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Április 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Dénes nevû kedves olvasóinkat.
Dénes: a görög Dionüsziosz latinos 

formájának, a Dionysiusnak rövidülé-
sébôl. Jelentése: a bor és a szôlô 
isteônének –– ajánlott.
Köszönthetjük még Júlia, Lídia, 

Valter nevû barátainkat.
Április 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Erhard nevû kedves olvasóinkat.
Erhard: germán eredetû név. Elemei-

nek jelentése: becsületes, erôs.
Köszönthetjük még Csombor, Dö-

mötör, Hugó, Kreszcencia nevû 
barátainkat.
Április 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsolt nevû kedves olvasóinkat.
Zsolt: A régi magyar Solt személynév 

késôbbi alakváltozata. A Zoltán névvel 
való összefüggése még nem bizonyí- 
tott.
Köszönthetjük még Fulvia, Marian-

na, Polidor és Ezékiel nevû barátain-
kat.
Április 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Leó, Szaniszló nevû kedves olvasóin-
kat.
Leó: jelentése oroszlán, keresztény 

név, késôbb utónév lett.
Szaniszló: jelentése dicsôség.
Köszönthetjük még Gemma, Godi-

va, Ariel, Laura, Leona nevû baráta-
inkat.
Április 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gyula nevû kedves olvasóinkat.
Gyula: bolgár eredetû  méltóságnév-

bôl régi magyar személynév, de a latin 
Juliusból is származtatják.
Köszönthetjük még Baldvin, Csaba, 

Csanád, Konstantin, Sebô, Szilárd, 
Zénó nevû barátainkat.
Április 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ida nevû kedves olvasóinkat.
Ida: több germán név egybeesése.      

Az Itis- elôtagú nôi nevek rövidülése. 
Itis egy germán harci istennô, valkûr  
neve. Jelentése: tevékeny, serény. 
Köszönthetjük még Hermina, Mína, 

Minna, Norma nevû barátainkat.
Április 14. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tibor nevû kedves olvasóinkat.
Tibor: a Tiborc név rövidülése.
Köszönthetjük még Benedek, Gusz-

táv,  Miksa nevû barátainkat.

sült Államokban. Ebben az esetben a perben eljáró ügyvéd kiválasztására –– a 
becsült ügyvédi díj nagysága miatt –– a vasúttársaság közbeszerzési eljárást 
fog lefolytatni. 

A holokauszt áldozatainak örökösei és közeli hozzátartozói egyebek között 
azért perlik a MÁV-ot, mert „tudatosan biztosított” szerelvényeket ahhoz, hogy 
1944 márciusa és októbere között 437 ezer magyar zsidót szállítsanak az ausch-
witzi gázkamrákba, valamint azért, mert megfosztotta az áldozatokat vagyonuk-
tól és értékeiktôl, megszegve ezzel a népirtás tilalmáról szóló nemzetközi 
egyezményt. A perirathoz egy olyan fotót is csatoltak, amelyen MÁV feliratú 
vagonok és elôtte emberek láthatók, az aláírás szerint zsidók szállnak be a 
kocsikba. A kereset szerint a MÁV „pontosan tudta, mit tesz”. „Az alperes által 
biztosított szerelvények nélkül több százezer zsidót nem lehetett volna Ausch-
witzba szállítani” –– olvasható az okmányban. 

Hasonló eset már történt Franciaországban: a bordeaux-i fellebbviteli bíró-
ság 2007 márciusában –– az elsôfokú bíróság illetéktelenségére hivatkozva –– 
érvénytelenített egy 2006-os ítéletet, amelyben kártérítésre kötelezték a francia 
államot és az állami vasúttársaságot egy francia zsidó család második világ-
háborús koncentrációs táborba hurcolásában való közremûködéséért. A döntés 
azt jelenti, hogy a franciaországi felpereseknek és sok száz további panaszosnak 
polgári vagy büntetôbírósághoz kell fordulniuk, ott pedig jogászok szerint sok-
kal kevesebb esélyük van kedvezô ítéletre. 

Háború után alakult bankokat is 
perelnek a holokauszt áldozatai
Az érintett magyarországi bankok, mivel még nem kaptak keresetlevelet, 

nem tudnak érdemben nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy a MÁV elleni kár-
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Célkeresztben a vadászok
Az idén tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Fegyver, Horgászat, Va-

dászat (FeHoVa) nemzetközi kiállítást, amelyen tíz ország kétszáz kiállítója 
vesz részt. A magyar vendégvadásztatás a válság ellenére megôrizte pozíciót, 
kisebb aggodalmat a szakmán belül csupán a fegyvertartás szigorítása körüli 
huzavona okozott a közelmúltban.

A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban látogatható a kiállítás, ahol a vadá-
szathoz és horgászathoz szükséges kellékeket, felszereléseket, szolgáltatásokat 
mutatják be. Pechtol János, az Országos Magyar Vadászkamara fôtitkára 
szerint hazánk még mindig vadászati nagyhatalomnak számít, s még a nem-
zetközi gazdasági válság sem okozott nagyobb károkat az ágazatban, bár egyre 
erôsebb a szlovák és cseh konkurencia. Igaz, hogy kevesebb spanyol vendég-
vadász érkezett az országba, de egyre többen jönnek Oroszországból, illetve a 
spanyolokat pótolta a növekvô számú hazai vadász. 

A vadászkamara fôtitkára szerint a kereskedelmi technikán kellene változ-
tatni, ugyanis a külföldi vendégek csomagárakban gondolkodnak, amelyben a 
szállás, az ellátás és bizonyos számú vad kilövése van benne, így ki tudják 
számolni, hogy egy hosszú hét végi vadászat mennyibe kerül Magyarországon.

„A tavalyi szezon terítékeit még nem dolgozták fel, ezért pontos adatok még 
nincsenek. Becslésem szerint hozzuk az elmúlt évek átlagát, legalábbis ami a 
nagyvadakat illeti” –– mondta lapunknak Pechtol János, aki egyben az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet elnöke is. A szakember szerint egyedül az apró-
vadak tekintetében vannak problémák. „Mezei nyúlból tavaly kevesebb volt a 
szokásosnál, bár esetükben négyévente megfigyelhetô ciklikus létszámvál-
tozásról beszélhetünk. Nagyobb a baj a fácánnal, amelynek tenyésztése 
veszteséges” –– hangsúlyozta. A lôtt fácánért csupán háromszáz forintot adnak 
a felvásárlók, miközben a multinacionális áruházláncok polcain a csupasz fá-
cánt kétezer forintért kínálják. Így a vadásztársaságoknak és erdôtulajdono-
soknak a fácán tenyésztése sohasem térülhet meg. „Általánosságban elmond-
ható, a vadhús ára az elmúlt években igen alacsony szinten stagnált, de 
könnyítést jelent, hogy a vadászok a korábbi bürokratikus eljárásnál köny-
nyebben adnak túl a portékán, bár az egészségügyi vizsgálatok ugyanolyan 
szigorúak maradtak” –– mondta Pechtol János. Szerinte a vadászokat nemrég 
leginkább a kormány fegyvertartást szigorító elképzelése hökkentette meg. 
Végül nem vezették be az ismételt pszichológiai vizsgálatot, amit örömmel 
nyugtázott az 56 ezer hazai vadász és sportlövô. 

Meghallgatást tart a chicagói 
bíróság a MÁV 

holokausztperében
A chicagói bíróság április 22-ére meghallgatást tûzött ki abban a perben, 

amelyben a magyarországi holokauszt áldozatainak örökösei beperelték a 
MÁV-ot, és jóvátételt követelnek, amiért a cég a II. világháború idején közre-
mûködött zsidók deportálásában. 

A MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága közölte, hogy a cég jogi képvise-
letére a vasúttársaság ajánlattételi felhívást juttatott el 13 Egyesült Államokban 
mûködô ügyvédi irodához. A nyertes ajánlattevô –– a vele kötött ügyvédi meg-
bízási szerzôdés alapján –– ellátja a MÁV Zrt. jogi képviseletét a chicagói 
bíróságon. Mint közleményükben írták, azt szeretnék elérni, hogy a kereset 
elutasítsák, illetôleg a per jogerôsen megszüntetésre kerüljön. 

A MÁV tájékoztatása szerint a pályázó ügyvédi irodák az ajánlataikat már-
cius 30-ig adhatják be. Érvényes ajánlatot –– több feltétel mellett –– olyan 
ügyvédi iroda tehet, amely az elmúlt tíz évben holokauszttal vagy más, az em-
beri jogok megsértésével összefüggô, külföldiek károkozása ügyben látott el 
képviseletet, vagy közremûködött ilyen perben vagy peren kívüli eljárásban. 
Feltétel továbbá, hogy a pályázók mutassák be a szóban forgó perre vonatkozó 
részletes szakmai koncepciójukat. 

A pályázók ajánlatában meghatározott ár –– az ügyvédi munkadíj vállalt 
maximuma és az esetleges sikerdíj együttes összege –– nem haladhatja meg a 
45 millió forintot. Az ajánlatokat pontozási rendszer alapján bírálják el. Az ötfôs 
bíráló bizottságban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Pénzügy-
minisztérium és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által 
delegált tagokon kívül a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint jogi igazga-
tója vesz részt. 

A MÁV Zrt. közölte, hogy a felperesek keresete 2010. március 24-én megér-
kezett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba, de a MÁV Zrt.-nek hiva-
talosan még nem kézbesítették. A vasúttársaság arra számít, ha a chicagói 
bíróság a pert érdemi vizsgálat nélkül, eljárásjogi alapon nem szünteti meg, 
akkor a MÁV Zrt. hosszadalmas és költséges jogi eljárásnak néz elébe az Egye-
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HÍREK Róbert bácsi, a jó tanácsadó
Talányos választ adott a Magyar Nem-

zeti Bank (MNB) sajtóosztálya lapunknak 
arra a kérdésére, milyen alapon jelölték 
ki –– pályáztatás nélkül –– minap Bra-
-un Róbertet a cég kommunikációs 
tanácsadójának. A felelet lényege így 
szólt: „az MNB mindenkori munka-
vállalóit szakmai tapasztalatuk és rá-
termettségük alapján választja ki”. És 
aki enynyibôl nem lett tájékozottabb, 
az megtudhatta még, hogy a pénzügyi 
ötletgazda „további munkaviszony ke-
retében került alkalmazásra”. Braun 
(fiataloknak Róbert bácsi) nem a sem 
mibôl érkezett a felelôs pozícióba, 
megelôzôen Gyurcsány Ferenc bizal-
masa volt, stratégiai fôtanácsokat osz-
togatott, sôt korábban a megpuccsolt 
Medgyessy Péter kormányfô olda-lán 
is fényképeszkedhetett mint kommu-
nikációs helyettes államtitkár. (Halkan 
jegyzem meg: az MNB-munkavégzésnél 
elvárás a politikai függetlenség.)

Lapunk szerette volna megtudni, mi 
végre került hôsünk a jegybankhoz, 
szerzôdése meddig szól, mi szükség 
van a tanácsaira, azonkívül mekkora 
javadalmazást kap az adófizetôk 
pénzébôl –– a sajtóosztály azonban 
személyes titokra hivatkozva errôl 
hallgatott. (Ide biggyesztem –– és ez 
már a sors érdekessége ––, hogy Braun 
ember hitvese is potentát személyiség, 
Rozgonyi Krisztinát maga Bajnai Gor-
don miniszterelnök nevezte ki február 
elsejével a Nemzeti Hírközlési Hatóság 
tanácsának elnökévé, titulusa 2013 vé-
géig szól.)

Már ennyibôl is látni, Braun Róbert 
nem hétköznapi teremtés, nagy való-
színûséggel még hallani fogunk róla, 
talán idôvel azt is megtudhatjuk, hogy 
már most a Fideszhez húzza a szíve, csak 
egyelôre titkolja. 

Ennivaló ötlet
Ördög bújt a magyar vásárlóba –– de 

lehet, hogy csak valami jó értelemben 
vett tudatosság. Friss felmérések szerint 
tíz hazai vevôbôl nyolc ma már megnézi 
a termék származását, háromnegyedük 
szándékosan ügyel arra, hogy magyar 
élelmiszer kerüljön az asztalára. Elsô-
sorban az alapvetô élelmiszerek és a 
tejtermékek esetében van ez így. A 
jelenség új keletû, nemrég még ezen a 
területen is a multik uralták a pályát az 
importáruikkal.

Ezeket a sokszor zavaros eredetû ter-
mékeket volt kénytelen fogyasztani a 
jámbor magyar. Ráadásul a transzakció 
a külföldieket gazdagította, a nálunk 
megtermelt hasznot ugyanis nemes egy-
szerûséggel kivitték az országból.

Hogy mi hozta a fordulatot? Egyszerûen 
elege lett a magyar vidéknek a feje 
tetejére állított világból. A felhergelt 
gazdák elôször földhöz vágták a kalap-
jukat, kucsmájukat (ki mit viselt), majd 
gazdakörökbe tömörülve rövid idô alatt 
országos szociálisbolt-hálózatot ala-
kítottak ki. Ennek az a lényege, hogy 
a termelôk ettôl kezdve közvetlenül a 
boltokba vitték megtermelt áruikat, 
kiiktatva így a haszon lefölözésére 
spekuláló viszonteladókat, akik erre 
reagálva maguk kezdték el földhöz 
csapdosni a fejfedôiket. A bánatos ha-
szonlesôket leszámítva így mindenki 
jól jár.

Ez azonban csak a kezdet, van még 
bôven tennivaló. A szeszes italoknál és 
az édességeknél például kevésbé tartjuk 
fontosnak, hogy magyar eredetû legyen 
az áru (holott például a tokaji, egri, 
villányi bortól legalább olyan minôségû 
jókedvünk támad, mint bármelyik fran-
cia, spanyol, olasz társától). Van teendô 
a zöldség- és gyümölcsfronton is, itt még 
–– stílszerûen –– nem érett meg igazán 
a magyar gondolat. De állítólag már rü-
gyezik…

Pilhál György (Magyar Nemzet) 

Fidesz vezette koalíciós kormány sem az utóbbit, hanem a tehetôsebb csa-
ládoknak nagyobb segítséget jelentô adókedvezményt tekintette alapvetô esz-
köznek. A visszafogottságával társai közül kirívó Varga Mihály korábbi 
pénzügyminiszter a közelmúltban azt nyilatkozta, lehetôséget lát a ma 19 szá-
zalékos társasági adó mérséklésére, beruházási célú adókedvezmények nyúj-
tására, illetve adóegyszerûsítésekre. Bár utóbbira valóban elementáris igény 
van, egy ilyen tartalmú adócsomag jócskán elmaradna azoktól a várakozásoktól, 
amelyeket a párt keltett politikája iránt. Látványosan visszakozott korábbi am-
biciózus ígéreteitôl Orbán is a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetségének fórumán, ezúttal csupán azt ígérte, a vállalkozások adóterheit 
négy, a lakosságét hat év alatt csökkenti a régiós vetélytársak szintjére.

A Fidesz természetesen spórolna a közkiadásokkal is, de hogy melyekkel, 
arra szintén csak homályos ígéreteket tett. A kevés konkrétum egyikeként egy 
2008 novemberi törvényjavaslattal az állami vállalatok igazgatóságának és 
felügyelôbizottságának létszámát három-három fôben maximálnák, és a tagok 
csak a mindenkori átlagbérnek megfelelô fizetségben részesülnének. Meg-
spórolható százmilliárdokat láttak korábban a párt gazdaságpolitikusai a kor-
rupció kiiktatásában, a bürokrácia visszaszorításában, az állam mûködési 
kiadásainak megnyirbálásában, sôt az állami beruházások felülvizsgálatát is 
kilátásba helyezték. Ezzel szemben most már inkább hiányzó százmilliárdokat 
vélnek felfedezni, a Járai Zsigmond által vezetett szakértôi csoport például 
700 milliárdra tippelte az állami, az önkormányzati és a társadalombiztosítási 
szektor mûködéséhez szükséges pótlólagos forrásokat.

Voltak merészebb és provokatívabb ötletek is a takarékosságra. A Gyur-
csány-kormány „hiteltelen gazdaságirányítása” 2007-ben közel 300 milliárd 
forint kamatveszteséget okozott az állampolgároknak –– állítja a 2008-as költ-
ségvetéshez benyújtott fideszes módosító indítvány, amely szerint ezt egy 
kormányváltással meg lehetne spórolni. A magas kamatok miatt 2008 ôsze óta 
jócskán érte bírálat a jegybankot is, mondván, túlságosan lehûti a gazdaságot. 
Csakhogy a magyar állam kamatkiadási kötelezettségei egyre mérséklôdnek, 
a nemfizetés kockázatát kifejezô kamatfelár a 2009. márciusi csúcsnak ke-
vesebb mint felére apadt, az alapkamatot pedig a jegybank a nemzetközi krí-
zishelyzet csillapodtával történelmi mélypontra, 5,75 százalékra vitte le.

Nem járnak rosszul 
az Országgyûlésbôl kihulló 

honatyák
Az Országgyûlésbôl a tavaszi választások után távozó képviselôk a szabályok 

szerint hat hónapig kapnak juttatást, az újra meg nem választottak a korhatár 
elôtt öt évvel nyugdíjba vonulhatnak. 

Az ebben a ciklusban utoljára összeült parlament képviselôinek a mandá-
tuma az új Országgyûlés megalakulásával szûnik meg. A jogszabály „gondos-
kodik” azokról, akiket nem választanak újra. Az országgyûlési képviselôk ja-
vadal-mazásáról szóló törvény szerint ha a képviselô megbízatása az Ország 
gyûlés mûködésének befejezésével szûnik meg, akkor a volt képviselô –– 
újraválasz-tásának esetét kivéve –– további hat hónapon keresztül jogosult az 
alapdíja és a pótdíja megbízatása megszûnését megelôzô hathavi átlagának 
megfelelô összegre. 

A jogszabály rögzíti azt is, hogy az erre az idôre folyósított díjazás idô-
tartama is munkaviszonyban töltött idônek számít, és ezt az összeget ha a 
képviselô kéri, egy összegben kell kifizetni. Öregségi nyugdíjra jogosult az a 
képviselô –– az egyéb feltételek fennállása esetén ––, akinek e megbízatása az 
Országgyûlés mûködésének befejezésével szûnik meg, és a volt képviselô az 
ezt követô ötödik naptári év végéig az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt 
betölti. Ezzel az Országgyûlés hivatali szervezetét költségvetési befizetés nem 
terheli. Ha a képviselô az Országgyûlés mûködésének befejezése után újra 
jelölteti magát, a fenti öregségi nyugdíj, legkorábban a mandátumok igazolását 
követô naptól, akkor illeti meg, ha képviselônek nem választják meg újra. Ezek 
a szabályok ciklusok óta nem változtak, a parlament utolsó elôtti ülésén 
elfogadott egy új passzust, ám az csak az aktív képviselôket érinti. Kimondták: 
az országgyûlési képviselôk jogviszonya 36 órás munkaviszonynak számít. Ez 
azt jelenti, hogy ha egy képviselô más munkaviszonyból is rendelkezik jöve-
delemmel, akkor azután nem kell megfizetni a kétszázalékos egészségügyi 
hozzájárulást. Nem tudták viszont rendezni azt, hogy valamilyen meghatározott 
idôtartamú juttatásban részesüljön az elhunyt képviselô legközelebbi hozzátar-
tozója, ennek megoldásában a parlamenti ciklusban többszöri nekifutásra sem 
tudtak megegyezni a képviselôk.

térítési perhez kapcsolódva keresetet nyújtott be Chicagóban a magyarországi 
holokauszt áldozatainak és örököseinek egy csoportja ellenük.

A Magyar Nemzeti Bank, az Erste Group Bank, az MKB Bayerische Landes-
bank, az OTP Bank és a Creditanstalt bank elleni gyûjtôkereset szerint az al-
peresek vagy elôdeik részt vettek a népirtásban, bûnrészesek voltak benne, és 
felbujtottak rá azáltal, hogy kifosztották a zsidó áldozatokat, eltulajdonították a 
náluk ôrözött vagyont.

Az OTP Bank médiakommunikációs osztálya, a Magyar Nemzeti Bank sajtó-
osztálya, valamint az MKB és az Erste Bank is azt közölte, hogy a pénzintézet 
nem kapott keresetlevelet, ezért érdemben nem tud nyilatkozni. Az Unicredit 
bankot –– amely a fúziók és a felvásárlások révén a Creditanstalt jogutódja 
Magyarországon –– az MTI nem tudta elérni. Az OTP Bank jogelôdje, az OTP 
Nemzeti Vállalat 1949-ben jött létre jogelôd nélkül, az MKB-t pedig 1950-ben 
alapították.

A felperesek, „a banki lopás holokausztáldozatai” 1944-es árfolyamon szá-
molt 2 milliárd dollár vagyoni kár és a kamatok megtérítésére tartanak igényt. 
Ezenkívül büntetô jellegû kártérítést is követelnek, amelynek összegét késôbb 
állapítanák meg.

A válság jól átalakította a 
magyarok fogyasztási szokásait
A válság hatására rendesen átalakultak a magyarok fogyasztási szokásai. 

Elôször még a felhalmozott készleteinket emésztettük fel, de a válság mélyü-
lése rászorított minket arra, hogy a nyaraláson és a ruházkodáson spóroljunk, 
most már mindenbôl az olcsót vesszük, és még keveset is.

Nem tudni, megjelenik-e a fogyasztói bizalmi index erôsödése a kereske-de-
lemben és nem tudni, hogy a magyar háztartások fogyasztási szokásának vál-
tozása további visszaesést generál-e a magyar kiskereskedelemben. Kozák 
Ákos, a GfK Hungária Piackutató Intézet igazgatója szerint a rendelkezésre 
álló adatokból egyelôre nem olvasható ki, hogy a magyar fogyasztás kilábalása 
“U” vagy “W” alakú lesz-e –– írja a Napi Gazdaság.

Ami biztos, tavaly a háztartások a válságra reagálva csökkentették a napi-
fogyasztásicikk-kiadásaikat (eltüntetve a saját felhalmozott készleteiket), ám 
nem tértek át rögtön az olcsóbb termékekre. Majd a ruházkodáson és a nyara-
láson fogták meg a pénzt, végül a recessziós folyamat elmélyülésével megin-
dult a valódi spórolás –– mindenbôl az olcsóbbat, késôbb pedig abból is keve-
sebb mennyiséget.

A GfK adataival összecsengô uniós fogyasztási körképet tett közzé a Cete-
lem Bank is. A pénzintézet hatodik alkalommal hozta nyilvánosságra a Cetelem 
Körkép kutatási adatait, amely szerint a vezetô és fejlôdô tagállamok háztar-
tásai is jellemzôen úgy vélik, a válság tartós változásokat hoz a fogyasztási 
szokásaikban. A felmérésbôl kiderül, hogy a vizsgált tagállamok között Ma-
gyarország a legpesszimistább, ráadásul most egyedül, ugyanis korábban a 
portugálokkal együtt búsult a magyar fogyasztó. A 2010-es gyenge magyar 
várakozásokkal szemben a többi országban a fogyasztók közérzetét ábrázoló 
európai barométer javuló tendenciát mutat.

A Cetelem szerint az európai háztartásokban egyre tudatosabb vevôi ma-
gatartás bontakozik ki, ami egyrészt hitelezési szempontból elônyös, másrészt 
új termékkategóriák (bio, fair trade vagy low-cost) felfutását eredményezi. A 
Cetelem adatai szerint itthon 2009-ben ismét az árakkal lehetett vásárlót az 
üzletbe csalogatni. Az áruhitelezés visszaesett, egyben megindult a kihelyezett 
hitelek átstrukturálódása.

A Fidesz 
gazdaságpolitikai víziója

Választási gyôzelme esetén a Fidesz csak nehezen tudja megvalósítani az 
általa beígért radikális gazdaságösztönzô terveket. A párt társadalompolitikai 
elképzeléseinek múlt heti értékelése után ezúttal a gazdasági vízióit elemez-
zük.

„A Fidesz programja a vállalkozások terheinek mérséklésén keresztül meg-
valósuló munkahelyteremtés programja” — olvasható a 2007 decemberében 
kiadott Erôs Magyarország címû dokumentumban, amelyet a párt vezetôi ma 
is érvényesnek mondanak. A Bajnai-kormány itt is beelôzött: a foglalkoztatás 
olcsóbbá tétele érdekében öt százalékponttal mérsékelte a társadalombiztosítási 
járulékokat. További járulékcsökkentésre már aligha van lehetôség, mert így 
is tágult a járulékbevételek és a kifizetett járadékok közti rés, amit az adóbe-
vételekbôl kell –– egyre nagyobb részben –– kiegyenlíteni. Adókulcsokat 
mérsékelni pedig jószerével csak akkor lehet, ha az adórendszerben rejlô, még 
megmaradt kivételeket szûkítik, például az egyszerûsített vállalkozási adó és 
az egyszerûsített közteher-viselési hozzájárulás megszüntetésével, amit a Fi-
desz tágabb környezetébe tartozó közgazdák már régóta szorgalmaznak. A párt 
centrumában azonban nem ezt, hanem a kis- és középvállalkozások adó- és 
járulékterhelésének –- nem részletezett –– könnyítését szokták újabban 
emlegetni. A személyi jövedelemadó kulcsai is alacsonyak: az Országgyûlés 
már tavaly elfogadta a 2011-re érvényes szja-táblát, e szerint évi 15 millió 
forintos határig a jövedelmek csupán 17 százalékkal adóznak. Ez gyakorlatilag 
egykulcsos adót jelent, ami iránt Matolcsy is lelkesedik.

A pártelnök viszont nem. Ô a minap egyértelmûen a családi jellegû adózásra 
adta –– bizonyára perdöntô –– voksát, megfelelve fô szövetségese, a KDNP 
igényének. Az adórendszernek figyelembe kell vennie, hogy „a megkeresett 
összegbôl hányan élnek” –– mondta Orbán a Tv2-ben, vagyis a gyermekes 
családok ismét reménykedhetnek adókedvezményben. Sokkal kevésbé szá-
míthatnak a családi pótlék növelésére. Az 1998–2002 közötti periódusban a 
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Jönnek az égbôl is 
Létezik egy szerzôdés bizonyos ál-

lamok között, amely szerint légi úton 
kölcsönösen ellenôrizhetik egymást a 
bizalom és a békés egymás mellett 
élés, illetve a fegyverkezési verseny 
korlátozása jegyében. Ami azonban a 
napokban történt Magyarországon, az 
nem effajta szerzôdéses kapcsolat 
alapján történt. A két izraeli katonai 
felderítôgép berepülése másfajta 
„nyitott égboltot” mutat hazánk felett.

Ennek izraeli részrôl az a sajátossága, 
hogy olyan jogokat tulajdonít ma-
gának, amilyeneket más államok nem. 
Izrael állam vezetôi ma már nem csak 
a palesztinokkal szemben engednek 
meg maguknak olyan brutalitást, ami 
más államok esetében a világ élénk 
tiltakozását, esetleg az érintett állam 
bojkottját vonná maga után. Izrael 
azonban kivételezett helyzetben van, s 
ennek tudatában valószínûleg úgy 
gondolják az állam vezetôi, hogy ez a 
kivételezett helyzet az idôk végezetéig 
fenntartható, és köteles mindenki más 
ehhez a helyzethez alkalmazkodni. Ám 
ez a helyzet az utóbbi idôben némi-
képpen módosult. A dubaji gyilkosság 
során az izraeli titkosszolgálat olyan 
módszereket is alkalmazott, amelyek 
több európai ország érdekeit, presz-
tízsét súlyosan sértették. Most az an-
golok kiutasítottak emiatt egy izraeli 
diplomatát — állítólag Moszad-ügy-
nököt —, mert nem óhajtják tovább 
tûrni a jóindulatukkal és köztudott 
Izrael-barátságukkal való visszaélést.

Jellemzô, hogy bizonyos zsidó politi-
kusok erre azonnal az antiszemitizmus 
és az Izrael-ellenesség vádjával vála-
szoltak. Csakúgy, mint nálunk a nagy-
követ asszony, aki miközben próbált 
magyarázkodni a két katonai felde-
rítôgép ferihegyi gyakorlatozásával 
kapcsolatosan, azonnal támadta a Ma-
gyar Nemzetet, mert a lap egy tényt 
— tényszerûen — nyilvánosságra ho-
zott. Ráadásul a szájáról reflexszerûen 
pattant ki a vád: azonnal antiszemi-
tizmust és Izrael-ellenességet emle-
getett.

Mondják, a legjobb védekezés a tá-

madás. Lehet, hogy így igaz, de míg az 
antiszemitázás hosszú idôn át hatásos 
fegyvernek bizonyult, mert a náciz-
mus óta mindenki félt ettôl a meg-
bélyegzéstôl, ma már ennek a fegy-
vernek az éle a hosszú használatban 
kissé megkopott, és az ENSZ-nek, az 
Európai Uniónak, s lassacskán már az 
Egyesült Államoknak is kezd elege 
lenni az izraeli politikusok arro-
ganciájából és abból, hogy önmagukra 
nézve semmilyen erkölcsi vagy nem-
zetközi jogi normát nem tartanak 
kötelezônek.

Ám mindemellett nekünk a magunk 
politikusaival, illetve kormányzatával 
van bajunk, a magunk háza táján kell 
minél hamarabb söprögetnünk. Erre 
int bennünket többek között ezeknek 
az izraeli katonai gépeknek a be-
repülése, az ehhez kapcsolódó kor-
mányzati hazudozás és minden egyéb, 
ami ide tartozik.

Az egész ügyet a gyökeréig hatóan 
kell kivizsgálni, már csak azért is, 
mert ez nem egyszer fordult elô, és 
nem egyszeri vétségrôl van szó egy 
hivatalnok részérôl, akinek a me-
nesztésével és felelôsségre vonásával 
az ügy elintézettnek volna tekinthetô. 
Azt kell megvizsgálni elôször, hogy 
miért, mitôl ilyen nyitott fejünk felett 
az égbolt. Miféle kivételes elköte-
lezettség köt bennünket Izraelhez? 
Mert jól láthatóvá lett, hogy nemcsak 
Joav Blum seftelhet kormányzati tá-
mogatással Magyarországon, nem-
csak megbízói ácsingózhatnak nagy és 
értékes földterületek iránt, de izraeli 
fegyveresek is jönnek-mennek ebben 
az országban, gyakorlatozhatnak éj-
szaka Ferihegyen, az ország egyik 
legfontosabb stratégiai pontján, jöhet-
nek a felderítôgépek, és érinthetik a 
ferihegyi leszállópálya betonját, meg-
szerezhetnek bármilyen információt 
— polgárit és katonait —, ami csak 
érdekli ôket, anélkül, hogy a magyar 
állam védeni próbálná önmagát és 
polgárait, és persze katonai objek-
tumait.

Azt kell gondolnunk, hogy az ország 

felsô vezetésében valakik rendsze-
resen és szervezetten másfelé dolgoz-
nak, a nemzeti védelmi érdekekkel 
szemben más érdekeket szolgálnak. 
Ha ez így volna, az egyenlô lenne a 
hazaárulással. Egyelôre maradjunk 
annyiban, hogy ezt a veszélyes ren-
detlenséget és hazudozást fel kell 
számolnia az új kormánynak, a fe-
lelôsségre vonásnak pedig nemcsak a 
gazdasági bûncselekményekre kell 
majd kiterjednie, hanem például az 
ilyen esetekre is. Felettünk az égboltra 
pedig jobban kellene ügyelni, nem 
jobban, mint Izrael a saját légterére. 
Ha már ilyen nyitott a miénk, néha 
kötelezô lenne elreteszelni.

Amúgy köszönjük ezt a megdöbbentô 
és felvilágosító látogatást így válasz-
tások idején. Viszonozni aligha fogjuk, 
a magyar légierô gépei biztosan nem 
gyakorlatoznak majd Tel-Aviv felett, 
és nem érintenek izraeli leszállópályát. 
Nem is tehetnénk, nem is akarnánk. 
Annál inkább szeretnénk azonban 
biztonságban élni a magunk hazájában, 
a magyar állam védelme alatt.

Bíró Zoltán (Magyar Hírlap)

Hazatérési Hivatal 
Nemzetünk fontos erôforrása a valaha kivándorolt, vagy a már kivándo-

roltaktól született magyar népesség. A szellemi, lelki terrortól rövidesen 
felszabaduló nemzet megerôsítéséhez csaknem elengedhetetlen minél több 
magyar hazatérése.

Vélhetôen hamar föl kell állítani a Hazatérési Hivatalt.
Szerte a földkerekségen lobogott a piros-fehér-zöld zászló március 14-én, 15-

én: magyarok ünnepelték a magyar forradalom emlékét Genftôl Los Angelesig, 
Moszkvától Sydneyig számtalan helyen. Elmulaszthatatlannak érezték, hogy 
legalább néhány órára azonosuljanak nemzetükkel, s ünnepeljenek abban a 
tudatban, hogy most ott, ahol zúg az a négy folyó, és máshol is, szerte a gló-
buszon a magyarok Petôfit, Jókait, Kossuthot, Batthyányt és a többieket ün-
neplik.

Alighanem minden „odakint” élô honfitársunk abban reménykedik, hogy vala-
mikor hazatér; ha másként nem, nyugdíjasként megint nemzettársai között 
lesz. Igen, meg kell erôsítenünk ôket ebben: jöjjenek, a magyar haza várja 
ôket.

HAZAvárja ôket.
Nemcsak azokat, akik valaha üldöztetés miatt vagy könnyelmûség okán el-

hagyták a Duna, a Balaton, a Mátra, a Somogyság és más felejthetetlen szépség 
vidékét. Hanem azokat is, akik már „kint” születtek, de édesapjuk és édesanyjuk 
felébresztette bennük a magyar nemzethez való tartozás érzését.

Még akkor is, ha a nyelvet ideHAZA kell majd csiszolniuk.
A Hazatérési Hivatal az egyik legfontosabb nemzeti intézmény lehet a kö-

vetkezô években. Elsôként magáról a létezésérôl kell értesíteni az „odakint” 
ragadtakat, tudjanak róla, hogy van hová fordulniuk. A hivatal már puszta 
létével is jelzi, hogy az ország hazavárja egykori országlakosait és ezek utódait: 
a közösség számít elszakadt tagjaira.

Segíteni kell a HAZAtérést az ITTHONI otthon megteremtésének szervezé-
sével, a befektetési lehetôségek ajánlásával, állásajánlatokkal.

A pénzügyileg is kifosztott ország most aligha képes segéllyel támogatni a 
hazatérést, ám a tájékoztatással, a konkrét szervezéssel nagyon is sokat tehet 
azért, hogy honfitársaink hazataláljanak. A bizalom, amelyet a hazatérôk 
megtestesíthetnek, önmagában is fölemelô lehet a nyolcévi lelki és szellemi 
terror meggyötörte társadalomnak, a hazugságkoalíció áldozatainak. Nagy 
horderejû lehet a tudás, amelyet HAZAhoznak, a kapcsolatrendszer, amelyet 
ITTHONRÓL mûködtethetnek tovább.

Március 15-e jól mutatta ebben az évben is: regimentnyi kimûvelt emberfônek 
fontos a magyar nemzethez tartozás átélése szerte a világban. Nagy lehetôség a 
Hazatérési Hivatal felállítása ahhoz, hogy bekapcsoljuk ôket az újjáépítésbe.

Hortolányi Dénes (Gondola) 
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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 

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

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

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

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

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 
kaphatók.

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

Rendezvényekre
bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111
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Három az egyben: útikalauz Moldvá-
ba, szórakoztatón szívszorító olvas-
mány és –– ez a legfontosabb –– frap-
páns bizonyíték a tízéves csángó 
oktatási program fontosságáról és ha-
tékonyságáról. Nemrég gyönyörû vá-
logatás jelent meg moldvai magyar 
gyermekek írásaiból és rajzaiból. Úgy 
hozta a történelem, hogy évszázadokon 
keresztül nem nôhetett fel a moldvai 
magyarságban egyetlen olyan generá-
ció sem, amelyik tanulhatott volna ír-
ni-olvasni az anyanyelvén. Néhány 
„csángó értelmiségi” akadt ugyan 
(kántorok, papok és egy-két költô), de 
a többség nem tudta megosztani a gon-
dolatait magyarul az olvasóközönség-
gel. A sors fintora, hogy az utolsó utáni 
órában az asszimilációtól legveszélyez-
tetettebb generációnak adatott meg ez 
az esély.

Tyúkszer
Tyúkszer Klézsében van, én itt ülök.
Én szeretek menni az iskolába Klé-

zsén és szeretek játszódni.
Én szeretem az erdôt és a kicsi Tyúk-

szer patakot, ha nem vagyok az iskolá-
ban, én szeretek úszni.

Tyúkszerben vannak virágok és szép 
házak. Szeretnék menni Magyaror-
szágra a tanárval.

Én segítem mámám kapálni és moso-
gatni. Mikor az anyám nincsen honn, 
én játszódom.

Gergely Alina, Klézse
Az ötlet zseniális: írjanak könyvet 

magukról, hétköznapjaikról, szûkebb 
pátriájukról azok, akiket kezdetben 
magánházaknál délután és hétvégeken 
tanítottak meg magyarul írni-olvasni 
bátor és elkötelezett emberek –– a ha-
tóságok, a helyi rendôr és sok esetben 
a pap tiltó szava ellenére. A folyamat 
persze nem könyvírással kezdôdött, 

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! 

Foglalja le repülőjegyét nálunk április 30-ig es cserébe egy $50 vagy $100 értékű 

vouchert adunk ajándékba!

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

„A mi falunkban csángók laknak…

hanem a lassan tizedik évéhez köze-
ledô moldvai magyar oktatási prog-
rammal, mely mûködése során eddig 
közel ezerötszáz gyermeknek adta 
meg a lehetôséget, hogy ôsei nyelvén 
is megtanulja a betûvetést. Népmesei 
vagy inkább hollywoodi filmbe illô 
fordulat, hogy e gyerekek között akad 
olyan is, aki azóta elvégezte (magyarul) 
az egyetemet, és immár a program 
egyik oktatójaként tért vissza segíteni 
a többieken.

Búcsú
Nálunk a búcsú június 24. A misét, ha 

jó idô lesz, csánják ki a hegyen, de ott 
nagyon szép, mert az egész falu menen 
misére.

Akkor jönnek sok emberek más fa-
luból is. Azok az emberek jönnek, jár-
ják meg nyámjaikat. Nagyon szép a 
búcsú.

Calara Ana Maria, Diószén
Pár évvel ezelôtt a szervezôk ver-

senyt hirdettek, amelyben a csángó 
falvakban tanuló gyermekek vethették 
össze tudásukat, hogy ki tudja minél 
részletesebben, ötletesebben megis-
merni és megismertetni szülôfaluját. 
A versenyre való felkészülés során a 
gyerekek magyar tanítóik útmutatását 
követve kezdtek információgyûjtésbe. 
Egy-egy lelkesebb gyermeksereg ––
néprajzosokat is túlszárnyalva –– 
komplett monográfiára való anyagot 
gyûjtött. Volt közöttük helytörténet, 
monda, népdal, tájnevek és csúfnevek 
jegyzéke, népi imádság, különbözô 
szokások. A folklór jelenségein túl 
egyik falu diákja a helyi iskola tör-
ténetét írta meg, más a nagyanyja 
receptjét örökítette meg, míg több he-
lyen is precíz térképet szerkesztettek, 

gondosan bejelölve házról házra, utcá-
ról utcára, hol melyik falusi lakik. 
Mindemellett számos rajzon, festmé-
nyen látható a falvak tájképe, az em-
berek viselete, háza, lova, szekere.

A külsôrekecsini guzsalyasok
Engem Csûri Krisztinának hívnak, 

és Külsôrekecsinben lakom. Nagyon 
örömes vagyok, hogy tudom a régi ha-
gyományokat a falunkból.

Amikor az édesanyáink lányok vol-
tak, akkor guzsalyasba jártak. Minden 
este a lányok gyûltek össze egy házba, 
és ott fontak, varrtak, szôttek és éne-
keltek.

Bármilyen éneket énekeltek. De volt 
egy ének, melyet örökké énekeltek a 
lányok. Ennek az éneknek a címe, 
hogy „Este van, este van…”

De a fiúk se ültek honn. Ôk is mentek 
a lányokhoz, és a lányak a házában kár-
tyát játszottak büntetésre. Aki vesz-
tett, az olyan büntetést kapott, hogy 
vágjon egy öl fát, vagy tokojzon egy 
zsák pujt.

Mikor késô volt, akkor a fiúk mentek 
haza, aztán a másik este is mentek más 
lányhoz, és újból kezdték a játékot.

Ilyenek voltak a guzsalyasok az én 
falumban.

A kétségkívül jelentôs munka leg-
fôbb értékének mégis a fogalmazások 
bizonyultak. Ezek az írások tökéletes 
látleletét adták a magyarul tanuló 
csángó gyermekek nyelvbéli tudásá-
nak, emellett közvetlen stílusban is-
merhettük meg a világról (és szûkebb 
hazájukról) alkotott gondolkodásukat.

Miután a hatalmas és értékes anyag 
összegyûlt, döntés született arról, ér-
demes lenne mindezt könyv formájá-
ban is megjelentetni. A hosszú folya-

mat eredményeképpen 2009 második 
felében került ki a nyomdából a Varga 
Máté által szerkesztett és a Moldvai 
Csángó Magyarok Szövetsége által 
kiadott kötet. „A mi falunkban csán-
gók laknak…” címû könyv a diákok 
szemén (és szívén) keresztül mutat be 
huszonegy csángóföldi települést 183 
oldalon, sok színes térképpel és az ok-
tatási programot összefoglaló utószó-
val.

A csilján
Most leírom, mit csinálunk a csilján-

val.
Menünk az erdôre, s gyûjtünk sok 

csiljánt, majd hazavisszük. Hamarább 
meg kell takarítani és mosni, azután 
még feltesszük forró vízbe fôzni. Mi-
kor megfôtt, le kell szûrni.

Fogunk egy serpenyôt, teszünk bele 
olajat, vágunk bele hajmát, és még kell 
várni picit, és tesszük bele a csiljánt. 
Pároljuk cseppet, majd ráütjük a to-
jást. Mikor megsült, meleg máléval 
megesszük.

Jó étvágyat!
Isvanca Maria-Magdalena, 

Nagypatak
A szó szerint nemzetmentô progra-

mot minden évben támogatta az anya-
országból a szakminisztérium, de leg-
alább ilyen fontosak voltak a magán 
személyek adományai is, akik „ke-
resztszülôként” támogattak egy-egy 
csángó iskolást. Kiépült egy jól átgon-
dolt hálózat, mely képes a Bákó me-
gyei magyar gyerekeket integrálni az 
óvodától az érettségin át az egyetemig. 
Jelenleg huszonegy helyszínen taníta-
nak, és ennek a könyvnek a példája is 
azt mutatja, érdemes lenne a progra-
mot további huszonöt–harminc telepü-
lésre kiterjeszteni.

(„A mi falunkban csángók lak-
nak…” Válogatás moldvai gyermekek 
írásaiból és rajzaiból. Moldvai Csángó 
Magyarok Szövetsége, Bákó, 2009. 
Ára: 4000 forint) 

Lukács Csaba 
(Magyar Nemzet)
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Az Egyesült Államokban született 

gyermekek majdnem fele kisebbségi 
szülôktôl származik –– írja a New 
York Times. A lap által idézett 
társadalom-kutatók szerint azonban 
néhány éven belül paradox lehet 
kisebbségekrôl beszélni. 

Az ázsiai, fekete és hispán szülôk 
gyermekeinek száma már a most nyil-
vánosságra hozott kutatások szerint 
majdnem túllépi a fehérekét: a 2008 
júliusát megelôzô 12 hónapban kisebb-
ségiek tették ki az összes amerikai 
születés 48 százalékát. Ugyan a gaz-
dasági válság némileg törést hozott a 
felfelé ívelô tendenciákban –– a bi-
zonytalan helyzet miatt kevesebben 
vállalnak gyereket –– a legóvatosabb 
becslések szerint is néhány éven belül 
50-50 százalék lesz ez az arány.

„A jelek arra utalnak, a többségi szü-
letések száma 2012-re 50% alá eshet” 
–– mondja Carl Haub, a Population 
Reference Bureau vezetô demográ-
fusa. 

Az arányok az elmúlt húsz évben 
rendkívül gyorsan változtak: 1990-ben 
még túlnyomó, kétharmados többség-
ben voltak a fehérek, különösen a fi-
atal korosztályban. Azóta azonban ko-
moly eltolódás történt, a számok 
alapján a folyamat pedig csak erôsödni 
látszik: a húsz év alattiaknak már csu-
pán 57 százaléka tartozik a többségi 
népcsoporthoz a tíz évvel ezelôtti 61 
százalékhoz képest, míg az öt év alat-
tiak 47 százaléka fekete, ázsiai vagy 
hispán.

„Az öregek számára egyre könnyebb 
az élet, míg a gyermekvállalás egyre 
kockázatosabb” –– írja Kenneth M. 
Johnson és Daniel Lichter egy nyil-
vánosságra hozott tanulmányban. 
„Amerika kettéválik: kérdés azonban, 
hogy az öregebb, nagyrészt fehér po-
puláció, mely jórészt továbbra is bir-
tokolja a hatalmat, mennyire lesz 
majd hajlandó a jövôben a fiatalabb, 
és tôle teljesen idegen kultúrájú 
generáció érdekében tevékenykedni. 

Megszavazzák-e majd az olyan iskolák 
támogatását, ahová szinte alig járnak 
hozzájuk hasonló hátterû gyermekek?” 
–– valószínûleg ezek a jövô Ameriká-
jának egyik legfontosabb kérdései. 

Különösen a hispánok számában mu-
tatkozik komoly emelkedés: míg az el-
múlt években a fehér mellett a fekete 
és az ázsiai gyermekek számában is 
relatív visszaesés mutatkozik, sôt, a 
fehérek és az ázsiaiak születésszáma 
már a halálozásoké alatt van, minden 
egyes elhunyt hispánra tíz születô jut. 

* * *
Emil Boc miniszterelnök egy kor-

mányülést követôen bejelentette, 
hogy feloldották a tilalom alól azokat 
az utolsó dokumentumokat is a for-
radalom peranyagából, amelyekhez 
nem férhetett hozzá a közvélemény. A 
döntést azzal indokolta, hogy ezek nem 
sértik Románia nemzetbiztonságát, 
nem jelentenek veszélyt a közrendre, 
nem sértik sem közjogi, sem magán-
személyek érdekeit.

Az intézkedést a forradalmárok szer-
vezetei kérték, akik azt kifogásolták, 
hogy a rendszerváltás után húsz évvel 
sem férhetnek hozzá ezekhez az ira-
tokhoz. Az 1989-es események idején  
1104 személy vesztette életét, 3 ezren 
megsebesültek. Az ügyészek húsz év-
vel a rendszerváltás után is vizsgá-
lódnak két bûnügyben, azt próbálják 
tisztázni, hogy milyen körülmények 
között halt meg 48 ember és sérült 
meg további 150.

Eddig 250 egykori kommunista veze-
tôt és volt tábornokot állítottak bíróság 
elé. A legkeményebb büntetést Mihai 
Chitac és Victor Athanasie Stancu-
lescu nyugalmazott tábornokokra rót-
ták ki, ôket 2008-ban jogerôsen 15 év 
börtönbüntetésre ítéltek a temesvári 
felkelés eltiprásáért.

* * *
A volt román kommunista titkosszol-

gálat, a Securitate iratainak interneten 
való összegyûjtését és közzétételét 
kezdeményezi Tôkés László európai 

parlamenti képviselô, aki ennek érde-
kében munkacsoport életre hívását 
javasolta

A romániai európai parlamenti kép-
viselô Nagyváradon tartott sajtótájé-
koztatóján közzétette A kollektív em-
lékezet virtuális gyûjteménye címû 
felhívást, amelyben javaslatot tesz 
egy munkacsoport megalapítására. Ez 
a bizottság lehetôvé tenné, hogy a 
világhálón összegyûjtsék mindazt, 
amit a Securitate tudott a romániai 
magyar társadalomról, és azt is, amit a 
romániai magyarok megtudtak az egy 
-kori kommunista hatalmat kiszolgáló 
intézményrôl. 

Tôkés szerint lehetôvé kell tenni, 
hogy bárki feltölthesse saját dosszié-
ját, és így létrehozzák a kollektív em-
lékezet virtuális gyûjteményét, ame-
lyet a széles közvélemény is tanulmá 
nyozhat. A tervek szerint összefog-
lalókkal és visszaemlékezésekkel is 
kiegészítik majd a gyûjteményt. 

Az EP-képviselô azzal indokolta a 
kezdeményezést, hogy a mai napig 
sem sikerült feltárni kielégítô módon 
a Securitate archívumában ôrzött 
doku-mentumokat. „Jogunk van tudni, 
ki kit súgott be, mint ahogyan azt is 
jogunk van tudni, kik és hogyan szol-
gálták a diktátort (Nicolae Ceauses-
cut), látnunk kell tehát az egész rend-
szert is” ––  olvasható a felhívásban. 

* * *
A mexikói Carlos Slim lett a világ 

leggazdagabb embere a Forbes sze-
rint, megelôzve ezzel az 1994 óta min-
dig elsô helyen végzô Bill Gates Mic-
rosoft-alapítót és Warren Buffett 
befektetési gurut.

Carlos Slimnek a telekommunikációs 
iparban vannak érdekeltségei, vagyo-
na a magazin számításai szerint 53,5 
milliárd dollár. Ez azt jelenti, hogy az 
elmúlt 12 hónapban 18,5 milliárd 
dollárral nôtt a vagyona. Köszönhetôen 
a tulajdonában álló America Movil 
társaságnak, melynek részvényei 35 
százalékkal emelkedtek egy év alatt.

A legújabb hungaricum
A tokaji, a herendi és a halasi csipke mellé feliratkozik 

egy új hungaricum, aminek neve: politikai felelôsségvál-
lalás. Nem ám úgy, mint a nyugati demokráciákban. 
Mert mi is a politikai felelôsségvállalás, ez a felnôttesen 
komoly kifejezés, ami mostanság a napi hírek visszatérô 
szereplôje? Nem más, mint a parlamenti demokrácia 
nélkülözhetetlen kelléke. A választók voksaikkal párto-
kat küldenek a parlamentbe, a pártok pedig szakpolitiku-
sokkal állnak neki a kormányzásnak.

Mindez rendben is van mindaddig, amíg a szakpolitikus 
(miniszter, államtitkár, polgármester), aki döntési hely-
zetben van, rútul le nem tér arról az útról, amivel a vá-
lasztói megbízták. Bármennyire is következmények 
nélküli ország vagyunk, az emberek pontosan megérzik 
a pillanatot, amikor az adott politikus eljátssza a bizalmi 
tôkéjét vagy annak maradékát. Sôt, húsz év gyakorlata 
megtanított, ki értékes, ki hiteltelen, de megtanultuk azt 
is, hogy a politikus hivatalos megítélése nem mindig esik 
egybe a nép értékrendjével. Amikor a bizalomvesztés 
bekövetkezik, egy magát demokratának gondoló közem-
bernek nem marad más választása, mint vállalnia azt a 
bizonyos politikai felelôsséget és távoznia. Ennyit beve-
zetôben. És most lássuk a magyar közéletet. 

A politikai felelôsséget mint édes csokitortát a politi-
kusok a közelmúltban kezdték fogyasztani, míg a mi ha-
sunkat csapta el a sok politikai felelôsségérzet szertelen 
igyekezete. Eddig Kulcsár Attila ügyében hallottunk 
elôször –– mint röhejes közjátékról --– politikai menedék-
jogról. A bróker Áder Jánostól kért „politikai menedék-
jogot”. Mi ez? Áder a Fidesz titkos bunkerébe rejtegeti 
Kulcsárt, vagy örökbe fogadja, mint kései gyermeket, 
akit megvéd a pártfegyelem? Milyen a politikai mene-

dékjog az ötödik kerületben? Körülbelül így kell külön 
értelmezô szótár nálunk a politikai felelôsség magyar válto-
zatához. Amióta egymás után robbannak ki a korrupciós bot-
rányok, egyre többet hallunk a politikai felelôsségvállalásról 
a gyanús, vagy még gyanúsabb politikusok szájából. De nem 
olyan értelemben, ahogy annak idején Suchmann vagy Petô 
hátrébb léptek a rajtvonaltól. Nem. Az „új undokok” azért 
vállalják a politikai felelôsséget, hogy maradjanak. Szekeres 
Imre például a Hír TV-ben találta meg tárcájának lejáratóját, 
esze ágában sincs távozni, sôt nála a politikai felelôssége ab-
ban áll, hogy „rendet csinál”. Csatlakozik hozzá Budapest el-
vásott vôlegénye, Demszky Gábor. Az utóbbi szerepe rop-
pant vulgárisan megfogalmazható: ha tudott a BKV ügyeirôl, 
akkor azért kell mennie, ha nem tudott, akkor pedig azért. És 
ez áll az egész szánalmas szocialista–szabad demokrata koa-
lícióra. Ennél mocskosabb, arcpirítóbb, az adófizetôket több-
szörösen megtipró, zsaroló, totálisan hülyére vevô korrupt 
társulat nem nôtt még rákos daganattá a fôváros testén. 

A szocialisták még a huszonnegyedik órában sem képesek 
viselkedni. Nem fogadják el vizsgálóbizottságuk jelentését, 
mert az vállalhatatlan. Hagyó Miklós politikai felelôssége 
nyilván annyi, hogy nem kubai szivaros dobozban kérte a 
milliókat. Horváth Csabának meg semmiért sincs semmi 
felelôssége. A politikai felelôsség nem büntetôjogi formula. 
Erkölcsi kategória, ha értik, mire gondolok, de aki erkölcsileg 
nulla, az úgy gondolja, van ez olyan hatásos menedék, mint a 
mentelmi jog. A hivatásos rettegôknek üzenem, Balsai Ist-
ván elmondta, nem politikai felelôsségre vonás kezdôdik az 
új kormány megalakulásával, hanem az e mögé bújó csalók, 
sikkasztók, hamisítók, korrumpáltak, tolvajok, vesztegetôk és 
más országrontó döntéshozók nevesítése. 

Seszták Ágnes 
(Magyar Nemzet)  



A második Bill Gates alig elmaradva 
a második helyre szorult 53 milliárdos 
vagyonával. A Microsoft alapítója az 
elmúlt egy évben 12 milliárd dollárral 
növelte vagyonát, egyértelmûen a 
Microsoft részvényeinek 50 százalékos 
emelkedése miatt. Warren Buffett 
tízmilliárdot keresett tavaly, vagyona 
így elérte a 47 milliárd dollárt. A pén-
zügyi guruként emlegetett milliárdos 
tavaly ötmilliárd dollárt fektetett be a 
Goldman Sachsba, hárommilliárdot 
a General Electricbe.

Az idei listán 1011 milliárdos szerepel, 
tavaly még 793-an voltak. Átlagos va-
gyonuk 3,5 milliárd, átlagosan 500 
millióval nôtt a vagyonuk egy év alatt. 
A milliárdosok 12 százalékának csök-
kent csak a vagyona, a többieké nôtt. 
Még mindig az Egyesült Államokban 
van a legtöbb gazdag, a világ milliár-
dosainak negyven százaléka itt él. A 
listán 97 új tag van, az újak közül az 
ázsiaiak vannak többségben. Érdekes-
ség, hogy Finnország és Pakisztán elsô 
milliárdosát köszönthetjük az idei lis-
tán. Oroszországban 62 milliárdos van, 
Kínában 89, ezzel a második helyen 
állnak az országok közötti verseny-
ben.

* * *
Az életfogytig tartó kényszermunka 

mellett súlyos pénzbüntetést is kirót-
tak a többek között gyilkosság vád-
pontjában is elítélt három magyar 
„zsoldosra” –– adta hírül az Afrique 
Libre szenegáli újság honlapja .

A bûnösöknek –– az ítélet szerint ––
áldozatuk hozzátartozóinak kell kár-
térítést fizetniük több millió afrikai 
valutaközösségi frankban. (Az afrikai 
valutaközösségi frank, vagy CFA-
frank korábban a francia frankhoz, ma 
az euróhoz kötött árfolyamú pénznem. 
A Szenegálban is fizetôeszközként 
használt 100 CFA-frank megközelítôleg 
30 centet ér.)

Az ítélet szerint a meggyilkolt taxiso-
fôr két özvegyének egyenként 10-10 
millió CFA-frank értékû összeget kell 
kifizetniük. Az áldozat volt feleségét, 
akivel négy közös gyermekük van, 20 
millió CFA-frank illeti. Az áldozat 13 
felnôtt gyermekének együttesen két 
és fél millió, fivérének és nôvérének 
pedig egymillió jár. Az elrabolt terep-
járóért majd 3 millió CFA-frank kár-
térítést kell kifizetniük. Ez körülbelül 
18,4 millió forintnak felel meg.

A vádirat szerint a 29 éves G. Géza, 
a 32 éves N. Zoltán és a 34 éves F. 
Tamás 2006 áprilisában megfojtotta 
szenegáli taxisofôrjét, aki bérbe adta 
nekik a terepjáróját. A védelemnek 15 
napja van a fellebbezésre. 

Szenegálban a kormány elismeri az 
állampolgári jogokat, de az amerikai 
külügyminisztérium március elején 
nyilvánosságra hozott, a tavalyi esz-
tendôt összegzô jelentésébôl kiderült: 
a nyugat-afrikai ország igazságszolgál-
tatási rendszerében számos probléma 
jelentkezik. Ezek közé tartozik, hogy a 
fogvatartottakkal embertelenül és 
megalázóan bánnak, a börtönök túl-
zsúfoltak, az elôzetes letartóztatásban 
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Sarrazin az oktatáspolitika újragondo-

lását is követelte. Szerinte nem újabb 
személyzetre lenne szükség, hanem 
okos tantervekre és alaposan kellene 
ellenôrizni, megcsinálják-e házifelada-
taikat a gyerekek. Ha kétszer elmarad-
nak vele, akkor felére csökkentené a 
családi pótlékot. 

A „Szabadság, ahogyan én látom –– Az 
integráció esélyei és határai” mottóval 
megrendezett rendezvényen Jörg-
Uwe Hahn (FDP) igazságügyi és 
integrációs miniszter védelmébe vette 
Sarrazin meghívását. Nem szabad be-
vezetni a gondolkodási tilalmat –– 
mondta. „Egy nyitott és ôszinte diag-
nózist” kell felállítani arról, milyen 
problémák adódnak az integrációval –
– tette hozzá. 

Sarrazin tavaly szeptemberben nagy 
vihart kavart a Lettre Internationalnak 
adott, a bevándorlókat bíráló interjú-
jával. 

* * *
Ján Slota,a Szlovák Nemzeti Párt 

elnöke szerint a magyar hadsereg már 
a folyókon való átkelést gyakorolja, 
mert innen tervezik a katonai táma-
dást. 

A magyarellenességérôl elhíresült 
pártvezér szerint a szlovák  vezérkar 
és hadsereg alkalmatlan a harcra, ki-
véve a zsolnai ezredet.
Milan Vanga, a szlovák fegyveres 

erôk szóvivôje nem volt hajlandó kom-
mentálni a pártelnök szavait.

A Szlovák Nemzeti Párt a magyar 
politikusok megnyilvánulásait elítélô 
parlamenti nyilatkozatot szorgalmaz.

* * *
A Vladimír Meciar vezette Demok-

ratikus Szlovákiáért Mozgalom-Nép-
párt (LS-HZDS) a honlapján közzétett 
közlemény szerint büszkeséggel emlé-
kezik a Magyarország és Szlovákia 
között 1995. március 19-én aláírt alap-
szerzôdésre. A két ország között el-
mérgesedett viszony ellenére a LS-
HZDS szerint Vladimír Meciarnak 
köszönhetôen a szerzôdés máig hatóan 
biztosította a kapcsolatok stabilitását.
Marián Klenko, a párt országos ta-

nácsának elnöke bírálta Kövér Lász-
lót, a Fidesz választmányi elnökét, 
mert egy zirci lakossági fórum után 
azt mondta a Sme címû napilapnak a 
magyar külpolitika új irányáról, hogy 
„nem fogunk Fico úrtól és pláne nem 
Meciar és Slota uraktól bocsánatot 
kérni amiatt, hogy létezünk. Azokat a 
diplomáciai eszközöket, amelyekkel 
országunk negatív imázsa ellenére a 
Fidesz rendelkezik, arra fogjuk kihasz-
nálni, hogy nyomást gyakoroljunk 
azokra, akik azt gondolják, a magyar-
ellenes politikával elfedhetik a belpo-
litikai problémákat”. Klenko felszólí-
totta a Fideszt és minden demokratikus 
magyar pártot, hogy ítéljék el a Job-
bikot.

Az Európai Parlamentben is szóba 
kerültek a magyar–szlovák kapcsola-
tok. A Szlovák Nemzeti Párt (SNS)-
képviselôje, Jaroslav Paska napiren-
den kívüli felszólalásában arról 
beszélt, hogy Magyarországon asszi-
milálják a szlovák kisebbséget. Paska 

lévôknek néha túlságosan hosszú idôt 
kell eltölteniük ügyük bírósági tárgya-
lása elôtt. 

Egy szenegáli emberi jogi szervezet 
megállapítása szerint az országban 37 
börtön van, egyenként 3 ezer rab fog-
va tartására, de a valóságban –– egy 
tavaly nyári felmérés szerint –– több 
mint 7 ezer fegyenc raboskodik e 
fegyintézetekben. Az ENSZ egyik sza-
kértôi csoportja szeptemberben beju-
tott Dakar központi gyûjtôfogházába, 
a Rebeuss-ba, ahol akkor 1592 embert 
tartottak fogva, holott csak 800 fo-
golyra méretezték eredetileg. A szak-
értôi csoport ugyancsak kifogásolta, 
hogy a foglyok letartóztatásuk után 48 
órával sem kaphatnak jogi védelmet.

Mindezek a problémák a három ma-
gyar elítélttel kapcsolatban is felme-
rültek. Tettüket 2006 áprilisában kö-
vették el, és néhány nap múlva már el 
is fogták ôket. Az azóta eltelt idôszak-
ban Yves Marliere, Magyarország 
dakari tiszteletbeli konzulja igyekszik 
segíteni ügyükben. A konzul korábban 
elmondta: számtalan levelet írt, renge-
teget utazott a magyarok ügyében. Az 
idén január 21-én, amikor Kótay 
László, a Környezetvédelmi és Vízü-
gyi Minisztérium szakállamtitkára 
egy tanácskozásra Dakarba utazott, és 
fogadta ôt a miniszterelnök, elkísérte, 
és közbenjárt a kormányfônél, hogy 
minél elôbb tûzzék ki a tárgyalást. Az 
igazságügy-minisztérium utasította a 
dakari esküdtszéket, hogy március 22-
ére tûzzék ki a tárgyalást, de a tolmács, 
Moirdjie Touret szenegáli-mali ál-
lampolgár nem jelent meg. A tiszte-
letbeli konzul kérésére ezért a szene-
gáli igazságszolgáltatás történetében 
példátlan módon szombaton ült össze 
az esküdtszék, s még aznap meghozta 
ítéletét.

* * *
A konzervatív német napilap Sarrazin 

tapsot kap bevándorlókritikájáért cí-
mû cikkében ismerteti a Bundesbank 
elnökségi tagjának integrációs javas-
latait.
Thilo Sarrazin a volt belügyi szená-

tor ismét bírálta a bevándorlók hiány-
zó „integrációs elkötelezettségét.” Az 
egykori SPD-politikus kijelentette, 
hogy sokan, akik a Közel-Keletrôl és 
Afrikából érkeztek, nem kívánnak 
megtanulni németül. Mint fogalmazott: 
feltûnô, hogy a török és arab gyerekek 
sohasem hívnak meg magukhoz német 
vendégeket. Szerinte a hiányzó integ-
rációért döntôen a külföldiek felelô-
sek. 

Az EU-tagállamokból érkezettek, az 
oroszországi németek és a vietnamiak, 
megerôltetik magukat és hasonlóan jó 
eredményeket érnek el, mint a néme-
tek. Egészen másként néz ki a helyzet 
az afrikaiaknál, törököknél és közel-
keletieknél. A volt politikus nagy tap-
sot kapott elôadásáért. Az épület elôtt 
azonban a „Wiesbadeni Szövetség a 
Jobboldal Ellen” két tucat tagja és a 
Baloldali Párt tartományi képviselôi 
tüntettek ellene. 

szerint Szlovákiában tiszteletben tart-
ják a magyar kisebbség jogait.

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) 
elutasítja, hogy kampánytéma legyen 
a szlovák nyelv oktatásából. Szigeti 
László, az párt oktatási alelnöke, volt 
szakminiszter úgy véli, elôbb alapos 
tényfeltárásra van szükség a magyar 
iskolákban, s csak ha hiányosságokat 
észlelnek, akkor kell hozzáfogni azok 
kiküszöböléséhez. Nem ért egyet az-
zal, hogy az állami tanfelügyelôséget a 
magyar iskolákban esedékes ellenôr-
zésekkel bízták meg. Utalt arra is, 
hogy a kormány errôl sebtében dön-
tött, és Ján Mikolaj (SNS) szakmi-
niszter is elismerte, hogy Sólyom 
László magyar elnök államnyelv-ok-
tatással kapcsolatos kijelentésére ad-
tak választ. Szerinte kampánycélokat 
szolgál, hogy a nemzetiek által vezetett 
oktatási tárca a választások elôtt pár 
hónappal vette elô ezt a problémát.

Míg a Híd elnöke, Bugár Béla azt 
szorgalmazza, hogy az egyik idegen 
nyelv terhére oktassanak szlovákot, az 
MKP szerint elegendô a heti órakeret 
szlovák nyelvbôl. 

* * *
Magyarországon ijesztô méreteket 

öltött a nacionalizmus, és bármi is lesz 
a választás eredménye, biztos, hogy a 
„magyar probléma” a szlovákiai vá-
lasztási kampány egyik meghatározó 
témájává válik –– véli a Pravda címû 
szlovák napilap. „Nem biztos, hogy a 
jövôben is kiegyensúlyozottak lesznek 
a felek közti erôviszonyok. A magyar 
kisebbségi pártok ugyanis nagyon 
sikeresen mozgósítják erôiket, míg a 
szlovák pártok hazafiasságukat csak 
tettetik” –– írta a lap. A konzervatív 
Frankfurter Allgemeine Zeitung sze-
rint „a magyar szocialisták rettegnek a 
bukástól az áprilisi választásokon. Az 
ellenzék az abszolút többséget reméli 
–– mert a harmadik erô szélsôjobb-
oldali.” A német lap azt írta, hogy 
Orbán Viktornak a következô tör-
vényhozási ciklusban a mélyreható 
társadalmi megújulást végre kell haj-
tania.

* * *
Több más állam mellett Magyaror-

szág is kap különleges pénzsegélyt 
2010-ben az amerikai védelmi minisz-
tériumtól, a segítséget az Afganisztán-
ba utazó csapatok képességeinek ja-
vítására adják, közölte a Pentagon.

A védelmi tárca értesítette a washing-
toni kongresszust: nyolc ország össze-
sen 350 millió dollárt kap a segélyezés 
keretében.

Magyarország mellett Grúzia, Hor-
vátország, Észtország, Litvánia és 

Lettország azért részesül segélyben, 
hogy katonáik jobban együtt tudjanak 
mûködni a terrorellenes és stabilizá-
ciós mûveletekben az amerikai erôk-
kel Afganisztánban. A Pentagon 
ugyancsak segíti Jement és a Fülöp-
szigeteket, amelyek saját hadseregü-
ket erôsíthetik a támogatásból.

A 2006-ban létrehozott különleges 
segélyezési alapból a Pentagon eddig 
több mint száz képzési és képességja-
vító programot finanszírozott a világ 
ötven országában.

A Pentagon nem közölte, hogy az 
egyes országok mekkora összeget 
kapnak. A különleges segélyezési 
programok részletei –– azok leírása, 
menetrendje és költségei –– akkor 
válnak majd ismertté, amikor a Penta-
gon újabb értesítést fog küldeni a 
kongresszusnak a szóban forgó prog-
ramok végrehajtása elôtt legalább két 
héttel.

* * *
Megszületett a koldulási tilalom: „a 

maffia gyalogsága” címû cikkében 
foglalkozik a bécsi városvezetés dön-
tésével az egyik osztrák napilap. miu-
tán a bécsi szenátus betiltotta az üz-
letszerû koldulást. A többségi SPÖ 
-frakció mellett a néppárt és az FPÖ 
képviselôi is támogatták a tartományi 
biztonsági törvény módosítását. A szi-
gorítást ellenzô zöldek kérésére a jog-
szabályról név szerinti szavazás dön-
tött. A jogszabály szerint az üzletszerû 
koldulást legkésôbb június végétôl 700 
euróval lehet büntetni. Ettôl eltekintve 
azokat a személyeket távozásra lehet 
kényszeríteni, akik a középületbe tör-
ténô bejutást akadályozzák, illetve 
hátráltatják az intézmény rendeltetés-
szerû használatát. Wolfgang Ulm 
néppárti képviselô a törvénymódosítást 
nagy dobásként értékelte. A tilalom 
szerinte több mint nyugtatópirula, 
mert a „koldulás az emberkereskede-
lem elôszobája”. Egyúttal további lé-
péseket követelt az önkormányzati 
bûnmegelôzés területén, megakadályo-
zandó, hogy szerencsejátékra speciali-
zálódó vagy kábítószeres negyedek 
jöjjenek létre Bécsben. Ezzel ellenté-
tesen érveltek a zöldek. Szerintük a 
törvény nem a szegénységet, hanem a 
szegényeket kívánja felszámolni. 
Ugyanakkor egyes civil szervezetek, 
mint a Caritas vagy a Szegénységi 
Konferencia is élesen bírálták az új 
szabályozást, mert szerintük ez gya-
korlatilag általános koldulási tilalmat 
jelent. 

* * *
A konzervatív német napilap Scha-

uble ellenzi az adóamnesztiát címû 
cikkében foglalkozik Berlin és Bern 
együttmûködési terveivel. Németor-
szág és Svájc egyszer s mindenkorra 
rendezni kívánja a szövetségi köztár-
saság polgárainak az alpesi országban 
tartott illegális számláiról zajló vitát. 
Közös munkacsoportnak kell megoldá-
sokat keresniük az ügyben. A pénteki 
kettôs adóztatási megállapodás az 
OECD standardjainak megfelelô in-
formációcserére kötelezi a két államot. 
A szövetségi kormány világossá tette, 
nem gondolnak arra, hogy amnesztiát 
adjanak azoknak a német befektetôk-
nek, akik Svájcban pénzt rejtettek el a 
szövetségi költségvetés elôl. Sôt most 
arról vitáznak, hogy a büntetés alól 
felmentô önfeljelentést is töröljék. 
Svájc közben megerôsítette, hogy az 
adóadatok ellopása náluk bûncselek-
mény, s ez így is marad. Az olyan Né-
metországból érkezô kérdéseket, me-
lyek a megvásárolt adatokra épülnek, 
Svájc nem lesz hajlandó megválaszol-
ni. 

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
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gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206

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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„Oh hazám, mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt
Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetedre?”
Petôfi Sándor

Sági Imre, még szinte gyerekként, 
18 évesen került Ausztráliába. Mindig 
katonatiszt szeretett volna lenni a Lu-
dovikán tovább tanulni, Hazáját védel-
mezni, de ebbe a II. Világháború be-
leszólt. Nagyom jól tanult, 13 éves volt 
44-ben, amikor a negyedik gimnázi-
umot kellett volna befejeznie, ez azon-
ban az akkori frontállás miatt lehe-
tetlen volt. Érdekes, hogy édesapjának 
Sághy Imrének viszont az I. Világ-
háború szólt bele szintén az iskolai 
tanulmányainak folytatásába. Sági 
Imre korán elkerült hazánkból, de 
szíve oda húz a magyar gyökerek szi-
lárdak benne és ennek számtalan tanú 
jelét adta az itt töltött évei alatt. 
Nemzetünk jobb sorsra fordulása, 
szívügye, ahogy azt Petôfi leírta. Mint 
mondja: „A Sághy család mindig a 
nemzeti oldalon állt és egyáltalán nem 
közömbös ma sem, hogy az otthoni 
választások milyen irányba dôlnek 
el.”

Imre Kecskeméten született 1931-
ben, egy húga van v. Mártonhelyiné, 
Sági Margit. Édesanyja Farkas Vero-
nika, mint akkor a legtöbb asszony a 
háztartást vezette, itt Ausztráliába 
kellett neki dolgozni elôször pénzért. 
Édesapja Sághy Imre kovács lett, 
mûvészi kovácsoltvas dolgok kerültek 
ki keze alól. Mestere volt a hideg, vagy 
meleg fémek kalapáccsal vagy ko-
vácsgéppel való formázásának, ezért 
1937-ben kitüntették az Ezüst Koszo-
rúval. Ô volt az egyetlen, aki ezt a 
magas elismerést kapta. 4O-es évek 
elején már nem dolgozott, szén és 
fakereskedése, valamint gyümölcsláda 
gyára lévén.

Nagybátyja Sághy József, 2O évesen 
vett részt a Nyugat magyarországi 
felkelésben a kecskemétiekkel. József 
ügyvéd, közjegyzô lett. Ô volt az, aki 
Imre szüleinek tanácsolta, mikor a 
front Kecskeméthez érkezett: „Mene-
küljetek, inkább az úton haljatok meg, 
mint ezeknek (oroszoknak) a kezeibe 
kerüljetek!”

„Azért kellett mozdulni a családom-
nak, mert politikai szempontból nem 
volt szalonképes, osztályidegen lett 
volna az orosz megszállás alatt. Mikor 
az oroszok elérték Kecskemétet, mi 
44. október 1O-én, elhagytuk a várost. 
Ausztriában töltöttünk pár évet, majd 
49-be értünk Ausztráliába. Ahogy 
mindenkinek, nekünk is két éves 
szerzôdést kellett aláírni és dolgozni a 
megadott helyen, ahová kirendeltek. 
Ennek befejezése után beiratkoztam 
az RMIT-ba ahol mûszaki rajzot 
tanultam, ekkor még nem volt (az 
RMIT) egyetem. A General Motorsnál 
5O-ben kezdtem dolgozni esztergapa-
don, 57-tôl mûszaki rajzoló lettem, pár 
évre rá szerszámtervezôként mûköd-
tem. 36 évig tevékenykedtem a Hol-
dennél, amikor nyugdíjaztak. Fiata-
loknak kellett helyet adni. Panaszra 
nincs okom, mert mindent megkap-
tam, ami nekem járt. Amennyiben 
nem így történik, nem kerülök a 
Latrob egyetem könyvtárába, ahol 2O 
ember volt a kezem alatt, én voltam a 
Section Leader Security fônök. Fel-
adatunk volt, hogy minden könyv a 
pontos helyére kerüljön vissza, így ha 
a komputeren valaki kinézett magának 
egy könyvet, egybôl meg is találta. Na-
gyon élveztem, szerettem ezt a mun-
kakört, a nagy felelôséggel együtt. Tíz 
és fél évet voltam ott, majd betöltvén 

Bagin Lívia

Hûség a magyar 
gyökerekhez 

a 65 évemet nyugdíjaztak, mert ez volt 
akkor a törvény. 97 januárjában 
mondták ki, hogy nem kell 65 évesen 
nyugdíjba menni, én errôl pár hónap 
híján lekéstem.”

A Sági név, hogy kétféleképpen van 
leírva az nem véletlen.

„Az igazi nevünk Sághy, de 45-ben az 
Osztrákok véletlenül elírták Ságira és 
a velünk jött iratokban így szerepelt. 
Fiamnak mondom, hogy változtassa 
meg a nevét az ôseinktôl kapottra, de 
szerény ember lévén, nem akarja.”

Sági Imre nagyon hamar beilleszke-
dett az itteni magyar emigráns életbe.

„Mivel édesapám református volt én 
is ennek a felekezetnek lettem híve és 
49 óta járok a református templomba. 
Meg akartak választani presbiternek, 
de koromnál fogva nem fogadtam el.

Az MHBK-nak 195O óta vagyok 
tagja, a tagság legtöbbje a Magyar Ki-
rályi Honvédségben teljesített szolgá-
latot. Én, mint gyerek katonatiszt 
akartam lenni és ez oknál fogva men-
tem közéjük. A törzsben vezetôségi 
tag voltam, míg Hetyey Sándor élt. A 
koszorús jelvényt az elsôk között kap-
tam meg.  Nagyon kellemes emlékek 
fûznek az MHBK-hoz. Évenként a 
bálok megrendezése az én feladatom 
volt, Ürmösi Zolival karöltve tettük 
emlékezetessé azokat.  Nagyszerû, 
családias légkör vett ott minket körül. 
Uralkodott az, az elv, hogy mindenki 
egyért, egy mindenkiért. Segítettük 
egymást. Sok kitüntetést kaptam az 
MHBK-nál, többek között a Nemzet-
védelmi Tagozatot, amit Ürmös Zo-
lival, Faggyas Lászlóval együtt érde-
meltünk ki. Az MHBK Hetyey Sándor 
halála után feloszlattuk jegyzôköny-
vileg, tekintettel arra, hogy alig ma-
radtunk páran. A RSL klubokat is 
feloszlatják, mivel a tagok kihalnak. 

Mind a két nagybátyám, három évig 
hadifogságban volt, apámat 44-ben az 
önkéntes zászlóaljba sorolták, melyet 
az új fegyverek kiképzésére alakítot-
tak. Ô nem került a frontra.”

Sági Imre olyan sport nemet válasz-
tott magának, mely a katonatiszteknek 
tanulmányaik során, kötelezô felada-
taik közé számított.

„Vívni itt kezdtem Szakál Endrével a 
VRI-ban. Viktoriai szinten, 52-ben pár-
bajtôrben bajnok lettem, majd Ifjú-
sági bajnok tôrben. Büszke vagyok 
arra, hogy mind a két serleget a 
Magyar Nemzetközi Szövetség tagja, 

Littay András királyi vezérezredes 
adta át. 56-ban benne voltam az Olim-
piai keretben, de nem kerültem bele a 
csapatba, azonban rendezôként mû-
ködtem és bíró voltam vívásban. 66-
ban, volt Melbourneben az öt tusa VB. 
Ahol a vívásnál bíró lettem. Majd a 
79-es vívó VB-én rendezô voltam tech-
nikailag, Szakál Bandi volt a fôrendezô, 
ezen 39 nemzet vett részt. Ezzel az én 
vívó tevékenységem lezárult. Azonban 
a VRI-nak egy életre (life member) 
szóló tagja vagyok.”

Imre 1959-ben megnôsül, feleségül 
veszi Mezei Évát. Ötévi házasság után 
megszületik fiúk, Sági Imre, Gusztáv.

„Évi 57-ben érkezett hajóval, barát-
nôjével és egy házaspárral együtt. 
Tóth Jancsival egy hajón jöttek. Jan-
csi mindig viccelôdik velem, hogy ô 
elôbb ismerte feleségemet, mint én. 
Nagyon boldog, kiegyensúlyozott há-
zasságban éltünk. Sajnos Éva utolsó 
2O évét mellrákkal küzdve töltötte 86-
tól-2OO6-ig. Szakál Bandi 88-ban halt 
meg rákban. Én mindig csodáltam Évi 
küzdeni akarását. Mindenképpen egy 
csodálatos asszony volt. 47 éves háza-
sok lettünk volna, mikor végsô búcsút 
kellett vennem tôle. 

Fiam, Imre, nagyon jól tanult és az 
egyetemen 11 évet végzett (egy évet 
elengedtek neki, mert olyan eminens 
tanuló volt), így az orvosi tudomány 
minden ága nyitott könyv számára. 
Generál orvos, partner egy rendelô-
ben. A neve alatt 15 betû van írva, 
mely a végzettségeit jelöli. Mind már 
említettem igen szerény (még névjegy 
kártyája sincs), de rendkívül jó orvos, 
lelkiismeretes, igaz ember. Nem a for-
maságok, a tettek embere, ami a leg-
fontosabb. Bejár az Árpád Otthonba, 
nagyon szeretik. Mondtam neki: ––
anyád, apád magyar, valamit adj visz-
sza a nemzetnek ––. Felesége az 
intenzív osztályon nôvér. Gyermekük 
nincs, így a fiammal kihal a Sághy 
család. Ô is vívott, 15 évesen viktoriai 
bajnok volt. Most golfozik, nagyon jó 
eredményekkel ûzi.”

Sági Imre ugyan fiatalon szakadt el 
az Ó hazától mégis megmaradt igaz 
magyarnak.

„Talán nem volt helyes részemrôl, 
hogy megmaradtam magyarnak. De 
én nagyon szeretem a hazámat. Most 
írtam egy barátomnak Email-ba a 
választásokkal kapcsolatban, hogy 
szerintem Petôfi Nemzeti Dalának 
minden sora ide vág „Itt az idô, most 

vagy soha”, de ha nem úgy jön be, 
ahogy várjuk, akkor Vörösmarty Szó-
zatának sorait kell, hogy idézzem: 

„Még jôni kell, még jôni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.”
Sági Imre sok helyen helyt állt, ahol 

a Haza ügyét, elôbbre lehetett vinni.
„Tagja voltam, illetve vagyok az 

MHBK kívül a Vitézi rendnek, és a 
Szent László rendnek. Ahol nemzeti 
érdeket képviseltek, a haza sorsáról 
volt szó, igyekeztem mindig ott lenni.”

Beszélgetésünk során kiderül, hogy 
Imre fiát várja vacsorára, természete-
sen ô fôz. Honnan van ez a képessé-
ge?

„Ha valamire azt mondtam, hogy 
nem tudom megcsinálni, feleségem 
ilyenkor azt válaszolta: –– Te akartál 
katonatiszt lenni? –– persze egybôl 
értettem mindenhez. A menyem is azt 
mondja, nem csak a fiam, hogy jól 
fôzök.”

Sági Imre, mint olvashatták már, 
gyerek fejjel katonatiszt akart lenni. 
Példamutató, fedhetetlen életével 
(melynek nagy részét, a haza szolgála-
tába állította), teljesítette mindenkori 
kötelességét családjával és hazájával 
szemben, melynek egyik itt élô zászló-
vivôje. Mondhatjuk ezek tudatában 
nyugodtan, hogy kiérdemli „a mindig 
poszton álló”, tiszteletbeli katonatiszt 
címet. 

Az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb Március 15. megemlékezésének 
lettünk részesei a broadbeachi Senior Citizen Centerben. Ez alkalommal Hor-
váth Gyöngyi felkérésére Józsa Ilona állította össze nagy gonddal a mûsort.

A Szózat énekkari változatának bejátszásával kezdôdött a megemlékezés, és 
percrôl-percre magával ragadta a hallgatóságot nemzetünk 1848 Szabadság-
harcáról elmondott versek, felolvasások és énekbetétek. Külön kell megemlíte-
nem Bence Magda mûvésznô rövid bevezetô szövege után a magas színvonalon 
elôadott Ady Endre, A Tûz Márciusa címû versét, mely mondanivalójánál fog-
va a mai napig is érvényes.

Minden dicséretet és elismerést megérdemel a mûsort összeállító és egyben 
szereplô brisbanei Józsa házaspár, valamint a hazafias szellemben nevelt Kin-
ga, Kincsô, Regô, és Bálint gyermekeik közremûködése. Külön köszönet jár 
Horváth Gyöngyinek, a mûsorszervezônek, Kuchárné Balázs Évának a gyö-
nyörû, „Ott zúg a négy folyó” dal kíséretnélküli elénekléséért, valamint Cseke  
Melindának és Tominak a szavalatukért, a konyhaszemélyzetnek a finom uzso-
náért és nem utolsósorban a hangtechnikusnak, Kerekes Samunak.

A színvonalas megemlékezés után Széchenyi életérôl készült Hídember cí-
mû filmet nézhette meg a tagság.  

A Gold Coast-i Magyar Egyesület 
1848. Március 15. megemlékezése 

Visszérre, reumára, fáradt 
lábra, sportsérülés, 

mozgásszervi panaszok, 
véralafutás, izomláz, 

szunyog - és csaláncsipés 
esetén egyaránt alkalmas.

DIANA
SÓSBORSZESZ

Rendelések és további 
felvilágosításért lépjen 

kapcsolatba

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

internetten/számitogépen
admin@lunagel.com.au

sosborszesz@bigpond.com
lunagel@bigpond.com
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Egyesek felteszik a kérdést: miért 
fontos a huszonegyedik században, 
hogy életképes legyen a magyar nem-
zet, hogy erôs legyen a magyar állam, 
hiszen Magyarország az Európai Unió 
és a NATO tagja, senki sem veszé-
lyezteti, senki sem kívánja megtámad-
ni, az egyének, a családok pedig meg-
találhatják boldogulásukat mint euró 
pai polgárok is. Ez a megközelítés és 
az erre épülô politikai stratégia téves, 
mi több, öngyilkosság.

Igaz, Európában 1945-ben befejezô-
dött az utolsó nagy háború. Az elmúlt 
hatvan-egynéhány évben azonban 
nem szûnt meg a nemzetek versenye: 
kíméletlen, permanens harca az újra-
elosztásért, a piacokért, a javak és 
elônyök megszerzéséért. A küzdelmek 
színterei azonban mára nem a harc-
terek, háborús frontok, hanem elsôsor-
ban az Európai Unió parlamenti és 
tárgyalótermei. A közösen kialakított 
vagy elfogadott „játékszabályok” 
keretein belül folyik a szüntelen ér-
dekérvényesítés, a harc az elônyökért, 
a forrásokért.

Ugyanúgy, mint régen, a háborúk 
elôtt és után, az egyes nemzetek tartós 
és alkalmi szövetségeket kötnek jobb 
pozícióik biztosításáért. Csupán a for-
ma változott –– az alkalmazott mód-
szerek váltak kulturáltabbá, „mosoly-
góssá”. A gyenge viszont –– mint régen 
–– most is alulmarad, a vesztes sorsára 
jut, érdekeit nem veszik figyelembe, 
kegyetlenül eltiporják. Ha gyenge 
vagy, elsô lépésként a többiek piacává 
silányítják hazádat, s nemzetedet fo-
gyasztóvá. S mint tudjuk, aki vesztes, 
az a legvesztesebb –– hogy a költô so-
rait kifordítva idézzük huszadik szá-
zadi, szomorú emlékû sorsunkat máig 
gúzsba kötô történelmünket.

Rossz stratégiával rendelkezô nem-
zetek ma ugyanúgy végleg leléphetnek 
a történelem színpadáról, mint régen, 
annyi különbséggel, hogy most nem a 
harcmezôkön gyilkolja le csapatait az 
ellenség karddal és ágyúkkal, hanem a 
tárgyalóasztaloknál lehetetleníti el az 
ellenérdekelt országok koalíciója, 
megszüntetve életben maradásának 
feltételeit.

Nem szükséges további érvekkel 
alátámasztanunk, hogy túl a megélt 
hazaszereteten, túl a nemzeti közös-
séghez tartozás élményének a társada-
lomra, az egyénre áramló felszabadító 
erején, túl minden más hatásán, miért 
is parancs a Kárpát-honi magyarság-
nak egy életerôs nemzeti közösség 
megteremtése, és Magyarországnak 
egy erôs, érdekérvényesítésre alkal-
mas állam kiépítése.

Vagy a boldog egész részévé válunk, 
mert életképes nemzetté lettünk, vagy 
megszu˝nünk létezni mint rész, mint 
nemzet, mert az erôsebbek túllépnek 
rajtunk, és elfogyunk, mint az égô 

Mosolygós háborúk kora
gyertya. A demokrá-ciához méltatlanul 
mûködô médiarendszerünk, önsors-
rontó kulturális és oktatási állapotaink 
látszólag az egyént „hülyítik el”, de 
végsô soron a nemzetet mint tradicio-
nális szellemi, nyelvi érték- és érdek-
közösséget is védtelenné, alkalmatlan-
ná teszik az önálló létre, ellehetetlenít 
ve tagjainak életfeltételeit is.

Ki tegye meg az elsô lépést, hogy a 
dolgok ne úgy haladjanak tovább, 
ahogy eddig haladtak, hiszen az a to-
tális megsemmisülés irányába vezet?

Ez a feladat kétségtelen egy új veze-
tésû és merôben új elkötelezettségû és 
szemléletû, széles társadalmi támoga-
tottsággal rendelkezô kormányra vár, 
amelynek meg kell teremtenie a kívá-
natos törvényi hátteret, a mikro- és 
makrokörnyezetet a szülôknek, a taná-
roknak, a médiának és még sok min-
dennek és mindenkinek, hogy végre 
ne csak beszéljünk, hanem cseleked-
hessünk is. A mûködô demokrácia 
tudniillik a felelôs polgárok döntésein 
nyugszik, amelynek alappillére a tájé-
kozottság, ennek elôfeltétele pedig a 
tájékozódáshoz való jog. Demokrácia 
ugyanis nem mûködik a kimûvelt em-
berfôk, az önálló értékalkotásra képes 
egyének sokasága nélkül. 

Ha ez hiányzik, akkor demokrácia 
sincsen. Ott ugyanis nincs demokrácia, 
ahol a kultúra, az oktatási rendszer, a 
média nem a nemzet szolgálatában 
áll. 

Az új, és végre valóban demokrati-
kusan gondolkodó és tevékenykedni 
kívánó politikai hatalomtól elvárható 
lesz tehát, hogy elsô lépéseinek egyi-
keként ezt a nyilvánvaló deficitet tu-
datos és tántoríthatatlan politikai kö-
vetkezetességgel szüntesse meg, hogy 
a fejekben is végbemehessen a rend-
szerváltoztatás.

A „nulladik pillanat” április tizene-
gyedike. Ekkor jelentéktelenné tehet-
jük a nyolc éven át kormányzó nem-
zetrontó erôket, és a felelôtlen ország 
lásuk következményeként az utóbbi 
idôkben a másik szélrôl a politikai 
erôtérbe berobbant és közéletünkben 
randalírozó jobboldali csodadoktorok 
és javasemberek gárdáját.

A münchhausenbárók és háryjáno-
sok politikai kora után végre valóban 
olyan realista politikusokat –– 
államférfiakat –– választhatunk 
országunk élére, akik képesek meg-
teremteni egy –– a nemzeti érdeke-
ket artikulálni és megvédeni képes 
–– erôs magyar államot. Így mind a 
mai Magyarország polgárai, mind az 
elszakadt nemzetrészekhez tartozók 
büszkén élhetik meg magyarságukat, 
és élvezhetik annak minden elônyét, 
hogy egy erôs nemzeti közösség tag-
jai. 

Mészáros László 
(Magyar Hírlap) 

S&S EVENTS BEMUTATJA
Egyenest Oroszországból, 

MOSZKVÁBÓL

RUSSKA
ROMA

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

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

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

Jegy eladás:
Value International Travel

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

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

UNSW The Science  Theater
Gate 14, Barker St. Kensington

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

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

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

Tel.: (02) 9387-5757

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN

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

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

Az étteremben magyar ételek is kaphatók!
Tóth Éva és Zoltán szeretettel várja önöket.
Telefon: (02) 6928-7294 Fax: (02) 6928-7128

Email: halfwaymotel@bigpond.com
Hume Highway, Tarcutta
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. április 11-én vasánap d.e. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

 2 órától klubélet
 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

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

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

  SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010. április 11-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

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

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.
BLACKHEATH NSW

2010 április 17-én, szombaton du. 14.30 órakor
HÚSVÉT ISTENTISZTELET

Úrvacsorai Közösség
Igét hirdet Nt Péterffy Kund

Govett’s Leap Rd. Blackheath Uniting Church
ADELAIDE (SA) 2010. április 11-én, vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet Nt. Szabó Attila

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

Mindenkit szeretettel hívunk
BRISBANE (QLD)2010. minden vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden

Igét hirdet: Nt.Kovács Lôrinc
 .Minden hónap negyedik vasárnapján  du. 2 órakor

 ISTENTISZTELET
  a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane

Igét hirdet Nt Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBINA 

minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor
Istentisztelet

Igét hirdet Nt.Kovács Lôrinc 
Cottesloe Drive és University Dr. sarok.

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

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

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

„...az Isten országa már közöt-
tetek van.” 
....Lk. 17...20-37.
Az Isten országa Krisztusban már 

itt van közöttünk, de majd odaát lesz 
teljessé. Az egyház küldetése, hogy 
általa sokan megtapasztaljanak va-
lamit, az Isten országának mennyei 
többletébôl, amit csak az Úrral való 
közösség adhat az embernek. 
Leslie Newbigin írja könyvében, 

hogy a biblia híradások szerint az 
evangélium hírdetése az elsô keresz-
tények idejében, nem úgy történt, 
hogy a hívôk az emberek korszerû 
kérdéseire válszolva becsempészték 
az evangéliumot, hanem épp fordít-
va, látszott rajtuk az Isten orszá-
gának új valósága, melyre sokan 
rákérdeztek, és erre a kérdésre a 
válasz Krisztus evangéliuma. Így 
szólalt meg minden bibliai bizony-
ságtétel. A világ kédési ugyanis sok 
esetben nem az életre vezetô kér-
dések. Olyanok vagyunk-e mint az 
egyház, akiben látjuk Isten orszá-
gának erejét, és erre rákérdezve 
szólhatunk az Igeerô, vagy pedig 
pótcselekvésként egy csomó emberi 
módszerrel ügyeskedünk? A mód-
szer kell, de nem Isten jelenlétének 
pótlékaként.

***
Minden kedden 12 órától Biblia-óra a 

Bocskai nagy-teremben mindenkit 
szertettel hívunk.

***
VASÁRNAPI ISKOLA, minden hónap 

elsô és harmadik vasárnap de. 11 órától 
a Bocskai Nagyteremben.

Az Istentisztelet alatt a gyerekek 
vasárnapi iskolai foglalkozáson vesznek 
részt... Mit lehet csinálni a vasárnapi 
iskolában? ha felnôttek kérdezik, ta-
nulni... Ha gyerekek kérdezik, játszani. 
Mert mi játszva akarjuk a gyerekeket 
megtanítani... hitre, magyarságra, sze-
retetre... Érdeklôdni a lelkészirodában 
lehet... 

Az Ige mellett

Szülôk, nagyszülôk figyelmébe!

Jelentkezés a konfirmációs oktatásra
Megindult az ez évi konfirmációs oktatás 

a Nth. Fitzroy-i Magyar Templom lelkészirodájában. 
Kérjük az érintett szülôket, keresztszülôket, hogy 
fiataljaikkal keressék meg Dézsi Csaba lelkészt a 

vasárnapi istentiszteletek után vagy hívják 
a 9481-0771 vagy 0414-992-653 telefonszámon.

Benedek házaspár, Ilona és Ákos 
a Bocskai Nagyterem ital és sütemény asztalnál

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

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

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

PO Box 1187 Nth, Fitzroy 3068 címre és engedjen + 5 dollárt a pos-
tázásra.
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Megkímélném az olvasót az ôszödi 
rém évértékelô beszédének elemzésé-
tôl, úgyis tele van vele a sajtó, mind-
össze üdvözölni tudom a nagy igaz-
ságbeszélô üzleti érzékét, hogy el 
tudott adni híveinek ezer CD-t egyen-
ként ezer forintért a híres, zártkörû 
szónoklatból, többet is csak azért nem, 
mert (Gréczy Zsolt szíves közlése) 
elfogyott a nyugtatömb, márpedig az 
MSZP híres a tiszta, átlátható pénz-
kezelésérôl. Ez a beszédeladás olyan 
nevezetes siker, mint amikor a régi 
viccben Kohn eladta az araboknak az 
izraeli röpcédulákat. De ne legyünk 
méltánytalanok, hiszen a kapcsolat.hu 
internetes portálon azt írták: „Meg-
történt hát, amit annyian vártak, re-
méltek, szerettek volna. Ma, tegnap, 
tegnapelôtt, már nagyon régen. Szó-
laljon meg, mondjon valamit. Hát teg-
nap elmondta. Szépen, okosan, higgad-
tan, de sodróan, magával ragadóan. 
Idônként küszködött könnyeivel, nem 
csak Ô.” Mi is küszködtünk könnyeink-
kel, a nevetéstôl. De szertelen jóked-
vünket táplálja az MDF haláltánca is, 
D. Ibolya és B. Lajos vezeti a párt 
országos, illetve budapesti listáját, 
csupa remek ember követi ôket, de 
ebben B. Lajos nyilatkozata a mérvadó 
a 168 Órából: „Inkább kicserélôdik a 
párt tagjainak, támogatóinak köre. Az 
összetétel néha drámai sebességgel 
változik, de elônyére. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy Debreczeni József, 
Roszík Gábor, Király Zoltán tize-
nöt-húsz év után visszatért. Azok vi-
szont, akik elmentek, azt kell mond-
jam, nem értékes emberek. Nemcsak 
tisztulás zajlik, de erôsödés is. Hihe-
tetlen intellektuális kapacitások ke-
rülnek elô.” Amúgy ajánlom, aki tehe-
ti, nézze meg. a You Tube-on A mi 
éveink — Magyarország számokban 
(2002-2010) címû filmet. A film végén 
az üzenet: „8 év alatt az MSZP tönk-
retette az országot. Most az ország 
teheti tönkre az MSZP-t.” Április 11-
én.

* * *
Gyakran éri az a vád a jobboldali 

sajtót, hogy feleslegesen „gyurcsá-
nyozik”, hiszen a vörös háttérre vetülô, 
gesztikuláló sötét árny már eltûnt, 
nem kell foglalkozni vele. Az ôszödi 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
rém azonban nem óhajt visszavonulni, 
de ha erre tenne kísérletet, akkor sem 
hagyhatnánk szó nélkül, mert Magyar-
ország teljes tönkretételében az övé a 
legnagyobb politikai és remélhetôleg 
büntetôjogi felelôsség. Egyes közvéle-
mény-kutatások is arra utalnak, meg-
lepôen sokan szeretnék, ha Gy. F. egy-
szer ismét örömtáncot lejthetne 
miniszterelnökként. A Gyurcsány-ra-
jongók szerint már az is mutatja ked-
vencük jelentôségét, hogy a nemzeti 
oldal véleményformálói kiemelten 
elemzik beszédeit, mint a Népszabad-
ság vezércikkében Nagy N. Péter 
írja: „Mondhatnánk, nem tudnak sza-
badulni a megszokott ellenségtôl, ata-
visztikus késztetéssel vetik rá magu-
kat, ha csak szagát veszik, de ennél 
többrôl van szó. Arról, hogy Gyurcsány 
valaki, akkor is, ha ez most a visszá-
járól érzékelhetô. Valakik, magyaro-
sabban: karakteres személyiségek 
nélkül viszont nincs érvényes politika.” 
Ez persze bizonyosan így van, hiszen 
Fletó karakteres személyiség, valóban 
párját ritkítja, sôt pártját is, akárcsak 
D. Ibolya vagy Retkes Attila. Ez a 
karakteres személyiség írja legújabb 
blogbejegyzésében (Egy nagyszerû 
délutánról): „Fáj a szívem azokért, 
akik nem tudtak bejönni a Körcsarnok-
ba. Akik azzal a reménnyel indultak el 
otthonról, hogy együtt lehetünk, de 
már nem fértek be a terembe néhány 
százan kívül rekedtek. Végtelenül saj-
nálom ôket, és remélem, hogy meg-
bocsájtanak (sic!) nekünk.” Komolyan 
mondom, én is sajnálom ôket, meg 
azokat is, akik odabent élvezhették a 
„káprázatos hangulat” gyönyöreit. Nem 
lesz könnyû együtt élni velük a válasz-
tás után. Gyurcsány népe. Kádárénál 
is rosszabb. 

* * *
A felmérés szerint az Európai Uni-

óban nálunk drágult meg legjobban az 
élet, vagyis mi drágán adjuk az éle-
tünket. Ilyen körülmények között 
ôrültség volna bevezetni az eurót, sze-
rencsére ez nincs is napirenden. Ami a 

magyar közvéleményt borzolja, az bi-
zony az izraeli kémrepülôgépek ügye. 
Az illetékesek meghallgatása után 
sem lettünk okosabbak, bár Keleti 
György szerint minden rendben volt, 
szerencsére az új ciklusban már talán 
nem kell számolnunk sem Keleti 
György szakértelmével, sem Szekeres 
Imre felelôsségével. A világsajtó még 
mindig összefüggésbe hozza a bere-
pülést a szír pénzváltó budapesti 
likvidálásával, erre a The New York 
Timesban egy meg nem nevezett izra-
eli biztonsági szakértô csak annyit kö-
zölt, nekik (vagyis a Moszadnak) nem 
szokásuk az ilyesmit nyílt utcán in-
tézni. (Inkább zárt helyen, például 
szállodában, teszem hozzá.) Nem ilyen 
világrengetô hír, hogy Csapody Mik-
lós kilépett az MDF-bôl, mondjuk így, 
D. Ibolya Herényi melletti utolsó bás-
tyája is ledôlt. Mint mondta, az er-
kölcsi érzék és a paraszti ész diktálta 
ezt neki, korántsem sértôdöttségbôl, 
hogy nem került befutó helyre a listán, 
hanem mert elhatalmasodtak az MDF-
ben az üzleti, személyi, hatalmi szem-
pontok. Kárhoztatta az SZDSZ-szel 
történô politikai kollaborációt, vala-
mint Bokros Lajos erôszakosságát, 
holott a panamai közgazdász „csak 
vendég volt náluk”. Nos, aki a mostani 
MDF-et vagy Csapodyt sajnálja, jó 
ember aligha lehet, s ugyanilyen meg-
könnyebbülést fog okozni, ha a ma-
radék MDF és SZDSZ rémes figurái 
végleg kikopnak a közéletbôl, és az 
MSZP minden normális emberi mun-
kára alkalmatlan ostobái is meg nem 
érdemelt, magas nyugdíjukkal élvezik 
a D–209-es által ígért nagy jólétet, 
mert a gonoszok magas kort élnek 
meg, hogy sokáig érezzék, hogyan 
utálja ôket egy egész nemzet. 

* * *
Minden napra, sôt már minden nap-

szakra jut egy-egy újabb korrupciós 
botrány, a hírek kioltják egymást, és a 
számláival viaskodó polgár úgy dönt, 
már nincs értelme háborogni, a lopás 
és vesztegetés vírusa elszabadult Ma-
gyarországon. Amíg a fertôzô bete-
geket el nem különítik, mindenki ma-
radjon otthon, gyakran szellôztessen, 
és fogja erôsen a székét, mert azt is 
kilopják alóla. Megértem Hagyó Mik-
lóst, hogy hajlandó lenne akár szenet 
is lapátolni, lehet, hogy sor is kerül er-
re, de nem érzek elégtételt vagy kár-
örömöt, csak szomorúságot, mert bi-
zony az elvtársak nyolc évet elloptak 
ettôl az országtól, aljas indokból és po-
litikai bûnszövetségben a hamarosan 
rab madarakkal. Elnézem a fényké-
peket, amelyeken dr. Szabó Zoltán 
saját plakátjait ragasztja tiltott helyen, 
az éj leple alatt, a tudósítás címe: A 
munka öröme. Az internetes kom-
mentárok kegyetlenek, nyomdafesté-
ket nem tûrnek, nem is idézem ôket. A 
szánalmas utóvédharc, a fulladozás a 
hazugságtengerben kínos látvány még 
akkor is, ha valamennyien megérdem-
lik. Inkább viduljunk fel a március 
elsején életbe lépett kormányrendele-
ten, amely megtiltja a halak gömbak-
váriumokban való tartását, sôt a gömb 
alakú madárkalitkákat is bármikor 
ellenôrizheti és betilthatja a jegyzô. 
Ráadásul a különbözô fajú állatok csak 
úgy tarthatók együtt, ha ez egyik állat 
testi épségét sem veszélyezteti, és ide-
gi megterhelést sem okoz nekik. Ke-

resek egy állatpszichiátert, mert van 
kutyánk és macskánk, és nem tudom 
pontosan, mi a teendô, hogy megsze-
ressék egymást, mint az MDF az 
SZDSZ-t. Nyolc év kormányzati mun-
kájának csúcsa ez a rendelet. Húzzatok 
bele! És lapátoljatok. 

* * *
Most, hogy Sopánka néni szerint 

barna felhôk gyülekeznek Magyar-
ország egén, és végveszélyben a de-
mokrácia, az eredmények és vívmá-
nyok, komolyan aggódom, hányan 
olvasták végig figyelmesen Mester-
házy Attila kolumnás cikkét a Nép-
szabadságban (Új, erôs, demokratikus 
baloldal). Van néhány teljesen igaz 
megállapítás a cikkben, például: „Az 
emberek elvesztették a hitüket azok-
ban a vezetôkben, akiket maguk vá-
lasztottak.” Az is gyönyörû hogy „Ke-
vés szó esik manapság hétköznapi 
hôseinkrôl, akik nap mint nap építik az 
országot” — ez a gondolat már a Rá-
kosi-korban vezérelv volt — „Elvtár-
sak, az eredményekre figyeljünk, ne 
bírálgassuk a népi demokráciát, ahol 
fát vágnak, ott hullik a forgács.” Az 
Origo internetes portál interjúcsokrot 
adott közre nevüket nem vállaló, ve-
zetô szocialista politikusokkal (Jóval 
kisebb áldozattal megúszhattuk volna 
— így zsugorodott össze az MSZP). A 
párt „elvesztette demokratikus ösztö-
neit, nem tudott uralkodni a belsô vi-
szályokon és az ellenséges környe-
zeten”, ám szerintem még hozzátehet 
jük: eszeveszetten és megátalkodottan 
hazudott és lopott. Nem véletlen, hogy 
ezek az utólagos bölcsek még most is 
névtelenül vállalják csak (ön)kritiká-
jukat, sôt forradalmi optimizmusukat 
megôrizve abban bíznak, hogy az 
MSZP továbbra is váltópárt marad, 
„mert az nem kérdés, hogy baloldali 
szavazók mindig lesznek”. Persze 
mindig lesz hazudozás, lopás, sôt char-
tázás és barna felhôkkel való meteoro-
lógiai riogatás, csak az a kérdés, a 
hiszékeny szavazók hány százaléka 
gondolja még mindig, hogy az a bal-
oldali, akinek bal oldalon dobog a 
szíve, és a szíve felett tartja a tömött 
pénztárcáját, valamint a zakó alatt bal 
oldalon tartja önvédelmi lôfegyverét. 

* * *
A Hírszerzô internetes portálon Hell 

István publicisztikájának beszédes 
címe van: Ma az MDF az SZDSZ. A 
szerzô szerint „a liberálisok akkor 
szavaznak ôszintén és eredményesen, 
ha nem a bukott MSZP gyáva terveit, a 
pangás »kezelését«, hanem Bokros 
Lajos gazdasági-politikai elképzeléseit 
juttatják parlamenti képviselethez”. A 
befejezô mondat pedig így szól: „Van 
pártunk — miért is szavaznánk a má-
sokéra?” Valóban így van. A magyar 
párttörténet vargabetûit ma már kö-
vetni is nehéz, nemhogy értelmezni, 
de ez nemzetközi szinten is így van. A 
népszavás Várkonyi Tibortól, egy 
teljesen hiteles demokratától tudtam 
meg, hogy a Francia Szocialista Párt-
nál is nagy személycsere várható: a 
két év múlva esedékes francia elnök-
választáson Sarkozy ellenfele nem a 
párt elsô titkára, Martine Aubry lesz, 
„mert a szocialisták nagy esélyesének 
Dominique Strauss-Kahnt, a Nemzet-
közi Valutaalap jelenlegi fôigazgatóját 
tartják”. Minden kommentár felesle-
ges itt, legfeljebb érthetôvé válik az 
említett, felettébb rokonszenves pénz-
ember és a magyar szocialisták meg-
hitt kapcsolata. Hiányérzetem támad-
na, ha Medgyessy (D-209) után B. 
Gordon nem kapná meg a francia be-

csületrendet, hiszen meg- és kiérde-
melte a pangás „kezeléséért”, akár 
Strauss-Kahn utódja is lehetne a valu-
taalap élén, bár ez olyan hamis ábránd, 
mint az ízig-vérig katona Szekeres 
Imre NATO-fôtitkársága. Kicsit eltû-
nôdtem, ha ma az MDF az SZDSZ, 
akkor mi az MSZP? Ha se nem kom-
munista, se nem liberális, se nem kon-
zervatív, se nem kereszténydemokrata, 
akkor mi az ördög? Ne találgassanak: 
szocialista. Mint a francia testvér-
párt.»

* * *
Az MSZP demokratikus forródrótja 

bizonyára izzani fog, annyi bejelentés 
érkezik majd szegény üldözött, kire-
kesztett, megfenyegetett balliberáli-
soktól, akik már az utcára sem mernek 
kimenni, hogy még utoljára rokonszen-
ves vezetôik nemes vonásaiban gyö-
nyörködjenek. Szegény Kovács Lász-
ló is kénytelen volt a nyíregyházi 
állatparkban tartani sajtótájékoztatóját 
(nem vicc!), hogy közölje, a választás 
tétje nagyobb, mint eddig bármikor. 
Számukra biztosan. Eszembe jut Or-
well Állatfarmja, amikor Hógolyó elv-
társ sarkigazságát a birkák kórusban 
bégették: NÉGY LÁB JÓ, KÉT LÁB 
ROSSZ! Nem lepne meg, ha külföldi 
lapokban megjelenne a hirdetés: „93 
ezer négyzetkilométer légtér eladó 
vagy bérelhetô gyakorló vagy felde-
rítô repülés céljából. Ugyanitt eladó 
fôvárosi, Duna-parti, központi fekvésû, 
gótikus mûemlék épület több ezer 
négyzetméteres hasznos térrel, nagy 
parkolóval, elfogadott mélygarázs ter-
vével, szállodának vagy bevásárlóköz-
pontnak kiválóan alkalmas. Ajánlato-
kat április 11-ig kérünk a meg 
miniszterelnok@com internetes cím-
re.” Visszatérve szegény Kovács Lász-
lóhoz, szerinte „az a kérdés, hogy 
olyan országban akarunk-e élni, ahol 
szilárd a demokrácia, és maradékta-
lanul érvényesülnek a jogállamiság 
feltételei.” Igen, pontosan ezt szeret-
nénk, és éppen e hô vágyunk folytán 
tûnik el az MSZP az SZDSZ-szel együtt 
a politikai süllyesztôben. Hogy ismét 
az Állatfarmból idézzem az utolsó 
mondatokat: „Az állatok a disznókról 
az Emberekre, az Emberekrôl a disz-
nókra, aztán a disznókról megint az 
Emberekre néztek, és már nem tudták 
megmondani, melyik az Ember, és 
melyik a disznó.” De azért idôvel kide-
rül.

Lentrôl is térkép e táj 
Kapcsolgatok a televízió-csatornák között. Egyik borzalom a másik után. 

Mintha a Kékfény  adását látnám mindenhol. Ma ismét letartóztattak néhány 
BKV-csalót. Lassan az egész vezetôség elôzetesben lesz. Több milliós siker-
díjak, végkielégítések, az embernek futkos a hideg a hátán. Tovább kapcsolok: 
az MDF egyre soványodik, Dávid Ibolya kirúgott több párttagot, a többiek 
maguktól távoztak. Kicsit arrébb: egy ôrült lemészárolta fél családját, tudósítás 
egy tömegbalesetrôl, valahol összeütközött két vonat, tizennyolc halott, száz-
ötven sebesült. Csalók, tolvajok, gyilkosok…

Mi ez? Valóság-show? A jó híreket kifelejtették? Vagy egyszerûen nincsenek? 
Mi az igazság? Most jól élünk, vagy nem? (Néhányan igen, a legtöbben nem.) A 
társadalom rétegei soha nem voltak ilyen távol egymástól. Az egyik réteg — a 
szûkebb — a világ másik felén sütteti a hasát a napon, közben itthon emberek 
fagynak meg, halnak éhen, gyerekeknek nem jut ennivaló, családok ezreinél 
kapcsolják ki a gázt, a villanyt…

Pár napja a városban jártam (nem szeretem elhagyni Mátyásföld határát), de 
néha kénytelen az ember ügyeket intézni. Az egyik sarkon kacskalábú, -kezû 
ember igyekszik utolérni. Szinte sírva szól rám: „Éhes vagyok!”. Nem szeretek 
pénzt adni, az emberben ott a kisördög, hátha kocsmára kell neki. Késôbb jut 
eszembe, a kocsimban volt pár zsemle, odaadhattam volna. Napokkal késôbb a 
város másik pontján, utcányi távolságra egymástól négy koldus kéreget. Az 
egyik sovány, reszketô, félôs kutyát vonszol maga után és szinte minden 
embert megszólít alamizsnáért. Már nem is az ember érdekel. Nézem a 
szerencsétlen kutyát, akinek nem volt más választása, mint sorsközösséget 
vállalni az emberrel. Régi gyerekkabátot húzott rá a „gazdi”, még így is 
kilátszottak a bordái. Vajon ô mit kap a szánakozó emberektôl. Ültem a 
kocsiban és önkéntelenül is jobban megöleltem az ölemben nyújtózkodó 
kutyámat. Neki sokszorosan jobb dolga van, mint sok embernek.

Mondom, néztem a televíziót. Elkeserített.
Boldán Erika 

Új vezetés alatt!
EREDETI MAGYAR 

ÉTELEK
levesek, édességek, 

egészséges magyar ételek
itteni fogyasztásra vagy 

elvitelre.
Speciális rendelések 

48 órás elôrendeléssel 
Nyitva hétfôtôl szombatig 

délelôtt 11.30-tól este 8 óráig
Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST. 
ST. KILDA

ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700
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Maradt a tánc
Magyar népzenétôl és felállva tap-

soló közönségtôl volt hangos nemrégi-
ben  a legelegánsabb uruguayi színház: 
a dél-amerikai magyarok tartották ti-
zedik fesztiváljukat. A fináléban ki-
lenc együttes százhatvan táncosa 
ropta népviseletben a színpadon — ne-
héz elképzelni olyan anyaországi vá-
rost, ahol ki lehetne állítani ennyi 
hagyományôrzô fiatalt. A másod- és 
harmadgenerációs magyarok zöme 
már nem beszéli ôsei nyelvét, de a gyö-
kerektôl nem akarnak elszakadni.

Kopottas, húszas évekbeli ruhákban 
jönnek kis csoportokban fáradt arcú 
emberek, mindeniknél hatalmas ba-
tyu. A nôk többnyire csecsemôt szo-
rítanak magukhoz, szoknyájukba még 
két-három gyermek kapaszkodik ri-
adtan. Ahogy beérnek a színpad kö-
zepére, fejük fölé uruguayi, brazil, 
argentin és venezuelai lobogó eresz-
kedik. Nem vagyok érzelgôs típus, de 
bepárásodik a tekintetem. Rajtam kí-
vül még vagy kétezer embernek kapar 
a torka, talán még azoknak is, akik 
csak kíváncsiságból és nem a sze-
mélyes érintettség okán jöttek el az 
elôadásra Montevideo legreprezenta-
tívabb színházába, a Teatro Solisba. 
Zsúfolásig tele a nézôtér, még az öt-
szintes páholysor tetején, a kakasülôn 
sincs szabad hely. A közönség soraiban 
sok olyan ember található, aki hasonló 
körülmények között, csecsemôként 
érkezett ide egy jobb élet reményében, 
mások pedig a szülôk, nagyszülôk 
elbeszéléseibôl ismerik a történetet. A 

tizedik dél-amerikai magyar néptánc-
fesztivál gálaestjén vagyunk (az elsôt 
negyven esztendôvel ezelôtt rendez-
ték), a színpadon kilenc együttes 
százhatvan magyar néptáncosa váltja 
egymást. Tizenkétezer kilométerre 
vagyunk Budapesttôl.

Az Uruguayi Magyar Otthon udva-
rán, a bejárat egyik járólapján felirat: 
„Az UMO alapköve magyar földet 
takar.” Az emeleti irodában másolat 
függ az ország himnuszának kottájáról, 
mellette a szerzô, Francisco José 
Debali portréja. Igen, ô is magyar, 
1791-ben született Erdélyben Debály 
néven, és ô szerzete a szomszédos 
Paraguay nemzeti himnuszát is. Az ide 
irányuló legnagyobb kivándorlási hul-
lám különben a két világháború között 
volt, a húszas-harmincas években, 
akkor az uruguayi magyar közösség 
ötezer tagot számlált.

— Örömmel fogadtak itt minket, a 
magyarokat ma is rendes embereknek 
és jó szakembereknek tartják — 
meséli Gaál László, aki nyolcvanhat 
esztendôsen is az itteni magyar közös-
ség egyik oszlopos tagja. Nyolcévesen 
jött ki édesanyjával, követve az öt 
évvel korábban kivándorolt családfôt. 
A magyar házat 1940-ben kezdték épí-
teni (addig béreltek egy ingatlant), 
egyetlen év alatt húzták fel a közösség 
tagjainak adományaiból és állami köl-

csönbôl, Szent István ünnepén át is 
adják.

Laci bácsi ma is akcentus nélkül be-
széli anyanyelvét. 

— Az a hobbim, hogy magyarnak 
maradjak — mondja, és sokat tett 
azért a helyi közösség vezetôjeként a 
hatvanas években, hogy ezt a „hobbit” 
mások is magukénak vallják. Elôször 
hatvankilencben látogatott haza, és 
budapesti tartózkodása idején ismerte 
meg a táncházmozgalmat. — A fele-
ségemmel sokat gondolkodtunk azon, 
milyen eszközzel tudjuk megtartani a 
fiatalokat. Az ötvenes években meg-
szûnt nálunk a cserkészmozgalom, 
mert kevés volt az utánpótlás, és nem 
találtunk alkalmas vezetôt sem. Fontos 
volt valamivel idekötni a gyerekeket, 
mert tudtuk, hogy ha nem vetjük el a 
magot, akkor nem lesz mit aratni, ha-
mar kiszárad itt a nemzetünk fája. 
Otthon azt javasolták, tanítsunk táncot 
a gyerekeknek, és adtak tippet is: az 
akkor még mûködô magyar nagykö-
vetségen dolgozik egy olyan diplomata, 
aki korábban magas szinten ûzte a 
néptáncot Magyarországon. Hazajöt-
tem, megkerestem Fritz Miklóst, aki 
örült a javaslatnak, és hamarosan 
megkezdôdött az oktatás.

Az 1971-ben megalakult Tündérkert 
együttesnek ma három csoportja is 
van: egészen kis gyerekek, kamaszok 
és felnôttek. Összesen vagy hetvenen 
táncolnak itt, a zömük harmad-negyed 
generációs magyar, és már nem 
beszéli ôsei nyelvét. A dalokat viszont 
teli tüdôbôl énekelik, még akkor is, ha 
néha bajlódnak a ragokkal, igekötôk-
kel. Torokszorító érzés látni az egymás 
között spanyolul beszélô gyermekeket, 
akik egyszer csak tökéletes magyar-
sággal rázendítenek A csitári hegyek 
alatt címû dalra. A gombóc csak akkor 
oldódik mosolygássá, amikor odáig 
jutnak a nótával, hogy „letörtem a ke-
zedet, mivel ölelsz engemet”.

Külön leleményességet igényel a 
gyönyörû népviseletek beszerzése. Ál-
talában egy darabot rendelnek meg 
belôlük Magyarországról, amelyet az-
tán teljesen szétszednek, beszerzik a 
megfelelô alapanyagokat, és annyi 
példányban „klónozzák” a ruhát, ahá-
nyan az együttesben táncolnak. A 
csizma az egyedüli, amit nem tudnak 
itt elkészíteni, abból minden párat 
otthonról hoznak.

A taktika bevált: sikerült az otthon 
közelébe vonzani és ott megtartani az 
embereket. Sôt a tánc idevonzott olyan 
embereket is, akiknek korábban nem 
volt közük a magyarsághoz. A Tün-
dérkert életében akadt olyan idôszak, 
amikor a legügyesebb táncosok a 
helyiek körébôl kerültek ki, sôt még 
vezetônek is „bennszülött”, magyar 
gyökerekkel nem rendelkezô tagot 
választottak.

A magyar házban ma is pezsgô tár-
sasági élet zajlik. Rendszeresen szer-
veznek disznótoros vacsorát, vagy a 
legnépszerûbb helyi ételt, az assa-
dónak nevezett szénen sütött bordát 
fogyasztják. Van tekepályájuk és erôs 
csapatuk (legutóbb 2004-ben nyertek 
országos bajnoki címet), asztaliteni-
szezôik is voltak már sportáguk leg-
jobbjai. Hetente félórás magyar 
nyelvû mûsoruk van az egyik rádióban, 
a tánccsoport rendszeresen turnézik 
vidéken, és gyakran eljut a szomszédos 
országokba, így Argentínába, Brazíliá-
ba is. Anyaországból érkezettként el-
képesztô látni azt a vitalitást, amellyel 
a megmaradásra törekednek. Ma-

gukra vannak utalva, hiszen nincs 
utánpótlásuk: legutóbb ötvenhat után 
jöttek ide magyarok, akkor sem so-
kan.

Érdemes bemutatni néhány mondat-
ban az országot is, amely majd kétszer 
akkora, mint Magyarország, de alig 
több, mint hárommillióan lakják. A 
lakosság fele a fôvárosban, Montevide-
óban él. Uruguay fô bevételi forrása a 
marha- és birkatenyésztésbôl szárma-
zik, de egyre számottevôbb összeget 
hoz a turizmus is: a fôváros kikötôjében 
tavaly százötven óriás-luxushajó állt 
meg, hogy legalább egy napra sokezer-
nyi turista özönölje el az óvárost. Az 
utóbbi idôben jelentôs fejlôdésnek in-
dult a város, vadonatúj épületbe köl-
tözött a parlament, és decemberben 
adták át új, ultramodern repülôterét.

Még jobban összekovácsolta a helyi 
magyarságot a nagy feladat, vagyis a 
jubileumi fesztivál megszervezése. 
Mivel Latin-Amerika magyarjai vetés-
forgóban rendezik meg az eseményt, 
ritkán kerül sor egy-egy közösségre. 
Legutóbb kilencvenkettôben szervez-
hették meg itt a rendezvényt, és akkor 
két telt házas elôadásra is futotta a 
színházban. Most százhatvan vendéget 
vártak, akiknek szállást, étkezést, kü-
lönféle programokat kellett biztosítani, 
ezért mindenki betette a közösbe, amit 
tudott. A kereskedô edényeket adott, a 
horgász a szövetség tengerparti ét-
kezdéjét bérelte ki, és háromszáz adag 
gulyáslevest fôzött egy hatalmas kon-
dérban, továbbá majdnem minden 
család befogadott néhány vendéget 
három éjszakára.

Hazulról, az anyaországból a százha-
lombattai Forrás néptáncegyüttes és a 
tárnoki Bara zenekar érkezett. Ez 
utóbbiak jegyét a helyi önkormányzat, 
az együttes öt pár táncosának és az 
oktatóknak a költségét pedig az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium utolsó 
utáni pillanatban érkezett támogatása 
biztosította, de a táncosok — köztük 
gimnazisták — is befizettek fejenként 
száznegyvenezer forintot. A fesztivál 
után mindenki még egy hétig maradt 
egy cserkésztáborban, hogy a dél-
amerikai fiatalok végre élô zenére, 
képzett oktatóktól és táncosoktól les-
hessék el és gyakorolják be a figu-
rákat. Brazíliából három csoport jött: 
Sao Paulóból a Pántlika és a Zrínyi, 
Jaraguá do Sulból pedig a Dunántúl. A 
venezuelai magyarokat a Gyöngyös-
bokréta, az argentínaiakat pedig a 
Regös képviselte.

Az elsô, ismerkedô esten az UMO 
udvarán egyszer csak rázendített a 
Bara zenekar. Elôször a battaiak kezd-
tek énekelni, aztán lassan megszûnt a 
spanyol és a portugál szó, és mindenki 
csatlakozott a dalolókhoz. Nem sokáig 
bírták ülve, hamar táncra perdült a 
tömeg.

A Forrás egyik legtapasztaltabb tán-
cosához, Orosz Mátyáshoz odament 
egy gyönyörû uruguayi kislány, és azt 
mondta tört magyarsággal: bár nem 
illendô, hogy lány kér fel táncolni fiút, 
de örülne, ha együtt járhatnák. A 
battai legény alaposan megforgatta a 
lányt a mezôségi dallamokra, aki át-
szellemülten pörgött a zenére, majd a 
végén azt mondta: élete egyik leg-
nagyobb élménye volt az a pár perc, 
hiszen most táncolt elôször élô zenére 
és elôször „igazi magyarral”, aki ráa-
dásul még nála is jobban tud táncolni.

Valódi szenzációnak számított itt az 
élô zene, hiszen eddig még a feszti-
válok gálaestjein is magnóról szólt a 
talpalávaló. A zenekar tagjait rendesen 
„kihasználták”, mind a kilenc fellépô 
együttes repertoárját be kellett tanul-

niuk, ezért végigpróbálták velük a na-
pot, hogy aztán az esti mûsor elsô 
pillanatától az utolsóig zenéljenek. A 
táncosok nagyon hálásak voltak: min-
den együttes elôször a zenekar elôtt 
hajolt meg a neki jogosan felcsattanó 
taps hallatán.

Korábban azt gondoltam, a latin-
amerikai magyar táncegyüttesek leg-
följebb középiskolai évzárón megszo-
kott színvonalon fognak elôadni, de 
kellemesen csalódtam: a brazíliai 
Pántlika legényeseinél vagy a venezu-
elaiak üveges táncánál elsô pillantásra 
nehéz volt eldönteni, hogy most a For-
rás gyakorlott táncosai vagy az ama-
tôrök vannak-e a színpadon. Amikor 
elmondtam nekik „csalódásomat”, na-
gyot nevettek, és büszkén mesélték, 
hogy tavaly nyáron Budapesten, a ha-
táron túli magyarok fesztiválján „le-
táncolták” a színpadról a Kárpát-me-
dencei magyar együtteseket. Egyedül 
azt sajnálták, hogy nem volt közön-
ségük az anyaországban. (Lassan húsz 
éve foglalkozom hivatásszerûen a ha-
táron túli magyarok ügyeivel, de a 
Miniszterelnöki Hivatal által szer-
vezett eme fesztiválról én sem hal-
lottam.)

A fesztiválon és a rendezvényt kö-
vetô egyhetes szimpóziumon az egy-
más közti beszélgetések voltak a leg-
jobbak. Megismertem például a 
venezuelai Gyöngyösbokréta egyik 
táncosát, „Karcsit” — a perui fiú úgy 
került a Caracasi Magyar Ház vonzás-
körébe, hogy lakóhelyéhez a magyar 
óvoda volt a legközelebb, ezért oda ad-
ták be a szülei. A gyereknek megtet-
szett a népzene, és ott ragadt a tán-
cosok között. A venezuelai magyar 
közösség ösztöndíjával azóta már egy 
évet tanult egy szegedi gimnáziumban, 
jól beszéli a nyelvet, és ahogy ô fo-
galmazott, „lett egy magyar élete” is.

Egy este odaült mellém egy argentí-
nai lány, és megkérdezte: „Ti, otthoni-
ak miért vagytok mindig olyan szomo-
rúak? Az ország gyönyörû, tavaly 
jártam ott elôször, van mit ennetek, 
miért nem örültök az életnek?”

Nem tudtam válaszolni neki, de utá-
na egész éjszaka azon gondolkoztam, 
ki kellene hozni azt a depreszsziós 
anyaországot ide, Montevideóba, hogy 
ezektôl a magyarul már alig vagy 
egyáltalán nem beszélô, de gyökereik-
re roppant büszke fiataloktól tanuljon 
egy kis életkedvet.

A helyi nemzeti színház, a gyönyö-
rûen felújított Teatro Solis már no-
vemberben eladta a találkozóra szóló 
összes jegyet, pedig nem volt olcsó. 
Háromszáz pezóért, körülbelül három-
ezer forintért árulták darabját. Az im-
pozáns helyhez magas színvonalú 
szolgáltatás járt: profi világítás, 
tökéletes hangosítás tette zavartalanná 
az estet. A színpadon is történtek fe-
lejthetetlen pillanatok: a „magyar 
átok” miatt kettévált Sao Pauló-i tánc-
együttesek, a Pántlika és a Zrínyi 
táncosai harminc esztendô után újra 
együtt adtak elô egy közös koreog-
ráfiát. A gyerekek egy kalotaszegi 
tánccal kijavították, amit a szüleik 
elrontottak, hiszen a brazil nagyvá-
rosban három évtized óta apáról fiúra 
szállt, hogy ki megy a Pántlikába, és 
kinek muszáj a Zrínyiben táncolnia.

Azt, hogy a nagy latin-amerikai kiá-
ramlás nem múlt el nyomtalanul az 
életünkbôl, a Zrínyi együttes lányai ál-
tal gyönyörûen elénekelt felvidéki 
népdal is bizonyítja: „Elment a szere-
tôm Dél-Amerikába, írt nekem levelet, 
hogy menjek utána. Nem megyek utá-
na Dél-Amerikába, találok szeretôt 
Imreg falujába.” 

Lukács Csaba (Magyar Nemzet)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HORNOK SÁNDOR

(született 1938. október 10. Budapesten)
2010. március 23-án Sydneyben elhunyt.
Gyászolja felesége Mária, testvére Mária, 

sógora Herrman Svájcban, 
barátai Magyarországon, Ausztráliában, 

felesége rokonai Europában.

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Sándort 

utolsó földi útjára elkísérték, levélben, telefonon, 
személyesen kerestek meg részvétnyilvánításukkal, 

fájdalmunkban osztoztak.
A Gyászoló Család 
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SPORT Dalolt a lábán a labda
Zseni volt, méghozzá labdarúgásunk 

aranykorszakából. Göröcs János, vagy 
ahogy az ország ismerte: a Titi. Lábán 
dalolt a labda. Imádták ôt, és nem csak 
Újpesten. Sok-sok elismerést és mélta-
tást kapott, legutóbb a 17. helyen vég-
zett a FourFourTwo címû magazin 
legjobb ötven magyar futballistájának 
listáján. 

–– Milyen tizenhetediknek lenni?
–– Az ötvenegyedik hely is óriási 

megtiszteltetés lenne ezek között a 
nagyságok között. Végül is ha azt né-
zem, a tizenhetedik hellyel pont az elsô 
harmadba kerültem. Ki ne örülne en-
nek?

–– Mégsem volt ott a díjátadón.
–– Éppen elôzô nap jöttem ki a kór-

házból, és nagyon le voltam gyengülve. 
Volt egy epekövem, a gyomortükrözés-
kor valamit megsértettek odalent, ami 
aztán elfertôzôdött, s egyfolytában 
ment a hasam. Amint kicsit jobban let-
tem, kiengedtek, de otthon újra kez-
dôdött minden. Mint a flippergolyó, 
úgy jártam a lakásom és az intézmény 
között. A betegségen túl az is elkese-
rített, hogy a MÁV Kórház borzalma-
san lecsövesedett hely, senkinek sem 
kívánom, hogy odakerüljön. Nem tud-
ták, fogalmuk sem volt, mi a bajom, a 
harmadik ingázás után meguntam az 
egészet, és a vejem elvitt Veszprémbe, 
ahol Lakatos László fôorvos és Herr-
furth Dóra centrumvezetô egy hét 
alatt meggyógyított. Remek munkát 
végeztek.

–– Jobban érzi már magát? 
–– Persze, már minden rendben. Saj-

nos a korral jár, hogy a kórházakat is 
egyre inkább megismeri az ember. Ki 
gondolta volna ezt, amikor még fut-
balloztam?

–– Hogyan emlékszik a kezdetekre?
–– Amikor megkötöttem az elsô szer-

zôdésemet, Konkoly Béla volt az Új-
pesti Dózsa intézôje, aki mellesleg az 
izzógyárban dolgozott, én pedig a Va-
sas Izzóban fociztam. Innen volt az 
ismeretség. Konkoly gondolt egyet, s 
elém tett egy üres átigazolási lapot. 
Azt mondta, töltsem ki nyugodtan, hol-
naptól már az Újpest játékosa leszek. 
Amúgy meg fél órán múlott, hogy nem 
a Vasashoz kerültem.

Az angyalföldi vezetôk ugyanis har-
minc perccel késôbb jöttek értem a 
pályára. De én nem bántam, leírha-
tatlanul boldog voltam. Óriási dolog 
volt a Dózsában futballozni.

–– Egyébként kinek szurkolt?
–– A Fradinak. Akkoriban nem volt 

más. Majdnem minden gyerek nekik 
szurkolt.

––Ha ezt megtudják Újpesten…
– Áh, már nem számít. Meg amúgy is, 

tettem én annyit az újpesti klubért, 
hogy ezt biztosan megbocsátják.

–– Egyébként már gyerekként ismert 
lett, játszott az 1951-es, Én és a nagya-
pám címû filmben. Hogyan fedezték 
fel?

–– Az Izzó adta a játékosokat a film-
hez. Így többedmagammal bekerültem 
én is. Sok jelenetben a fôszereplô Ko-
letár Kálmán fejét mutatták, és az én 
lábamat. Volt egy-két kocka, amelyen 
én is feltûntem. Jó volt, de gyerekként 
nem tulajdonítottam neki jelentôsé-
get.

–– A pályán aztán tényleg a legna-
gyobbak közé emelkedett. A Sándor, 
Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi 
csatársor mikor állt össze?

–– Még 1958-ban, az elsô válogatott 
meccsen, és ha jól emlékszem, 1959-
ben a svédek ellen játszottunk elôször 
ebben az összeállításban.

–– És melyik volt a jobb? Ez a csa-

társor vagy pedig a Fazekas, Göröcs, 
Bene, Dunai II., Zámbó-féle újpesti 
formáció?

–– Az is nagyon kreatív volt. A válo-
gatott papíron mindig jobb szokott 
lenni. Nehéz ezt eldönteni. Emlékszem 
egy MTK elleni meccsünkre, amikor 
Hidegkuti Nándi, a vendégek edzôje 
az ötödik percben jött csak ki az öltö-
zôbôl, s az eredményjelzôn 3–0 állt. 
Kérdezte: „Miért nem törölték le a tar-
talékok eredményét?” „Azt már sajnos 
letörölték” –– jött a keserû válasz a se-
gítôjétôl. Akkoriban egy meccsen ha 
öt perc után is csak 0–0 állt a táblán, a 
publikum már morgolódott.

–– Milyen volt akkor Újpesten ját-
szani?

–– Nem volt rossz az ötvenkilenc-
hatvanas csapat sem, csak az már idôs 
volt. A Dózsa legendás csatársora 
1968-ban, Baróti Lajos bácsi keze 
alatt állt össze, és így nyertük vele sor-
ra a bajnokságot. Csodás emlékek, 
megannyi felejthetetlen meccsel. 
Álom volt abban a csapatban játszani. 
Aki ma azt mondja, hogy az Old Traf-
ford (a Manchester United otthona –– a 
szerk.) az álmok színháza, az nem járt 
a hetvenes években a Megyeri úton. 
Ötletekkel teli, briliáns játékot látha-
tott hétrôl hétre.

–– Mennyi pénzt lehetett akkor ebben 
a menô csapatban keresni?

–– Az alap kétezer-négyszáz forint 
volt, plusz kaptunk heti kétszáz forint 
kalóriapénzt, nyolcszáz forint járt a 
gyôzelem, négyszáz pedig a döntetlen 
után. Nem volt sok, bár kevés sem. Azt 
mondom, jól éltünk. Annyi plusz jött 
még ehhez, hogy mindenki kapott egy 
lakást a belügytôl.

–– Más kiváltságuk nem volt?
–– Aki tudott tarhálni, annak volt. Én 

nem tudtam. Az ittas vezetést el tud-
tam sikálni, de magamnak szinte még 
egy fakanalat sem intéztem el. Pon-
tosabban egyszer vettem egy új Simca 
gépkocsit háromezer dollárért. De az 
is kicsit kacifántos úton jutott el hoz-
zám, mert hát mi kemény valutáért 
nem vásárolhattunk. 

–– Ki volt a kedvenc edzôje?
–– Kalocsai Géza. Kemény, de kor-

rekt ember volt, 1960-61-ben játszot-
tam nála. Szerettem ôt, pedig majdnem 
miatta disszidáltam. Az Ajaxszal ját-
szottunk kint VVK-meccset, s félidô-
ben úgy leszúrt, ahogy még soha sen-
ki. A meccs utáni banketten szivaroz 
tam, azt is kiszúrta. Ezért is kaptam. 
Dühömben elmentem az amszterdami 
éjszakába mulatozni, és eszembe ju-
tott, hogy megpattanok, de aztán va-

lami miatt mégis visszamentem a 
szállodába. Ez nem olyan leszúrás volt 
egyébként, mint a Barótié.

–– Az övé milyen volt?
–– Barótin éreztem, hogy nem kedvel, 

dühbôl szid, nem szakmai hibák miatt. 
Nem is ott játszatott, ahol szerettem 
volna. Jó néhányszor úgy voltam vele 
a szünetben, hogy leveszem a cipôt, és 
vége. Az 1966-os világbajnokságra 
sem vitt ki, egyszerûen nem ismert el 
mint fedezetet, pedig Szusza akkoriban 
azt játszatott velem. Amolyan vésztar-
talék voltam, de kértem, inkább en-
gedjen el, mert tíz éve nem voltam 
szabadságon. Aztán a Megyeri úton is 
összefutottam vele.

–– Újpestrôl mégsem ô küldte el.
–– Nem, az már Kovács Imrénél 

történt, 1972-ben. De akkor éreztem 
én is, hogy nem tökéletes a lábam, le-
vált egy porcdarab a térdemben. Hü-
lyeséget csináltam, megmûttettem 
magam egy rossz orvossal, sajnos hall-
gattam rá. A Dózsa után ki akartam 
menni nyugatra, hívott az Austria Wi-
en, de az OTSH nem támogatta a dol-
got. Maradtam, pontosabban mehet-
tem Tatabányára.

–– Onnan vonult vissza, majd edzô 
lett szeretett klubjánál.

–– Igen. De nem egybôl. A belügymi-
nisztériumi állás miatt két évet le 
kellett húznom a rendôrségnél, 1974-
tôl 76-ig, pedig semmi kedvem nem 
volt az egészhez. Bûnügyi tiszt voltam, 
majd ôrnagyként mentem nyugdíjba.

–– Késôbb aztán mégis kiengedték 
külföldre. Kuvaitban edzôs-ködhetett.

–– Azok csodálatos évek voltak. Ott 
legalább anyagilag egyenesbe hoztam 
magam. Jött az asszony és a gyerek is, 
jól érezték magukat. Sajnos a felesé-
gem azóta meghalt. Így csak a lányom 
maradt, illetve a két nagy unokám.

–– Milyen a viszonya a mai focival?
–– Tíz éve kimentem Újpestre, az ak-

kori MLSZ-belépômmel nem akartak 
beengedni a fôbejáraton. Azt mondták, 
menjek a hármas kapuhoz. Fogtam 
magam, és inkább hazamentem. Sok-
kal jobb emlékeim legutóbb sem vol-
tak. Tavaly, a hetvenedik születésnapo-
mon köszöntöttek a Megyeri úton az 
egyik meccs elôtt, de a VIP-páholyba 
már nem akartak fölengedni. Mond-
tam a rendezônek, engem köszöntöttek 
lent az elôbb a gyepen, ám hajthatatlan 
volt. Profin végezte a munkáját. Min-
ket nem neveztek annak, mégis kicsit 
többen voltak a lelátón az én idômben, 
mint azon a tavalyi „ünnepi” mecs-
csemen. Be kell látnom, ezek már nem 
ismernek engem, de nem bánt, bele-

törôdtem. Amúgy sincs kiért kimenni. 
Húsz éve nyugdíjas vagyok, és élve-
zem a helyzetet. 

–– Az edzôsködés sem hiányzik?
–– Itthon nem tudsz felmutatni sem-

mit. Nincs játékos, ha meg van, azt 
azonnal eladják külföldre. Így lehetet-
len bármit is alkotni. De már ez se 
bánt. Ha meccs van a tévében, azt még 
megnézem. Szinte mindegyik Újpest-
mérkôzést közvetítik. Bár némelyiket 
ne is látnám…

A kardvívás királya
A legendás Gerevich Aladárról 

nevezték el a Nemzeti Sportcsarnokot
A legsikeresebb magyar sportoló, 

Gerevich Aladár születésének száza-
dik évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen jelentette be Varga Zol-
tán sportot felügyelô önkormányzati 
miniszter, hogy a hétszeres olimpiai 
bajnok vívóról nevezték el a 69 éves 
Nemzeti Sportcsarnokot. 

Bebizonyosodott, hogy százévente 
sem születik Gerevich Aladárhoz ha-
sonló tehetségû, szorgalmú és tudású 
kardvívó, aki –– szinte hihetetlen –– hat 
olimpián vett részt, s mindegyiken 
aranyérmet is nyert. Születésének szá-
zadik évfordulójára rendezett ünnep-
ségen fiával, az Ausztriában edzôsködô 
Gerevich Pállal emlékeztünk a leg-
sikeresebb magyar sportolóra, aki úgy 
nyert 34 magyar bajnokságot és világ-
versenyeken 22 érmet, hogy közben 
1937-tôl a Magyar Nemzeti Bank tiszt-
viselôje volt.

„Apám státuszát tekintve amatôr volt 
–– mondta a 62 éves Gerevich Pál ––, 
hiszen a munka mellett vívott, majd 
edzôsködött is. A második otthona a 
Vasas pasaréti vívóterme volt, ahová 
csaknem a haláláig minden délután 
lejárt. Kiegészítô edzéseket, például 
futást, erôsítést nem végzett, mert 
mindig azt mondta, a vívást a vívással 
kell megalapozni.”

Az 1910-ben Jászberényben született, 
s 1991-ben Budapesten elhunyt Gere-
vich Aladár nem sportoló ember, ha-
nem sportember volt, aki nem a ví-
vásból élt, a vívásért élt. Ezért 
történ-hetett meg, hogy 22 évesen már 
–– a kardcsapat tagjaként –– olimpiai 
bajnok lett Los Angelesben, és hetedik 
olimpiai aranyérmét pedig ötvenéve-
sen, 1960-ban Rómában nyerte. 

„Nagyon sportszerûen élt, a vívás 
után a második legfontosabb az éle-
tében a családja volt –– emlékezett az 
ifjú Gerevich édesapjára, aki az edzôje 
is volt. –– Ugyan nem kiabálta ki, de 
láttam rajta, hogy mennyire örül, ami-
kor 1977-ben egyéni világbajnok let-
tem. Kettôs siker volt ez számára, 
edzôi és szülôi is. Kiegyensúlyozott, 
nyugodt ember volt, ezért is tudott 
majdnem harminc évig a világ élme-
zônyében vívni.”

A Nemzeti Sportcsarnokban rende-
zett centenáriumi ünnepségen Varga 
Zoltán, a sportot is felügyelô önkor-
mányzati miniszter bejelentette be, 
hogy az 1941-ben átadott sportlétesít-
mény mostantól Gerevich Aladár ne-
vét hirdeti. 
Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bi-

zottság elnöke beszédében Gerevich 
emberségét, segítôkészségét emelte 
ki: „Kivételes, nagy bajnok volt ––
mondta a MOB-elnöke ––, akinek az 
eredményessége megismételhetetlen. 
Ha itt, a teremben lévôk összeszámol-
nánk világversenyen nyert érmeink 
számát, akkor sem tudnánk megelôzni 
ôt. S abban is biztos vagyok, hogy ha a 
róla elnevezett sportcsarnokot Ali 
bácsi vezethetné, akkor itt tisztaság, 
fegyelem és derû lenne.”

A megemlékezésen Gerevich Pál és 
fia, Gerevich György az elôcsarnok-
ban leleplezte a felejthetetlen vívó 
szobrát, Pató Róza szobrászmûvész 
alkotását. 

Egy nagy szerelem jellemzô epizódja
Dávid Sándor egykori válogatott ví-

vó, aranytollas újságíró így írt Gere-
vich Aladárról az Akikért a Himnusz 
szólt címû könyvben: „Azt hiszem, az 
életben (feleségén kívül) egyetlen 
nagy szerelme volt, a vívás. És boldo-
gan élt, boldogan halhatott meg, mert 
ez soha, egyetlen pillanatra sem csalta 
meg ôt. Hogy mit is tudtak ôk, arról 
inkább egy igaz történet: Magyar baj-
nokságon vívtak, Gerevich és Raj-
csányi. Két, a »villámnál is gyorsabb 
kezû« pengemûvész. Rajcsányi fejet 
vágott, Gerevich védett, és a kvintbôl 
egyenesen vágott vissza a maga szél-
vészgyorsaságával. Ebbe a mozdulatba 
azonban Rajcsányi még leheletfinoman 
»belerimesszázott«, azaz a csuklójára 
ismételte az elôzô fejvágást. Aladár 
kezében megdermedt a kard. Lekapta 
a fejvédjét, és levegô után kapkodva 
megjegyezte: »Ez… ez mégiscsak 
disz-nóság, Lacikám!« Mire Rajcsányi 
a maga raccsolós módján: »Miéht, Ali-
kám? Talán tiltják a szabályok?…«”

Üllôi úti döntetlennel zárult 
a forduló

Izgalmas fôvárosi rangadót hozott a 
vasárnapi záró mérkôzés a magyar 
labdarúgó NB I 20. fordulójában. A 
Vasas Végh parádés védéseinek 
köszönhetôen egy pontot elcsent a Fe-
rencváros otthonából. Az élen imsét a 
Videoton áll, három ponttal megelôzve 
a Zalaegerszegen nagy verést kapott 
Debrecent, a harmadik a Pápa ellen 
ikszelô Gyôr.
VIDEOTON–HALADÁS 4-2 (3-0)
ÚJPEST–HONVÉD 0-1 (0-0)
MTK–NYÍREGYHÁZA 4-0 (2-0)
KECSKEMÉT–DIÓSGYÔR 1-1 (0-1)
GYÔRI ETO–PÁPA 1-1 (1-0)
KAPOSVÁR–PAKS 1-1 (0-0)
Kaposvár, 2000 nézô.
Egy egyre végzôdött a Kaposvár–

Paks találkozó is, amelyen a gólok a 
mérkôzés utolsó harmadában estek. 
Elôbb a vendég Paks szerzett vezetést 
Tököli góljával, majd néhány percen 
belül a hazaiak is betaláltak a kapuba, 
Zahorecz büntetôbôl egyenlített. A 
Paks tehát továbbra sem tudta meg-
szerezni elsô idegenbeli gyôzelmét 
ebben a bajnokságban.

ZTE–DEBRECEN 4-1 (2-0)
Zalaegerszeg, 5000 nézô.
Azt eddig is tudni lehetett, hogy 

Zalaegerszegen nem sok babér terem 
a vendégcsapatoknak, most ezt a 
Debrecennek is sikerült 
megtapasztalnia. A hazai együttes 
Sluka korai góljával nyitott, majd 
Pavicsevics fejesével folytatta remek 
szereplését a bajnok ellen. A szünet 
után Illés Gyula egy hatalmas góllal 
bizonyította kivételes lövôerejét. A 
háromgólos vezetés tudatában kissé 
kiengedett a házigazda, ezt kihasználva 
Coulibaly szépített, de a hajrában 
újabb ZTE-gólnak örülhetett a szép 
számú publikum. A vége így 4-1-es 
zalaegerszegi siker lett.

FERENCVÁROS–VASAS 1-1 (0-0)
Albert-stadion, 3500 nézô.
Az élmezôny:
1. Videoton 46 pont
2. Debrecen 43 
3. Gyôri ETO 37
4. Zalaegerszeg 34 
5. Újpest 32 
6. MTK 30
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A számok nyelvén
Múmiaklinika
Fény derült az egyiptológusokat fog-

lalkoztató egyik legnagyobb rejtélyre: 
az Augustus Granville által leírt mú-
mia tuberkulózisban hunyt el. Ez a hír 
elsô hallásra talán nem tûnik olyan 
hatalmas szenzációnak, pedig majd-
nem két évszázados talányról van szó. 
Az 1783-ban született Augustus Gran-
ville élete a múmia nélkül is regénybe 
kívánkozik. Milánóban született Au-
gusto Bozzi néven, tanúja volt a na-
póleoni csapatok itáliai hadjáratának. 
Orvosnak tanult, de amikor be akarták 
sorozni a francia hadseregbe, Velen-
cébe szökött. és vándorszínészekkel 
járta az országot. A következô években 
országról országra járva tökéletesítette 
orvosi tudását, miközben maga sem 
kerülte el a legveszélyesebb fertôzô 
betegségeket. Görögországban malá-
riás lett, Törökországban bubópestis 
fertôzte meg. A Pireneusi-félszigeten 
járva belépett a brit haditengerészetbe, 
és a Nyugat-Indiákra hajózott, ahol a 
sárgalázat kellett túlélnie. Megtanult 
angolul, a nevét nagymamája után 
Granville-re változtatta, elvett egy an-
gol lányt, és végül Londonban 
telepedett le, ahol elismert sebészként 
és nôgyógyászként praktizált, olvasha-
tó a New Scientistben. De mindezen 
kalandok ellenére kétséges, hogy neve 
fennmaradt volna-e az utókorra, ha 
1821-ben nem kezeli Archibald Ed-
monstone fiatal felfedezôt, aki meg-
mutatta neki a múmiát, amelyet akkor 
hozott Egyiptomból.

184
éve, 1825-ben ismertette Granville a 

múmia belsô szerveinek vizsgálatával 
nyert eredményeit az angol tudomá-
nyos akadémiaként mûködô Royal 
Society tudósai elôtt. Ez volt az elsô 
múmia, amelyet tudományos igénnyel 
boncoltak föl, hogy megállapítsák éle-
tének és halálának körülményeit.

6
hétig tartott a boncolás, Granville fi-

gyelmét a legapróbb részlet sem ke-
rülte el. A test olyan jó állapotban ma-
radt meg, hogy a halál oka is 
megállapítható volt. Ahogy a sebész-
nôgyógyász írta, boncolás közben úgy 
érezte, mintha a halál nem évezre-
dekkel korábban, hanem mindössze 
néhány órája következett volna be.

2600
éve halhatott meg a múmiaként elte-

metett nô Thébában. A nevét is si-
került megállapítani, Irtyerszenunak 
hívták. A halál oka Granville szerint 
petefészek-daganat, azaz rák lehetett. 
A diagnózis felállítását segítette, hogy 
a legtöbb múmiával ellentétben — ahol 
a belsô szerveket eltávolították, vagy a 
testen belül roncsolták szét — itt érin-
tetlenek voltak a zsigerek.

50–55
éves lehetett halálakor Irtyerszenu, 

ezt Granville a medencecsontja elvé-
konyodásából állapította meg. A mú-
mia érdekessége a testet borító viaszos 
bevonat volt, amely remekül konzer-
válta Irtyerszenut. A sebész szerint a 
halottat hosszú ideig fürdették egy 
kád viaszban.

1990-ben
fedezték fel újra a múmiát a British 

Museum raktárában, és azóta folya-
matosan vizsgálták a legmodernebb 
diagnosztikai eljárásokkal. Megállapí-
tották, hogy petefészek-daganata jóin-
dulatú volt, Irtyerszenu maláriás is 
volt, és vérzés nyomait találták a tü-
dejében, ami tüdôgyulladás vagy tu-
berkulózis jele lehet.

200
bázispárnál rövidebb DNS-szakaszok 

felkutatására alkalmas az a molekulá-

ris genetikai eljárás, amelynek segít-
ségével megtalálták a tuberkulózisbak-
térium nyomait a múmia tüdejében, 
csontjaiban és epehólyagjában. A halál 
okát tehát megtudtuk, de az, hogy ho-
gyan maradhatott a test ilyen jó álla-
potban 2600 évig, továbbra is rejtély 
marad. 

Oldalba rúgott Föld
Napok óta a legfontosabb hírek kö-

zött szerepel — bár a földmozgás ko-
rántsem oltott ki annyi emberéletet, 
mint januárban pusztító haiti társa — 
az egy hete bekövetkezett chilei föld-
rengés. A rengés után több városban is 
akadozik, helyenként megbénult a 
rendfenntartó hatalom, a jó alkalom 
láttán vérszemet kapott fosztogatók 
megfékezésére a katonaságot is ki kel-
lett rendelni az utcákra. A földrengés-
nek azonban sokkal furcsább, sokkal 
mélyrehatóbb következménye is volt, 
bár ezt csak a világ néhány fizikusa 
észlelte. A rengés ereje meglökte a 
Földet, bolygónk pedig valószínûleg 
sohasem lesz olyan, mint amilyen elôt-
te volt. Világvége-riadalomra azonban 
semmi ok, hiszen a változást még a 
mûszerek sem képesek kimutatni.

8,8
volt a Richter-skála szerint a rengés 

erôssége. Ezzel az amerikai geológiai 
figyelôszolgálat adatai szerint az ötö-
dik legerôsebb földmozgás volt, ame-
lyet valaha regisztráltak.

2,6
méter magas hullámok söpörtek vé-

gig a tengeren a rengés következtében 
a chilei Valparaíso térségében, és 53 
országban rendeltek el szökôárriadót. 
Lapzártánkig 723 halálos áldozatot 
azonosítottak a chilei hatóságok.

250–500
haiti földrengésnek felelt meg a chi-

lei földmozgás ereje a különbözô becs-
lések szerint. Hogy ehhez képest sok-
kal kevesebb ember veszítette életét, 
az a szerencsének és a chilei infra-
struktúra jobb állapotának köszön-
hetô.

7,6
centiméterrel tolódott el a Föld ten-

gelye a rengés hatására. Erre Richard 
Gross geofizikus, a NASA munkatársa 
jött rá számítógépes modellszámítás 
segítségével, írja a National Geograp-
hic. Ez a tengely a bolygó tömegének 
egyenlôtlen eloszlása miatt nem pon-
tosan esik egybe az észak–déli for-
gástengellyel (mintegy tíz méterrel 
tér el tôle). A bolygó nehezebb-köny-
nyebb részeinek megváltozott mozgá-
sa a forgás sebességére is hatással 
van.

1,26
milliomod másodperccel csökkent a 

földi nap hossza a bolygó forgásten-
gelyének eltolódása miatt, a Föld gyor-
sabb forgása következtében. Ez nem 
új jelenség. Gross modellje szerint 
egy hat évvel ezelôtti szumátrai föld-
rengés (amely kilences magnitúdójával 
a chileinél is erôsebb volt) 6,8 milli-
omod másodperccel meghosszabbítot-
ta a napokat.

20
milliomod másodperces pontossággal 

képesek a kutatók jelenleg a napok 
hosszát mérni, így az 1,26 milliomod 
másodperces rövidülés jóval a hibaha-
táron belül van, kimutathatatlan. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ne lé-
tezne, az elméleti modellek következ-
tetései bizonyíthatják a jelenség 

bekövetkeztét.
4,6
századmásodperccel hamarabb ér-

nek véget ezentúl az évszázadok a na-
pok rövidülése miatt. Az elkövetkezô 
évezredek pedig majdnem fél másod-
perccel lesznek rövidebbek. Ha olva-
sóinknak e döbbenetes tények láttán 
az az érzésük támad, hogy e változás-
nak semmi jelentôsége, akkor tökéle-
tesen igazuk van. David Kerridge 
geológus a The Wall Street Journalnek 
nyilatkozva elmondta, hogy „ez olyan 
ezoterikus hatás, amelynek a fizika 
törvényei szerint be kell következnie. 
Érdekes, de különösebb következmé-
nye semmire sincs.” 

Dinó X
Az eddig ismert legnagyobb ragado-

zó, a plioszaurusz (a dinoszauruszok 
tengerben élô rokona) megkövesedett 
maradványaira bukkantak norvég ku-
tatók a Norvégiához tartozó északi-
tengeri szigetcsoporton, Svalbardon. 
Jorn Hurum és kollégái, az Oslói 
Egyetem Természettudományi Múze-
umának munkatársai tavaly júniusban 
egy kéthetes expedíció során fedezték 
fel a fosszíliákat. A plioszauruszok a 
földtörténeti jura és kréta korokban 
népesítették be a tengereket. „A test-
felépítése, a fiziológiája és a vadászati 
stratégiája mind arra utal, hogy ô volt 
a végsô ragadozó. A legveszélyesebb 
teremtmény, amely valaha portyázott 
a Föld óceánjaiban” — áll a múzeum 
hatásvadász fordulatokban bôvelkedô 
sajtóközleményében. A plioszaurusz 
még nem kapott tudományos fajnevet, 
a kutatók viszont már elnevezték X 
ragadozónak.

20 ezer
csontdarabot találtak a svalbardi 

szigetvilág állandóan fagyos talajában 
a kutatók, amelyek konzerválása és 
összeillesztése jelenleg is folyik az os-
lói múzeumban. E húszezer darabos 
puzzle sok türelmet és elszántságot 
igénylô összerakásával diákokat és 
önkénteseket bíztak meg. A koponya 
viszont részlegesen egyben maradt, 
így az ismert csontjai méretébôl kö-
vetkeztetni lehet az állat teljes test-
méretére is.

15
centiméteres átmérôjû volt az X ra-

gadozó gömb alakú condylus basioc-
cipitalis csontja, amely összeköti a 
koponyát a gerinccel. A többi ismert 
plioszauruszfajban e csont mérete jó-
val kisebb. „Összehasonlításul a Ty-
rannosaurus rex condylusa csupán 8 
centiméteres. Ez azt jelenti, hogy az X 
ragadozó koponyája legalább kétszer 

akkora volt, mint a Tyrannosaurusé” 
— idézte a kutatást vezetô Hurumot a 
New Scientist.

45
tonnát nyomhatott az X ragadozó, 

teste pedig 15 méter hosszú volt. A vízi 
életmód hatására úszóvá fejlôdött lá-
baiban lévô csontok elemzésébôl úgy 
gondolják a paleontológusok, hogy ál-
talában csak az elülsô úszóit használta 
a tovahaladáshoz. Amikor viszont a 
prédáját üldözte, a hátsó lábai csapá-
saival gyorsan növelni tudta a sebes-
ségét.

15
tonna erôvel volt képes ez a plio-

szauruszfaj összezárni az állkapcsait, 
illetve a rajtuk sorakozó 30 centi-
méteres, háromszög alapú gúlát for-
mázó fogait. Soha semmilyen állat 
harapása nem bizonyult még ilyen 
erôsnek. Tízszer erôsebben szorította 
állkapcsaival áldozatát, mint bármely 
ma élô állat, de még a Tyrannosaurus 
rexnél is négyszer erôsebben.

147 millió
éve, a földtörténeti jura korban élt az 

X ragadozó, és egyértelmûen az óce-
ánok csúcsragadozója volt. A részle-
ges, megkövesedett koponyát a mére-
te és a sûrûsége miatt egy ipari 
CT-berendezés segítségével vizsgálták 
meg. A koponya belsô felületének 
mintázatából következtetni tudtak az 
ôshüllô agyának méretére és formá-
jára. Kiderült, hogy az agya kicsi volt, 
de vadászatra specializálódott. Alakja 
és testméretéhez viszonyított mérete 
hasonló volt a tengerek mai csúcsra-
gadozójáéhoz, a nagy fehér cápáéhoz. 

Érdekességek 
A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére használt „bug” (bogár) szó 

eredete 1945-re nyúlik vissza. A Harvard egyetemen található számítógép meg-
hibásodott, és a hibakeresés során egy nôi dolgozó egy molylepkét talált az 
áramkörök között, amit aztán eltávolított. Azóta, ha vacakol egy számítógép, azt 
mondják, hogy bogár (bug) van benne.

* * *
Az USA államok közötti autópályáit úgy építették, hogy minden 5 mérföld 

útból legalább 1 mérföld egyenes legyen. Ezek az egyenes útszakaszok re-
pülôgép leszállópályaként használhatók háború vagy egyéb vészhelyzet ese-
tén.

* * *
Egy 1991-es Gallup felmérés azt az eredményt hozta, hogy az amerikaiak 49 

százaléka nem tudta, hogy a fehér kenyér búzából készül.
* * *

Egy ember hamarabb elpusztul a teljes alváshiánytól, mint az éhségtôl. 10 
alvás nélküli nap már elég a halálhoz, míg éhezni több hétig is képes egy egész-
séges személy.

* * *
Egy tehenet be lehet rúgatni, ha almával eteted.

* * *
Egyes számítások szerint az emberi agy tárolókapacitása 1 trillió bit, vagy 

1164153 gigabyte.
* * *

Görögország nemzeti himnusza 158 versszakból áll. Senki nincs az országban, 
aki kívülrôl tudná az összest.

* * *
Ha egy ember meghal, a hallását veszti el utoljára. Az elsô érzékszerv, ami 

felmondja a szolgálatot, a látás, ezt követi az ízlelés, a szaglás és az érintés.
* * *

Hitler és Napóleon is csak egy herével rendelkezett.
* * *

Kanada az egyetlen olyan olimpiát rendezô ország, aki a mostani téli olimpiát 
megelözôen nem nyert aranyérmet a saját olimpiáján.

* * *
Leonardo da Vinci képes volt egyik kezével írni, a másik kezével pedig 

rajzolni egyszerre.
* * *

Limában (Peru) szobrot állítottak Micimackónak.
* * *

Pablo Picasso halva született, a bába ott is hagyta az asztalon. Picasso 
nagybátyja hozta vissza a kicsit az életbe, egy slukk szivarfüst segítségével.

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! 

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 
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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

PAPLANT, dunyhát, párnát. 
ágyhuzatot legolcsóbban a készítônél 
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 
választék importált selyembrokát, 
damaszt, argin, polieszter, és cotton 
anyagokban. Abroszok, törülközôk 
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Telefon: 
9523-6616 (Melbourne). Elôzetes 
megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.      

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.

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

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

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

(A35a)

MAGYARORSZÁGI földvásár-
láshoz befektetô társat keresek. 
Telefon: 0011-36-309-321700.

(A35b)

KALOCSAI táncruha és egyéb 
magyar 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)

HOMECARE
SERVICE

ABN 35583226874
Betegápolást, kisebb 

takarítást
fôzést, mosást, vasalást 

vállalok.
Hívja Piroskát a 

0414 354-595 számon.
(Sydney A 33) 

KERESTETÉS
Keresem, Farkas Istvánt

született Etyeken,
1952. október. 29.

Anyja neve: Kovács Anna
Két 20 év körüli lánya van, 

Veronika és Gabriella.
1982-83 körül jött 

Ausztráliába, Brisbaneba.
Keresi testvére, Mária 
Szalkszentmártonból.
Hat éve nem hallott róla, 
utoljára Karaván Parkban 

lakott, Észak Queenslandban.
Archery sporttal foglalkozott.

Kérem, aki tud róla, 
hívja Máriát, 

Melbourneban,
a 0488-451-827, vagy 

(03) 9338-3413 
telefonszámon.

Korban hozzám illô 
melbournei urat keresek 
tartós kapcsolat céljából.
59 éves, molett, fiatalos, 

barna hölgy vagyok. 
Szeretek sétálni, 

kertészkedni, zenét 
hallgatni.

Elérhetôség:
a 9333-8928-as számon, 

Mária.


	Magyar_Elet_1april10_p01
	Magyar_Elet_1april10_p02
	Magyar_Elet_1april10_p03
	Magyar_Elet_1april10_p04
	Magyar_Elet_1april10_p05
	Magyar_Elet_1april10_p06
	Magyar_Elet_1april10_p07
	Magyar_Elet_1april10_p08
	Magyar_Elet_1april10_p09
	Magyar_Elet_1april10_p10
	Magyar_Elet_1april10_p11
	Magyar_Elet_1april10_p12
	Magyar_Elet_1april10_p13
	Magyar_Elet_1april10_p14
	Magyar_Elet_1april10_p15
	Magyar_Elet_1april10_p16

