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OLVASÓINK EGÉSZSÉGÉRE!
KOCCINTSANAK VELÜNK A MAI NAPON 

MAGYARORSZÁGRÓL ÉRKEZETT FINOM 
ITALOKKAL!

FEHÉR BOROK
Balatoni Szürkebarát, Debrôi Hárslevelû, Olasz Riesling, Tokaji 

Furmint, Tokaji Aszú (3 és 5 puttonyos), Tokaji Szomorodni (édes)
VÖRÖS BOROK

Bikavér, Kadarka, Korona Merlot, Soproni Kékfrankos
PEZSGÔK

Törley Édes, Törley Száraz
SZESZESITALOK

Fütyülôs Barackpálinka, Casino Rum, Golden Pear likôr, Hubertus 
likôr, Pecsétes Szilvapálinka, Pecsétes Barackpálinka, Vilmoskörte 

pálinka, Zwack Unicum.

AZ ITALOK KAPHATÓK:
NSW

Goulburn Wine & Spirits
Tel 02-9264-8459, fax 02-9264-8941 
email: info@goulburnwines.com.au

Kemeny’s Bondi  02-8383-5280, Dan Murphy Liquor Stores
VIC

Dan Murphy Liquor Stores
Reynor Cellars 03-9546-8143 Noble Park

Acland Cellars 03-9534-2274 St. Kilda
Cambridge Cellars 03-9527-5676 Caulfield

Bon Appetite Cellar 03-9706-2696 Endevour Hill
WA

La Vigna  08-9271-1179 Mt Lawley 
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MAGYAR

DOLLÁR 

ÁRFOLYAM
2010. április 22-én
1.00 AUD = 183.84

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Április 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Péter nevû olvasóinkat. 
Péter: jelentése kôszikla. A görög 

Petrosz névbôl latinosított Petrus rö-
vidülésébôl. 
Köszönthetjük még Antónia, Róbert, 

Hugó, Tihamér nevû barátainkat.
Április 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Katalin, Ajtony nevû olvasóinkat.
Katalin: a német Katharina magyar 

rövidülése és módosulata. A német 
név a görög Aeikatherina rövidülése, 
ez pedig egy egyiptomi név görög ér-
telmesítése. A görögben ez a forma azt 
jelenti: minden tiszta.
Ajtony: régi magyar családnévbôl 

származik. 
Köszönthetjük még Buzád, Hilda, 

Ildikó, Igor, Karina, Kitti, Roza-
munda, Tivadar nevû barátainkat.
Május 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Fülöp, Jakab nevû olvasóinkat. 
Fülöp: a görög Philipposz rövidülé-

sébôl. Jelentése: lókedvelô.
Jakab: ószövetségi név. Eredete  és 

je lentése bizonytalan.
Köszönthetjük még Amarilla, Amaril-

lisz, Bánk, Benedek, Berta, Dávid, 
Flóra, Jeremiás, Maja nevû barátain-
kat.
Május 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsigmond nevû olvasóinkat. 
Zsigmond: A germán Siegmund, Si-

gismund névbôl. Jelentése: gyôzelmes 
védô.
Köszönthetjük még: Atanáz, Aténé, 

Minerva, Nelli, Pellegrina nevû 
barátainkat.
Május 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tímea, Irma nevû olvasóinkat.
Tímea: A görög Eftimea név rövidí-

tett változata, Jókai Aranyembere tet-
te Magyarországon népszerûvé.
Irma: Az Irm- kezdetû nôi nevek be-

cézésébôl származik; Irmin germán 
isten nevébôl ered.
Köszönthetjük még: Antonella,  

Horáció, Katalin, Mara, Sándor, 
Tania, Timót nevû barátainkat.
Május 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mónika, Flórián nevû olvasóinkat.
Mónika: Eredete vitás. Származtatják 

a görögbôl magányos, egyedül élô je-
lentéssel, illetve a manó szóból is.
Flórián: A latin  Florianus rövidülése.
 Jelentése: virágos, virágzó.
Köszönthetjük még Amália, Bulcsú, 

Brúnó, Elma, Gothárd, Kocsárd 
nevû barátainkat.
Május 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Györgyi nevû olvasóinkat.
Györgyi: Elvonás a Györgyike név-

bôl, ez pedig a György férfinévbôl ke-
letkezett.  
 Köszönthetjük még Angela, Árvács-

ka, Erna, Judit, Özséb, Viola nevû 
barátainkat.

Sípos László elmondta: a kuratóriumi elnökként általa vezetett magyar-
országi Rovás Alapítvány és a Japán Állami Televízió közös szerkesztésében 
2010. január 12-én került az Ohajo Nippon (Jó reggelt, Japán) címû reggeli 
adásba a kisfilm. A produkció rövidesen felkerült a legismertebb internetes 
videomegosztóra, majd február 20-án elkészült és ugyancsak a YouTube-on is 
megjelent ennek magyar nyelvû felirattal ellátott változata.

A témával foglalkozók között világszerte futótûzként terjedt el ennek híre, 
így a film két változatát másfél hét leforgása alatt több mint 40 ezren nézték 
meg, melyek ennek köszönhetôen a legnézettebbekké váltak a YouTube-on 
megtalálható rovással és rovásírással foglalkozó anyagok között. Azóta a ma-
gyar feliratos változat megtekintési száma meghaladta az 50 ezret, a két válto-
zat együtt pedig a 60 ezret közelíti.

Az elnök szerint a japán forgatócsoport azonnal felismerte a rovásírás külön-
legességét. Mindemellett lenyûgözte a forgatócsoportot a rovás formavilága, 
valamint a jobbról-balra tartó írásmód is, hiszen 80 évvel ezelôttig a felkelô nap 
országában élôk is így írtak. „A kisfilm hatására egyre több japán munka-
kapcsolatomban sikerül a rováskultúrát megismertetnem. Az elkövetkezendô 
egy évben például további filmek elkészítését, japán nyelvû könyv kiadását és 
egyetemi szintû nyelvészeti tanácskozás megszervezését tervezzük” –– mondta 
el a Rovás Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Sípos László már gyermekkorában elsajátította ezt az ôsi székely-magyar 
írásformát, 4-5 éve pedig a civil szervezet égisze alatt tudományos kutatómunkát 
végez e különleges kulturális örökség megújításának, a kommunikációs tech-
nológiába történô átültetésének, valamint a magyar közoktatásba való bee-
melésének lehetôségeirôl.

A szolnoki születésû építészmérnök-közgazdásznak Japán a második otthona. 
Még a Tisza Táncegyüttes tagjaként, az 1980-as években járt ott elôször, késôbb 
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Milliárdokat is bukott az MSZP
A szocialisták az új ciklusban 700 milliót buknak évente korábbi állami támo-

gatásukhoz képest. Az MDF életbenmaradását még finanszírozza a költségvetés 
évi 85 millió forinttal, az SZDSZ és a MIÉP többé nem kap pénzt.

Érzékenyen érinti a szocialista pártkasszát is a párt a bukása: a 19 százalékos 
listás eredmény azt jelenti, hogy csaknem lefelezôdik a költségvetési támo-
gatásuk, az elmúlt négy évben megszokott 953 millió forint helyett csak 522 
milliót kapnak majd a szervezet mûködésére. Pártalapítványuk arányaiban 
még nagyobbat bukik, az eddigi 525 millió forint helyett alig 254 millióval kell 
beérniük évente. Az elôttünk álló parlamenti ciklusra vetítve az évenként 
összesen 702 millió forintos kiesés az MSZP-nek bô 2,8 milliárd forintos vesz-
teséget jelent.

Anyagi értelemben a választás legnagyobb gyôztesei természetesen az új 
parlamenti erôk. A Jobbik ugyan a 2006-ban a MIÉP-el közösen elért egy szá-
zalék feletti eredménye miatt eddig is kapott állami pénzt, évente 37,9 millión 
osztozhattak a MIÉP-pel, 2008 óta pedig alapítványa mûködéséhez is felvehetett 
a két párt összesen 25 milliót, mostantól csak ez utóbbi célra önállóan 219 milliót 
költhet évente a párt. Mûködési költségeit pedig 472 millió forinttal támogatja 
majd évente a költségvetés. Az LMP 7 százaléka 298+98 millió forintra jó éven-
te.

A Fidesz és a KDNP közösen indultak már 2006-ban is. A választási szövetség 
része egy megállapodás arról, hogy az állami támogatást milyen arányban 
osztják fel egymás között a pártok, a pontos adatokról megkeresésünkre azon-
ban egyik párt sajtóosztályán sem tudtak azonnal nyilatkozni. Az alábbi tábla 
így egyelôre a Fidesznél valamivel többet mutat az új összegre a valóságosnál, 
ebbôl, ha a korábbi arányok érvényesülnek, 250-300 millió forint közötti összeg 
valójában a KDNP-hez kerül majd.

A legtöbbet az SZDSZ bukta: mivel nem is indult önálló erôként, már elôre 
kalkulálhatott azzal, hogy nem lesz jogosult költségvetési támogatásra, pedig az 
elmúlt években 261+109 millió forintot kapott évente. Az MDF a 2,67 százalékos 
eredményével 50+35 millió forintra lesz jogosult, eddig 227+88 millió forintot 
kapott. A MIÉP támogatása is megszûnik.

A pártok támogatásáról szóló törvény szerint a választásokon a listás szava-
zatok legalább egy százalékát elérô erôk jogosultak. Egész pontosan: „Az állami 
költségvetésbôl a pártok támogatására fordítható összeg 25 százalékát –– 
egyenlô arányban –– az Országgyûlésben az országos listán mandátumot szer-
zett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75 százaléknak megfelelô ösz-
szeg, az országgyûlési választások eredménye alapján a pártra, illetôleg a párt 
jelöltjeire az elsô érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg 
a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a sza-
vazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.”

A torta évek óta ugyanakkora, nagyjából 2,5 milliárd forintot biztosít a par-
lament döntése alapján a költségvetés a fenti felosztáshoz. 625 millió forintot 
tehát a parlamenti erôk egyenlô arányban egymás között oszthatnak el, 1875 
milliót pedig a listás szavazatok arányában az egy százalékot elérô pártok –– így 
kaphat még állami pénzt a parlamenti küszöböt jócskán bukó MDF is a követ-
kezô négy évben.

Jár pénz a pártok alapítványainak is: a parlament 2003-ban fogadott el tör-
vényt arról, hogy a parlamenti pártok alapítványait is támogassa a költségvetés, 
majd sorra meg is alapították e szervezeteiket. Az Alkotmánybíróság 2008-ban 
kötelezte az országgyûlést a jogszabály módosítására. Kimondták, hogy a ko-
rábbi rendszer helyett az általános támogatási rend elvét kell alkalmazni, így az 
egy százalékot elért, parlamenten kívüli pártoknak is lehet költségvetési támo-
gatásra jogosult alapítványuk (a MIÉP-Jobbik szövetség élt is ezzel). Az ala-
pítványi torta 1,3 milliárd forinthoz közelített az elmúlt években, az idén is 
ennyit osztanak fel.

A támogatások folyósítását a Pénzügyminisztérium intézi. A fordulónap vá-
lasztási évben a parlament alakuló üléséhez kötôdik, egész pontosan a képviselôi 
megbízatás érvényességének megállapítását követô hónap elsô napját kell fi-
gyelembe venni a költségvetési támogatás felosztása szempontjából. Az alapít-
ványi pénzeknél kicsit eltérô a helyzet, itt az országgyûlés megalakulását 
követô naptári negyedév elsô napját kell figyelembe venni, azaz az újaknak egy 
kicsit még várnia kell a költségvetési forintokra, a lényegében már nem létezô 
SZDSZ pedig május illetve június végéig még leakaszthat néhány tízmilliót.

Népszerû a rovásírás a neten
Tíz nap alatt minden idôk legnézettebb rovásírás-témájú videójává lépett elô 

az interneten az a kisfilm, melyet a japán közszolgálati televízió (NHK) készített 
hazánkban a székely-magyar rovásírásról –– tudatta a produkció szolnoki köz-
remûködôje.
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HÍREK A kô tövében 
rózsabokor

A hét eleji esôs napok után szinte 
szemvillanás alatt elszabadult a tavasz, 
kipattantak a rügyek, virágot bontottak 
a gyümölcsfák, a kerítésnél harsány 
sárgán omlik szét az aranyesô. Megszó-
laltak az énekesmadarak, rigók kuta-
kodnak a bokrok alján, vadgerlék vála-
szolgatnak egymásnak a fák ágain. 
Közben illatokat hoz a szél, de ez még 
nem virágillat –– a hosszú tél avarsza-
gát érezni, meg az elkorhadt fakérge-
két. Kiszellôzik a természet, szinte ta-
pintható a szívdobbantó fordulat.

A cinkotai öreg temetônél sétáltam 
minap, meg nem mondom, mi vitt erre. 
Tavaszkor az ember mindig keresgél 
valamit. Hol a dolgok elejét, hol a leg-
végét. Hol meg azt a pontot, ami a ket-
tôt összeköti. A sírhantokon is szárba 
szökik ilyenkor a virág, mert az életnek 
valahogy soha nincsen vége. A kôke-
resztet kidöntheti az idô, de a tövében 
sarjadt rózsabokor egyre bujább, egy-
re dúsabb, virágai messzire jeleznek – 
miközben a mának virágoznak, a múlt-
ra emlékeztetnek…

Leginkább evangélikus emberek pi-
hennek az öreg temetô kövei alatt 
(Cinkotát lutheránus hívôk –– nagyrészt 
tótok –– alapították sok-sok évszázaddal 
ezelôtt), imitt-amott a fejfák is errôl 
tanúskodnak. Ha félrehajtjuk a min-
denre felkúszó, makacs borostyánleve-
leket, nemritkán százéves arckép pil-
lant vissza ránk. Bármennyire kihalt is 
a temetôkert, bármilyen régi is a leg-
frissebb hant –– furcsa a mondat: él ez 
a táj.

Nem sokkal azután, hogy kiléptem a 
rozsdaette kapun, a kerítés túloldalán, 
a templom tornyában megszólalt a ha-
rang. A rigófüttyel együtt szinte már 
giccses volt minden. 

Nincs parkoló, 
nincs pardon

E helyrôl üdvözlöm a magyar egész-
ségügy vezetôit, valamint a Fôpolgár-
mesteri Hivatal parkoltatásért felelôs 
illetékes vezetôit. Most érkeztem haj-
lottkorú barátommal, Pista bácsival a 
parkoló autómhoz, amelynek szélvédô-
jén Mikulás-csomagot lebegtet a szél. 
A szomorú hírû Kék Golyó utcai on-
kológiai intézet Ráth György utcai 
kapujának közelében történik mindez, 
néhány perccel azután, hogy lejárt az 
egyórás várakozásra feljogosító parko-
lójegyem. Nem vagyok igazán boldog. 
Már akkor nem voltam, amikor ráéb-
redtem, hogy utasom sorrendben hato-
dik sugárkezelésére a várakozással 
együtt közel egy órát kell szentelni. 
Szaporáztuk is visszafelé a lépteinket, 
meg ne bírságoljon a tekintetes parko-
lócég. Elkéstünk. Pista bácsi –– és a 
többi Pista bácsi –– sorsáról természe-
tesen nem az egészségügy és nem a 
parkolási cég tehet. Arról viszont való-
színûleg mindkettô –– fôképp az utóbbi 
––, hogy a hatalmas rákcentrum mel-
lett milyenek az autóparkolás feltételei. 
Naponta több száz beteg kénytelen lá-
togatni a létesítményt, jelentôs részük 
autóval érkezik, általában utasként. 
Ehhez képest –– írd és mondd –– 
tizenhét ingyenes parkolóhelyet bizto-
sítottak számukra (ezek használatához 
is pecsétes igazolás szükséges). Akik-
nek nem jut hely, azok fizetnek –– sôt, 
ráfizetnek, ha a szokásosnál hosszabbra 
nyúlik odabent az amúgy is kígyózó 
sor.

Az illetékesek valószínûleg még soha 
nem álltak sort. Fôleg nem akkor, ami-
kor az empátiát osztogatták. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

és tölthetôk le szeptembertôl, de az új portál nagyobb mértékû interaktivitást 
tesz majd lehetôvé –– hozzájárulva a legkiválóbb kutatók, tanárok és a nagy-
közönség közötti párbeszédhez. A Mindentudás Egyeteme 2.0 adásait 
interneten hozzáférhetô elektronikus tananyag egészíti ki, amely 
nélkülözhetetlen segítség lehet középiskolai tanárok, diákok, felvételizôk 
számára.

Magyarországra látogat 
a dalai láma

Tíz év után ismét Magyarországra látogat Tendzin Gyaco, a XIV. dalai lá-
ma. Tibet számûzetésben élô vallási vezetôje szeptemberben érkezik 
Budapest-re.

Hendrey Tibor, a Tibetet Segítô Társaság elnöke az MTI-nek elmondta, a 
szeptember 17-20. közötti látogatás során a buddhista vallási vezetô a tervek 
szerint parlamenti képviselôkkel is találkozik.

Hendrey kiemelte: négynapos magyarországi tartózkodása alatt a dalai 
láma egy sportcsarnokban buddhista erkölcsi beszédet tart, egy másik 
alkalommal pedig morális-etikai kérdésekrôl fejti ki gondolatait a 
nagyközönségnek. Az elôadásokat közérthetô stílusban viszi az érdeklôdôk elé, 
akik közé nem csak buddhista vallásúakat várnak.

A dalai láma magyarországi látogatásának szervezésében a Tibetet Segítô 
Társaságon kívül részt vesz a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Kö-
zösség, a Buddhista Misszió Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyház-
közösség, a Tan Kapuja Buddhista Fôiskola, a Szakja Tasi Csöling Buddhista 
Egyházközösség és a Drikungpa Egyház.

A mostani látogatást öt éve szervezik, az elôkészületek a dalai láma beteg-
sége, illetve a 2008-as tibeti zavargások miatt is elhúzódtak.

Tendzin Gyaco 1935-ben született Északkelet-Tibetben, paraszti családban. 
A XIII. dalai láma reinkarnációjaként kétéves korában találtak rá. A lámát 
hagyományosan az elhunyt láma halála napján született csecsemôk közül vá-
lasztják. A XIV. dalai lámát 1940. február 22-én iktatták be tisztségébe.

Mao Ce-tung hatalomra kerülésekor Kínában a kommunista rendszer 
rögtön bejelentette igényét a tibeti papi államra. A Kínai Vörös Hadsereg 
alakulatai 1950-ben vonultak be Tibetbe és 1951-re teljesen ellenôrzésük alá 
vonták az országot.

A dalai láma a kínai hatalomátvétel idején Indiába menekült. Azóta emigrá-
cióban él. Számûzetésében igyekszik életben tartani a tibeti kultúrát és a 
vallást, akkor is, amikor a kínai „kulturális forradalom” során országszerte 
lerombolták a kolostorokat, bebörtönözték, vagy megölték a szerzetesek ezreit. 
Áldozatos küzdelméért, amelyet hazája önrendelkezésének visszaszerzéséért 
folytatott, 1989-ben megkapta a Nobel-békedíjat.

Szobrot állítanak 
a kommunizmus áldozatainak 

emlékére 
Egy éven belül szobrot állítanak a kommunizmus áldozatainak emlékére 

Hódmezôvásárhelyen; a közgyûlés egyhangúlag fogadta el a javaslatot –– je-
lentette be Lázár János (Fidesz) polgármester saját elôterjesztésérôl Hódme-
zôvásárhelyen. Az alkotást elsôsorban nem állami vagy önkormányzati pénz-
bôl, hanem közadakozásból szeretnék megvalósítani. Még nem tudni, mennyibe 
kerül majd a mû, de a költségek harmadát a város elsô embere fizeti –– derült 
ki.

A közösségi gyûjtés a Polgári Hódmezôvásárhelyért Mozgalom vezetésével 
indul a jövô héten. Lázár János felidézte: 2011 márciusában lesz hatvan éve, 
hogy a hódmezôvásárhelyi Kovács Istvánt és társait a Fehér Gárda Mozgalom 
szervezôiként kivégezték, bajtársaikat pedig mintegy háromszázhetven év 
börtönre ítélték. Ebbôl az alkalomból állítják fel a szobrot, de azzal nemcsak a 
Fehér Gárda Mozgalom azon tagjaira emlékeznek majd, akik börtönbe kerül-
tek, vagy életüket adták, hanem azokra is, akik Vásárhelyen 1945 után a kom-
munizmus áldozatai voltak –– mondta. 

„Nagyon fontosnak tartom, hogy az 1945 utáni diktatúrára, megtorlásra, 
önkényre, társadalmi diszkriminációra emlékezzünk, azért, hogy a következô 
évtizedekben ez még egyszer ne fordulhasson elô.” Már megindult a szobor 
tervezése. Pályázat kiírásával, meghívásos alapon keresnek mûvészt az alkotás 
elkészítésére –– közölte a polgármester.

Illegális agancsgyûjtôk 
járják a gemenci erdôt 

Csaknem egy tonnára becsülik a Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Zrt.-nél a 
gemenci ártéri erdôben illegálisan gyûjtött agancsok mennyiségét.

Az erdô- és vadgazdálkodási társaság szerint a gyûjtôk nemcsak így okoznak 
kárt, hanem zavarják az erdô állatvilágát is. 

Az idôsebb gímbikák egy része már elhullatta, a fiatalabbak többnyire a tél 
végén hullatják el agancsaikat, amelyeket sokan engedély nélkül szednek ösz-
sze –– mondta az MTI-nek Fodermayer Vilmos, a Gemenci Erdô- és Vadgaz-
daság Zrt. vadászati osztályvezetôje. A gyûjtési engedéllyel rendelkezôk éven-
te mintegy ötszáz kilogrammnyi agancsot adnak le a társaságnak, becslések 
szerint ennek mintegy a duplája, nyolcszáz-ezer kilogrammnyi trófea azonban 
nem jut el hozzájuk. Az illegális gyûjtôk több százezer forintos anyagi kárt 
okoznak az erdôgazdaságnak, amely ráadásul pontosabb képet kapna a vadál-
lományról, ha az agancsok eljutnának hozzájuk –– hangsúlyozta az osztályve-
zetô. A vállalat egy három kilogrammos hullajtott agancs kilogrammjáért 
nettó 1600 forintot fizet, az illegális felvásárlók azonban általában ennél ötven-
száz forinttal többet kínálnak értük.

azonban olyannyira magával ragadta a felkelô nap országa és az ott élô emberek 
mentalitása, hogy kerek egy évtizeden át élt és tanult a távol-keleti országban.

Újraindul 
a Mindentudás Egyeteme

Szeptembertôl új formában jelentkezik a Mindentudás Egyeteme. A folyta-
tást a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom által létrehozott 
Mindentudás Egyeteme Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
között aláírt megállapodás teszi lehetôvé a Norvég Alapból elnyert mintegy 800 
millió forintos pályázati forrás felhasználásával.

A tervek szerint 48 adásból álló mûsorsorozat, a Mindentudás Egyeteme 
2.0 tizenhat tudományterületet mutat be. A témák szorosan kapcsolódnak világ
színvonalú kutatási és technológiai-fejlesztési eredményekhez, amelyek hatás-
sal vannak az emberek mindennapi életére is.

Egy-egy témáról három részbôl álló televíziós adás készül. A elôadást köve-
tôen egy-egy téma felkért szakértôi kerekasztal-beszélgetésen vitatják meg az 
elôadásokban felvetett szakmai kérdéseket és azok társadalmi vonatkozásait. A 
kutatási eredmények gyakorlati hasznosításáról a harmadik adásban tájéko-
zódhat a nagyközönség.

A hét hónapon át tartó mûsorfolyamot kéthetes sugárzási ciklusokban követ-
hetik a nézôk a Duna Televízión. Az adások idôpontjáról plakátokról, tájékoztató 
kiadványokból, televíziós elôzetesekbôl és a program honlapjáról (minden-
tudas.hu) értesülhetnek az érdeklôdôk. A programok egy részét vidéki egye-
temi városokban rögzítik, így több nemzetközi hírnevet szerzett tudományos 
mûhely is bemutatkozik a Mindentudás Egyeteme új sorozatában.

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a program újra-
indítása alkalmából elmondta: „A tudomány ma sokkal nagyobb mértékben já-
rul hozzá mindennapi életünk jobbá tételéhez, termékek és szolgáltatások elô-
állításához, mint bármikor a történelem folyamán. Ezért kiemelkedô a 
jelentôsége annak, hogy a tudomány eredményeit közérthetô formában tegyük 
elérhetôvé a közvélemény számára. Megkeressük azokat a kutatókat, akik 
hajlandók kilépni a laboratóriumi világból, mert szükség van a nyilvánosságra 
és publicitásra, ahol bemutathatjuk, hogy azokat az embereket, akik a tudo-
mányban jelentôs eredményt érnek el, megbecsülik, elismerik. Magyarországon 
a középiskolai természettudományos oktatás színvonalának emelése a leg-
fontosabb feladatok egyike, amelyet a közösségnek együttes erôfeszítéssel kell 
megoldania. Az MTA közfeladatából adódóan is hozzájárul ahhoz, hogy minél 
több magyar érettségizô rendelkezzen alapvetô természettudományos isme-
retekkel, és ebben segítsük a tanáraikat is.”

Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója elmond 
ta: „A Mindentudás Egyeteme jól illeszkedik a Magyar Telekom társadalmi 
szerepvállalási stratégiájába. A társadalmi szerepvállalásban is élenjáró és 
példamutató vállalatként feladatunknak tekintjük a társadalom általános szem-
léletformálását is, egyebek mellett az oktatás és a tudományos ismeretterjesztés 
támogatásával. A digitális szakadék felszámolásában tett erôfeszítéseinkkel az 
ország versenyképességének fokozását is elôsegítjük.”

A sorozathoz kapcsolódóan megújul a Mindentudás Egyeteme honlapja is. 
Nemcsak az elôadások és az azokat kiegészítô háttér-információk jelennek meg 
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A választás miatt megnôtt az érdek-
lôdés hazánk iránt, s az egyik kedves 
osztrák lap ennek kapcsán azt írta, 
hogy Magyarország azért olyan elma-
radott, mert az emberek itt képtelenek 
versenyképesek lenni, és hozzászoktak 
a korrupcióhoz. Inkább nem fûznék 
megjegyzést a megállapításhoz. De 
idekapcsolódik a hír, hogy „a szakem-
berek az infláció lassulására számí-
tottak, miközben az tovább gyorsult”, 
márciusban 5,9 százalékon állt a fo-
gyasztói árindex növekedése, de sem-
mi baj, ugyanis a nyugdíjas infláció 
mindössze 4,8 százalék. Ez utóbbit úgy 
számítják ki valószínûleg, hogy a 
„nyugdíjaskosárba” csak a létfenntar-
táshoz szükséges cikkeket teszik bele, 
esetleg az MSZP-nyugdíjasoknak, volt 
ávósoknak, karhatalmistáknak, belü-
gyeseknek és besúgóknak kicsivel 
többet. Végül is igaza van a piszok 
osztráknak, mert a magyar nép na-
gyobb része (kétharmada) tényleg 
nem versenyképes, és kénytelen volt 
hozzászokni a korrupcióhoz, bár meg-
szeretnie nem sikerült. Ebbôl a szem-
pontból érdekes egy fôvárosi nyug-
díjas olvasói levele a Népszavában, 
amelynek csak a végét idézem, olyan 
szívmelengetô: „Mi lesz a széplelkû, 
széptollú Bayer Zsoltokkal, Sesztá-
kokkal, Szentmihályi Szabókkal, 
Szentesi Zöldikkel, a karakán meg-
mondókkal? Merthogy mindannyian 
az egyetlen és pótolhatatlan Nagy 
Igazmondó Orbán bûvkörében kerin-
genek.” E megható aggodalom szinte 
könnyeket csal szemembe, akár Mol-
nár Zsolt nyilatkozata ugyanebben a 
lapban: „Összefogásra van szükség a 
demokrácia megôrzéséért.” Tökéle-
tesen igaz — a választók végre össze-
fogtak az MSZP és szatellitpártjai el-
len. Mondhatni, Orbán Viktor bûv-
körében. Nekik maradjon M. Attila, 
B. Lajos, esetleg Sopánka néni.

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
* * *

Kétségbeesett politikai elemzések és 
felhívások születnek így választási fél-
idôben a Fidesz kétharmados gyôzel-
mével kapcsolatban. Egyesek annyira 
kongatják a vészharangot, hogy már 
bele is süketülnek, mások józanabb 
hangot ütnek meg, feltételezve, hogy a 
„narancsos gyôzelem” után is lesz élet 
Magyarországon, ha nem is olyan bol-
dog és gyarapodó, mint Medgyessy, 
Gyurcsány és Bajnai idején. B. Gor-
don most ünnepelhette zárt körben 
egyéves országlásának fordulóját, ne-
künk „pocsék volt”, hogy az ôszödi rém 
gyászbeszédének sajátos fordulatát 
idézzem, de tény, hogy a politikai bûn-
szervezetek klientúrája szépen tolla-
sodott. A realisták máris töprengenek 
az átállás lehetséges, finom módsze-
rein, felfedezik magukban az MSZP-
vel és SZDSZ-szel szembeni csöndes 
ellenállót, talán még újra bemerész-
kednek a templomba is, ahol utoljára 
1990-ben néztek körül. A Népszabad-
ság egyik vezércikke is szordínósan 
fogalmaz, már nem fasisztázik, mert 
bár „a választók vasárnap megkérdô-
jelezték a demokrácia Magyarországon 
kialakult formáját”, „…segíteni tán 
már csak a Fidesz tud. Ha kétharmados 
erôvel sem töri össze a rendszerváltás 
kôtábláját.” Túl a kissé komikus meta-
forán annyit azért tegyünk hozzá a 
szomorkás eszmefuttatáshoz, hogy 
egy valódi demokráciában semmi 
sincs kôbe vésve, és ez a demokrácia 
lényege, hogy megpróbál alkalmaz-
kodni a valósághoz, a folyton változó 
politikai és gazdasági körülményekhez. 
A balliberálisok szerették volna kôbe 
vésni, hogy csak ôk vezethetik az or-
szágot, de a követ és a vésôt is ellopták. 
Úgyhogy kivételesen igaz a segély-
kiáltás: „Segíteni már csak a Fidesz 
tud.” Gondolom, B. Gordon is olvassa a 
Népszabadságot, bár lehet, az elvtársi 
közintézmények tüntetôleg megren-
delik már a Magyar Hírlapot is, hadd 
lássa a világ, ôk függetlenek. Tájéko-
zódnak.

* * *
Még egy jó hét van a választás má-

sodik fordulójáig, pontosabban rossz 

hét, mert már mindenki torkig van az 
eredmény latolgatásával, meglesz-e a 
kétharmad, ki kinek a javára lép vagy 
nem lép vissza, ráadásul naponta kö-
zölnek különbözô, „kiszivárgott” kor-
mánylistákat. Az állami vezetôk cso-
magolnak, a titkárok és titkárnôk 
könnyes szemmel mûködtetik az irat-
megsemmisítôket. A miniszterek ala-
posan megfontolják az állásajánlatokat, 
rendbe hozatják vidéki kúriájukat, 
ahová szükség esetén visszavonulnak 
a hálátlan publikum elôl, a tehetô-
sebbek pedig külhoni villájukban bô-
vítik a komfortot. A szociálisan érzé-
keny baloldalból csak azok készülnek 
a nagyon konstruktív ellenzékiségre, 
akiknek létfontosságú a mentelmi jog 
és az üzletemberekhez méltatlan kép-
viselôi javadalmazás. Fájó szívvel ta-
pasztalják, hogy Józsi, a szolgálati ko-
csi sofôrje és Pali, a kormányôr már 
nem annyira készséges, sôt a régi ba-
rátok telefonhívásai is egyre ritkáb-
bak. Ritkulnak a nagy igazságbeszélô 
bölcs blogbejegyzései is, a haza meg-
mentôje, Bokros Lajos sem óhajt 
nyilatkozni, bokros brüsszeli teendôire 
hivatkozik, egyedül K. László ismerte 
fel, hogy eljött az ô ideje: most kell 
merniük kicsinynek lenni. Csoda, hogy 
a közintézményekre nem tûzték ki a 
fekete zászlót, hiszen vége a Harmadik 
Köztársaságnak, amely egyébként 
meglehetôsen olyan volt, mint az elôzô 
kettô, Károlyi Mihállyal, illetve a 
szovjet megszállás alatti demokráci-
ával. Most kellene megpróbálniuk „a 
múltat végképp eltörölni”, amelyet 
azok a fránya mágnesszalagok ôriz-
nek. Lesz még meglepetés.

* * *
A balliberális utóvédharc szánalmas 

és hazug, és már ott tartunk, hogy sa-
ját szellemi verôlegényeik is fintorog-
va bírálják azokat, akiktôl a pénzt 
kapták alapítványaik, lap jaik, színhá-
zaik, vállalkozásaik számára. Csak So-
pánka néni tart ki (neki muszáj), ô 
„demokratikus kontroll” óhajt lenni a 
Fidesz túlhatalma ellenében. Elég, ha 
a Népszavának adott interjúja címét 
idézem: „Meg kell újítani és vonzóvá 
tenni megkopott önmagunkat”. Az ô 

esetében erre számos kísérlet volt, 
aligha valószínû, hogy most sikerülni 
fog, a mögötte felsorakozó régi gárda 
semmilyen ifjúvá varázslást nem tesz 
lehetôvé, az ifjú szocialisták pedig el-
párologtak nagy példaképük, Zuschlag 
mögül. Az eddig regnáló keresztény- 
és magyarellenes kurzus hibáiból So-
pánka néni sem tanult sokat, hiába ké-
szül ellenzéki szerepre, ha az a gondja, 
hogy „nem dôlt el lesz-e módjuk kö-
telezô hittant elrendelni” – mármint az 
új kormánynak. Az tényleg borzalmas 
lenne, ha bevezetnék a hit- és erkölcs-
tant, meg kell óvni a gyermekeket 
minden hasonló ártalomtól, hadd dönt-
sék el maguktól, mit akarnak betartani 
a tízparancsolatból, illetve nehogy 
megismerjék a tízparancsolatot, mert 
akkor nem fognak balliberális pártra 
szavazni. A lengyel tragédia miatti 
gyásznap kapcsán az Index internetes 
portálon megjelent egy írás, a szerzô 
kifejti, ez senkit sem érdekel, lengyel–
magyar barátság „olyan nagyon nem 
létezik”, „szemforgató és méltatlan” az 
egész, kelet-európai „álságos ájtatos-
kodás”. Nos, az újságíró nyilván nem 
járt kötelezô hittanra, miként a meg-
kopott cenzorhölgy sem. Rájuk nem 
számíthatunk az ország újjáépítésében, 
mert a cinikus rombolásra szerzôdtek. 
Mondanám, hogy az ördöggel, de sze-
rintük nincsen sem Isten, sem ördög. 
Ember sincs. Embertelenek.

* * *
Könnyeimet törölgetem, éppen 

ugyanúgy, mint amikor az ôszödi rém 
átmenetileg visszavonult. Sopánka né-
ni igen gyakori tévészereplései, bölcs, 
elmés mondatai hiányozni fognak, 

hiszen a második választási forduló 
után lemond, s a maga nemében pó-
tolhatatlan ûrt hagy mind vizuális, 
mind politikai értelemben. Talán néha 
összejön Dávid Ibolyával, hogy el-
merengjen a múlandó dicsôségen. 
Még nagyobb megdöbbenést kelt, 
hogy a hírek szerint az MSZP új nevet 
és logót is keres magának. Az új név 
állítólag Új Baloldal lesz, frappáns és 
mozgósító erejû elnevezés, nem vitás, 
de talán nem kellene az újdonságot 
annyira hangsúlyozni, tele ôskövüle-
tekkel. Hiszen itt van a régi, jó MSZ-
MP, aztán a Magyar Dolgozók Pártja, 
a Magyar Kommunista Párt, vagy ha 
ez nem tetszik, a Szabad Demokraták 
Szövetsége minden bizonnyal befogad-
ja a nála is liberálisabb baloldal mara-
dékát. A vörös szegfû helyett azonban 
nehéz más emblémát javasolni, a vi-
rágárusok nem örülnének, ha újabb 
virágokat utálnának meg a vásárlók, 
talán a nefelejcs és a büdöske azonban 
szóba jöhet. Így a második forduló 
elôtt tanulságos olvasmány a baloldali 
sajtó is, a Népszava összeállítása pél-
dául fennen hirdeti, hogy „rosszabbul 
éltünk a Fidesz-érában”. Ôk talán igen, 
de a lakosság kilencvennyolc százaléka 
csak azzal a megállapítással ért egyet, 
hogy „a számok összevetése önmagá-
ban nem tükrözi hûen az élet minôsé-
gét”. A minimálbérre vetített statiszti-
kák csak a funkcionális analfabéták 
számára lehetnek meggyôzôek, de ez 
már nem számít — a tolvaj, népnyúzó, 
hazug balliberális élcsapat legfeljebb 
azt bizonygathatja, hogy ma jobban 
élünk, mint a tatárjárás idején.

Már a kocsit is vinnék
Valamilyen elmebeteg ember azt javasolta minap, hogy az ittas jármû-

vezetôktôl — a szokásos büntetés mellett — vegyék el a kocsijukat is. Az illetô 
valószínûleg maga is be volt rúgva. Ez körülbelül ugyanolyan, mint ha én ran-
dalírozom odahaza, feljelent a szomszéd, kijön a rendôr, és a szokásos szankciók 
mellett a tetôt is elviszi a fejem felôl. Ha meg a lovas rendôr indokolatlanul 
kardlapozik, tôle meg elveszik a pejkóját. Ôrület!

Annak nem vagyok ellene, hogy bizonyos büntetéseken szigorítani kellene (a 
futball-játékvezetô például a sárga lap kiosztása után ülepen is rúghassa a vét-
kest, vagy ha mellépisilek a közvécében, elkobozzák az alsónemûmet — a sor 
végtelenül folytatható…).

Most itt szusszanjunk egyet, emberek! Azért mert én két sörrel többet ittam 
a kelleténél, a hatóság hipp-hopp kivegye alólam az öt éven át törlesztett au-
tómat… Álljon már meg a menet, kedves törvénycsinálók! Igaz ugyan, hogy 
Könyves Kálmán idejében a tyúktolvajoknak még a kezét is levágták, de az 
már régen volt. Ilyen alapon ma a fejét kéne venni egy BKV-bliccelônek, a 
tilosban parkolót pedig olajban kéne megsütni, négyfelé vágni, majd a te-
temrészeket, kiszögezni a nagyvárosok kapuja fölé.

Szóval ott kezdtem, hogy két illegális sör miatt az állam rátenyerel az au-
tómra. Ez egyébként beleillik a letûnt kommunisták rablópolitikájába. Amirôl 
csak lehet, le kell nyúzni valamennyi bôrt. Hát itt tartunk, emberek...

Most, hogy fordult a kocka, a rózsadombi villarablókra, a banki ügyeskedôkre, 
a telek-spekulánsokra, az ország kiárusítóira is rossz idôk jönnek. (Arra senki 
ne spekuláljon, hogy a Viktor nem olyan…)

Nemhogy a kocsimat, de a biciklimet, a rolleromat sem adom oda — efféle 
„törvényt” ugyanis még senki sem alkotott. (Még egy ötlet, a hibbant törvé-
nyeket hozó törvényszék alól ki kéne húzni a széket. A törvény nevében.)

Boldán Erika 
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A gépek a földön maradtak az 

Egyesült Királyságban, sorra ren-
delték el a légtérzárlatokat a kon-
tinentális területeken is – ám 227 éve 
Izland lakosságának egyötöde, Euró-
pa-szerte pedig tízezrek haltak bele 
egy izlandi vulkánkitörésbe. A virágzó 
„államocska”, mely 50 ezer embert 
tartott el legelôkkel, gazdaságokkal, 
települések sorával, percek alatt a po-
kol tornácára került.

1783. június 8.: senki nem gondolta a 
fiatal, komoly autonómiát élvezô euró-
pai államban, a 750 év óta lakott Iz-
landon, hogy végzetes nap virradt fel 
számukra. Az 50 ezres lakossággal 
büszkélkedô, virágzó sziget aznap is 
megszokott életét élte, egészen reggel 
9 óráig. Az akkor kitört vulkán tízezer 
ember halálát okozta.

A Laki-kitörés (az úgynevezett Laki-
vulkánrendszer ugyanazon a délkeleti 
partszakaszon húzódik, amely az e heti 
kitörés színhelye, ám ezenkívül nincs 
más egyezés a két jelenség között) a 
legsúlyosabb katasztrófa az ország vi-
szonylag rövid történetében. 1783-ban 
a kitörô vulkán olyan erôvel robbant, 
hogy irtózatos méretû hasadék kelet-
kezett, amelyben fortyogó kráterek 
ontották a külvilágra tartalmukat. A 
kráterrendszerbôl a következô 8 hó-
nap alatt 600 négyzetkilométernyi te-
rületen ömlött szerte a forró láva, több 
mérges gázt juttatva a levegôbe, mint 
az elmúlt 150 év összes kitörése 
együttvéve. A vulkáni tevékenység 
hatása az egész északi féltekét érin-
tette.

Az elmúlt 1000 évnek ez volt a má-

sodik legerôteljesebb kitörése, sor-
rendben csak a Jávától keletre, a 
Sumbawa-sziget északi oldalán talál-
ható Tambora 1815-ös vulkáni tevé-
kenysége elôzi meg –– jelenti ki Ste-
phen Self vulkanológus a BBC Nyitott 
egyetem sorozatában. 

Az 1783-as kitörés a most levegôbe 
jutott kéngáz sokszorosát produkálta. 
A gyilkos köd végigment Norvégián, 
Franciaországon, a Német–Római 
Császárságon és persze Anglián. A pa-
raszti gazdaságokban az emberek hul-
lottak, mint a legyek, pánik tört ki. 
Több mint 20 ezer brit vesztette életét 
1783 nyarán. A köd hatását csak fo-
kozta a nyár rendkívüli hôsége, mely 
nem állt összefüggésben a vulkánki-
töréssel –– teszi hozzá Philip Eden, a 
BBC idôjárás-szakértôje.

1783 júliusa hômérsékleti rekordokat 
döntött az Egyesült Királyságban. A 
tiszta, fehér égen csillogó hamu (a vul-
káni üvegdarabok miatt a villogás) 
egyfajta apokalipszis képét kelthette. 
Az ôszi köd végre felemelte a gyilkos 
gázokat, viszont ezután példátlanul ke-
mény tél következett, ugyanis a sztra-
toszféra megkötôdô, kénes gázai el-
nyelték a meleget. 

Csakhogy egyetlen terület sem szen-
vedett annyi csapást, mint Izland, ahol 
nemcsak a kitörés, de annak környe-
zeti hatásai is halálosnak bizonyultak. 
A gáz megmérgezte a növényzetet, az 
embereket pedig éhínség tizedelte. Tíz 
birkából nyolc elhullott, a marha- és 
lóállomány fele odaveszett. A már em-
lített kegyetlen télben minden ötödik 
ember odaveszett a szigetországban. 

Külön szó is született a ködre, a Mo-
duhardindin. Az emberek abbahagyták 
régi táncaikat, hasonlóképpen kive-
szett az emlékezetbôl a norvég és a 
Feröer-szigeteki táncok egész sora.

A sokkot a mai napig ôrzi az izlandiak 
emlékezete, így felháborodást okozott, 
amikor politikusaik a Moduhardindin 
kifejezést használták az országot sújtó 
gazdasági válságra. Pedig a népesség 
mintegy 25 százaléka erôsen eladóso-
dott. Csakhogy 1783-ban sokkal komo-
lyabb végzet sújtotta a lakosság ugyan 
ekkora hányadát.

A gyerekek természetesen tanulnak 
a Laki-kitörésrôl, sôt a geológiai isme-
retek és a lávával kapcsolatos tudni-
valók kötelezô részét képezik a tana-
nyagnak. Az izlandi vulkánok ma a 
turisták, a hegymászók zarándokhe-
lyévé váltak. A kitörés megváltoztatta 
a szokásos életmódot is: korábban 
csak az emberek egyharmada élt a ha-
lászatból.

Késôbb éppen a halászat gépesítése 
jelentette –– a XX. század elején –– a 
fordulópontot, Izland egy csapásra 
gazdag ország lett, jelenleg 320 ezer 
lakossal. Az ország érintett területein 
kitelepítéseket most az újabb vulkáni 
felhôk miatt is végre kellett hajtani, 
ám a két kitörést nem lehet egy napon 
említeni.

* * *
Ján Slota szerint a mai magyar nem-

zet genetikailag nagyon messze esik 
„azoktól a mongoloktól”, akik ezer év-
vel ezelôtt „undorító lovaikon” Közép-
Európába érkeztek.

„Szent István összeállt a szlovák 

Mennyei kávéház
Petôfi megállt az asztal mellett, ahol Bubik István 

Kaszás Attilával borozgatott.
–– Magam is színész vagyok –– szólt és lehuppant egy 

székre. –– Az a költészet csak egy kis kitérô volt. És mire 
visszatértem volna Tháliához, hát itt találtam magam.

–– Úgy látszik –– vélte Bubik ––, nem a mosónôk halnak 
korán, hanem a férfi színészek. Tévedett a költô.

–– Melyik költô? –– csodálkozott Petôfi.
–– Szegény József Attila. Ott búsong végre az Atya 

kebelén. „Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek ke-
gyetlen árva!”

–– De most nincs ok a búsongásra –– csapott az asztalra 
Kaszás. –– Hej, ha ezt megérhettük volna, Pista! –– utalt 
a földi hírekre. Felpattant, és tüzes szemmel szavalt, 
mint annak idején a Dózsa téren. –– „Itt az idô, válasz-
szatok!”

–– Ez az én szövegem –– hökkent meg Petôfi.
–– Ez közös szöveg, öregem –– veregette vállon Bubik. 

–– Ahogy Vörösmarty bátyánk jósolta: „Lesz még egy-
szer ünnep a világon!”

–– Hát ha vigadunk, akkor vigadjunk! Hé, királyék, 
üljetek ide!

A szomszéd asztalnál Szent István, Mátyás és Rá-
kóczi beszélgettek filozofikus témáról; szokás szerint a 
hatalom mibenlétérôl. Felcihelôdtek és áttelepedtek a 
fiatalokhoz.

–– Ahhoz, hogy a hatalommal megfelelôen élhessen az 
uralkodó, erôs legitimáció szükségeltetik –– vélte a nagy-
ságos fejedelem.

–– Aki Isten kegyelmébôl ült a trónon, az ennél nagyobb 
felhatalmazást nem kaphatott volna –– vélte István.

–– De a hatalmat mindig a nép javára kell fordítani! –– 
emelte fel mutatóujját szigorúan Petôfi.

–– Magától értetôdik –– helyeseltek a királyok. –– És 
soha nem szabad vele visszaélni. Hej, láttunk erre példát 
nem keveset, teli van velük a pokol.

–– Sôt –– folytatta konok elszántsággal a költô ––, ma 
már nem is Dei gratia, hanem népképviseleti választás 
útján nyerik el a tisztséget.

–– Csendesebben, Sándor, ezt itt ne reklámozd –– intette 
barátian Bubik.

–– Na de ha ez a korszellem! Ha nagy a támogatás, van 
mire támaszkodniuk a nép vezetôinek. És jaj annak, aki 

kekeckedni merészel!
–– Azokkal elbánunk, mint a Túróc megyei követekkel! ––

mondta elszántan Rákóczi.
–– Ma már nem koncolják fel a nép ellenségeit –– dünnyögte 

Bubik.
–– Elég nagy hiba! –– vélte a fejedelem.
–– Uraim! –– szólalt meg mellettük egy ismerôs hang. A 

Megváltó érkezett, és leült közéjük. –– Minden hatalom fe-
lülrôl jön, és minden hatalmat az isteni törvények szerint kell 
gyakorolni. Élni kell vele, mert a káosz nem vezet jóra, de so-
ha nem szabad rosszra használni. Odalent, a maga területén 
Lucifernek is van hatalma, és mihez kezd vele?

–– Túl sokat engedtetek meg, Uram, ezeknek a luciferi erôk-
nek, már megbocsáss merészségemért, a sarkos véleményért.

–– Az ember szabad akaratot kapott. Éppen úgy választhatja 
a jót is, mint a rosszat. Van, akinek a saját bôrén kell megta-
pasztalnia minden nyomorúságot, hogy végre felismerje, 
melyik a helyes út.

–– Segíthetnél ebben nekik.
–– Hát segítünk, nem vettétek észre? A dolgok elôbb-utóbb a 

helyükre kerülnek, ezt kár lenne vitatni. S a legvégsô cél mé-
gis csak itt van –– mutatott körbe.

–– Azért nem mindegy az a kis hatvan-hetven évecske 
sem… Már akinek jut annyi egyáltalán –– tette hozzá enyhe 
szemrehányással a két színész.

–– Persze hogy nem. Az a felkészülés. Néha erre szolgálnak 
a nehézségek.

–– Rendben van, küzdelemre, fájdalomra, megpróbáltatá-
sokra szükség van –– ismerte el Bubik. –– De ez a nyolc év egy 
kicsit sok volt.

–– Ezért is döntöttünk úgy, hogy most már elég.
–– Megbûnhôdtük már a jövendôt is… –– csatlakozott Ka-

szás a kollégához.
–– Most kapnak a honfitársak egy újabb lehetôséget –– szólt 

Jézus.
–– Figyeljük, hogy mire mennek vele –– lelkesedett Szent 

István. –– Azért nem ártana a kétharmad, erre odahathatnál, 
Uram.

Jézus csak mosolygott.
–– A Szentlélekkel együtt nekünk is meglenne a kétharma-

dunk. De azért sosem felejtjük el, hogy a világmindenséget az 
Atya kormányozza.

Ungváry Zsolt
(Magyar Hírlap) 



fejedelmekkel és a frank lovagokkal, 
és leölte ezeket a mongolokat az akkori 
történelmi Magyarország területén. 
Meglehet, néhányan a nádasba elbújva 
megmaradtak” –– nyilatkozta a Szlo-
vák Nemzeti Párt (SNS) elnöke a po-
zsonyi TASR hírügynökségnek.

A magyar- és romaellenességérôl 
elhíresült koalíciós pártelnök úgy vé-
lekedett, hogy Szent István nem volt 
magyar király, hanem a „történelmi 
Magyarország” (szlovák szóhaszná-
latban Uhorsko) királya volt, aki „job-
ban beszélt németül, mint magyarul”.

„A híres Szent István volt az, aki le-
gyilkolta ôket, tehát az elôdeiket” –– je-
lentette ki Slota.

A szlovák politikus Vona Gábornak, 
a Jobbik elnökének azon kijelentésére 
reagált, miszerint Ján Slota és Robert 
Fico (szlovák kormányfô) meggyôzték 
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színû, hogy Nicolae Ceausescu dikta-
túrájának egykori haszonélvezôi pro-
vokálták, s a román tömegeket 
–– etnikai feszültségeket keltve –– csak 
felhasználták arra, hogy visszaállítsák 
hatalmukat. 

Húsvéthétfôn a dél-erdélyi Szeben 
megyében, Medgyesen támadták meg 
az RMDSZ-székházát s az abban össze-
gyûlt fiatalokat. A szervezet közlemé-
nye szerint etnikai konfliktusról be-
szélhetünk.

„Húsvéthétfô este a fiatalok egy meg-
szokott jellegû találkozón vettek részt 
az RMDSZ megyei székházában. Ma-
gyar zenét hallgattak, a magyar kultú-
ra jegyében ünnepeltek, a magyar 
szervezet irodájában, s e körülmények 
között rontottak rájuk –– ezek alapján 
feltételezzük, hogy etnikai konfliktus-
ról van szó. Azt, hogy a fizikai bántal-
mazás mellett milyen szidalmak hang-
zottak el, nem tudom, hiszen nem 
voltam ott, de a rendôrség jegyzô-
könyvbe vett mindent” –– mondta el 
lapunknak Takács Csaba, az RMDSZ 
ügyvezetô elnöke. A politikus megerô-
sítette a távirati iroda által közzétett 
információkat: az egyik magyar hat-
hét napos orvosi kezelésre szorul a 
történtek miatt, s rajta kívül, akit bán-
talmaztak, valamint anyagi kár is ke-
letkezett, ugyanis a támadók törtek-
zúztak.

Takács arra is figyelmeztetett, hogy 
az ilyen jellegû feszültségek, atrocitá-

a szlovákokat arról, hogy ôk nemzetet 
alkotnak.

„A szlovák nemzet már 1500 éve ôs-
honos ezen a területen. A magyar mon-
goloid törzsek, amelyek azokon az un-
dorító, szôrös lovakon idejöttek, csak 
most valamikor ünnepelték ezer évü-
ket (a honfoglalásnak)” –– fejtette ki a 
politikus.

„Ezeknek a jöttmenteknek, a nomá-
doknak a maradékai Magyarország 
területén nagyon megritkultak” –– 
tette hozzá Slota.

* * *
Alig néhány hete emlékeztünk meg a 

fekete március huszadik évfordulójá-
ról, arról, hogy Marosvásárhelyen ro-
mánok megtámadták a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
székházát s az agresszió ellen békésen 
tüntetô magyarokat. A két évtizeddel 
ezelôtti eseményeket több mint való-

sok továbbra sem jellemzôk, s fôleg 
nem Medgyesen. „A városban húszszá-
zalékos a magyarok aránya. A polgár-
mesteri hivatal sokat segít a magyar 
közösségnek, legyen szó a kétnyelvû 
táblákról vagy az oktatási ügyekrôl. 
Egyáltalán nem illik a medgyesi han-
gulatba a húsvéti agresszió, de mint 
mondani szokás, az ördög soha nem 
alszik” –– mondta az ügyvezetô elnök, 
hozzátéve, hogy az RMDSZ mindig is 
azt szorgalmazta, hogy a román ––
magyar megbékélésnek nemcsak poli-
tikai, hanem mentális, társadalmi 
szinten is meg kell valósulnia.

* * *
A hosszú élet titka a mosolygásban 

rejlik. Minél szélesebben mosolygunk, 
és minél jobban elmélyülnek a ráncok 
a szemünk körül eközben, annál to-
vább élhetünk –– derült ki egy új ku-
tatásból.

Mindez régi fényképek tanulmányo-
zásából derült ki. A michigani Wayne 
Állami Egyetem szakértôi 230 olyan 
baseballjátékos arcképét tanulmá-
nyozták, akik szerepeltek az 1952-es 
Baseball Regiszterben. Ez felsorolja a 
játékosok adatait, így születési dátu-
mukat, testsúlyukat, családi állapotu-

kat és pályafutásuk részleteit is.
A kutatók aszerint rangsorolták a já-

tékosokat, hogy egyáltalán nem moso-
lyogtak, csak a szájuk körüli izmokkal 
mosolyogtak, vagy egész arcuk részt 
vett a folyamatban, vagyis látszottak a 
fogaik, megemelkedett az arccsontjuk 
és megjelentek a nevetôráncok a szem 
körül. Ezután összehasonlították a ké-
peket azzal, hogy meddig éltek az 
egyes játékosok és kiderült, hogy az 
azóta elhunyt 184 játékos közül a nem 
mosolygók átlagosan 72,9 évig éltek, 
míg a részlegesen mosolygók 75, a leg-
szélesebb mosolyúak pedig 79,9 éve-
sen haltak meg, vagyis hét évvel ké-
sôbb, mint mogorva kollégáik.

A Psychological Science folyóiratban 
megjelent tanulmány szerint a hamis 
mosolynak nincs ilyen jótékony hatá-
sa, mivel csak azok éltek hosszabb 
ideig, akik mosolya valódi volt. A való-
di mosolyt Duchenne-mosolynak ne-
vezik, ekkor a szem és a száj körüli iz-
mok is összehúzódnak. A mosoly a je-
lenséget részletesen leíró XIX. századi 
francia neurológusról kapta a nevét. A 
nem-Duchenne mosoly esetén csak a 
száj mozdul el.

Az eredmények alátámasztják egy 
másik vizsgálat felfedezését, mely 
szerint a boldogság csökkenti a szívbe-
tegségek kockázatát. A tudósok 1700 
ember tíz éven át tartó nyomonkö-
vetésébôl állapították meg, hogy a 
szorongó és depressziós embereknél 
nagyobb eséllyel záródnak el az arté-
riák és alakul ki magas vérnyomás.

* * *
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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

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, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206



 8. oldal                                                                          MAGYAR ÉLET                                                         2010. április 29.  

(Folytatás))
 Legalább annyira érdemes a magyar 

kultúra legnyugatibb végvidékére 
utazni, mint a legkeletibbre; s legalább 
olyan mennyiségben bukkanhatunk 
magyar vonatkozású „kövületekre”, 
mint átellenben. Az Alpok és Pannónia 
köztes dombvidékén autózva megta-
pasztalhatjuk, milyen volt ezer eszten-
deje a magyar határôrizet, a gyepû-
rendszer, mert a hajdani ôrt álló falvak 
ma is ôrzik ennek a világnak a szerke-
zetét. Végigjárhatjuk a védvonalat, 
amely eleinte a Nyugattól óvta meg a 
Keletet, a török idôkben a Kelettôl a 
Nyugatot –– a vasfüggöny felhúzásakor 
pedig az ázsiai „szocializmust” az eu-
rópai „imperializmustól”. Ellátogatha-
tunk a Batthyányak, az Erdôdyek és 
az Esterházyak csodálatosan megma-
radt váraiba, ahol a magyar arisztokrá-
cia családi iratai, hadi lobogói és 
aranykincsei sokkal jobban megôrzôd-
tek, mint bárhol a magyar nyelvterü-
leten; elmélázhatunk a borostyánkôi 
Almásy-várnál, ahol a Homok Atyja, a 
Szahara-kutatató Almásy László szü-
letett, vagy a Savariába vezetô római 
utak, szentélyek darabjait tekinthetjük 
meg templomokba-iskolákba beépít-
ve.

Ez a helyzet, ha keletrôl érkezünk. Ha 
nyugatibb osztrák tájakról, érthetôvé 
válik, miért tûnik Burgenland Ausztria 
Nyírségének. A táj fésületlenebb, a 
kisvárosok és a községek múltbéli zár-
ványaikon túl magukba gyûjtik mind-

Margittai Gábor - Major Anita   (Magyar Nemzet)

Kik vagytok ti, gyepûôrök? – A burgenlandi 
magyarság vasfüggönyei (2.) 

azt, ami építészetileg jellegtelen, ízlés-
telen és provinciális. A nyugat-magyar 
országi településeken, például Szom-
bathelyen vagy Sopronban ma is gu-
nyoros borzadállyal emlegetik a „gu-
micsimmás” burgenlandi bevásárlópa 
rasztokat, akik a kilencvenes évek ele-
jén igénytelen hordákban özönlötték el 
az itteni butikokat (igaz, e városok 
nagy részben nekik köszönhetik mai 
jólétüket). Nyilván odaát sem véletle-
nül került ki ebben az idôszakban a 
Magyarok, ne lopjatok! felirat az üz-
letek kirakatába.

Csakhogy ami az osztrákok legfiata-
labb és legigénytelenebb tartománya 
volt, az mára „napfényország” lett, mi-
vel az alpesi államban itt a legnagyobb 
a napsütéses órák száma; s erre, a 
hajdani magyar várakra, valamint a 
termálfürdôkre egyre ütôképesebb 
turizmust lehet szervezni. Ami pedig 
nekünk mindig is szigetvilág volt, mi-
vel nem csupán a határmódosítás, de 
már évszázadok óta kisebbségben és 
mélyszórványban élt itt a magyarság, 
az mára csak nyomokban tartalmaz 
„élô” magyar elemeket. A rend ked-
véért: a történelmi Magyarország utol-
só népszámlálása, az 1910-es szerint a 
mai Burgenland területén mindössze 9 

százalékos, nagyjából 25 ezres volt a 
magyarság –– jóllehet a lakosság 27 
százaléka beszélt magyarul. Az impé-
riumváltáskor a határvidéki járások 
településeinek 60 százaléka, szám sze-
rint 327 került át a „túloldalra”. 1923-
ban a lakosságnak már csupán 5 száza-
léka vallotta magát magyarnak; 
1934-ben 10 ezer lélek, 4 százalék, ’51-
ben 5251 fô, ami 2 százalékot jelent. A 
legutóbbi, 2001-es osztrák népszámlá-
lás 6641 magyart „mutatott ki” ebben a 
tartományban, ám ebbôl körülbelül 
4000 ember lehet az ôshonos, a többi 
betelepülô, emigráns stb. Így ez a nép-
csoport tekinthetô a legkisebb lélek-
számú törzsökös magyar kisebbségnek 
–– s ezzel még nem fogytunk ki a 
burgenlandi magyarok legjeibôl.

Még két beszédes szám: 1998 –– a 150. 
évfordulón ünneplik meg az elcsatolás 
óta elôször Felsôôrben az 1848–49-es 
forradalmat. 2000 –– ekkor helyezik 
vissza négy magyarok (is) lakta tele-
pülés –– Alsó- és Felsôôr, Ôrisziget és 
Felsôpulya –– határába a kétnyelvû 
táblát, amelyet Ausztria 1938-as beke-
belezésekor vetetett le a náci közi-
gazgatás. Ám ekkorra szinte az is kér-
désessé vált, hogy jobb-e késôn, mint 
soha…

Szombathelyrôl nyílegyenesen indul 
az út az alig harminc kilométerre fek-
vô, néhány évtizede reménytelenül 
elérhetetlen Felsôôrre. Bucsunál még 
állnak a határôrség csúf betonfülkéi; s 
kifelé meg befelé is jószerivel csak 
magyar rendszámú autókkal találko-
zunk. Vas megye nyugati széle napon-
ta jár át bevásárolni –– azt mondják, 
30–40 százalékkal kedvezôbb árú az 
élelmiszer, és általában klasszisokkal 
jobb minôségû ––, tankolni –– lite-
renként 25–30 forinttal olcsóbb a 
benzin ––, illetve a vasi szülôk hozzák–
–viszik gyermekeiket a határhoz közeli 
osztrák óvodákból, iskolákból. Majthé-
nyi László megyei közgyûlési alelnök 
kimutatása szerint csak tavaly 2000 (!) 
magyarországi gyerek járt Burgen-
land alapfokú oktatási intézményeibe. 
Mintha Sárvár összes óvodását és 
iskolását kivonnák a hazai közoktatás-
ból. 

A „legmagyarabb” osztrák faluba, 
Alsóôrbe (Unterwart) tartunk, amely 
hajdani százszázalékos magyarságából 
hetvenet tudott megtartani. Szombat-
helyen elôzetesen mindenki figyelmez-
tet: ne áltassuk magunkat, magyar 
szót így is csak nagy szerencsével 
csíphetünk el, ha végigsétálunk a falu 
hosszú fôutcáján. A sok ezer éves or-
szágutat, a Pinka folyócska völgyét 
követve a szinte kizárólag németek 
lakta Vasvörösvárnál (Rotenturm an 
der Pinka) kanyarodunk le a fôútról, s 
nem tudunk ellenállni: kitérôt teszünk 
a falu szélén, vadregényes angolpark-
ban emelkedô, romos állapotában is 
lenyûgözô egykori Erdôdy-kastélyhoz. 
„Tudom, legnagyobb argumentum eb-
ben az, hogy úgyis elhagyattatom, s 
még talám az külsô reménség is meg-
csal; mely ha mind úgy történnék is: 
mégis jobban szeretem tiszta, tökél-
letes lekiismérettel Istenbe vetni re-
ménségemet egyedûl, mintsem hitet-
lenségemmel azt megmocskolván, 
attúl is mind eltávoznom, mind érdem-
telenné tenni magamat” –– ezeket a 
sorokat is olvashatta a XIX. század 
végén Thaly Kálmán, irodalomtörté-
netünk leglelkesebb hamisítója és ku-

tatója a vörösvári toronyszobában, 
miközben az ide menekített Rákóczi-
levéltár anyagait böngészte remegô 
kézzel. II. Rákóczi Ferenc írta ezt 
1711-ben, egy hónappal a kuruc kapi-
tuláció elôtt hadvezérének, Károlyi 
Sándornak. A felbecsülhetetlen érté-
kû dokumentumok a tûz martalékává 
lettek 1924-ben, amint a kastély az 
enyészeté: vizes, málladozó falait most 
állványzat borítja –– évek óta tataroz-
zák, a helyiek szerint bécsi tulajdonú 
konferencia-központ lesz belôle.

Fölballagunk a dombtetôre emelt 
templomhoz. Mielôtt belépnénk, kör-
bejárjuk a sírkertet: „Itt nyugszik 
Istenben boldogult Strass Adolf vö-
rösvári plebános. Megh. 1901. nov. 13. 
élte 50. évében” –– olvasható egy obe-
liszken. Ugyane síremlék talapzatán a 
szombathelyi kôfaragó szignója, majd 
más betûtípussal: „Zum Gedenken an 
Vinzenz Klöckl von 1931–1962 Pfarrer 
von Rotenturm…” Arrébb karcsú 
Krisztus-alak magasodik családi sír-
hely fölé, amelyen latin nyelvû címe-
res réztábla idézi Eugenius Comes 
Széchényi de Sárvár Felsôvidék, 
valamint Henrietta S. R. I. Comitis-
sa Erdôdy de Monyorokerék emlé-
két. Odalent, a templomi kriptában 
megannyi Erdôdy gróf és grófné vár-
ja az angyali harsonát, a Felsôôrt 1849-
ben megmentô Istvánén magyar nem-
zetiszínû szalag. Odafönt, az oltáron 
pedig barokk aranypáncélban bizo-
nyos S. Stephanus és S. Ladislaus, azaz 
a mi Szent Istvánunk és Lászlónk 
ôrzi a vörösváriak lelki békéjét.

Elgondolkodva sétálunk vissza, idôs 
férfiba botlunk, unokáját vezeti kézen 
fogva. Amikor Grüss Gott!-tal és jó 
napot!-tal köszönünk, megtorpan, 
hümmög, majd elborult arccal azt 
mondja:

–– Magyarok? Já, én is az volnék. De 

mi itt már csak németül beszélünk. 
Nincs, ahol gyakoroljuk az anyanyel-
vünket. Ô nem is tud már magyarul –– 
mutat unokájára, aztán továbbállnak. 
Nem értjük: csupán húsz kilométerre 
a határ, kôhajításnyira, Vasvörösvárral 
összenôve a magyar nyelvû Alsóôr.

Ám amint a Pinkát követve átérünk 
Alsóôrre, hamar megértjük.

–– Az igazságot i-vel írják, ugye, 
különben gazság lesz belôle –– hunyorít 
hamiskásan a nyolcvan év körüli Sza-
bó Ernô. –– Ahogy a régiek mondták: 
Isten veri a magyart, mert soha össze 
nem tart. Csak meg köll néznyi a szom-
széd német zsellérfalut, Vörösvárt: ott 
nincs ám széthúzás! És itt van a mi 
kisnemesi falunk: mindenki irigyli a 
másik gyarapodását, sikerét.

Szabó Ernô az alsóôri hagyomány-
ôrzés motorja –– mely társadalmi el-
hivatottság nem független gyûjtôszen-
vedélyétôl. Házának nappaliját lószer 
számok, sétapálcák, huszárkardok, 
megsárgult fotók, agancsok, faragvá-
nyok lepik el. Büszkén kalauzol körbe 
egy-egy dédelgetett tárgyat a kezünk-
be adva:

–– Én vagyok a burgenlandi szíjgyár-
tók utolsó képviselôje –– magyarázza, 
s megemel egy sallangokkal díszített 
jókora hámot. –– Ez a mesterség in-
kább mûvészet, mint szakma, mert itt 
nincsen ám kaptafa.

Továbblépünk, a falon két egyenruhás 
férfi arcképe: az egyik a nagyapa, aki 
Galíciában esett el az elsô világhábo-
rúban, a másik az apa, aki ugyanerrôl a 
frontvonalról még huszártisztként jött 
haza, hogy a második világégés idején 
Alsóôr polgármestereként érje a halál: 
egyik este elsötétítéskor baleset érte 
az utcán.

–– Édesanyám hétszáz dalt tudott, 
Gaál Károly professzor járt hozzánk 
Bécsbôl gyûjtenyi. Én már csak úgy 
kétszázat tudok, van is egy kis hangom, 
de most halt meg a testvérem, nem 
énekelhetek… –– mondja elcsukló 
hangon Szabó Ernô.

 (Folytatjuk) 

Alsóôri csaták
Jaj, a lábomék maj megrokkannak, a szememék meg maj ementek, mert 

kókhangyát kerestem! A burgenlandi magyarságtudat változásának ívét, azaz-
hogy milyen múltat igyekszik lerázni magáról az ausztriai magyar fiatalság 
nagy része, jól érzékelteti az alábbi szemezgetés a legmagyarabb, egykor 
archaikus nyelvjárást beszélt falu zaklatott évszázadaiból. A kalandozások 
fegyverarzenáljához elengedhetetlen vaslelô- és verôhelyeket, majd a gyepû-
kapukat ôrzô lakosság hamisítatlan bajtársi közösségben és akcióegységben 
vett részt például a kuruc mozgalomban: 1704-ben különösen kegyetlen csatát 
vívtak Alsólövônél a Stájerországból betörô labancokkal (csonkítások, vakítá-
sok, gyújtogatások mindkét fél részérôl); majd a következô évben válaszul 
megtorló hadjáratot indítottak az osztrák oldalon fekvô Lafnitz község ellen. 
1848-ban Alsó- és Felsôôr nyugatról hazavergôdô huszárokat fogadott be, akik-
nek támogatásával igyekeztek feltartóztatni egy délre tartó horvát egységet, 
ám azok a csatát nem vállalták, elinaltak. Ennek ellenére még ez év decem-
berében akkora hadisarccal sújtották Felsôôrt az osztrákok, hogy csak a 
vörösvári földbirtokos, Erdôdy István megelôlegezett pénzébôl tudták azt 
kifizetni –– és egészen az elsô világháborúig törleszthettek…

A nem kevésbé sötét Bach-korszakban, 1857-ben Alsóôr határozatot hozott 
arról, hogy a községi iskola mindkét osztályában magyarul kell tanítani –– konok 
politikai állásfoglalás volt ez! Néhány évtized múlva beköszönt a nagyvilág is: 
1888-ban lefektették a vasúti síneket a Pinka völgyében; 1911-ben pedig lég-
gömb hajtott végre kényszerleszállást Alsóôr szélén, a landolásnál segédkezôk 
a Pinka vizében kötöttek ki, de nem lett bajuk. Amint Jüttner Géza fôhad-
nagynak sem, aki –– szó szerint –– kényszerleszállást hajtott végre repülôgépével 
Alsóôr és Vasvörösvár között, mert elfogyott a cigarettája. Az 1919-es kommün 
legnagyobb kilengése Alsóôrön az volt, hogy a direktórium elnöke leparancsolt 
egy öregembert szénásszekere tetejérôl, mert mégsem járta, hogy olyan ma-
gasról diskuráljon vele. 1921 októberében Prónay Pálék rongyosgárdáját, a 
Lajtabánság kikiáltását lampionos utcai mulatsággal ünnepelték; az osztrák be-
vonulást csöndben, békésen, együttmûködve fogadták –– akárcsak mindazt, 
ami utána következett. A második világháborúban az alsóôri férfilakosság nagy 
részét, így a teljes kerékpáregyletet besorozták a Wehrmachtba. A szovjet 
csapatok 1945 áprilisában érték el a vidéket, s elsô napi támadásuk áldozata az 
a meggyôzôdéses kommunista alsóôri lett, aki szívében fellobogózva várta a 
Vörös Hadsereg megérkezését.

S hogy mi maradt mára a szép alsóôri nyelvbôl, kultúrából? Válaszként álljon 
itt egy anekdota –– bár kissé régi, és ma már talán meg sem állja a helyét:

A XIX–XX. század fordulóján távoli vidék lakója járt a falu határában. Meg-
örvendezett, hogy embert lát kaszálni a mezôn, mert az utat akarta megtuda-
kolni. Nem tudta azonban, milyen nyelven kérdezze az illetôt, a vidék nyelvi 
kevertségét ugyanis már volt alkalma korábban is megtapasztalni. Odakiáltott 
hát elôbb németül: „Német maga?” „Nem én” –– hangzott a válasz németül. „Hát 
akkor magyar, ugye?” –– kérdezte az utazó magyarul. „Nem én” –– hangzott újra 
a válasz, szintén magyarul. A csodálkozó idegen erre kifakadt: „Hát akkor mi-
féle ember maga?” „Én, kérem, idevalósi vagyok, a faluba” –– válaszolt a föld-
mûves magától értetôdô természetességgel. (M. A.)

(Forrás: Éger György–Szesztay Ádám: Alsóôr. Száz magyar falu könyvesháza.)
Major Anita 

 (Magyar Nemzet)

A Melbourne-i Magyar Ház Szövetkezet
(760 Boronia Road, Wantirna South)

Szeretettel meghívja Önt, Kedves Családját 
és Barátait 

A május 15-én este 7 órakor kezdôdô  

Pünkösdi Bálra.
A jó hangulatról Risztics Pityu és Máté Ági 

gondoskodik.
Ízletes vacsora, sütemény kapható, a bár bô 

választékkal várja Önöket.
Belépôjegy $20.00

Helyfoglalás:
Vetô Olga: 9754-8579, 0450 083-447

Tóth János: 9543-4956, 0448 648-521
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Egy magyar misszionárius 
a halála után is utat mutat 

Hosszú, méltósággal viselt szenvedés 
után, 78 éves korában, március 22-én 
szülôhazájában, a székesfehérvári papi 
otthonban elhunyt Mészáros Ferenc 
verbita, aki fél évszázadon át volt misz-
szionárius az Indonéziához tartozó 
Flores szigetén.

A szó szoros értelmében missziósnak 
született. Édesapja is missziós szeretett 
volna lenni, de vágya nem teljesülhetett. 
Elsôszülött fiát ezért maga után nem 
Istvánra kereszteltette, ahogy termé-
szetes lett volna, hanem Ferencre, 
mégpedig a nagy jezsuita misszioná-
rius, Xavéri Ferenc után. Szerette 
volna, ha fia e nagyszerû hivatást vá-
lasztja. Így is történt.

Mészáros Ferenc 1932-ben született a 
Tolna megyei Cikón. A gimnáziumot a 
kalocsai jezsuitáknál kezdte, majd 
1948-ban Kôszegen belépett a verbi-
tákhoz. A szerzetesrendek feloszlatása 
után Pannonhalmán érettségizett. 1956-
ban disszidált, hogy Ausztriában elvé-
gezve a teológiai tanulmányokat, s 
misszióba mehessen. 1961-ben kapta 
missziós kinevezését, amely Indoné-
ziába, Flores szigetére szólt. A nyelv-
tanulás után segédlelkész volt Wang-
kungban, majd 1964-ben megkapta elsô 
önálló plébániáját, Ranggut, ahol 1998-
ig szolgált. A következô tíz évben négy 
további településen volt lelkipásztor 
(Orong, Datak, Hawe és Wajur).

Igazi ôserdei misszionárius volt, aki-
nek a híveket nemcsak az Úr igéjével 
és testével kellett táplálnia, hanem sok-
szor az emberi létszükséglet olyan 
elemi eszközeivel is, mint a gyógyszer. 
És mindehhez a hátaslova volt egyetlen 
segédeszköze a nagy kiterjedésû és ne-
hezen járható területen, amely rá volt 
bízva.

A nyolcvanas évek elsô felében ta-
lálkoztam elôször vele Kalocsán, jel-
legzetes, kívül hordott, virágmintás in-
donéz inget viselt, és érdekfeszítôen 
beszélt a szeretett Floresrôl. 2003-ban 
el is jutottam hozzá Indonéziába. Benn-
szülött püspöke, aki éppen bérmálni 
jött Ferenc atya plébániájára, mondta 
nekem: „A magyarok a legjobb misz-
szionáriusaink.”

Akkor még három magyar tevékeny-
kedett a szigeten. Ferenc atya plébá-
niája ötezer lelket számlált, hívei nagy 
területen elszórtan, kis bambuszvázas, 
gyékényfalú viskókban éltek mostoha 
körülmények között. Kilenc missziós 
állomásból állt a plébániája, amelyek 
többségébe csak lovon vagy gyalogosan 
lehetett eljutni. Mindegyik település-
részben templomot és iskolát épített. A 
látogatónak az volt a legmegdöbbentôbb, 
hogy a floresi társadalom korössze-
tétele épp a fordítottja volt az Európá-
ban megszokottnak: rengeteg a gyerek, 
és kevés az idôs ember. Így aztán a 
püspök Ferenc atya plébániáján ottlé-
temkor hétszáz gyermeket bérmált, és 
két új templomot szentelt.

Flores jelentése igen találó: virág-

sziget. A trópusi közegben ugyanis 
gyönyörû, buja a növényzet, csodála-
tosak a virágok. S a kereszténység is 
felvirágzott az utóbbi fél évszázadban, 
az Európából érkezett misszionáriusok 
nagyszerû munkájának eredménye-
képpen. Flores szigete ma az egyetemes 
egyháznak olyasmi, mint a 20. század 
elsô felében az ír vagy a holland egyház 
volt: ontja a missziós hivatásokat. 

A különbség az, hogy a két ország sok 
évszázados keresztény múlttal rendel-
kezett, amikor e virágkorát élte, az in-
donéz szigeten azonban alig egy év-
százada kezdôdött a rendszeres hitter-
jesztô munka, és az egész szigetre 
kiterjedôen csak a negyvenes években 
indult az intenzív missziós tevékenység. 
Ferenc atya plébániáján volt olyan év, 
hogy öt idevaló mutatta be újmiséjét, 
amennyi egy magyarországi egyház-
megyében sem lebecsülendô.

Elôször a jezsuiták, az elsô világhá-
ború után pedig a verbiták, vagyis az 
Isteni Ige Társasága irányításával folyt 
a missziós munka a szigeten, amelybôl 
öt magyar verbita szerzetes pap és 
három magyar nôvér vette ki részét. 
Ma már csak egy idôs szerzetes pap 
tevékenykedik a szigeten, Krump Ta-
más, aki Mészáros Ferenccel egy idô-
ben érkezett.

„Segédmunkásnak szegôdtünk, és ma 
is azok vagyunk –– mondta 2003-ban 
Mészáros Ferenc. –– Nem hatalmat 
gyakorolni jöttünk, hanem szolgálni, és 
addig vagyunk itt, amíg szükség van 
ránk. Segítjük e népet immár egy év-
százada, hogy hatalmas történelmi le-
maradását fokozatosan behozza. A 
missziósoknak nagyon sokat köszönhet 
Flores, hiszen ôk alapították itt az is-
kolákat és kórházakat, építették az elsô 
utakat, hidakat, teremtették meg a pos-
taszolgálatot, vagyis az élet minden te-
rületén a haladás feltételeit. Valameny-
nyien nemcsak papok voltunk és va-
gyunk, hanem orvos híján orvosok, 
ügyvéd híján ügyvédek, agronómus 
helyett agronómusok is. S közben fo-
kozatosan átvezettük e népet ôsi ba-
bonás hitvilágából a kereszténységbe. 
De mindig ügyeltünk arra, hogy saját 
kultúrájuk értékeit továbbra is ôrizzék, 
megbecsüljék. S ahogy a helyi egyház 
fokozatosan a saját lábára áll, úgy fogy 
a külföldrôl jött hithirdetôk száma.”

Mészáros Ferenc plébániája valósá-
gos kis oázis volt. Kertje tangazdaság. 
Szinte minden trópusi gyümölcs meg-
termett nála, de a Kalocsáról hozott 
paprikapalánták meghonosításával is 
eredményesen kísérletezett. Virágaira 
volt a legbüszkébb. Nagy gonddal tö-
rôdött velük, becézte, simogatta ôket. 
„Mert virág nélkül nem lehet élni” –– 
mondogatta. A nyolcvanas évektôl há-
romévente jöhetett haza látogatóba. 
Ízig-vérig magyarnak tartotta magát, 
de már Flores volt az igazi otthona. Ott 
szeretett volna meghalni, de súlyos rá-
kos betegsége miatt elöljárói utasítá-
sára haza kellett jönnie. 

Már nem tudott visszamenni övéi hez, 
indonéz hívei közé, hogy abban a föld-
ben nyugodhasson, amelynek keresz-
ténnyé tételén, népének nevelésén 
eredményesen fáradozott öt évtizeden 
át.

Rendtársai és rokonai március 29-én 
kísérték utolsó útjára Mészáros Feren-
cet a kôszegi Szent Imre Missziós ház 
kápolnájából.

Szerdahelyi Csongor
(Magyar Hírlap)

Aligha derül ki egyhamar, mi okozta a 
lengyel elnöki pár és kísérete tragikus 
halálát a Szmolenszk környéki repülôtér 
közelében. Annyi ismert, hogy néhány 
nappal a légi baleset elôtt felettesei 
ugyanerre a pilótára bíztak egy hasonló 
utat: akkor Donald Tusk kormányfôt 
vitte, aki Lech Kaczynski elnökhöz ha-
sonlóan fôhajtással akart megemlékezni 
a szovjetek által hetven évvel ezelôtt 
elkövetett katyni tömegmészárlás len-
gyel áldozatairól.Bármi volt is a repü-
lôgép-szerencsétlenség oka, a veszteség 
egész Kelet-Közép-Európa számára pó-
tolhatatlan. Nekünk különösen, hiszen 
Lech Kaczynski, akárcsak ikertestvére, 
Jaroslaw, nagyon szerette a magyaro-
kat. „A történelem rámosolygott népe-
inkre” –– mondta meghatottan, amikor 
négy esztendeje Gyôrben, az ottani Bem 
téren, Sólyom László magyar államfô-
vel együtt felavatta a magyar–lengyel 
barátság emlékmûvét. Az viszont rosz-
szulesett neki, hogy egy másik alkalom-

Búcsú Katyn áldozataitól  
mal a magyarországi választások ered-
ménye nyomán most távozni kénysze-
rülô politikai garnitúra, felrúgva a pro-
tokolláris szabályokat, tüntetôen nem 
vett tudomást itt-tartózkodásáról. A len-
gyel hazafit, aki a közös történelem em-
léke alapján nem lehet más, mint a len-
gyel–magyar barátság szószólója, az 
otromba sértésért kárpótolta, hogy ahol 
csak megjelent, barátian szóltak hozzá a 
magyar emberek.

Külpolitikai tanácsadóitól tudom: Or-
bán Viktorról az volt a véleménye, 
hogy a magyar–lengyel regionális szö-
vetség egyik legfontosabb letétemé-
nyese. Gondja volt arra is, hogy Semjén 
Zsoltot mint a magyar keresztényde-
mokrata eszmeiség hirdetôjét külön 
meghívja elnöki beiktatására.

„A katyni mészárlásnak is volt magyar 
áldozata, akárcsak az 1944 augusz tusá-
ban felmentô csapatait szándékosan 
visszatartó Sztálin által alantas módon 
elárult varsói felkelésnek. Apám, aki 
ellenálló volt, találkozott a Varsó mellett 
állomásozó magyar honvédekkel. Elvi-
leg a náci Németország szövetségesei 
voltak, de velünk, lengyelekkel rokon-
szenveztek, minket segítettek” –– így 
köszöntött bennünket Lech Kaczynski, 
amikor a lengyel fôváros fôpolgármes-
tereként sorra fogadta a varsói felkelés 
hatvanadik évfordulójára érkezô vendé-
geket.

Látszott, mennyire kedveli a történelmi 
parabolákat. Egy 18. század végi véres 
leszámolásról mesélt nekünk: akkor 
Szuvorov cári tábornok kozákjai Var-
sóban csaknem huszonkétezer lengyel 
katonát és civilt, köztük asszonyokat, 
gyerekeket mészároltak le a Prága ne-
vét viselô külvárosban és a környezô 
falvakban. Kaczynski ezen a találkozá-
sunkon nem feledkezett meg az 1939. 
augusztus 23-án megkötött Molotov–
Ribbentrop-paktumról sem, amely lehe-
tôvé tette, hogy egy héttel késôbb Hitler 
megtámadja Lengyelországot. „Igen, 
máig fájó tragédia számunkra Sztálin 
alkuja Hitlerrel. Két gyilkos diktatúra 
hadereje megszállt, és harapóba fogott 
–– mondta a lengyel államfô. –– Ennek 
egyenes következménye volt a katyni 

tömeggyilkosság, újabb huszonkétezer 
lengyel katonatiszt, köztük a tartalékos-
ként behívott értelmisé giek halála. És ez 
csupán a jég csúcsa a lengyel nép szen-
vedéstörténetében.”

A tegnap örök nyugalomra helyezett 
lengyel államfônek igaza volt. Jó hetven 
esztendôvel ezelôtt a német és a szovjet 
hadsereg halálos szorításában rettenete-
sen magára maradt Lengyelország. 
Miután 1939 augusztusában Hitler és 
Sztálin felosztotta egymás közt a fél 
Kelet-Európát meg a Baltikumot, már 
szeptemberben –– amikor a Vörös Had-
sereg alakulatai megszállták a pak-
tumban „nekik jutó” Kelet-Lengyelor-
szágot –– azt is eldöntötték, hogy a 
gyûlöletes Rzeczpospolita Polska még 
ütközô állam formájában sem maradhat 
fenn.

A németek által elfoglalt lengyel terü-
leten öt és fél millió ember lelte halálát. 
A szovjet megszállás is súlyos áldoza-
tokkal járt: az 1940-es évek elsô felében 
legalább egymillió volt lengyel alattvaló 
tûnt el a szovjet koncentrációs táborok-
ban meg a börtönök kivégzôcelláiban. 
Ez is a 20. századi népirtások egyike volt. 
Olyan tragédia, amely felett a baloldali 
történetírók szégyenszemre Magyar-
országon is szeretnek szemet hunyni.

A Katyn környéki erdôkben 1940 
áprilisában vörösre festette a földet a 
tarkón lôtt és hátradrótozott kézzel tö-
megsírokba dobált áldozatok vére. Évti-
zedeken át szégyenteljes hazugság ho-
málya lengte körül ezt a szörnyûséget: 
Moszkva és varsói helytartói azt állí-
tották, hogy németek végeztek a lengyel 
katonai elit és az értelmiség színe-virá-
gával. Lech Kaczynski egykor börtönt 
járt ellenállóként, a Szolidaritás szak-
szervezet jogászaként, a rendszerváltás 
utáni Lengyelország igazságügy-minisz-
tereként, a hazug, korrupt lengyel szo-
cialista politikai vezetést leváltó Jog és 
Igazságosság párt elnökeként, majd sze-
retett országa büszke államfôjeként 
mindvégig küzdött a hazugság ellen. 
Tragikus halálával ô lett Katyn egyik 
legutolsó áldozata.

Kun Miklós  (Magyar Hirlap) 

Szomorú szívvel tudatjuk  rokonokkal, barátokkal és 
ismerösôkkel Magyarországon és Ausztráliában, hogy 

szeretett szegedi születésû

BARKÁNYI JÓZSEF

itt hagyott örökre bennünket. 
Született 1915. – elhunyt 2010. március 20-án.

Gyászolja felesége Barkányi Ilona, felesége lánya Ili, 
férje Bosko, és gyerekei Michael és Nicholas.

Emlékét örökre megôrizzük! 

Nyugodjon békében!

Katyn földjébôl
Tóth Erzsébet verse

Nézd, virágok nônek itt is, a fák hûvö-
sében.

Pici kéket, sárgát kaptak a színek angya-
lától, 

tudják, ennyivel kell gazdálkodniuk.
Édes gombán, párolgó avaron csigák 

lakmároznak,

míg szét nem roppantja ôket vaddisznó, 
emberi láb,

ki nem szippantja ôket házukból egy 
éhes rigó.

Ennyi az élet, tudnod kell, noha ember 
vagy,

a föld megsüllyedhet alattad bármelyik 
pillanatban.

Itt, hol a föld lengyel tisztek vérével ke-
veredett,

arcukat, szemük fényét, utolsó följegy-
zéseiket író,

simogatásról álmodó kezüket adták a 
földnek,

tekintetük nem hitte el, hogy velük ez 
megtörténhet.

Nem szökhet el, aki Lengyelországnak 
tett esküt.

Hallották a feleségek, az anyák, a gyer-
mekek.

Hallották húsz, harminc, ötven éven át.
És bocsáss meg az ellenünk vétkezôknek 

–– szólt az ima.

Imádság szavára dörrentek a tarkólö-
vések.

Odabuktak a gödörbe, társaik mellé,
egymásra dobált, még meleg férfitete-

mek vártak,
utolsót nyöszörgô szájak: Jaj, Istenem, 

édesanyám.

Csuklóra tekert rózsafüzérek.
Mennyi föld kell eltakarni huszonötezer 

halottat?
Nem volt gyertya, virág, imádság fölöt-

tük,
a mécses a távoli kedvesek szemében 

égett,

végtelen imádság lett az életük.
Csöndmérgezte hónapok, évek, elszáradt 

remény.
A halált nem élték meg, a halál nem 

része az életnek. 
A gyalázat is az élôkre várt, a szégyen, 

élni tovább.

És jô a béke, a hazugságot hazugságra 
halmozó.

A tömeggyilkosnak nincs arca, hogy fe-
lelhetne.

A föld nem válogat. Új virágot növeszt 
bûnösök

és ártatlanok vére. Az óra örökre lengyel 
idôt mutat. 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. május 2-án vasárnap d.e. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

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

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

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

 2 órától klubélet
 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

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

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

  SPRINGVALE (VIC) 
2010. május 2-án, vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Incze Dezsô 

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Av)
KEW (VIC) 2010. május 2-án, vasárnap de 11.30 órakor

 ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Keresztesi Flórián László

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

2010. május-án, vasárnap de. 11.30 órakor 
ISTENTISZTELET

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

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.
ADELAIDE (SA) 2010. május minden 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. május 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 

2010. 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

A Sydney-i Magyar 
Református Egyház 

2010. május 9-én 
ünnepli 

60 éves fennállását.
Mindenkit szeretett hív 

és vár a háladó 
Istentiszteletre.

Az Istentisztelet helye: 
Carrington Ave, 
Uniting Church 

Strathfied. NSW. 

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.

Gyülekezeti hírek
Minden kedden 12 órától Bibliaóra a Bocskai nagyteremben min-

denkit szertettel hívunk.
***

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.

A Gergely család finom vacsorája, vidám, családias 
hangulat, a „Kék Fiuk” nóta és tánc számai fémjelezték 
az ez évi szüreti mulatságunkat. Jó volt találkozni és 
feleleveníteni a múlt kellemes emlékeit.
Ez uton is köszönet az asztaltársaságok szervezésében, 

a sütemény- és italasztalnál szorgoskodó, a tombola 

Ez évben május 2-án 
vasárnap de. 11 órakor az 

Istentisztelet keretében rövid 
mûsorral emlékezik a North 

Fitzroy-i gyülekezet az 

Anyák napjára.
Istentisztelet után kitünô 

ebéd, sütemény, kávé.
Mindenkit szerettel hívunk 

és várunk...

SZÜRETI MULATSÁG A BOCSKAI NAGYTEREMBEN 

díjakat adományozó és a jegyeket árúsító testvé-
reknek...
Nem utolsó sorban kedves vendégeinkne kik esténk 

résztvételével, azt kellemessé és sikeressé tették.
Viszontlátásra a Disznótoros zenés, táncos es-

tünkön...
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SZÜRETI MULATSÁG A BOCSKAI NAGYTEREMBEN 

Szülôk, nagyszülôk figyelmébe!

Jelentkezés a konfirmációs oktatásra
Megindult az ez évi konfirmációs oktatás 

VASÁRNAPI ISKOLA 
minden hónap elsô és harmadik vasárnap de. 11 órától a Bocskai kisteremben. Az Istentisztelet 

alatt a gyerekek vasárnapi iskolai foglalkozáson vesznek részt. 
Mit lehet csinálni a vasárnapi iskolában? 

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

Érdeklôdni a lelkész irodában... 
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Erdélyi Szövetség
Választmányi gyûlés.
Szövetségünk április 14-én új veze-

tôséget választott. Alapszabályunk 
szerint az elôzô vezetôség lemondott. 
Közös kérésünkre legrégebbi tagunk, 
Fazakas Sándor vezette le a válasz-
tást az alábbi eredménnyel.

Elnök: Bálint Kálmán. Személyében 
ez alkalommal újra Erdély szülötte 
lett az Elnök, aki a Székelyföldet átö-
lelô személyes kapcsolatain keresztûl 
tisztában van az ottélô emberek hely-
zetével.

Pénztáros: Gyôry Izuka. Hosszú évek 
óta szakértelemmel végzi munkáját. 
Ôszintén szólva ilyen kiváló pénztárosa 

KRÓNIKA 

a Szövetségnek még nem volt. Újra 
választása nem véletlen.

Jegyzô: Koczek János. Pontos, kitû-
nô adminisztrátor.

Titkár és a Magyar Hôsi Emlékmû 
Kurátora: Krsztekanits Sándor.

Sajtófelelôs: Krsztekanits Violetta. 
(újraválasztva)

Pénztár ellenôrök: Dér József és Bá-
lint Rozália. Mindketten választmányi 
tagok.

További választmányi tagok: Világos 

István, Világos Eszter, Pelle Lajos 
és Fazakas Sándor.
Irányelvünk nem változott.
Az Erdélyi Szövetség nem politikai 

szervezet. Hiszünk a szólásszabad-
ságban, annak gyakorlásában, az egyén 
vallási és politikai meggyôzôdésének 
tiszteletben tartása mellett.

Célunk az Erdélyben élô kisebbségi 
sorba sodort magyar testvéreink 
anyagi és erkölcsi támogatása, sajátos 
népi hagyományainak, kulturájának 
és a magyarnyelvi közoktatásnak 
megôrzése. Továbbá, összetartozásunk 
tudatának fokozása és az összmagyar-
sággal való kapcsolat erôsitése.

Ahhoz, hogy zökkenômentesen foly-
tatni tudjuk tevékenységünket, szüksé 
günk van az eddigi támogatóink erköl-
csi és anyagi  segítségére.

Munkánkról és eredményeinkrôl a 
Magyar Élet Krónika rovatában min-
den hónapban beszámolunk.
Segíts, hogy segíthessünk!

Krsztekanits Violetta
Sajtófelelôs.

Húsvéti búcsú 
Melbourneben

2010-ben ismét szépen megtelt a szép, 
nagy St. Colman’s Katolikus Templom 
Balaclavában.

A Regnum Marianum Egyházközös-
ség Bizottsága, családjaik és barátaik 
ismét szépen kitettek magukért, úgy 
az elôkészületekben, mint a búcsún és 
utána, a rengeteg munkában!

A helyszûke miatt és, hogy senki ne 
maradjon ki, ez alkalommal neveket 
nem említek.

Örömünkre, a sok régi vendég mel-
lett, most sok olyan vendéget is láttam, 
akiket máskor még nem láttam. 
Ahogy én láttam, úgy az ételek, italok 
és emléktárgyak 95-99%-ig mind 
elkeltek.

Mivel az idô is nagyon szép, kedvezô 
volt, úgy látszik, hogy a Petô Gábor 
plébános úr esténként hathatósan 
imádkozott szép idôért.

Az idei búcsún a különlegesség az 
volt, hogy a Petô Gábor plébános úr 
kedves szülei a Mr. És Mrs. Petô és a 
kedves családjuk meglátogattak ben-
nünket Húsvétra.

Említést azért érdemelnek, mert az 
aktív turisták voltak, úgy az elôkészü-
leti munkában, mint a búcsún és utá-
na, a kedves vendégek szépen kivették 
részüket a rengeteg munkából!

Úgy az ô munkájuk, mint minden 
más odaadó, önzetlen és szorgalmas 
magyar munkája, és adománya, váljon 
Isten dicsôségére!

Úgy a sok munkáért, a sok finom éte-
lért és italért és a sok kedves ven-
dégnek a megjelenésükért és részvé-
telükért, itt szeretnék köszönetet 
mondani, — úgy a kedves Plébános úr, 
mint a Regnum Marianum Egyházkö-
zösség Vezetôi nevében, — kedves 
Mindannyijuknak!

Mivel a Melbourne-i Húsvéti búcsú a 
Viktoria-i magyarság búcsúja, így a 
Geelong-i és a többi más helyrôl ér-
kezett vendégek megjelenését és rész-
vételét hálásan köszönjük!

A következô évre kívánok kedves 
Mindannyijuknak erôt, egészséget és 
hosszú boldog életet!

Hogy egy másik húsvéti magyar tra-
díciót továbbra is megtartsunk, leírom 
a locsolkodó fiuk egyik versét: 

„Ma van Húsvét napja, második haj-
nala,

Melyben szoktak járni, ifjuk tábora.
Kelj fel, kelj fel kislány cifra nyo-

szolyádból,
Add ki pár hímesed, arany kaszi-

nádból.
Pár hímesed nincsen, rózsavizem 

késszen,
Hajtsd le kislány a fejedet, had 

öntsem meg szépen.”
Ráskövy István

CSERKÉSZ HÍREK
Nagy örömmel és szeretettel köszön-

töttük az óvodás kiscserkészeket múlt 
szombaton a Maci ôrs elsô össze-
jövetelén. Már régen tervezzük ezt az 
új vállalkozást, de elôször biztosítani 
kellett, hogy van és lesz megfelelô 
vezetô. Ez most végre sikerült Ugrai 
Kati és Tóth Mónika vállalták az új 

ôrs vezetését. Mindketten tapasztalt és 
képzett vezetôk így be van bizto-sítva, 
hogy jó kezekbe tettük a kicsik jövôjét. 
Mert ôk jelentik a jövôt és biz-tosítják 
a csapat fennmaradását és fejlôdését. 
Nagyon büszkék vagyunk az elsô hét 
kis „macira” és szeretettel várunk 
jelentkezôket, hiszen ez egy olyan 
nagy élmény a gyerekeknek, hogy 
csak javukra válhat.  

Május 8-án ünneplejük közösen 
Anyák napját a Magyar Központban 
(az alsó teremben).

Részletes felvilágosítást ad Ugrai 
Kati (9440-7678) és Tóth Mónika 
(9741-2481).

A viszontlátásig sok szeretettel kí-
vánok

Jó munkát!
Kovássy Marianne cscst.  

SZOMBAT ESTI LÁZ A NOX ÉNEKESÉVEL
Március 13.-án szombat este 7-órátólkezdetét vette egy mindent elsöprô buli  

a Gold Coast-on!
Az est vendégeként PÉTER SZABÓ SZILVIÁT a Magyarországon sok si-

kert elért NOX együttes énekesnôjét és frontemberét üdvözölhettük körünk-
ben!

A zenekar 2002-óta mûködik Magyarországon és a magyar népzenét modern 
zenei elemekkel ötvözi. Az együttes edig 8 albumot jelentetett meg. Kijevben, 
2005-ben megrendezett Euróviziós Dalfesztiválon a NOX együttes képviselte 
Hazánkat és bár dobogós helyezést nem értek el, az is megtiszteltetés volt, 
hogy általuk Európa is kapott egy kis izelitôt a magyar kultúrából és zenei 
világból. Már csak azért is, hiszen 1998-óta Magyarország nem volt jelen ezen 
az igen neves zenei megmérettetésen.

2007 májusában megjelent Peter Szabó Szilvia szólóalbuma, amelyen magyar 
mondókákat, meséket ad elô.

A népszerû énekesnô az est folyamán hires számai mellett egy szál mikro-
fonnal elôadott egy erdélyi népdalt, amely olyan gyönyörûen zengte be a ter-
met, hogy méltán csalt több ember szemébe könnyeket!

Aztán az est Házigazdájával DJ Sanyival közös duettet énekeltek, meg-
elevenítve Szécsi Pál emléket. Köszönjük Szilvi, hogy megtiszteltél minket 
személyeddel és tehetségeddel emelted az est fényét!

Itt irhatnám, hogy ezzel ennyi volt az est csúcspontja, de nem! Mert ezen a 
bulin, az összes korosztály képviseltette magát, kicsiktôl- nagyokig, mindenki 
és nem csak a táncparketten, hanem a színpadon is!

Néha az ember fél, hogy talán itt messze Hazánktól feledésbe merülnek slá-
gereink, ismert dalaink, azok amiken felnôttünk és amikre mindenki meg-
hatódva emlékszik vissza és a szíve máshogy ver, ha meghallja a számára 
kedves dallamot.

Ezen a táncos-zenés mulatságon eloszlott ezen félelmem is, ugyanis a legfi-
atalabb korosztály is olyan önbizalommal és határozottsággal állt a színpadon, 
hogy semmi kételyem nem maradt, igen is szükség van ezekre a „kis ki mit 
tudokra, kariokekre”, hiszen van rá igény és még jól is szórakozunk! (köszönjük 
Sanyi ezt a remek ötletet)

Öröm volt nézni, hogy a gyerekek felnôtteket megszégyenitô bátorsággal áll-
nak a színpadra és éneklik a kedvenc számainkat amelyet nagy taps vihar fo-
gadott a közönség részérôl!

DJ Sanyinak köszönöhetôen szem nem maradt szárazon, mikor Hofi 
elôadásában meghallgathattuk, hogy lesz 10kismalacból 14 kismalac papíron, 
abban a bizonyos rendszerben.

Ez est folyamán nem csak a zene és a hangulat volt magyaros de a túros pala-
csinta és a virsli is igazi hazai izekrôl gondoskodott! 

Biztos vagyok benne, hogy aki ott volt  az év eddigi legjobb bulijaként tartja 
számon ezt az estét.

Azonban az se keseregjen aki nem tudott eljönni, mert hamarosan folytatás 
ugyan itt a Senior Citizen Centerben, ahova várunk mindenkit, Brisbenbôl, 
Gold Coastról egyaránt nagy nagy szeretettel!

Most jön az a rész, hogy ez a buli nem jött volna létre, ha nincs Gyöngyike, 
Samu, a Konyhán dolgozók és még sokan mások akik részt vettek a szer-
vezésben és lebonyolitásában. Köszönjük Nekik a munkájukat!

Én személyesen is köszönöm ezt a felejthetetlen estét: Iski Anita

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

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

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email

evas@travelmanagers.com.au
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SPORT Papp László egyenesei 
és egyenes élete 

bokszedzésekre jár, akkor derült ki, 
amikor a BVSC-pályán összetalálkoz-
tunk. Itt kézilabdáztam, s ettôl kezdve 
gyakran kísért haza. Észrevettem, 
hogy egyre gyakrabban nézünk a szo-
kásosnál is hosszabban egymás sze-
mébe.

--– Az elsô csók?
-–– No, az még odébb volt. Addig 

jutottunk, hogy megfogtuk egymás 
kezét, s amikor elbúcsúztunk, Laci 
megsimogatta az arcomat. Akkoriban 
így is ki lehetett fejezni a szeretetet. 
Éreztem is. Az igazi csókra csak az 
eljegyzés után került sor. A nagy-
bátyjánál voltunk vendégségben, úgy 
alakult, hogy mindenki kiment a szo-
bából, ketten maradtunk. No, akkor és 
ott...

–– Nem tudom elképzelni Laci bácsi-
ról, hogy virágcsokros, hôsszerelmes 
udvarló lett volna.

–– Nem is volt az. Még a szövegelés is 
rám maradt, az én szám járt folyton. 
Volt, hogy végigbeszéltem a Váci utat, 
ô meg csak türelemmel hallgatta a 
sületlenségeimet is. Már akkor úgy 
mosolygott a kis bajsza alatt, ahogyan 
azt sokan megismerték… De hogy 
mennyire figyelt rám, mennyire sze-
retett, arra jellemzô, hogy amikor el-
ment a londoni olimpiára, összecsô-
dített néhány cigány gyereket a 
környékrôl, s megparancsolta nekik, 
hogy mindennap kísérjenek haza. 
Gondolhatja: mentem elöl, mögöttem 
meg ezek a srácok. Mondtam is nekik, 
hogy jöjjenek mellém, mert azt hiszi 
majd a rendôr, hogy ki akarnak rabol-
ni.

–– Zsóka néni, ha kérhetem, hagyjuk 
most Laci bácsi bunyós sikereit, oly 
sokat írtak már errôl. Meséljen inkább 
arról, amikor már kiteljesedett a sze-
relmük, s megkapták azt a lakást, ahol 
ma is él a Papp család.

– Dehogy volt itt ház, de még lakás 
sem. Azt, amit lát, vagyis ahol most 
ülünk, mi hoztuk létre. Laci csak a 
telket kapta meg itt, az Óra utcában. 
Akkoriban még erdô volt errefelé, 
csupán ösvényeken lehetett közleked-
ni. Ha hiszi, ha nem, ennek az egész 
háznak az alapját ô ásta ki. Egymaga, 
hónapokon át. Mivel hegyoldalban va-
gyunk, legalább négy-öt méter mélyre 
kellett leásnia. De csinálta, nem fáradt 
bele. A lakásunk akkor az ötödik ke-
rületben volt, onnan hordtam neki az 
ebédet. A fogaskerekûvel jöttem, so-
sem felejtem el, a Kim Ir Szen meg-
állónál kellett leszállni, onnan gyalo-
goltam át az erdôn. A falakat is mi 

húztuk fel, már megvolt a fiunk, La-
cika, amikor az egyik szobát már 
használni tudtuk. Itt éltünk, boldogok 
voltunk, fiatalok. Gondolhatja, hogy 
sohasem lennék képes elhagyni ezt a 
helyet, ahová annyi emlék fûz.

–– Bocsánat, hogy szétrombolom az 
emlékezés legszebb képeit, de kötôdik 
ide szomorúság is, Laci bácsi már 
gyógyíthatatlan nagybetegként, itt, a 
szomszéd szobában élte az utolsó 
éveit. 

–– Sokan tudják, hogy Parkinson-kó-
ros volt, ám nagyon sokan –– tévesen 
és ostobán –– azt hiszik, hogy a 
boksztól betegedett meg. Sok orvossal, 
professzorral beszéltem, s egymástól 
függetlenül állították, nem az ökölví-
vás okozta a bajt. Inkább örökölhette. 
Ha könyvelô lett volna, akkor is ebben 
szenvedett volna… Laci utolsó évei 
mindenkit próbára tettek. Úgy rendel-
te a jóisten, hogy ezen a gyönyörû 
helyen, fiatalságunk, boldogságunk 
helyszínén kelljen számot adnunk a 
szeretetünkrôl. Mivel drága Laci gyó-
gyíthatatlan volt, hét éve, azon az ok-
tóberi napon megváltás volt számára, 
hogy a jóisten magához hívta. Mert 
hogy ô hívta, az biztos. Akkor tudtam 
meg, hogy nagy baj lehet, amikor a 
Szelidi-tó mellôl jöttünk haza egyszer. 
Laci vezetett, s szinte már a padkán 
jártunk, de csak nem akarta visszakor-
mányozni a kocsit az útra. Már menet 
közben is mondta: nem tudja, miért, de 
nincs erô a kezében. A végén már én 
kormányoztam fél kézzel. Amikor ha-
zaértünk, még itt, a ház elôtt közölte, 
hogy többé nem ül volánhoz. Így is 
történt.

–– Hadd mondjak el most valamit én 
a figyelmes Papp Laciról. A nyolcva-
nas évek elején egy bécsi nemzetközi 
versenyen egy szobában aludtunk –– 
felfoghatatlan megtiszteltetés volt ez 
nekem ––, s reggel arra mentem ki a 
fürdôszobába, hogy a fogmosópoharam 
kikészítve, a fogkefémen meg rajta a 
fogkrém. Amikor az eszembe jut ez, 
még ma sem mindig hiszem el…

–– Pedig nyugodtan elhiheti, mert 
ilyen volt. Mindenkinek mindenben 
segített. Az otthonról hozott isten-
hitnek meg a tisztességre, a szerény-
ségre nevelésnek volt köszönhetô 
mindez. A gyerekeknek azért köszönt 
elôre, mert imádta ôket, sok ismeretlen 
elôtt pedig azért emelt kalapot, mert 
nem akarta, hogy azt mondják róla: 
olimpiai bajnok, és máris átnéz a 
másikon. Ilyen volt, megváltoztatha-
tatlanul. Ezzel persze sokan vissza is 

éltek, sokan ugrálták körbe ôt kép-
mutató módon, mert közben viszont 
irigység munkált bennük. Az ilyen 
emberekre sem haragudott, de önvé-
delembôl igyekezett távol maradni 
tôlük. Gyûlölte, ha valaki valakit be-
csapott. Egyszer én is kikaptam tôle. A 
hatvanas évek legelején volt egy ti-
zenöt éves olasz kiskocsink. Megbe-
széltük, hogy eladjuk. Hatszáz forin-
tért vettük, gondoltam, kérek érte 
valamivel többet, ezret. Az illetô meg 
is vette ennyiért, s vitte az autót. 
Amikor Laci megtudta, hogy többért 
adtam el, mint amennyiért korábban 
vettük, nagyon mérges volt rám.

–– Gyakori volt a vita önök között?
–– Vele nem lehetett egy jót vitat-

kozni. Mondtam is neki néha: Laci, 
veszekedjünk már, hogy kibékülhes-
sünk. Vicc volt ez persze, nem hiány-
zott nekünk a durva szó.

–– Tavasz van, az újjászületés, az új-
rakezdés ideje. Önnek azonban külö-
nösen fájdalmasak lehetnek ezek a 
napok. Laci bácsi március 25-én lett 
volna nyolcvannégy éves.

–– Minél több idôt töltök el nélküle, 
annál közelebb lesz hozzám, annál job-
ban érzem a hiányát. Fáj, hogy nincs 
mellettem. Lehet, hogy hihetetlen, de 
beszélgetek vele, a temetôben mindent 
elmesélek neki. Azt is, hogy a két uno-
kája, a harmincéves Gergô és a hu-
szonhárom éves Tamás már férfikorba 
fordult. Örülnék, ha már dédnagyma-
ma lehetnék, mert amikor elmegyek 
majd Lacim után, el kell mondanom 
neki azt is, milyen dédinek lenni, s 
milyen is a legkisebbik Papp.

Pályakép
Papp László (1926. március 25.–

2003. október 16.).
Magyarország és a világ egyik leghí-

resebb ökölvívója. A BVSC, a Loko-
motív, a Bástya és a Bp. Vasas bok-
szolójaként közép-, majd nagyváltó 
súlyban hét országos bajnokságot 
nyert. Kétszeres amatôr Európa-baj-
nok. Az 1948-as londoni olimpián kö-
zépsúlyban, 1952-ben Helsinkiben és 
1956-ban Melbourne-ben nagyváltó-
súlyban diadalmaskodott. 12 évig 
megôrizte a trónt, ez neki sikerült 
elôször. Profiként az Európa-bajnoki 
övig jutott. 1957-tôl 29 profi találkozót 
vívott, ebbôl 27-et megnyert, kettô 
döntetlennel zárult. Mestere Adler 
Zsigmond volt. Visszavonulása után a 
válogatott kapitányaként is számos 
sikert ért el. Hosszú, súlyos betegség 
után, életének 78. évében hunyt el.

Döntetlen a „bronzcsatán”
A harmadik helyért harcoló Zalae-

gerszeg a dobogó legalsó fokán álló 
Gyôrt fogadta a magyar labdarúgó NB 
I 23. fordulójának záró mérkôzésén. A 
találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget, 
így maradt a két csapat közötti egy-
pontos különbség az ETO javára. A 
bajnokságot a Videoton vezeti, hét 
ponttal megelôzve a címvédô Debre-
cent, és tizenhárommal a harmadik 
Gyôrt.
FTC–DEBRECEN 1-0 (0-0)
Albert-stadion, 4500 nézô. 
Czvitkovics Péter felsô kapufás 

lövésén kívül nem is igazán akadt 
helyzete a Debrecennek, miközben a 
Fradi Elding révén már az elsô féli-
dôben bevette a DVSC kapuját, igaz, 
azt a fejesgólt Fábián játékvezetô –– 
les miatt, tévesen –– érvénytelenítette. 
A második játékrész közepén aztán 
Tóth Bence jól eltalált lövésével már 
valóban megszerezte a vezetést a 
Ferencváros, amelyet meg is tartott a 
találkozó végéig, és megérdemelten 

nyert.
PAKS–VIDEOTON 1-2 (1-2)
Paks, 1500 nézô.
A tavasszal eddig gyengén produkáló 

Paks nagyon hamar megszerezte a 
vezetést a bajnoki aranyéremre törô 
Videoton ellen: Tököli Sipeki kiugra-
tása után talált a hálóba. A vendég-
csapat azonban már a szünet elôtt 
fordítani tudott, elôbb Sándor György 
közeli fejessel egyenlített, majd Niko-
lics már a Videoton juttatta elônyhöz. 
A második játékrészben már nem 
változott az eredmény, a fehérvári 
alakulat így már hét ponttal vezet a 
Debrecen elôtt.
HONVÉD–DIÓSGYÔR 4-2 (4-2)
Bozsik-stadion, 2000 nézô.
Rég nem látott, gólgazdag elsô félidôt 

produkáltak a csapatok, az elsô féló-
rában összesen hat gól esett. Ebben az 
idôszakban a kispesti Diego és a diós-
gyôri Bajzát is duplázni tudott, végül 
elôbbi öröme lehetett teljes, hiszen a 
Honvéd 4-2-re meg is nyerte az össze-
csapást.
KECSKEMÉT–HALADÁS 2-3 (0-1)
Kecskemét, 5000 nézô.
Hiába készült megszerezni idei má-

sodik hazai gyôzelmét a Kecskemét, a 
várt eredmény elmaradt, olyannyira, 
hogy a KTE végül pont nélkül maradt 
a tavasszal eddig szintén gyengébben 
teljesítô Haladás ellen. A vendégek a 
második félidô elején elhúztak két gól-
lal, s bár hamarosan jött a szépítés, 
Nagy Gábor újabb gólja végleg eldön-
tötte a mérkôzést. Némedi már csak 
szépíteni tudott.
NYÍREGYHÁZA–ÚJPEST 2-2 (1-1)
Nyíregyháza, 3000.
Vermes Krisztián 30 méterrôl óriási 

gólt ragasztott Ovszijenko kapujának 
jobb felsô sarkába az elsô negyedóra 
végén, ezzel vezetett az Újpest a kie-
sôjelölt Nyíregyháza otthonában. A 39. 
percben azonban emberhátrányba ke-
rültek a vendégek, a kapujából kifutó 
Horváth Tamás elütötte a gólhelyzet-
ben kilépô Buguerrát, ezért a játék-
vezetô kiállította. Helyére a roppant 
fiatal Bordás Dániel állt, akit Bosnjak 
a szabadrúgásból rögtön fel is avatott. 
A hajrához közeledve megint az Új-
pest került elônybe Foxi távoli lövésé-
vel, ám Andorka rövid idôn belül 
egyenlített. A csapatok így végül meg-
osztoztak a pontokon.
VASAS–PÁPA 2-2 (1-1)
llovszky-stadion, 1000 nézô.
Remek húzásnak bizonyult Véber 

György részérôl, hogy a kezdôcsapatba 
állította a nigériai Abwót, aki eddig 
jobbára csak csereként játszott a Pá-
pában, akkor is csak percekre kapott 
bizalmat. Most azonban két góllal vet-
te ki a részét a Lombard pontszer-
zésébôl, amely akár három egységnyi 
is lehetett volna, Hrepka hajrábeli 
gólja azonban döntetlent eredménye-
zett.
KAPOSVÁR–MTK 1-2 (1-1)
Kaposvár, 2500 nézô.
Az elôzô szezon egyik legnagyobb 

meglepetését okozta azzal a Kaposvár, 
hogy otthonában gyôzte le a szezon-
nyitón az akkori bajnoki címvédô 
MTK-t. Ezt a sikert ma este nem si-
került lemásolnia a zöld-fehér alaku-
latnak, hiszen bár vezettek, az MTK 
végül fordítani tudott, s elvitte mind a 
három pontot a somogyi megyeszék-
helyrôl.
ZALAEGERSZEG–GYÔR 1-1 (0-1)
ZTE Aréna, 3000 nézô.
Bár hamar vezetést szerzett a Gyôr 

Koltai Tamás révén, a ZTE a második 
félidôben Illés szokásos bombájával 
egyenlíteni tudott.

Legutóbb kilenc esztendôvel ezelôtt 
találkoztam vele. Akkor, amikor az 
oldalán még ott ült a szeretett férj, a 
magyar sport egyik kincse, a három-
szoros olimpiai aranyérmes ökölvívó, 
Papp László. Igaz, beteg volt már 
akkor a bajnok, de egymást soha el 
nem engedô szeretetben ültek le akkor 
a beszélgetéshez. Papp László halála 
után csaknem hét évvel kerestem fel 
újra a feleségét, Zsóka nénit, aki 
egyedül, de mégsem magányosan él 
azóta is az Óra utcai lakásban. Vele 
van a fia, a menye meg a kincsei, azaz 
a két unoka. E beszélgetés a kedves 
hölggyel idôutazás egy kiváló sport-
ember, egy tiszta ember s egy boldog 
pár fiatalkorában.

–– Ahogy mondani szokták, az élet 
meg a szerelem útjait fölösleges ku-
tatni. Mégis kérem, árulja el, hogyan 
találkozott éppen Papp Lászlóval, az 
alig húszéves vagány sráccal? 

–– Véletlen volt, de kellett hozzá a sze-
rencse is. Jó barátnôk voltunk Laci 
húgával, Gizellával. Ô mondta, ha 
akarom, bemutat egy jóképû srácnak. 
Amikor aztán sor került erre a Dózsa 
György út és a Váci út sarkán lévô 
cukorkaboltban, ahol dolgoztam, ak-
kor jöttem rá, hogy láttam már ezt a 
fiút. Majdhogynem szomszédok vol-
tunk a Pattantyús és a Fóti út sarkán. A 
templomban vettük észre egymást, de 
csak ennyi volt, semmi több. Amikor 
Gizi bemutatott bennünket egymás-
nak, sétáltunk egyet hármasban, eny-
nyi.

–– Szerelem volt elsô látásra?
–– A részemrôl, azt hiszem, nem. Ô 

viszont néhány nap múlva, záráskor 
ott volt a bolt elôtt, ez kicsit gyanús is 
lett nekem. Hazakísért, beszélgettünk, 
aztán sokáig nem történt közöttünk 
más, legföljebb elmentünk egyszer-
egyszer moziba. Tulajdonképpen az 
egyik film után, ha sajátosan is, de én 
vallottam szerelmet neki. Olyan filmre 
vett jegyet, amelyikben volt egy ököl-
vívómeccs. Még ma is elôttem van, 
amint az egyik bunyós egy egyenessel 
kiüti a másikat. Védhetetlen ütés volt. 
Amikor mentünk hazafelé, azt mond-
tam neki: Laci, ha maga ilyen egyenest 
tudna ütni, magába szeretnék… Így 
mondtam, mert akkoriban még szigo-
rúan magázódtunk. Akkor még ez a 
divat járta. Csak annyit mondott erre, 
hogy jó, akkor megpróbálom én is.

–– Akkor még nem tudta, hogy bok-
szol?

–– Nem mondta, bár a kézfogásából 
éreztem, hogy erôs legény. Az, hogy 
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. Gyepûnek, 2. Katherine 
Hepburn, 3. 1054-ben, 4. Oklahoma 
Cityben, 5. Szörnyszülôtt fia, a bikafejû 
Minotaurusz lakhelyéül, 6. A chicagói 
O’Hare repülôtér, 7. A tejsavtól, amit 
baktériumok állítanak elô, 8. Kentaur, 
9. Jostának, 10. Tripoli.

E heti kérdéseink:
1. Hogy nevezték egykoron latin ere-

detû szóval — az egyháznak fizetett 
tizedet?

2. Melyik ország labdarúgó csapata 
nyerte el végleg — három világbajnoki 
gyôzelmének köszönhetôen — a Rimet 
Kupát?

3. Milyen színû pinponglabával lehet 
játszani hivatalos asztalitenisz—mér-
kôzésen?

4. Mi a afrikai Burkina Faso állam 
régebbi neve?

5. Mi szállítja az emberi vérben az 
oxigént?

6. Milyen állat vontatja Lohengrin 
csónakját Wagner operájában?

7. Melyik egyház megalapítása fû-
zôdik VIII. Henrik angol király nevéhez?

8. Milyen ékszert neeveznek intag-
liónak?

9. Ki vezette be a zsidókat Kánaánba?
10. Mi a spanyol „sierre” szó jelen-

tése?
A válaszokat jövô heti számunkban 

közöljük.
Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
Továbbképzés

Iskolánk felnôttek számára tovább-
képzést tart. A tanfolyamokat sikerrel 
teljesítô túlélôk bizonyítványt kapnak.

Tantervünk nôk számára:
1. óra: Hidegben fel, melegben le, 

avagy hogyan kezelj egy termosztá-
tot.

Elôadás képekkel, oktatófilmmel.
2. óra: Mi kerül több energiába: le-

hajtani a vécéülôkét, vagy 3 órát duz-
zogni miatta?

Kerekasztal beszélgetés.
3. óra: Lehetséges elmenni egy ruha-

üzlet elôtt anélkül, hogy vásárolnánk?
Csoportfoglalkozás.
4. óra: Az alapvetô eltérések egy nôi 

retikül és egy bôrönd között.
Felismerési gyakorlat.
5. óra: Hogyan tegyünk fel kérdé-

seket a reklámok közben, és marad-
junk csendben a film alatt?

Csoportfoglalkozás.
6. óra: Lehetséges egy jó fürdôt ven-

ni 14 különféle szappan és habfürdô 
nélkül?

Szeminárium
7. óra: Egészségügyi felvilágosítás: 

léteznek gyógyszerek a menstruáció 
elôtti feszültség csökkentésére — 
HASZNÁLD ôKET!

Elôadás.
8. óra: Tévedtem, a páromnak volt 

igaza!
Tényfeltáró beszámolók.
9. óra: Hogyan parkoljunk le keve-

sebb, mint 20 perc alatt a biztosító 
igénybevétele nélkül?

Gyakorlati bemutató.
10. óra: Hogyan használjuk a féket 

anélkül, hogy az összes utas lefejelje a 
szélvédôt?

Gyakorlati foglalkozás.

Tantervünk férfiak számára:
1. óra: Hogyan forraljuk fel a vizet?
Elôadás képekkel, oktatófilmmel.
2. óra: A vécépapír tároló tényleg 

magától töltôdik fel?
Kerekasztal beszélgetés.
3. óra: Lehetséges úgy vizelni, hogy a 

fal és a padló ne kapjon belôle?
Csoportos gyakorlat.
4. óra: Alapvetô eltérések a szennyes-

tároló és a padló között.
Felismerési gyakorlat.
5. óra: Szennyes edények — tényleg 

maguktól repülnek be a mosogatóba?
Élménybeszámolók.
6. óra: A távirányító átadása mások-

nak tényleg a személyiség elvesztésé-
vel jár?

Csoportterápia.
7. óra: Egészségügyi felvilágosítás: a 

virágcsokor átadása nôknek nem okoz 
egészségkárosodást.

Elôadás.
8. óra: Eltévedtem, útbaigazítást kér-

tem!
Tényfeltáró beszámolók.
9. óra: Hogyan maradjunk csendben, 

míg párunk leparkol?
Gyakorlati bemutató.
10. óra: Hogyan legyünk ideális tár-

sak a bevásárlásban?
Relaxációs technikák, légzôgyakor-

latok.
* * *

Szexuális téren egyre összehangol-
tabb vagyok a feleségemmel.

— Valóban?
— Igen. Tegnap például mindket-

tônknek fájt a feje.
***

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Gépkocsi kontra kerékpár
A helyváltoztatás leggyorsabb és 

egyben legkényelmesebb eszköze a 
gépkocsi, magyarul: autó, jóllehet a 
Népszínház utcából a Klauzál térre 
biciklivel, sôt négykézláb is el lehet 
jutni. A két utóbbi olcsóbb és kipufo-
gógáz sem mocskolja a már úgyis el-
koszolódott levegôt. Természetesen a 
kerékpár korántsem olyan reprezenta-
tív jármû, mint egy Mercedes, hogy 
most a négykézláb járásról, mint a 
legbiztonságosabb közlekedési módról 
ne is szóljak. Volt egy ismerôsöm, aki 
évekig járt haza négykézláb, soha 
semmi baja nem esett. Aztán reklám-
sorsoláson nyert egy autót, rövidesen 
rolóhúzóval szedték le a beleit a szol-
noki országút mellett álló villanyosz-
lopról.

Az ember valóságos ÉN-je az autó 
volánjánál mutatkozik meg, aki ag-
resszív jellem, az a közúti forgalomban 
is ennek megfelelôen viselkedik. Az 
utánzás ösztöne vele születik az em-
berrel, s ebbôl következik, hogy 
egyesek úgy  vezetnek az utakon, mint 
a csihi-puhi filmek szuperhôsei, vagy 
a gengszterek vezetési stílusát veszik 
át. A szórakozott alaptermészetû hon-
fitársaimnak azt tanácsolnám, inkább 
autóbuszon, trolin vagy villamoson 
utazzanak, mert ezek mindig befor-
dulnak az utcasarkon, megállnak a pi-
ros jelzésnél, míg a figyelmetlen, szó-
rakozott autós legfeljebb a vöröslám-
pás háznál stoppol le, sôt alkalmakként 
óvatosan be is settenkedik, meg ne 
lássák az ismerôsei. Amíg jómagam is 
vezettem, defenzív úrvezetônek tar-
tottak, sokszor olyan érzéssel szálltam 
be a járgányomba, mint a halálraítélt a 
villamosszékbe, nem voltam benne 
biztos, hogy nem holtan kászálódok ki 
a guruló koporsóból. Az kétségtelen, 

hogy az autó megváltoztatja némelyik 
embertársam karakterét. Ismertem 
egy igen békés lelkületû polgárt, aki a 
légynek sem tudott ártani, de, ha beült 
a kocsijába, ámokfutóként száguldo-
zott keresztül-kasul a városon, egyszer 
elütött két kutyát, meg egy macskát. 
Gyalogosan egyébként teljesen nor-
mális volt, ám a volán mögött egy dú-
vad lett belôle. A gépkocsi egyébként, 
nem kizárólag közlekedésre szolgál, 
sokaknál státuszszimbólumnak szá-
mít, az embert annyira értékelik, mint 
amilyen márkájú az autója. Utazni 
végül tevén is lehet, de aki BMW-hez 
szokott, annak lassú és kényelmetlen. 
Ha például én egy dromedáron állí-
tanák be a partira, megcsodálnának, 
de egyben ki is röhögnének, éppen 
úgy, mintha egy autónak csúfolt Tra-
banttal érkeztem volna. Manapság 
hazánkban csak a „csórók” járnak ez-
zel a kétütemû, motalkót zabáló ször-
nyeteggel, melyet jobb körökben a 
nyomorúság négykerekû szimbólu-
mának gúnyolnak. Hazai honfitársaim 
némelyike nem ismer akadályokat, 
hogy szomszédjaira ráhozza a rosz-
sznyavalyát, s az irigységtôl olyan 
sárgák legyenek, mint az andalúziai 
citrom.

Brahovics Kálmán szobafestô beteg-
re gürcölte magát, hogy ki tudja iz-
zadni annak az Opel Kadetnak a vám-
ját, melyet elbitangolt testvére küldött 
neki Bécsbôl. Ettôl kezdve pökhendi, 
felfuvalkodott fráter lett. Amikor 
szomszédja, Csipek Béla elôször látta 
meg Brahovics háza elôtt álló hupikék 
nyugati kasznit, abban a minutumban 
rájött a lábrázás, feleségének — szül. 
Prézlis Violának — elakadt a lélegzete 
az irigységtôl, sógorának meg leesett 
az álla, hetekig madzaggal volt fel-
kötve, alig tudott enni, le is fogyott 
vagy 1O kilót, míg Brahovics ugyan-
ennyit hízott örömében. Vannak, akik 
felsôbbrendû lénynek tartják magukat 
a gyalogosokhoz mérten, mások vi-
szont az idegbajt kapják az autótól, 
jómagam is közel álltam hozzá, s így 
gyorsan eladtam mielôtt a bolondok 
házába kerülök, azóta biciklivel járok 
bevásárolni. Itteni honfitársaim lenéz-
nek, mivel nem járok haza jólétbe-
mutatót tartani, fölvágni legújabb 
„verdámmal. Azt azonban, mint bicik-
lista nyugodtan állíthatom, hogy 
ennek az igen praktikus drótszamár-
nak, számtalan elônye van az gép-
kocsival szemben. Hely szûkében 
csupán néhányat említek. Amióta ke-
rékpáron rovom az utcákat, megszûnt 
a parkolás gondja, annál többet evett a 
méreg emiatt autós koromban. Ahová 
az úrvezetô, betonozott út hiányában 
képtelen behajtani, oda én simán, aka-
dály nélkül bekarikázok. Ha az utcák-
ban közlekedési torlódás keletkezik, a 
sofôrök, dühöngve, tehetetlenül vára-
kozni kényszerülnek, én viszont úgy 
suhanok át köztük, mint sóhajtás a 
tésztaszûrôn és vidáman, vihorászva 
cicázok a pék kökényszemû, csintalan 
jányával. Az adóhivatallal, a biztosító-
intézettel, a sanda benzinkutassal való 
viaskodásról jobb, ha nem beszélek. 
Nem szívesen említem a rendôrök és 
az autósok közötti macska-egér vi-
szonyt, amiben a rendôr a macska az 
autós meg az egérke. A környezô 
országokban a zsandárok elôszeretettel 
„vadásznak” a német(D)rendszámú 
kocsikra, hogy valamiféle csekély ok-
ból bosszantsák vezetôiket, ez az ami 

végleg nem hiányzik.
Sokszor elnézem a hajkurászós fil-

mek megacsôdöreinek fölényes maga-
biztosságát, ahogy autójukkal bero-
bognak a város központjába, ahol cso-
dák-csodájára nekik mindig akad par-
kolóhely, ugyanakkor a szürke kispol-
gár félórát is bolyong, míg végül si-
kerül leparkolnia, rendszerint tilos 
helyen, s máris írja föl a rendôr. Nos, 
az NSZK-ban cca. 8O millió a lakosok 
száma (ebbôl 2 millió az illegálisan be-
lopakodott), több mint 2O millió gép-
kocsi büdösíti az amúgy is mocskos 
levegôt. Nem minden kocsi áll garázs-
ban, nagy részük az utcák szélén 
árválkodik esôben, hóban, melegben, 
fagyban. Aki ült már be tûzô napon 6O 
fokra fölhevült, vagy télen mínusz 15 
fokra lehûlt járgányban, annak van 
némi fogalma arról, hogy mit jelent 
boldog autótulajdonosnak lenni, és 
most nem beszélve azokról, akiknek 
házuk elôl vagy a garázsból lopják el 
méregdrága kocsijukat. Statisztikai 
adatok bizonyítják, hogy legalább két-
szer annyi a szívinfarktusban elhuny-
tak száma, mint a biciklistáké. A 
kerékpár elvan magának a pincében, 
vagy a szérûben, nem fagy bele a 
hûtôfolyadék. Nekem, pl. sosem kell 
indulás elôtt motort bemelegíteni, 
fölpattanok a drótszamaramra, s mire 
az autós a hidegben elindulhat, én már 
árkon-bokron túl vagyok, és pedálozás 
közben vidáman fütyülök — az au-
tóra.

* * *
A szem a lélek tükre — mondotta 

Platón görög filozófus. — Amíg egy 
kocsmai verekedés közben ki nem 
nyomják. — mondom én.

* * *
Ha a világmindenséget a Jóisten te-

remtette, akkor a pénz az ördög talál-
mánya. Talán nincs is még egy olyan 
nyelv a világon, amelynek annyi argó 
kifejezése lenne a pénzre, mint a ma-
gyarnak; pl.: guba, lóvé, dohány, stex, 
korpa, rizsa, zsozsó.

Teringettét!
A cím egy mára teljesen elfelejtett 

meglepetést kifejezô felkiáltás. Sokan 
elképednek, 88 éves vénember létem-
re még mindig hülyeségeken jár az 
eszem és, ezen magam is csodálkozom. 
Van például egy kedvenc adomám, 
melyet szívesen elmesélek, ha akad, 
aki meghallgatja. Íme:

Korpás G. és,  Simek T. társbérletben 
laknak, egy Rákóczi úti bérház ne-
gyedik emeletén. Mindkettôjüknek 
egy-egy szép tágas szobája van, háló-
fülkével, fürdôszobával, a konyha vi-
szont közös, s mivel nyugdíjas agg-
legények, maguk látják el saját ház-
tartási teendôiket. Egyik reggel ká-
véjukat készítik, miközben Korpás 
elkezdi mesélni álmát: — Képzelje 
Simek úr milyen furcsát álmodtam az 
éjjel. — Na, mondja. — bíztatja Simek. 
— Azt álmodtam, hogy nagyon meg-
éheztem, föltápászkodtam, és kutatni 
kezdtem a jégszekrényben valami fal-
nivaló után, találtam is egy szép száll 
szafaládét. Tudnia kell, hogy képtelen 
vagyok megenni a virslit, vagy kol-
bászfélét mustár nélkül, ám sehol sem 
találtam, s így magamra kaptam a 
felöltômet, és lementem a földszinti 
éjjel-nappal KÖZÉRT-be mustárért… 
Erre Simek megszakítja: — Ez ma-
gának különös állom? Hallgassa meg, 
hogy én mit álmodtam. Javában szun-
diztam, amikor hirtelen éles csengetés 
riasztott fel. Kikászálódtam az ágyból, 
kinyitottam az ajtót, hogy megnézzem, 
hogy ki az a marha, aki éjszaka mo-
lesztálni mer. Gondolhatja a meglepe-
tésemet, Sophia Loren állt elôttem 
úgy, ahogy az édesanyja világra hozta: 
anyaszült meztelenül, megragadta a 
karomat és tuszkolni kezdett befelé a 
szobába, közben izgatottan suttogta: 
— Simikém menten meghalok, ha nem 
tesz magáévá, rég várok már erre a 
pillanatra! — Mit is tehettem? Átö-
leltem a vállát és a nyoszolyámhoz 
vezettem, leültettem az ágy szélére, 
amikor újra megszólalt a csengô. 
Majd a guta ütött meg a méregtôl, 
hogy pont most zavart valaki. Kinyi-
tottam az ajtót, és ha hiszi, ha nem 
Brigitte Bardot nézett rám vágyakozó 
szemmel, ruhátlanul: — Simek úr soha 
vissza nem térô alkalom, hogy egy-
máséi legyünk, könyörgöm, teljesítse 
a kívánságomat! — Képzelheti Kor-
páskám, mit éreztem ebben a hihe-
tetlen szituációban. Erre Korpás fel-
kiált: — Látja milyen nagy ökör maga 
Simek úr, miért nem kopogtatott át 
nekem a falom szívesen kisegítettem 
volna! Mire Simek dühösen: —Kopog-
tattam maga hülye, de éppen lent volt 
mustárért…!

Nos igen tisztelt Olvasóim, ha tet-
szett az adomám, legközelebb újra el-
mesélem!

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

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni
akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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Melbourne Melbourne 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.  

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

GYAKORLATTAL rendelkezô 
gondozónô idôs emberek gondozását 
vállalja. Telefon: 0409 259-579

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

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

(Sydney A4)

LAKÁS eladó Budapest Széchényi 
hegy tetején. Egy szobás, erkély, hábo-
rítatlan kilátás a nemzeti park mellett. 
Ingyenes internet, felújított, bútoro-
zottan eladó mivel lányomhoz költözöm 
Ausztráliába. Érdeklôdni 0423 657-585 
vagy indiboer@yahoo.com.au

(A43)

FOGÁSZAT Békéscsabán! Ugorjon 
be hozzánk! Telefon: 36-66-321-791,

 mobil 3670-227-3820,
www.denteverest.com

OTTHONA takarítását vállalja 
tiszta, pedáns magyar házaspár.

Hívja Csillát: 0415 414-648.

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

Bentlakó házvezetônôt
keres Rose Bay-i házaspár.

Magyar/angol tudás elönyben.
Általános házimunka 

kontinentális fôzés szükséges.
Kellemes és kényelmes 
lakrész, kitünô fizetés.
Korábbi referenciát 

kérhetünk.
Kérjük megbeszélés végett 

hívja:
(02) 9337-4089BELLA MARINA

magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Az egészséges táplálkozás 
jegyében:

Megújított menüsorral
kibôvített választékkal

COMFORT FOOD
minden alkalomra. 

Ebéd, vacsora, ünnepek...
Házhoz szállítással.

Ételeink széles választékával 
szeretettel várjuk régi és új 

megrendelôinket.
Sütemények minden 

igényhez:
hagyományos,

Glutén mentes, diabetikus.
Partyra, rendezvényre

speciális szendvicstálak, 
hidegtálak, gyümölcstálak, 

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