a névválasztás. Április 
11. után világosság támad, hat négyzet-
méteren hatan is elférnek, mint most a 
Cusival szemközti cellában.

* * *
Kétségkívül a kampányidôszak leg-

fontosabb híre, hogy egy jászberényi 
nô fagyasztott csirkével vert eszmé-
letlenre egy postást. Ha ez még nem 
lenne elég, Bajnai Gordon elteszi em-
lékbe azt a 12 forintot, amit egyéves 
miniszterelnöki munkájáért felvett 
(többet nem is ért). Egy nyírségi fa-
luban viszont jogerôsen elítéltek öt c-
igányt, akik szellemi fogyatékosságot 
tettetve vettek fel havi 32 ezer forintot 
–– miközben a valódi elmeháborodottak 
havi több millióért tették tönkre az or-
szágot. Csurran-cseppen valami a mû-
vészetnek is, negyvenmilliót kaptak 
egy csendet jelképezô köztéri üvegszo-
borra, amely nyolcvan kilogramm 
páncélüvegbôl készül, a harangnyelv 
helyén madártoll függ, és felvételrôl 
száz gyerek suttogja el száz nyelven a 
csend szót. „A mobil szobor végsô 
helye az új városháza lenne.” Ha majd 
száz év múlva a sajtótörténészek e 
híreket próbálják értelmezni, nyilván 
megfordul a fejükben, hogy hazánkon 
súlyos elmekórtani járvány söpört vé-
gig. Olvassák hozzá mindehhez Mes-
terházy Attila nyilatkozatát, miszerint 
bármiként alakul is a választási ered-
mény, az MSZP „megkerülhetetlen 
erô” marad. Sok pártvezértôl hallottuk 
már ezt a magabiztos jóslatot, azóta 
ezek a pártok eltûntek a süllyesztôben, 
senki sem akarja ôket megkerülni, 
inkább átmegyünk az utca túloldalára. 
„Olyan nem lesz, hogy a magyar bal-
oldalt megsemmisítsék”, valamint „az 
MSZP a demokratikus értékek utolsó 
védôbástyája”. Jól nézünk ki, külö-
nösen, hogy az MSZP-nek „alkalmaz-
kodni kell a társadalom és a környezet 
változásaihoz”. Jön a klímaváltozás? 
Az MSZP –– Antall József fordulatát 
idézve –– kibekkeli és alámerül.

* * *
A nép ma végre eligazítást kap 

minden fontos kérdésben, hiszen az 
ôszödi rém évértékelô igazságbeszédet 
tart, bár blogjában legutóbb már ki-
fejtette, „társadalmi konfliktusaink 
jelentôs része abból származik, hogy 
vonakodunk megfizetni a szabadság 
árát”. Vonakodunk, de azért az utóbbi 
húsz évben elég sokat fizettünk, még 
hitelt is felvettünk, hogy elég szabadok 
legyünk. Az ember csak kapkodja a 
fejét, hitetlenkedik, miképpen lehetsé-
ges, hogy az MSZP még az utolsó 
hetekben sem bír legalább hallgatni, 
ha nincs mondandója, csak a tömény 
ostobaság. Török Zsolt ifjútörök az 
ATV-n beszélt a „fideszjobbikos” erô-
szakhullámról, a palackból kieresztett 
szellemrôl, bár leginkább ô fest ilyes-
minek, csaknem elsírta magát („fel-
gyújtották a hazámat”), még a sokat 
próbált K. Olga is kissé zavarba jött, 
mit lehetne kérdezni szegény fiatal-
embertôl, ami nem kínos. A magyar 
szén-dioxid-kvóta eladási botrányán 
nem csodálkozom, nemcsak a hazai 
„szakemberek” szakértelme és erköl-
cse folytán, hanem mert az egész kvó-
taügy bizonyítja, a hülyeség globálisan 
intézményesítve van, jöhetnek fölénk 
izraeli kémrepülôgépek, nekünk már 
nincs semmi titkunk, legfeljebb ela-
dósodásunk mértéke. Nézegetem az 
angyalföldi MSZP-s kampányest szo-
morú képeit, véletlen egybeesés, hogy 
az ügyészség éppen itt nyomoz hûtlen 
kezelés miatt, nekem a legjobban egy 
tíz négyzetméteres vécé nyolcmillió 
forintba kerülô beruházása tetszett, 
remélem, az MSZP eredményei között 
is szerepel majd ez a tétel is. „A jót 
könnyû megszokni, tudjuk jól”, írta 
Gy. F. az idézett esszében. Nekünk 
akkor lesz jó, ha egyszer már nekik 
lesz rossz, és mi mondjuk nekik: el le-
het menni.

A rajkók is felnônek, ugye?
Beszélünk róla, vagy sem –– Magyarországon van cigánykérdés. Méghozzá 

súlyos. A bûnügyek közel jelentôs százaléka az ô számlájukra írható, holott az 
ország etnikai aránya még mindig más. 

Mi lehet ennek az oka? Nem múlik el nap, hogy valamelyik híradásban ne 
lenne szó a cigánybûnözésrôl. Tény, ne tagadjuk: a balhé, a botrányokozás, a 
hangoskodás, a bûnözés velejárói életmódjuknak. Sötétedés után az emberek 
többsége átmegy az utca túloldalára, ha netán találkozik egy cigánygárdával. 
Csapatokban járnak, ez jót tesz az önbizalmuknak. Nap, mint nap kiállítják ma-
gukról a romaportrét. 

A róluk készült környezettanulmányok siralmasak, legalábbis elgondolkodta-
tók. Szalad szerteszéjjel az utcán a sok purdé, ott a félkész ház, fülsiketítôen 
ordít az asszony. Vajon mitôl lenne a cigánygyereknek szépérzéke, ha azt látja, 
hogy szülei koszos ruhában járnak (most nem az agyonékszerezett romákra 
gondolok), házukban a takarítószert hírbôl sem ismerik, vakolatot még nem 
láttak a téglák. A gaz az ereszcsatornáig ér (már ha van eresz a tetôn), gazdáik 
ásót, gereblyét talán még nem is láttak. A cigányember dolgozni nem szeret, 
így aztán a munkahelyek sem látják ôket szívesen. Kölcsönös az undor. Vajon 
a gyerekeik mit látnak a szülôktôl?...

Gyerekek. Az iskolát nagy ívben elkerülik. Némelyikük a nevét sem tudja 
leírni, mûveltségrôl nem is beszélhetünk. Nagy feladat, hogyan fogja aláírni a 
segély átvételét… Ami állampolgári jogon jár.

A cigány szapora nép, egymás után születnek a rajkók, akikért az állam fizet, 
mint a választási malacért. Lám munka nélkül is elél a család. A plusz bevételért 
meg kell dolgozni ugyan (kocsilopás, sínfelszedés, hidak szétszerelése, elhor-
dása a fémtelepekre, markecolás –– vidéken gyümölcs-, zöldség-, tyúklopás). 
Pillanatnyilag ezek a romalehetôségek. Ami biztos: aránytalanul sok a cigány a 
börtönökben. Valaki talán megmagyarázza majd, miért.

Én minden esetre átmegyek az utca túloldalára, ha jönnek...
Boldán Erika

Kiadó lakás — Buda II. ker
Két hálószoba (dupla + single ágy)

különbejáratú fürdôszobával (2 WC) 
teljesen felszerelt konyha, 
kényelmesen butorozott — 

gépesített, új építésû 2 liftes 
házban (24 órás porta) 

tiszta környezetben a Zsigmond 
térnél, busz és villamos megálló 
a ház elött, bevásárló központ 5 

percre a Kolosy téren.
Napi $50 (min. 2 éjszaka) 

vagy heti $300 - 
minden költséget tartalmaz.

Érdeklôdni;
aschwanner@t-online.hu
tel; 0011-36-1-326-1831

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
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Az Erdélyi Szövetség hírei
Múlnak, mondhatnám szaladnak az 

évek. Hihetetlennek tûnik, hogy több 
mint tíz éve, hogy az Erdélyi Szövetség 
elnöki pozicióját elvállaltam. Hihetet-
lenûl rengeteg idôt emésztô, fáradtsá-
gos, lekötô és nagy kötelességel járó 
elkötelezettséget kivánó valami az 
ilyen önkéntes munka vállalása. 

Mármint, ha valaki sikeresen és 
eredményesen kivánja a dogot intézni, 
végezni.

Nem mondhatom azt, hogy mindig és 
minden könnyû volt, hisz mindig akad-
nak akik jobban tudják vagy másként 
és jobban csinálnák. Azonban úgy vé-
lem, hogy  amig hiszünk abban, hogy 
amit csinálunk, amit cselekszünk, akit 
támogatunk az pozitiv eredményeket 
teremt, addig a „jobbantudokat” is el 
kell fogadnunk. 

Nincsen rózsa tövis nélkül, ahogy azt 
a népszólás tartja.

Ugyanakkor megvannak mint min-
den más dolognak a vállalt kötelesség 
örömei is. Egy jólsikerült és eredmé-
nyes rendezvény, egy elküldött támo-
gatás egy rászoruló és arra érdemes 
helyre vagy személynek — mindig 
kompenzálja a fáradtságot, az idô és 
energia befektetést. 

Mivel tíz évi elnöki munkásság után 
úgy döntöttem, hogy az áprilisban tar-
tandó tisztujjitó választásokon egész-
ségi és személyi okok végett nem 
vállalok jelölést.Úgy érzem talán illen-
dô és kötelességem is számadást adni 
ezekrôl az évekrôl, a munkásságról és 
tevékenységrôl. Illendô megköszönni 
az itt élô magyarságnak a Szövetség 
munkájához és elnökségemhez nyuj-
tott messzemenô erkölcsi és anyagi 
támogatását.  Köszönetet mondani a 
munkánkba fektetett bizalomért — 
annak értékelését és megbecsülését.

A pozitiv támogatás mindig felemelô 
volt részemre és részünkre. „Segits, 
hogy segithessünk” volt a jelszavunk 
és hogy „ Ne hagyd elveszni Erdélyt 
Istenünk!!” és ezt tettük legjobb tu-
dásunk és az adott körülményekhez 
képest. Elnökségem alatt közel negy-
ven különbözô kisebb-nagyobb projek-
tet vállaltunk fel.

Segitettük a kárpátaljai, bánáti és 
erdélyi árvízkárosultakat, Böjte Csa-
ba testvér árváit és az öt gyermekes 

KRÓNIKA 

Szabó család otthonának bôvitését. 
Támogattuk a Sepientia Magyar 
Egyetem beinditását, a gyimesi Szik-
lára Épitett Ház és a csángóföldi 
Gyerekek Házának létrehozását, apró 
szórvány területek magyarságának 
megsegítését — azok iskoláit és temp-
lomait.

Tettük ezt felekezeti megkülönbözte-
tés nélkül. Elinditottunk egy nagyon 
sikeres keresztszülôségi programot, 
arra gondolva, hogy egy tanult és jól-
képzett ifjúság hatékonyan elôsegíti 
valamint, hogy ebben rejlik a ma-
gyarság túlélése az elcsatolt terüle-
teken. 

Az itt élô magyarság adakozásának 
köszönhetôen nagymértékben bele-
segitettünk a Wass Albert könyv ak-
ció sikerességébe, mely a kárpátme-
dence iskoláiba jutatta el egy húsz kö-
tetbôl álló könyvkollekciót a nagy 
magyar író mûveibôl. (Oz-beli támo-
gatásból harmincöt iskolába)

Ugyanakkor kivettük részünket az 
itteni magyar élet munkájából és tevé-
kenységébôl is. Kiállitások, kopjafa 
állitás a milleneum és a trianoni év-
forduló megemlékezésére. Habár ez 
korábban történt, de a Szt. István 
templom oltára feletti gyönyörû fara-
gott csillár az Erdélyi Szövetség 
ajándéka volt és jó pár órámba telt 
ennek megszervezése és kivitelezése. 
Kivettük részünket a dicsô 56-os for-
radalom ötvenedik évfórdúlójának 
méltó megünnepléséböl és az Ama-
ryllis Társaság által rendezett erdélyi 
ünnepség sorozat sponzorálásán ke-
resztül Mátyás  királlyá megkoronázá-
sának 550. évfordulójának megemlé-
kezésébôl.

 Védnökséget vállaltunk a Magyar 
Találkozók megrendezésében, a mel-
bournei Magyar Központ felujjitásá-
ban, az Ifjúsági Kultur Alap és a Tria-
noniTársaság által rendezett tüntetés 
felkarolásában. 

Hozzájárultunk az aradi Szabadság 
szobor felállitásához és rövid egy hét 
alatt közadakozásból megteremtettük 
a lehetŒségét az 56-os olimpiai zászlók 
megvételének. 

És folytathatnám...
A fentiek megvalósitásának monetá-

ris támogatása meghaladja a 115 ezer 
dollárt ez idô alatt. Mindez köszönhetô 
az ittélô magyarság nagyszerû erköl-
csi és anyagi támogatásának — adomá-
nyoknak és a mindig sikeres és nagy-
szerûen látogatott rendezvényeken 
történô részvételnek.

Büszkeség fog el az elért eredmények 
láttán és köszönetem a Szövetség tag-
jainak a múltban nyujtott támogatá-

HARMONY  DAY CENTRAL COAST-ON N.S.W. 

sért, mert mindez lehetôvé vált egy 
dedikált kis csoport összefogásából, 
elkötelezettségébôl, odaadásából és 
szorgos munkájából.

Köszönetem támogatóinknak, segitô 
barátaimnak és köszönet családomnak, 
hisz nekik sem volt mindig könnyû. 
Bizony sok minden lett elhalasztva 
vagy maradt el teljesen elnöki éveim 
alatt. Ugyan akkor sok mindennel 
gazdagodtunk, sok jóbarátot és segítô-
kész embert találtam itt és sok más 
országban a magyarság körében. Si-
került több nagyszeû odaadó csoport-
tal kapcsolatot létrehozni és egy nem-
zetközi hálózatot kiépiteni munkám-
hoz.

Habár kiemelt választmányi poziciót 
nem vállalok, a Szövetség munkáját 
szándékomban áll továbbra is támo-

gatni és abban résztvenni egy kis 
pihenô után. Sok sikert és eredményes 
munkát kivánok az uj adminisztráci-
ónak.

Magyar testvéreimnek, támogatóim-
nak és barátaimnak ez úton szeretnék 
jó egészséget és minden jót kivánni és 
a közelgô ünnepekre elôretekintve 
Istentôl megáldott, békés Húsvéti 
Ünnepeket! 

 Pelle Lajos
NE HAGYD ELVESZNI ER-

DÉLYT ISTENÜNK!

„Harmony Day”
 a Central Coast-on

A Multikulturális „Harmony Day” 
alkalmán a körzeti Magyar Kapcsola-
tok kis csoportja is beöltözve Magyar 
zászlóval felvonultak és részt vettek. 
A Gosford város közepén levö Kibble 
parkban, ami alig 1 óra kocsival Syd-
ney-töl északra.

Mindanyian igyekeztünk magyar ru-
hában, legalább magyar himzett bluz-

ban, kalapban ki hogyan, igyekezett 
valamilyen módon ismertetni a néppel 
hogy milyen szép a magyar kézimun-
ka, hogy néz ki a zászlónk stb. A kalo-
csai himzett ruhámat sokan megcso-
dálták. Köszönöm mindazoknak akik 
eljöttek és a felvonuláson is részt vet-
tek. A magyar sátorban több féle 
magyar mintás tárgyakat állitottunk ki 
a sok népnek. A magyar mintás 
könyvjelzöt amit ingyen osztogattunk  
sokan értékelték. A szinpompás ma-
gyar motivumok mindenki tetszését 
elnyerte. Ujabb és újabb magyarokkal 
találkoztunk akirôl még nem is tud-
tunk. Reméljük hogy ezek után lesz 
több érdeklödô, akik szeretnének a 
havi programjainkon résztvenni.

Érdeklôdni lehet Zsuzsinál a 4393-
1132 telefonszámon.

Bod-Kiss Zsuzsi
Elsô fénykép a Magyar csoportunk a 

Gosford-i Polgármesterrel. Második 
kép Bod-Kiss Zsuzsi a Magyar kiáll-
ítással.

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

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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SPORT Hogy lehet Lipcsei a 
legjobb ötvenben?

A magyar labdarúgás éjszakája volt 
a napokban, a hamarosan megjelenô 
FourFourTwo futballmagazin kezde-
ményezésére megválasztották minden 
idôk legjobb ötven magyar futballis-
táját, és köszöntötték ôket.

Az angol a legnépszerûbb futballma-
gazin a világon, a tizenötödik nyelvre 
fordították le. Fiatalossága, közvetlen-
sége, alapos portréi miatt keresik, ve-
szem magam is, ha Angliában járok. A 
magyar kiadás hatvan százaléka nem-
zetközi tartalom.

A zsûri összetételén illetve a rangso-
ron lehetne vitatkozni, az elsô tízzel 
ennek ellenére nyilván nem érdemes: 
Puskás, Bozsik, Hidegkuti, Albert, 
Orth, Kocsis, Kubala, Sárosi, 
Schlosser és Zsengellér. Nyilasi 13., 
Détári 18., Törôcsik 21., Mészöly 
Kálmán 22. A Puskáson kívüli másik 
magyar BEK-gyôztes, az erdélyi Bö-
löni László 31.

Megdöbbentô ugyanakkor, néhány 
zsûritagnál a legjobb ötven magyar 
közé bekerülhetett az elmúlt öt évben 
elvétve sprintelô Lipcsei, még dur-
vább, hogy Fodor Imrét hogyan 
tehette a 24. helyre Vincze András, a 
sportnapilap szerkesztôje, és Ebedli 
Zoltán szerinte még nála is jobb volt.

A választás túlmutat önmagán. Amel-
lett, hogy jó ötlet, és találkozhatunk 
olyan nevekkel, akikrôl nem is hallot-
tunk, mégiscsak oda vezet vissza: 
nincs magyar labdarúgás. Az ötvenben 
ugyanis jelenlegi aktív játékos nincs, 
Gera Zoltán odaért a hetvenedik 
helyre.

Az önmagát körülbelül negyven éve a 
masszív és általános nosztalgiába he-
lyezô sportsajtónak, szakmának vi-
szont jó volt az alkalom egy kis em-
lékezésre.

„A magyar futballt körülvevô nosz-
talgián már csak mosolyogni tudok” 
— mondta még korábban az egyik 
érintett, aki bekerült az ötvenbe. A 
szavazás szerencsére nem akarta azt a 
látszatot kelteni, mintha élne a hazai 
futball.

Beszélhetünk arról, hogy a magyar 
nôk a legszebbek a világon, de ezt még 
egyetlen szépségverseny sem erôsí-
tette meg. Beszélhetünk a régi futball-
ról, már nem számít. Persze lehetünk 
elfogultak, nekünk Varga Zoltán volt 
valaki, Novák Dezsô is, Nyilasi is, 
kár, hogy senkit nem érdekel ez mos-
tanában ott, ahol mûvelik ezt a játékot, 
és úgy képzik a fiatalokat, hogy Cris-
tiano Ronaldo vagy Messi legyen be-
lôlük, nem pedig az enervált Ferenczi 
Pista vagy a celebvilágban otthonosab-
ban mozgó Tóth Norbi.

Büszkék lehetünk mi bárkire, kül-
földön úgyis csak Puskást ismerik, 
Spanyolországban természetesen még 
Kubalát, de Czibort már nem.

Amikor a magyar futball szóba kerül 
külföldön, udvariasan megsajnálnak a 
kollégák, a szurkolók, hogy szegény 
magyarok, ti aztán jól eltüntetek. 
Nincs még egy olyan ország, amelyik 
vb-döntôt játszott, és amelyik ilyen 
mélyre süllyedt.

Megalázó a helyzet, ezért is vagyok 
különösen dühös, hogy azt az örömet, 
amit egy telt házas hatvanas évekbeli 
kettôs rangadó jelentett, az ollózásokat, 
a pazar cseleket elvették a mi korosz-
tályunktól.

A zsûritagok:
Szepesi György, Gyetvai László, 

Kovács Ferenc, Mezey György, 
Verebes József, Gellei Imre, Puhl 
Sándor, Palotai Károly, Fülöp Fe-
renc, Magyar Zoltán, Hajdú B. 

István, Hegyi Iván, Imre Mátyás, 
Kiss László, Lakat T. Károly, Pa-
jor-Gyulai László, Vincze András, 
Szöllôsi György

Jobb híján nem marad más, mint a 
külföldi foci, ami ebben a magazinban 
amúgy meglesz, és talán háttérbe szo-
rítja az örökös fájós-sírós nosztalgiát 
is.

Mert ne áltassuk magunkat, a metro-
szexualitáshoz közelítô jelenlegi U20-
as sztárocskáknak fogalmuk sincs ar-
ról, ki volt Orth, mit tett Portugáliában, 
Nagymarosi Mihály nevére sem kap-
ják fel a fejüket, mert nyilván nem te-
továltatta magát. Ôk jobban ismerik 
Mascarát a Cataniából, mert úgy meg-
nyeste azt a büntetôt pénteken.

Zárjuk le végre, mi történt hetven 
vagy hatvan éve, legyünk rá büszkék, 
de a múltbeliek már nem fognak 
meccset nyerni, nekik már nem fo-
gunk tapsolni csak díjátadón.

Az aranycsapat elfeledett 
csatára csendben éldegél 

Ma már kevesen ismerik fel az utcán, 
és csak a nagy öregek emlékeznek rá, 
hogy volt a Csepelben egy alacsony, 
fürge léptû jobbszélsô, aki a magyar 
futball aranykorában a legnagyobbak 
közé jutott. Tóth II. József világbaj-
noki ezüstérmes lett, tizenkétszer sze-
repelt a válogatottban, s nem csupán 
az 1954-es svájci világbajnokságon 
játszott a második helyen végzô arany-
csapatban, pályára lépett, még gólt is 
lôtt a budapesti, Anglia elleni 7–1-es 
meccsen. Most is Csepelen él, mint 
mondta, csendben, öregesen.

— Napjainkban már csak kevesen 
tudják, hogy ön is az aranycsapat 
játékosa volt. Milyen volt a világ leg-
jobb csapatában futballozni?

— Furcsa. Egyedül voltam a csepeli 
munkáskerület játékosaként a híres és 
népszerû honvédosok meg MTK-sok 
között. Ezek persze abban az idôben a 
világ legjobb csapatainak számítottak. 
Megjegyzem, akkor még nem hívták 
aranycsapatnak, csak késôbb, talán a 
60-as, 70-es években ragadt rá a címke 
a mi válogatottunkra.

— A nagy sztárok hogyan viszonyul-
tak önhöz?

— Némelyiküket már ismertem az 
ifiválogatottból, s a berlini fôiskolai 
vb-n is játszottunk együtt, tehát nem 
voltak teljesen ismeretlenek. Engem 
ôscsepelinek tartanak, pedig Vas me-
gyében, Merseváton születtem, s Ló-
ránt Gyula is a környékrôl származik, 
vele már korábban jóban voltam. Per-
sze az is igaz, hogy a focit már Cse-
pelen kezdtem, tizenegy éves koromtól 
az akkor még Weiss Manfréd nevét 
viselô gyár csapatának kölyökjátékosa 
voltam. Aztán késôbb már nem volt 
gond, a többieket is szép lassan megis-
mertem, és jóba lettem mindenkivel.

— Ki volt a fônök a válogatottban?
— Az Öcsi. Puskás. De nem mon-

danám, hogy fônökösködött. Vagány, 
nagyszájú kispesti gyerek volt, akit 
mindenki szeretett. Az ész azonban a 
Bozsik Cucu volt. A pályán ô irányí-
tott.

— Emlékszik még arra, hogyan ke-
rült be az aranycsapatba?

— Nem hittem el, amikor elôször be-
hívtak. Azt gondoltam, szórakoznak 
velem. Aztán valami hasonlót éltem át 
az angolok elleni 7–1 elôtt, a Guszti bá’, 
vagyis Sebes Gusztáv szövetségi ka-
pitány mondta, hogy én kezdek, és ne 
izguljak, tényleg ott a helyem közöttük. 

Azt hittem, viccel, mert olyan nagysá-
gok helyett játszottam, mint Sándor 
Károly vagy Budai II. László. Szóval, 
nem akartam elhinni, az Öcsi meg 
kinevetett. Az edzônk azt mondta, 
játsszak csak ugyanúgy, mint Csepe-
len, nem jobbak ezek nálam. Tényleg 
nagyon jó csapatunk volt. Abban az 
idôben bárkit bárhol legyôztünk.

— Ki volt a barátja a csapatban?
– A Czibor Zolival aludtam. Vele már 

az ifiválogatottban is együtt voltunk. 
Ha jól emlékszem, Komáromból jött 
ide hozzánk, Csepelre, 1951-ben, aztán 
’53–ban ment el a Budapesti Honvéd-
hoz. Akkor az volt a világ legjobb 
klubcsapata. És ô már unta, hogy nem 
tud elôrébb lépni tôlünk a Csepelbôl, 
be kellett járnunk a gyárba, ha nem is 
átlagmunkások, de melósok voltunk 
mi is a Rákosi Mátyás Mûvekben.

— Mi történt, amikor bement a 
gyárba egy-egy nagyobb meccs után?

— A szurkolók természetesen kör-
bevettek, kérdezôsködtek, meséljek 
nekik, milyen volt vasárnap. Kicsit 
visszavetettük a munkatempót, a szta-
hanovista brigád cím elnyerésére 
csökkentek az esélyek. Amúgy nekünk 
is fél hétre kellett járnunk, mint má-
soknak, aztán délután egytôl mehet-
tünk edzésre. Késni nem lehetett a 
gyárból, még nekünk sem, mese nem 
volt, megbüntettek, ha elôfordult. Per-
sze azért könnyebb melókat adtak 
nekünk, és sok mindent el is néztek. 
Nem szakadtunk bele a munkába, de 
mégis ott kellett lennünk. Ezt unta 
meg egy idô után a Zoli. Én megértem, 
hogy eligazolt.

—  Ön mit dolgozott?
— Idegenáru melós, esztergályos 

voltam.
— Emlékszik még, mennyit kere sett 

akkoriban?
– Mint egy jó, elismert szakember a 

gyárban, úgy ezer forintot. Aztán a 
csapatnál kétszázat kaptunk a pon-
tokért, valamint hetente újabb kétszáz 
forint kalóriapénzt. Ha nagy csapatot 
sikerült legyôznünk, akkor még jutott 
valami plusz, de ez ritkán fordult elô.

— Abban az idôben a Honvéd beke-
belezte a legjobb játékosokat. Önt nem 
akarta átvinni?

— Nem engedett a Csepel. Kölcsön-
játékosként mehettem akárhová, s 
játszottam is a Dózsában, a Honvéd-
ban, az MTK-ban, a Fradiban, de 
végleg nem adtak. Amúgy 1951-ben 
bevonultam katonának. Rádiós lettem, 
morzézni talán még ma is tudok. Az 
edzésekre elengedtek a honvédségtôl, 
meg a meccsekre a laktanya csapatá-
val, de hétfôn délelôtt tízre mindig 
vissza kellett mennem Budakeszire. 
Nagyon velem sem kivételeztek, ne-
kem is részt kellett vennem például a 
kétnapos, negyven kilométeres gya-
logtúrán. Nem voltunk vattába csoma-
golva, ötkor keltünk, aztán hajrá. Ke-
mény volt, de hozzá lehetett szokni. 
1952-ben aztán elengedtek egy évet, 
mivel megnyertük a hadseregbajnok-
ságot. A parancsnok nagyvonalúan 
ígéretet tett, ha nyerünk, mehetünk. 
De tudom jól, ô sem hitt bennünk. 
Aztán mégis sikerült, elsôk lettünk.

— Aztán visszament Csepelre. Mi-
lyen volt ott futballozni?

– Nagyon szerettem itt játszani, a kö-
zönség imádott, a csapatunk is jó volt. 
1961-ben hagytam abba, aztán ki is 
esett a Csepel az NB I.-bôl. Elhanya-
golták ezt a klubot. De ez sem volt vé-
letlen, mindent a párt irányított. Én 

nem vettem részt a politikában, sosem 
voltam párttag. Nem is akartam közé-
jük tartozni, pedig hívtak. Keresztény 
gyerekként nevelkedtem, és istenhívô-
ként is fogok meghalni.

— Mihez kezdett a futball után?
– Mint mondtam, 1961-ben hagytam 

abba, aztán mûszaki tisztviselô lettem 
a gyárban. Még a rendszerváltás elôtt, 
1989. május 19-én léptem ki, vagyis 
mentem nyugdíjba. Akkor már a gyár 
szállítási irányítója voltam. Megpró-
báltam persze visszatérni a labdarú-
gáshoz, 1964-ben edzôi diplomát sze-
reztem, 1964 és 1967 között a Ka-
posvári Rákóczi, majd a következô 
három évben a Pápai Textiles edzôje 
voltam. Szerettem edzôsködni, jó volt, 
de messze volt Pápa, így otthagytam 
ôket. Visszamentem a Csepel Vas- és 
Fémmûvekbe dolgozni.

— Ma megismerik még az utcán?
— Az idegenek nem nagyon. Persze 

sokan elmentek már azok közül, akik 
láttak még játszani. Szóval, nem olyan 
már, mint régen. Fôleg az idôsebbek 
tudják, hogy ki vagyok.

— Tavaly volt ötven éve, hogy elôször 
bajnok lett a Csepel. Volt valami meg-
emlékezés vagy ünnepség?

— A kezdôrúgást én végeztem el a 
jelenleg NB III.-as csapat meccsén. 
De, hogy ez a jubileum miatt volt, 
vagy pedig azért, mert akkor voltam 
nyolcvanéves, nem tudom. Az ismerô-
sök, barátok, családtagok, persze kö-
szöntöttek, és az MLSZ is, valamint 
meglepetésemre Orbán Viktor küldött 
dísztáviratot. Nem tudom, honnan tud-
ta a születésnapom, de kedves volt 
tôle. Mégsem tudtam felhôtlenül ün-
nepelni, mert sajnos a focival már 
semennyire sem törôdnek a kerület-
ben. Az önkormányzat nem foglalkozik 
vele, pedig a sport a feladatai közé 
kellene, hogy tartozzon.

— Mennyire ismeri a mai magyar 
futballt?

— Nagyon ritkán nézek magyar 
meccset a tévében. Fáj nekem amit 
látok, remeg a gyomrom. Pedig nem 
voltam én sohasem idegeskedô típus.

— Élôben mikor látott utoljára baj-
noki meccset?

— Most megfogott. Nem tudom, na-
gyon régen.

— Mégis, körülbelül?
— Talán a hetvenes években. Persze 

a múltkorit, a köszöntést leszámítva.
— Hogyan él, mit csinál manapság?
— Sajnos a múltkor elestem az elô-

szobában, eltört a lábam. Így még rit-
kábban járok ki az utcára. Általában 
csak újságért megyek le bottal a pos-
taládához. Ebben a nagy télben pláne 
nem akarok kimozdulni.

— Sajnál, vagy esetleg elszalasztott 
valamit?

— Ha lehetne, kimentem volna kül-
földre, de nem disszidensként, hanem 
engedéllyel. Nem sírok, nem éltem én 
rosszul itt sem, de hát azért a nyugati 
állapotokat nem lehet egy napon em-
líteni az ötvenes évek Magyarországá-
val.

— Mit tudott felmutatni a futballnak 
köszönhetôen?

— Elintéztek nekem egy lakást itt, a 
kerületben, ennyi. Katona voltam, ne-
héz volt akkoriban lakáshoz jutni. 
Sebes Guszti bácsi segített. 1953-ban 
kaptuk meg ezt a pálya melletti gar-
zont, ez a legmenôbbek közé tartozott. 
Volt benne gáz, víz, központi fûtés. 
Nem túlzás, ez luxusnak számított ab-
ban az idôben. Nem lázadozom, hát 
most itt élek csendben, öregesen, egy 
csepeli luxusgarzonban.
Pályakép
Tóth II. József (1929. május 16., Mer-

sevát), posztja: csatár. A Csepeli Vasas 
és a Csepel SC jobbszélsôje, 1953 és 
1957 között 12 ízben jutott szóhoz a 
magyar válogatottban, és öt gólt ért el. 
Tagja volt az 1954. május 22-én az an-
golok ellen 7–1-re gyôztes válogatot-
tunknak (ô szerezte az ötödik gólt), és 
az 1954-es világbajnokságon ezüstér-
met nyert az aranycsapatnak. A Cse-
pel SC együttesével egy alkalommal, 
1959-ben nyert magyar bajnokságot. 
1948 és 1961 között 296 bajnoki mér-
kôzésen 78 gólt lôtt.

Kiss B. László
(Magyar Hírlap)

Véber ismét gyôzelemre 
vezette a Pápát az Újpest 

ellen
Úgy tûnik, az Újpest mumusa lett a 

Pápa, amely ôsszel idegenben, most 
pedig saját pályáján verte meg fôvá-
rosi ellenfelét a magyar labdarúgó NB 
I 19. fordulójának vasárnap esti záró 
mérkôzésén. A tabellát — több gyôzel-
mének köszönhetôen — a Debrecen 
vezeti a pontszámban ugyanúgy álló 
Videoton elôtt, míg a harmadik pozí-
cióban a Gyôr található.
HALADÁS-DEBRECEN 0-2 (0-0)
Szombathely, 4500 nézô. 
Csak a hajrában sikerült feltörnie a 

házigazda védelmét a bajnoki címvédô 
Debrecennek, Czvitkovics és Feczesin 
révén, ám így is sikerült bezsebelnie a 
létfontosságú három pontot a Haladás 
ellen. 
ZALAEGERSZEG–MTK 1-0 (0-0)
Zalaegerszeg, 3000 nézô. 
Továbbra is csak keresi ôszi önmagát 

az MTK, amely most a Zalaegerszeg 
otthonában szenvedett 1-0-s vereséget. 
NYÍREGYHÁZA–KAPOSVÁR 2-
1 (1-0)

Nyíregyháza, 3000 nézô. 
Negyedik tavaszi bajnokiján a nyol-

cadik pontját szerezte a Nyíregyháza, 
ezzel közel került ahhoz, hogy elke-
rüljön a még kiesést jelentô 15. hely-
rôl. 
HONVÉD–VIDEOTON 0-0
Bozsik-stadion, 1500 nézô. 
Épp a kiesés elôl menekülô Honvéd 

ellen botlott meg a bajnoki címért ver-
senyben lévô Videoton.
VASAS–KECSKEMÉT 0-1 (0-0)
Illovszky-stadion, 1500 nézô. 
DIÓSGYÔR–GYÔRI ETO 0-1 (0-1)
Miskolc, 1000 nézô. 
PAKS–FERENCVÁROS 1-2 (1-1)
Paks, 6000 nézô. 
Anthony Elding nem a levegôbe be-

szélt a télen akkor, amikor azt ígérte a 
ferencvárosi szurkolóknak, hogy gól-
jaival hálálja majd meg Craig Short 
vezetôedzô bizalmát. Nos az angol tá-
madó negyedik NB I-es mérkôzésén a 
negyedik gólját lôtte. Ezzel vezetett a 
Fradi Pakson, igaz, csupán hét percig, 
mivel a hazai csapat Vayer révén 
egyenlített a szünet elôtt. A zöld-fehé-
rek azonban mégis a maguk javára 
tudták fordítani a mérkôzést, mivel a 
második játékrész elején Ferenczi 
szemfüles találatával belôtték a min-
dent eldöntô gólt.
PÁPA–ÚJPEST 1-0 (1-0)
Pápa, 3000 nézô. 
A most futó bajnokságban másodszor 

találkozott egymással a Pápa és az Új-
pest gárdája, s ismét az újonc csapat-
nak jött ki jobban a lépés, az ôszi, Me-
gyeri úti 3-0-s siker után vasárnap este 
hazai pályán gyôzött 1-0-ra. Az össze-
csapás mindent eldöntô találata Tóth 
Gábor nevéhez fûzôdik, aki a 37. perc-
ben egy szöglet után fejelt Balajcza 
kapujába. 
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. Nándorfehérvárat, 2. Balu, 
3. Voltizsálás, 4. szilvából, 5. Bayre-
uthban, a Bayreuthi Ünnepi játékokat, 
6. A római népre, 7. Norvégiában, 8. 
Peléé, 9. Rekviem, 10.Portugáliáé.

E heti kérdéseink:
1. Finnországban a finn mellett me-

lyik a mésik hivatalos nyelv?
2. Melyik uralkodót nevezték „a hit 

védelmezôjének?
3. Hány méter magasra nôhet egy 

zsiráf?
4. Ki a fôszereplôje az emlékzetes A 

profi címû filmnek?
5. Melyik hangszer hosszúsága érhe-

ti el a két és fél métert is?
6. Mit jelent A dzsungel könyve fô-

hôsének Mauglinak a neve magyarul?
7. Melyik sport kiválósága volt Djal-

ma Santos?
8. Mi brit miniszterelnöki rezidencia 

pontos címe?
9. Melyik híres regény ördögalakja 

Woland?
10. Milyen betegségben szenved a 

piromániás?
A válaszokat jövô heti számunkban 

közöljük.
Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
Egy részeg ember bemegy a kocs-

mába, és még inni akar. A kocsmáros 
már nem akarja kiszolgálni, de a férfi 
tovább erôsködik.

— Jól van — mondja a kocsmáros —, 
ha be tudod bizonyítani, hogy még 
nem vagy túl részeg, kiszolgállak. 
Nyomj le itt 20 fekvôtámaszt a pult 
elôtt. Ha sikerül, kapsz inni.

Az ember nagyon szomjas, és nagyon 
elszánt volt, ezért nekiállt nyomni a 
fekvôtámaszokat — olyat, amilyet 
ugye részeg állapotában sikerült.

Ebben a pillanatban nyitott be a 
kocsmába egy másik kapatos figura.

Elgondolkodva megáll a testedzést 
végzô elôtt, nézi, nézi, majd kis idô 
múlva konstatálja az eseményt:

— Hmm, sok mindent hallottam már. 
Volt úgy, hogy valaki részeg volt, és 
ellopták a kabátját. Olyanról is 
hallottam, hogy valaki részeg volt, és 
ellopták a pénztárcáját. De hogy a nôt 
kilopták volna alóla, arról még nem 
hallottam.

* * *
— Nagymama, miért olyan nagy a 

szád? Nagymama, miért olyan nagy a 
szemed? Nagymama, miért olyan 
nagy az orrod?

— Jaj Piroska, takarodj már a 
francba azzal a nagyítóval!

* * *
Egy közvélemény kutató a szexuális 

szokásaikról kérdezi az embereket.
Megszólít egy férfit:
— Szokott-e ön szex után beszélgetni 

a feleségével?
— Persze, ha megtalálom a telefont.

* * *
A jövö!
A férj vásárol egy robotot, ami töké-

letesen tudja detektálni a hazugságot. 
Alig várja, hogy hazajöjjön a gyerek 
és kipróbálhassa.

Megjön a fia, és rögtön kérd ôre is 
vonja:

— Hol voltál?
— Benn maradtunk a könyvtárban 

tanulni.
A robot erre odamegy a gyerekhez 

és akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

— Na, fiam ez egy hazugságdetektor 
robot, úgyhogy ne hazudj többet. Hol 
voltál?

— Elmentünk Pistiékhez filmet 
nézni.

— Mit néztetek?
— Az Egri csillagokat.
A robot erre odamegy a gyerekhez 

és akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

— Szóval, mit néztetek?
— Az Avatart, amit Pisti az inter-

netrôl letöltött.
— Látod fiam, én a te korodban soha 

nem hazudtam az apámnak.
A robot erre odamegy az apához és 

akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

— Na, látod. A te fiad. — szólal meg a 
feleség is.

A robot erre odamegy az asszonyhoz 
és akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

* * *
Két barátnô beszélget:
— Mondd, mit tegyek? Tegnap le-

kurváztak egy társaságban.
— Ne menj olyan helyre, ahol ismer-

nek!
***

Mi a falusi abortusz?
— Lelövik a gólyát.

***

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
A horgászat, mint sport
Ép testben, ép lélek — mondja a mû-

velt kirgiz. Minden olyan sportért lel-
kesedem, amely a test és a lélek javát 
szolgálja. Melegség önti el egyre fá-
radó szívemet, amikor a TV-t bámulva 
látom, ahogy két izomkolosszus bok-
szoló, olyanná veri egymás ábrázatát, 
mint egy-egy szelet angolosan elkészí-
tett véres beefsteak. Ilyenkor Krisztus 
urunk mondása jut eszembe: Szeresd 
felebarátodat, mint tenmagadat.

Nos, vad sodrású hegyi patakban, 
derékig érô gumicsizmában állva, 
mûcsalival pisztrángot fogni, vagy 
nyílt tengeren csónakból, óriási kard-
hallal viaskodni, mint Hemingway 
„öreg halásza” (Spencer Tracy ragyo-
gó alakítása), hellyel közel még sport-
nak mondható, de a Duna partján órák 
hosszat kuksolni, és várni, amíg egy 
unatkozó ponty vagy kárász bekapja a 
horogra tûzött — kétségbeesetten 
tekergô — kukacot, szerintem alig ha 
nevezhetô sportnak. A sport fogalma 
alatt ugyanis a test edzése értendô, 
márpedig pecázás közben nem szüksé-
ges, sôt nem is szabad mozogni. Ennek 
az ún. sporthorgászatnak édesapám 
lelkes híve volt.

Apámat, anyámat igaz szívbôl tisz-
teltem, szerettem, emlékük ma is a 
lelkemben él, ám atyám horgász szen-
vedélyéért nem nagyon lelkesedtem. 
Minden élôlényt, legyen az ízeltlábú, 
hasított patájú, szárnyas vagy csúszó-
mászót, szeretek, és ahol csak módom 
van rá, igyekszem védelmezni ôket. 
Ha a bolha nem csípne, hanem csak 
csiklandozna, agyon sem nyomnám, 
ha légy száll a fejemre, szelíd sza-
vakkal próbálom rábeszélni, hogy 
hagyjon békét, szórakozzon az öreg-
anyjával, s erre rendszerint el is száll, 
ha meg nem, akkor nagyot csapok a 
kobakomra, s ha eltalálom, megsira-
tom. Érzékeny lelkû fickó vagyok, 
mindig a gyengébbeknek drukkolok, a 
védtelenek oldalára állok. Ha valame-
lyik élôlényre rá lehet mondani, hogy 

száz százalékig ki van szolgáltatva az 
emberi kegyetlenségnek, akkor az a 
földi giliszta. Még egy szöcskének 
vagy lótetûnek is van némi esélye a 
menekülésre, amikor csaléteknek 
akarják a horogra tûzni, de a földigi-
liszta — mivel nem tud rugdalózni — 
tehetetlen a horgásszal szemben. En-
nek a szerencsétlen teremtménynek 
se keze se lába, melyekkel védekezni 
tudna, s így ártatlan áldozata a sport-
nak. Már maga a kukac összefogdosása 
is kegyetlen mûvelet. Apám kiment a 
ház elôtti árokpartra, belevágta ásóját 
a földbe, majd jobbra-balra mozgatta, 
mire a kukacok ijedtükben hanyatt-
homlok bújtak elô a talajból, csak 
össze kellett ôket szedni. Az itteni 
szomszédom — egy nagy lócsont sváb 
— már modern módszerrel gyûjti a 
csaliját. Elektromos rudat dug le a 
földbe, mire az áram bizsergetô ha-
tására ész nélkül túródnak a napvilág-
ra a jobb sorsra érdemes cservikek. 
Ez lenne tehát a sporthorgászat egyik 
része, megizmosodni alig, ha lehet 
tôle. A másik résztvevô a hal. Apám 
mondta volt: Vannak irdatlan hülye 
halak, de akadnak rendkívül rafináltak 
is. Ismertem például olyan ostoba, 
falánk harcsát, amelyik mohóságában 
a csupasz horgot is bekapta, de ta-
lálkoztam olyan „fineszes” ponttyal is, 
amelyik igen ügyesen leszopogatta a 
csalétket a horogról, majd feljött a víz 
színére, és farkával nagyot csapott az 
úszóra, s utána, mint aki jól végezte 
dolgát, lemerült, bizonyára jót röhö-
gött magában, amikor a mozgó parafa-
dugot látva „belevágtam” a semmire. 
Aznap szardíniát vacsoráztunk. A ma-
gam részérôl mindezek ellenére ked-
velem a halászlét, fôleg bácskai módra 
elkészítve. Elôször az ízes, csípôs le-
ves metélttésztával, s utána külön tá-
nyéron a fôtt hal. Persze a sült libát 
sem szoktam eltolni magam elôl, ha 
elém tálalják. Ilyeténképpen kerül az 
ember, ellentmondásba saját magával, 
mert nem okvetlenül szükséges fala-
tozás közben a gilisztára vagy a liba-
tömésre gondolni, úgyis elszorul a 
szívünk, amikor a pincér az orrunk elé 
tartja a számlát.

* * *
Gyakran felmerül bennem a kérdés: 

vajon mitôl lesz valaki VILÁGSZTÁR? 
Valószínûnek tartom, hogy olyan sze-
mélybôl, aki olyasmit produkál, amit 
rajta kívül senki más. Errôl a Beat-
lesek jutnak az eszembe, akiknek 
bármelyik Mátyás téri cigánygyerek 
„kigitározta” volna a szemét. Ami pe-
dig a hangjukat illeti, minden itteni 
kórusban találhatók, náluknál jobb 
orgánumú dalosok, mert amit éneklés-
ben nyújtottak, az nem volt egyéb, 
mint nyírás elôtt álló birkák bánatos 
bégetése. Sikerüket valószínûleg a 
zseniális, (erôszakos) menedzserüknek 
köszönhették, no meg az ifjúság hihe-
tetlen igénytelenségének. Ha egy 
Beatles „fan”-t megkérdeznének, hogy 
ki volt Wolfgang Amadeus Mozart, 
csak bámulna, mint ló a moziban, de 
azt, hogy mi a nevük a „gombafejû-
eknek”, azt még álmából felriasztva is 
kapásból megmondaná. Ugyanez vo-
natkozik a Rolling Stones-ra is, élükön 
Mick Jagger nevû — szimpatikusnak 
a legjobb akarattal sem mondható —
frontemberére. Az egész társulat úgy 
néz ki, mint egy korzikai rablóbanda. 
A sikerük titka ezeknél is a primitív 
igénytelenségû közönség. Lesújtó vé-

leményem bizonyára fölháborítja a 
fönt említettek rajongóit. Sajnos jóma-
gam vaskalapos, maradi gondolkodású 
ürge vagyok, én nem verem földhöz 
magam a gyönyörûségtôl, ha egy re-
kedt hangú, világsztárrá manipulált 
alak elnyögdécsel egy 32 taktusból ál-
ló nótácskát, amiben rendszerint hiá-
ba keresem a MELÓDIÁT, mert csak 
atonális suttogást, hörgést hallok, 
vagy eszeveszett ordibálást. És most 
az említettek anyagi helyzetérôl nem 
is szóltam. De, ha az egyik Beatles 
milliókat fizethetett ki, hogy ágyasától 
megszabaduljon, akkor elgondolko-
dom, mekkora vagyont gyûjthetett 
Mozart — a zseni. Aki az igazságot 
keresi e földön, az elôbb-utóbb bele-
hülyül, vagy lapáttal agyonverik.

* * *
Régi magyar csárdás, melynek szö-

vege megszívlelendô figyelmeztetés 
megrögzött pedofileknek:

Kicsi még a mi lányunk,
Ne járjon kend minálunk.
Ha megnô a mi jányunk,
Akkor, akkor, akkor
Járjon minálunk.
De, ha mégis ideeszi a fene, hogy 

kiskorú leánygyermekünk körül ta-
possa a földet, úgy verjük meg, mint 
Brahovics szódás a csökönyös szama-
rát.

* * *
Szerencsémre a Kiss név angol 

nyelvterületen bizalomgerjesztô, szim-
pátiát kelt, mivel csókot jelent. Eleve 
úgy kezelik, mint jó embert. Amikor 
például Londonban a reptéren a je-
gyemet „csekkeltettem”, kérés nélkül 
is mindig az ablaknál kaptam helyet.

* * *
Humor, ahogy vesszük
Korosodásommal jár látásom rom-

lása. Háromévenként új szemüveget 
kell kérnem. Elballagok a szemorvos-
hoz, beültet egy olyan kacifántos ma-
sinába, amilyenekben az asztronautá-
kat szokták pörgetni, különbözô titok-
zatos lukakba kell kukucskálnom. Szót 
szaporítani nem akarván, receptet ka-
pok, mellyel elbóklászom a szemüve-
ges bótba, egy hét múlva már a sétáló 
utcában gusztálgathatom a lányok, 
asszonyok karcsúbbnál karcsúbb láb-
szárait, bokáit. Eleddig az AOK (Ál-
talános Helyi Betegbiztosító) fizette 
teljes egészében a szemüveg összes 
költségét, így a választott keretet is. 
Aztán jött az új kormány — leígérve a 

csillagos eget! —, benne egy köpcös, 
alacsony munkaügyi miniszter, aki 
többek között ezen a területen is ta-
karékossági intézkedéseket hozott, és 
szavaztatott meg a parlamentben, ahol 
— tekintettel arra, hogy nem a minisz-
terek igencsak „zaftos” fizetésének 
megkurtításáról volt szó — azonnal 
egyhangúan meg is szavazták, és meg 
is éljenezték a derék politikust. Ezen-
túl tehát, a biztosítottnak kell fizetni a 
szemüvegkeret árát, csak a vizsgálatot 
fedezi a betegsegélyzô. A legutóbbi 
alkalommal megtörtént a szemvizs-
gálat, kiválasztottam egy szép keretet, 
elkészült, majd a kapott számlával —
137 márka — beoldalogtam a Tanács-
hoz, hátha megesik rajtam a szívük, és 
néhány márkával hozzájárulnak az 
öregség okozta kiadásomhoz. Kérj, s 
adatik neked! — mondotta volt az Úr. 
Eme biblia jó tanácsot megfogadva, 
kértem is, de nem adatott nekem. A 
számlát ugyan átvették, tanakodtak is 
felette vagy két hetet, de utána postán 
visszaküldték, mellékelve hozzá egy 
kedves, barátságos levelet, mely imí-
gyen szól a nyers fordításban: „Igen 
tisztelt Kiss úr! Hivatkozással az 
178O942/265782 számú rendeletre, 
sajnálattal kell közölnünk, hogy okulá-
réjának számlájához anyagi hozzájáru-
lást nincs módunkban folyósítani. 
Ellenben, amennyiben látása olyan 
mértékben romlik, hogy fehér botra 
lenne szüksége, jelentse és ez esetben 
azonnal készséggel és a legnagyobb 
örömmel állunk rendelkezésére, kiu-
talunk az Ön részére egy jó, kézhez 
álló fehér botot, meg egy fekete sze-
müveget, a bot bejáratását azonban 
Önnek kell elvégeznie. Kívánunk erôt, 
egészséget. Szívélyes üdvözlettel a 
Szociális Hivatal.” Na, kérem. Szeren-
csés lelki alkattal áldott meg a sorsom, 
optimista jellem vagyok. Tíz esztende-
ig dolgoztam együtt egy vak zongoris-
tával, s így alkalmam nyílott hellyel-
közzel még látásom teljes birtokában 
megismerkedni a Braille-írással (a 
vakoknak hat pontból variálható, a 
papír felületérôl kidomborodó, tapint-
ható írásjele). Annak idején ráértem-
ben, no meg a kíváncsiságtól sarkalva, 
cimborámat rávettem, vezessen be a 
pontírás rejtelmeibe. Amennyiben te-
hát a Hivataltól ingyen kapok egy 
fehér botot, s megtanulok vele közle-
kedni, az írással, olvasással már nem 
lesz gondom, menni fog mint a karika-
csapás, alig várom…!

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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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

HÁZASPÁR vállalja otthona ta-
karítási munkáit igény szerint Mel-
bourneben. Telefon: 0468 722-031

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

Érdeklôdni lehet: 0404-009-472

FIATALEMBER munkát keres 
általános szerelô, karbantartó mun-
kakörben Melbourneben. Telefon: 
0468 722-031

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

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.  

74 ÉVES, független, ôszinte, igaz-
ságszeretô, rendezett, rendes kör-
nyezetben élô férfi vagyok. Keresem 
annak a hozzám hasonló hôlgynek az 
ismeretségét, akivel megosztanánk a 
magányt. Levelet: „Kettesben jobb” 
jeligére a Melbourne-i szerkesz-
tôségbe kérek.

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

BUDAPESTEN a XI. kerületben 
VIII. emeleti szépen berendezett 2 
szobás lakásban, jó kilátással, nagyon 
jó 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

ANGOL és MAGYAR nyelvoktatást  
vállalok (beszélgetés, írás, olvasás, 
segítség vizsgákhoz és iratok kitöl-
tésében). Felsôfokú képesítéssel, in-
ternetes, 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 perc  
gyalog. Irányár 85.000 ausztrál dollár. 
Érdeklôdés a 02 9603-3757, vagy 0425-
262-491 számon. (A22)

MAGYARORSZÁGI földvásárlás-
hoz befektetô társat keresek. Telefon: 
0011-36-309-321-700.               (A35b)

KALOCSAI táncruha és egyéb ma-
gyar mintás blúzok, kötények eladók. 
Telefon 9449-6028.

 (Sydney A38)

ELADÓ gazdag mintás (lepkés), 16 
darabból álló új Herendi porcelán 
étkészlet. Érdeklôdés a 0408-237-264 
telefonon. 

(Sydney A39)

SZÁMÍTÓGÉP OKTATÁS gyer-
mektôl nyugdíjasig. 15 év számítógés 
tapasztalattal oktatást vállalok az Ön 
otthonában. Személyre szabott tan-
anyag, kezdôk is jelentkezzenek bátran. 
Hívják Pétert a 0405-602-099 tele-
fonszámon.

(Sydney A40)

MEGBIZHATÓ, gyakorlattal ren-
delkezô magyar férfi keleti vá-
rosrészben élô idôs emberek gon-
dozását vállalja, akik nem akarják 
idôs éveiket nursing home-ban tôl-
teni. Hívják Csabát a 02-9327-2850, 
vagy a 0432-432-310 telefonszámon.

(Sydney A4)

FIATALODJON MEG magyar-
országi  plasztikai sebészeti mûtéttel. 
Nagyon kedvezô árakkal, barátságos 
környezetben. Dr. Fábián : 0011-36-
302-898-989.                      (A35a) 

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) 

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 


