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KÍVÁNUNK! 

Június 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Klotild nevû olvasóinkat.
Klotild: A német Klothilde névbôl 

származik, ami a germán Chlothilde 
fejleménye. Jelentése: a dicsôségért  
harcoló nô. 
Köszönthetjük még: Cecília, Célia, 

Cicelle, Zília nevû barátainkat.
Június 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bulcsú nevû olvasóinkat.
Bulcsú: Régi magyar személynévbôl. 

Eredete bizonytalan. Lehet, hogy a ma-
gyar búcsú szóval azonos, jelentése ez 
esetben: bocsátó, tudniillik a vérszer-
zôdésben vért kibocsátó. 
Köszönthetjük még: Felicián, Ferenc, 

Kerény, Kerubina nevû barátainkat.
Június 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bán, Fatime nevû olvasóinkat.
Bán: Régi magyar méltóságnévbôl 

származó keresztnév.
Fatime: Az arab eredetû  Fatima név 

alakváltozata. Rokon név: Fatima.
Köszönthetjük még: Bán, Bonifác, 

Ferdinánd, Reginald, Valéria nevû 
barátainkat.
Június 6. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Norbert, Cintia nevû olvasóinkat.
Norbert: A német Norbert névbôl vet-

tük át, mely a Nordbertbôl jön, jelen-
tése északi fény. 
Cintia: A Cynthya névbôl származik, 

ami eredetileg a görög Artemisz isten- 
nô mellékneve.
Köszönthetjük még: Fülöp, Klaudia,  

Klaudetta, Kolos, Norberta, Tak-
sony nevû barátainkat.
Június 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Róbert nevû olvasóinkat.
Róbert: A német Robert névbôl, 

amely a germán Hródberth fejlemé-
nye. Jelentése: fényes hírnév.
Köszönthetjük még: Robin, Ariadné,  

Arianna, Kocsárd, Oriána, Rober-
tina nevû barátainkat.
Június 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Medárd nevû olvasóinkat.
Medárd: A német Medard névbôl. 

Ennek ôsi germán formája: Matha-
hard. Elemeinek jelentése: hatalmas 
és erôs.
A néphit szerint ha ezen a napon esik 

az esô, negyven napig esni fog.
Köszönthetjük még Medárda, Tas, 

Vilmos, Zorán nevû barátainkat.
Június 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Félix nevû olvasóinkat.
Félix: A latin Felix névbôl. Jelentése: 

boldog.
Köszönthetjük még Bódog, Elôd, 

Farkas, Felicián, Lívia, Ludovika 
nevû barátainkat.

A jelenleg a Chicago Egyetemen dolgozó kutató gyógyszerésznek tanult a 
budapesti Semmelweis Egyetemen és a Los Angeles-i Kalifornia Egyetemen 
(UCLA), majd doktori fokozatát a Columbia Egyetemen szerezte meg. Egyetemi 
tanulmányait követõen több, a kígyóméreg gyógyászatban történõ használatára 
irányuló kutatásban vett részt, és õ indította el az elsõ kígyókkal foglalkozó, 
herpetológia kurzust a Columbia Egyetemen. Jelenleg elsõsorban kobrákkal 
foglalkozik, azt kutatva, hogy miért nem ártalmas a mérgeskígyók számára a 
saját mérgük.

A National Geographic Emerging Explorers nevû programja olyan fiatal, 
tehetséges felfedezõk, kutatók, fényképészek támogatására jött létre, akik már 
bebizonyították, hogy milyen kiemelkedõ személyiségek szakmájukban. Az 
ösztöndíjra jelentkezni nem lehet, a kiválasztott kutatók egy csoportja tesz ja-
vaslatot a National Geographic-nek, és a nyertesek csak a nyilvános ered-
ményhirdetéskor értesülnek arról, hogy jelöltek voltak. Az ösztöndíj értéke 10 
000 amerikai dollár 

A ragasztott hústermékek 
félrevezetik a fogyasztókat. 

A sonka legyen sonkából!
Egyre népszerûbbek az élelmiszerpiacon azok a hústermékek, melyek meg-

jelenésükben egész sonkára, lapockára vagy karajra emlékeztetnek, valódi 
eredetüket tekintve azonban a húsfeldolgozás melléktermékeként megmaradt 
különálló húsdarabokból préselik össze ôket. Az eljárás során egy speciális 
kötôanyagot alkalmaznak stabilizátorként, egy fibrinogént tartalmazó, trom-
binalapú enzimkészítményt.

Jelenleg kidolgozás alatt áll az Európai Bizottságnak azon irányelvtervezete, 
mely az élelmiszer-adalékanyagok felhasználásának szabályairól rendelkezik. 
Az Európai Parlament állásfoglalásában elutasította a Bizottság jogszabály-
tervezetét, mert a képviselôk többségét aggasztják a  mûhúsokkal  kapcsolatos 
kételyek.  

Tabajdi Csaba szocialista EP képviselô a téma kapcsán kifejtette:  A trom-
bin használatának célja, hogy a fogyasztók számára húsdarabokat egységes 
hústermékként kínáljanak. Ezáltal nyilvánvalóan fennáll a fogyasztók félre-
vezetésének kockázata, amelyet meg kell akadályoznunk. Nyilvánvaló, hogy 
ezek a termékek elsôsorban árfekvésük miatt vonzóak, de a legtöbb vásárló 
nem tudja, mit is fogyaszt valójában. Nem arról van szó, hogy ezek a húster-
mékek ártalmasak lennének az egészségre, egyszerûen csak megtévesztôek. 

A Bizottság jelenlegi irányelvtervezete kimondaná, hogy az ilyen árukon 
kötelezô  legyen feltüntetni a többféle húsrészt tartalmazó készítmény meg-
jelölést. Megtiltaná továbbá a trombin élelmiszer-adalékanyagként való hasz-
nálatát étteremben vagy egyéb közétkeztetési intézményben felszolgált hús-
termékekben. Ez utóbbit azonban nagyon nehéz ellenôrizni. 

    Tabajdi kifejtette –– a Bizottság irányelvtervezetében foglalt termékcím-
kézési feltételek nem jelentenek védelmet a fogyasztókban a hústermék egy-
séges volta kapcsán kialakuló félrevezetô és hamis képzetek ellen. Ebbôl ki-
folyólag fennáll a fogyasztó félrevezetésének kockázata, ha a trombint 
tar-talmazó hústermék fogyasztásával kapcsolatban nem megfelelô tájékoz-
tatás alapján hoz döntést a vásárló. 

A tiszta, virágos Debrecenért
A Tiszta, Virágos Debrecenért Mozgalom 2010-ben is folytatódik. Ennek je-

gyében a május 20. és június 20. közötti idôszakban az egyéni önkormányzati 

Kitelepítések, munkatáborok, 
Rákosi-éra 

Több mint tízezer embert deportált 1950 és 1953 között a Rákosi-rendszer, 
mindenféle bírósági ítélet nélkül földönfutóvá, jogfosztottá téve ôket –– hangzott 
el kedden a deportálások 60. évfordulója alkalmából rendezett tudományos 
szimpóziumon.

A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete (HKEE) 
hitvallása szerint a széles nyilvánosság számára ismertté kell tenni a kom-
munista kitelepítések tényét, történetét, hogy többé ne fordulhassanak elô ilyen 
súlyos jogsértések. A tudományos szimpózium elôadói közül Ungváry Kriszti-
án történész a tragikus események hátterét elemezve emlékeztetett arra, hogy 
a kommunizmust a szovjet vezetôk exportálható „megváltó” ideológiának tekin-
tették. „Az ötvenes évek kitelepítéseit egy 1939-es (!) törvény alapozta meg, 
Rákosiék tehát a Horthy-korszakban hozott jogszabályt hívták segítségül” ––
figyelmeztetett ugyanakkor Jávor Béla ügyvéd, megjegyezve: a kommunista 
hatalom arról is döntött, hogy a kitelepítetteknek nem jár vissza semmilyen 
tulajdon. Saád József, az ELTE docense elmondta, hogy tucatnyi tábor mûkö-
dött a Hortobágyon és az Alföld más részein. A volt deportáltak társadalmi 
visszailleszkedési problémáiról szólva a szociológus hozzáfûzte: a kényszer-
munkatáborok kialakítása az ötvenes évek társadalomkísérletének részét ké-
pezte. 

A késôbbiekben jellemzôen nagyon is különbözôképpen kerültek ki ebbôl a 
helyzetbôl az elhurcoltak: voltak, akik megerôsödtek lelkileg és egyéb téren is, 
de voltak, akik súlyosan megbetegedtek, sokan rákosak lettek az állandó stressz 
helyzettôl.

Széchenyi Kinga író azt magyarázta, hogy a Rákosi-diktatúra számtalan 
atrocitása között rendkívül súlyosak és kevésbé tragikusak is voltak, a kitele-
pítések mindenesetre a súlyosabbak közé tartoztak. Az úgynevezett osztályi-
degeneket és a rendszerrel nem rokonszenvezôket egyaránt elhurcolhatták, 
mindazonáltal nem hoztak bírósági ítéletet esetükben, mert valójában nem kö-
vettek el semmit –– hallhattuk, ahogyan azt is: már azért is elvihettek bárkit, ha 
a gyermekét beíratta hittanra. 

A kommunista diktatúra részérôl a deportálásoknak egyébként több célja 
volt: a veszélyesnek ítélt elemeket el lehetett távolítani a városokból, az osztá-
lyok nélküli társadalom víziójához pedig hozzátartoztak ezek az akciók. Mivel a 
deportáltak kénytelenek voltak elhagyni ingatlanjaikat, lényeges szempontként 
jelent meg az általános lakáshiány orvoslása, az elhurcoltakkal ráadásul az álla-
mi gazdaságokban kényszermunkát lehetett végeztetni. „A kitelepítések jelen-
tôsen megváltoztatták a társadalom összetételét” –– jegyezte meg az író, majd 
hozzátette: a további tudományos kutatás rendkívül fontos, mert ennek az ese-
ménysornak sok részlete máig feltáratlan, s ma is sokaknak érdeke a mester-
séges amnézia fenntartása.

Deportálásokból a Csehszlovákiában élô magyaroknak is kijutott. Popély 
Árpád szlovákiai magyar történész emlékeztetett arra, hogy az 1945 utáni 
években több tízezer felvidéki magyart deportáltak Csehországba, jellemzôen 
kényszermunkára. Ezt a magyar szakirodalom a nevén nevezi, ám a szlovák ma 
is jórészt munkaerô-toborzásnak titulálja –– hallhattuk. Ezen deportálások célja 
amúgy a magyar–szlovák lakosságcsere kikényszerítése volt –– állítja Popély 
Árpád.

A HKEE által alapított Kollektív Emlékezet Ôrzôje díjat az idén –– állandó 
támogató munkájáért –– Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány magyar-
országi irodavezetôje vehette át Eötvös Pétertôl, az egyesület képviselôjétôl.

Magyar kígyókutató lett 
a National Geographic egyik 

felfedezô ösztöndíjasa
Egy magyar kutatót is választott 2010-es ösztöndíjasai közé az amerikai 

National Geographic Society tudományos szervezet. Takács Zoltán elsõsorban 
mérgeskígyókkal foglalkozik, kutatóútjai során már 133 országban járt, 
és elképesztõ kalandokban volt már része.

Takács Zoltán már minden kontinensre eljutott. Expedícióira általában ma-
gányosan, egy hátizsákkal, egy fényképezõgéppel és egy szövetminták gyûj-
tésére alkalmas eszközzel indul. A legtávolabbi esõerdõkben, sivatagokban és 
korallzátonyokon kutat a veszélyes mérgeskígyók után, hogy méreg- és DNS-
mintát gyûjtsön tõlük. Védték már katonák a kalózoktól a Fülöp-szigete-
ken, menekítették már ki a polgárháborús Laoszból helikopterrel, és túlélt 7 kí-
gyómarást, valamint egy köpködõ kobra támadását.
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HÍREK Braun haragszik
Saját blogjában feszegeti a bicepszét 

Braun Róbert, a Magyar Nemzeti Bank 
fôtanácsadója. Azért haragszik a szak-
ember, mert több polgári sajtóorgánum 
(Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Ma-
gyar Fórum, Hír TV) nyilvánosságra 
hozta, hogy a felesége, Braun-Rozgonyi 
Krisztina, a Nemzeti Hírközlési Hiva-
tal elnöke csaknem egymilliárd forin-
tot költött el külsôs ügyvédekre közbe-
szerzés nélkül. Braun dolgozata nem 
nélkülözi a tahó elemeket, az ôket bírá-
ló újságírókat például nemes egyszerû-
séggel „csahosoknak” nevezi, akiknek 
szerinte az a feladatuk, hogy a most 
jövô „újundokokat” dicsôítsék. A Hír 
TV-vel és lapunkkal kapcsolatban így 
fogalmaz az izomból blogoló elôember: 
„Senki ne féltse ôket”, mert „a csahiz-
mus megoldja a nyelvi nehézségeket”.

Ehhez képest Simor András jegybank-
elnök nemrég kiváló kommunikációs 
szakembernek nevezte a háborgó Bra-
unt… Itt jegyzem meg, Simor való-
színûleg nem olvasta a független jegy-
bank dolgozóira vonatkozó etikai kódex 
elôírásait, amely megenged ugyan kö-
zéleti tevékenységet, ám csak akkor, 
ha az összhangban áll a társadalom 
általános megítélése szerinti közérdek-
kel, mentes a szélsôségektôl, és nem 
befolyásolja kedvezôtlenül a Magyar 
Nemzeti Bank megítélését. Na most a 
tahó beszólásokkal blogoló hebrencs 
fôtanácsadó nem feltétlenül felel meg 
ezeknek az elvárásoknak, legfeljebb ha 
a jegybank kocsisaként lenne alkalma-
zásban. Következik ebbôl, hogy a „ki-
váló kommunikációs szakember” cí-
met Braunra biggyesztô Simor András 
helyesebben tenné, ha áttanulmányozná 
a fent említett etikai kódexet. (Bár erre 
a kis idôre már minek?) 

Mosolymérleg
A közelmúlt politikatörténeti tárlatát 

tekintheti meg, aki kimegy az utcára. A 
választás kampányplakátjai, -portréi 
néznek vissza ránk jövôbe tekintô nagy 
-nagy bizakodással. Eredeti szerepük 
véget ért, csak az arcok végtelen derû-
jének értékelése maradt. A gyôztesek 
portréival találkozunk még, a vesztese-
kéinek sorsa egyelôre ismeretlen. 
Utóbbiak zöme valószínûleg beleszür-
kül a mindennapokba. Lesznek, akik 
színes hírekben, bûnügyi rovatokban 
hívják fel magukra ismét a figyelmet. 
Vesztesre is várhat tarka karrier.

Nem tud végképp eltûnni az a po-
litikus –– ha veszített, akkor sem ––, 
akinek karrierje ciklusokon átívelt. 
Dávid Ibolya ábrándosan félrebillentett 
fejére nemcsak az átejtett MDF-hívôk 
emlékeznek majd. A szocialisták batto-
nyai fenegyereke, a közelmúlt Marosán 
Bucija, Karsai József, bár kifogyott a 
szuszból, veretes szappanoperái sokáig 
közöttünk maradnak. Debreczeni Jó-
zsef illuzionista emlékét szintén meg-
ôrzi majd az utókor. A makaói agresz-
szort, Veres Jánost sem feledjük 
egyhamar, nyájas tekintete, ugráló 
szemgolyói pótolhatatlan ûrt hagynak 
maguk után. Bokros Lajos is része 
marad a magyar politika kórtörténe-
tének, tervezett megszorításainak hiá-
nyát érezni fogjuk. (Hál’ istennek!) 
Hosszú a sor…

Akik pedig okkal mosolyogtak ránk a 
plakátokról, azokról sokat hallunk 
majd. Nekik kell majd ebbôl a rom-
halmazból felépíteniük a mosoly or-
szágát. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Hummer terepjárókat is kaphat 
a magyar honvédség az USA-tól

Tízmillió dollárnyi keretbõl fejlesztheti a honvédség afganisztáni haditech-
nikáját, a pénzt az amerikai védelmi minisztérium biztosítja. Páncélozott gép-
jármûveket, éjjellátókat, éjszakai célzó berendezéseket és irodai eszközöket is 
kaphat majd a honvédség, de lehet, hogy 14 Hummer terepjárót is beszereznek 
a magyar katonáknak.

Többek között új, páncélozott gépjármûveket és egyéb eszközöket kap Ma-
gyarország az amerikai védelmi minisztérium felajánlásaként –– mondta 
Tömböl László vezérkari fõnök szombaton az MTI-nek adott tájékoztatójában 
az afganisztáni Mazari-Sarifban.

A vezérezredes elmondta, hogy elsõsorban a különleges mûveleti képesség 
fejlesztésére fordítják az Egyesült Államoktól kapott, mintegy tízmillió dollár 
értékû keretet. Az amerikai felajánlásnak és a magyar kérésnek megfelelõen 
páncélozott gépjármûveket, éjjellátókat, éjszakai célzó berendezéseket és iro-
dai eszközöket kap a honvédség. Magyarország a felajánlott keretbõl például 
14 korszerûsített, páncélozott Hummer terepjárót és más, nagyobb páncélzattal 
ellátott jármûveket is kaphat –– tette hozzá.

Az amerikai védelmi minisztérium március végén jelentette be, hogy több 
más állam mellett Magyarország is különleges pénzsegélyben részesül az Af-
ganisztánba utazó csapatok „képességeinek javítására”. A Pentagon pontosan 
9,98 millió dollárnyi eszközzel támogatja a honvédséget. A Pentagon a támo-
gatás bejelentésekor közölte: a pénzt arra költik, hogy az érintett országok 
katonái jobban együtt tudjanak mûködni a terrorellenes és stabilizációs mûve-
letekben az amerikai erõkkel Afganisztánban.

képviselôk elültethetô egynyári virágpalántákat –– bojtocskát, paprikavirágot, 
záporvirágot, álló és futó muskátlit, álló petuniát, gumós begóniát, begóniát, kis 
és nagy kaspós balkonnövényeket, nagy- és kisvirágú büdöskéket –– osztanak 
az érdeklôdôknek. A város költségvetése a képviselôi keretbôl egyéni képvise-
lônként 150 ezer forintot biztosít erre a célra.

Emlékmû épül 
a diktatúrák áldozatainak 

Lomnici Zoltán volt fôbíró, a tanács alapító elnöke elmondta, olyan szimbó-
lumot kívánnak létrehozni, amely mind a kommunizmus, mind a nemzeti szoci-
alizmus áldozatairól megemlékezik, ugyanis „nem lehet kettôs mércét alkal-
mazni”. Az alkotás azt is demonstrálná, hogy hazánknak mennyire fontos az 
emberi jogok tisztelete, ebbôl a szempontból ugyanis manapság nem túl jó a 
hírünk a világban. A szoborállítás közadakozásból valósulna meg. Ismeretes, 
hogy az Emberi Méltóság Tanácsa több neves közéleti személyiség –– köztük 
Kányádi Sándor költô, Melocco Miklós szobrászmûvész, Jókai Anna író és 
a Széchenyi Tudományos Társaság elnöke, Szunai Miklós –– támogatásával 
jött létre azután, hogy Lomnici tavaly közzétette a keresztényellenes, rasszista, 
antiszemita és magyarellenes retorika térnyerése elleni felhívását, amelyhez 
több mint tizenháromezren csatlakoztak. A tanács politikamentes.

Az Év Múzeuma
Ünnepélyes keretek között került sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 

megrendezett Múzeumok Majálisa programsorozat keretében Az Év Múzeuma 
díj és kitüntetô cím átadására.

Az Év Múzeuma 2009 díjat és kitüntetô címet a Dr. habil. Holló József ny. 
altábornagy, címzetes egyetemi tanár által vezetett HONVÉDELMI MINISZ-
TÉRIUM MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAS HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚ-
ZEUM nyerte el. 

A Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM Magyar 
Nemzeti Bizottsága, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Múzeumi Osztálya 
és a Magyar Nemzeti Múzeum -–– a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi 
Szakmai Kollégiumának támogatásával minden évben meghirdeti Az Év Mú-
zeuma pályázatot.  Az Év Múzeuma  díj és kitüntetô cím az azt elnyerô intéz-
ménynek szakmai rangot ad, elismeri munkássága minôségét, színvonalát és 
országos nyilvánosságot biztosít számára. A pályázatot kiíró szakmai szerve-
zetek olyan múzeumokat részesítenek elismerésben, amelyek kitûnnek kiál-
lításaik témaválasztásának újszerûségével, eredeti megoldások alkalmazásával, 
megfelelnek a kulturális javak minél szélesebb körû hozzáférhetôsége elvének 
és a látogatóbarát szemléletmódnak.

Magyar elismerés Cannes-ban, 
Kocsis Ágnesé a kritikusok díja
Kocsis Ágnes a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatásával, magyar-

holland-osztrák-francia koprodukcióban készült második játékfilmje már a 
múlt hétvégén nagy sikerrel mutatkozott be a 63. Cannes-i Filmfesztiválon. A  
nagyvilág filmkritikusait tömörítô FIPRESCI zsûri szombat délután adta át 
díjait Cannes-ban. Az „Un certain regard” (Egy bizonyos tekintet) elnevezésû 
rangos válogatásban bemutatott 19 alkotás közül a kritikusok zsûrije Kocsis 
Ágnes filmjét, a Pál Adrienn-t ítélte a legjobbnak – olvasható a 
dokumentumban. 

„Nagyon megtisztelô számunkra ez a díj. A filmkritikusok véleménye nagy 
mértékben meghatározhatja a leendô közönség ízlését, választásait. Azt hiszem, 
a mi filmünknek – amely egy magyarul beszélô, erôsen szerzôi film – szüksége 
van az ilyen elismerésekre, hogy könnyebben eljuthasson a nézôkhöz.” – 
köszönte meg üzenetében a fiatal magyar filmrendezô a cannes-i díjat. 

A Pál Adrienn címû film Piroska, egy „túlsúlyos, érzéketlenné vált ápolónô” 
története, „aki nem tud ellenállni a krémes süteményeknek. Az elfekvô 
osztályon dolgozik, az életét körbefonja a halál. Egy napon útra kel, hogy 
megkeresse régen elvesztett gyerekkori barátnôjét. Miközben az emlékeit 
próbálja összegyûjteni, ellentmondásos utazásra indul a saját és azok 
emlékezetében, akikkel útja során találkozik” – idézik fel a film történetét.

A Pál Adrienn a Pusztai Ferenc vezette KMH Filmben készült, a holland 
Isabella Films, az osztrák Freibauter Film, a francia Cinéma Defacto, Árpa 
Attila és a magyar Oblomova Film koprodukciójában. A forgatókönyvet a 
rendezô Andrea Robertivel közösen írta, az operatôr Fillenz Ádám volt, a 
fôszerepben Gábor Éva amatôr színész látható. 
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Trianon a magyar költészetben Trianon, a magyar történelem leg-
nagyobb tragédiája, természetesen 
az írókat és költôket is arra ihlette, 
hogy szót emeljenek Magyaror-
szágért, a magyarságért. Ezen az 
oldalon a békediktátum kapcsán 
született versekbôl közlünk válo-
gatást.

Andróczky Lászlóné: 
Adósunk Európa

Volt egyszer egy ország, / ahol élt a ma-
gyar. / A Kárpátok védték, / ha jött a zi-
vatar.

Az idôk folyamán / ráéheztek mások.
Széjjeldarabolták / Nagy-Magyaror-

szágot...

Akartuk? Mi élôk? / Tehetünk mi róla? 
/ Felelôs mindezért: / a vén Európa!

Széttépték országunk’, / sok millió szí-
vet, / kisebbség nemzetünk / öt ország-
ban, így lett.

Ki kérdez ma minket / — Jó nektek így 
élni? / Kinek van jogában / szíveinket 
tépni?

Trianont sínylôdi / hat ország magyarja. 
/ Köztük nem sok akad / aki így akarja...

Fel is sorolhatom: / a szép Kárpátalja
lakossága magát, / ôs-magyarnak vall-

ja.

Ott nyílt meg számunkra / a Kárpát-
medence, / ontotta a magyart / az áldott 
Verecke.

De megjött Trianon / és sorsokkal 
játszva, / csodás országunkat / darabokra 
vágta.

Ekkor szlovák, végül / orosz lett Verec-
ke. / Ez a magyarságnak / mindenkorra: 
lecke!

És így van ma Bánát, / Baranya és 
Bácska. / Hetven év után lenn, / Jugosz-
láviába’.

Ezért román Erdély, / szlovák a Felvi-
dék. / Nagy-Magyarországot, / eképpen 
tépték szét.

Szlovákiában még / azt várják a néptôl: 
/ —— váljon meg örökre / a múlt emléké-
tôl.

Erdélyieknek sem / fényesebb a sorsa. 
/ Ôértük ugyanúgy / felel: Európa!

Vasvillával, bottal / erôltetnék rájuk,
hogy a magyarokból / legyenek romá-

nok...

Nem csak minket sújt a / trianoni átok. 
/ Kik bennünk’ tipornak, / azokra is szál-
lott.

Számukra sem hozhat / mindig boldog-
ságot, / míg más üldözöttként / éli a vilá-
got...

Fontosnak tartom, hogy / Bácskáról 
meséljek, / mert születésemtôl / e vidé-
ken élek.

Ez tanított arra, / hogy mi nekünk só-
haj, / másik nemzeteknek / az ne legyen 
óhaj!

Ne legyen a magyar / mások keze-lába. 
/ És ne alattvaló, / saját hazájába’.

Beszélhesse nyelvét / úgy, ahogy tanul-
ta. / Hisz’ ô tekinthet a / leggazdagabb 
múltra.

Sokaknak nem tetszik, / ha mi ezt ki-
mondjuk; / — de él az igazság / akárhogy’ 
titkoljuk...

Együvé tartozunk. / S büntetnek. Azóta 
— e hét évtizedért — vádlott: — 
Európa!

Babits Mihály: 
Áldás a magyarra

Ne mondjátok, hogy a haza nagyob-

bodik. / A haza, a haza egyenlô volt min-
dig / ezer év óta már, és mindig az ma-
rad, / mert nem darabokból összetákolt 
darab: / egytest a mi hazánk, eleven va-
lami! / Nem lehet azt csak úgy vagdalni, 
toldani.

Máskor is hevert már elkötött tagokkal. 
/ Zsibbadtan alélt a balga erôszakkal. / 
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke, / 
futni kezdett a vér elapadt erébe. / 
Visszakapta ami soha el nem veszett. / 
Nagyobb nem lett avval. Csak egészsé-
gesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünk-
re, / bár a világ minden fegyvere ôrizze. 
/ Mert erôs a fegyver és nagy hatal-
masság, / de leghatalmasabb mégis az 
igazság. / Útja, mint a Dunánk és csil-
lagok útja: / nincs ember, aki azt tor-
laszolni tudja.

Él a nagy Isten és semmise megy kár-
ba. / Magyarok se lettünk pusztulni hiá-
ba, / hanem példát adni valamennyi 
népnek, / mily görbék s biztosak pályái 
az égnek. / Ebbôl tudhatod már, mi a ma-
gyar dolga, / hogy az erôs elôtt meg ne 
hunyászkodna.

Erôs igazsággal az erôszak ellen: / így 
élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
/ Kelnek a zsarnokok, tûnnek a zsarno-
kok. / Te maradsz, te várhatsz, nagy a te 
zálogod. / Zsibbad a szabadság, de titkon 
bizsereg, / és jön az igazság, közelebb, 
közelebb...

Babits Mihály: 
Erdély

Rólad álmodtam, Erdély, / kamasz ko-
romban, Erdély, / messzirül süvegeltek / 
hegyek és fejedelmek. / S ki voltál köny-
vem, Erdély, / ezeregyéjem, Erdély, / 
lettél ifjonti házam / és tanuló lakásom. / 
Három nagy évig, Erdély, / laktam föl-
dedet, Erdély, / ettem kürtös kalácsát / s 
a tordai pogácsát. / Ismertem színed, 
Erdély, / tündérszín ôszöd, Erdély, / 
üveg eged metélô / csúcsaid gyémánt 
élét. / Most versbe szállok, Erdély, / az 
elsô hírre, Erdély, / hogy varázsod ha-
tárát / sorompók el nem állják. / Öreg 
pilóta, Erdély, / ül így gépébe, Erdély, / 
mégegyszer ifjúsága / tájain szállni 
vágyva...

Habár odáig, Erdély, / el nem érhetek, 
Erdély, / hol régi lusta sziklám / ma is 

emlékezik rám. / Oh messze, messze, 
Erdély, / messze még a nap, Erdély, / 
hogy teljes lesz a munka / s az igazság se 
csonka.

József Attila: 
Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büsz-
kesége, / Nem lehet, nem, soha! Oláhor-
szág éke! / Nem teremhet Bánát a rác-
nak kenyeret! / Magyar szél fog fúni a 
Kárpátok felett!

Ha eljô az idô — a sírok nyílnak fel, / 
Ha eljô az idô — a magyar talpra kel, / 
Ha eljô az idô — erôs lesz a karunk, / 
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem 
adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk elôre, / 
Vérkeresztet festünk majd a határkôre / 
És mindent letiprunk! — Az lesz a 
viadal!! — / Szembeszállunk mi a poklok 
kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a ten-
gerár, / Egy csepp vérig küzdünk s áll a 
magyar határ / Teljes egészében, mint 
nem is oly régen / És csillagunk ismét 
tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk, 
/ Fut a gaz elôlünk — hisz magyarok va-
gyunk! / Felhatol az égig haragos szó-
zatunk: / Hazánkat akarjuk! vagy érte 
meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy 
arasszal sem, / Úgy fogsz tündökölni, 
mint régen, fényesen! / Magyar rónán, 
hegyen egy kiáltás zúg át: / Nem en-
gedjük soha! soha Árpád honát!

(1922. elsô fele)

Juhász Gyula: 
Pozsony

Ha alkonyatkor ballagtál a ködben, / 
Mely lágy fátylával a Dunára hullt, / A 
zsongó zajban és a méla csöndben / 
Fáradt szívedbe muzsikált a múlt.

A vén utcákon szinte visszazengett / A 
régi léptek kongó moraja, / Széchenyi 
járt itt és honán merengett, / Amely nem 
volt, de lesz még valaha.

Csokonait itt várta a diéta, / Petôfit is és 
az a nyurga, méla, / Szelíd diák, Revicz-
ky, itt merengett, / Hol most új bánat 
árvul a ligetben, / S a márványszép 
királynô téli estben /Magyarjaira vár a 
Duna mellett.

Juhász Gyula: 
Szabadka

Ó, régi nyár, mikor a vén verandán / 
Két új poéta régi verseken / Elbíbelôdött, 
s a Hold arca sandán / Két nyárfa közt 
bukkant ki az égen.

Ó régi nyár, az ébenóra halkan / El-
muzsikálta már az éjfelet, / Az árnyak 
óriása várt a parkban, / S a denevér 
szállt rózsáink felett.

Ó, régi nyár, a zongorán egy akkord / 
Fölsírt és mélyen a szívünkbe markolt, / 
Künn a kutyák szûköltek elhalóan.

Valami nagy bú olvadt föl a borban, / 
Fájón figyeltünk vén magyar szavakra, / 
S álmában olykor sóhajtott Szabadka!

Bobula Ida: 
A mi határunk

Midôn az Úr ez országot teremté, / 
Gránit-hegyekbôl vont köré határt. / 
Határt, amit el nem mozdíthat senki, / 
Falat, minek az emberkéz nem árt.

Égy ezredévig éltünk itt e földön, / Az 
istenkéztôl vont határ alatt, / Míg jött a 
béke és azok, kik gyôztek, / Nagybölcsen 
új határt alkottanak.

Piros irónnal húzták Trianonban. / 
Az Isten nézi, mosolyog és vár — / 
Elôbb-utóbb majd megmutatja né-
kik: — / Hogy az Övé az igazi határ.

A TRIANON  TÁRSASÁG
Victoriai tagozat rendezésében

2010. június 6-án vasárnap du. 2 órakor
Koszorúzás a Hôsi Emlékmûnél, valamint a 

90-ik évfordulóra Orbán István által
tervezett és faragottt új Kopjafa avatása.

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény.
A  SZINVONALAS MÛSOR KEZDETE d.u. 3-óra

A Magyar Központ Ifjúsági Termében
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )

EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA
90 éve történt Magyarország tragikus szétdarabolása

Nemzeti dalainkat elôadja: 

Zenemühely együttes
Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezôség

Belépôdíj 5 dollár, 18 éven aluliaknak ingyenes
Érdeklôdni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801-2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
A világ elsôszámú sörivói, a csehek 

konzervatívak kedvelt italuk ízét ille-
tôen. A kommunizmus bukása óta 
azonban lassan ôk is felfedezik a pia-
con megkapaszkodott számos mini 
sörfôzde kínálta különleges ízeket. A 
kommunista rendszer 1989-es bukása-
kor egyetlen fajta speciális sört fôztek 
a fejenként 150 liter, rekordmennyi-
ségû sört fogyasztó országban. 2004-
ben már 130 különleges fajta közül 
lehetett választani, az igazi boom pe-
dig az elmúlt öt évben következett be, 
amikor a mini sörfôzdék száma szinte 
megkétszerezôdött a fogyasztói igé-
nyek hatására. 2009-ben a kis cseh 
sörfôzdék már 178 speciális sört állí-
tottak elô. Az ipari sörgyárak szintén 
követték a tendenciát, 83 sörkülönle-
gességgel.

A kommunista Csehszlovákiában nem 
volt ekkora piaca a sörkülönleges-
ségeknek –– mondta Karel Kosar, a 
Sörfôzési és Malátakészítési Kutató 
Intézet vezetôje, aki szerint a szokatlan 
márkák iránti igény a határok meg-
nyitása után jelent meg, valamint a 
különlegességeket keresô turisták ha-
tására.

A helyzet változása ellenére továbbra 
is a hagyományos lager sör –– a ter-
melés mintegy 99,5 százalékával –– a 
meghatározó Csehországban, ahol egy 
pohár sör ára a kiskocsmákban egy 
euró körül mozog.

* * *
A szlovák országos fôügyész helyet-

tese, Ctibor Koál néhány nappal eze-
lôtt kijelentette, hogy a Malina Hed-
viggel kapcsolatos ügyben azért nem 
tudnak elôrelépni, mert Peter Laba 
professzor, akinek ki kellett volna 
egészítenie a vizsgálati jelentést, nem 
cselekszik. A Fôügyészség állítólag 

csupán annyit tud tenni, hogy csök-
kenti a pozsonyi egyetem orvosi kara 
dékánjának honoráriumát. „Koál úr 
akkor nyilatkozott, amikor még nem 
tudott azokról a dolgokról, melyek a 
múlt héten kerültek nyilvánosságra” –
– mondta Trnka fôügyész, aki szerint 
péntektôl olyan jelentôs lépések meg-
hozatalára kerül sor, melyek meggyor-
síthatják a vizsgálati jelentés kidol-
gozását.Miután ezt a Fôügyészség 
megkapja, eldönti, hogy leállítja-e a 
Malina Hedvig ellen indított eljárást 
hamis tanúzás miatt, vagy vádat emel 
a bíróságon.Trnka nem részletezte, 
hogy milyen lépésekrôl van szó. Ro-
man Kvasnica, Malina Hedvig védôje 
semmilyen tervezett vizsgálatról nem 
tud, és véleménye szerint a politikai 
síkra terelôdött ügyben a választásokig 
biztosan nem hoz döntést a Fôügyész-
ség.

* * *
Elsô lépésként 150 erdélyi mûemlék 

magyar-román adatlapjával elindult 
az interneten a Romániai Magyar 
Lexikon –– írja az Új Magyar Szó címû 
bukaresti napilap internetes oldalán. 
A www.lexikon.ro és a www.enciclope
diavirtuala.ro címeken érhetô adatbá-
zis elsô elkészült „fejezete” Erdély 
épített örökségérôl szól, 21 település 
150 fontos mûemlékének részletes, 
fotókkal ellátott leírását tartalmazza 
magyar és román nyelven. A szócik-
kek kizárólag a lexikon számára ké-
szültek Kovács Zsolt mûvészettörté-
nész irányításával, az Entz Géza 
Mûvelôdéstörténeti Alapítvánnyal 
partnerségben. Az alkotók tervei sze-
rint a lexikon.ro egyszerre jelent majd 
korszerû, folyamatosan frissülô, gya-
rapodó kézikönyvet, összetett keresési 
lehetôségekkel ellátott tudományos 

portált és tudományos közösséget.
A lexikonban jelenleg elérhetô 150 

mûemlék legtöbbje kolozsvári, nagy-
váradi és marosvásárhelyi, továbbá 
szerepel köztük nagykárolyi, gyergyó-
szentmiklósi vagy szászrégeni is.

A feldolgozott mûemlékek listája te-
matikailag is nagyon vegyes, várak, 
templomok, mûemlékké nyilvánított 
lakóházak és emlékmûvek egyaránt 
megtalálhatók.

A tervek szerint évente 1–2 új tema-
tikával gyarapítják majd a lexikon.ro-
t. A következô fejezet munkacíme Er-
dély szellemtörténete és 140 szócikket 
tartalmaz, többek között néprajzi, tör-
ténelmi, szociológiai és intézménytör-
téneti tematikákban.

* * *
Tízmillió magyar az eddigi 386 he-

lyett csak 200 parlamenti képviselõt 
enged meg magának, nyolcmillió oszt-
ráknak továbbra is 245 képviselõt kell 
eltartania, ebbõl 62 teljesen felesleges 
szövetségi tanácsost (felsõházi tagot) 
––írta a Kurier nevû osztrák napilap.

Közel háromezer települési önkor-
mányzat, túldimenzionált tartományi 
tanácsok, túl nagy tartományi kor-
mányok és ehhez még a szövetségi 
szint, és ezek együtt mind bürokráciát 
termelnek –– jellemezte az osztrák 
közszférát a független lap kommentá-
tora.

A szerzõ szerint „vissza kellene nyes-
ni” az osztrák közszférát. Az önkor-
mányzatokat sorozatos csõdveszély 
fenyegeti, az állam veszélyesen nagy 
adóssággal küszködik, a tartományok 
viszont úgy tesznek, mintha minden 
rendben volna. A politikai hivatalok 
számának csökkentése populizmusnak 
hangzik, de gazdaságilag is ésszerû. 
„Ha fent csökkentenek, akkor a bürok-

Remény 90 év után  
(elsô rész)
Nem olyan régen még a trianoni rablóbéke 80. évfor-

dulójára emlékeztünk. Sajnos el kell mondanunk, hogy 
még az u. n. rendszerváltozást követô 20 évben sem 
történt lényeges változás illetve haladás azon az úton 
ami a trianoni revizióhoz vezetett volna. Itt fel lehetne 
sorolni az okokat, meg lehetne nevezni a felelôsöket, de 
inkább foglalkozzunk két más témával. Az egyik az, 
hogy miért idôszerû ez a kérdés, miért nem vonult be 
Trianon a történelem könyvekbe a tatárjárás, a török 
megszállás, és az 1848-as szabadságharc eltiprása mellé. 
A másik tárgy azoknak a körülményeknek az összefog-
lalója ami a trianoni rablóbékét eredményezte.

Arra a kérdésre, hogy miért kell, illetve kellene foglal-
kozni Trianonnal idézzünk egy külföldi és egy magyar 
választ. Sir Bryan Cartledge eminens brit történész, 
diplomata, politikai tanácsadó így fogalmazott:

   „Magyarországot ezeréves történelme során számos 
szerencsétlenség sújtotta amelyeket mind túlélt: a XIII 
században elpusztitották a tatárok, 1526-ban legyôzték 
és meghódították az oszmán törökök..., az ország elve-
szítette mindkét világháborút, az 1950-es években Rá-
kosi Mátyás terrorja következett, majd az 1956-os for-
radalmat szovjet tankok fojtották vérbe. A trianoni bé-
keszerzôdés mindezeknél tragikussabb volt, mert kö-
vetkezményei maradandók. A megszállás, a vereség és 
az elnyomás okozta sebek mélyek lehetnek de begyó-
gyulnak. Az amputáció visszafordithatatlan.”

A másik idézet Illyés Gyulától való:
„Trianon... nekünk, mivel ott törtek idegenbe minden 

harmadik magyart s ott szabdalták szét anyanyelvünk 
területeit afféle embervágóhidat charniert idéz.”

A jövô század történészei számára biztosan érdekes 
téma lehet az, hogy ezt az egyszerû igazságot a Csonka-
Magyarország politikumának jelentôs része még a rend-
szerváltás után sem tudta felfogni illetve magáévá ten-
ni.Ôk reflex szerüen kigúnyolták, le sovinizták, és lefa-
siztázták azokat akik Trianont merték emliteni. (Ennek a 
viselkedésnek az okairól már most terjedelmes dolgoza-

tokat lehetne írni).
De van remény! Van, amikor azt láttuk, hogy az a haza-

fiságból elégtelenre vizsgázó „haladó” politikai tábor 2010-
ben nagyon megcsappant, és olyan pártok is vannak, amik 
még egy képviselôt sem küldhettek a parlamentbe. Van re-
mény, amikor a határon túli magyarok megkaphatják a ket-
tôs állampolgárságot, és van remény amikor egy helyes 
nemzetstratégia kibontakozását tapasztalhatjuk.

Szerencsétlenségünkre éppen most Európa és az egész vi-
lág gazdasági és pénzügyi gondokkal küzd és ezért az egész 
páneurópai mozgalom válságban van. Szerencsétlenségünkre 
a magyar államháztartás a 8 éves szoci rablógazdálkodás mi-
att igen nehéz helyzetben van és nincs pénz sok olyan pro-
jektre aminek mindnyájan örülnénk. Ugyanakkor sok olyan 
dolog jöhetne számításba ami nem terhelné a költségvetést. 
Például, a Szabadság téren áll a Bandholz amerikai tábornok 
szoborja az amerikai követség elôtt. A tábornok 1919 október 
5-én csak egy lovaglópólcával „felfegyverkezve” megakadá-
lyozta, hogy a román katonaság kifossza a Magyar Nemzeti 
Múzeumot. Minden évben az amerikai katonai atassé Harry 
Bandholz születésnapján megkoszorúzza a szobrot. Itt két 
dolgot lehetne megfontolni: 

1. A trianoni emlékgyülést minden évben június 4-én a Sza-
badság téren tartsuk meg.

2. A magyar állam vezetô személyiségei (köztársasági el-
nök kormányfô stb) csatlakozhatnának a Bandholz szobor 
koszorúzásához a tábornok születésnapján.   

A szobor 1940 és 1989 között nem volt eredeti helyén, az 
amerikaiak kérték, hogy újra állitsák fel a Szabadság téren a 
követség elôtt ami közvetlen id. Bush elnök budapesti láto-
gatása elôtt meg is történt. Így valószínû, hogy amerikai 
részrôl nem lesz kifogás. Ha viszont az oláhok tiltakoznak (az 
ilyesfajta szomszéd-érzékenységre a magyar baloldali „hala-
dók” nagyon vigyáztak), akkor rá lehet mutatni a háborús 
bûnös etnikai tisztogató Avram Iancu lovasszobrára ami a 
Székelyföld fôvárosának Marosvásárhelynek fôterét csúfítja. 
(Avram Iancu etnikai tísztogatása 1848-ban arról is hírhedt, 
hogy ez volt az ilyenfajta háborús bûntett elsô esete a Kárpát 
medencében.)

(Folytatjuk)
Kroyherr Frigyes    



rácia is csaknem automatikusan mér-
séklõdik” –– olvasható a Kurierban.

Emellett nem is kell milliárdos nagy-
ságrendûnek lennie a megtakarításnak 
–– érvelt a lap. Doris Bures infrastruk-
túráért felelõs osztrák miniszter azt 
mondja, évi 55 millió eurós megta-
karításnak is nagy hatása lehet. Ha 
ennyivel többet fordítanának Auszt-
riában infrastrukturális kiadásokra, az 
egymilliárd eurós építõipari befekte-
tést eredményezne. Így már megéri 
elgondolkozni néhány tisztség jövõje 
felõl –– vélekedett a Kurier.

* * *
Összmagyar ifjúsági találkozót szer-

vez ôszre a Vajdasági Magyar Diák-
szövetség (VaMaDiSZ), amely az idén 
már eddig is több ifjúsági programot 
szervezett a szerbiai autonóm tarto-
mányban. A Vajdasági Magyar Diák-
szövetség tájékoztató körutakkal 
kezdte az évet. Ezek a körutak lehe-
tôséget adtak Vajdaság-szerte a ma-
gyar diákoknak arra, hogy tájékozód-
janak a továbbtanulási lehetôségekrôl 
–– írja a Magyar Szó címû vajdasági 
napilap internetes oldalán. Saláta 
Zoltán, a VaMaDiSZ elnöke a lapnak 
elmondta, hogy nagy volt az érdek-
lôdés, azonban azt tapasztalták, hogy a 
Tisza menti településekrôl inkább ma-
gyarországi felsôoktatási intézmé-
nyekbe mennek továbbtanulni a fiata-
lok.

A VaMaDiSZ-nak az oktatás a fô pro-
filja, amit késôbb a fiatalok haszno-
sítani tudnak. Nemzetközi szintû kép-
zéseket is tartanak az Európai Unió 
támogatásával. A legközelebbi június 
5-én indul, európai polgári nevelés té-
makörben. Szabadkára nyolc ország 
fiataljait várják. Emellett a VaMaDiSZ 
igyekszik olyan programokat szervez-
ni a fiatalok számára, amelyek akkre-
ditált képzést biztosítanak.

A szokásos programok, vagyis a tájé-
koztató körutak mellett tájékoztató fü-
zeteket is készítenek.

Az ôsz legjelentôsebb programjának 
az összmagyar találkozó ígérkezik. Ez 
a Kárpát-medence ifjúsági szerveze-
teinek a találkozója lesz, vagyis a Ma-
gyar Ifjúsági Konferencia tagjai ta-
lálkoznak majd a vajdasági Kishe 
gyesen. Akadálymentesen folytatódhat 
a kolozsvári Mátyás király szobor-
csoport restaurálása László Attila, az 
erdélyi város alpolgármestere szerint, 
aki cáfolta azokat a híreket, miszerint 
finanszírozási gondok miatt jelentôsen 
kitolódhat a felújított alkotás átadási 
határideje. Az elöljárót a kolozsvári 
Szabadság címû napilap száma idézte, 
miután Kolozsi Tibor bronzrestaurá-
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végzett, míg a háború korábbi szaka-
szában rakétagránátok és könnyû 
fegyverek követelték a legtöbb áldoza-
tot.

A pokolgépek száma 2008 óta nôtt 
meg, az újabb, nagyobb erejû robbanó-
szerkezetek a korábban biztonságos-
nak hitt páncélozott jármûveken is 
lyukat ütnek. A háború eddig tavaly 
júliusban, augusztusban, szeptember-
ben és októberben követelte a legtöbb 
áldozatot.

 * * *
Az idôs depressziós betegek számára 

kifejlesztett testmozgásprogram nem 
hatékonyabb, mint a barátságok elô-
segítése, állítják a kutatók. Ezt azt is 
jelentheti, hogy az idôsek már a társas 
kapcsolatok hatására is jobban érez-
hetik magukat.

Bár az idôsek körében igen ritka a 
súlyos depresszió, 14 százalékuknál 
mégis fennáll valamilyen hangulat-
zavar. A lehangoltság hatására az em-
berek nehezebben mozdulnak ki és 
kezdenek valamit életükkel. Úgy tû-
nik, a testmozgás azonban ígéretes le-
het a lehangoltság kezelésében. Maga 
a mozgás javítja a hangulatot, a test-
mozgásprogram pedig több társas 
kapcsolathoz vezet. Számos kutató 
gondolja úgy, hogy az ilyesfajta prog-
ramok sikerét valójában a szociális 
elem adja, nem pedig maga a mozgás. 
Egy új vizsgálat összehasonlította a 
testmozgásprogramok és a barátkozás 
hatását, utóbbi során a depresszióban 
szenvedô idôsekhez rendszeresen láto-
gatók érkeztek beszélgetés céljából.

A vizsgálatban 193 idôs új-zélandi 
ember vett részt, az átlagéletkor 81 év 
volt. A depressziót kérdôív segítsé-
gével határozták meg, a kérdôíves 
pontszám hat hónap alatt valamennyi 
résztvevônél javult, függetlenül attól, 
hogy testmozgást végeztek vagy láto-
gatókat fogadtak. Az életminôség nem 
változott, bár mindkét csoport a lelki 
egészséghez köthetô életminôség ja-
vulásáról számolt be. A vizsgálat egyik 
értelmezése szerint a testmozgás ked-
vezô hatása a csoportos tevékenység-
ben és a társas kapcsolatokban rejlik, 
de az is lehetséges, hogy egyik kezelési 
mód sem eredményes és az emberek 
maguktól is jobban lettek volna.

A kísérletbe csak idôseket vontak be 
és bár valamennyien lehangoltak vol-
tak, csak 50 százalékuknál állt fenn 
középsúlyos vagy súlyos depresszió. 
Emiatt az eredmények nem vetíthetôk 
ki a fiatalabbakra vagy a súlyos dep-
resszióban szenvedôkre. Emellett kont 
rollcsoport sem volt, így nem tudjuk, 

tor úgy nyilatkozott korábban, hogy 
munkatársainak több havi bére elma-
radt, az építôanyagot sem fizették ki, 
és emiatt patthelyzet alakult ki.

Az alpolgármester szerint az esetle-
ges finanszírozási problémák miatt 
semmiképpen sem a kolozsvári pol-
gármesteri hivatal a hibás, hiszen a 
bronzrestaurátornak és egyes munka-
társainak nem az önkormányzattal, 
hanem a generálkivitelezôvel, a nagy-
szebeni Concefa vállalattal van szerzô-
dése. Az alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy az esetleges finanszírozási gon-
dokat a fôvállalkozónak és az alvál-
lalkozóinak kell rendezniük egymás 
között.

Hozzátette, hogy az utóbbi napokban 
kimerítô megbeszélést folytattak a 
restaurálásban érintett felek, és vala-
mennyi kérdés tisztázódott, így aka-
dálymentesen folytatódhat a munka.

Közlése szerint a kivitelezô írásban 
még nem jelezte, hogy kitolja a július 
4-i átadási határidôt, bár szóban célzott 
rá, hogy akár a hónap végéig is el-
tarthatnak a munkálatok. Bizonyos 
munkafolyamatok azonban felgyorsít-
hatók, ezért bízik abban, hogy tartható 
a július eleji határidô –– mondta a pol-
gármester.

A Fadrusz János által készített, és 
1902-ben Kolozsvár fôterén felállított 
alkotást fele-fele arányban finanszíroz-
za a román és a magyar állam.

* * *
Már több mint ezer amerikai katona 

halt meg a 2001-ben kezdôdött afga-
nisztáni háborúban –– állapította meg 
a The New York Times azután, hogy 
egy  kabuli öngyilkos merényletben öt 
amerikai is életét vesztette. Az elsô 
500 amerikai áldozatot a háború elsô 
hét évében jegyezték fel, a második 
500 katona kevesebb mint 2 év alatt 
halt meg a 2001. szeptember 11-i, 
Amerika elleni terrormerényletek 
nyomán indított háborúban. Az újság 
szerint az áldozatok számának növe-
kedését az magyarázza, hogy a tálib 
ellenállás szinte minden tartományban 
kiújult, a központi kormány gyenge, és 
a korábbinál több amerikai katonának 
kell helytállnia veszélyes helyzetek-
ben.

A The New York Times rámutatott: 
mind gyakrabban egészen fiatal ame-
rikai katonák halnak meg, szinte nem 
sokkal azután, hogy kikerülnek a ki-
képzô táborból. Az afganisztáni har-
cokban meghalt amerikai katonák át-
lagéletkora 2002 és 2008 között 28 év 
volt, tavaly 26-ra csökkent, idén pedig 
a több mint 125 áldozat átlagban csak 
25 éves volt. Az utóbbi két évben a leg-
több katonával házi készítésû pokolgép 

hogy a társas kapcsolat hasznosabb-e, 
mint a semmi.

Az eredmények azt sugallják, hogy a 
társas kapcsolatok segíthetnek az idôs 
depressziósok esetében. Bár a dep-
resszió betegség, sokminden okozhat 
lehangoltságot. A vizsgálatban részt-
vevô idôsek egy részénél nem állítot-
ták fel a klinikai depresszió diagnó-
zisát, valószínûleg sokan az elszige 
teltség miatt voltak lehangoltak, ilyen 
esetekben a társas kapcsolatok való-
ban segíthetnek.

Lehangoltság esetén forduljunk or-
voshoz, mivel számos hatékony keze-
lés létezik. Az orvos ajánlhat önsegítô 
csoportokat, pszichoterápiát és gyógy-
szereket is, továbbá testmozgást is 
javasolhat, különösen alvászavar ese-
tén. Idôs hozzátartozó depressziója 
esetén pedig próbáljunk meg társas 
kapcsolatokról gondoskodni számára. 

* * *
A „felelôtlen” Cameron nem akarja, 

hogy motoros rendôrök kísérjék ko-
csiját –– írja a Times. A brit lap szerint 
a szigetország újdonsült miniszter-
elnöke több magánéletet szeretne, 
ezért küldte el a Gordon Brownt min-
denhová követô Scotland Yard-i mo-
toros egységet is. 

A miniszterelnök kocsija elôtt haladó 
motorbiciklis csapat a vezetôi kocsi 
állandó mozgását hivatott biztosítani. 
Cameron azonban azt mondja, ha du-
góba kerül, kivárja, hogy az elmúljon, 
és csak azután halad tovább –– ahogy a 
többi polgár sem ugorhatja át az aka-
dályt, ô sem fogja. A konzervatív mi-
niszterelnök és felesége valószínûleg 
feleslegesnek tartja a szigorú biztonsá-
gi intézkedések nagy részét, ráadásul 
félnek, hogy a páncélos rendôrök ál-
landó jelenléte rossz hatással lehet 
családi életükre. „A miniszterelnök 
így nem veszíti el a kapcsolatot a min-
dennapi élettel” –– közölte szóvivôje a 
döntésrôl. –– „Ráadásul egyszerûen 
nem érti, miért lenne ilyesmire szük-
ség”.

A rendôrség azonban aggódik Came-
ron „felelôtlensége” miatt, ahogy An-
dy Hayman, a Scotland Yard speciális 
ügyekért felelôs ex-igazgatója fogal-
maz. „Nem az a lényeg, hogy így meg-
kerülheti a dugót, hanem az, hogy ne 
válhasson könnyû célponttá a vesz-
teglô jármûben. Ráadásul azok a moto-
rosok nem csupán egyszerû közren-
dôrök, hanem magasan képzett, komo 
lyan felfegyverzett profik”. 

Cameron várandós felesége, Samant-
ha azonban mindenképp minél normá-
lisabb életet szeretne élni. A „first la-

dy” munkahelyén, a luxustermékeket 
tervezô Smythson cégnél is felmon-
dott, és csupán részidôs állást vállal, 
hogy minél több idôt fordíthasson ha-
marosan bôvülô családjára. A minisz-
terelnököt, a miniszterelnök-helyettest 
(Nick Clegg) és több vezetô beosztású 
minisztert azonban a titkosszolgálatok 
szerint továbbra is komoly terror-
veszély fenyegeti, így nem kerülhetik 
meg a szigorú biztonsági elôírásokat. 

A toryk vezérét éjjel-nappal civil ru-
hás rendôrök vigyázzák majd, ezen fe-
lül csak a speciális –– golyó- és bom-
babiztos –– miniszterelnöki jármûvel 
közlekedhet, amelyben mindig mellet-
te ül majd a védelmére kirendelt tiszt. 
A páncélozott kocsit egy második, fel-
fegyverzett testôrökkel megrakott 
jármû követi majd. Helyettesét is ha-
sonló felkészültséggel veszi majd kö-
rül a rendôrség, sôt, valószínûleg Nick 
Clegg is kénytelen lesz biztonságosabb 
lakás után nézni. 
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121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068
szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2010. június 6-án vasárnap d.e. 11 órakor

  ISTENTISZTELET
a Magyar Templomban

Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
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. június 6-án, vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Incze Dezsô 

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Av)
 KEW (VIC) 2010. június 6-án, vasárnap de 11.30 órakor

 ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Keresztesi Flórián László

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

2010. június 6-án, vasárnap de. 11.30 órakor 
 ISTENTISZTELET

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

ADELAIDE (SA) 
2010. június 6-án 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

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

„Jôvel Szentlélek Úristen. Tölsd be sziveinket épen.” — 
énekelt a gyülekezet a Szentlélek kitöltetésének ünnepén.

Az Úr Jézus igérete szerint az elsô Pünkösdön, azzal ör-
vendeztette meg tanítványait és az egész világot, hogy szent 
lelke által lejôtt hozzájuk. A Szentlélek kitöltetése meg-
újította a bennük lakó lelket, megszabadította ôket a féle-
lemtôl, és elindította az apostolokat feladatuk végzésére, a 
feltámadott Jézusról való bizonyságtételre, az Ige hírdeté-
sére.

Gyülekezetünk kebelében hat fiatal, EMMA JENKIN 
SIMMA, KIMBERLEY AMELIA BONILLA, PAPP 
EMESE, MICHEL MESSINA, HADADE MARK és 
CSEU ROLAND tett Pünkösd vasárnapján bizonyságot 

ôsei református hitérôl.
Lélekemelô érzés volt nézni a fogadalmukat tevô 

fiatalokat, kik tanubizonyságot téve hitbeli tudomá-
nyukról, elôször részesültek, mint önnálló gyülekezeti 
testvérek az Úrvacsora Szakramentumában.

Magyar Egyházunk nevében gratulálunk a konfirmált 
gyülelekezetünk teljes jogú tagjává vált fiataloknak, 
Isten gazdag áldását kérve életükre.

Ugyancsak hálatelt köszönetünket tolmácsoljuk a kon-
firmáltak szüleinek, keresztszüleinek, kik az évek fo-
lyamán mindent elkövettek, hogy fiataljaik az ôsapák 
hitét ismerjék és arról maguk tehessenek bizonyságot.

PÜNKÖSDI ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS KONFIRMÁCIÓ, 
VALAMINT ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG A NTH. FITZROYI 

MAGYAR REFORMÁTUS TEMPLOMBAN — 2010
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Pünkösdi Bál 
Melbourne-ben

Május 15-én tartotta a Melbourne-i 
Magyar Ház Szövetkezet, Pünkösdi 
bálját a Magyar Központ nagytermé-
ben.

 A lassan gyülekezô asztaltársaságok 
úgy nyolc óra körül csak elfoglalták 
helyüket és Bakos Jánosnak alkalma 
nyílt köszönteni a vendégeket.

Beszédében elmondta, hogy a bejá-
ratnál mindenki kapott egy kék színû 
tombola jegyet, ami a késôbbiek folya-
mán meglepetés nyereményt hozhat 
tulajdonosának.

Ez a megszokott tombolahúzáson kí-
vüli nyeremény lesz.

Továbbá az est folyamán a pünkösdi 
szokásoknak megfelelôen királyvá-
lasztás is lesz.

A finom vacsora elfogyasztása után, 
amit Víg Zsolt és a Korona szolgálta-
tott, Risztics Pityu és Máté Ági ze-
néjére kezdôdhetett a „buli”.

Pityu és Ági szokásukhoz híven, most 
is, rövid idô alatt nagyon jó hangulatot 
teremtett, szinte mindenki táncolt.

A szünetekben pedig, hála a kék tom-
bola jegyeknek és Bakos János tréfás, 
hangulatot teremtô mûsorvezetésének, 
három szerencsés vendég egy-egy 
üveg borral lett „gazdagabb”.

Elég nehézkesen, de sikerült egy 
Pünkösdi Királyra is szert tennünk, 
ugyanis hamarabb lett Királynônk, 
Tóth Zita személyében, aki aztán vá-
lasztott egy Királyt is maga mellé, 
férje urát, Tóth Jancsit.

Így az udvar teljes lévén ment a mu-
latság tovább egészen a tombolahúzá-
sig.

A szép nyeremények közül, azt hi-
szem elég a fônyereményt említenem, 
ami egy nagy italkosár volt. Valóban 

KRÓNIKA 

nagy és annyi minden volt benne, hogy 
igazán óvatosan kellett a nyertesnek 
helyére cipelnie, nehogy a kosár alja 
elengedjen.

Még egy darabig folyt a tánc, aztán 
elkezdôdött a szedelôzködés, ki-ki haza 
kipihenni az est fáradalmait.

Nagyon jól éreztük magunkat, köszö-

Anyáknapja Tasmániában
Május elsô vasárnapján a vendégszeretô Borzák ház adott otthont a Tasmániai 

Magyar Egyesület  Anyák Napi ünnepségének.
Az izletes gulyáslevesbôl és pogácsából álló ebéd után dalok köszöntötték az 

Édesanyákat. Ürményházi Attila érdekes elôadásban méltatta Dr Semmelweis 
Ignácot, az anyák megmentôjét, Szabó András megható verset szavalt 
anyanyelvünkrôl majd vidám muzsikaszó zárta a rendezvényt. 

Ürményházi Attila a háttérben Borzák Miklós 

Borzák Miklós hegedül, Borzák Ildikó, Schuszter Gizella, 
Borzák Krisztina és Vincze Veronika éneklik a köszöntôt

Szalai Júlia énekel, Borzák Miklós hegedûn, Borzák Ildikó fuvolán 
és Borzák Krisztina zongorán kisérik

Szabó András szaval

Helyreigazító levél
Tisztelt Szerkesztô Úr!
A Magyar Élet 2010. május 6. számá-

ban megjelent egy cikk „Zentai Ká-
roly kiadatási ügye” cím alatt. A cikk 
ismerteti a szövetségi bírósági (Fe-
deral Court) tárgyalást Zentai Károly 
ügyében Brendan O’Connor belügy-
miniszter ellen Federal Justice Neil 
McKerracher elôtt.

Zentai Károlyt Mr. Malcolm 
McCusker QC. és Dr. P. Johnston 
képviselték. A belügyminisztert és 
minisztériumát (the Department of 
Home Affairs) Mr Jeremy Allanson 
ügyvéd védte a kétnapos tárgyaláson. 
A tárgyaláson én is ott voltam Zentai 
Károly családtagjaival és több barátjá-
val együtt.

A cikk ismertetése elég részletes és 
felhívja a figyelmet az ausztrál ható-
ságok téves elképzelésére, ami szerint 
a magyar igazságügy az ausztráléhoz 
hasonlóan jó és megbízható.

Sajnálatos módon viszont két lé-
nyeges állítás van a cikkben, ami hely-
telen és helyesbítést igényel.

Idézem a cikket: „A Federal Court 
április 28-án, a felülvizsgálat tárgya-
lása után kiadott nyilatkozata szerint 
Mr. O’Connor kiadatási eljárása meg-
felelôen történt.”  

Hogy „a kiadatási eljárás megfelelôen 
történt” az csak a védôügyvéd Mr. 
Allanson véleménye volt, a bíró, Jus-
tice McKerracher ilyen megállapítást 
nem tett.

A második idézet: „A Federal Court 
kétnapos tárgyaláson megvédte és 
helybenhagyta a belügyminiszter fél-
évvel ezelôtti döntését, Zentai Károly 
kiadatásának lehetôvé tételét.”

A Federal Court nem védte meg a 
miniszter döntését. Ezt Mr Allanson 

igyekezett megtenni, mint védôügy-
véd. A Federal Court nem hagyta jóvá 
a belügyminiszter döntését, Justice 
Neil McKerracher nem hozott döntést, 
döntését elnapolta (he reserved his de-
cision). A döntésre lehet, hogy két hó-
napig is várhatunk.

A fentiek olyan félreértések, amiket 
nem hagyhattam szó nélkül. Kérem a 
Szerkesztô Urat, hogy levelemet, mint 
a cikk helyesbítését legyen szíves kö-
zölni az igazság érdekében.

Tiszteletteljes üdvözlettel:
Vajda György. Highgate, WA 6003.

* * *
Apology
On 3 December 2009, a letter to the 

editor from John Kovacs was pub-
lished in this paper which referred to 
an inaccuracy in a report of The Age 
newspaper which stated that Stephen 
Raskovy had presented Hungary in 
wrestling. The letter from Mr Kovacs 
stated that he had not come across any 
refutations or corrections of the arti-
cle in The Age.

In fact, The Age published a retrac-
tion in respect of the incorrect infor-
mation and stated, on 1 December 
2009 “We were wrong. An article on 
November 5 about Stephen Raskovy, 
the One Nation Party candidate in the 
Higgins by-election said he had repre-
sented his birth country, Hungary, as 
a wrestler and had gone on to repre-
sent Australia in the 1964 Tokyo Ol-
ympics. This is incorrect. While he did 
represent Australia, he never repre-
sented Hungary. This mistake was 
made by a reporter.”

The letter of Mr Kovacs was, there-
fore, incorrect, in that the mistake in 
The Age newspaper was made by a 
reporter and no representation or 

statement was made by Mr Raskovy 
that he had represented Hungary as a 
wrestler.

We apologise for the error contained 
in the letter from Mr Kovacs and for 
any inconvenience or embarrassment 
caused to Mr Raskovy as a result 
thereof.

net a rendezôségnek. Jó volna az ehhez 
hasonló mulatságokból többet is ren-
dezni, de ahhoz Önök és barátaik is 
kellenek.

Reméljük a jövô évi bálunkra, még 
többen eljönnek, hogy együtt örülhes-
sünk egymásnak.

Fodor Sándor

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN

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

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

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

Email: halfwaymotel@bigpond.com
Hume Highway, Tarcutta

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Megtört a Honvéd tíz mérkôzés óta 
tartó veretlensége, éppen a tavaszi 
idény egyik leggyengébben teljesítô 
csapata, a már a kiesés rémétôl is 
meglegyintett Paks ellen. A Tolna me-
gyei alakulat Tököli révén már a 
találkozó legelején vezetést szerzett, 
az elônyt Böde növelni is tudta egy 
fejesgóllal. A német-olasz kettôs ál-
lampolgárságú Vaccaro büntetôbôl 
elért találata már késôn esett, a kis-
pesti együttesnek már nem volt elég 
ideje az egyenlítésre.
VASAS–ZALAEGERSZEG 2-3 (1-2)
Illovszky-stadion, 1500 nézô. 
Már a második percben gólt lôtt a Va-

sas, mégpedig a tunéziai Benunesz ré-
vén, aki az ellene elkövetett szabály-
talanság miatt megítélt büntetôt lôtte 
Vlaszák kapujába. Sokáig a Vasas ját-
szott fölényben, ám az elsô félóra után 
feltámadt a ZTE. Olyannyira, hogy 
Kaber és Pavicsevics remekbe szabott 
góljaival a szünetben vezetett is, majd 
Horváth gyönyörû, ollózós találatával 
magabiztos elônyre is szert tett. A ha-
zai csapat a végén még felzárkózott 
egy gólra, egyenlítenie azonban már 
nem sikerült.
VIDEOTON–ÚJPEST 1-1 (1-0)
Sóstói Stadion, 6000 nézô. 
Remek iramú, ám sok egyéni hibával, 

pontatlan átadással tarkított összecsa-
pást játszott egymással a két élme-
zônybeli csapat, melyen sokáig úgy 
tûnt, a negyedik percben szerzett 
Elek-fejesgól elég lesz a Videotonnak 
a gyôzelemhez. Ám a 73. minutumban 
Sebôk Zsolt csúnyán bevédte Vaszil-
evics fejesét, így a vendégek egalizál-
tak. A hátralévô idôben felváltve fo-
rogtak veszélyben a kapuk, újabb gól 

azonban már nem született, így ma-
radt az igazságos döntetlen.
DEBRECEN–GYÔR 0-0
Debrecen, 6500 nézô. 
Élvezetes mérkôzést produkált a két 

csapat, gól azonban nem született a 90 
perc alatt, így a Debrecennek és a 
Gyôrnek is meg kellett elégednie az 
egy ponttal. Így minden fontos kérdés 
nyitva maradt az utolsó forduló elôtt. 
Az utolsó játéknapon a DVSC Kecske-
métre látogat, az ETO pedig hazai pá-
lyán fogadja a Videotont. Az igazi iz-
galmak tehát még csak most jönnek.

Mindkét bajnokaspiráns 
kikapott –– bajnok 

a Debrecen
Drámai véghajrát hozott a magyar 

labdarúgó NB I utolsó, 30. fordulója. A 
pontelônyben lévô Debrecen 1-0-ra ki-
kapott Kecskeméten, miközben a Vi-
deoton szintén 1-0-s vereséget szen-
vedett a Gyôr otthonában. Így a 
Debrecen megvédte bajnoki címét, a 
Videoton lett a második, míg a bronz-
érmet a Gyôr kaparintotta meg. Így ez 
a három alakulat, no meg a szerdai 
Magyar Kupa fináléba bejutott Zalae-
gerszeg indulhat majd a nemzetközi 
kupákban.

ZALAEGERSZEG–
NYÍREGYHÁZA 4-3 (0-2)

ZTE Aréna, 2000 nézô. 
Az algériai Buguerra másodszor lôtt 

mesterhármast a héten, ez mégsem 
volt elég a nyíregyházi pontszerzéshez 
a Zalaegerszeg otthonában. A már kie-
sett nyírségi alakulat negyedóra eltel-
tével 2-0-ra vezetett a ZTE ellen, ám a 
hazaiak a második játékrész elején 11 
perc alatt fordítottak, s bár a vendé-
geknek sikerült egyenlíteniük, a talál-
kozón szintén három gólt szerzett 
Pavicsevics fejesgóljával megnyerte 
a mérkôzést a zalai együttes.
HONVÉD–FERENCVÁROS 2-0 

(0-0)
Bozsik-stadion, 3000 nézô. 
Két légiós, a spanyol Coira, valamint 

a német-olasz Vaccaro lôtte gólokkal a 
Honvéd 2-0-ra legyôzte a Ferencvárost 
a Bozsik-stadionban. A kispesti gárda 
a második félidô elején jutott veze-
téshez: Coira szabadrúgásához senki 
sem ért hozzá a tizenhatoson belül, a 
labda így a felsô sarokba pattant. A 
hajrában a szerdán a Paks ellen is 
eredményes Vaccaro növelte csapata 
elônyét, miután az általa elvégzett 
büntetôrúgás kipattant Megyerirôl, ô 
pedig hátravetôdve a hálóba lôtte a 
labdát. Vereséggel búcsúzott tehát 
Craig Short a Ferencváros kispadjától, 
s Lipcsei Péter is, aki ezzel befejezte 
nagy ívû pályafutását
KECSKEMÉT–DEBRECEN 1-0 (1-0)
 Kecskemét, 6000 nézô. 
Egyértelmûen a Kecskemét kezdte 

jobban a mérkôzést, Bori beadásaiból 
Montvai kétszer is szabadon fejel-

hetett, ám elôször a kapu mellé, majd 
fölé bólintott. A bajnoki címért hajtó 
Debrecenben fôleg a két belsô védô, a 
sérült Mészárost és az eltiltott Kom-
lósit pótló Szélesi, Fodor duó mozgott 
bizonytalanul, s ez bizony átragadt a 
többiekre is. Ennek ellenére a Loki a 
27. percben megszerezhette volna a 
vezetést, ám az egykori kecskeméti 
Yannick ígéretes szituációban a kapu 
fölé durrantott. Hat perccel késôbb 
Bodnár próbálkozását tisztázta a gól-
vonal elôl Lambulics. Aztán jött a já-
tékrész utolsó perce, s Csordás remek 
egyéni megmozdulás után vezetéshez 
juttatta a hazai csapatot.

A fordulás után Czvitkovics, majd 
Coulibaly elôtt adódott komoly lehetô-
ség, de elôbbi kapu mellé lôtt, utóbbi 
kapáslövését pedig blokkolták a KTE 
védôi. Erôtlenül ment elôre a Loki, 
szinte semmi elképzelés sem volt fel-
fedezhetô a játékában, márpedig egy 
bajnokaspiránstól ennél többet várhat-
nánk. Sôt a 69. percben akár növelhette 
volna elônyét a hazai csapat, megint 
Csordás került helyzetbe, de Litsingi 
cselsorozata végén kapu fölé lôtt. Mi-
vel azonban a gyôri pályán a Debrecen 
számára kedvezôen alakultak az ese-
mények, a DVSC története ötödik baj-
noki címét ünneplhette.
GYÔR–VIDEOTON 1-0 (0-0)
ETO Park, 8000 nézô. 
Az elsô félidôben több remek akciót 

is vezetett a Videoton, ám Sztevanovics 
kapus jó napot fogott ki, így a vendég-
játékosok nem tudtak túljárni az 
eszén. Amikor pedig már a szerb ka-
pus is verve volt, a zöld-fehéreket ki-
segítette a kapufa. A hajrában aztán 
megbosszulta magát a sok kihagyott 
helyzet, s Sztanisics távoli lövésével 
megszerezte a vezetést a Gyôr (Tujvel 
indokolatlanul messze kint állt a ka-
pujából), amely ezzel nemzetközi ku-
paindulást érô helyen végzett, a Vide-
oton viszont lecsúszott az aranyérem 
rôl.
HALADÁS–PAKS 4-0 (3-0)
Szombathely, 2000 nézô. V
A rendkívül gyenge tavaszt produ-

káló Paksot az utolsó fordulóban ala-
posan helyben hagyta a Haladás, 
amely hazai közönség elôtt nagya-rá-
nyú, 4-0-s sikerrel búcsúzott a sze-zon-
tól. A szombathelyi gárda a 37. perctôl 
emberelônyben játszott, mivel Bödét 
utánrúgásért kiállította a játékvezetô.
DIÓSGYÔR–MTK 2-5 (1-2)
 Miskolc, 2000 nézô. 
A több, saját nevelésû játékosnak is 

bizonyítási lehetôséget adó Diósgyôr 
hôsiesen küzdött az MTK ellen, ám a 
vendégek remek hajrájuknak köszön-
hetôen végül 5-2-re megnyerték a 
mérkôzést. Az utóbbi hetekben kivá-
lóan teljesítô Pál András duplázni tu-
dott, míg csatártársa, Lázok János 70. 
percben büntetôt hibázott.

ÚJPEST–VASAS 1-0 (1-0)
Szusza Ferenc Stadion, 2500 nézô. 
Az Újpest megtette, amit tennie kel-

lett, hozta a maga mérkôzését a Vasas 
ellen, ám ez mint késôbb kiderült, nem 
volt elég a bronzérem megszerzéséhez. 
A lila-fehérek a fiatal Korcsmár Zsolt 
bombagóljával nyert, s végül a negye-
dik helyen zárt.
PÁPA–KAPOSVÁR 3-1 (1-1)
 Pápa, 2000 nézô. 
Nagyon hamar, már a 3. percben ve-

zetéshez jutott a Pápa, miután Abwo 
beadását Szabó Zsolt közvetlen kö-
zelrôl a hálóba lôtt. Fél óra múlva 
egyenlített a Kaposvár, Marótinak sült 
el a lába jó 20 méterrôl, a labda pedig a 
felsô sarokban kötött ki. A hazai csapat 
végül a hajrában tudta a maga javára 
fordítani a mérkôzést, elôbb a csere-
ként beállt Jovánczai, majd Abwo ér-
tékesítette Granát passzát, így végül 
3-1-re gyôzött Véber György együtte-
se.

A végeredmény:
1. Debrecen 62 pont
2. Videoton 61
3. Gyôr 57
4. Újpest 55
5. Zalaegerszeg 53
6. MTK 43
7. Ferencváros 41
8. Haladás 39
9. Honvéd 38
10. Kecskemét 37
11. Pápa 35
12. Kaposvár 32
13. Vasas 31
14. Paks 31
15. Nyíregyháza 27
16. Diósgyôr 17

A bajnokság gólkirálya a 18 gólos 
Nemanja Nikolics (Videoton) lett.

Továbbra is nyílt a verseny
Döntetlent játszott a bajnoki cím két 

várományosa, a Debrecen és a Vide-
oton is a magyar labdarúgó NB I 29. 
fordulójában. A Loki hazai pályán vég-
zett 0-0-ra a bronzéremre hajtó Gyôr 
ellen, míg a Videoton saját stadion-
jában játszott 1-1-et az Újpesttel. A 
hajdúsági gárda így továbbra is egy 
ponttal vezet fehérvári riválisa elôtt. A 
Nyíregyháza ellenben kiesett, miután 
hazai környezetben 3-3-as döntetlent 
ért el a Haladással, miközben a Paks 
2-1-re legyôzte a Honvédot, a két csa-
pat közti különbség így négy pontra 
nôtt az utolsó forduló elôtt. Csütörtökre 
maradt még két találkozó, ezeken az 
MTK a Kecskeméttel, a Kaposvár 
pedig a Diósgyôrrel mérkôzik.
FERENCVÁROS–PÁPA 2-0 (1-0)
Albert Flórián Stadion, 2000 nézô. 
Lipcsei Péter a 647. díjmérkôzését 

játszotta a Fradi színeiben, ezzel ô lett 
minden idôk legtöbb Ferencváros-
mérkôzésén pályára lépett játékosa. A 
középpályást a csapat hívein kívül a 
vendégek is köszöntötték, Szûcs Lajos 
- egykori FTC-játékos - egy félig Fradi, 
félig Pápa mezbôl összeállított emlék-
trikót adott át zöld-fehéreket közel két 
évtizeden keresztül szolgáló legendá-
nak.

Ünnepét a Pápa elleni 2-0-s gyôzelem 
tette teljessé: a hazaiak Elding közeli 
találatával szereztek vezetést az elsô 
félidô végén, ezt az élete elsô élvonal-
beli mérkôzésén játszó Gárdos András 
toldotta meg eggyel a hajrában, így a 
Fradi szezonbeli utolsó hazai talál-
kozóján gyôzelemmel búcsúzott az Ül-
lôi úttól és lelkes szurkolóitól.
NYÍREGYHÁZA–HALADÁS 3-3 

(0-2)
Nyíregyháza, 1500 nézô. 
Egy óra elteltével már három góllal 

vezetett a Haladás: elôbb a Simon-test-
vérek szolgálták ki egymást –– Aádám 
távoli lövéssel, Attila közeli fejessel 
vette be Vojinovics hálóját ––, majd a 
Halmosi buktatásáért megítélt bünte-
tôt értékesítette Molnár Balázs. A kie-
sés elôl menekülô hazai együttes azon-
ban összekapta magát, s fantasztikus 
hajrát nyitva, az algériai Buguerra 
mesterhármasával sikerült kiegyen-
lítenie. Ám a kiesést végül így sem 
úszta meg a nyírségi gárda, amely így 
jövôre az NB II Keleti csoportjában 
küzdhet a pontokért, a szintén búcsúzó 
Diósgyôrrel együtt.
PAKS–HONVÉD 2-1 (2-0)
Paks, 1000 nézô. 

Sebes Gusztáv a világ 3. legjobb edzôje
Sebes Gusztáv, a legendás magyar Aranycsapat néhai edzôje és szövetségi 

kapitánya lett minden idôk harmadik legnagyobb fociedzôje a Los Angeles 
Times összeállításában. Sebes Gusztáv (1906-1986) vezetésével érte el a magyar 
nemzeti futballválogatott világraszóló sikereit az 1950-es években.

Ô volt 1945-tôl 1949-ig a válogatott edzôje, 1949-tôl 1956-ig pedig szövetségi 
kapitánya, irányításával lett a magyar csapat olimpiai bajnok 1952-ben, 
Helsinkiben.

A Los Angeles Times úgy fogalmazott, hogy Sebes Gusztáv volt a lángész az 
1950-es évek rendkívüli magyar csapata mögött, amely ezüstérmet szerzett az 
1954-es svájci világbajnokságon. A válogatott az ô irányításával 32 egymást 
követô mérkôzésen veretlen tudott maradni, ami máig rekord.

A lap szerint Sebes a 4-2-4-es felállás alkalmazásának úttörôje (az Aranycsapat 
jobbára 3-2-5-ös felállásban játszott) és a világhírû holland edzô, Rinus Michels 
hitvallásának elôfutára volt. A tekintélyes kaliforniai lap Michelst - akit a FIFA 
1999-ben az évszázad edzôjének kiáltott ki - a második helyre sorolta.

Minden idôk legnagyobb fociedzôje a lap szerint a német Helmut Schön volt, 
aki a legtöbb, 25 világbajnoki mérkôzésen edzôsködött és ugyancsak a legtöbb, 
16 gyôzelmet szerzett irányításával országa válogatottja. Vezetésével a nyugat-
németek 1966-ban második helyet, 1970-ben harmadik helyet, 1974 pedig az 
elsô helyet szerezték meg a világbajnokságon. Ô az egyetlen edzô, akinek 
csapata világ- és Európa-bajnokságot is nyert, utóbbit 1972-ben.

Sebes Gusztávot a Los Angeles Times rangsorában két brazil edzô, Vicente 
Feola és Mário Zagallo követi, utánuk jön az olasz Vittorio Pozzo és a holland 
Guus Hiddink. Minden idôk legjobb fociedzôinek tízes listáját a brazil Tele 
Santana, az argentin César Luis Menotti és az angol Bobby Robson zárja.

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 
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Böjte: A kettôs állampolgársággal 
kinyújtja kezét az anyaország  

A magyarországi árvízkárosultak 
számára ajánlják fel a perselyekben 
összegyûlt Összefogásra és a nehéz-
ségek legyôzésére buzdította Böjte 
Csaba ferences szerzetes a csíksom-
lyói zarándokokat a pünkösdszombati 
misén mondott szentbeszédében. Za-
rándokok százezrei vesznek részt a 
csíksomlyói pünkösdi búcsún, amelyet 
az idén a 443. alkalommal rendeznek 
meg. Az anyaország kinyújtott jobbját, 
a kettôs állampolgárság gesztusát az 
árvízkárosultak javára történô felaján-
lás viszonozta.

A megpróbáltatások közepette ne 
csak saját emberi korlátaikat nézzék, 
hiszen az élô Isten teremtette az em-
bereket. Az igazi keresztény ember a 
nehézségek közepette nem elkese-
redik, hanem imádkozik –– hangoztatta 
a dévai ferences szerzetes. Jézus alak-
ját idézte fel, aki új világot teremtett 
az emberek számára annak ellenére, 
hogy az ô korában is számos nehéz-
séggel kellett megküzdenie. Az ember 
gyenge és kicsi, de Isten kitartó sze-
retete vigasztalja ôt –– mondta Böjte 
Csaba, és hozzátette: Jézus is minden-
kit bátorított, hitte, hogy a bûnös em-
berek is újra tudják kezdeni az éle-
tüket. 

Beszédében a szónok felidézte Szent 
István példáját is, aki nem azon sirán-
kozott, hogy milyen sok a pogány 
ember, hanem hatalmas életerôvel, 
munkával és szeretettel új világot te-
remtett a Kárpát-medencében. „Jó 
lenne, ha mi is a szentistváni hozzá-
állással viszonyulnánk saját feladata-
inkhoz. Van jövô, van remény, bízzunk 

az élô Istenben” –– hangoztatta a 
szónok. Mint emlékeztetett, a XVII. 
században Domokos Kázmér erdélyi 
ferences szerzetes, a két világháború 
között pedig Márton Áron erdélyi 
püspök is a kitartásról tett bizonysá-
got. 

Örömteli a kettôs állampolgárság
Örömtelinek és óriási dolognak ne-

vezte, hogy a magyarországi magya-
rok a kettôs állampolgárság révén ki-
nyújtják a kezüket a határon túli 
magyarok felé. Hozzátette: meg kell 
tudni értetni egymással, hogy elég 
nagy a világ és a Kárpát-medence is, 
ha bízunk egymásban. Leszögezte: a 
románokkal és a más nemzetiségekkel 
való viszonyban nem az ellenséges-
kedés parancsát kell követni, hanem 
arra kell törekedni, hogy együtt épít-
sük fel Isten országát ezen a világon.
A magyarországi árvízkárosultak 

-a perselypénzt
A szerzetes bejelentette, hogy a csík-

somlyói ferencesek a magyarországi 
árvízkárosultak számára ajánlják fel a 
szentmisén elhelyezett perselyekben 
összegyûlt pénzt.

A mise kezdetén köszöntötte a zarán-
dokokat Orbán Szabolcs erdélyi fe-
rences tartományfônök, José Rodrí-

2010: Csíksomlyó, 443. 
Csíksomlyó. Istenem, mi minden sûrûsödik egy névbe! Csíksomlyó: a székely 

nép összetartozásának és megmaradásának szimbóluma. Pont. De tovább egy 
lépéssel… Csíksomlyó: az erôs hit jelképe. Összegezzünk: a székely nép össze-
tartozásának és megmaradásának kovásza –– a hit. Annak végvára pedig maga 
Csíksomlyó.

Itt, a hit végvárában sosem szûnik meg a vándorbot koppanása. Nem múlik 
nap, se óra, hogy ne vetôdne erre zarándok. Jönnek fagyban, nyárban. Jönnek 
Barcaságból, a Partiumból, Fogarasból, Udvarhelyszékrôl, Kovásznából, a 
Sóvidékrôl, Csángóföldrôl, az Óhazából, mindenfelôl. Jönnek a Nagyasszony 
elôtt tisztelegni. Akit hívnak Könnyezô Madonnának, Napbaöltözött Asszonynak, 
a legegyszerûbben pedig a moldvai csángók: Babba Máriának. Elmondják 
imáikat a Kegytemplomban, aztán végigjárják Isten végtelen birtokának 
picinyke darabját. Közel ott a Kis-Somlyó, a Szent Hegy, oldalában a Jézus-hágó 
a keresztúti állomásokkal, az elsô stáción ez az írás: „Ôsi hitünk, székelységünk 
maradandó neve-képpen álljon e szent emlék! Álljon e szent téren!” Fönt, 
a hegytetôn megpihen a zarándok, végigjárja az ösvényt a három kápolnáig. A 
templomok ôse már a Nagy Király idejében, 1002-ben is itt állt. A vándor 
áttekint a hatalmas bükkösöket nevelô Nagy-Somlyóra, a legendák hegyére, 
amely ôrzi az egykor volt fejszés remete, Vízi Márton titkát.

A déli harangszó halkultával, az utolsók is felkapaszkodnak a Nyeregbe, hogy 
a Hármashalom oltárnál az immár négyszáznegyvenharmadszor újuló somlyói 
rítus, a közös magyar hitvallás részesei legyenek. És annak is, igen, hogy 
jószerével minden évben, a szentmise egy pillanatában megjön az égszakadás, 
megelevenednek a vizsolyi biblia ôrizte szavak: „És mikor a pünkösd napja 
eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lôn nagy hirtelenséggel az 
égbôl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése…” De hiába a vihar, e hétvégén 
is százezrek állnak majd ôrt ott, fönn, a hegyen, Csíksomlyóban. Amely élô 
mitológia. Erdély hittétele.

guez Carballo, a világ ferenceseinek 
legfôbb elöljárója és Francisco Javier 
Lozano bukaresti apostoli nuncius, 
aki Jakubinyi György gyulafehérvári 
érsekkel együtt celebrálta a misét. 
Százezerek a helyszínen
Az erdélyi településen már szomba-

ton, a hajnali óráktól kezdve rövid 
megszakításokkal esett az esô, ennek 
ellenére a hagyományoknak meg-
felelôen zarándokok százezrei indultak 
el a mise helyszínére, a csíksomlyói 
kegytemplom feletti Kissomlyó és az 
azon túl emelkedô Nagysomlyó hegye 
közötti hágó felé.

Két órával a szentmise kezdete elôtt 
indult el a kegytemplomtól a papság 
alkotta úgynevezett kordon, amelynek 
a búcsújárás rendjében megkülönböz-
tetett szerepe van. A kordon az a -
kötélkeret, amelyet a csíkszeredai Se-
gítô Mária Gimnázium népviseletbe 
öltözött diákjai visznek tanáraik felü-
gyelete mellett. Arra hivatott, hogy 
biztonságos védelmet nyújtson a tradi-
cionális egyházi jelvények hordozóinak 
és a papságnak. 

A hagyományoknak megfelelôen elöl 
népviseletbe öltözött fiú vitte a Kis-
bazilika-jelvényt, mögötte két pár, 
székelyruhás fiú és lány haladt, utánuk 
a Labarum (a nép által labóriumnak 
nevezett gyôzelmi jelkép), amelyet az 
említett gimnázium két végzôs nö-
vendéke vitt. A kordonban haladt Ja-
kubinyi György gyulafehérvári érsek, 
az ünnepi szentmise fôcelebránsa és 
Tamás József, a Gyulafehérvári Fôe-
gyházmegye segédpüspöke is. Az idei 
búcsún részt vesz José Rodríguez Car-
ballo, a világ ferenceseinek legfôbb 
elöljárója. Az ünnepi mise szónoka 
Böjte Csaba dévai ferences szerzetes.
Kevesebb árusnak adtak engedélyt
A csíksomlyói kegytemplom felé ve-

zetô úton kevesebb árus látható, mint 

az elôzô években, a szervezôk ugyanis 
csak kézmûves mestereknek és élel-
miszerárusoknak adtak engedélyt. A 
búcsún összesen 318 román csendôr 
felügyeli a rendet, akiket 245 rendôr 
és négy, készenlétben álló tûzoltó-
csapat egészít ki. 

Csíksomlyó a katolikus székelység 
hírneves búcsújáró helye, de most 
már a más vallású keresztények is szí-
vesen vesznek részt az eseményen. Év 
közben is szüntelenül özönlik a nép 
Csíksomlyóra, köszönteni Máriát és 
imádkozni elôtte. 1990 óta minden év-
ben több százezer ember zarándokol 
ide, és vesz részt a Szûzanya tisztele-
tére tartott körmeneten, valamint a 
szentmisén. 

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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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad ügy-
feleket, de kérésre — elôzetes meg-
beszélés szerint — saját otthonában is 
felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-
bourne). Kérje Izabellát.   

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-
tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 
átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 
9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.  

tak hozzám terracotta és betoncserepû 
háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 
háztetôrôl magas víznyomással a mohát 
eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, a 
víztilalom rám nem vonatkozik!. A tetôje 
lehet terracotta vagy betoncserép. Színes  
cementtel kúpcserepeit (dudacserepeit) 
átcementezem, a törött cserepeket mind 
kicserélem vagy leragasztom. A terra-
cotta cserepet leglazúrozom vagy a mo-
hanövést gátló vegyszerrel bevonom, a 
betoncserép tetôjét szükség esetén az ön 
által választott színnel befestem és 
glazúrozom is. Ha a tetô közötti pléh völgy 
rozsdás és a kémény körül is a pléh rozs-
dás és már folyik, ezt is mind kicserélem. 
Szélvihar okozta kárt a tetôn gyorsan ren-
dezem és nyugtát adok a biztosító részére. 
Amennyiben garázs, veranda, carport 
vagy ehhez hasonló épületen tetôprob-
lémája van, hullámvas, decking stb. szük-
ség esetén megjavítom, kicserélem, át-
festem. Használok Zincalum Colorbond 
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 
anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsa-
tornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást 
is végzek (szükséges ez tûz esetén). Padlás 
forgó levegôzôt is berakok a tetôbe. 
Bármilyen tetô problémája van, bizalom-
mal forduljon Jánoshoz. Amennyiben 
sürgôs szolgálat kell, hívjon reggel 7-8 óra 
között, Melbourne 80 km-es körzetében és 
Geelongban is, vagy hívja magyarul-an-
golul a 9318-5103 vagy mobilon 0422-770-
957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzene-
tetrögzítôn az ön telefonszámát és 
visszahívom.    

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *

 227A Barkly St., St. Kilda. 
Telefon: 9534-2715. 

A Grüner 
CSABAIJA 

ízletesebb mint a 
legjobb ............

legjobb más felvágott!

Figyelem!
Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175
Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

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

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

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

(A43)

Még nem nyugdijas magyar üz-
letember, keres hozzáillô, független, 
egyedülálló magyar lányt 35 éves korig, 
tartos kapcsolat reményében. Termé-
szetet, utazást, állatokat kedvelôk 
elönyben.

Telefon: (02) 4987-1608 vagy 0414 
408-635

SZERETNÉK venni egy magyar 
betûs írógépet. Bárhova elmegyek 
érte. Kérem hívja Károlyt a 02-8084-
3544 telefonszámon.

(Sydney A46)

MAGYARORSZÁGON élô 40 
éves férfi megismerkedne korban 
hozzá illô hölggyel házasság céljá-
ból. Elérhetôség: (03) 5275-7501

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

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160.—
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80.—

Külföld egy évre: Magyarország $ 240.- NZ $ 220.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok 

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

______________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.
MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.
A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Visszérre, reumára, fáradt 
lábra, sportsérülés, 

mozgásszervi panaszok, 
véralafutás, izomláz, 

szunyog - és csaláncsipés 
esetén egyaránt alkalmas.

DIANA
SÓSBORSZESZ

Rendelések és további 
felvilágosításért lépjen 

kapcsolatba

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

internetten/számitogépen
admin@lunagel.com.au

sosborszesz@bigpond.com
lunagel@bigpond.com

Bentlakó házvezetônôt
keres Rose Bay-i (Sydney) 

házaspár.
Magyar/angol tudás elönyben.

Általános házimunka 
kontinentális fôzés szükséges.

Kellemes és kényelmes 
lakrész, kitünô fizetés.

Vezetôi jogosítvány szükséges
Korábbi referenciát 

kérhetünk.
Kérjük megbeszélés végett hívja:

(02) 9337-4089
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