
 AZ AUSZTRÁLIAI MAGYARSÁG EGYETLEN HETILAPJA      *     THE ONLY HUNGARIAN WEEKLY IN AUSTRALIA

Price $ 3.20
Including GST

Mailed on Friday, 7th May  2010.

No 2648.  13 May  2010.       Printed post approved   –   PP   349034/00008              LII. évfolyam  18. szám            2010. május  13.

ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG 

TANÁCSADÁS MINDENFÉLE ÜZLETI ÜGYBEN

HÁZ ÉS MÁS INGATLAN ADÁSVÉTELE ÉS BÉRLÉSE

VÉGRENDELETEK KÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

KÉPVISELET PERES ÜGYEKBEN 

ÖRÖKSÉG ÜGYEK 

KÖZLEKEDÉSI ÉS ÜZEMI BALESETEK

BEVÁNDORLÁSI ÜGYEK

CSALÁDI ÜGYEK ÉS VÁLÓPEREK

TÁRSULÁS FINANSZÍROZÁS

ADÓSSÁGOK BEHAJTÁSA

MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSÚ ÜGYEK INTÉZÉSE

KÖVETSÉGI HITELESÍTÉS

MAGYARUL BESZÉLÜNK

10 CECIL PLACE, PRAHRAN 3181 
Telefon: 9529 6222
Fax: 9529 6777 
Email: tsz@tsz.com.au



2. oldal                                                                  MAGYAR ÉLET                                                2010. május 13. 

MAGYAR

DOLLÁR 

ÁRFOLYAM
2010. május 6-án
1.00 AUD = 194.29

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Május 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szervác, Imola nevû olvasóinkat.aa
Szervác: A latin Servatius név német 

Servaz rövidülésébôl. Jelentése: meg-
szabadított.
Imola: Vizes talajon élô, hosszú szárú 

fûféle tájnyelvi nevébôl. A szerény vi-
rágú imola növény nevébôl utónévként 
elôször Jókai Mór használta egy mû-
vében.

Köszönthetjük még Gellért, Gerda,  
Glória, Ofélia, Róbert, Solt nevû ba-
rátainkat.
Május 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bonifác nevû olvasóinkat.
Bonifác: a homo boni fati latin szó-

kapcsolatból származó Bonifatius la-
tin név rövidülésébôl. Jelentése: A jó 
sors embere.

Köszönthetjük még Aglája, Bónis, 
Ju-lianna nevû barátainkat.
Május 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsófia, Szonja nevû olvasóinkat.
Zsófia: a görög Sophia név régi ma-

gyar olvasatából, jelentése: bölcses-
ség.
Szonja: a Zsófia orosz becézôjének 

né- metesen meghonosodott formája. 
Köszönthetjük még: Cézár, Dionízia,  
Izóra, Izsák, Konstancia nevû bará-
tainkat.
Május 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mózes, Botond nevû olvasóinkat.
Mózes: Bibliai eredetû név. A Biblia 

szerint a jelentése egyiptomi nyelven: 
vízbôl kihúzott.
Botond: Régi magyar személynévbôl. 

Ez a buzogány jelentésû bot szó szár-
mazéka. 

 Köszönthetjük még: Hannibál, 
János, Nepomuk, Pellegrina, Si-
mon, Szimona nevû barátainkat.
Május 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Andor, Paszkál nevû olvasóinkat.
Andor: az András név változata.
Paszkál: A latin Paschalis név rövi-

dülése. Görög eredetû, de héber min-
tára alkotott név. Jelentése: húsvét, ez 
arra utal, hogy a név viselôje húsvét-
kor született. 

Köszönthetjük még: Andor, Brúnó, 
Ditmár, Fábián, Rezeda nevû 
barátainkat.
Május 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Alexandra, Erik nevû olvasóinkat. 
Alexandra: Az Alexander férfinév 

nôiesítô továbbképzése. Származása 
hasonló a Sándor névhez.
Erik: Az alnémet és északi germán 

Erik, illetve Erich névbôl. Jelentése 
nagyrabecsült. 

Köszönthetjük még: Alexa, Alícia, 
Bódog, Erika, Félix, Klaudia nevû 
barátainkat.
Május 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ivó, Milán nevû olvasóinkat. 
Ivó: Két név egybeesése: 1. A 

germán Ivo névbôl. Ennek jelentése 
tiszafa, illetve tiszafából készült íj. 2. 
Az Iván név szláv becézôjének, az Ivo 
névnek az átvétele.  
Milán: Szláv eredetû név, jelentése 

kedves. 
Köszönthetjük még: Albin,  Celesz-

tin, Ivonne, Emilia, Celesztina, 
Milena nevû barátainkat 

mányában 15-2 volt ez az arány. Antall József és Orbán Viktor kormánya ezek-
nél mindössze eggyel kevesebb, 17 tagú megalakulásakor: elôbbiben a minisz-
terek száma 13, a tárca nélküli minisztereké 3, utóbbiban pedig 14, illetve 2 volt. 
A Medgyessy-, valamint a Bajnai-kabinet létrejöttekor 16-16 tagú volt, Med-
gyessy Péter kormányában 15 miniszter, az eddig hivatalban lévô Bajnai Gor-
donéban pedig 13, valamint 2 tárca nélküli miniszter volt. 

Eddig Horn Gyula, illetve Gyurcsány Ferenc második kormánya volt a leg-
kisebb létszámú: Horn Gyuláé 12 miniszterbôl és 1 tárca nélküli miniszterbôl, 
Gyurcsány Ferencé pedig 12 tárcavezetôbôl állt. A rendszerváltozás utáni elsô 
kormány 1990. május 23-án alakult meg Antall József vezetésével. Az akkor 
felállított 13 minisztérium közül 2010-ig 3 tárca mûködött változatlan szerve-
zetben: a Honvédelmi, a Külügy- és a Pénzügyminisztérium.

A mindenkori miniszterelnök mellett eddig csak egy ciklusban, a Horn-
kormány idején volt „miniszterelnök-helyettes”, mivel azonban ez a funkció az 
alkotmányban nem szerepel, ezért akkor koalíciós miniszterelnök-helyettes 
címet kapott a belügyminiszter.   

A kancelláriaminiszteri poszt 1998 júliusában, az Orbán-kormány megalaku-
lásakor jött létre, addig államtitkári rangban vezették a Miniszterelnöki Hi-
vatalt. 2006-ig mûködött a Belügyminisztérium, amely a második Gyurcsány-
kormány megalakulásakor szûnt meg, feladatait az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium, illetve a megalakuló Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium között osztották szét. Az egészségügy, a humán-, az ifjúság-, a szo-
ciál- és társadalompolitika 1990-tôl a népjóléti tárcához tartozott. A minisztérium 
1998-ban megszûnt és létrejött az Egészségügyi, valamint a Szociális és Család-
ügyi Minisztérium. 2002-ben ismét összevonták a feladatokat az egészségügyi, 
szociális és családügyi miniszter alá, 2004-tôl újra létezik Egészségügyi Minisz-
térium. 2004-2006 között mûködött az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-
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Milliós kincseket visznek 
külföldre 

Több olyan értékes mûtárgyat talált a vám- és pénzügyôrség kiutazó kül-
földieknél, amelyeket csak engedéllyel vihettek volna ki az országból. A ható-
ság szerint az ilyen esetek aukciós idôszakban fordulnak elô sorozatban. A 
megkerült tárgyak közül kiemelkedik Benczúr Gyula képe és egy 1776-os, 
lipcsei kiadású Károli-biblia.

„Jellemzôen légi úton próbálják az országból kivinni a kiviteli engedélyhez 
kötött kincseinket a külföldiek, a Ferihegyen mûködô utasbiztonsági szolgálat-
tal együttmûködve találtunk értékes mûtárgyakat” –– mondta Sipos Jenô, a 
vám- és pénzügyôrség szóvivôje. Arról is beszélt, hogy ilyen esetek fôként 
aukciós idôszakokban fordulnak elô. Most egy olasz állampolgár táskájában 
találtak három festményt a pénzügyôrök. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
tájékoztatása szerint a festmények a 19. század végén, illetve a 20. század elején 
készültek. A szakértôk megállapították, hogy együttes értékük több millió 
forint is lehet, közülük a legmagasabban egy férfiportrét jegyeznek, amelyen 
az alábbi felirat található: „Benczúr Gy. 1873”. Egy orosz állampolgár táskájában 
két olyan festményt találtak, amely a szakértôk szerint a kulturális javak 
körébe tartozik. Egy amerikai állampolgárnál pedig olyan Bibliára buk-kantak 
a vámosok, amelyet a szakértôk egy 1776-os, lipcsei kiadású Károli-bibliaként 
azonosítottak. Soóky Marietta, a Nagyházi Galéria munkatársa érdeklôdésünkre 
elmondta, hogy védett tárgyakat külföldieknek nem adhatnak el, csak akkor, ha 
bejelentett magyarországi tartózkodási helyük van. Minden egyes vevôt 
regisztrálnak, ráadásul minden –– még a nem védett –– régiség országból való 
kivitelére is engedélyt kell beszerezni. „Ez nagyon, mondhatni roppant mód 
megnehezíti a kivitelt, mert egy hét, mire a magyar hivatalok kiadják az 
engedélyt, a külföldi pedig ennyi várakozásra nem sok esetben haj-landó. Így 
gyakorta egy szállítócéggel kell a mûtárgyat utólag elküldenünk az új 
tulajdonosának” –– magyarázta Soóky Marietta.

„Mondjatok áldást!” –– 
kiáll XVI. Benedek mellett 

Böjte Csaba
A XVI. Benedek melletti szolidaritás kinyilvánítására „Mondjatok ál-

dást!” elnevezéssel mozgalmat indítanak május elsejétôl a hazai nemzeti kegy-
helyek vezetô lelkészei. A felhívásra máris több mint ezren kapcsolódtak be a 
világ minden részérôl, így Böjte Csaba ferences is, aki nyílt levélben buzdítja 
a magyarországi és az erdélyi katolikusokat a kezdeményezéshez való csatlako-
zásra –– olvasható a Ferences Sajtóközpont közleményében. 

Szeretettel biztatom a barátaimat –– írja a dévai árvák atyja ––, minden jó 
szándékú keresztényt, hogy egy-egy levélkében jelezzék egyházunk iránti 
gyermeki szeretetüket, a római pápa iránti hûségüket, bizalmukat. Ne felejtsé-
tek, ha a szeretet és az egyházunk iránti hûség útján járunk, akkor Márton 
Áron útján járva haladunk az örök üdvösségünk felé!” 

Kapin István máriapócsi és Kálmán Peregrin (ferences) mátraverebély-
szentkúti kegyhelyigazgatók arra kérik a csatlakozókat, hogy májustól negyven 
napig naponta gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamely formáját, és 
az ezzel járó önmegtagadásokat közösen ajánlják fel a Szentatyáért, valamint az 
ôt támadókért, így teljesítve Szent Péter buzdítását: ne viszonozzátok a szidal-
mat szidalommal, inkább mondjatok áldást! 

A mozgalomhoz a http://www.szentkut.hu/mondjatok_aldast honlapon talál-
ható ûrlap kitöltésével vagy a kegyhelyek címére eljuttatott levélben lehet 
csatlakozni. A beérkezô jelentkezések összesítését a magyar hívek szolidaritá-
sának kifejezéseként a kegyhelyek eljuttatják Rómába. 

A rendszerváltás óta legkisebb 
kormány

Az eddig eltelt húsz évben nyolc kormány mûködött, amelyeket a következô 
miniszterelnökök vezettek: Antall József (1990-1993), Boross Péter (1993-1994), 
Horn Gyula (1994-1998), Orbán Viktor (1998-2002), Medgyessy Péter (2002-
2004), Gyurcsány Ferenc (2004-2006 és 2006-2009), Bajnai Gordon (2009-2010). 
A kormányok közül a megalakuláskor a Boross Péter vezette kabinet, valamint 
az elsô Gyurcsány-kabinet volt a legnagyobb létszámú: a kormányfôvel együtt 
18-18 tagú. Boross Péter idején 13 miniszter tárcát vezetett, négyen pedig tárca 
nélküli miniszterként voltak tagjai a kabinetnek. Gyurcsány Ferenc elsô kor-
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HÍREK Kaszaper-per
Aki a Békés megyei Kaszaperrôl 

Orosházára igyekszik, vagy onnét visz-
szafelé, a leghelyesebben teszi, ha gya-
log vág neki a nagyjából húsz kilomé-
ternyi kirándulásnak, ellenkezô 
esetben tengelytörést szenvedhet, ne-
tán a nyakát szegi. Az utóbbi idôben 
számos baleset –– köztük több halálos 
–– történt az amúgy is hátrányos hely-
zetû térségben. Hogy az említett út-
vonal szervesen és mielôbb illeszkedjék 
Európához, Kaszaper önkormányzata 
a napokban a közlekedés biztonsága 
elleni bûncselekmény miatt feljelenti a 
magyar államot. Látván a kriminális 
állapotban lévô utat (a Hír Televízió is 
hosszan mutatta), azt kell mondani, 
teljesen igazuk van a kaszaperieknek. 
A település tehát keresetet nyújt be az 
állam mellett a vagyonkezelô, a Köz-
lekedésfejlesztési és Koordinációs 
Központ, illetve az üzemeltetô Magyar 
Közút (MK) Nonprofit Zrt. ellen is. 
(Nevezettek máris elkezdték az egy-
másra mutogatást.)

Megszólalt az ügyben a település pol-
gármestere is, azt mondta, az itteniek 
szeretnék, ha az út állapotáért felelôsök 
itt kátyúznának a falu határában. Erre 
elvben a lehetôség is megvan, ugyanis 
aki a bûncselekményt (és ez annak 
minôsül) gondatlanságból követi el, 
vétség miatt egy évig terjedô szabad-
ságvesztéssel, közérdekû munkával 
(ez lehet útjavítás is) vagy pénzbünte-
téssel sújtható.

Kaszaper önkormányzata keresetével 
jogtörténetet írhat, a bíróság ítélete 
precedensértékû lehet. És ha az elsô 
dominó eldôl, dôl a többi is, hacsak nem 
aszfaltozzák le –– nem a dominót, az 
utat. 

A kordon vége
A kommunizmus Gyurcsány-korsza-

kának egyik öröksége a kordon. Az 
emberek erôszakos terelésére, mozgá-
suk korlátozására, szabad vonulásuk 
megakadályozására összeeszkábált 
fémrekvizítum fölött mára eljárt az idô 
(legfeljebb a Böszme család címerében 
kap majd helyet, az Apró-villa bejára-
tának tetején). A kordonerdô jelenleg 
valamelyik rendôrségi raktárban poro-
sodik –– az egyik rácsdarabot nyu-
godtan kiállíthatnák a Terror Háza 
Múzeumban, odaillik.

A pszichopata ember találmánya ha-
jaz egy másik összecsinált politikus öt-
letére, utóbbi lepedônyi esernyôket 
szereztetett be gorilláinak, hátha azok-
kal elháríthatók a feléje dobott tojások, 
paradicsomok. (Az még kérdés, mi lesz 
Demszky esernyôivel az önkormány-
zati választások után, talán azok is me-
hetnek a múzeumba.)

Orbán Viktor kordonok nélkül fog or-
szágot vezetni, és Tarlós Istvánnak 
sem lesz szüksége esernyôkre. Új idô-
számítás kezdôdik, és ebben a rácsot a 
börtönajtókra teszik, amelyek túlolda-
lán –– hallván a híreket –– most majd 
többen lesznek.

Húsz éve a vasfüggönyt bontották el, 
most a kordonokat. Már csak a gondol-
kodás sorompóit kellene fölnyitni, meg 
a politikai irattárak Kádár-bûzû dosz-
sziéit. Akkor végre tisztábban látnánk, 
mint most, a Böszme-demagógiától tá-
volodván, karnyújtásnyira a lehetôség-
tôl, hogy végre tipródás nélkül ma-
gyarrá egyenesedjünk.

A gyôztes pilóta pezsgôt bont, a gyôz-
tes nemzet kordont.

Pilhál György
(Magyar Nemzet) 

27,7 százalékos munkanélküliségi ráta 2,5 százalékponttal meghaladta az egy 
évvel korábbit. A 25-54 évesek, azaz az úgynevezett legjobb munkavállalási 
korúak munkanélküliségi rátája 11,1 százalék volt. Ez az elôzô három hónapi ––
2009. december–2010. februári –– értéknél 0,4 százalékponttal, az elôzô év azo-
nos idôszakánál pedig 2,2 százalékponttal volt magasabb. 

A munkanélküliek 45,4 százaléka egy éve, vagy annál régebben keresett ál-
lást a vizsgált idôszakban. A munkanélküliség átlagos idôtartama 16,2 hónap, 
0,5 hónappal rövidebb a tavaly január-márciusi idôszakban mért adatnál. 

Bor 8 millióért, 
svájci óra 3 millióért

Egy közelmúltban végzett adóvizsgálat szerint a Magyar Villamos Mûvek 
Zrt. (MVM) Kocsis István vezetése alatt 38 millió forintot költött reprezen-
tációra. A cég 8 millióért vett bort, 3,4 millióért márkás svájci karórákat, 842 
ezer forintért pedig szivarszakértôt foglalkoztatott, írja a Blikk.

Az állami kézben lévô Magyar Villamos Mûvek Zrt. 2007-ben 8,4 millió fo-
rintból vásárolt bort, és a palackokhoz 1,7 millióért készült díszcsomagolás, 
olvasható a Blikkben. Kocsis István vezetése idején szivarra is futotta az állami 
cégnek: csaknem egymillió forintért vásárolt az MVM a dohányfajtából, és eh-
hez szivarszakértô szolgáltatását vették igénybe 842 ezer forintért.

Teniszütôt egy karitatív árverésen 288 ezer forintért szerzett be az MVM, 
különféle ajándékokra, tollakra, pezsgôre pedig 8,3 millió forintot költöttek.

Étteremben 1,5 millió forintot hagyott az MVM 2007-ben, virágra pedig 433 
ezer forint jutott. A titkárnônek és a sofôrnek 720 ezer forintos ruhapénzt -. 
Kocsis István vezérigazgató saját ruházatára is adott, ez 601 ezer forintjába 
ke-rült az MVM-nek.

Az MVM sajtóosztálya nem cáfolta a Blikk értesüléseit. Megerôsítették, 
hogy ezek a kiadások szerepelnek 2007-es nyilvántartásukban. Ugyanakkor 
sem a milliós órák, sem a teniszütô, illetve a bor és a többi eszköz nincs az MVM 
raktárában, így valószínûleg elajándékozták azokat.

HM-es gigabotrány: 
újabb fôtiszt elôzetesben?

Újabb ôrizetbe vételre került sor a Honvédelmi Minisztériumnál –– mondta 
el az MNO-nak Balogh Zoltán ügyész. Az illetô egy hónapos elôzetes letar-
tóztatását is elrendelte a Budapesti Katonai Ügyészség –– tette hozzá. Egyéb 
részletekrôl nem közölt információt az ügyész.

 A hírTV weboldalán az olvasható, a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési 
és Logisztikai Ügynökségének egyik vezetôjérôl van szó. Az ezredes a gyanú 
szerint olyan beszerzési szerzôdéseket kötött, amelyek felbontására akkor 
sincs lehetôség, ha a megbízott vállalkozó nem teljesít.

A Honvédelmi Minisztérium háttércégeinél sorozatban robbannak ki a bot-
rányok: a HM vagyongazdálkodási cégének vezetôjét a héten helyezték 
elôzetes letartóztatásba sikkasztás gyanújával, elôtte pedig korrupció 
gyanújával a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. több vezetôje került 
rács mögé.

Meg sem lepôdött a HM térképészeti cégének volt gazdasági igazgatója, 
amikor kinevezése után, 2006 elején egy budapesti szállodába hívta a tárca volt 
védelemgazdasági fôosztályvezetôje, L. István Attila dandártábornok azzal, 
hogy „neki pénz kell” –– derül ki a Magyar Nemzet birtokában lévô katonai 
ügyészségi jegyzôkönyvekbôl. A fôtisztrôl ugyanis tudni lehetett, hogy „plusz-
pénzeket szerez”, és állítólag késôbb éppen azért nevezték ki moszkvai katonai 
attasénak, mert túl sok kenôpénzt szedett be a honvédelmi cégeken keresztül.

 Ezekrôl az az L. Szilárd ezredes számolt be a nyomozóknak, aki korábban 
a térképészeti cég gazdasági vezetôjeként szerezhetett személyes tapasztala-
tokat a gyanús ügyletekrôl. A két férfi azóta már elôzetes letartóztatásban van, 
mert a gyanú szerint a HM százszázalékos tulajdonában lévô cég beszerzésre 
szánt pénzeinek öt százalékát osztották le egymás között éves szinten, ami 
nagyjából ötmillió forintos extrabevételt jelentett. A pénzbehajtási rendszer 
állítólag a két tiszt átvezénylése után is folytatódott, bár nem olyan olajozottan, 
mint korábban. A vallomások szerint közvetítôkön keresztül a HM újonnan 
kinevezett védelemgazdasági fôosztályvezetôje, O. János dandártábornok is a 
kedvezményezettek között volt.

A HM felszólította a Katonai Ügyészséget, hogy vizsgálja ki, miként jutottak 
a Magyar Nemzet birtokába a büntetôügy kihallgatási jegyzôkönyvei.

Répássy Róbert eközben lemondásra szólította fel Szekeres Imre honvé-
delmi minisztert, mivel a cikkben bemutatott bûnszervezet létrejötte egy 
minisztériumban a tárcavezetô politikai felelôssége. A Fidesz jogi kabinetjének 
vezetôje szerint az elmúlt hetek és hónapok eseményei bebizonyították, hogy a 
nagy fôvárosi cégek és egyes minisztériumok az MSZP kifizetôhelyévé váltak, 
ahonnan gátlástalanul, talicskával, politikai megrendelésre tolták ki a közpénzt 
–– írja a Magyar Nemzet.

Tokajit forgalmaz az amerikai 
Costco áruházlánc

Tokaji aszút fog forgalmazni az egyik legnagyobb amerikai áruházlánc, a 
Costco; a Tokaj Kereskedôház Zrt. 10 évre szóló, évi legalább 2,5 millió dolláros 
üzletet kötött –– tájékoztatta Kiss István, a pincészet igazgatója Washingtonban 
az MTI-t. 

A tokaji borvidék legnagyobb, állami tulajdonú pincészete 2001-es évjáratú, 
díszdobozos csomagolású, 3 puttonyos aszút fog az áruházláncnak szállítani, 
évente 250 ezer palackot. Ez az Egyesült Államokba irányuló éves magyar bor-
export 10 százaléka.

A Costco –– amely jelenleg nem forgalmaz magyar terméket –– 2007-ben a 
világ vezetô kiskereskedelmi lánca lett a minôségi borok forgalmazása terén.

egyenlôségi Minisztérium, amelynek 2006 óta részben utóda a Szociális és 
Egészségügyi Minisztérium. 

A Földmûvelésügyi Minisztérium 1998-tól kiegészült a vidék- és területfej-
lesztéssel. 2006-ban a területfejlesztés átkerült a megalakuló Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztériumhoz, e terület 2008-tól a nemzeti fejlesztési és 
gazdasági tárcához tartozik.

Az Igazságügyi Minisztérium a 2006. évi átszervezés nyomán átvette az ak-
kor megszûnô Belügyminisztériumtól a rendészeti feladatokat, s létrejött az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. 1990-ben megalakult az Ipari és Ke-
reskedelmi Minisztérium, amely 1994-ben átvette a megszûnô Nemzetközi 
Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának feladatait, majd 1996-ban kiegészült 
az idegenforgalommal. 1998-ban utódaként létrejött a Gazdasági Minisztérium, 
majd 2002-ben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; 2008-ban feladatai a 
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi, illetve a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztériumhoz kerültek. 

1990-ben jött létre a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 
amely 1998 után Környezetvédelmi Minisztériumként mûködött. Akkor a terü-
letfejlesztési feladatok a Földmûvelésügyi Minisztériumhoz, majd 2008-tól a 
nemzeti fejlesztési és gazdasági tárcához kerültek. 2002 óta mûködik a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. 1990-ben alakult meg a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium. 2000 júniusától a hírközlési terület átkerült 
a Miniszterelnöki Hivatalba. 2002-tôl, a Medgyessy-kormány megalakulásától 
feladatai a Gazdasági és Közlekedési, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériumhoz kerültek. 1990-98 között mûködött a Munkaügyi Minisztérium, 
majd feladatai a Gazdasági, illetve a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz 
kerültek. 2002-tôl a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, 2006 
óta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium e területek felelôse. 

1990-ben jött létre a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztérium, amely 1998-
ban Oktatási, illetve Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumára vált szét. 
2006-ban a két minisztériumot összevonták, azóta Oktatási és Kulturális Minisz-
térium néven mûködik. 1990-ben alakult meg a Nemzetközi Gazdasági Kap-
csolatok Minisztériuma, amely 1994-ben megszûnt. Feladatait az Ipari és Ke-
reskedelmi Minisztérium vette át. 

Az Orbán-kormány 1999 elején hozta létre az Ifjúsági és Sportminisztériumot, 
amely 2002-tôl Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, majd 2004 októberétôl 
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi Minisztérium lett. 2006 jú-
niusában megszûnt, illetve részben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumba 
olvadt. 2002 májusában az informatikai kormánybiztosság átszervezésével, 
illetve a Miniszterelnöki Hivatal hírközlési feladatokat ellátó részlegébôl ala-
kult meg az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, amely 2006 júniusában 
beolvadt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba. 2008 májusában jött létre 
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, amely egyesítette a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium, illetve az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium fejlesztési kérdésekkel foglalkozó területeit, vagyis a gazdaság-
fejlesztést, a területi, regionális fejlesztést és az Európai uniós fejlesztéspolitikát. 
(Az EU-ügyeket korábban tárca nélküli miniszter felügyelte.) 2006 júniusában 
alakult meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, részben a 
megszûnt Belügyminisztérium önkormányzati, illetve sportpolitikai felada-
tainak átvételével, részben a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
tériumtól átkerült területfejlesztési feladatok ellátására. 2008-tól a terület-
fejlesztés a nemzeti fejlesztési és gazdasági tárcához tartozik. 1990-ben három 
tárca nélküli minisztert neveztek ki, 2002-ig - a poszt megszûnéséig - összesen 
18 politikus töltött be ilyen tisztséget. 

Egy év szünet után, 2003-ban a tárca nélküli miniszterek ismét helyet kaptak 
a kabinetben, 2003-2006 között öten, majd 2007 óta hatan dolgoztak, illetve 
dolgoznak a poszton. Bizonyos feladatok, mint az elsô idôszakban a privatizációs 
ügyek vagy egészen 2010-ig a polgári titkosszolgálatok felügyelete, tárca nélkü-
li miniszter hatáskörébe tartoztak. A miniszterek mellett 1990-2006 között egy-
egy politikai és közigazgatási államtitkár, valamint a minisztérium nagyságától 
függôen 3-5 helyettes államtitkár dolgozott. 

Félmillióan állás nélkül 
A munkanélküliségi ráta 2010 januárja és 2010 márciusa között 11,8 százalék 

volt, ezzel a mutató 16 éves csúcsra emelkedett. A 2009. decembertôl 2010. 
februárig tartó idôszakban a 15-74 éves foglalkoztatottak száma 3 millió 726 
ezer, a munkanélkülieké 479 ezer volt, ami 11,4 százalékos munkanélküliségi 
rátát jelentett.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint a 15-74 éves foglal-
koztatottak száma 3 millió 719 ezer, a munkanélkülieké 498 ezer fô volt az elsô 
negyedévben. Ezt megelôzôen 1994 elsô negyedévében volt a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta, akkor 11,5 százalékon állt. A 2009. decembertôl 2010. 
februárig tartó idôszakban a 15-74 éves foglalkoztatottak száma 3 millió 726 
ezer, a munkanélkülieké 479 ezer volt, ami 11,4 százalékos munkanélküliségi 
rátát jelentett.

Az idei elsô negyedévben a 15-64 éves népesség 61,9 százaléka, ezen belül a 
15-61 évesek 64,5 százaléka jelent meg a munkaerôpiacon. A 15-64 éves foglal-
koztatottak létszáma átlagosan 3 millió 688 ezer fô volt, 48 ezer fôvel kevesebb, 
mint egy évvel ezelôtt. Az erre a korcsoportra számított 54,5 százalékos foglal-
koztatási ráta az elôzô év azonos idôszakához viszonyítva 0,6 százalékponttal 
csökkent. A 15-74 éves munkanélküliek létszáma 498 ezer fô volt, 95 ezer fôvel 
több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 11,8 százalékos értéke 
2,1 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit. A férfiak munkanél-
külisége 2,6 százalékponttal, a nôké 1,7 százalékponttal nôtt. 

A munkanélküliek 16,4 százaléka a munkaerôpiacon csak a kis létszámban 
jelen lévô 15-24 éves korosztályból került ki. Az erre a korcsoportra számított 
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Szólunk idôben 
(Folytatás az 1. oldalról)
Itt szeretem fölhozni azt, amit én 
anyaország-szerepnek hívok ... tehát 
az anyaországnak gondoskodnia kel-
lene mindenkirôl, aki kapcsolódik 
Magyarországhoz. Tovább megyek: 
föl kéne ébreszteni benne a ragasz-
kodást... nagyon széles körben kellene 
magunkhoz ölelni mindazokat, akik-
nek Magyarország valamiért fontos. 
... Százfelé vannak magyarok. Min-
denkinek meg kell fogni a kezét, és el 
kell látni ôket! Erre sokkal de sokkal 
több pénzt kellene áldozni! Nagyon 
elmaradt a követelményektôl meg a 
jelentôl az a szervezeti forma, ami 
valaha a Magyarok Világszövetsége 
volt. Ma nincs egy jó világszövetség, 
nem tölti be a szerepét. Mindenféle 
pótmegoldásokkal kísérletezünk. Ne-
künk tudnunk kell, hogy hol vannak a 
külföldi magyar szervezetek. Renge-
teg van. Sokkal jobb internetes kap-
csolatot kéne köztük teremteni. Közös 
fórumot, olyan honlapot ahol egymás-
sal is tudnak társalogni, vagy egy-
mástól tudnak olvasni. Egyszóval sok-
kal többet lehetne tenni.” (Interjúrész-
let dr. Balázs Péter külügyminiszter-
rel, Argentínai Magyar Hírlap, 2010 
április.)

A válaszból két elemet kiemelnénk: 
nemcsak a kiváldorolt magyarokkal 
kell foglalkozni, hanem utódaikkal 
is, akkor is, azokkal is, akik nem 
beszélik a nyelvünket. A nyelv mellett 
a ma-gyar kultúra ismerete is kapocs. 
A másik felismerés az, hogy az anya-
országé a feladat összefogni a diasz-
pórát egy központi intézménnyel, in-
ternetes hálózattal. 

Ami az utóbbit illeti, írásunk elején 
említett tanácskozáson elhangzott 
Szôcs Géza erdélyi költô elôadásában 
(1994-ben) a következô elgondolás: 

„Most, az ezredvégen, elsô számú 
nemzetstratégiai feladatnak a szétszó-
ródott magyar részek közötti szerves 
és állandó telekommunikációs áram-
kör létrehozása tûnik. A külsô-belsô 
határokat átlépô–megszüntetô, tehát 
globális és határtalan magyar világ-
falué. ... Bízzunk benne, hogy a meg-
sokszorozódó szempontok, a keringési 
rendszerbe került információk egy 
olyan intenzív és hatalmas dialógust 
tesznek majd lehetôvé, a magyar 
nemzet által napról napra vezetett 
olyan óriási Naplót, amely a szintézist 
és az integrálódást erôsíti majd.”

Természetesen a nemzetegyesítésrôl 
van szó, ami most – nagyon reméljük, 
hogy egészen komolyan – kormány-
program. A sokat hivatkozott alkot-
mányi 6.§(3) bekezdés – ami állami 
feladattá teszi a határokon kívül élô 
magyarokért érzett felelôsséget és az 
anyaországgal való kapcsolat elô-
mozdítását – csak áttételesen értel-
mezhetô a Kárpát-medencén kívüli 
magyarságra (világmagyarság, diasz-
póra, emigráció, nyugati magyarság), 
pedig jelentôségében nem kisebb, 
mint a Medencén belüli idegen fenn-
hatóság alá került nemzetrészé. On-
nét a köztársasági ország bevándorló-
kat kap, de ma már többet bocsát is-
mét nyugatra, fôleg a felkészült fiata-
lok növelik a távoli nemzetrész szá-
mát, és ha nem lesz gyökeres válto-
zás, velünk együtt ôk is a nagy nem-
zeti veszteségszámlára kerülnek.

XIV. Magyar Találkozó DVD rendelési ív. (Júniusba lesz postázva azoknak, aki ezelőtt rendelt és fizetet) 
Név: _________________________ Telefon: (___ ___) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Postacím: ________________________________________________________________ 
Város: __________________________ Álam: ___ ___ ___ Irányítószám: ___ ___ ___ ___ 
A következő koncert, műsor és fénykép DVD ek lettek készítve: 

Adatok Ár/db Darab Összeg 
. Gyöngy darabok (4 órás DVD a Találkozó héti műsorról)

(Megnyitó, Ifjúsági, Záró Koncerttok, Tehetségkutatás, Riportok) ( xDVD) $ 40   

2. Képző és Iparművészeti Kiállítás Riport ( xDVD) $ 20   
3. Kávéházi Gálaműsor (Cabaret) ( xDVD) $ 30   
4. Megnyitó koncert (Készítette Vladucz Zoltán, HD Art) (2xDVD) $ 30   
5. Elszakított Területek és ajtársi Ebéd és Koncert 

(Készítette Vladucz Zoltán, HD Art) ( xDVD) $ 30   

6. Teljes sorozat csomag (a felső , 2, 3, 4 és 5) (6xDVD) $110   
7. Fényképet (Több mind 600 fénykép DVD en, az egész 8 napról) ( xDVD) $ 25   

Összesen (AUD)  
Kérjük postázni 3 Victor Place, Monash ACT 2904, 2010. május 20. ig a rendelési ívet és money order, vagy csekket kialítva 
“XIV. Convention” (Telefon: 02 629  0772). 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

A választásokkal kimúltnak tekinthetô 
korszakról és kivált a gyurcsányizmus 
éveirôl már eleget szóltunk minden 
lehetséges fórumon. Az elmúlt bô két 
évtized és benne a nyolc év alapos 
elemzésétôl természetesen nem lehet 
eltekinteni késôbb sem. Ám ez elsô-
sorban történészi, politikatörténeti, szo-
ciológiai stb. feladat lesz — még akkor 
is, ha a részvevôk visszaemlékezései, a 
nyilvánosság elé kerülô eddig ismeretlen 
közérdekû dokumentumok, a várt szá-
monkérések, büntetô eljárások majd 
újra meg újra ezeknek az éveknek a 
történéseire terelik a figyelmet. Most 
azonban valami újnak kell kezdôdnie, a 
közfigyelem pedig szükségképpen erre 
az újra terelôdik, mert a társadalom a 
jövendô Országgyûlés és az Orbán-kor-
mány megalakulása pillanatától vára-
kozásainak a beteljesítését figyeli. A 
munkanélküliek, az éhesek, a hajlék-
talanság rémétôl reszketô családok, a 
bûnözôktôl folytonos félelemben élôk 
pedig nem hatódnak meg semmi új-
donságtól, ha nem kapnak mentôövet, 
hogy — ha szerényen és szegényesen is 
— folytathassák az életet. Vannak tehát 
azonnali, mondhatjuk, hogy életmentô 
tennivalók, melyekkel nem várhat a kor-
mányzat addig, míg nagyobb, távlatos 
célokat megvalósíthat. Ám ezek a sürgôs 
intézkedések sem nélkülözhetik, a 
stratégiai célok meg végképp nem, az 

Új politika, új állam  
állam megerôsítését a nemzet, a tár-
sadalom védelmében. Az új politika új 
államfelfogást és államszervezetet kö-
vetel.

Ha már a magyar választók ekkora 
bizalmat adtak a reményeik szerint 
nemzeti politikának és képviselôinek, ha 
már a kétharmados parlamenti többség 
minden eddiginél nagyobb lehetôséget 
is nyújt, akkor ezzel a felhatalmazással, 
ezzel a lehetôséggel élni kell. Ez pedig 
nem lehetséges másképp, csak a fi-
náncoligarchia már-már korlátlanná 
vált hatalmának a megtörésével, az 
pedig nem megy az állam határozott 
fellépése nélkül, nem megy állami be-
avatkozás nélkül. Tudjuk, mert ta-
pasztalhatjuk valamennyien, hogy nagy 
lesz a jajveszékelés, hiszen már most is 
nagy, pedig még csak a választások 
eredményét ismerjük, az újak még el 
sem kezdték a munkát. Akik milliók 
nyomorúságából, elszegényedésébôl 
sajtoltak ki két évtized alatt milliárdokat 
saját maguknak, most bértollnokaikkal 
telezengetik a világot a jövô rém-
látásaival. És tegyük hozzá: a világ 
neoliberális, kozmopolita sajtója felet-
tébb fogékony erre.

Az új politika új állama azonban ettôl 
nem riadhat meg. Ha mégis megriadna, 
elvesztené a választói bizalmát, a tár-
sadalom bizalmát, és akkor annyit sem 
valósíthat meg, amennyit ma a neoli-
berális világhatalom, a pénzoligarchia 
világhatalma közepette is meg lehetne 
valósítani. Az állam jó esetben szolgálója 
a nemzetnek, a társadalomnak, ugyan-
csak jó esetben hatalom is, a legfôbb 
hatalom az elôbbiek védelmében, hatal-
mi tényezô a közösséget romboló, az 
ártó erôkkel szemben. Ma ez utóbbiak a 
bankárkaszt, a spekulánsok és off-
shorosok köreibôl kerülnek ki. Ez azt 
jelenti, hogy az államnak nemcsak a 
méltán sokat emlegetett korrupcióval, a 
nyílt lopással és csalással szemben kell 
fellépni. Fel kell lépnie minden eszközzel 
a ma még „törvényesen”, de mélységes 
erkölcstelenséggel országot-népet fosz-
togató és kiárusító legális intézmények, 
szervezetek tulajdonosaival vagy irá-
nyítóival szemben is. Képtelenség, hogy 

a magyar társadalom ugyanazoknak a 
megszorításait nyögi, akik minden vál-
ságon át tovább gazdagodtak, és most 
családokat kilakoltató kommandókat 
hoznak létre. Mint ahogy az is kép-
telenség, hogy a nemzetinek mondott 
bank állam az államban, miközben 
idegen gazdasági-pénzügyi hatalmak 
felügyelete alatt áll. A legnagyobb kép-
telenség pedig az, hogy ezek a pénz-
intézetek és fináncoligarchák vonják 
irányításuk alá az államot, annak válasz-
tott vezetôivel és képviselôivel együtt, 
és magukat az ellenôrizhetetlenség 
helyzetébe hozzák, illetve ellenôrzésüket 
nemzetközi vagy nemzetek feletti szer-
vezetek gyakorolhatják csupán.

Hasonlóan nyomasztó és bénító az, 
ahogyan a nagy globális kereskedôláncok 
rátelepedtek az országra és a magyar 
gazdaságra. A tisztességtelen keres-
kedés, a hazai termelôkkel szemben 
tanúsított kereskedôi magatartás meg-
fojtja az amúgy is vergôdésre, piac-
vesztésre ítélt magyar gazdaságot. Ha 
az Orbán-kormány a hazai munka és 
termelés társadalmát akarja meg-
teremteni, rá kell szorítani a külföldi 
érdekeltségeket olyan normák be-
tartására, amelyek elônyben részesítik a 
kiváló és megfelelô minôségû hazai 
termékeket — mert különben értelmét 
veszti a magyar munka, és páriává lesz 
az ember, a termelô. Lehet, hogy a 
kapitalizmus logikáját el kell fogadnunk, 
de a torz piaci törvények gáttalan érvé-
nyesülését nem. Azt pedig különösen 
nem, ami társadalmi elnyomorodásunkat 
eredményezi és nemzeti érdekeinkkel 
élesen szemben áll.

Új politika és új állam! Ezt tekinthetjük 
most olyan forradalmi változásnak, 
amely itthon véget vethet az egykori 
kommunista, mára virgonc és gôgös ka-
pitalistává varázsolódott oligarchák 
uralmának. Ha ez fájni fog ennek a 
feldagadt piócarétegnek, hadd fájjon. 
Fájt már ennek a népnek eleget ezek 
évszázados jelenléte.

Bíró Zoltán
(Magyar Hírlap)
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„A Vajdasági Magyar Szövetség szá-

mára az a fontos a magyarországi vá-
lasztások eredményében, hogy hosszú 
idô után ilyen széles körû nemzeti 
egység alakult ki egy kérdésben” –– 
mondta Pásztor István, a szövetség 
elnöke.

 Szerinte ez azzal az érzéssel tölti el 
az embert, hogy büszkeség magyarnak 
lenni. Ágoston András, a Vajdasági 
Magyar Demokrata Párt elnöke abban 
bízik, hogy „lesz kettôs állampolgárság, 
és lesz autonómia!”. Páll Sándor, a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közösségének elnöke pedig úgy véli: 
Budapest nem a vajdasági autonómiát, 
hanem az etnikai elvû autonómiát tá-
mogatja majd. „Nem fog megalázkodni 
Szerbia elôtt, hanem vétót alkalmaz a 
szerb uniós csatlakozás kérdésében, 
ha erre szükség lesz” –– hangoztatta 
Páll.

Ahhoz, hogy gyökeres fordulat tör-
ténjen a magyar nemzetpolitikában, 
szükséges volt a Fidesz kétharmados 
felhatalmazása a választók részérôl –– 
ezt már Kovács Miklós, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség elnöke 
jelentette ki.

A román Adevarul már az MSZP 
nyelvezetét használta: „Orbán Vik-
tort valóságos »királlyá« koronázták 
Magyarországon.”

Az erdélyi Krónika szerint az erdélyi 
magyar politikai alakulatok között 
versenyfutás indult annak kapcsán, 
hogy melyikük is a leglegitimebb kép-
viselôje a romániai magyar közösség-
nek a magyar–magyar viszonyban. A 
lap kitért rá, hogy a Fidesznek arra 
sem árt odafigyelni, ki tûzi zászlajára 
a határon túli magyarok ügyét, mi-
közben a Jobbik EP-képviselôje, Sze-
gedi Csanád képviselôi irodát készül 
nyitni a Székelyföldön. Miroslav Laj-
cák külügyminiszter bejelentette, 
hogy Szlovákia „kész a párbeszédre 
(Budapesttel), az új kormány megala-
kulása után azonnal.”

* * *

Idôkapszulával üzennének a jövônek 
Kolozsváron. A fôtéri Mátyás szo-
borcsoport restaurátora, Kolozsi Ti-
bor szobrászmûvész és egy kulturális 
társaság tervei szerint május 15-én a 
szoborcsoport ló és lovas elemének 
belsejébe ünnepélyes keretek közt 
üzeneteket zárnának.

A kulturális akció tervérôl honlapján 
beszámoló Új Magyar Szó címû buka-
resti napilapnak Kolozsi Tibor elmond-
ta, hogy az idôkapszula ötlete a szobor-
csoport lovas alakjának felnyitásakor 
jutott eszébe, mivel kíváncsi volt, 
hogy találnak-e valamilyen írásos do-
kumentumot vagy régi tárgyat ––pénz-
érmét, újságpapírt ––, amelyet a szo-
boregyüttes felállításakor esetleg 
elhelyeztek a ló vagy valamelyik má-
sik szoborelem belsejébe.

A várakozással ellentétben azonban 
nem találtak sem írásos, sem tárgyi 
emléket, amely a régmúlt idôket idéz-
te volna, pedig bô száz évvel ezelôtt ez 
bevett szokás volt.

Ennek alapján gondolt arra a szob-
rász és az Amaryllis Társaság, hogy 
ezúttal hagyhatnának írásos üzenetet 
az utókornak. Azoknak a kolozsvári-
aknak kívánnak üzenni, akik majdan, 
egy újabb restaurálás alkalmával kí-
váncsiak lesznek a szobor belsejére.
Fadrusz János szobrászmûvész lo-

vas szobrát 1902-ben leplezték le Ko-
lozsvár fôterén. A magyar és a román 
állam által finanszírozott felújítási 
munkálatokkal 2010 júliusáig kell el-
készülni a kivitelezôknek.

* * *
A Romániai Magyar Demokrata Szö-

vetség (RMDSZ) Kolozs megyei kül-
döttsége 11 pontos igénylistát nyújtott 
be tavaly novemberben Sorin Apostu 
kolozsvári polgármesterhez. A tárgya-
lások részben jól sikerültek, a polgár-
mester többek között ígéretet tett ma-
gyar nyelvû táblák kihelyezésére a 
város 139 mûemlékén.

A régi gazdagsága miatt kincsesnek 
nevezett Kolozsvár (románul Cluj, 

1974 óta hivatalosan Cluj-Napoca, né-
metül Klausenburg) Erdély történelmi 
központja és legjelentôsebb városa. 
Sorin Apostu, Kolozsvár polgármes-
tere célként tûzte ki, hogy a város egy-
fajta multikulturális szerepet töltsön 
be a térségben. Azonban mintha ebbe 
a multikulturalizmusba a magyarság, 
a magyar nyelv kevésbé férne bele, 
mint az angol vagy a német. Apostu 
ugyanis korábban a város mûemlék-
épületei kapcsán kijelentette: nem 
tartja szükségesnek a magyar nyelvû 
feliratozást, mert a magyar nem világ-
nyelv.

Tart a vita arról, hogy a mûemlé-
kekrôl és általában a városi közterekrôl 
hiányoznak a magyar nyelvû feliratok. 
Az RMDSZ 11 pontos igénylistájában 
többek között azt kérte, hogy a város 
bejáratánál helyezzenek el magyar 
nyelvû helységnévtáblát, a mûemléke-
ket magyarul is feliratozzák, a polgár-
mesteri hivatal honlapjának legyen 
magyar nyelvû változata is, akárcsak 
a Kolozsvárról szóló turisztikai plaká-
toknak. Ez utóbbiak román változatán 
tegyenek említést a város magyar 
múltjáról.

A tárgyalások részben eredményesen 
zárultak. A polgármester megígérte, 
hogy hamarosan magyar feliratok ke-
rülhetnek a kincses város 139 mûem-
lékére, a többnyelvû helységnévtáblák 
kifüggesztésérôl azonban még tár-
gyalni akar a Demokrata-Liberális Párt 
(PDL) helyi és megyei képviselôivel.

* * *
Szinte biztos, hogy a választásokig 

nem zárják le Malina Hedvig ügyét. 
A csallóközi lányt 2006 augusztusában 
verték meg Nyitrán, mert magyarul 
beszélt. Mégis ellene folyik vizsgálat 
2007 óta, hamis tanúzással és a ható-
ságok félrevezetésével vádolják –– írja 
az Új Szó címû szlovákiai magyar na-
pilap. Malina Hedvig ügyvédje, Ro-
man Kvasnica szerint most már ki-
várnak az illetékesek, és a folytatás a 
következô politikai felállástól függ. 

A Tolvaj-köztársaság
A mutyizásról már többször esett szó a magyar saj-

tóban,–– a mutyi eredete a francia moitié szó és azt 
jelenti, hogy fele valaminek. Ezt a szót a szoci „haladók” 
országában mint korrupciót egy anekdótával lehet il-
lusztrálni:

Az igazgató Magyarhonban egy pályázatot hirdet. Há-
rom helyrôl jelentkeznek a munka elvégzésére. A német 
vállalkozóé a legolcsóbb, ô 70000 Ft-ot kér.  

Az amerikai tender már kicsit drágább, 90000 Ft. De a 
legnagyobb meglepetést a magyar vállalkozó okozza a 
270000 Ft-os összegével. Az igazgató felhívja a magyart, 
hogy valami magyarázatot kapjon s erre a válasz:

Nézze, a magáé 100000 az enyém 100000 és a 70000-ért 
a német elvégzi a munkát...  

Most már egyre nyilvánvalóbb, hogy az 1989-es u.n. 
rendszerváltozás legfôbb jellemvonása az volt, hogy a 
hatalom urai, a szocik zsebrevágták a nemzeti vagyon 
oroszlánrészét, vagyis átmentették a hatalmat egy gaz-
dasági rendszerváltozással. Bencze Isabella vagyonjogi 
szakértô rámutat arra, hogy egy rendszerváltásnál lehet 
átmenet, –– amit már Trockij is felismert –– amikor a 
bürokrácia az állam élén marad és maga kezdeményezi 
a tulajdonviszonyok átalakítását, természetesen a saját 
javára. A szoci bürokrata és menedzser hamar felis-
merte, hogy nem elég trösztigazgatónak lenni, részvé-
nyessé is kell válnia. A továbbiakban Benczét idézve:

„1988-ban mikor a spontán privatizáció megindult még 
2900 nagyvállatot tartottak nyilván. De amikor 1990-ben 
megindult az intézményes privatizáció addigra mintegy 
1000 vállalat gyakorlatilag eltünt. Ezeket bedöntötték 
felszámolták, szanálták. Valójában megállapitható, hogy 
a spontán privatizáció korszakában az akkori vagyon 
60-70 százaléka került mélyen leértékelve vagy ingyen 

magánzsebekbe.”
Hogy milyen emberek voltak azok a pártbürokraták és 

menedzserek akik a nemzet vagyonát lenyúlták arra Bencze 
felhozza példának azt, hogy 1989-ben a Budapesti Édesipari 
Vállalat új vezérigazgatója kihírdette, hogy Nagy Imre 
újratemetésének órájára vezetôi értekezletet hív össze. Kö-
zölte, aki nem megy el az biztosan kint van a temetésen, tehát 
másnap be se menjen dolgozni mert ki van rúgva.

Amikor a kis- és közepes poziciójú szocik látták ezt a nagy-
vonalú lopást, nem meglepô, hogy ôk is ahol csak tudtak, 
loptak a nemzeti vagyonból és adófizetôk adójából. Ma-
gyarországon a GDP felét az állam (beleértve az önkor-
mányzatokat) költi el, így ott sokféle alkalom nyilik meg arra, 
hogy a köztisztviselök a fizetésen felül korrupt csúszópénzeket 
vegyenek fel. A vállalkozók is tudják, hogyha nem adnak csú-
szópénzt, akkor nem kapnak megrendelést bármilyen jó és 
olcsó az ajánlatuk.

Ez a szoci bagázs mint szervezet nagyon hasonlít a feudális, 
hübéri rendszerhez és a maffiához. A hûséget és fejbókolást 
felülrôl megjutalmazzák, a Pártban mindenki kap valamit, ha 
jól viselkedik. A szoci kézbe került vagyonból tellik írás-
tudókra, publicistákra, és „intellektuelekre” akiknek az a 
dolguk, hogy az új oligarchák hatalmát védjék, és ezek a bé-
rencek a legmerészebb hazudozásra és történelem hamisí-
tásra is képesek miközben a nemzeti ellenzéket démonizálják 
és lefasiztázzák.

Fricz Tamás politológus néhány éve következmény nélküli 
országnak nevezte hazáját, ahol mindent meg lehet csinálni 
és nem kell félni a következményektôl. A FIDESZ elsöprô 
gyôzelme a parlamenti választásokon lehetôvé teszi, hogy 
ennek vége legyen, és a törvény a legszigorúbban lecsapjon a 
tolvaj kezekre.

Kroyherr Frigyes  



„Ezt az ügyet csak egyféleképp zár-
hatnák le, ha beismernék, hogy Malina 
Hedvig igazat mondott, ezt pedig nem 
tehetik. Sem presztízsbôl, sem azért, 
mert az ügy politikai alkuk tárgya, 
mindig az húzza elô, akinek érdeke 
fûzôdik hozzá” –– véli Kvasnica.

Az ügy altatása –– mutat rá az újság 
–– a közelgô választásokon kívül két 
másik tényezôvel is magyarázható. A 
fôügyészség tavaly Peter Labast, az 
orvosi kar dékánját kérte fel, hogy dol-
gozzon ki új szakértôi jelentést Malina 
Hedvig támadás utáni állapotáról, sé-
rüléseirôl. Tömören: a dékán dolgozata 
szerint Hedvig sérülései nem keletkez-
hettek úgy, ahogy ô állítja.

A Labas-jelentéstôl több, társszerzô-
két feltüntetett orvos is elhatárolódott. 
Az orvosok szerint a dékán a „megfe-
lelô” jelentésért cserébe a szocializ-
musban félbehagyott pozsony-rázso-
chy-i kórházkomplexum befejezését 
kérte, amelyben az orvosi kar okta-
tóközpontja is helyet kapna. Ezzel sze-
retné megkoronázni elsô dékáni meg-
bízatását, és ismét indulna az idén 
decemberben esedékes dékánválasztá-
son.

A kormány ugyan április 14-én úgy 
döntött, hogy megvalósíthatósági ta-
nulmányt dolgoztat ki a kórház befe-
jezésérôl, de az 570 millió eurós beru-
házás sorsa, amelyet a magánszféra 
bevonásával szeretnének megvalósí-
tani, továbbra is kérdéses. Az ered-
mény Labasnak sem tetszik, a lap for-
rása szerint ezért nem hajlandó 
együttmûködni az ügyészséggel.

Ugyanakkor Dobroslav Trnka fôü-
gyész számára is kockázatos lehet a 
Malina Hedvig-ügy további élezése, 
mert idén az ô hétéves hivatali ideje is 
letelik. A törvény szerint még egyszer 
újraválasztható, de kellô politikai tá-
mogatás nélkül erre nyilván nincs 
esélye. A fôügyészségi halogatás 
egyetlen hozadéka, hogy Malina Hed-
vig egyelôre viszonylag „nyugodtan” 
élheti az életét. A fiatalasszony ma 
már egy kétéves kislány édesanyja, 
második gyermekét júniusra várja ––
olvasható az Új Szóban.

* * *
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nosítsák úgy a márkanevet, hogy az 
részben konzerválja, részben növelni 
is tudja az üzleti eredményességet.

* * *
A New York-i Brooklyn College egye-

tem három kutatója annak a legendá-
nak az igazát bizonyította be tudomá-
nyosan, ami szerint a nôk több idôt 
töltenek a wc-n, mint a férfiak. A ku-
tatás során az egyetemi könyvtárban 
mérték négy napon át, különbözô nap-
szakokban, hogy a diákok mennyi idôt 
töltenek a mellékhelységben. 60 férfi 
és 60 nô adatainak felvétele után szá-
molták ki az átlagokat: a nôknél ez 
178,9, a férfiaknál pedig 118,4 másod-
perc, vagyis nagyjából három, illetve 
két perc volt.

A kutatás nem terjedt ki arra, hogy a 
mosdóban töltött idô alatt mi történik, 
így az idôkülönbség megindoklására 
egy másik, 2003-as tanulmányt idéz-
nek, ami szerint a férfiak a nyilvános 
wc használata után átlagosan feleannyi 
esetben mosnak csak kezet, mint a 
nôk.

* * *
Szigorúbban ellenôrizné a Dél-Szlo-

vákiában mûködô magyar katonai hír-
szerzôket Ján Slota, a Szlovák Nemze-
ti Párt elnöke. „Át kell világítani ôket, 
hogy megállapítsuk, miért vannak itt, 
és mit csinálnak” –– mondta sajtótá-

A világ száz legnagyobb márkájának 
pénzügyileg kifejezhetô értéke meg-
haladja a 2 milliárd dollárt. Az 5 évvel 
ezelôtti összértékhez képest ez az ér-
ték 40 százalékkal magasabb, a vezetô 
márkanevek tehát úgy tûnik ellenáll-
nak még a recessziónak is.

A világ legértékesebb márkaneve a 
Google, ami 114 milliárd dollárt ér ––
derül ki a Millward Brown piackutató 
vállalat közzétett, több mint egymillió 
fogyasztó véleménye alapján készített 
BrandZ elnevezésû márkaerô listájá-
ból.

A fogyasztói preferenciákat pénzügyi 
mutatókkal kombináló kutatás a do-
bogó második helyére az IBM-et jut-
tatta, a bronzot pedig az Apple vihette 
el. Ez utóbbi egyébként sokat erôsödött 
az elmúlt évben: 83 milliárd dolláros 
értéke 32 százalékkal több, mint tavaly 
ilyenkor. Az Apple növekedése azon-
ban nem egyedüli, a felmérésbôl ki-
derül: a válság ellenére a vezetô már-
kák együttes értéke folyamatosan 
növekszik, a Samsung márkanév pél-
dául egyenesen 80 százalékkal ér töb-
bet, mint 2009-ben.

A listát alapvetôen a technológiai cé-
gek uralják, de azért az elsô tíz he-
lyezet között találjuk a Marlboro-t, a 
Coca-Colát és a McDonald’s-ot is. 
Meglepôbb lehet ezeknél a China Mo-
bile szép eredménye, a kínai mobil-
társaság ugyanis bár valamelyest 
gyengült tavalyhoz képest, még így is 
a világ nyolcadik legerôsebb márká-
jának bizonyult. Felkerült a listára az 
elsô indiai márka: a 45. helyen debütáló 
ICICI még 1955-ben jött létre közép és 
hosszú távú projektek finanszírozására 
. Ezzel egyébként olyan márkákat uta-
sított maga mögé, mint a Canon, a Ni-
vea, a Yahoo és az Ikea, amelyek idén 
már be sem kerültek a száz legerôsebb 
közé.
Eileen Campbell, a Millward Brown 

vezérigazgatója szerint ez a rangsor 
megmutatja, hogy a világ legnagyobb 
vállalatai számára milyen sokat ér a 
márkanév. Szerinte a vezérigazgatók-
nak, és a pénzügyi vezetôknek azt a 
kérdést kellene feltenniük a marke-
tingosztályoknak, hogy hogyan hasz-

jékoztatóján a nemzeti vezetô az Új 
Szó szerint.

Slota szerint a magyar szélsôségesek-
nek nincs mit keresniük Szlovákia te-
rületén. „Ha módunkban állna, ellenô-
riznénk a déli határokat” –– tette 
hozzá.

Ugyancsak szigorított rezsimet ve-
zetne be a dél-szlovákiai határátke-
lôkön Anna Belousovová, a párt elsô 
alelnöke, aki elítélve a Jobbik közel-
múltban történt komáromi sétáját, és 
emlékeztetett a Nemzeti Ôrsereg ki-
rályhelmeci kirándulására is –– ol-
vasható a Kitekintôn. Slota határo-
zottabb fellépést sürgetett a romákkal 
szemben. „A jog érvényesítését hatá-
rozottan meg kell követelni ezen az 
etnikumon belül is. De nem akarom a 
problémát erre az etnikumra szûkíteni, 
hanem minden aszociális elemre vo-
natkoztatnám” –– mondta. Az SNS köz-
munkához kötné a szociális segélyek 
kifizetését, és megerôsítené a rendôri 
jelenlétet azokon a településeken, ahol 
romák élnek. „Ott lenne a helyük a 
rendôröknek, nem pedig a utakon, ahol 
a húsvéti ünnepek alatt az egész nem-
zetet buzerálták” –– tette hozzá.

* * *
Leonardo da Vinci híres falfestmé-

nye, Az utolsó vacsora (1498) még 
mindig számos titkot rejt –– állítják a 

Montreali Egyetem teológiai karának 
kutatói, akik a „felszolgált” fogásokat 
vették górcsô alá.

„Azt a kérdést tettük fel magunknak, 
hogy miért pont ezeket a fogásokat 
választotta Leonardo da Vinci, mivel 
ezek nem felelnek meg a Bibliában 
leírtaknak. Miért pont kenyeret, halat, 
sót, citrusféléket és bort látunk az 
asztalon. S miért borult ki a sótartó 
pont Júdás elôtt, vagy, hogy miért ke-
lesztett kenyeret fogyasztott Jézus és 
a tizenkét apostol?” –– mondta a 
kutatásokat irányító Olivier Bauer.

Mint a kanadai kutatók rámutatnak, a 
kiömlô sót általában rossz elôjelnek 
tekintik. Ám mi van, ha a felborult 
sótartó nem Júdás gonoszságára utal, 
hanem a rehabilitációját jelenti, hiszen 
kiválasztották az áruló szerepére.

Miért Júdás az egyetlen, aki elôtt 
üres a tányér, ez azt jelenti-e, hogy 
eltelt már az étellel, vagy azt, hogy ô az 
egyetlen, akit nem tévesztettek meg?

A halnak is szimbolikus jelentôsége 
van. Természetesen a legegyszerûbb 
magyarázat, hogy Jézus élete javaré-
szét a Genezáreti-tó mellett töltötte, s 
apostolait is a helyi halászok közül vá-
lasztotta ki. Nem lehet viszont pon-
tosan megállapítani, hogy heringet 
vagy angolnát ábrázolt Leonardo a 
freskón. Némely szakértô szerint a 
mûvész szándékosan csempészett né-
mi kétértelmûséget az ábrázolásba. Az 
angolna olaszul aringa, amit könnyû 
összetéveszteni az arringával, vagyis 
indoktrinációval (befolyásolt tanítás-
sal). A heringet Észak-Itáliában rengá-
nak nevezik, ami egyben vallástagadót 
is jelent.

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

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! 

MEGHIVÓ

KEDVES TÁMOGATÓINK,
Az Idôs Magyarokat Gondozó Szervezet

ÁRPÁD OTTHON
Cim 9 Garrison Grove Wantirna 3152

SZERETETTEL MEGHIVJA
2010. május 15-én szombat d.u. 2-tôl rendezendô

ANYÁK NAPI SÜTEMÉNY VÁSÁRRA

Kérjük szives segitségüket sütemények adakozásával, 
vásárlásával.

Ezzel is segiti az Árpád Otthon lakóit.
Bôvebb felvilágositásért 

és sütemények felajánlásával hivja
Gyôry Izukát 9801-1926, 

vagy Almási Rózsikát 9796-9944.
Ma Ön támogatja az Árpád Otthont, 

holnap pedig

Az Árpád Otthon támogatja Önt.

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

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

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

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

ZIZI
PALACSINTÁZÓ

szeretettel várja magyar 
vendégeit.

Magyaros ételek, lángos, 
házi sütemények állandóan 

kaphatók.
Nyitva hétfôtôl péntekig

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

Rendezvényekre
bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111
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(Folytatás)
„Felsô-Pulya… magyar falu, egy 

hegyláncz tövében, Sopron vmegyé-
ben… Határa dombos és középszerü… 
Birja h. Eszterházy” –– hangzik Fényes 
Elek szûkszavú leírása a hajdani gye-
pûvédô településrôl, amely száz éve 
még csaknem színmagyar volt, ötven 
éve félig, ma pedig nagy fegyvertény 
volna megtartani a 23 százalékot. 
Hofer József is a kôszegi határtól jó 
tíz kilométerre fekvô kisváros szülötte, 
de mint mondja, gyerekkorától fogva 
csak otthon használhatta anyanyelvét: 
az óvodában, iskolában, a bécsi szak-
iskolában egyszerûen nem volt erre 
mód. Olyannyira nem, hogy még a leg-
jobb barátai sem tudtak magyar szár-
mazásáról. Bécsben élô fiai nem is be-
szélnek „apanyelvükön” –– édesanyjuk 
ugyanis osztrák ––; ám az ô fiaikat már 
taníttatni akarják. Hiába, rántja meg a 
vállát Hofer József, amíg állt a vasfüg-
göny, addig nem volt értelme a ma-
gyart elsajátítani, hiszen nem használ-
hatták sehol…

–– Amikor Magyarországon bekövet-
kezett a rendszerváltás, akkor kezd-
tem odaát dolgozni: én vittem be ma-
gukhoz egy népszerû üzletláncot. A 
tervgazdálkodásról próbáltam átállí-
tani a magyarokat a szabadpiacra. A 
jót persze rögtön megtanulták –– nevet 
Hofer, aki az emberpróbáló küldetés 
mellett 2005-ben vette át a kultúregye-
sület vezetôi posztját is, mondván, 
eddig még semmit nem tett szülôvá-
rosáért. Ma 220 fôt számlál a tagság, 
évente 15 eseményen gyûlnek össze az 
elnök elmondása szerint, Szent István 
napján például ô szokott elôadást tar-
tani a magyar történelemrôl a császár 

Margittai Gábor - Major Anita   (Magyar Nemzet)

Kik vagytok ti, gyepûôrök? – A burgenlandi 
magyarság vasfüggönyei (4.) 

tölgyfájánál –– németül. Amint a tag-
gyûlés is német nyelven zajlik, mert a 
szabályzat szerint így kell eljárni, ha a 
jelenlévôk tíz százaléka nem ért ma-
gyarul. És nem ért.

–– Hogy mi az egyesület célja? Ter-
mészetesen megtartani a magyar 
nyelvet. Tanfolyamokat szervezünk, 
és most már van külsô erôsítés is: 
nincs határ, a magyarok átjárnak dol-
gozni, letelepednek nálunk. A szom-
szédság miatt gazdasági szempontból 
is elvárható, hogy tudjunk magyarul – 
jelenti ki Hofer József. Majd tova-
rebben, hogy újabb beszédet rögtönöz-
zön a színpad elôtt; s úgy tetszik, 
nyilvánosság elôtt a feledékenység át-
ka sújtja, mert magyar szó továbbra 
sem jön a szájára.

Bár elszáll a varázs, mégse fáj szí-
vünk, sose fáj szívünk. Miközben a 
táncteremben elegáns hölgyek és urak 
forgolódnak, önkéntes asszonyok jár-
nak asztaltól asztalig tombolacédulákat 
kínálgatva, s az ifjú farsangi hercegpár 
díszes jelmezben fényképezkedik a 
vendégekkel, egy felsôôri magyarral 
és egy bécsi osztrákkal közösen pró-
báljuk értelmezni a burgenlandi hun-
garikumot. Jóllehet valójában olyan 
csemegérôl van szó, amelyet anyaor-
szágiak, erdélyiek, fel- és délvidékiek, 
kárpátaljaiak egyként magukénak 
mondhatnak.

–– A határon túli magyarságnak min-
denütt ugyanaz a problémája –– fejti ki 

Friedrich Oberhofer, aki az Ausztriai 
Független Magyar Kultúregyesületek 
Csúcsszervének titkára, valamint az 
ORF kétnyelvû internetes mûsorának 
szerkesztôje. –– Ám a mi helyzetünk 
azért különleges, mert más magyar 
szórványoknak nem voltak ötvenhatos 
emigránsaik.

A budafoki szakmunkásôsöktôl és fel-
vidéki kisnemesektôl származó, ne-
gyedik generációs bécsi Oberhofer úr 
ékes magyarsággal foglalja össze az 
ausztriai diaszpórát évtizedek óta fe-
szítô, kibékíthetetlen ellentéteket. De 
itthon is egész szakirodalma van an-
nak, hogy az ’56-ban emigrált, anya-
nyelvüket, nemzeti mûveltségüket ki-
tûnô szinten tartó, jobbára antikommu 
nista érzelmû, a Kádár-kori anyaor-
szágtól érthetô módon elzárkózó ma-
gyarok a kezdet kezdetétôl nem fértek 
össze a rohamosan németesedô, 
ugyanakkor a Balatonon nyaralgató, 
azaz az emigránsok szerint a kom-
munistákkal kollaboráló ôshonos bur-
genlandi magyarokkal. Akiket az osz-
rák állam sokáig hivatalos kisebbség 
nek sem tekintett –– a horvátokkal 
vagy a szlovénokkal ellentétben. Sôt az 
ötvenhatosok más bécsi szervezetekkel 
sem fértek össze, kiváltképp azokkal, 
amelyek mûködtetésében benne volt a 
Magyar Népköztársaság (példa erre a 
Collegium Hungaricum vagy monarch 
iabeli munkásegyletek alapjára épülô 
más szervezetek). S hogy a láncolat ne 
szakadjon meg: az ötvenhatosokkal a 
késôbb érkezett délvidéki és erdélyi 
csoportok sem tudtak zöld ágra ver-
gôdni, amelyek az elôttük jövôket nem 
érezték eléggé nemzeti szellemûnek. 
Az ausztriai magyarság összességében 
nagy hatásfokkal „szervezte meg” azt 
a közösséget, amelyben „betolakodó, 
fasiszta bécsi emigráns” „kirekesztô, 
kommunistabarát burgenlandinak” 
farkasa. És viszont.

–– Az ötvenhatos emigráció egyszerre 
elôny és hátrány nekünk –– mondja 
Plank József, az ôshonos magyarságot 
1968-tól elsôként képviselô, Felsôôrön 
székelô Burgenlandi Magyar Kultúr-
egyesület (BMKE) elnöke. –– Elôny, 
mert többen lettünk. Hátrány, mert 
sok köztük a gôgös magyar. Akik azzal 
támadnak bennünket, hogy mi már 
nem is tudunk anyanyelvünkön, és 
elfeledtük, honnan jöttünk.

–– És a „gôgös magyarok” gyerekei?
–– Hát ez az! –– csap az asztalra Plank 

József, és nyakig elvörösödik a ha-
ragtól. –– Ez a jó kérdés! Az ô gye-
rekeik sem tudnak magyarul. Lehet, 
hogy mi, burgenlandiak már nem be-
szélünk olyan jól, mint az ötvenhatosok, 

de legalább fönntartottuk magyarsá-
gunkat a meglévô eszközökkel –– akkor 
is, amikor ôk még sehol nem voltak, és 
csak magunkra hagyatkozhattunk.

–– Eljön az idô, amikor a fiataloknak 
normális lesz, hogy két nyelvet be-
szélve nônek föl. Mi, osztrákok mindig 
demokráciában éltünk. Igaz, egy idô-
ben nem úgy bántunk népcsoportja-
inkkal, ahogy kellett volna, mégis 
vannak demokratikus tapasztalataink 
–– fûzi hozzá Friedrich Oberhofer. ––
Kultúregyesületeinknek az a legfôbb 
céljuk, hogy fönntartsák a társadalmi 
életet –– de pártoktól és vallástól 
függetlenül.

És az édes dallam a szívünkben ég, 
odalenn, délen, ott élni de szép! ––
lelkesen fújja a felsôpulyai kórus a 
népszerû kuplékat, operettrészleteket 
a száznál több vendég szórakoztatására, 
a hangulat egyre inkább a hatvanas-
hetvenes évek habos Közép-Európá-
jába mosódik. Amíg az egyik szünet-
ben váratlanul mikrofont nem ragad a 
kôszegi Hajnalcsillag néptáncegyüttes 
képviselôje, hogy az éjszakai táncbe-
mutató elôtt magyarul köszöntse 
mindazokat, „akik értik, amit mond”. 
Szórványos taps. Hofer József lélek-
szakadva tolmácsol.

 A magyar kultúra megtartásának 
fontosságáról tartott beszédet fagyos 
csönd övezi, az osztrák vendégek döb-
benten csóválják fejüket. Nem szívelik 
a burgenlandiak a leckéztetést. Az ab-
rosz tarkabarka, s rajta jó kadarka…

* * *
Hol volt, hol nem volt az Óperenciás-

tenger. Messze, messze, de nem ám az 
üveghegyen túl, hanem annak ölelé-
sében, ahol ember nem járhatta, ló 
nem tapodhatta partjait. Honfoglaló 
eleinknek legalábbis nem volt alkal-
muk erre, mert az ausztriai Enns folyó 
felsô folyásánál, azaz Oberennsnél 
megvetették a lábukat, ez volt évtize-

dekig birodalmuk nyugati határa, 
amelyet szigorú ôrizet alatt tartottak. 
„Az áttörés 14 kilométer hosszú kes-
keny szurdok, amelyiken keresztül a 
magyarok lovaikkal a tenger terüle-
tére bejutni nem tudtak. De ha mégis 
bejutottak, nem tudtak továbbmenni, 
mert az egykori tenger területe mo-
csaras maradt, partjait meredek és 
sziklás hegyek alkották. Ôseink a 
hegyeket kikerülve Német-, Olasz- és 
Spanyolországban hadakoztak (80 év 
alatt 42 hadjáratban csak kétszer kap-
tak ki), de az Oberennstalba, a hegyek 
közé, amelyek mellett 80 évig ôrt áll-
tak, istenigazából bejutni nem tudtak. 
Így hát nem csoda, hogy kíváncsi fan-
táziájuk a titokzatos Óperenciás-ten-
gert szülte” –– vélekedik tanulmányá-
ban Somogyi László, az ôrvidéki 
Felsôlövôn (Oberschützen) élô nyug-
díjas földrajz–testnevelés tanár, aki 
könyvet szentelt annak a problémának, 
vajon miért vannak telehintve Auszt-
ria régebbi térképei Unger, Hunger, 
Ungar, Uher, Wenger népnevünket 
rejthetô településnevekkel. A burgen-
landi magyarság címû enciklopédikus 
igényû munkájában (Felsôlövô, 2004) 
–– részben László Gyula kettôshon-
foglalás-elméletének nyomdokain –– 
azt állítja, hogy Ausztriában közel 
száz, Bajorországban harminc, Sváb-
földön hét helynév eredeztethetô „elô-
magyar” néptôl. Somogyi ugyanakkor 
hosszan foglalkozik a gyepût erede-
tileg védô és betelepítô besenyô, szé-
kely meg egyéb csatlakozott segéd-
népek kérdéskörével is, amelyek az 
ôrvidéki magyarság felmenôit is ad-
hatták.

–– Nem tartom tudósnak magam, én 
csak összegyûjtöttem az adatokat ––
vág a kétkedô kérdések elé Somogyi 
László, miközben tágas felsôlövôi ott-
honában teázunk. –– Mást nem igény-
lek, csak tessék ezeket megvizsgálni! 
Az a probléma, hogy a magyarországi 
történészek nemigen foglalkoznak a 
nyugattal mint történelmünk fontos 
helyszínével.

(Folytatjuk) 

Pannon osztály
Hogy Ausztria ne legyen egykönnyen minden magyarok olvasztótégelye, akik 

olyan elôzékenyen és hipertoleránsan alkalmazkodnak környezetükhöz (félreér-
tés ne essék: ezt a helybéliek is így látják) –– ebben a közoktatásra hárul a 
legnagyobb szerep. Az 1976-os népcsoporttörvény hatására kerülhetett sor a 
magyar nyelvû oktatás felújítására Felsô- és Alsóôrben, Felsôpulyán és Ôriszi-
geten. Többek között 1994-ben és ’98-ban csiszoltak a burgenlandi kisebbségi 
iskolatörvényen, ami javított az oktatás minôségén, és megszüntette a nép-
számlálási eredményeken alapuló százalékos feltételt. Az alkotmányi szintû 
oktatási törvény több lehetôséget felkínál:

1. Engedélyezi magyar nyelvû iskolák létrehozását elemi iskolai szinten. Ek-
kor az államnyelvet heti hat órában kell kötelezôen oktatni.

2. Engedélyezi kétnyelvû iskolák (például Ôrisziget és Alsóôr) vagy iskolai 
osztályok mûködését az elemi iskolákban (Felsôôr, Felsôpulya), amelyekben az 
oktatás magyar–német nyelven folyik.

3. Polgári és szakközépiskolákban is lehetséges egynyelvû osztályok indítása 
az állam nyelvét heti hat órában oktatva.

Gimnáziumokban csak kétnyelvû oktatásra van mód.
Ám törvény és valóság nem áll összhangban: Burgenlandban nincs pusztán 

magyar nyelvû iskola semmilyen szinten. Ez feltehetôen a szülôk félelmébôl 
fakad, hogy a gyerek heti hat órában nem tudná elsajátítani az államnyelvet. 
Egyetemi, fôiskolai szinten sincs meg az anyanyelvi továbbtanulás lehetôsége, 
így a szakszókincs elsajátításáé sem. A tartomány egyetlen kétnyelvû középis-
kolája az 1992-ben alapított Burgenlandi Kétnyelvû Szövetségi Gimnázium 
Felsôôrön, amelyben párhuzamosan folyik német–magyar oktatás, a magyar 
nyelvé heti négy órában, és amely biztató adatokkal szolgál a magyar diákok 
számarányát tekintve. Mint Stanglné Pintér Márta igazgató asszony kér-
désünkre elmondja, a szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola eleven testvériskolai kapcsolatokat ápol a fel-
sôôri gimnáziummal, és egy varasdi gimnáziummal hármasban vesznek részt 
olyan magyar–osztrák–horvát projektekben, amelyek a tanulók helytörténeti, 
történelmi és regionális ismereteit gazdagítják.

A végsô tapasztalat azonban az, hogy számarányukhoz képest az ôshonos 
burgenlandi magyaroknak csak a töredéke vesz részt az anyanyelvi okta-
tásban, illetve hogy a kétnyelvû oktatás alapjában definiálatlan maradt, és a 
valóságban sokszor a német túlsúlyát jelenti. A magyartanítás idegennyelv-
oktatást takar, kis óraszámban. Viszont reményre adhat okot, hogy Burgen-
landban az elmúlt években jelentôsen nôtt a magyar nyelv presztízse. Volt 
honnan nônie.

Ám az kevésbé, hogy „az iskolai esélyegyenlôség irodalma megváltozott; 
mára feltöltôdött a bevándoroltak kutatásával”. Azaz: jönnek a törökök! 

(Major Anita)
Források: Kelemen László–Szoták Szilvia–Göncz Lajos: Tannyelvválasztás 

a kisebbségi régiókban.
Csiszár Rita: Gondolatok a burgenlandi magyar kisebbség anyanyelvi 

oktatásáról. In.: Iskolakultúra, 2007/6–7.) 
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Nehéz a kétharmados gyôzelem után 
megszólalni és valami újat mondani a 
bel- és külföldi nyilatkozatok után, de 
az biztos: megérdemeltük. És azok is 
nagyon megérdemelték, akik ilyen 
csúfos vereséget szenvedtek. Valóban 
történelmet írt megint a nép, a 2006-
ban levert forradalom kiharcolta jo-
gait, a demokrácia eszközeivel. Ilyen 
erkölcsi büntetést magyar kormány 
és uralkodó „elitje” még nem kapott, 
és remélem, senki sem sajnálja meg 
ôket annyira, hogy a nemzeti egységre 
való tekintettel felelôsségre vonásuk 
megint elmarad, mint 1990-ben. Bele-
néztem az ATV mûsorába a választás 
estéjén, ott ült a stúdióban Kálmán 
Olga és két vendége, Kuncze Gábor 
és Kéri László. Kuncze Gáborról pe-
dig eszünkbe juthat az egész „rend-
szerváltozás” összes cinizmusa és 
szörnyûsége, az SZDSZ tündöklése és 
bukása, bár egyik jelképes figurája, 
Demszky még áll a vártán, bár nem 
tud semmirôl, és nem emlékszik sem-
mire. A balliberális kampánystratégák 
most az önkormányzati választásokra 
készülnek, nem olyan anyagból gyúr-
ták ôket, hogy valaha is feladnák a 
harcot, mert „ez a harc lesz a végsô”, 
mindig a következô. Ôk készek arra, 
hogy a jövôben is „szolgálják” Ma-
gyarországot, a demokráciát, az euró-
paiságot, az emberi jogokat, az esélye-
gyenlôséget, a szólásszabadságot, 
persze olyan konstruktív ellenzékiség-
gel, hogy annak csodájára jár majd a 
világ. Az elemzôk szerint a „posztkom-
munizmus” nagy nehezen megbukott 
Magyarországon. Ha azonban a kis 
MSZP-frakció névsorát elolvassuk, és 
a mögöttük álló egymillió szavazóra 
gondolunk, nem lehetünk nyugodtak. 
A lopott vagyon, a gazdasági fôhatalom 
még az övék, sokkal inkább, mint An-
tall József idején. Ne bízzuk el ma-
gunkat: csatát nyertünk, nem hábo-
rút.

* * *
Az eddigi rendszer –– leszámítva a 

politikai és köztörvényes bûnözôket –– 
a magyarok elsöprô többségének nem 
tetszett, ez kitûnik a választási ered-
ménybôl. Mire az eddigi baloldal 
„megújítja magát”, a liberálisokkal új 
chartában egyesülve, nekünk már egy 
jobb országot kell teremtenünk. Most 
még Hiller István vezeti az MSZP 
„alapérték-bizottságát” (ilyet is csak 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
egy posztkommunista elme tud kita-
lálni), Hanti Vilmos áll az MSZP Ti-
borcai élén, a parlamentbôl kiesett ra-
gyogó személyiségek pedig keresik 
helyüket az elsötétült égbolt alatt. 
Keller László nyilatkozata szerint „ez 
a gondolkodás idôszaka” lesz, az per-
sze sosem árt, de kicsit elôbb kellett 
volna ezzel próbálkozni. A másik nagy 
filozófus, az ugyancsak kiesett Such-
man Tamás azt mondta: „A mai érzé-
sek és a holnapi cselekedetek még 
nincsenek összhangban”, de annyi bi-
zonyos, hogy ô Horn Gyula követô-
jének tartja magát. Hová és meddig, 
nagy kérdés. Kökény Mihály nem tér 
vissza orvosi hivatásához, a betegek 
legnagyobb szerencséjére, inkább a 
ferencvárosi MSZP-t fogja boldogítani, 
a fess Török Zsolt szerint pedig „dol-
gozni kell, a többi jön magától”. Bi-
zony, ezután sok MSZP-snek dolgoznia 
kell, de a legtöbb a jól megérdemelt 
pihenést választja, mint Podolák 
György. Donáth László azonban „vi-
lágéletében lelkész volt, és az is marad 
élete végéig”, és marad szocialista is, 
ha ugyan lesz kivel megújítani sze-
retett pártját. Egyedül az ôszödi rém 
lapul a bozótban ugrásra készen, neki 
van pénze is, ambíciója is: legszíve-
sebben folytatná Bajnai válságkezelô 
munkáját. Mert amíg van MSZP, vál-
ság is van vagy lesz. És akkor jöhet 
Bokros is megint, „a reformok kritikus 
tömegével”. Egyelôre azonban a vá-
lasztók kritikus tömege megmene-
kült.

* * *
Sokan értetlenkedve fogadták Or-

bán Viktor kijelentését, miszerint 
most véget ér az oligarchák kora. Az 
oligarcha hatalmaskodó fôurat, keve-
sedmagával a nép felett uralkodó fô-
nemest, illetve egyszerûen kiskirályt 
jelent. Bár oligarchák már az ókorban 
is voltak, Magyarországon a szó a feu-
dalizmussal forrt össze, mégpedig el-
sôsorban a feudális anarchiával, ami-
kor a királyi hatalom meggyengült, és 
rablólovagok martaléka lett az ország. 
A kommunista, illetve szocialista 
rendszer is megôrizte oligarchikus jel-

legét, az utóbbi nyolc évet pedig mél-
tán nevezhetjük az MSZP–SZDSZ-
oligarchia korának, hiszen a hatalmi 
és korrupciós technikák kísértetiesen 
hasonlítottak a hûbéri rendszerben ki-
alakult módszerekhez. A balliberális 
fônemesség önmagát a demokrácia 
ôrének, sôt biztosítékának próbálta 
beállítani, ám valójában ha tehette vol-
na, örök idôkre rögzíti törvényekben 
is saját uralmának elidegeníthetetlen 
jogát. Akkor most szocialista és szabad 
demokrata hercegek, grófok, bárók 
ülnének a Fôrendiházban, csupa So-
pánka hercegnô és nagy- és kisôszödi 
Ferenc herceg. Mindez arról jutott 
eszembe, hogy kiderült, az MVM több 
mint nyolcszázezer forintért szivar-
szakértôt is alkalmazott, ami aligha-
nem még az udvaroncok népes csapa-
tában is kuriózumnak számít, bár a 
feudalizmus elég találékony volt nem 
is létezô szolgálatok busás jutalmazá-
sában. Az eddig demokráciának csú-
folt szociál- és liberálfeudalizmus 
egyszerre volt kártékony, pöffeszkedô 
és nevetséges, nagy kár, hogy Sopánka 
hercegnô valószínûleg az egyik parla-
menti alelnök lesz –– de talán emlé-
keztetônek nem árt majd, honnan in-
dultunk, amikor lassan mond valamit, 
hogy Orbán Viktor is megértse.

* * *
A Magyarországról 1918 óta kiala-

kult külföldi összkép –– fogalmazzunk 
finoman –– nem megnyugtató. Azért 
jelölöm ki kezdetnek a Károlyi-féle 
„forradalmat”, a trianoni döntés fontos 
kiindulópontját, mert ettôl kezdve 
egészen napjainkig mûködik az a koz-
mopolita-internacionalista (ma éppen 
globalista) véleményterror, amelyet 
Jörg Haider baloldali kultúrfasizmus-
ként jellemez. Ezt a negatív magyar-
ságképet itthoni, magyar ajkú rezi-
densek és külföldi, ugyancsak 
magyarul tudó véleményformálók 
nélkül nem lehetett volna fenntartani. 
Ezek a bizonytalan identitású kollabo-
ránsok lényegében a hazaárulásból él-
tek és élnek ma is, természetesen 
erkölcsi, politikai és szellemi függet-
lenségük magaslesérôl lônek minden-
re, ami szerintük magyarkodó, nacio-
nalista, soviniszta, irredenta, rasszista, 
antiszemita, kirekesztô, fasiszta, náci, 
neonyilas. A külföldi –– zömmel 
ugyancsak balliberális –– média kapva 
kap az öngyûlölô magyar állampol-
gárok, illetve emigránsok lesújtó vé-
leményén, ôk a „hiteles” forrás. Ha 
rajtuk múlt volna, ma már a maradék 
haza sem létezik, bár akkor nem tu-
dom, melyik utódállamot mernék ilyen 
bátran ostorozni. A Bartus László 
által szerkesztett Amerikai Magyar 
Népszavában Para-Kovács Imre 
diagnózisa a választások után ilyen 
hazánkról: „Lehet ezt az országot meg-
emelni, lehet kihazudni a kelet fog-
ságából, lehet úgy tenni, mintha na-
gyok lennénk és erôsek, de közben itt 
tocsogunk a klasszikus és lehazudha-
tatlan posztszovjet reménytelenség-
ben, krumplit veszünk és hagymát 
télire, zsírban úsztatjuk az olcsó hú-
sokat, ordítva énekeljük részegen a 
székely himnuszt, aztán lefekszünk a 
matracra, amiben kétszáz év izzadt-
sága van.” Nos, ennek tudatában láto-
gassatok haza, amerikai magyarok. 
Mert ezek szerint itthon tízmillió sze-
gény, ostoba, büdös fasiszta él.

* * *

Vissza kell szerezni Magyarország 
tekintélyét bel- és külföldön, ez pedig 
csak akkor lesz lehetséges, ha valóban 
létrejön a nemzeti együttmûködés. A 
kitûzött cél világos, a kormányzati 
szerkezet átalakításának elsô lépései 
remélhetôleg megszüntetik az állam-
igazgatási zûrzavart, a felesleges pár-
huzamosságokat és a pazarló, korrupt 
bürokráciát. Antall Józseftôl Gyur-
csányig iszonyatosan nagyot zuhant 
nemcsak a miniszterelnök, hanem az 
egész politika komolysága és hiteles-
sége. Antall ritkán szólalt meg, de 
amikor megtette, annak volt súlya és 
értelme. Nem boncolt bütykös hattyút, 
nem futkározott a Margit-szigeten, és 
nem használt trágár szavakat. A poli-
tikai közbeszéd lezüllése, a parlamenti 
munka bohózattá válása együtt járt az 
önkormányzati mûködés leromlásával, 
elég a Fôvárosi Közgyûlés agóniájára 
utalni egy lemondani képtelen, tökéle-
tesen alkalmatlan fôpolgármester 
„irányítása” alatt. A balliberálisok hiá-
ba sápítoznak és zokognak, hiába pa-
naszkodnak, hogy nyolc év alatt ôk 
mennyit „dolgoztak”, a népnek elege 
lett a hazudozásból. Most a Tárki fel-
mérése szerint egyre többen emlékez-
nek úgy, hogy a Fideszre szavaztak, 
ezt a „gyôzteshez húzás” jelenségének 
nevezik, a megkérdezettek 64 százalé-
ka most úgy emlékszik, a Fideszre 
voksolt –– egy év múlva lehet akár 
száz százalék is. Az is érdekes, hogy 
„emlékeik szerint” az MSZP-re a legi-
dôsebbek, a Jobbikra a legfiatalabbak 
szavaztak az átlagosnál többen. Szé-
gyellik az MSZP-t, teljes joggal, az 
SZDSZ-t és az MDF-et viszont már 
jelenlegi vezetôik is restellik. Megú-
julásról, megtisztulásról beszélnek, de 
az ország érdeke az lenne, ha nem 
húznának a gyôzteshez, hanem elhúz-
nának. Már csak ebbe kellene bele-
húzniuk.

***
Nemrég volt a nevetés világnapja (ez 

nem vicc!), nyilván erre idôzítette 
Horváth Csaba parádés ötletét, mely 
még a balliberális oldalról is olyan 
megsemmisítô kritikát kapott, hogy 
nem ildomos növelnem a gúnyiratok 
számát. Hasonlóképpen mellôzöm az 
MSZP-s majálison agresszívan fellépô 
nyugdíjasok elôadásának értékelését, 
ide is illik Paul Lendvai szomorkás 
megállapítása: „keserves lesz a balol-
dal újjászületése”, mert „a magyar 
baloldal saját maga ásta meg a sírját” 
— no, azért egy kicsikét mi is biztattuk 
ôket. Ugyancsak a Népszavában He-
gyi Gyula azt a határozottan újszerû 
felismerését adja közre, miszerint 
„baloldali párt nem létezhet baloldali 
ideológia nélkül”, továbbá az MSZP-
nek „szolgáltató” párttá kell válnia, 
amely majd „trendi” és „szexi” lesz. 
Mivel már elmúlt a nevetés világnapja, 
ez utóbbi célkitûzést inkább nem mi-
nôsíteném, tekintettel az MSZP-frak-
ció hölgytagjaira. Kedves olvasóim 
idônként megrónak, minek foglal-
kozom a hazánkkal foglalkozó külhoni 
sajtó sajátos tudósításaival, de nem 
bosszantani akarok, inkább jelezni, mi 
a rólunk kialakított kép a világban. A 
Los Angeles Times két nappal a ma-
gyar választások után riportot közölt 
az AP két tudósítójának tollából Tatár-
szentgyörgyrôl (miért, hát honnan?), 
kitérve arra is, hogy Orbán Viktor 
beszédében azt mondta, a kisebb bûn-
tények is bûntények, s ez a kijelentés a 
lap szerint célzás a cigányokra —
ahogyan Kolompár Orbán is nyilat-
kozott másutt: rendôrállam készül. 
Fogadni mernék, hogy az MSZP po-
pulista demagógiája (lásd: ingyen-
BKV) sosem éri el az Associated Press 
tudósítóinak ingerszintjét, de arra biz-
ton számíthatunk, hogy Bécsbôl nem 
Budapestre fognak utazni, hanem 
egyenesen Tatárszentgyörgyre. Innen 
lehet trendi és szexi cikkeket írni a 
jobboldali veszélyrôl. De meddig 
még?

Amitôl én kapok kiütést
A magyar egészségügyrôl írni lerágott csont. Én mégis megkísérlem, annyira 

felháborodtam idôs ismerôsöm helyzetén.
Pista bácsi nyolcvanhárom éves. Ez akárhonnan nézzük, szép életkor, pláne, 

ha azt vesszük, hogy a megbukott kormány mindent megtett annak érdekében, 
hogy pusztuljon a magyar. Minél több, és minél elôbb. Ebben a korban már 
minden nyavalya elôjön, aminek jönnie kell. Az idôs ember eddig mégis tartotta 
magát. Most azonban lefogyott, köhög, fájdalmai vannak, úgy döntött, ellátogat 
a családorvoshoz. Kérte, egy kivizsgálás erejéig utalják be kórházba. Kérte, de 
nem kapta. Ugyanis nem tudta, hogy a kórházi beutaló pénzbe kerül (mondhat-
juk úgy is, paraszolvenciába). Az eljárás minôsíthetetlen, a jelek szerint az or-
vostársadalomnak is van alja. A gyenge, idôs embert elküldték ugyan kivizs-
gálásra a kerületi „SZTK-ba”, de mint tudjuk, ez nem ugyanaz. Nem elég, hogy 
valaki beteg, alig vonszolja magát, még ilyen rossz idôben menjen el egy olyan 
helyre, amely tele van vírusos, influenzás, köhögô, tüsszögô betegekkel.

Elgondolkodtató még az eljárásban, hogyan lehetséges az, hogy valaki egy 
végigdolgozott élet után –– amikor is keményen vonták fizetésébôl a mindenféle 
járulékokat –– ilyen bánásmódban részesüljön. Ez egyértelmûen a volt hatal-
mon lévô kormány bûne, amely rákényszeríti a társadalmat aljas módszereinek 
továbbvitelére. Mondhatják, csak most fedezem fel a spanyolviaszt. Nem. Az 
embert minden ilyen történet feldühíti, megmozgatja igazságérzetét.

Kedves családorvos! Milyen eljárás ez? Erre esküdött fel? Ezért tanult éve-
ket? Miért nem egy talpraesett, nagyszájú, fiatal pácienssel próbálkozik? Mert 
az nem hagyja magát? Javaslom, gondoljon a saját szüleire. Ôk is kerülhetnek 
ilyen helyzetbe.

Hogy Gyurcsány Ferenc szlogenné „nemesedett” szavait kitekerjem egy ki-
csit: el is lehet menni ebbôl a szakmából.

  Boldán Erika 

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ WANTIRNAI 

EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján de. 11 órakor tart istentiszteletet 
a Magyar Központban lévô

Szent István templomban
(760 Boronia Rd. Wantirna)

Istentiszteleteink hátralévô májusi és 
júniusi sorrendje:

Május 16-án, vasárnap, de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
Május 23-án pünkösd vasárnapján de. 11 órakor

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
úrvacsora osztással.

Június 6-án és 17-én vasárnap de. 11 órakor, 
szokásos vasárnapi

ISTENTISZTELET
Istentiszteletek után szeretetvendégség, beszélgetés a 

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

telefon 9877-1006
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. május 16-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 16-án, vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Incze Dezsô 

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Av)
KEW (VIC) 2010. május 16-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 16-án, vasárnap de. 11.30 órakor 
ISTENTISZTELET

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

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.
BLACKHEATH NSW

2010 május 15-én, szombaton du. 14.30 órakor
 ISTENTISZTELET

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

CANBERRA (ACT)
 2010 május 16-án, vasárnap du, 5 órakor

 ISTENTISZTELET 
 Igét hirdet: Péterffy Kund

Uniting Church, Brigelow St. és Mouat St. sarok
ADELAIDE (SA) 2010. 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. 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. Robina

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

Gyülekezeti hírek
Ez uton is köszönet Gergely Klárinak és Kósa Margitnak az 

április 25. és május 2. vasárnapi finom ebéd elkészítéséért. 

Anyák napja
A North Fitzroy gyülekezet ez évben 

az Istentisztelet keretében, a temp-
lomban emlékezett meg az anyaság  
nagyszerûségérôl, az anyai szeretetrôl, 
a magyar anyák hivatásáról.
Dézsi Csaba lelkipásztor beszédében: 

— „Tiszteld atyádat, és anyádat, hogy 
hosszú ideig élj ezen a földön, amelyet 
az Úr a te Istened ad teneked.” — tag-
lalta, boncolgatta az anyaság csodálatos 
hivatását, annak soha meg nem szûnô, 
önfeláldozó szeretetét gyerekével 
szemben.

Generációk váltogatják egymást, de az 
Istentôl az anyai szívbe plántált szeretet 
soha sem változik. Új otthonunkban, 
gyülekezeti közösségünket lassan már a 
negyedik generációt is egy hosszú lánc-
sor köti össze a 1949-ben kiérkezôkkel, 
azok magukkal hozott magyar hitével, 
ôsi nyelvével a sokezer éves törté-
nelmünkkel, kultúránk és tradiciónk 
láncszemeivel. Változhatatlan tényként 
el kell fogadnunk, hogy minden gene-
ráció különbözô az ôt körülvevô kö-
rümények és a változó idôk hatása 
folytán. Lehet, hogy sokszor idegennek 
tünnek, de a gyökér-tudat a történelem, 
a múlt tanulsága, annak tisztelete el kell 
mossa a látszati különbözôségeket, a 
közös cél, a túlélés és megmaradás 
harcához. 

Gyülekezetünket már az elindulásnál 
és az elmúlt 61 évben is a szülôk, ma-
mák, nagymamák, unokák és dédunokák 
egybefolyó munkája építette és éltetni 
fogja a jövôben is, csak hínnünk, bíz-
nunk és egymás kezét fogva dolgoznunk 
kell, rendíthetetlenül imádkozva érte a 
Magyarok Istenéhez.

Istentiszteletünk befejezésével csodá-
latos látványként gyülekezetünk leg-
picibbjei, vasárnapi iskolásai, köny-
nyeztették meg a hallgatóságot, aranyos 
nyelvezetükön elôadott, édesanyákat 
köszöntô versecskéikkel.

Gratulálunk és ez uton is köszönetet 
mondunk a szülôknek és a vasárnapi 
iskola tanárnôinek Paulin Adélnak és 
Makkai Marának a magasztos mun-
kájukért.        Cs.Cs.  
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ANYÁK NAPJA 
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Lezáratlan történelem  
Az Európai Unió bírósága most tárgyalja a horvátok után a szerb tömeg-

gyilkosok ügyét — élô tanúk bevonásával, írásos dokumentumok alapján. Miért 
várat hát magára Magyarországon az ÁVH-s gyilkosok bíróság elé állítása, 
amikor ôket és tetteiket mindenki ismeri? Ez a kérdés egy egész ország köz-
véleményét foglalkoztatja. Nincs senki a változó kormányokban vagy az Or-
szággyûlésben, akinek rokonát, ismerôsét, barátait kínozták, agyonverték vagy 
kivégezték? Nincs olyan, akinek igazságérzetét, önbecsülését vagy erkölcsi 
érzékét sértené vagy izgatná ezeknek a gaztetteknek a ténye? Mert ha nincs, 
akkor ezek a politikusok és köztisztviselôk vagy ugyanazok vagy cinkosaik 
vagy tettestársaik az aljas kommunista rezsimnek. S mint ilyenek, az egész 
magyar nép és az igazi ideológiai, politikai, erkölcsi rendszerváltás ellenségei.

Miért engedik az új demokráciában alakuló kormányok, amelyek az Európai 
Unióhoz tartoznak, hogy ezek a szörnyetegek békében élvezzék magas nyug-
díjukat és többszobás villáikat? E javak egy csôdbe vitt ország átlagos állam-
polgárai számára elérhetetlenek. Akik az ilyen rémisztô bûnöket eltussolják, 
feltáratlanul hagyják, azok maguk is bûnösök a bûntény tagadásában, a csa-
lásban és a bûnpártolásban. Arról nem is szólva, hogy ha ezt a tényt és az igaz-
ságszolgáltatásra való igényt nem ismerik fel a nemzet felôl, akkor világosan 
látszik, hogy semmilyen egységük vagy közösségük nincs az általuk képviselt 
emberekkel. Lezáratlan fejezetekkel nem lehet az ország történelemkönyvét 
továbbírni. A társadalom alapvetô kérdése és sarokpontja ez, ami körül az 
úgynevezett rendszerváltás fordul igazságos vagy diktatórikusan elnyomó, jó 
vagy rossz irányba.

Az elmúlt húsz évben az egymást váltó kormányok sajátossága, hogy mindig 
újat, szebbet, jobbat ígértek, mint a másik, majd hatalomra kerülésük után 
tehetetlenségükért az eltávozott kormányt hibáztatták. Közös bennük, hogy 
mindegyik felejtené a történelmi múltat — okkal. Sôt éppen a távozóban lévô, 
három miniszterelnököt fogyasztó MSZP atyapártjainak, az MKP-nak, az MDP-
nek és az MSZMP-nek a múltja igencsak mocskos és bûnös ahhoz, hogy di-
csekedni lehessen vele.

Ahogy a rómaiak mondják: „A történelem az élet tanítómestere.” Az elmúltak 
ismerete nélkül nem lehet jövôt tervezni és a jelent építeni. A történteket meg 
kell ismerni, a véres múltat fel kell tárni, különösen akkor, ha vannak még élô 
tanúi, szenvedô alanyai. Enélkül olyan helyzet áll elô, mintha egy krimibôl ép-
pen a gyilkosság tényének leírása, alanya és tettese maradna ki, s így a könyv 
érthetetlen és értelmetlen cselekmények sorozatává degradálódna.

Hazánkban a kommunizmus 45 éves horrorregényébôl a gyilkosok és az ál-
dozatok megnevezése hiányzik. Pedig szemléletes példában nincs hiány. A 
második világháború után Simon Wiesenthal vezetésével „nácivadász társaság” 
alakult, amely minden olyan személyt felkutatott, elfogott és bíróság elé állított, 
aki a koncentrációs táborokban teljesített szolgálatot. Tekintet nélkül korára, 
nemzetiségére, önkéntes vagy sorozott voltára, magas vagy éppen semmilyen 
rangjára. Nekik országhatárok, földrészek sem jelentettek akadályt. Sôt a ná-
civadászok hivatalos engedélyek nélkül is elfogták és bíróság elé állították 
népük gyilkosait, mint például Adolf Eichmannt. És ez az igazságszolgáltatás 65 
év eltelte után is tart. Miért nem deríti fel hát a magyar kormány azokat a gyil-
kosságokat, amelyeket a magyar nép ellen követtek el? Moszkva parancsai 
után most Brüsszel jóváhagyására vár?

Kérem, magyarázza el nekem valaki, hogy mi a különbség az ÁVH-s és a ges-
tapós hóhérok tettei és azok megítélése között! Milyen ország az, amelynek 
törvényei három évre ítélnék azokat, akik szóban tagadják a holokausztot, de a 
konkrét gaztetteket elkövetô, közismert ÁVH-sokat nem fenyegeti szigorú fe-
lelôsségre vonással? A gyilkosságokat nem lehet elévültté tenni, különösen ak-
kor nem, ha a gazemberek köztünk élnek. A bûn minden korban bûn, nem csak 
akkor, ha meghatározott csoportokon követik el azt. Aki ezt a tényt nem ismeri 
fel, az vagy ôrült vagy tettestárs, de nem való közhivatalba. Nemcsak azokat az 
emberiség elleni gyilkosságokat kell kivizsgálni, amelyek a hatalomban lévô 
rezsim politikai céljainak és politikusainak megfelelnek, hanem mindet. Az 
összeset! Ezt követeli az ország rendje, társadalma és erkölcse. A hatalomra 
kerülô kormánynak erkölcsi kötelessége az ÁVH-s verôlegények bíróság elé 
állítása, tetteik súlyának megfelelôen a legszigorúbb ítélet meghozása, és annak 
letöltetése, beleértve mindebbe az áldozatok és hozzátartozóik kárpótlását is.

Enélkül önámító és lelket bénító hazugságban élünk.
Pákh Imre (Magyar Hírlap)
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„Olyan szép ez. 
Pityeregni 
kellene”  

Amikor anyám anyja meghalt, anyá-
mat meg akartam ölelni, de ô nem 
akarta. Amikor apám anyja meghalt, 
anyám nem tudta, megölelje-e apámat, 
és szinte jajveszékelt, szaladgált fel és 
alá.

Amikor az én anyám kórházban mú-
latta az idejét, azon aggódtam, hogy 
valamit nem fejezek ki eléggé. Most 
meg azon aggódom, hogy amióta kijött 
a kórházból, kifejezem-e egyáltalán.

Anyák napján mindig is elônyben 
részesítettem a réten szedett virágot. 
Én még anyám kezébe adom, amit ha-
zafelé, az út mellett megállva keresgé-
lek össze, és aggódom is néha, vajon 
védett-e az a növény…

Anyám és apám már sírra teszi a cso-
krot.

Sok itt az anya. Beszélek róluk. 
Anyákról. Enyémrôl, szüleimérôl, má-
sokéról, tiétekrôl. De hol vannak?
Beültek az Országházba.
Ott ülnek, hol máshol ülnének, hiszen 

más hely most nincs, legalábbis más 
helyre nem vagyunk képesek figyelni, 
csak az Országházra. És ha más helye-
ket ebben az idôben nem veszünk fi-
gyelembe, akkor azok a más helyek 
nem léteznek.

Nincsenek sztereotípiával telt kony-
hák, nincsenek gyerekszobák, és nin-
csenek pincelejárók sem, ahol a taka-
rítóeszközök leledzenek. Nincsenek 
temetôk.

Hát az anyák kénytelen-kelletlen 
beültek a Parlamentbe. Mindahányan. 
Lógnak kifelé a végletekig csipkézett 
építmény ablakaiból.

Mert mi már nem lógunk tejben gaz-
dag mellükön, nem fogjuk reszketve 
szoknyájuk szélét. Azt figyeljük éjjel-
nappal, hogy mi történik az Ország-
házban. És az anyák olyanok, hogy kö-
vetelik maguknak a figyelmet. Talán 
megörökölték ezt saját gyermekeiktôl, 
tôlünk, s végül szerepet cserélnek ve-
lünk: ôk lógnának a mi mellünkön, ôk 
fognák a mi szoknyánkat.

És igazuk van. Meg nem is. És akar-
ják ezt az igazságot. Meg nem is.

Olyan szép ez. Pityeregnem kellene, 
és bûnbocsánatért esedeznem. Hogy 
de hát én, mégis.

De nem. Mert az anyák gyerekek is. 
És féltékenyek. Ugyanolyanok, mint 
mi: egy anya gyermekei. És elhanya-
golják az anyjukat ôk is. Van nekik 
anyák napja, van nekünk anyánk, van 
nekik napjuk. És anyák napja amúgy 

is akkor van, amikor szülnek. Amikor 
születnek.

Nesze, anya, csokor, neked, mezei.
Legalább vasárnapra hozzuk ki 

ôket egy kicsit a csipkék közül.
Pion István

(Magyar Hírlap)

Gyermekálmok
Takarékos paraszti családban nevel-

kedtem, ahol kétszer is meggondolták, 
hogy mire költik a pénzt. Nekem ké-
sôbb, középiskolás koromban sem volt 
soha zsebpénzem, mint hasonló korú 
társaimnak. Pedig szerettem az édes-
séget, a könyvet és a mozit. 

De a moziravalót össze kellett kol-
dulnom vasárnapra. A szüle adott leg-
gyakrabban, és azt is elnézte, ha be-
vásárláskor olykor magamnak is 
vettem valamit a boltban. Egy füzér 
fügét, egy tábla csokoládét vagy akár 
nyalókát. De a mama számon tartott 
minden fillért. 

A mozi csodálatos élménnyel gazda-
gíthat egy parasztgyereket. Vasárnap 
már egy órával az elôadás kezdete 
elôtt a mozi elôcsarnokában ácsorog-
tam, várva türelmetlenül, hogy kinyíl-
jon a jegypénztár kis ablaka. Mindig 
az elsô sorban ültem, a támla nélküli 
padokon. Aztán bekapcsolták az udva-
ron a mozi házi áramfejlesztôjét, fel-
hangzott a csengôszó, és megkezdôdött 
az elôadás. Egy másik világ ablakai 
nyíltak ki elôttem. 

Még most is emlékszem a régi mozi-
csillagok nevére. A legnépszerûbb volt 
Harry Piel, játszott Rudolf Valentino, 
Chaplin, Stan és Pan, a nôk közül 
emlékszem még Pola Negri szénfekete 
frizurájára és Asta Nielsen mosolyára. 
Már akkoriban is jó üzletnek bizonyult 
a sorozat. A moziból hazafelé jövet a 
sarkon pipázgató Ádám Jóska bácsi 
megkérdezte tôlem: „Mit játszottak?” 

A fej nélküli lovast! — válaszoltam. 
„Hiszen a múlt vasárnap is azt nézted!” 
Elmagyaráztam, hogy abból legalább 

öt folytatás van, s a jövô vasárnap is 
azt vetítik. Izgalmas történet, nincs 
feje a lovasnak, mégis paripán vágtat 
az erdôben. 

Fillérenként szedtem össze a belépô-
jegy árát. Anyai nagyapám, az öreg 
Molnár soha ilyesmire nem adott 
pénzt. De a nagymama, a szüle meg-
értô volt. Elküldött a boltba vásárolni, 
s a visszajáró összegbôl mindig jutott 
nekem. Ezeket a filléreket egy festett 
pohárban gyûjtögettem. Az ivópoháron 
Ferenc József szakállas arca volt lát-
ható. 

No és a könyvek! A sok ponyva, ame-
lyeket akkoriban is árultak. A sarki 
kocsmáros, Pecze Tóni kis üzletet is 
tartott az ivó mellett. Ott minden kap-
ható volt. Régi kiadású képregények, 
üveggolyók, kis gumilasztik, amelye-
ket az iskolába is bevihettünk, aztán 
rajzlapok, festmények, ecsetek, a 
kocsmáros fiának volt egy mozija is. 
Bele lehetett nézni néhány fillérért. 
Egy színes üveglemezt húzogatott a 
kis Tóni, s mintha ugrált volna valami 
a szemünk elôtt. 

A falu végén terült el a csordalegelô, 
amelynek a közepén egy kis patakocs-
ka csörgedezett. Tele volt vérszívó 
piócával. A szülének hordtam haza egy 
dianás üvegben, fáradt lábaira rakta a 
piócákat, és utána megkönnyebbült. 
„Kiszívták a rossz véremet” — mondo-
gatta a szüle, és pénzt adott nekem a 
piócákért. 

Ez a vizenyôs terület volt a híres Ci-
gánybara. Ha valaki meg akart sza-
badulni valamitôl, ide dobta. A po-
csolyák tetején olykor dobozok 
úszkáltak. Cicákkal. Mert így akartak 
megszabadulni egyesek a kiscicáktól, 
én meg sajnáltam ôket, és kihalásztam 
a nyávogó kartondobozokat. A meg-
mentett kiscicákat a pelyvásban ne-
velgettem, a szüle tejesköcsögeit 
megdézsmálva. Aztán amikor már na-
gyobbacskák lettek a cicák, próbáltam 
ôket eladni, de senki sem vett macskát. 

Erre gondoltam egy merészet, estén-
ként a szomszéd utcákat járva be-
belöktem egy-egy árva kiscicát vala-
melyik ház udvarába. Így sikerült 
megszabadulnom tôlük. 

Aztán végre a szerencse is mellém 
szegôdött. Peczéné, a kocsmáros fele-
sége elhatározta, hogy baromfit nevel. 
Hirtelenében megnôtt a takarmány 
értéke. Csereüzleteket bonyolított. Én 
is a vevôköréhez csatlakoztam. Mindig 
a zsebembe dugtam egy-egy csô kuko-
ricát, amiért aztán kaptam a boltban 
nyalókát, gumilasztit, ponyvaregényt. 

A leghûségesebb cserevásárló a 
szomszéd Csévári bácsi volt. Amint 
felesége, Panna néni elment az esti 
vecsernyére, azonnal akcióba lépett. 
Sokszor magam is hallottam, miként 
sírnak a szomszéd süldôi, mert nem 
kapták meg az adagjukat. Csévári bá-
csi meg fütyörészett az udvaron. Mert 
pálinkára cserélte el a malacok elesé-
gét, a kukoricát. 

Egy csô kukoricáért egy pohárka pá-
linkát adott az öreg Pecze.

Illés Sándor 

Levél
(Feladó: Temesi Ferenc t. zászlós, 

A 483., címzett: Tóth Baba áll. 
tanítónô nagys. úrleánynak, Kis-
templomtanya, Csongrád vm. Er-
zsébet áll. népisk. Ellenôrizte: TF 
zls. Hátoldalon: FEL-BONTVA az 
1939: évi II. tv. 152. § alapján.)

Galícia, 1944. IX. 8. 18 h.
Drága kis Szívem!
Végre nem kell kisbetûkkel írnom, 

mint a tábori lapokon. Köszönöm a le-
velet, a benne küldött virágot és a cik-
keket. Te rád gondoltam, amikor egy 
hegyi legelô mellett mentünk el. Kü-
lönben mindig rád gondolok, ha nem 
alszom. Te itt biztosan egész napon át 
vadvirágot szednél. Festôecsetre vár 
ez a táj. 

Ma az egész zászlóalj rk. honvédei 
megáldoztak. Gyónni nem kellett. Lé-
lekemelô volt. Lelkészünk a régi: Papp 
Toncsi. Kitûnô ember, én még Sze-
gedrôl ismerem. A hangulat csak min-
dég ilyen jó legyen. Bízunk abban, 
hogy harcunk eredményes lesz. 

Ma délután általános fürdés volt a 
sebesen folyó tiszta patakban: megfü-
rödtem én, az embereim és a lovaim. 
Így hát tiszták vagyunk. A legényem a 
zúgó patak partján ütötte fel a sát-
runkat. Az embereim levelet írnak, 
énekelnek, tréfálkoznak, készülnek 
vacsorázni. Az egyik fiú hatalmas le-
velet hozott, és eljátszotta vele, miként 
mennek a szegedi korzón a lányok a 
napernyôvel. Jót mulattak rajta a töb-
biek. Én is mosolyogtam rajta, és 
eszembe jutott, hogy mi csak egyszer 
mentünk esernyôvel. Emlékszel, mi-
kor?

Ellenôriztem az ôröket, és most foly-
tatom. Múlt hónap 30-án írt leveledet 
ma kaptam kézhez. Mostanában tény-
leg lassan jár a posta errefelé. Van 
úgy, hogy 3 napig egyáltalán nem 
érkezik meg. Ilyenkor kicsit szidjuk az 
összeköttetést.

Leveledbôl élénken rajzolódik elém 
az a kép, amitôl én Téged meg akarta-
lak óvni. Hányszor írtam és mondtam, 
hogy délután jöjj Szegedre. Hiszen a 
gyakorlat mindig az volt, hogy déle-
lôttre esett a bombázás. Na meg éj-
szakára. Én csak egyszer éltem át –– és 
robbant már nem messze tôlem akna 
és kézigránát –– mégis igen-igen kel-
lemetlenül éreztem magamat a pin-
cében. Szörnyû érzés hallani a búgást 
és a robbanást, és nem látni semmit.–- 
Úgy érzi az ember, hogy a következô 
biztosan a tartózkodási helye fölött fog 

leesni.
Itt kint más a helyzet. A múlt héten is 

láttuk a repülôgép szándékát, hogy 
bennünket akar legéppuskázni. Lehú-
zódtunk az árokba, és nem történt 
semmi baj. Sajnálom a szülôvárosomat 
nagyon. Sajnos, úgy látom, hogy még 
sok súlyos csapást fog kapni. –– Ezután 
lehetôleg csak délután tartózkodj a vá-
rosban.

„Kis Csacsim”, hát nem kellett volna 
bemenni az ablakon a ruhákért. Most 
már csak az a lényeg, hogy az össze-
szedett holmi rendben kikerüljön hoz-
zád. Ha ez megtörtént, arról légy szí-
ves, értesíts. Erzsi néninek majd fogok 
írni, hogy menjen el a lakásunkra, és 
azt az ablakot csukja be belülrôl is. 
Kedvességedet köszönöm, ezért is sok 
csókot kapsz tôlem. (Összegezd az ígért 
csókokat.)

Ami pedig a Manci és a Csetriék 
ajánlatát illeti, nyugodtan elfogadha-
tod. Bárki más pénzt kérne érte. Az 
általuk nyújtott szolgáltatás pedig 
egyáltalán nem kegyelemkenyér.

Öcsinek a munkaszolgálatát is úgy 
látom, meghosszabbították. Írni fogok 
neki.

Én hál’ Istennek jól vagyok. Egy kis 
hasmenés néha elôfordul. Valószínûleg 
a víz okozza. A hajam szépen nô. Már 
kellene a hajkefe. Most megy egy ôr-
mester Szegedre, hozatok vele. ––

Az ellátásunk német. Változatos az 
élelem. Adnak szardíniát, vajat, mar-
garint, néha még cukrot is. Paraszti 
gyomornak kicsit szokatlan. Szíveseb-
ben ennék szalonnát. Csak marhahúst 
kapunk. Kicsit unom már. Velôskenye-
ret eszem sûrûn. Holnap a legényem 
fôz. Menü: erôleves (valami német ke-
verék), marhasült margarinban sült 
burgonyával és cékla.

Nemrég kaptam meg Erzsi néninek a 
lapját, melyben közli, hogy Lôrinc bá-
csiéknál az ablaküvegeket mind ki-
vitte a légnyomás. Panniék repeszt 
kaptak, az újszegedi rokonaink háza 
megrongálódott. Mindez elég baj, de 
jó, hogy nem történt sebesülés.

Kicsi Szívem, ilyen most az élet. Ma 
nem tudja senki, mit hoz a holnap. Én 
erôsen bízom, hogy megsegít bennün-
ket a Jóisten, és óhajtásunk megva-
lósul. Mostanában azt dúdolom ma-
gamban: „Céltalan bolyongás nélküled 
az élet szép Szerelmesem…” Túlzás 
nélkül írhatom, hogy nincs a napnak 
olyan órája, hogy ne gondolnék Rád. 
De abban biztos vagyok, hogy Te meg-
érdemled ôszinte szerelmemet.

Kicsikém! Ezt a levelemet valószí-
nûleg hamarabb kapod meg, mint az 
eddigieket. Ezen ne lepôdj meg!

(Édesanyám kézírása: Folytatás?)
Úgy látszik, a levél többi része az 

enyészeté lett, vagy a cenzor kezében 
végezte. Két dolog biztos: jövendô 
szüleim nagyon szerelmesek voltak 
egymásba. A stílusnyûvészet iránti 
szerelmemet pedig nem drága jó édes-
apámtól örököltem.

Temesi Ferenc 
(Magyar Hírlap) 

József Attila: 

Mama
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még ôszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késô,
most látom, milyen óriás ô -
szürke haja lebben az égen,
kékítôt old az ég vizében. 

Tenyeremben az életem
A szem a lélek tükre, mondják oly sokan. A tenyerünk pedig az életünké, 

mondta tegnap nekem valaki, miközben elkapta a kezem, megszorongatta, majd 
mohón vizsgálgatni kezdte.

„Add csak ide a jobbat! — mondta. — Tévedés, hogy a balt kell nézni.” „Ô lesz 
gyerekeim anyja!” — rikkantotta egy szomszéd szemlélô. „Hallgass már, Pityu! 
— kérte életem megmondója —, ez most komoly!”

„Nézd, szívem — kezdte mélyen a szemembe nézve. — Ez a szívvonalad. Te 
szegény… Ez nem ér össze…. Nézd! Itt az látszik, hogy volt egy hosszabb nagy 
szerelem, annak már vége, de azok a vonalak összeértek. Van még itt egy 
halovány kis csík, de az már ugyan össze nem ér a többivel, slussz-passz, neked 
annyi. Se házasságot, se több nagy szerelmet nem látok. Édesem, azért ne törj 
le. Fiatal vagy, csinos, egy gyereket azért csak összehozol, ha mástól nem, hát itt 
a Pityu. Ne rám haragudj, bogaram, hogy elmondtam, ez az élet a dög. A sor-
sunk az a sorsunk, emelt fôvel kell viselni, bármit is mér ki ránk. Ezt a szontyola 
arcot! Hát most odalettél, mi? Na gyere, meghívlak egy italra. Az enyém se 
jobb, nehogy azt hidd.”

Távozás után, bevallom, villanyfénynél magam is elkezdtem vizsgálni a te-
nyerem. Tényleg ennyi lenne? Minden oda van karcolva? De ha én TÉNYLEG 
akarom? Ahogy a Quimby írja: „Sorstalan utakon fejvesztve kutatom ôt.” Bele 
van skiccelve, hogy úgy végezzem, mint szegény Marilyn Monroe? (Nem olyan 
híresen és szépen, hanem olyan magányosan.) Egyszer már magamra hoztam a 
frászt, mert az életvonalam összevissza lett a végén, erre én elkönyveltem, 
hogy tuti megbolondulok életem alkonyán. Aztán a szaki azt mondta rá, hogy 
nem, csak sokat utazok. Nagyszerû. Íme, a magányos bolygó hollandi, talán egy 
gyerekkel. Remek móka ez a tenyérvizslatás, jól bele lehet merülni az önsaj-
nálatba. Elképzelni száz meg száz sanyarú önsorsot.

Aztán hirtelen megriadtam: Hiszen én egész eddigi életemben hittem. Úgy 
hittem, mint senki más, hogy létezik, és jön. A barátnôim hiába próbálták le-
rángatni felhôrôl lógázó lábaimat, én nem adtam. Nem adtam a hitemet, hogy 
én is ülök majd egy padon nagyon idôsen, fogom a szerelmetes bácsikám kezét, 
és amikor egymásra nézünk, még mindig olvadozunk. A félelem, bevallom 
felkúszott, és elárasztott, mert rádöbbentem, erre az eshetôségre még soha 
nem gondoltam. Mármint amit a tenyerem akar. Hogy ne legyen holtomiglan-
holtodiglan. Hogy ne legyen másik felem a világban.

Aztán az ember felkel, csinálja a dolgát, jön-megy, él, és ezek a szavak kez-
denek ismét beleszürkülni a hétköznapok varázsába. A kérdés csak néha-néha 
ugrik vissza: most hát elôre meg van írva a sorsunk vagy mi alakítjuk?

Szerencsi Éva (Nagyítás) 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 
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is leginkább csak a feketék nyerik 
meg, de évente két-három, aszfalton 
teljesített hosszú távú verseny még 
simán belefér.

–– És a dopping?
–– A maiakat nem tudom, mi nem 

doppingoltunk. C-vitamint meg szôlô-
cukrot szedtünk. Az NDK-sok azonban 
sokat áldoztak erre, az eredményeiket 
ismerjük. Tetszik vagy sem, de így 
volt. 1968-ban Mexikóban, az olimpián 
harminc olyan gyógyszer volt, amelyet 
nem tudtak kimutatni. A rakéta–ellen-
rakéta elv mûködött. Ha én tudtam 
róla, bizonyára a fejesek is, de nem 
tettek ellene. Bizonyára ez ma sincs 
másképpen. Usain Bolt teljesítménye 
már-már földön kívüli.

–– Akkor, amint hallom, esélyünk 
sincs a felzárkózásra. Maradunk a fu-
tottak még kategóriában.

–– Rengeteg mindennek kellene vál-
toznia ahhoz, hogy csak azt mondhas-
suk, legalább elindultunk fölfelé. És 
ebben csak kismértékben ludas a ha-
zai edzôtársadalom.

–– Ha ilyen tisztán látja a hibákat, mi-
ért nem állt edzônek?

–– Én már az amatôr világban profi 
módon gondolkodtam, és ez sokaknak 
nem tetszett akkoriban. A lányommal 
régebben edzôsködtem volna, de el-
ment a kedvem. Az egyik lakótelepi 
iskola tanulóit tanítottam atletizálni. 
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a 
gyerekek nem köszönnek a felnôttek-
nek, és hogy mennyire lezüllött az ér-
tékrendjük. Megpróbáltam ôket kicsit 
az életre is nevelni, de reménytelennek 
tûnt. A tanár azt mondta, túl kemény 
vagyok, így hagytam az egészet a 
francba. Felnôtteket edzeni pedig nem 
volt lehetôségem. Azt is látnom kellett, 
hogy a focira tízszer annyi pénz jutott, 
mint az egyéni sportokra. Így nem lát-
tam értelmét belevágni, szélmalomhar-
cot vívni.

–– Jöttek helyette a vattacukrok. 
Azok legalább tisztelettudóak, nem 
szólnak vissza.

–– Anyagilag nem álltam valami fé-
nyesen, ezért egy idôben kénytelen 
voltam vattacukrot árulni. Ami akkor 
jó ötletnek tûnt. Az iskolák elôtt árul-
tam, de nem szívesen csináltam, elég-
gé megviselt idegileg.

– Sokat reklamáltak a túl ragacsossá 
vált ifjú vevôk?

– Nem is gondolná, mennyire stresz-
szes egy meló az.

–– Ûzi még az ipart?
–– Á, már rég nem. Abbahagytam. 

Aztán voltam ruhatáros és vízóra-leol-
vasó is, de már azzal sem foglalko-
zom.

–– Mibôl él most?
–– Nyugdíjas vagyok, nyolcvanezer 

forintot kapok, de hát ez semmire sem 
elég. Így most mellékesen méhész-

kedem.
–– Honnan jött az ötlet?
–– Berekfürdôn futottam, edzettem, 

és láttam egy kaptárt. Érdekelt a do-
log. Odamentem az öreg bácsihoz, és ô 
mesélni kezdett a méhekrôl. Tetszett 
az egész, fôleg az, hogy ôk szembôl 
szúrnak. Minálunk ez nem jellemzô. 
Húsz éve vágtam bele, és megszeret-
tem ôket. Minden állatnak lelke van. 
Aki nem tud azonosulni velük, az ne 
tartson állatot.

–– Mennyi ideje marad így a futásra?
–– Azért arra mindig marad. Még ha 

nem is olyan intenzitással, mint régen, 
de ez örök szerelem. Rendszeresen ka-
pok meghívást nemzetközi veteránver-
senyekre. Így indultam Szalonikiben, 
Belgrádban, Németországban és sok 
más helyen.

–– A nyögések is a régiek még?
–– A légszomj megmaradt. Azt mond-

ák, pontosan úgy futok, ahogy ötven 
éve, mikor 1960-ban ifiválogatottként 
felfigyeltek rám.

–– Akkoriban azt hitték, hogy száz 
méter után összeesik, és meghal. Be-
széltem az egyik versenytársával, aki 
azt mondta, roppant zavaró volt ez a 
zihálás, hörgô lélegzés. Ez egyfajta 
elterelô hadmûveletnek is beillett, 
nemde?

–– Nem. Egyszerûen ilyen vagyok. 
Nem akartam én senkit sem megté-
veszteni, idegesíteni, felbosszantani. 
Megjegyzem, ma már más hang is 
kíséri a futásomat. A megkopott térd-
ízületeim pattogása méterekrôl hall-
ható.

–– Az 1968-as mexikói olimpián még-
sem tudta megtéveszteni az ellenfele-
ket, csupán a huszonnegyedik lett. Pe-
dig a világverseny elôtt Stockholmban 
az ötezer méteren új országos csúcsot 
állított föl, amelyet aztán csak har-
mincnégy év után tudtak csak meg-
dönteni.

–– Az az edzésmunka, amelyet itthon 
elvégeztem, magaslati szinten már 
nem volt jó. Pedig napi ötven kilomé-
tert futottam, s az akkori formám a 
harmadik, negyedik, ötödik helyre 
minimum jó lett volna Mexikóban.

–– Tudom, mindenki többet, jobbat 
várt öntôl, Mecsert az éremesélyesek 
között emlegették itthon. Nagyot csa-
lódott?

–– Persze. De nemcsak én szerepel-
tem le, hanem az összes tengerszinti 
versenyzô. A magaslat a vártnál is 
erôsebb volt, legyôzött.

–– Nem sejtette, hogy kudarc várhat-
ja?

–– A próbaolimpián már éreztem, 
hogy nem lesz jó, de azért erre nem 
számítottam.

–– Edzôje, Híres László állítólag vér-
rel írt levelet a minisztériumba, hogy 
vigyék ki ôt is az olimpiára, mert Me-

cser csak így, vele tud jó eredményt 
elérni. Igaz ez a legenda?

–– Ez nem legenda, valóban így tör-
tént. Híresen fanatikus ember volt, de 
hülyeséget csinált ezzel a véres levél-
lel. Egy-két dolgot tanultam tôle, de 
volt, hogy ott hagyott, és fél év után 
találkoztam vele ismét. De nem estem 
kétségbe, megoldottam, magam állí-
tottam össze az edzésprogramomat. 
Szuggeráltam magam, hogy ki kell 
jönnie az eredménynek. És Stockholm-
ban ki is jött.

–– Harmincnégy év után egy belgi-
umi versenyen sikerült ezt a szakállas 
rekordot megdöntenie Csillag Ba-
lázsnak. Haragudott rá emiatt?

–– Á, dehogy. Sôt megkerestem, és 
gratuláltam neki. Nagyon rendes srác, 
örülök, hogy ô „gyôzött le”. Azt mond-
ta, hogy ezután sokkal nagyobb futó-
nak tart engem, mint saját magát, hi-
szen 1968-ban én a világ elitjét utasí-
tottam magam mögé.

–– Arra gondolt már, kiszámolta, 
hány kilométer lehet a lábában?

–– Versenyzôkoromban napi ötven, 
havi ezerötszázharminc kilométert is 
begyûjtöttem, ma már azért ennél jó-
val kevesebbet megyek, de még min-
dig futok. Úgy becsülöm, a négyszáz-
ezren már túljutottam. Azaz meg-
jártam a Holdat oda-vissza. De újra 
már nem indulnék el.
Pályakép
Mecser Lajos (1942. szeptember 23., 

Bükkaranyos), hosszútávfutó, SBTC
22-szeres magyar bajnok, 5000 m-es 

síkfutás országos csúcstartó (1968. jú-
lius 3.-2002. július 20.), Európa-bajnoki 
2., 10 000 m (1966, Budapest)

Rudnevs ismét megtalálta 
góllövôcipôjét

Nem okozott meglepetést a labdarúgó 
NB I 25. fordulójának záró mérkôzése, 
a Zalaegerszeg 3-0-ra legyôzte a Diós-
gyôr gárdáját. Az élen továbbra is a 
Videoton áll, két ponttal megelôzve a 
címvédô Debrecent. Ôket a Gyôr és a 
Zalaegerszeg követi. A Nyíregyháza 
és a Diósgyôr helyzete egyre remény-
telenebb.
ZALAEGERSZEG–DIÓSGYÔR 

3-0 (2-0)
Zalaegerszeg, 3000 nézô.
Negyedóra sem telt még el a mérkô-

zésbôl, amikor a Zalaegerszeg már 2-
0-ra vezetett: elôbb Rudnevs lôtt be 
közelrôl egy Malinauskasról elé pat-
tant labdát, majd Magasföldi használta 
ki Sadjo hibáját, s szerzete meg a má-
sodik zalai gólt. A harmadik Zete-ta-
lálat a 73. percben esett, ekkor Rajco-
mar játszotta magát a tizenhatos jobb 
oldalán, nagyszerû középre adását 
Rudnevs lôtte a hálóba.
MTK–DEBRECEN 2-3 (2-0)
Hidegkuti-stadion, 1000 nézô.
Két remek góllal szerzett kétgólos 

elônyt az elsô félidôben az MTK: Lá-
zok szabadrúgásból, Szatmári pedig 
egy jól eltalált, kiválóan helyezett lö-
vésbôl vette be Verpecz kapuját. A 
hajrát azonban a debreceni csapat 
kapta el jobban, s szûk negyedóra alatt 
fordítani tudott. A mostanában bomba-
formában lévô Feczesin duplázott, a 
mindent eldöntô találatot pedig Czvit-
kovics lôtte.
KAPOSVÁR–VIDEOTON 1-3 (1-1)
Kaposvár, 2500 nézô. 
A Videoton sem akart lemaradni a 

DVSC mögött, így hozta a kötelezôt, s 
3-1-re legyôzte a Kaposvárt idegenben. 
A fehérvári együttes már a negyedik 
percben megszerezte a vezetést Niko-
lics révén, ám Zahorecz negyedórán 
belül egy büntetôbôl egalizált. A Vidi 
csak a második játékrész közepén tud-

ta a maga javára fordítani a találkozót, 
ekkor Zahorecz buktatta Nikolicsot, 
Alves pedig belôtte a tizenegyest. A 
brazil légiós a ráadás pillanatiban is 
villant egyet, s bebiztosította a vendé-
gek sikerét.

NYÍREGYHÁZA–KECSKEMÉT 2-3 
(1-2)

Nyíregyháza, 1500 nézô. 
Felváltva forogtak veszélyben a ka-

puk az elsô félidôben, a sûrû gólvál-
tásból a Kecskemét jött ki jobban az 
elsô félidôben, itt megszerzett egygó-
los elônyét pedig hamar sikerült nö-
velnie a szünet után. A végén Bugerra 
büntetôbôl szépített, s Simon kiállítása 
miatt újra megnyílt az út a hazaiak 
elôtt, ám ezt már nem tudták kihasz-
nálni, s kikaptak az alsóházi derbin.
PAKS–GYÔR 1-1 (0-1)
Paks, 1500 nézô. 
Tököli Attila megint a sírból hozott 

vissza egy pontot a Paksnak, miután a 
nyolcvanadik percben egy ziccerbôl 
kiegyenlítette a Gyôr vezetô gólját. A 
Paks ezzel megszerzett a negyedik 
pontját tavasszal, amivel még mindig 
a leggyengébb mérleget tudhatja ma-
gáénak.
 VASAS–HONVÉD 2-2 (1-2)
Illovszky-stadion, 2500 nézô. 
Bár a Vasas vezetett a mérôzésen Ba-

kos szépségdíjas szabadrúgás-góljá-
val, ám a Honvéd a félidô közepén 
Cuerda és Hajdú találatával fordított, 
s egészen az utolsó tíz percig tartani is 
tudta elônyét. Ekkor azonban jött a 
tunéziai Benunesz, s egalizált. Igazsá-
gos döntetlen született.
HALADÁS–PÁPA 4-2 (2-1)
Szombathely, 5000 nézô. 
Az elsô félidô közepén hét perc alatt 

három gólt láthatott a szép számú pub-
likum, ebbôl a Haladás kettôt, a Pápa 
pedig egyet szerzett, s ugyanez volt az 
arány a második félidôben esett talála-
tok esetében is. A szombathelyi gárdá-
ban duplázni tudott a sérülésébôl nem 
rég visszatért Kenesei Krisztián, aki 
alig 20 percnyi játékidô alatt rezegtette 
meg kétszer a vendégek hálóját.
 FERENCVÁROS–ÚJPEST 0-1 (0-1)
Albert-stadion, 10 000 nézô. 
A Ferencváros elôtt adódott több le-

hetôség az elsô és a második félidôben 
is, ám Adnan és Rósa, majd Ferenczi is 
csak a kapufát találta el, míg Kabátnak 
sikerült bevennie Megyeri kapuját: a 
35. percben remek labdát kapott Bar-
czitól, s kapásból, állítás nélkül a bal 
felsô sarokba lôtt. A meglehetôsen 
küzdelmes mérkôzés utolsó pillanatai-
ban elôbb Elding lôtt lesrôl a hálóba, 
majd Rósa hibázott ordító ziccerben, 
így végül a vendégek meg tudták ôriz-
ni egygólos elônyüket, s három ponttal 
távozhattak az Albert-stadionból.
Az élmezôny:
1. Videoton 57 pont
2. Debrecen 55
3. Gyôr 44
4. Zalaegerszeg 43
5. Újpest 42

Aki megjárta a Holdat 
„Az NDK ellen versenyeztünk, éle-

temben elôször a válogatottban. Akkor 
láttam elôször Mecser Lajost. Talán 
ezerötszázat, talán háromezret futott. 
Nagyon csúnyán vonszolta magát, és 
nyögött közben. Azt hittem, hamar fel-
adja. Nem adta fel. Sem akkor, sem 
késôbb. Soha. Inkább még gyorsabban 
futott. És nyert. Sokszor, nagyon sok-
szor nyert. Igen nagy atléta lett belôle” 
–– ezt a Nemzetközi Atlétikai Szövet-
ség (IAAF) késôbbi fôtitkára, Gyulai 
István mondta róla. A nagy futó, a hu-
szonkétszeres magyar bajnok Mecser 
Lajos ma már nyugdíjas, és nem atlé-
tákat, hanem méheket nevel.

–– Miért ragaszkodott ahhoz, hogy itt, 
a Salgó Hotelben találkozzunk?

–– Ez kellemes hely, közel van a tar-
jáni lakásomhoz, és itt, a Salgó vára 
alatt zajlott két hete a Zenthe Ferenc-
emlékfutás, amelyen százötvenen vet-
tek részt, köztük több külföldi is. A le-
gendás színmûvészrôl kevesen tudják, 
hogy Salgótarján szülöttje, és mi ily 
módon is szeretnénk neki emléket ál-
lítani.

–– Ez igaz, sokaknak más jut eszébe 
manapság Tarjánról.

–– Sajnos igen, és ez nagyon szo morú. 
Ha Gyôzike vécére megy, az már cím-
lapsztori. Hihetetlen, mennyire elron-
tották, lezüllesztették ezt az országot. 
A nemzetnek nincs erkölcsi tartása. 
Ma már nincsenek értékek, példaké-
pek, ideálok, pontosabban olyanok, 
akiket követni lehetne.

–– Ez az önök hibája is, hogy a sport-
ban is alig akad olyan egyéniség, akire 
igazából felnézhetnének a gyerekek.

–– Valószínûleg ebben van némi igaz-
ság.

–– Ráadásul az atlétikában, pontosab-
ban a futásban már évtizedek óta alig 
játszunk még epizódszerepet is. Mit 
gondol, miért estünk ennyire vissza?

– Ez az oktatásból fakad. Elemi dol-
gokat nem tanítanak meg a gyerekek-
nek. És én azt is hiányolom, hogy már 
nem létezik a szülô–gyerek–tanár kap-
csolat. Nincs, aki megmondja a gye-
reknek, miben tehetséges, vagy ha 
meg is mondja, akkor azt a szülô nem 
veszi figyelembe. Vannak dolgok, 
amik megkerülhetetlenek. Ha a gye-
rek nem tud alázattal sportolni, akkor 
nem is fogja vinni semmire. A ház is 
összedôl alap nélkül. Bármennyire is 
fáj sokaknak, az egészséget nem lehet 
pénzért megvenni, szükséges hozzá az 
állandó testi aktivitás: a munka és a 
rendszeres sport. Én még mindig, így, 
hatvanhét évesen is arra törekszem, 
hogy naponta egyszer legalább a dup-
lájára emeljem a pulzusom. Egy jóko-
ra kiizzadásra minden embernek na-
ponta egyszer szüksége van. Ezt pedig 
már a gyerekekkel tudatosítani kell, 
ráadásul ôk még könnyebben ránevel-
hetôk erre. Ezért is vállalok el öröm-
mel olyan emlékfutásokat, amelyek 
tanító célzatuk mellett a testedzést, a 
sport adta fair play-t is átérezhetik a 
gyerekek, s ez a mindennapi életben is 
óriási hasznukra lesz. 

–– De visszatérve a futásra, más eu-
rópai nemzetek atlétái, pontosabban a 
fehérek nem játszanak fôszerepet a 
világ élvonalában. A színes bôrûek 
uralják a sportágat. Ez azért nem az 
oktatás miatt van.

–– Igen, ez nem. Ez bizony genetika. 
De a magaslati emberek is jobban bír-
ják a terhelést, mint mi. Meg az is so-
kat számít, hogy az afrikaiak termé-
szetes edzésben vannak, futva járnak, 
és ez az ôseiktôl öröklôdött. A termé-
szetes talajnál nincs jobb futófelület. 
Persze, tudom én jól, hogy a maratonit 

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. Dézsmának. A decima (ti-
zed) szóból ered, 2. Brazíliáé, 3. Fehér 
és sárga színûvel, 4. Felsô-Volta, 5. A 
hemoglobin nevû, vastartalmú fehér-
je, 6. Hattyú, 7. Az anglikán egyházé, 8. 
A homorúan vésett követ, drágakövet, 
9. Józsué, 10. Hegylánc.

E heti kérdéseink:
1. Hányéves volt csipkerózsika mi-

kor hozzá ment az ôt felébresztô her-
ceghez?

2. Ki volt a hírhedt csejtei várúrnô?
3. Ki játszotta a Conan, a barbár címû 

film fôszerepét?
4. Milyen színû a malachit?
5. Melyik sportágban van Kiefer-for-

duló?
6. Melyik folyó vizében keresztelték 

meg Jézust?
7. Hány lépcsôfoka van a híres római 

Spanyol-lépcsônek: 138, 338, vagy 538?
8. Melyik legendás egüttest alapítot-

ták a Gibb fivérek?
9. Hogy hívták a bibliai Noé három 

fiát?
10. Mibôl készül a mexikói nemzeti 

eledel a tortilla?

A válaszokat jövô heti számunkban 
közöljük.

Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
Doktor úr baj van a légzésemmel.
–– Majd megszüntetjük.

* * *
Öregember botorkál be a kocsmába.
–– Adjon egy liter bort.
–– Vöröset vagy fehéret?
–– Mindegy. Színvak vagyok.

* * *
Nagymama a kisunokájához:
–– Kisfiam, én nem értem ezeket a 

mai zenéket!
–– De nagymama, ez a porszívó!

* * *
 A pesti férj táviratot kap a felesége 

vidéken élô családjától:
–– Anyósod nagyon beteg. Stop. Az 

orvosok feladták. Stop.
A férj választávirata:
–– Remélem, nem a mi címünkre. 

Stop.
* * *

Két barát sétálgat az erdôben:
–– Látod azt a hatalmas fát? Képzeld, 

tavaly két perc alatt felmásztama tete-
jére.

–– Ne mondd! És látta valaki?
–– Aha, egy medve...

* *  *
Asszony diktálja a végrendeletét:
–– „Hamvasszanak el és poraimat 

szórják szét a McDonalds parkolójá-
ban.”

–– De miért? –– kérdezi a közjegyzô.
–– Biztos akarok lenni benne, hogy a 

gyerekeim minden héten meglátogat-
nak.

* * *
–– Halló, Doktor úr? A kisunokám 

lenyelte a tollamat.
–– 5 perc múlva ott leszek. –– mondja 

a doki.
–– És addig mivel írjak, ceruzával?

* * *
Repülôjegyet vásárol egy utas:
–– Szeretnék New Yorkba repülni, a 

csomagjaim felét kérem Miamiba, a 
másik felét pedig Ausztráliába vinni.

–– Ezt sajnos nem tudjuk megcsinál-
ni!

–– Nem-e? Pedig tavaly sikerült...
* * *

Kohn és Grün összevesznek. Kohnt 
azonban bántja a lelkiismeret.

Elmegy a rabbihoz, elmondja a szto-
rit és megkérdi, mit lehetne tenni.

A rabbi azt mondja, hogy bocsánatot 
kell kérni.

Kohn ebbe nem megy bele, inkább 
hazatér.

Otthon tovább furdalja a lelkiismeret, 
emiatt újra felkeresi, a rabbiját s meg-
kérdi:

–– Biztos, hogy bocsánatot kell kér-
ni?

–– Teljesen biztos.
–– De lehet telefonon is?
–– Lehet.
 Jól van, Kohn otthon feltárcsázza 

Grün lakását. A túloldalon beleszólnak:
–– Halló?
–– Halló, Kovács lakás?
–– Nem, Grün lakás.
–– Akkor bocsánat.

* * *
–– Hogyan tudsz vitába keveredni az 

anyósoddal?
–– ???
–– Mondj neki bármit.

* * *
–– Apu! Mi a különbség az egylövetû 

puska és a géppisztoly között?
–– Az egylövetû olyan, mint amikor 

én beszélek. A géppisztoly meg olyan, 
mint amikor anyád beszél.

***

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
A divatról szeretnék néhány szót ej-

teni, bár ezen a területen laikus va-
gyok. Egy-egy ruha vagy öltöny szép-
sége nagyrész attól függ, hogy ki 
hordja. Ismertem olyan férfit, akire 
egy rádobott krumpliszsák is remekül 
mutatott, míg volt olyan, akire a bel-
város legjobb szabója is szabhatott, 
mégis úgy állt rajta, mind kecskén a 
zsakett. Se szeri se száma manapság a 
különbözô ruhabemutatóknak, tátott 
szájjal bámulom a zerge lábú, darázs-
derekú, ide-oda hajlongó manökeneket, 
amint tavasszal bemutatják az ôszi 
kollekciókat. Engem fôként az nyûgöz 
le, hogy milyen sok félék ezek textil-
fantazmagóriák, de ugyanakkor nem 
tudom elképzelni, hogy hol hordhatók, 
hacsak nem a bolondok házában. Meg 
kell jegyeznem, egy-egy ilyen öltözék 
viselése külön tudomány, nem elég 
csak úgy hebehurgyán magunkra 
hányni, viselni is tudni kell. Vannak 
hölgyismerôseim, akik remekül ki 
tudják választani, melyik a legelônyte-
lenebb részükre. Aki molett, az föl-
tétlenül üleprepesztô nadrágot húz 
magára, aki meg sovány az meg lö-
työgôs, bô ruhában akarja elhitetni 
környezetével, hogy gömbölyded, telt-
karcsú alakot rejteget.

Amire személy szerint mindig kí-
váncsi vagyok: vajon milyen az „új-
nak” bejelentett férfidivat? A nôiben 
hellyel-közel még csak akad valami 
meghökkentô újdonság, pl. borítókas-
hoz hasonló szoknya, s hozzá gólya-
fészek, mint fejtetô, de a férfiak öltö-
nyeinél igazi meglepetés még soha 
nem ért. A férfidivat az utóbbi idôben 
képtelen megújulni, az alapkoncepció 
a kabát és a nadrág. A pantalló tulaj-
donképpen egy nagyobb átmérôjû 
henger, amely két vékonyabb csôben 
folytatódik, ezekbe kell bebújtatni a 
lábakat. A kabátnak meg két ujja van, 
ezekbe jönnek a karok, a zakó hol két 

máskor három gombbal zárható. Jog-
gal kérdezem tehát, hogy mi ebben az 
új? Akkor lenne igazán forradalmi e 
két ruhadarabnak viselése, ha a kabát 
két ujjába dugnánk a lábainkat és 
hátul gombolnánk be, míg a nadrág-
szárakba a karjainkat csúsztatnánk, és 
elôl a sliccen kukucskálnánk ki erre a 
megkergült világra…

* * *
Az asszonyi lélekrejtelmes, kiismer-

hetetlen, mint az óceánok mélye. Ha a 
feleség húsz éves házasság után hir-
telen a férjének kezd szépítkezni, új 
frizurát csináltat, szexi fehérnemût 
húz magára, annak valami oka van. A 
férjezett asszonyok –– miután a férj-
hez menést elérték –– sosem emberük-
nek akarnak tetszeni, (ezen már rég 
túl vannak) inkább a meg nem hódított 
férfiaknak, mert a nô mindig sikert 
akar aratni, még tudat alatt is, amelyik 
asszony viszont már nem akar hódí-
tani, az megszûnik nô lenni. A szépít-
kezés tehát arra utal, hogy hûtlenné 
lett férjét akarja visszahódítani annak 
szeretôjétôl. Az eset sajnos kilátás-
talan, mert sok estben a csalfa férj 
akkor fog visszatérni hites feleségé-
hez, ha a szeretôje ráunt, s végérvé-
nyesen kirúgta. Viszont, ha a férj 
minden átmenet nélkül figyelmes 
kezd lenni –– régen megunt –– nejéhez, 
mint vôlegénykorában, az azt jelenti, 
hogy szeretôje elhagyta, és most vi-
gaszt keres –– jobb híján a feleségé-
nél.

* * *
Egy újabb tanulmány kiderítette, 

hogy az asszonyok sokkal kevesebbet 
hazudnak, mint a férfiak, legalábbis, 
ügyesebben „lódítanak”, mint a férjek. 
Peter Stiglicz bécsi hazugság-kutató 
„hantaskáláján” a nôk állnak az élen, 
ami korukat és testsúlyukat illeti. A 
félrelépéseknél viszont a férfiak ve-
zetnek legkülönbözôbb meséikkel. 
Hajmeresztô hülyeségekkel igye-
keznek kimagyarázkodni házon kívüli 
etyepetyéikbôl. A hölgyek félrelé-
pésérôl bölcsen hallgat a derék oszt-
rák sógor.

* * *
Ha egy munkás a Shanzani (Dél-Ko-

rea) bútorgyárban ki akarja venni 
nyári szabadságát, 5O nôstény és 5O 
kanlegyet kell összefognia, majd le-
adnia a mûhely fônökének. A vállalat 
vezetôsége így akarja megakadályozni, 
hogy az alkalmazottak egy idôben 
menjenek szabadságra… 

* * *
Mindig van valami izé…
A Nairobi baleseti kórházba beszál-

lítottak a mentôk egy súlyos sebe-
sültet. Ám a szolgálatban lévô ügye-
letes mentôorvos váratott magára, 
ugyanis nem tudott elszakadni a tv-tôl, 
amely ekkor a Kenya-Ghana labdarú-
gó döntômérkôzést közvetítette. A de-
rék doki feszült figyelemmel nézte a 
meccset, amely hosszabbítással és 11-
es rúgásokkal Ghana válogatottjának 
gyôzelmével végzôdött. A szerencsét-
len sebesült sajnos nem tudhatta meg, 
hogy melyik együttes lett a bajnok, 
mert a harmadik gólnál csendesen 
elhunyt.

* * *
Az eset a dél-itáliai Avelino nevû vá-

roska többszintes bérházában történt. 
Egy leányzó és barátja benn ragadtak 
a liftben, s mire elindult, a lányka más-
állapotos lett, és ebbôl persze óriási 
botrány keletkezett. A csitri 17, a vô-

legénye meg 20 esztendôs volt. Föl 
akartak menni az V. emeletre meglá-
togatni a lányka szüleit, ám áram-
szünet állt be, a lámpa elsötétült, és a 
felvonó megakadt a II. és a III. emelet 
között. A papa riadoztatta a tûzoltókat, 
a mama meg vigasztalta a bennreked-
teket, maradjanak nyugton, azonnal 
jön a segítség. A fiú megnyugtatta a 
mamát, „jól érzik” magukat, ne ideges-
kedjenek. Egy óra múlva végre ki-
szabadultak, s nem sokára rá a leány 
bevallotta szüleinek, hogy a liftben 
történtek következtében cca. 9 hónap 
múlva eggyel többen lesznek. A papa 
tombolt dühében és perrel fenyegette 
a házmestert, 100.000 EU kártérítést 
követelt, mondván: — ha az az átkozott 
lift nem akad meg, a lányomnak nem 
lett volna alkalma teherbe esni! — 
üvöltötte magánkívül. A házmester 
viszont azzal érvelt, nem biztos, hogy a 
párocska a felvonóban „produkálta” a 
jövendôbeli bébit, ez megtörténhetett 
egy ligeti bokor aljában is. Végezetül 
happy enddel ért véget az ügy, mert a 
baba világrajövetele után egy hónap-
pal megtartották az esküvôt és egyút-
tal a keresztelôt is…

* * *
Egy amerikai milliomos szépasszony 

— jobb dolga nem lévén — eljött ide az 
Alpesekbe hegyet mászni. Sajnos 

azoban figyelmen kívül hagyta a la-
vinaveszélyt jelzô táblákat, és egy 
lezúduló hógörgeteg maga alá temette. 
Szerencsére sikerült a vakmerô höl-
gyet megmenteni. Amikor fölnyitotta 
igézô, szép szemeit, fölsóhajtott: —
Szeretném a megmentômet hálából 
egy velem eltöltött szerelmes éjsza-
kával megjutalmazni! Erre megmond-
ták neki, hogy ez némi nehézségbe fog 
ütközni, ugyanis, aki kikaparta a hó 
alól az egy jól megtermett bernáthegyi 
mentôkutya volt, így a mámoros éj-
szakából aligha lehet valami. Bár ki 
tudja…?

* * *
A kommunizmus csôdje után Orosz-

országban föléledt a magánvállalkozási 
kedv. Egy Kolomna-i polgár nyulakat 
tenyészt, ami persze nem lenne új-
donság, ha nem nyúltej termelésrôl 
esne szó. A derék ruszki váltig állítja, 
hogy 25 nyuszika annyi tejet ad le, 
mint egy jól tejelô marha. Sôt állítólag 
sokkal ízletesebb, mint a tehéntej. A 
magam részérôl csak gratulálni tudok 
a szemfüles tovarisnak, bár nehezen 
tudom elképzelni, hogyan feji a tap-
sifüleseket. Sokért nem adnám, ha 
végig nézhetnék egy nyuszifejést, 
már csak azért is, mert szeretek jókat 
röhögni.

* * *

Hétfôn reggel 92 ezer diák hajolt a 
feladatlapok fölé a magyar érettségin, 
és jó nevetni rajtuk, mert mi már túl 
vagyunk az egészen. Érdemes próbát 
tenni, mire emlékszel az érettségi 
anyagból magyarból és történelembôl, 
vagy ámulj el, hogy valamikor ezeket 
tudtad vagy tudnod kellett volna. 

Kitôl származik a következô idézet? 
„Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy 
soha a földnek golyóbisán egy nemzet 
sem tehette addig magáévá a bölcses-
séget, mélységet, valameddig a tudo-
mányokat a maga anyanyelvébe bé 
nem húzta. Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, de idegenen soha-
sem.”

 • Bessenyei György
 • Kármán József
 • Kazinczy Ferenc
 • Széchenyi István
Milyen strófaszerkezete van a követ-

kezô idézetnek: „És te virulj gyásztér! 
A béke magasztos ölében,/ Nemzeti 
nagylétünk hajdani sírja, Mohács!”

 • disztichon
 • alkaioszi strófa
 • aszklepiadészi versszak
 • Balassi-strófa
Kitôl származik a következô idézet? 

„Kertészkedem mélán, nyugodtan,/
Gyümölcsfáim közt bíbelek;/Hozzám a 
tiszta kék magasból/Egyes daruszó té-
velyeg.”

 • Petôfi Sándor
 • Berzsenyi Dániel
 • Arany János
 • Vörösmarty Mihály
Ebben a mondatban a tagmondat mi-

lyen grammatikai viszonyban van a 
fômondattal? „De sem a kô-, sem a vá-
lyog-, sem a faépületen nem látszik, 
hogy mibôl van építve.”

 • kapcsolatos mellérendelés
 • a fômondat okhatározói alárendelô 

mellékmondata
 • a fômondat alanyi alárendelô mel-

lékmondata
 • a fômondat minôségjelzôs vagy 

értelmezôi alárendelô mellékmondata
Ma milyen országok találhatók az 

ókori Mezopotámia területén?

 • Irán, Azerbajdzsán
 • Irak, Szíria, Törökország
 • Szaúd-Arábia, Jordánia
 • Pakisztán, Afganisztán, Türkme-

nisztán
A felsoroltak közül melyik vallás mo-

noteista?
 • buddhizmus 
 • lámaizmus
 • iszlám
 • sintoizmus
Mikor vezették be a pengôt Magyar-

országon?
 • 1867
 • 1901
 • 1926
 • 1933
Ebben a szövegben mi nem igaz? 

„Széchenyi István és Kossuth Lajos a 
magyarországi reformkor két kiváló 
politikusa volt. Magát a reformkort is 
Széchenyi 1830-ban megjelent Hitel 
címû mûvének megjelenésétôl szok-
ták számítani. Széchenyi 1844-ben ala-
pította meg a Védegyletet. A Védegy-
let azzal a céllal alakult, hogy a magyar 
gazdaság fejlôdését segítse.”

 • A Védegylet nem a gazdaság, ha-
nem a honvédség megerôsítésére jött 
létre.

 • A Védegyletet nem Széchenyi, ha-
nem Kossuth alapította.

 • A Hitel nem 1830-ban, hanem 1825-
ben jelent meg.

 • A reformkort nem a Hitel, hanem a 
Stádium 1831-es megjelenésétôl szá-
mítjuk.

Mikorra került a magyarság a többi 
nemzetiséggel szemben abszolút több-
ségbe Magyarországon?

 • 1715
 • 1880
 • 1900
 • 1923
Melyik társadalmi kategóriába tar-

tozott a két világháború között a bir-
tokos parasztság?

 • nagypolgárság
 • kispolgárság
 • középosztály
 • elit 

Ma le tudnál érettségizni? 
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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

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.   

OTTHONA takarítását vállalja tiszta, 
pedáns magyar házaspár.

Hívja Csillát: 0415 414 648.
(Sydney A 42)

LAKÁS eladó Budapest Széchényi 
hegy tetején. Egy szobás, erkély, há-
borítatlan kilátás a nemzeti park mel-
lett. Ingyenes internet, felújított, bú-
torozottan eladó mivel lányomhoz köl-
tözöm Ausztráliába. Érdeklôdni 0423 
657-585 vagy indiboer@yahoo.com.au

(A43)

SZAKÁCSOT keresünk, aki család-
nak fôzzön. Hívja a 9362-3051 (Sydney) 
számot.       (A44)

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

MAGYARORSZÁGON élô, három 
fiatal ember, munkát szeretne vál-
lalni Ausztráliában. Ûveges Péter 34 
éves, épület és mûbútor asztalos, 
Kricshneider László 25 éves, szakács, 
Kricshneider Dávid 23 éves, asztalos. 
A szakmánktól eltérôen, minden más 
munkát képessek vagyunk ellátni, 
józan életûek vagyunk, nem iszunk 
szeszesitalt. Beteg, 70 éves nagy-
mamánk QLD.-ban él, egyedül, segít-
ségre volna szüksége, amit mi tud-
nánk nyújtani neki. Kapcsolatfelvétel: 
a (07) 4157-3697, vagy a magyar-
országi 0011-36-28-612-380 telefon-
számokon lehetséges.

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

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

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) 9337-4089
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