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Február 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon    

Géza nevû kedves olvasóinkat.
Géza: régi magyar személynév, Gey-

za alakja is ismert.
Köszönthetjük még Gizella, Sarolta, 

Klaudia, Kázmér nevû barátainkat.
Február 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon    

Gyôzô nevû kedves olvasóinkat.
Gyôzô: a Viktor név magyarosított 

alakja.
Köszönthetjük még Viktor, Viktó-

ria, Konrád nevû barátainkat.
Február 27. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon    

Edina nevû kedves olvasóinkat.
Edina: származtatása eltérô. 1. Ger-

mán eredetû, jelentése Hedin városá-
ból való nô. 2. A Hedin férfinév latinos 
nôiesítése. Jelentése: állatbôr.  
Köszönthetjük még Balambér, Ed-

na, Sándor nevû barátainkat. 
Február 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon    

Ákos, Elemér nevû kedves olvasóin-
kat.
Ákos: török eredetû, régi magyar 

személynév, jelentése fehér sólyom.
Elemér: régi magyar személynévbôl 

Vörösmarty és Jókai is felújította. 
Eredete vitás. Némelyek szerint ôsi 
magyar névbôl származik és össze-
függ a finnek Ilmár nevû mondai 
hôsével. Számításba jött még a szláv 
Velemir név átvétele.
Köszönthetjük még Bátor, Antónia,  

Veronika, Botond nevû barátainkat.
Március 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon   

Albin nevû kedves olvasóinkat.
Albin: a latin Albinus családnév (fe-

hér) és a germán Alwin név kevere-
dése. 
Köszönthetjük még Albina, Cseper-

ke, Dávid, Tóbiás nevû barátainkat. 
Március 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lujza nevû kedves olvasóinkat.
Lujza: a francia Louis férfinév ma-

gyarosított nôi párja.
Köszönthetjük még Ágnes,  Henrik, 

Henrietta, Károly, Lehel nevû bará-
tainkat. 
Március 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kornél, Kornélia nevû kedves olva-
sóinkat.
Kornél: a latin Cornelius magyarosí-

tása, Kornélia ennek nôi párja. Becé-
zése Nelli, Kori.
Köszönthetjük még Alexandra, 

Apolka, Frigyes, Kunigunda, Irma, 
Kamilla, Oszkár nevû barátainkat.

Németh: Vissza kell vonni a 
szlovákiai nyelvtörvényt

A fideszes Németh Zsolt szerint a szlovák államnyelvtörvény ügyében 
mindaddig nem születhet megnyugtató megoldás, ameddig Pozsony teljes mér-
tékben vissza nem vonja a jelenlegi jogszabályt. 

Németh Zsolt, az Országgyûlés külügyi és határon túli magyarok bizottsá-
gának fideszes elnöke ezt a Knut Vollebaekkel, az EBESZ nemzeti kisebbségi 
fôbiztosával folytatott megbeszélése után mondta újságíróknak Budapesten. A 
kérdésben hosszú távú megoldást az jelenthet, ha a szlovák állam új megoldást 
keres az államnyelvtörvény és a kisebbségi nyelvhasználati törvény közötti 
egyensúly felállítására –– hangsúlyozta a politikus.

Az ellenzéki képviselô szerint a fôbiztos arról tájékoztatta ôt, hogy mindaddig 
nem fejezi be a törvény körüli közvetítôi munkáját, ameddig megnyugtató 
megoldás nem születik a felvidék magyarság nyelvi jogi problémájára. Németh 
Zsolt arra számít, hogy erre –– a nyári szlovákiai választások miatt –– akár fél 
évnél is többet kell várni. A nyelvtörvény sajnálatos módon a szlovákiai válasz-
tási kampány eseményeibe illeszkedik, a jogszabály az elmúlt években egyre 
inkább kibontakozó magyarellenesség egyik állomása –– fejtette ki Németh 
Zsolt. Megjegyezte: a „határtalan hungarofóbia” a szlovák kormányzat szintjén 
sem akar enyhülni, amit az is mutat, hogy a Szlovák Nemzeti Párt a közelmúltban 
„két újabb nacionalista javaslatot” nyújtott be a szlovák parlamentnek. 

Az úgynevezett lojalitási törvényjavaslat azt indítványozza, hogy a magyar 
kisiskolásoknak minden hét elején el kelljen énekelnie a szlovák himnuszt, míg 
a másik „Cirill és Metód” néven is emlegetett elôterjesztés megszüntetné az 
önkormányzatok beleszólási jogát az emlékmû- és szoborállításba –– fûzte hoz-
zá a képviselô. 
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Makovecz: Magyarok 
Magyarországon csak illegálisan 

lehetünk 
Nincs egyedül a világhírû építész cége, a Makona Kft., amely több ezer ma-

gyar vállalkozással egyetemben ment tönkre. Makovecz Imre szerint szándé-
kos tönkretételrôl van szó, amelyet csak tovább fokoz a magyarországi adók 
mértéke, azonban, ahogy mondja, „létezik egy úgynevezett második Magyaror-
szág, amely építi önmagát, s készül a változásokra”. Mindez egyfajta illegalitás-
ban mûködik: „Csak illegálisan lehetünk ma magyarok Magyarországon.” Az 
építész szerint a nemzeti egységhez „megvan a szükséges erô, csak most csen-
desebb, óvatosabb”, mint volt a trianoni békediktátum után. Kis lépésekre van 
szükség: az országnak fel kell függesztenie az adósságtörlesztést, el kell szá-
moltatni az MSZP-s és SZDSZ-es klientúrát, de vissza kell szerezni az elrabolt 
állami vagyonrészeket is. Van feladat a politikán kívül is, az építész egyik ilyen 
sarkalatos példája a Gellért-hegy tetején található Citadella mûemléki kérdése: 
„Azért építették a Habsburgok 1854-ben, hogy onnan lôhessék adott esetben az 
újra lázongó Pestet. És hát ott éktelenkedik a Szabadság-szobor is. El velük! S 
építsük meg helyükbe a Magyar Hôsök Panteonját, amelyet eredetileg is oda 
tervezett Medgyasszay István.”

(A teljes interjú lapunk 11. oldalán) 

Zsidók deportálása miatt 
perlik a MÁV-ot

A holokauszt magyar áldozatainak hozzátartozói egy chicagói bíróságon be-
perelték a MÁV-ot, amiért a társaság a II. világháború alatt szerelvényeket 
biztosított a zsidók deportálásához. Állításuk szerint keresetüket kilenc évnyi 
kutatómunka elôzte meg, 240 millió dollár vagyoni kár és egymilliárd dollár 
nem vagyoni kár megtérítését követelik.

Beperelték a Magyar Államvasutakat (MÁV) egy chicagói bíróságon a ma-
gyarországi holokauszt áldozatainak örökösei, akik jóvátételt követelnek, 
amiért a cég a II. világháború idején közremûködött zsidók deportálásában.

A kártérítési keresetben az áll, hogy a beadvány benyújtását kilenc év kuta-
tómunka elôzte meg. A magyar kormány együttmûködése vagy közbenjárása 
nélkül elvégzett kutatás során több tízezer hivatalos dokumentumot vizsgáltak 
át kelet-európai és német levéltárakból és izraeli irattárakból. Felhasználtak a 
holokauszt túlélôi és történészek birtokában levô okmányokat és anyagokat a 
washingtoni Holokauszt Múzeum dokumentum gyûjteményébôl.

A felperesek, túlnyomórészt a magyar holokauszt áldozatainak izraeli és 
egyesült államokbeli lakhellyel rendelkezô hozzátartozói 240 millió dollár 
vagyoni kár és egymilliárd dollár nem vagyoni kár megtérítését követelik. 
Elôbbi a holokauszt áldozataitól eltulajdonított vagyon mai áron számolt értéke, 
utóbbi pedig büntetô jellegû jóvátétel, amiért a MÁV „gyalázatos és buzgó mó-
don részt vett a népirtásban”.

A holokauszt áldozatainak örökösei és közeli hozzátartozói egyebek között 
azért perlik a MÁV-ot, mert az „tudatosan biztosított” szerelvényeket ahhoz, 
hogy 1944. márciusa és októbere között 437 ezer magyar zsidót szállítsanak az 
auschwitzi gázkamrákba, valamint azért, mert megfosztotta az áldozatokat va-
gyonuktól és értékeiktôl, megszegve ezzel a népirtás tilalmáról szóló nemzetközi 
egyezményt. A perirathoz egy olyan fotót is csatoltak, amelyen MÁV feliratú 
vagonok és elôtte emberek láthatók, az aláírás szerint zsidók szállnak be a ko-
csikba.

A kereset szerint a MÁV „pontosan tudta, mit tesz”. Csaknem minden szerel-
vényét éjjel-nappal arra használta, hogy az embereket Auschwitzba szállítsa. A 
szerelvények üresek voltak, amikor Magyarországra visszatértek. „Az alperes 
által biztosított szerelvények nélkül több százezer zsidót nem lehetett volna 
Auschwitzba szállítani” –– olvasható az okmányban.

A dokumentum szerint bár szükségképpen érzéketlenség pénzrôl tárgyalni a 
holokauszt áldozatai ellen elkövetett kimondhatatlan gonoszság kapcsán, jogi 
úton csak pénzügyi kártérítést lehet kapni.

A keresetet a napokban nyújtották be az illinois-i északi kerületi bíróságon, 
az ügyben már kijelölték a bírót. A bíróság honlapján fellelhetô 10-cv-868 ügy-
számú kereset felperesei közül huszonhárman amerikai lakhellyel rendelkez-
nek, hatvankilencen Izraelben laknak, egy-egy személy Nagy-Britanniában, 
Brazíliában, illetve Magyarországon él.

(Vélemény a MÁV-ügyrôl lapunk 11. oldalán) 
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HÍREK Atya
Biztos vagyok abban, hogy az eljöven-

dô korok históriaírói a korrupció esz-
tendeiként fogják majd megénekelni a 
Gyurcsány–Bajnai éveket. Az intéz-
ményesült lopás idôszaka áll mögöt-
tünk, a gátlástalan tolvajlásé. Kinyitja 
az ember az újságot 2010 elején, csak 
úgy zúdul rá a sok galádság. Most ép-
pen a BKV haramiái vannak terítéken, 
a fônökök, persze. Rengeteg a sok száz-
ezres, -milliós jövedelem, a végkielégí-
tések egészen elképesztôk. Buszsofôr 
cimborám mondja, az ô fizetése havi 
százhúszezer. Három gyereket nevel, 
hajnali négykor már a garázsban van. 
Nagyon fárasztó munka, hatalmas fe-
lelôsség. Lezavarná a szerelôaknába a 
személyzetist, ott kellene a bitangnak 
letöltenie a kiszabott éveket, közben 
csöpögne a fejére a fáradt olaj, szívná a 
járó motorok füstjét…

A BKV-balhé egyébként csak egy ki-
ragadott példa az utóbbi évekbôl.

Pár héttel a választások elôtt beszél-
gettem a helyi plébánossal. Azt mondta, 
azért biztos a baloldal veresége, mert 
annyira gátlástalan, hogy nem is pró-
bálja meg eltakarni a hitványságát. És 
ez már az utolsó fázis. 

Stockholm, Budapest
Miközben a szocialisták –– ha egyre 

fáradtabban is, de –– tovább tartják a 
magyar nyugdíjasoknak szánt tanfo-
lyamaikat a galád Fidesz várható ren-
delkezéseirôl (hetvenéves korhatár, 
svéd elképzelések, miegyéb), megszó-
laltak az ügyben a skandináv ország 
elképedt illetékesei. Az ottani szaktárca 
adatai (amelyek egybeesnek az EU 
statisztikai hivatalának adataival is) 
szerint Svédországban nem hetven-, 
hanem hatvanegy éves kortól lehet 
nyugdíjba menni, ennek összege pedig 
nagyjából négyszerese a magyarénak, 
de még a garantált pénz is csaknem 
190 ezer forint havonta. A nyugdíjkor-
határ egyébként –– ezt már a budapesti 
svéd nagykövetség illetéseitôl tudjuk – 
rugalmas a skandináv országban, jöve-
delemalapú, illetve prémiumnyugdíj 
egyaránt igényelhetô, s lehetôség nyí-
lik további munkavégzésre is. 

Arra be lehet venni a ciánkálit, hogy 
ha Svédországban bevezetnék a mi szo-
cialistáink szerint nagyszerû MSZP-
nyugdíjrendszert, a „magyar modellt”, 
akkor az ottani kormányt azonmód vi-
lággá zavarná a népakarat, a miniszter-
elnököt és az illetékes tárcavezetôt 
pedig kiéheztetett jegesmedvék és roz-
márok elé vetnék. A mi országunkban 
a baloldal jámbornak és megvezethe-
tônek gondolja az éltesebb lakosságot, 
s ezen réteg kiszolgáltatottságával szé-
pen vissza is élt az infúzióra kötött, pa-
razita kormány. Most azonban nagyon 
úgy néz ki, hogy változik a helyzet. Egy 
nemrégen készített felmérés szerint 
zömük a parkett-táncos Gyurcsány-
együttes orra esésére szavaz majd 
tavasszal. A padlóról pedig egyenes az 
út az elfekvôig. Aggódnia senkinek 
sem kell: jegesmedvénk, rozmárunk 
nincs. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Kevesebb adót kaszírozott 
tavaly az APEH

Az államháztartás adójellegû bevételeinek 81 százalékát, 8341 milliárd fo-
rintot az APEH szedte be 2009-ben. Ez öt százalékkal kevesebb a 2008-as 
bevételnél –– derül ki az adóhivatal hétfôn közzétett összefoglalójából. Az visz-
szaesésben két fô körülmény játszott szerepet: a válság következtében süllyedô 
gazdasági teljesítmény és jövedelmek, valamint a júliusban végrehajtott szja-
kulcseltolás- és járulékcsökkentés.

A fôbb adónemek közül a személyi jövedelem adó nettó (visszaigénylés utá-
ni) bevételi összege 1874 milliárd volt, 124 milliárddal kevesebb, mint 2008-
ban. Áfában a 2168 milliárd 2,6 százalék növekmény, ami jóval kisebb lenne, ha 
nem emelkedett volna júliusban a kulcs 5 százalékponttal. A társasági adó tük-
rözi legélesebben a válság hatását: a vállalkozások 385 milliárdos befizetése 26 
százalékkal marad el az elôzô évitôl. Evából kis mértékben több folyt be a 2008-
asnál.

Az APEH igyekezett jobban megfogni a pénzt. Ennek érdekében a visszai-
génylési kérelmek elbírálása során 26 százalékkal többet, 17 milliárdot tartott 
vissza, mint egy évvel korábban. Az adóhivatali ellenôrzések száma alig 300-zal 
volt több, mint 2008-ban, az ennek körülbelül felét kitevô hányad (az adóköte-
lezettségek teljesítésének vizsgálata) még kis mértékben csökkent is. Az ezek 
keretében végrehajtott vagyonosodási vizsgálatok során megállapított adóhi-
ány nettó összege meghaladta a 443 milliárdot, az egy ellenôrzésre jutó összeg 
15 százalékkal 9 millióra emelkedett –– derül ki az APEH közleményébôl.

Iskolákat épít újjá Haitin 
a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet
Mint írták, a Leogan és a Darbonne nevû településen található iskolát építik 

újjá. Sok szervezet a fôvárosra, Port-au-Prince-re koncentrál, ôk viszont fon-
tosnak tartják, hogy az attól távol esô, de a földrengés által rendkívüli mérték-
ben sújtott területekre is eljusson a segélyszervezeten keresztül a magyar 
emberek és cégek támogatása. A korábban összesen több mint kétezer diákot 
befogadó két iskola közül az egyik városi, a másik falusi, mindkettô az epicent-
rum közelében található. A szervezet a közleményben kitért arra: mivel ezen a 
két településen esti iskolákat is tartottak a szegényebbeknek és az idôseb-
beknek, a földrengés nagyon sok embert éppen tanulás közben ért. 

A rengés rendkívüli pusztítást végzett, az iskolát teljesen összedöntötte. 
Fekete Dániel, a szervezet sajtóreferense az MTI-nek elmondta: jelenleg az 
ideiglenes sátoriskolákat állítják és szerelik fel, azokban tanulhatnak a diákok, 
amíg az új épületek el nem készülnek. Az állandó épületek kivitelezéséhez most 
kérik a vállalkozóktól az árajánlatokat, ennek alapján még legalább néhány hét 
eltelik az alapkôletételig. Megemlítette azt is: további iskolák építését is terve-
zik nemzetközi összefogással, szintén egyházi hátterû segélyszervezetek segít-
ségével. Eddig összesen 19 iskolát jelöltek ki, amelyeket az Action of Churches 
Together elnevezésû szervezet segítségével építenek majd fel. A Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet az iskolák újjáépítéséhez további felajánlásokat 
fogad bankszámlájára, illetve lehet csatlakozni az iskola újjáépítéséhez online 
úton is, a www.segelyszervezet.hu weboldalon. 

Hiperliberális agyrém: 
nincs fiú, és nincs lány 

Tudatosan kerülni kell a nemi sztereotípiák –– a fiú-lány szerepek –– erôsíté-
sét az óvodákban –– erre jogszabályban kötelezi a kormány a kisgyermekek 
nevelésével foglalkozó pedagógusokat. Az óvodai nevelés alapprogramjának 
november végi módosításában nemcsak a közkedvelt papás-mamás játékok 
korlátozását tartják kívánatosnak a döntéshozók, hanem elvárásként megfogal-
mazták, hogy az óvodapedagógusoknak biztosítaniuk kell a migráns családok 
gyermekeinek az önazonosság megôrzését, ápolását, erôsítését. A KDNP élet- 
és természetellenesnek tartja a kormányrendeletet. A nô és a férfi közötti 
különbség az alapja a családnak, az emberiség fennmaradásának. Hoffmann 
Rózsa, a párt oktatáspolitikusa azt mondta, kormányváltás után eltörlik a jog-
szabályt. A KDNP ugyanakkor külsô szakmai ellenôrzési rendszer bevezetését 
sürgeti az oktatásban. Az intézkedés célja megerôsíteni a pedagóguspályán a jó 
gyakorlati munkát, hogy ezáltal biztonságot adjon a pedagógusoknak, s ezzel 
egy idôben kiszûrje, javítsa a gyengéket.

Avarkori temetôt találtak 
az M0 építésekor

A Dunaharaszti és Vecsés között kijelölt új M0 autópálya-szakasz nyom-
vonalán egy jelentôs avarkori temetô sírjait tárták fel a Budapesti Történeti 
Múzeum régészei Horváth M. Attila vezetésével.

A lelôhely a Gyáli patak mentén, egy homokdomb északkeleti lejtôjén húzo-
dik, ahol az intézmény Ôs-, és Népvándorlás kori Osztályának munkatársai 
6000 négyzetméternyi területen végeztek feltárásokat . A két egymástól elkü-
lönülô, jól körülhatárolható egységet alkotó sírcsoportból álló avar temetô 
mintegy 170 sírját tárták fel.

A feltárt sírok szinte mindegyike bolygatott volt. A bolygatások rendszerint 
a felsôtestet, a koponya környékét vagy a deréktájat érintették, nem volt ritka 
azonban a sírok teljes felbolygatása sem.

A sírokból elôkerült maradványok alapján bizonyosnak mondható, hogy a 
rablásokra nem sokkal a temetkezések után kerülhetett sor. A megmaradt, és 
regisztrálható beásásokból, és falenyomatokból további információkat nyer-
hetnek a régészek a temetkezési szokásokról, és a sírszerkezetekrôl.

Németh Zsolt elmondása szerint a találkozón egyet nem értését fejezte ki 
Knut Vollebaeknek azzal a kijelentésével kapcsolatban, hogy a szlovák állam-
nyelvtörvény nem ütközik a nemzetközi normákba. A fideszes politikus úgy 
látja, hogy a jogszabály egyértelmûen sérti a nemzetközi normákat, szerinte ezt 
támasztja alá az Európai Unió jogi segélyszolgálatának közelmúltban hozott 
véleménye is, amely diszkriminatívnak minisíti a törvényt. 

A fideszes politikus arról is beszélt, hogy pártja támogatja azt az alapot, 
amelyet a magyar kormány a jogsérelmet szenvedô felvidéki magyarok szá-
mára hozott létre. Németh Zsolt szerint ez az intézkedés nincs ellentétben a 
nemzetközi joggal, Magyarországon pedig politikai konszenzus alakult ki kö-
rülötte. Hozzátette: az alap a jövendôbeli kormány támogatását is élvezni fogja 
amíg meg nem szûnik a szóban forgó diszkriminatív törvény. 

Knut Vollebaek, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ) 
kisebbségügyi fôbiztosa pozsonyi tárgyalásait követôen érkezett Budapestre. 
Balázs Péter külügyminiszterrel történt találkozója után Knut Vollebaek arról 
beszélt, hogy a szlovák államnyelvtörvény módosítása „nem a legjobban sike-
rült”, a szöveg több helyen homályos, túl nagy lehetôséget ad az értelmezésre. 
Ugyanakkor a törvény szerinte nem sérti a nemzetközi normákat.

A Duna-stratégia „összehozta” 
a magyar EP-képviselôket

Januárban a Duna-stratégia ügyében felül tudtak emelkedni európai parla-
menti képviselôink a magyar politikában átjárhatatlannak hitt törésvonalakon 
a Policy Solutions havi EP-jelentése szerint. A közpolitikai és politikai kommu-
nikációs tanácsadó intézet havi elemzésében a 22 magyar európai parlamenti 
képviselô munkáját –– felszólalásait, jogalkotó tevékenységét, médiajelenlétét 
–– vizsgálta. 

Az elôzô hónapokhoz hasonlóan januárban is akadtak olyan szakmai témák, 
amelyekben felül tudtak emelkedni EP-képviselôink a magyar belpolitikában 
átjárhatatlannak hitt törésvonalakon. Az egyik ilyen ügy a Duna menti országok 
közös fejlesztési stratégiája, a Duna-stratégia volt, amely megmozgatta a fide-
szes, a szocialista és a jobbikos képviselôket is. 

Parlamenti felszólalásaik során a fideszes Áder János az ivóvízbázis megó-
vásában látta a Duna-startégia lényegét, a szocialista Göncz Kinga pedig a 
Duna menti identitás kialakításának fontosságát emelte ki. A jobbikos Szegedi 
Csanád szerint a Duna-régió csak akkor maradhat stabil, ha végleg felszámol-
ják a Benes-dekrétumokat. Apróbb szakpolitikai ügyekben is megvalósult a 
nagykoalíció: a fideszes Glattfelder Béla terjesztette elô és szocialista szak-
értôtársa, Tabajdi Csaba is támogatta a magyar méhészek régi követelését: a 
méz címkézési szabályainak szigorítására vonatkozó módosító indítványokat. 
Érdekesség, hogy a jobbikos Balczó Zoltán egy sajtónyilatkozat erejéig közös 
frontra került a szocialista Herczog Edittel. 

A Kitekinto.hu portálon mindkét képviselô üdvözölte ugyanis azt a parla-
menti javaslatot, amely szerint az EP-képviselôk eddigi közel havi 5 millió fo-
rintos szakértôi költségtérítési keretét további havi 400 ezer forinttal meg-
emelnék. A képviselôk politikai munkáját januárban az Európai Bizottság 
leendô biztosainak parlamenti meghallgatása dominálta. Kemény kérdések és 
megjegyzések a leendô biztosoknak azonban csak a Fidesz és a Jobbik frakció-
jából érkeztek, a szocialisták nagyrészt diplomatikusak voltak a biztosi kérdezz-
felelekek során. Az MDF miniszterelnök-jelöltje, Bokros Lajos decemberhez 
hasonlóan januárban is inkább Magyarországon, nem pedig Brüsszelben volt 
politikailag aktív. Egyetlen plenáris hozzászólását viszont –– már-már szokásá-
hoz híven –– nem magyarul, hanem idegen nyelven, ezúttal spanyolul tette meg. 

Sikeres volt a kísérlet az ISS-en 
a magyar fémhabbal

Jeffrey Williams amerikai ûrhajós sikeresen végrehajtotta a magyar Focus 
kísérletet a Nemzetközi Ûrállomás (ISS) fedélzetén. Az anyagtudományi kísér-
letben fémhabot állított elô és annak tulajdonságait vizsgálta.

Az ûrsörnek is becézett, magyar fejlesztésû fémhab az elmúlt évek egyik 
legizgalmasabb magyar ûrkutatási projektje most ért révbe: eddig csak a Föl-
dön gyártottunk fémhabot, február 7-én azonban az ISS-en mikrogravitációs 
körülmények között sikerült fémhabot fejleszteni és annak tulajdonságait vizs-
gálni.

A Focus (Foam Casting and Utilization in Space) projekt egy fémhabot elôál-
lító berendezést küldött az ISS-re, a szerda hajnalban Bajkonurból elindult 
Progressz 37P teherûrhajóval. Bárczy Pál egyetemi tanár, a berendezést kifej-
lesztô, miskolci székhelyû Admatis Kft. igazgatója akkor elmondta, hogy a 
habokban, akár folyékony, akár szilárd állapotban vannak, gázbuborékok –– 
úgynevezett cellák –– találhatók. Fémbôl azonban nehéz habot elôállítani, mert 
a gravitáció igen nagy mértékben befolyásolja a cellák méretét, alakját.

A vasránap lezajlott kísérlettel a habképzôdés mechanizmusának mélyebb 
megismerése vált lehetôvé, illetve a habszerkezet stabilitásának vizsgálata 
mikrogravitációban. Az NKTH és az európai ûrügynökség (ESA) által is fel-
karolt projekten három évig dolgoztak a magyar kutatók. Bárczy Pál, az Adma-
tis Kft. igazgatója a Népszabadságnak elmondta, hogy a projekt elôzetes költ-
ségvetése összesen 260 ezer euró volt, a fellövés és az ISS-en végzett kísérlet 
pedig 280 ezer euróba került.

A fémhab olyan könnyû, hogy úszik a víz tetején. Tulajdonságai széles skálán 
változtathatóak, így az adott feladathoz adott tulajdonságú fémhab társítható. 
Alkalmazási lehetôségei nemcsak ûrtechnológiai jellegûek, az autóiparban is 
használható lehet.
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Kissé felgyorsultak az események, 
az ingatlanadó eltörlése volt a kegye-
lemdöfés az elsô olvasásra „TÖBB 
VÁLSÁG, TÖBB KEZELÉS”- t hirdetô 
bukott kormánynak. A lopás, kapkodás 
és alkalmatlanság egyszerre már a 
valóban türelmes magyar társadalom-
nak is sok –– ha nem lenne végre olyan 
közel a választás, most a hideg ellenére 
tényleg kitörne a forradalom. Kár, 
hogy az Országos Választási Bizottság 
balliberális többsége végül is lajstrom-
ba vette az MSZP-t, bár a szocialisták 
üresen hagyták a rubrikát, azt, hogy 
milyen szervezetként és mi célból sze-
retnének indulni a választáson. Nyil-
ván gondban voltak, párt-e még a párt 
vagy politikai bûnszövetkezet. Retten-
tô csapás érte volna a választókat, ha e 
slendriánság folytán le kellett volna 
szedniük a sok szép és okos jelölt 
plakátját. Vigasztalásul elolvashatták 
volna az ôszödi rém legújabb esszéjét 
(A csodák bennünk vannak, lehetnek). 
Fogalmam sincs, milyen csoda rejtôz-
het még Gy. F.-ben és pártjában, bár 
abban kivételesen igaza van, hogy 
„Magyarországot nem tudja megvál-
tani egyetlen politikus, egyetlen kor-
mány sem. Magyarország sorsa az 
emberek lelkében dôl el. Az persze 
igaz, hogy lehet arra is biztatni az 
embereket, hogy engedjék szabadon a 
bennük rejlô indulatok (sic!), és lehet a 
megértés érdekében szólni. Persze a 
Fidesz a bûnös, mert „arra bátorította 
az embereket, hogy engedjék szaba-
don indulataikat, merjenek és akarja-
nak építeni a bennük rejlô rosszra. 
Mindeközben azt üzenték az ország-
nak, hogy semmit sem ér utóbbi évti-
zednyi teljesítménye, hogy töpörödik, 
zsugorodik, tönkremegy hazájuk”. A 
nagy erkölcsprédikátor intelmeit kép-
telen vagyok megfogadni, bár nem le-
pôdnék meg, ha legközelebb Magyar 
Róbert vagy Tasnádi Péter fogal-

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
mazná meg, hogy „a csodák bennünk 
vannak”. Csoda, hogy élünk.

* * *
Boross Péter nem akarta érdemben 

kommentálni, miért lépett ki az MDF-
bôl, én sem teszem, ironizálni sincs 
kedvem, Herényi Károly megmondta, 
hogy „csakis az idô igazolja egy-egy 
döntés helyességét”, továbbá „egy 
párt akkor tud sikeres lenni, ha egy 
adott korszak kihívásaira értelmes. 
válaszokat tud adni”. A Bokros Lajos 
Baráti Társaság bizonyára lelkesen 
bólogat, legfeljebb arra kapja fel a 
fejét, amikor Herényi „irtózatos belsô 
konfliktusokról” beszél, és kifakad: 
„Mindenki jöhet, kivéve az SZDSZ-t, 
mert ôk csúnyák, piszkosak… ilyet 
nem lehet csinálni.” A nyitás politikája 
remek dolog, hiába szövegelnek az 
MDF esküdt ellenségei, hogy ez 
politikai prostitúció, egyrészt mert „na 
és?”, másrészt ha egy bordélyház 
nyitott napot tart, akkor ez a késôbbi 
jó üzlet megalapozása. Azért Herényi 
SZDSZ-re vonatkozó megjegyzésére 
visszatérnék, mert a „csúnyák és pisz-
kosak” sértô, kirekesztô és elôítéletes 
még akkor is, ha igaz, de hát az egész 
ország, sôt a mûvelt világ is tudja, 
hogy a szabad demokraták szépek, 
tiszták, és nem is mind szakállas bácsi, 
Retkes sem az. Abban is igaza van 
Herényinek, hogy az MDF nem fog 

bocsánatot kérni a Ferencvárosban 
leadott sok hamis ajánlószelvény mi-
att, hiszen „az a hibás, aki a rendszert 
fenntartja, és ebben a Fidesz érdekelt”. 
Hogy ez most pontosan miért van és 
mibôl következik, azt ne firtassuk, 
nem szeretnénk újabb irtózatos belsô 
konfliktusokat elôidézni a megbokro-
sodott pártban, melyhez képest már az 
egykori Centrum Párt is a politikai 
bölcsesség és kiszámíthatóság etalonja 
volt –– el is ért vagy három százalékot. 
Ezt kellene megcéloznia az MDF––
SZDSZ furcsa párnak is.

Fájdalom, már Boross nélkül.
* * *

Jót mulattam a Bajai Tükör címû 
szocialista kampánylapban megjelent 
politikai hirdetésen, a képen Mester-
házy Attila vonzó képe és aláírása 
látható, a „Tisztelt Honfitársaim!” 
megszólítás után pedig egy elsô pillan-
tásra latinnak tetszô blabla, nyomdász-
nyelven vakszöveg olvasható. Az in-
ternetes kommentárok szellemesen és 
maró gúnnyal elemzik a vicces botlást, 
valójában az MSZP minden szórólapja 
vakszöveg, látszólag magyarul van, de 
érthetetlen. A „szánalmas” kategóriá-
ban induló politikusok között nagy a 
verseny, legutóbb Szanyi Tibor nyer-
te nálam az elsô díjat, aki az Mszp.hu 
internetes portál kedvéért felolvasott 
egy saját országértékelést a XIII. ke-

rületi Kárpát utca sarkára telepített 
MSZP-s standnál. A képviselô mögött 
négy-öt zavart aktivista volt látható, 
majd rövid idôre egy transzparens, 
amelyen csak az ELVTÁRS szó volt 
kiolvasható, és egy „Takarodj!” felki-
áltás volt hallható. Taps nem volt, 
alighanem közönség sem, mert a ka-
mera egyszer sem mutatta a Szanyi-
beszédre összegyûlt tömeget, talán 
jobb is így. A végtelenül rokonszenves 
és intelligens Szanyi Tibor beszédébôl 
lejegyeztem egy mondatot, annyira 
szép: „A válságok közepette megerô-
sítettük a munkához vezetô út burko-
latát.” A zárómondat pedig imígyen 
szólt: „Magyarország viszont nem ér-
demel sem sáros-barna, sem katyvasz-
narancs színeket, minthogy nemze-
tünk szíve piros, lelke fehér, jövôje 
pedig zöld”. Szanyi lelke hófehér, ô 
csak tudja, hogy „gyûlölködésbôl nem 
lesz mangalicaszalámi”, sôt „Magyaro-
rszág nem csupán szebb, hanem szép 
jövôt érdemel”. Gondolom, ez a szép 
jövô zöld lesz, de szocialista zöldségek 
nélkül. Sapienti sat, hogy Mesterházy 
is értse.

* * *
Az ôszödi rém szerint „lehet, hogy 

gyáva miniszterelnökünk lesz”, mivel-
hogy Orbán Viktor nem akar televí-
ziós vitát. „El fog bujdokolni Fico elôl 
is? Merkel elôl is? Sunyítani fog az 
Európai Tanácsban, ahol nyíltan kell 
érvelni? Gyáva lesz uniós elnökként, 
amikor majd egyszerre gyakorol rá 
nyomást másik huszonhat tagország 
elnöke, miniszterelnöke? Orbán jó sér-
tegetésben, gyalázkodásban, hívek 
zárt körében mondott monológokban. 
De sajnálattal kell megállapítanom, 
gyávának mutatkozik a nyílt vitában, 
az érvek csatájában. Ráadásul mene-
külni, elbújni nem egyszerûen gyáva, 
de férfiatlan dolog is. Nem hiszem, 
hogy Magyarországnak ma egy gyáva 
miniszterelnökre volna szüksége” –– 
fejezôdik be az írás. Egy férfias, bátor, 
ôszinte, felelôs államférfi aggódik a 
haza jövôje miatt, az igazságbeszéd 
mûvésze, akinek kormányzása alatt 
Magyarország erôs, tekintélyes és 
gazdag lett. Nincs itt már mit mondani, 
pszichiátert kellene váltani vagy 
konziliumot összehívni. Olvasom az 
Indexen a „nyelvleckét”, száz nyelven 
lehet megtanulni a világszerte ismert, 
legelterjedtebb trágár káromkodást 
(100 ways of saying fuck you). Nem 
viccelek, magyarul ez olvasható: 
Gyurcsany takarodj (Hungary). Isme-
retlen honfitársunk jól megviccelte a 
nyelvtanulás e sajátos formáját vá-
lasztó nemzetközi olvasótábort, ne is 
csodálkozzunk hát, ha külföldön élel-
mes kereskedôk széles mosollyal vagy 
zord rendôrök kevésbé nyájasan így 
köszöntenek majd bennünket, bátor és 
férfias magyarokat. Kívánhat-e ennél 
többet egy népszerû és sikeres, min-
den gyanún felül álló politikus, mint 
hogy az egész világ naponta gyakorolja 
zengzetes nevét?

* * *
Orbán Viktor a Hír Tv-ben azt 

mondta: „Egy rendes országban szü-
letni és meghalni ingyen lehet.” Ezt az 
MSZP kilátásba helyezett temetési se-
gélyével kapcsolatban jegyezte meg, 
amelynek összege csaknem annyi 
lenne, mint a maximált, majd megvont 
tizenharmadik havi nyugdíj. Persze az 
MSZP aligha lesz olyan helyzetben, 
hogy –– saját tagjain kívül –– bárkit 
bármilyen segélyben részesítsen, így 
hát némi derûvel tölt el, amikor a még 
hivatalban lévô miniszterek 2011-re 
vagy 2012-re vonatkozó tervekkel ál-

lnak elô. A kampánynak is vannak hu-
moros epizódjai, például akik az MDF-
nek adják ajánlószelvényüket, azok 
megkapják Bokros Lajos meseköny-
vét, amelyben a kedves bácsi mesél a 
gyerekeknek a gazdaságról. (Csak ne-
hogy rosszat álmodjanak!) Tóth Zol-
tán választási szakértô szerint inkor-
rekt, ha gyerekeknek szóló ajándékot 
adnak az ajánlószelvényért, mivel a 
gyermekek nem lehetnek a választási 
eljárás alanyai. Én nem lennék ilyen 
szigorú, sôt azt hiszem, e kedves gesz-
tussal inkább csökkennek az MDF 
amúgy sem rózsás esélyei, hiszen nem 
valószínû, hogy az MDF-es gyermekek 
esténként azzal nyúznák felelôsen 
döntô, ám megfáradt szüleiket, hogy 
meséljenek megint a gazdaságról La-
jos bácsi könyvébôl. Csak nehogy el-
terjedjen a lökött ötlet, mert a magyar 
gyermekkönyvpiacot alapjaiban ren-
gethetik meg az ingyenmesekönyvek, 
mondjuk Gy. F.-tôl Mesterházyig, 
Demszkyig, Zuschlagig. Mi régen ki-
nôttünk a mesékbôl, és a fejünkbe 
verték, hogy nem lesz több ingyene-
béd, sôt ingyenszületés és -halál sincs, 
mert ez nem rendes ország, és (em-
lékszünk) nem akarhatunk igaztalan 
vádakkal választást nyerni.

* * *
A „felszabadulás” elôtt édesapám 

tartalékos tisztként szolgált, az utolsó 
napokban villamossal járt ki a frontra, 
amely egyre közelebb került ahhoz az 
utcához, ahol laktunk. Amikor az utol-
só német Tigris tank is távozott a sa-
rokról, apám hazament, civil ruhát 
öltött, ám egyenruhájától, kardjától és 
revolverétôl nem volt szíve megválni, 
betette a szekrénybe. Amikor az oro-
szok házról házra járva keresték a 
„fasisztákat”, mellesleg pedig az érté-
kesebb és apróbb emléktárgyakat, 
hozzánk is eljutottak az ötödik eme-
letre. Szüleim megmutatták, hol má-
szott ki az ablakon nagymamám a 
szédítô magasban, hogy megbújjon a 
párkány alatt, annyira félt a felszaba-
dítóktól –– nem minden ok nélkül. Egy 
szovjet katona alaposan átkutatta a 
lakást, s a szekrényben felfedezte 
apám egyenruháját és fegyvereit. Rá-
szegezte géppisztolyát édesapámra, 
úgy tûnt, itt a vége a háborúnak. Mel-
lette állt anyám is, karjában velem, a 
másfél hónapos csecsemôvel. A kato-
na habozott, káromkodott egyet, majd 
dühösen kihajította az ablakon az 
egyenruhát és a fegyvereket. Megme-
nekültünk, nagymamám pedig vissza-
mászott a lakásba, ahol az egész család 
meghúzta magát, mert rákosszent-
mihályi kis vályogházunkat kirabolták 
és istállónak használták, a mozdítható 
dolgokat pedig a jó szomszédok vették 
tartós használatba. Ez csak egy régi 
történet, nem keresnék benne semmi-
féle tanulságot, van, aki véletlennek 
látja az eseményeket, van, aki az isteni 
gondviselést érzi bennük, én azt hi-
szem, aljas és szégyenteljes dolog a 
háború, mert semmit sem old meg, de 
minden nemzedék megbûnhôdi, a 
gyôztesek és a vesztesek is, ki elôbb, ki 
késôbb.

Kedvenc 
Fogózzanak meg: kezd nékem kedvemre való ember lenni ez a Ján Slota.
Értelmi állapota olyan, amilyen. Tisztességérzete, erkölcsi tartása még olya-

nabb, mint amilyen. De hát nem is ezért szeretem, hanem azért, mert ez a fur-
csa képzôdmény lassan nagyobb hasznot hajt Magyarországnak és az összma-
gyarságnak, mint a nemzeti radikális tábor együttvéve.

Ki más tudta volna rávenni a mostani magyar kormányt, a lendvaiildikókat 
és bajnaigordonokat egy magyar nyelvalap létrehozására, ezáltal (is) nyilván-
való, tettre kész szolidaritásra felvidéki testvéreinkkel?

Ki más tudná arroganciával, mûveletlenséggel, szalonképtelenséggel nála 
jobban lejáratni ezt az utódállamot Európa és a mûvelt világ elôtt?

Ki más szerezhetne a magamfajta elvetemült embernek nagyobb örömet, 
mint ô, amikor Szlovákia lerohanására készülôdô magyar hadsereget vizionál, 
és naponta magyar revizionizmusról óbégat? Nem tehetek róla, szívesebben 
hallok ilyesmirôl, mint a rapszodikus magyarverésekrôl. Jobban érzem magam 
tôle.

Súly alatt hajlik a pálma, ezt mi, erdélyiek, aztán igen jól tudjuk, ezért külön 
köszönet illeti ezt a figurát (bármennyire megkedveltem, a nevét azért nem szí-
vesen veszem tollamra), amiért soha, egyetlen pillanatra sem hagyja, hogy a 
felvidékiek magyarságukat feledjék.

Most éppen hûségesküre kötelezne minden szlovák állampolgárt, továbbá 
hetente himnuszt énekeltetne az iskolákban, a tantermekben pedig kifüggesz-
tetné a szlovák állami jelképeket.

Na és? –– kérdezhetnénk, mint az egykori ÁVH-s…
A hûségeskü szép fogalom, elviekben, de a szlovákoknak, gondolom, teljesen 

fölösleges –– ha eskü nélkül nem mûködik a hazafiság, rég megette a fene ––, 
magyarok számára meg aligha jelent sokat a muszájeskü. Engem például 
kétszer eskítettek fel a román katonaságnál, egyszer Ceausescura, másodjára a 
demokratikus Romániára, egyik sem hagyott bennem mély nyomot, férfiasan 
beismerem.

Az iskolai himnusszal megint köszönetet kéne mondani, hetente egyszer 
egyáltalán nem vészes, én minden ország minden himnuszát naponta eléne-
keltetném órák elôtt az illetô felségterületen, az egyszer fix. Mi is énekeltük 
annak idején a román himnuszt, sôt minden reggel két nyelven köszönt a szín-
magyar osztály a színmagyar tanítónéninek: „Jó reggelt kívánunk, bunö dimi-
nyeácá”, s ettôl sem lettünk rosszabb magyarok, igaz, jobb románok se.

Ugyanez a helyzet az állami jelképekkel is, ezzel még egyet is értek: senki ne 
tévessze szem elôl, hol is él pillanatnyilag. Más kérdés, ez milyen válaszokat 
szül benne.

És ahogy így felsoroltam közös élményeimet a Slota-féle agymenésekkel, 
hirtelen egész közel érzem magamhoz a felvidékieket újra… és ezért megint 
csak bravó az érdekeltnek.

Becsüljük hát meg ellenségeinket. Bár igaz, még ezekbôl is jobbat érdemel-
nénk. De hát aki a kicsit nem becsüli…

György Attila
(Magyar Hírlap)

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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Folyamatosan csökken a szlovákiai 

magyarok száma. Becslések alapján 
nagy a valószínûsége annak, hogy a 
jövô évi népszámláláskor mintegy 30-
50 ezer fôvel lesz kevesebb magyar 
Szlovákiában, mint 2001-ben volt –– 
írja az Új Szó címû szlovákiai magyar 
napilap. 

Az újság emlékeztet: a szlovákiai ma-
gyarok számáról az utolsó pontos ada-
tok kilenc évvel ezelôttiek, a 2001-es 
népszámlálás alapján 520 ezer magyar 
nemzetiségû lakosa volt az országnak. 
A magyarok aránya 1991 és 2001 kö-
zött mintegy 47 ezer fôvel csökkent, 
miközben az összlakosság több mint 
100 ezerrel nôtt. Gyurgyík László 
szociológus szerint hasonló csökkenést 
hoz a magyarok körében a jövôre ese-
dékes újabb népszámlálás, még annak 
ellenére is, hogy az összlakosság szá-
ma várhatóan újra nôni fog a 2001-es 
adatokhoz képest. 

„A 2001-es népszámlálás után ugyan 
volt néhány év, amikor a természetes 
népszaporulat is csökkent, de 2004–
2005-tôl, ugyan nagyon kis mértékben, 
de több gyermek születik, mint ahá-
nyan meghalnak” –– mondta a lapnak 
Gyurgyík. A teljes népszaporulat a 
legrosszabb években sem volt negatív, 
de akkor is csak a bevándorlás hatá-
sára. A szociológus szerint a szlovákiai 
magyarság számának alakulására az 
asszimiláció van a legnagyobb hatás-
sal, de természetes népességcsökkenés 
is megfigyelhetô. „A magyar lakosság 
két-három évvel idôsebb, mint az or-
szágos átlag, ebbôl is következik, hogy 
kevesebb gyerek születik, mint ahá-
nyan meghalnak” –– állítja Gyurgyík. 
Szerinte a természetes fogyás mintegy 
húszezer fôre tehetô 2001 óta. Az 
asszimiláció hatása ennél nagyobb is 
lehet, így szerinte a jövô évi népszám-
lálás során várhatóan mindössze 470-

490 ezren vallják majd magukat ma-
gyarnak Szlovákiában. Úgy véli, a 
szlovákiai magyarság számának ala-
kulását nem befolyásolná jelentôseb-
ben, ha Magyarország bevezetné a 
kettôs állampolgárságot, mivel Szlová-
kia uniós csatlakozása óta már semmi 
sem korlátozza a kivándorlást Magyar-
országra.

* * *
Márciusban újraindulhat az Erdélyi 

Napló címû polgári hetilap. A folyama-
tosan anyagi gondokkal küszködô, Ko-
lozsváron szerkesztett kiadvány au-
gusztusban tûnt el a standokról, leg 
utóbb 2500-as példányban jelent meg.
Makkay József fôszerkesztô a ko-

lozsvári Krónika címû napilapnak 
elmondta: a lapot egy Magyarországon 
bejegyzett lapkiadó cég indítja újra, 
amelynek nevét egyelôre nem kívánja 
a nyilvánosság elé tárni. „Rendszere-
sen pénzügyi problémákkal küszköd-
tünk, mivel ellenzéki beállítottságú, 
nem az RMDSZ holdudvarába tartozó 
lapként tartottak nyilván, így támoga-
tásokat sem kaptunk” –– magyarázta a 
fôszerkesztô. Makkay szerint azért 
tárgyaltak magyarországi cégekkel, 
mert nem találtak romániai magyar 
lapki-adót. A fôszerkesztô közölte to-
vábbá: a lap a jövôben is konzervatív 
beál-lítottságú politikai-közéleti heti-
lap marad. A tervek szerint márciustól 
16-ról 24-re emelnék az oldalszámot, 
és A4-es formátumban jelennének 
meg. Bôvítenék ugyanakkor a szer-
kesztôségi stábot is: az utóbbi hóna-
pokban, „a túlélési idôszakban” mind-
össze kéthárom újságíró dolgozott az 
Erdélyi Napló összeállításán, az újra-
indítás után várhatóan hétnyolc szak-
ember foglalkozik majd ezzel a mun-
kával.

Az Erdélyi Napló napilapként indult 

1990-ben Nagyváradon, majd a ter-
jesztési hálózat hiánya miatt néhány 
hónap után megszûnt. Egy évvel ké-
sôbb, immár hetilapként indult újra, 
2004-tôl pedig, az akkori fôszerkesztô, 
Dénes László távozása után Kolozs-
várra költözött, és a helyi Kalauz Kft. 
kiadásában jelent meg.

* * *
Pázmány Péter a 17. századi jezsuita 

hittudós, bíboros és esztergomi érsek 
sírját és földi maradványait a pozsonyi 
Szent Márton-dóm szentélye alatt fe-
dezték fel.

A régészeti felfedezés részleteirôl a 
közlemény szerint késôbb adnak tájé-
koztatást, miután az összes leletet, amely 
között nagy valószínûséggel Pázmány 
Péter (1570-1637) földi maradványai is 
ott vannak, alapos szakvizsgálatoknak 
és kiértékelésnek vetik alá.

A Felvidék.ma szlovákiai magyar hír-
portál úgy tudja, hogy Stanislav Zvo-
lensk pozsonyi érsek az egyik szentmi-
séje után mondta el a híveknek, hogy 
Pázmány Péter földi maradványait a 
Szent Márton-dóm szentélye alatt ta-
lálták meg.

Pázmány Péter a 17. századi magyar 
katolikus megújulás legnagyobb alak-
ja volt. Nagyváradon protestáns köz-
nemesi családban született, de fiatal 
korában áttért katolikus hitre, majd 
nemsokára belépett a jezsuita rendbe.

Bécsben és Rómában tanult. Késôbb 
Forgách Ferenc esztergomi érsek 
vette a pártfogásába. Pázmány For-
gách mellett a kibontakozó katolikus 
megújulás irányítója lett. Számos ne-
mesi családot térített vissza a katoli-
cizmushoz.

Nagyszombatban egyetemet, Bécs-
ben papnevelô intézetet, Pozsonyban 
jezsuita kollégiumot alapított. Leg-
jelentôsebb hitvédô mûve az „Isteni 
igazságra vezérlô Kalauz”, amely ko-

Mennyei kávéház
Odakintrôl türelmetlenül dörömböltek a mennyország 

kapuján. Szent Péter fejcsóválva indult ajtót nyitni.
–– Jövök már! –– kiáltotta.
Legnagyobb meglepetésére egy kopasz ember állt ott, 

öklét újabb ütésre emelve, de ahogy a kapu kinyílt, kel-
letlenül leengedte.

–– Munkásököl, vasököl… –– dünynyögte.
Szent Péter nagyon csodálkozott.
–– Hát te, Rákosi Mátyás, mit keresel itt, ahol ateista 

materialista kommunisták gyakorlatilag nincsenek?
–– Kértem az áthelyezésemet. Úgy hallottam, ezentúl 

nem lesz felelôsségre vonás, elszámoltatás, a menny 
mindenki elôtt nyitva áll. Odalent is biztattak. Tessék, 
készítettem egy szórólapot is. 

Elôhúzott egy papírt, rajta a fényképe, s mellette a 
„Rákosit a mennybe!” felirat. A kulcsok ôre annyira 
megdöbbent, hogy szóhoz sem jutott. 

–– Azért ehhez már pofa kell! –– mondta Krassó 
György. –– Jó, hogy nem sorakoztok fel Kádárral, 
Marosánnal, Münnichhel együtt mind…

–– Itt vannak ôk is –– állt félre egy pillanatra Rákosi, és 
csakugyan láthatóvá váltak az említett kárhozott lelkek, 
bebocsátásra várva.

–– Azért ez így nem megy! Ha nekik is megnyílik a 
kapu, akkor mi vagyunk rossz helyen –– méltatlankodott 
Pongrátz Gergely.

–– Diszkrimináció! –– kiáltotta Rákosi. –– Mi talán 
érdemtelenek vagyunk belépni? Hát nincs mindenki 
meghívva az üdvösségre?

A kerubok és szeráfkarok ijedten fogták be a fülüket e 
fals hangok hallatán. Szent Péter azonban megôrizte a 
hidegvérét.

–– Ez nem ilyen egyszerû –– magyarázta. –– Elôbb 
szükséges a teljes, ôszinte megbánás. Amíg ez hiányzik, 
addig nem is lehet megbocsátani. Legalább a jelét lássuk 
annak, hogy szánakoztok a sok bûn miatt, amit elkövet-
tetek.

–– Mi nem követtünk el semmit –– tiltakozott Rákosi.
–– Mi ugyan nem! –– tették hozzá a többiek is.
–– Hát akkor az elsô lépést sem tudjátok megtenni –– tárta 

szét az apostol a karját. –– Pedig a teljes mea culpa után még 
következik a purgatórium, vele a közügyektôl való eltiltás 
egy jó darabig. És ha valóban megtörtént a megtisztulás, ak-
kor, esetleg… De ez hosszú folyamat. Eltarthat egy örökké-
valóságig.

–– Márpedig mi bejövünk ide, ha a fene fenét eszik, akkor is 
–– mondta Marosán.

–– Ott van bent Nagy Imre, pedig az is kommunista volt –– 
mutogatott befelé rosszindulatúan Kádár.

–– Az más. Ô átesett a vérkeresztségen. A nemzet mártírja 
lett –– pirított rá az egykori fôtitkárra Szent Péter.

–– Ami volt, elmúlt –– legyintett a kopasz. –– Most induljon 
mindenki tiszta lappal. Így demokratikus –– és újra meglen-
gette a „Rákosit a mennybe!” feliratot.

–– Mi ez az erôszakos banda? –– érdeklôdött bosszúsan 
Mátyás király. –– Csukjuk be azt a kaput, mert mindannyi-
unkat kivisz a huzat!

–– Nem tudnak ezek akkora huzatot kelteni, hogy bennünket 
innen kivigyen –– rázta a fejét Nagy Gáspár. –– Szeretnék 
ugyan, mondanak is olyan butaságokat, hogy „a Föld fog 
sarkából kidôlni”, csináltak is vele nagy galibát, de elôbb-
utóbb mindenki megismeri ôket. Szegény Szent Péter próbál 
velük értelmesen beszélni, de nem lehet. Nem értik a kommu-
nisták, hogy egyszer bûnhôdni kell a disznóságok miatt. Vagy 
még a Földön, vagy késôbb, de nem lehet megúszni.

Közben azért az apostol is elvesztette a türelmét, mert kicsit 
emeltebb hangon mondta:

–– Titeket félreinformáltak. Ide nem engedünk be bûnösö-
ket, ez nem a magyar parlament.

–– Miért, hát mi bûnösök vagyunk? –– kérdezték az állam-
párti vezetôk csodálkozva.

–– Nem kicsit. Nagyon –– csapta be a kaput Szent Péter. 
És újra csend lett.

Ungváry Zsolt
(Magyar Hírlap)



rának vitás hitbeli kérdéseit tárgyalja, 
és a katolikus álláspontot védelmezi.

Pázmány Péter korának meghatározó 
személyisége volt, és 1637-ben Po-
zsonyban halt meg.

* * *
Miközben katonáinak már a XXI. 

századi Afganisztánban kellene helyt-
állniuk, Németország még mindig a II. 
világháború árnyaival küzd. Vagy ez 
csak egy kifogás, amivel egy kénye-
lemhez és békéhez szokott jóléti tár-
sadalom támogatja a háborúval szem-
beni ellenérzéseit?

„Ha a németek nem akarják kockáz-
tatni az életüket, akkor rögtön otthon 
is maradhatnak” –– nyilatkozta egy 
brit ezredes a Spiegel magazinnak, 
amely legutóbbi számában az afganisz-
táni bevetésrôl közöl cikket. Múlt 
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kolta, hogy egy német tiszt ölt, még-
hozzá jelentôs részben ártatlanokat. 
Pedig a tûzparancsot két, a Talibán 
által eltérített üzemanyag-szállító tar-
tálykocsira adták ki –– noha valóban 
rendkívül szerencsétlenül, mert a te-
herautók körül sok civil tartózkodott, 
de a cél semmiképpen sem az ártatlan 
áldozatok lemészárlása volt.

Egy másik jellemzô példája a néme-
tek háborúfóbiájának az a fajta már-
már perverz szóbûvölés, amit egy ide-
je német politikusok játszanak annak 
érdekében, hogy az afganisztáni hely-
zetet nehogy „háborúnak” kelljen ne-
vezniük. Itt jelenleg több verzió is 
verseng egymással: a legbátrabb még 
talán a Karl-Theodor zu Guttenberg 
védelmi miniszter által bevezetett „há-
borúhoz hasonló állapot”, de verseny-
ben van még a „nem nemzetközi (!) 
fegyveres konfliktus” is.

A Spiegel információi szerint pedig a 
kancellári hivatal hasonló eufemizmus-
sal az amerikaiak által meghirdetett 
counter-insurgency (felkelôellenes, 
ellentámadási) stratégiát egyszerûen 
csak „civilvédelemnek” (Zivilschutz) 
kívánja fordítani. Persze a szójátékok 
azért mégsem teljesen öncélúak: az 
afgánok kiképzésére kiküldött rendôri 
erôket például a törvények értelmében 
Berlin nem vezényelhetné háborús 
övezetbe, így a helyzet háborúvá nyil-
vánítása további jogi problémákat 
vetne fel.

Ezenkívül a német alkotmány kifeje-
zetten tiltja is az ország részvételét 
olyan „cselekményekben, amelyek a 
népek békés együttélésének megzava-
rására és különösen támadóháborúk 
elôkészítésére alkalmasak”, noha a né-
met alkotmánybíróság egyszer már 
alkotmányosnak nyilvánította az afga-
nisztáni beavatkozást. (Az igazsághoz 
hozzá tartozik, hogy maga a NATO is 
alapvetôen kerüli a „háború” kifeje-
zést, mivel az ENSZ-tôl kapott man-
dátuma stabilizálásra és újjáépítésre 
vonatkozik, noha a katonai erô alkal-
mazását is megengedi).

A történelmi érzékenységen kívül 
azonban szerepet játszhat a vonakodás-
ban az is, hogy a német választók már 
közel hetven százaléka az azonnali 
csapatkivonást támogatja. Ez az arány 
nem sokkal nagyobb, mint Nagy-
Britanniában vagy akár Lengyelor-
szágban, a német szavazók pacifizmusa 
azonban döntött már el választást: 
2002-ben Gerhard Schröder kancel-
lár úgy érte el saját újraválasztását, 
hogy kerek perec kijelentette, ô bizony 
távol fogja tartani Németországot az 
iraki háborútól.

A meghatározó német pártoknak 
azért becsületükre legyen mondva, 
hogy a tavaly szeptemberi Bundestag-

héten Stanley McChrystal tábornok, 
az afganisztáni NATO-erôk amerikai 
fôparancsnoka a legnagyobb német 
bulvárlap, a Bild Zeitung hasábjain 
lényegében azzal ekézte a Bundes-
wehrt, hogy katonái páncélozott jár-
mûveikbe, biztos táboraikba húzódnak 
vissza, és közben elveszítik a kapcso-
latot a felkelôknek kiszolgáltatott af-
gán lakossággal. A parancsnok egyút-
tal több kockázatvállalásra biztatta a 
németeket.

Tény, hogy a Bundeswehr egyelôre 
nem igazán vívott ki magának tekin-
télyt szövetségesei körében. Bár Né-
metország a maga 4280 katonájával az 
afganisztáni NATO-csapatok harma-
dik legnagyobb kontingensét adja, 
Berlin csak a –– korábban még békés 
–– északi területek biztosítását volt 
hajlandó vállalni, katonáinak a harcok 
dúlta déli országrészben való beveté-
sét kezdettôl fogva csak egészen kivé-
teles vészhelyzetekre engedélyezte. 
Amikor pedig a közelmúltban a Tali-
bán Afganisztán északi vidékeire is 
kiterjesztette az ellenállást, szé-gyen-
szemre az amerikaiaknak kellett to-
vábbi 2500 katonát a térségbe ve-
zényelniük.

„A németek csak figyelik az esemé-
nyeket, és nem mentenek meg minket. 
Más barátainkhoz kell fordulnunk vé-
delemért” –– idézi az esettel kapcsolat-
ban a Spiegel Mohamed Omart, a 
kunduzi régió kormányzóját. A német 
kormány továbbá igencsak húzódozik 
attól, hogy az amerikaiak csapaterôsí-
tési kérésének eleget tegyen, még ha 
valószínû is, hogy a kezdôdô londoni 
Afganisztán-konferencián végül még-
iscsak beadja majd a derekát.

A gyávaság vádját határozottan visz-
szautasítva német poltikusok és publi-
cisták leginkább az ország II. világhá-
borús felelôsségével magyarázzák a 
vonakodó hozzáállást. Jellemzô eset 
volt annak a tavaly szeptemberi észak-
afganisztáni incidensnek az itteni fo-
gadtatása, amikor egy német parancs-
nok utasítására végrehajtott bombatá 
madásban több mint száznegyvenen –
– nagyrészt civilek –– vesztették életü-
ket. Az eset a német a közvéleményt 
talán még a saját katonái halálhírénél 
is –– eddig közel negyven német ka-
tona esett el a 2002 óta –– jobban 
megrázta.

A kunduzi bombázásban a politikai 
mellékszálak mellett –– az ügyet a 
2009 szeptember végi választások 
elôtt megpróbálták eltussolni –– a né-
met közéletet maga az a tudat is sok-

választás elôtt nem játszották ki az 
Afganisztán-kártyát, ez alól csak a 
populista, jelentôs részben az NDK-
utódpártra épülô Baloldal (Die Linke) 
volt kivétel. (Velük szemben a válasz-
tók többségének meg egyéb fenntartá-
saik voltak.)

A türelem azonban fogyni látszik: a 
legnagyobb ellenzéki párt, a szociálde-
mokraták (SPD) újabban már a 
csapatok legkésôbb 2015-ig történô 
kivonását követelik, míg a konzervatív-
liberális német kormány láthatóan 
mindent megtesz, hogy valahogy 
elbliccelje az amerikaiak csapaterô-
sítési kérését. A legutóbbi hírek sze-
rint egy ötszáz fôs létszámnövelés 
talán mégiscsak összejöhet, de a né-
metek továbbra is inkább az afgán 
biztonsági erôk kiképzésében kíván-
nak feladatokat vállalni, a harcokban 
lehetôség szerint nem.

Legkésôbb a most kezdôdô londoni 
Afganisztán-konferencián azonban 
Berlinnek színt kell vallania. Eközben 
egyre nô a nyomás a szövetségesei 
felôl is: legutóbb épp a lengyel kü-
lügyminiszter osztotta ki igen kemé-
nyen a németeket, hogy hagyják most 
már végre maguk mögött a történelmi 
(és politikai) fenntartásaikat, és csinál-
ják végig rendesen az afganisztáni 
küldetést.

* * *
Az ukrajnai nemzetiségek anyanyel-

vû oktatását korlátozó intézkedések 
sürgôs felülvizsgálatára és a kisebb-
ségek szempontjából kedvezô módosí-
tására utasította oktatási miniszterét 
Julija Timosenko ukrán kormányfô.A 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
séghez (KMKSZ)  eljuttatott, az inter-
neten is olvasható hivatalos okmány 
szerint az ukrán miniszterelnök arra 
utasította Ivan Vakarcsuk oktatási 
minisztert, hogy haladéktalanul vizs-
gálja felül az emelt szintû érettségi, 
egyben egyetemi felvételi vizsgafela-
datokra vonatkozó oktatási miniszté-
riumi rendeletet, továbbá intézkedjen, 
hogy a vizsgafeladatokat fordítsák le a 
nemzetiségi iskolák végzôseinek nyel-
vére. 

* * *
Franciaország nem küld több harcoló 

alakulatot Afganisztánba, csak kikép-
zôket és civil szakembereket –– közölte  
a francia elnök.

„Ha szükség van több emberre a 
kiképzéshez, a rendôrség mellé, a 
lakosság megsegítésére, Afganisztán 
megsegítésére, miért ne? De harcoló 
alakulatokat? Nem” –– válaszolta egy 
kérdésre Nicolas Sarkozy a TF1 tv-
adó mûsorában.

Diplomáciai forrásból úgy tudni, Ba-
rack Obama amerikai elnök nemrég 
igyekezett meggyôzni a francia állam-
fôt arról, hogy vezényeljen még több 
katonát Afganisztánba, hogy segítse az 
egyre terjeszkedô tálib lázadók elleni 
harcot. Párizs korábban azt jelezte, 
hogy az amerikai kérésre a nagyszabá-
sú londoni Afganisztán-konferencián 
ad végleges választ.

Sarkozy emlékezetett arra, hogy ami-
kor másfél évvel ezelôtt a parlament 
hozzájárulását kérte az akkori 700 fôs 
francia csapaterôsítéshez, ígéretet tett 
arra, hogy ezt követôen több harcoló 
alakulatot nem küld Franciaország Af-
ganisztánba. „Próbálom az ígéretemet 
és szavamat lelkiismeretesen betarta-
ni” –– hangsúlyozta. A francia elnök 
ugyanakkor megerôsítette, hogy csa-
patkivonást nem tervez. „Franciaor-
szág Afganisztánban marad, mert ez 
kívánja a biztonságunk” –– fogalmazott 
Sarkozy. Jelezte, hogy a legfôbb koc-
kázat az Afganisztánnal szomszédos 
Pakisztánt érinti, mert az nukleáris 
fegyverrel rendelkezik.

A katonák számát tekintve Franciaor-
szág jelenleg a negyedik legjelentôsebb 
résztvevôje az afganisztáni misszió-
nak: eddig 3750 katonát mozgósított, 
ebbôl 3300 állomásozik ténylegesen az 
ázsiai országban. Az Afganisztánban 
múlt év végén elrabolt két francia 
újságíró az államfô szerint „életben 
van és egészséges, de a helyzet nagyon 
nehéz és nagyon veszélyes”. Sarkozy 
elmondta, hogy találkozott az újságírók 
családjával és arról biztosította ôket, 
hogy minden energiáját, hasonlóan az 
Afganisztánban állomásozó francia 
katonákéhoz, mozgósította azért, hogy 
a tévések kiszabaduljanak.

A France 3 közszolgálati televízió új-
ságíróit december 30-án rabolták el 
Kabultól északra mintegy 120 kilo-
méterre, Kapisza tartományban. A 
térségben francia katonák állomásoz-
nak a tálibok ellen küzdô, NATO ve-
zette nemzetközi misszió keretében. A 
múlt hétvégén felháborodást váltott ki 
politikai és szakmai körökben az el-
nöki hivatal vezetôjének nyilatkozata, 
amelyben az elrabolt újságírók kap-
csán azt mondta, hogy „nem kellene 
mindenáron a szenzációt keresnie” a 
sajtónak. Claude Guéant az újságírók 
felkutatására indított akció „jelentôs 
összegérôl” is beszélt, idézve az állam-
fôt, aki szerinte meggondolatlansággal 
vádolta meg a tévéseket.

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

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 

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 

Az egészséges táplálkozás 
jegyében:

Megújított menüsorral
kibôvített választékkal

COMFORT FOOD
minden alkalomra. 

Ebéd, vacsora, ünnepek...
Házhoz szállítással.

Ételeink széles választékával 
szeretettel várjuk régi és új 

megrendelôinket.
Sütemények minden 

igényhez:
hagyományos,

Glutén mentes, diabetikus.
Partyra, rendezvényre

speciális szendvicstálak, 
hidegtálak, gyümölcstálak, 

torták, sütemények.
Telefon: (02) 9760-1101
www.comfortfood.com.au
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Az életünk saját hôskölteményünk,
de tôlünk függ, hogy hôsei legyünk.
Ha végzetünk szerint küzdve remé-

lünk,
és bármi is lesz, utunkon megyünk,
tartalma, értelme van a létnek
és életünknek méltósága van.

Hegedûs Géza
Kevés ember mondhatja el magáról, 

hogy mindenki kedveli, szereti. Azt 
mondják, hogy az ilyen embernek 
valami nagy problémája van, azért 
nincs ellensége, rossz akarója. Nos az 
én hôsömnek, — aki tartalmat ad éle-
tének és minden cselekedetével a 
közösségünk útját, jobb létét egyenge-
ti, — nincs semmi baja. Új helyze-
tekkel, emberekkel kerül kapcsolatba, 
akikkel együtt mûködik, megtalálja a 
helyét és annak módját, hogy a maga 
és mások képességeit kibontakoztassa. 
Ott van mindig, ahol hasznosíthatja 
magát, ahol szükség van rá. Nagy 
Gábort ezért szeretik és kedvelik. 

Mint mondja: — Ott ahol érzelmi 
intelligencia, együttmûködés, csapat-
munka alakul ki, ott nagyobb az esély, 
arra hogy bármit könnyen megold-
junk.  

Gábor 1951 június 20-án, látta meg a 
napvilágot, édesanyjának harmadik 
gyermekeként és édesapjának elsô és 
utolsóként. Édesanyjának Kopp Mári-
ának második házassága volt ez, Nagy 
Gáborral (akinek édesapját is így hív-
ták és fia a mi Gáborunk is ezt a nevet 
kapta), aki 56-ban Apaj pusztán, ahol 
élelmiszer és tüzelô eladásával foglal-
kozott, baleset következtében meghalt. 
Egy vontatótraktor húzta a szénnel 
megrakott szerelvényt, amirôl lesett, 
és az átment rajta. Gábor öt évesen 
árva maradt, mamája, akár csak Jó-
zsef Attiláé folyamatosan gürcölt, 
dolgozott a megélhetésükért. Az ötve-
nes években napszámba járt, ingázott 
Dömsöd — Csepel között a budapesti 
Konzerv gyárban, három mûszakban, 
keresvén a kenyérre valót. Néha az 
utazása sokszor marhavagonban tör-
tént. Majd a MAHART vontatóhajó 
szakácsnôje lett, mely a Dunát szelte 
Regensburg-tól a Fekete tengerig. 

„Egy nyáron édesanyám magával 
vitt, kivett az állami gondozásból, 
mert a 7-8 osztály ott végeztem.

Csodálatos út volt, egy hónap oda-
vissza. Szinte meseszerû volt, a kék 
Dunán suhanni, ágait-bogait megismer 
ni, a táj szépségét csodálni és a telepü-
léseket, mindkét oldalán a napfényben 
úszva látni. Feledhetetlen nyár volt ez 
számomra”

Édesanyja kénytelen volt Gábort ál-
lami gondozásba adni, mivel állandóan 
nem szabadott magával vinne és ta-
nulása sem lett volna, megoldva. 
Testvérei már a maguk lábán álltak 

Bagin Lívia

A magyar közösségért 

mindent… 
ekkor, mert egymás után 7-7 évenként 
születtek.

„Az intézet a Vendel utcában volt a 
Kodály Zeneiskolával közös volt az 
udvara. Zárt hely volt. Délelôtt iskola, 
majd ebéd, délután szabadidô foglal-
kozás, szilencium, tanulás, vacsora, 
alvás 20-30 fôs termekben. Panaszra 
nincs okom, sokat tanultam, beillesz-
kedtem egy nagy közösségbe, ami a 
késôbbiek folyamán is segített életem-
ben. Ez után a két éves intézeti élet 
után, beiskoláztak, mint állami gondo-
zottat Ózdra, ahol Ipari Szakközépis-
kolában érettségit és szakmát szerez-
tem.”

Gábor az érettségi után szabad em-
ber, aki dönthet sorsa felôl.

A család, édesanyja Halásztelken 
vesz házat, melyet 15 évig tartanak 
fenn.

„A Pestvidéki Gépgyárban mûsze-
részként dolgoztam. Majd az Idegen-
árú Meóban a munka mellett híradás 
technikusnak képeztem ki magam, 
híradástechnikai karbantartó, levizs-
gázott szerelô voltam. Patronáltak, ha 
tovább tanultál. Utána átmentem egy 
céghez, Szakszövetkezetekhez, ahol jó 
pár évig TV szerelô voltam. A Ha-
lásztelken lakók, és még pár faluból 
hozzám jöttek problémájukkal. Kifi-
zetett munkalapok + bonusz is járt 
hozzá. Közben a házunkkal szemben 
megnyílt egy iskola komplexum, me-
lyet a tanítási idô után a falú kulturális 
programjainak kiegészítésére is ter-
veztek, ez egy teljesen új szisztéma 
volt akkor. Átcsábítottak oktatás tech-
nikusnak. Saját stúdióm volt. 2-3 évig 
voltam ott, de ez az idô az életem leg-
szebb évei közé tartozik. Közben ze-
néltünk is a Rainbow együttes név 
alatt. Pest környékén játszottunk.”

Nagy Gábor most is zenél, zenekaru-
kat, a Kékfiúkat sok közösségi rendez-
vényre meghívják. Gábor egy igazi 
mûvész lélek, hiszen jól gitározik, jó 
énekes és érzéssel tolmácsolt szava-
latait is élmény hallgatni.

Ilyen sokoldalú tehetség mellett va-
jon, akartál-e színészi pályára menni? 
Hol tanultál meg ilyen jól gitározni?

„Édesanyám hozott nekem ajándék-
ba Oroszországból egy gitárt és én 
egyáltalán nem tanultam zenetanárnál, 
hanem autodidakta módon képeztem 
magam. A kollégiumban megmutatták, 
hogy kell játszani rajta, majd ellestem, 
amit lehetett, hogy megy és megtanul-
tam a zeneszámokat, dalokat jó hal-
lásom segített ebben. A gitáron való 
játszás, többre vitt a lányoknál is. 
Szavaltam, énekeltem az intézetben. 
Szeretek szavalni, de megtanulni a 
verseket soha nem szerettem. Színaka-
démiára nem is gondoltam, hogy 
jelentkezzek, azzal megelégedtem és 
az önmutogatásom kielégült, hogy ze-
néltem. Itt részt vettem, mint hang-
mérnök az István a király rock ope-
rában, ami nagyszerû volt, majd 
kilencven fiatalt kovácsolt össze, és az 
elôadások szinte profi szinten mentek. 
Quittner János tavaly megint bril-
lírozott, A Megfeszítettel, melyben 
szintén közremûködtem. Öröm szá-
momra, hogy április végén, május 
elején tervezik megismételni, aki nem 
látta feltétlenül nézze meg, ezt az 
emberek számára sokat adó, mondó 
elôadást.”

Gábor megnôsült, házasságukból két 

kislányuk született, Viktória (egyete-
met végzett) és Nóra (degree-i van-
nak). Féltestvérei, bátyja és nôvére 
Ausztráliában lévén, Gáborékat is 
elhívták a jobb jövô reményében.

„Négy bôrönddel indultunk neki az 
útnak, egy és fél évig Ausztriában vol-
tunk, majd 88 augusztusában megér-
keztünk Melbournebe. Nôvéremnél 
laktunk egy darabig, majd Elwoodban 
béreltünk egy lakást. A karácsonyi 
meleg irtó furcsa volt elôször, fürdô-
ruhában karácsonyozni.

Kb. 3 hónapra megérkezésünknek, 
felvett a Klapp elektromos cég TV 
szerelônek, villanyszerelônek. Egy év 
után átmentem a John Michael TV-
hez, mely Oakleigh-ben volt helyileg. 
Mikor bezárta üzemét, visszavett a 
Klapp, majd leépítette munkásait, en-
gem elbocsátottak. Közel 100 helyen 
próbálkoztam elhelyezkedni, nem 
ment, így kinyitottam a saját üzlete-
met, Pannónia TV szerviz néven a 
Hotham St., Balaclava Rd. sarkán. 
Jövedelmem kezdett csökkenni. Aki 
olcsóbban, jobban dolgozik, nem megy 
semmire. Moorabbin-i családi házban 
6 évet dolgoztam. Léptem tovább Mul-
graveba, és itt kezdtem áthangolni, 
alarmok és más biztonsági elektromos 
dolgok bekötésére is.”

Gábor az, aki otthonunkba beköti a 
Duna TV-t, így kapcsolatunk hazánk-
kal kiteljesedik, közvetve részesei 
lehetünk annak életével. Hogyan tör-
ténik mindez? 

„Amikor a Duna TV beindult, akkor 
contractort használtak, létszámuk 
megvolt nem kellett több ember. Az 
én idôm akkor jött el, amikor ez meg-
szûnt. Ekkor kidolgoztam egy olyan 
dobozt, amely minden szempontból 
megfelel. Nagyon jól mûködött és mû-
ködik. Soknak telefonon át telepítet-
tem. Felküldtem az anyagot, pl. Syd-
neybe, Tasmaniaba, majd telefonon 
adtam meg az ukászt, hogy mit hogyan 
kössenek be. Képességem megvolt, 
ezért meg tudtam csinálni. A legutóbbi 
programváltozás után három hónapig 
nem hívtak telepíteni. Írtam a Duna 
TV-nek, hogy itt mindez hogyan csa-
pódik le. Nem az vezérelt, hogy ártsak, 
hanem, hogy segítsek. Választ nem 
kaptam rá. Ott nem lehet segíteni, ha 
az alap nem jó. Magyarországról, ez a 
legkulturáltabb adó, ami ide jön. Ez a 
program azért van. Aki összeállítja az 
adást, az nem ismeri az órát. Ismét-
lésekkel teli. Ha elmondják az embe-
reknek, hogy anyagi problémájuk 
van, megértik. Az emberek becsapott-
nak érzik magukat. Lassan kezd 
visszajönni a régi nívó, de messze nem 
az, ami volt. Az idôs emberek a hétköz-
napi politikát nem értik, nem nézik. 
Ha valaki diaszpórára akar hatni, így 
nem megy. Minden elôtanulmány nél-
kül csak odadobtak valamit.

Bizonyos funkciókat nagyon jól vé-
geznek. Én csak arról tudok beszélni, 
amit az emberek mondanak. Szándé-
kom az segítsük, beszéljük meg, ha én 
voltam durva, arrogáns, mea culpa. Az 
emberek véleményét finomítva adtam 
elô.”

Amennyiben Melbournenön kívül 
esô területen akarják magyarok a 
Duna tévét beköttetni, van-e rá lehetô-
ség?

„A környéken már voltam, kétszáz 
kilométerre is elmegyek. 4-5 ember 

összeáll valamelyik községben, én 
nem utasítom vissza. Akarni kell és 
megy. Én azt akarom, hogy minden 
magyar ember lakásában legyen Du-
na TV. A Kassai Színház megmaradá-
sára meg hirdetett gyûjtés szép volt, 
kispénzû emberek is segítettek.”

Mi a te életednek mottója?
Kapcsolattartás, odafigyelni az em-

berekre, barátságokra — kevés le-
gyen, de jó. A mennyiség menjen át 
minôségbe. Minden a jóindulaton 
függ. Megéri. 

40-45 évesen kezdtem érezni, hogy 
amit régen azt mondtam, hogy nem, 
most véghez tudom vinni, meg tudom 
csinálni. Most azt mondom, hogy min-
den problémát meg lehet oldani. Bi-
zonyos dolgok átértékelôdtek. Értel-
mes dolgokért mindent bele kell adni, 
véghez kell vinni. A 3ZZZ rádiónál én 
kezdtem. Jártam be kezdôként, hogy a 
program meg ne szûnjön. Aztán jöttek 
az Orosz Marikáék. A TV. 31-es adá-
sának ötlete az enyém volt. Kerestek 
etnikumadókat. Pintér Karcsival 
kezdtük. Az intézetben megtanultam, 
hogy egy közösségben, vagy tartozol 
valakihez, vagy ôk tartoznak hozzád. 
A közösségért tudni kell tenni. Aki 
emberekkel foglalkozik jó pedagógiai 
érzéke is kell, hogy legyen, ami kevés 
embernek van.”

Mit jelent az, neked, hogy az embe-
rek szeretnek, mert segítôkész, egye-
nes jellem vagy?

„Az dominált bennem mindig, hogy 
aki hozzám bejön a legjobb munkát 
kapja. Nekem mindig, helynek, idô-
nek, alkalomnak megfelelôen kell 
kommunikálni, és adni. Azt hiszem ezt 
sikerült elérnem.”

Szabadidôdben mit szeretsz tenni?
„A zene meghatározó az életemben. 

Szeretek horgászni, megfogni a halat, 

megfôzni, megenni. Szeretek fôzôcs-
kézni. Valószínû, hogy elköltözöm 
haza. Mindjárt láttam és mondtam, az 
elején, hogy ide megérkeztünk, hogy 
„anyám én nem ilyen lovat akartam”. 
Én nem lehetek beteg, mert nincs 
biztosításom, a másik meg a munkából 
tartom fenn magam. A jövô év másik 
felében, mindent szeretnék elrendezni, 
elintézni, és aztán haza költözni.

Hogyan látod, Magyarország helyze-
tét?

„Szegény hazám, néha csodálkozom, 
hogy van még. Egy kormány azt 
mondja magáról, hogy képessége van. 
8 év alatt szakmailag nem lehet annyi 
hibát elkövetni, amennyit elkövettek, 
csak tudatosan. Minden szétesik, szét-
feslik, elképesztô. Emberek el vannak 
butítva. Átlag ember megélhetése 
egyre bizonytalanabb. Egy dolog do-
minál a pénz. Sokat tudnák mondani, 
ami fáj, de arra egy oldal sem lenne 
elég.” 

Nagy Gábor név, már egy fogalom 
magyar közösségünk számára. Azt az 
embert fedi, — aki bár az iker jegyé-
ben született mégis mindig egyformán 
a jó arcát mutatja, — aki már meg-
jelenésével nyugalmat, békét hoz 
magával, mert mindenki tudja, ha ô 
kézbe vesz valamit, az a legjobban el 
is lesz intézve, végezve. Nyugodtan rá 
bízhatja magát az ember. Gábor volt 
az, akit nem kellett mozdítani, ô magá-
tól is mozdult.

Azzal, hogy haza megy egy olyan ûrt 
fog maga után hagyni, amit nem lehet 
pótolni. Egy színes, kedves mindenben 
segítô egyéniséggel leszünk szegé-
nyebbek.

Remélhetôleg otthon megtalálja he-
lyét és boldog, kiegyensúlyozott élete 
lesz, amit szívbôl kívánunk. 

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! 

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





10. oldal                                                                   MAGYAR ÉLET                                                2010. február 25.
  

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. február 28-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)
12 órakor ebéd a Bocskai nagyteremben

12.30-tól presbiteri és nôszövetségi gyülések
  Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 2 órától klubélet
 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

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

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

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
  2010. február 28-án, vasárnap de. 11.30 órakor

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

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

 2010. február 28-án, 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
a St. Paul Presbiterian Church-ben, St. Paul’s Tree, Spring Hill.

 .Minden hónap ngyedik vasárnapján  du. 2 órakor
 ISTENTISZTELET

  a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane
Igét hirdet Kovács Lôrinc

GOLD COAST — ROBINA 
minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
Igét hirdet Kovács Lôrinc 

Cottesloe Drive és University Dr. sarok.

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

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

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

Vasárnap, február 14-én tartotta évi elsô ülését gyüle-
keztünk presbiteriuma és a Nôszövetsége.
Dézsi Csaba lelkipásztor a presbiteri ülést megnyító imá-

ja után utalt az elmúlt évvel lezárult hat évtized Isten cso-
dálatos kegyelméböli eredményekre, majd rámutatott a 
gyülekezet elôtt álló hetedik évtized kötelezettségeire, fel-
adataira.

A fôgondnokkal karöltve felvázolt feladatok megoldásához 
természetesen kell a feladatok tisztánlátása, a küldetés 
tudat átérzése és a testvéri megértésbeni együttmûködés. 
A hozzászólások során felvetödôtt a feladatok megoldásához 
szükséges anyagi források megteremtése, az évi költséghez 
szükséges összeg elôteremtése is.

Hosszú esztendök emigrációs életébôl megtapasztalhat-
tuk, hogy mi magyarok nem igen szeretünk intézmények 
fenntartásához adakozni, és ha anyagilag adakoznánk is 
tudni szeretnénk hová is menne, mire költenék, ki hogyan 
gazdagodna meg abból, amit még nem is adtunk. Minden 
kifogást megragadva, azon magyarázatért, hogy negatív 
hozzáállásaink miatt nincsenek nagy magyar eredmények 
a nagyvilágban.

Mint a gyûlés beszélgetései során kiélesedett, a köztu-
datban hallani az állandó panaszt, mindig kérnek, adjál, de 
alapjába véve semmivel nem viszonozzák az áldozat válla-
lásokat.

Mind egyházunk öreg munkása, ezzel kapcsolatban, egy-
pár gondolatot szeretnék felemlíteni. Nem akarok vissza-
menni nemzetünk vértanúira, a hosszú évszázadok név-
telen hôseire, de mivel annyiszor hívatkoztunk rájuk, vajon 
hol lennénk ma áldozatválalásaik nélkül. Vajon ôk mit vár-
tak, mit kaptak, sokszor a legnagyobb áldozatvállalásukért, 
életükért? 

A város közepében áll kis templomunk. Ausztrál nemzeti 
mûemlék, és Isten kegyelmébôl a mi templomunk, magyar 
tulajdon, ami felekezetre való tekintet nélkül magyar.

Ebben a templomban édes anyanyelvünkön szól vasár-
napról, vasárnapra az Úr Igéje. Magyar piciket keresz-
telnek, magyar fiatalokat konfirmálnak, magyar házas-
ságok kötödnek, elfáradt öreg testvérektôl veszünk örök 
búcsút, és a templom Urnafala egyre több testvérünk 
hamvait ôrzi. A mindenkori lelkész magyarok ügyes-bajos 
dolgaival küzködik, és nem ismerve a jövôt senki sem 
tudhatja mikor lesz az említett szolgáltokra szüksége.

A napjaink multikultúralizmusának ködében a „magyar” 
kiemelés estleg nacionalistának hallatszik, s talán az is, de 
kérdem azt, más nemzetek nem ezt csinálják?

Mi nem kritizálunk másokat és nem akarunk senkitôl el-
venni semmit, csak meg akarjuk tartani a magunkét, ehhez 
még talán a demokráciában is jogunk van, és ez csak raj-
tunk áll.

A népek olvasztó kemencéjében mûködik egy megállítha-
tatlan asszimiláció, ezt tudomásul kell, hogy vegyük, de 
ennek ellenére úgy egyénileg, mint közösségekben, csak 
rajtunk áll, hogy erkölcsi és anyagi hozzájárulásunkkal 

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

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

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

PO Box 1187 Nth, Fitzroy 3068 címre és engedjen + 5 dollárt a pos-
tázásra.

megtartsuk, átmentjük magyar identitásunkat, fenntartjuk 
intézményeinket.

Kedves testvérem, ma mikor a levelesládák tele vannak 
adomány kérésekkel, ne vedd rossz néven, (már megit kol-
dulnak), ha magyar köztulajdonok fenntartásához is fel-
kérik segítségedet.

Gyülekezetünk mai presbitériumának nagy részét az 
öreg korosztály alkotja, mivel a gyülekezet bevett szokása 
szerint a presbiter életre választható.

Egészségük miatti visszavonuláskor, vagy elhalálozáskor, 
helyüket az Istentiszteletekre rendszeresen látogató, gyü-
lekezeti munkában, áldozat vállalásban résztvevô, az évi 
közgyûlés által elfogadott fiatalabb korosztály tagjai töltik 
be, azzal az Istenben vetett hittel és magyar öntudattal, 
hogy munkájuk gyümölcséül egyedül Istené a dicséret.

SOLI DEO GLORIA jelszóval és azzal a hittel fejezödôtt 
be a gyûlés, hogy Isten feladatokat adott a presbitérium, a 
gyülekezet számára és az, az Ô Atyai Kegyelmével el is 
végezhetô.

Csutoros Csaba 

 Soli Deo Gloria

Február 3-án szerdán délelôtt 11 órakor a North 
Fitzroy Magyar templomból vett örök búcsút Dri-
noczky Zsuzsától szeretô családja és  gyülekezete.

Zsuzsika hosszú évekig hûséges dolgozója,tagja 
volt gyülekezetünk Nôszövetégének.

Hosszú évekig betegsége beálltáig vasárnapról, 
vasárnapra vezette a „vasárnapi magyar bolt”-ot és 
az abból származó jövedelmével hozzájárult épü-
leteink fenntartásához. Rendezvényeinken a tom-
bolajegy árúsítás „nagymestere” volt. 

Kedves, közvetlen mosolygó egyénisége élni fog 
emlékezetünben. 

A temetési szertartást Dézsi Csaba lelkipásztor 
végezte. 

Zsuzsika nyugodj békében...
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Minapi történet, vége a Makona Kft.-
nek. De a világnak nincs vége, ezt vi-
szont Makovecz Imre mondja, jóllehet 
az ô cége a Makona, ô alapította. Bár 
ami történt, mindenképpen nagy vesz-
teség az építész számára, nem csak 
anyagi, sokkal inkább lelki-szellemi ér-
telemben, töretlenül munkálkodik egy 
másik világ, ahogy ô mondja: egy má-
sodik Magyarország megerôsítésén. 
Egy második Magyarországén, amely-
bôl reményei szerint egyszer az igazi 
Magyarország lesz. Errôl beszélgettünk 
vele.

–– Személyre szól a Makona ellehetet-
lenítése?

–– Nem vagyunk kivételek, ez lett a 
sorsa több ezer magyar vállalkozásnak. 
Számlákat adtunk annak rendje és 
módja szerint az elvégzett munkáink 
után. Akadt azonban néhány megren-
delô, aki nem fizetett. Ennek ellenére 
nekünk le kellett volna rónunk az AP-
EH-nek a számlán szerepelô összegek 
forgalmi adóját. Megjegyzem, sehol a 
világon nincs ilyen rendszer, csak ná-
lunk. A harmadik eset után végképp 
elfogytak a tartalékaink, az APEH 
zárolta a Makona Kft. számláját. Azaz 
minden bevételünk automatikusan az 
adóhatósághoz kerül. Innen kezdve a 
kft. alkalmazottjai nem kaptak fizetést, 
de nem jutott pénz a rezsire sem. Ennyi.

–– Mekkora összegrôl van szó? 
–– Összesen hetvenmillió forint kint-

levôségünk van, de csak húszmillió fo-
rint után maradtunk adósak a forgalmi 
adóval. Ez elég ahhoz, hogy a cég tönk-
remenjen.

–– Tönkremenjen vagy tönkrete-
gyék? 

–– Mondjuk úgy, hogy tönkretegyék, 
mert szándékos folyamatról van szó, 
amelyet csak tovább fokoz a magyaror-
szági adó mértéke. Utánaszámoltunk, 
kiderült, hogy százforintnyi bevételbôl 
17 forint 60 fillér marad végül egy 
cégnél. Szerintem ez is páratlan a vi-
lágon. Ráadásul amíg a kis- és közép-
vállalkozások súlyos terheket cipelnek, 
a multinacionális cégek adózás nélkül 
vihetik ki az országból a náluk keletke-
zett értéktöbbletet. Ez közönséges disz-
krimináció, mely teljes mértékben 
szembemegy a piaci verseny szellemé-
vel és szabályaival. Nem az a csoda, 
hogy vége a Makonának, hanem az, 
hogy eddig egyáltalán tartani tudta 
magát, s hogy vannak olyan kis- és kö-
zépvállalkozások, amelyek dacolnak 
még az egyre tragikusabb viszonyok-
kal. 

–– Hogyan állhatják még a sarat?
–– Úgy, hogy csalnak, mert kénytele-

nek csalni, meg átmennek Szlovákiába 
vagy Romániába. Az a céljuk azoknak, 
akik ezt az egészet az ország nyakába 
zúdították, hogy eltûnjenek a magyar 
vállalkozások, s az emberek a nagy 
multinacionális cégek alkalmazottjai 
legyenek. Döntésképtelen, akarat nél-
küli robotok, dróton rángatott rabszol-
gák. Akik nemcsak a multik profitját 
hizlalják, de eltartják azt az idegen ré-
teget is, amely ebbe az országba akar 
költözni. Nem tudom pontosan meg-
mondani, kik ezek, de azt látni kell, jó 
ideje készítik már a helyet nekik.

–– A kis- és középvállalkozások jelen-
tik Magyarország gazdasági erejét. Ha 
sikerül megsemmisíteni ôket, sohasem 
áll talpra ez a nemzet és ez az ország, 
mert nem lesz meg a gazdasági alapja 
hozzá.

–– Nem lesz meg a gazdasági alapja, 
és ennek következtében eltûnik az a 
sajátosan középosztályi, polgári szel-
lem is, amelynek a megerôsödésére, 
kivirágzására oly nagy szükség lenne. 
Számomra az a megdöbbentô, hogy 
vannak emberek, akik mindezt el sem 

Magyarok illegalitásban  
hiszik. Képtelenek elfogadni, hogy 
azok a gazdasági és politikai vezetôk, 
azok a hazai és külföldi döntéshozók, 
akiket naponta mutogat a média, még-
hozzá nyájas mosollyal az arcukon, 
ilyen aljasságra képesek. Sokszor én 
sem hiszem el ezt az egészet. Mert nem 
akarom elhinni, mert a többi magyarral 
együtt én is élni szeretnék. Ez a lélek 
sajátos önvédelme.

–– A vidéket, amely a magyar kultúra 
letéteményese és a magyar hagyo-
mányrendszer ôrzôje, már két vállra 
fektették. A falu szinte szitokszó lett a 
liberálisok háza táján.

–– Nem most kezdôdött. Az 1970-es 
években a VÁTI azt a feladatot kapta, 
hogy szüntessen meg ezerháromszáz 
települést. Konrád György és Szelényi 
Iván alkotta meg a folyamat forgató-
könyvét. Azt írták, hogy szerep nélkü-
livé kell minôsíteni a kiszemelt fal-
vakat. Ehhez elôször el kell venni az 
iskolájukat, aztán az orvosi rendelô-
jüket, végül a tanácsi apparátusukat. A 
hírre azonban mi is összefogtunk né-
hány kiváló kollégával. Heten lehet-
tünk, maximum nyolcan. Fogtuk a 
gyáva tanácselnököket, és elvittük ôket 
a bátrakhoz. Tapasztalatcserére, feltöl-
tôdésre. Ennek az lett az eredménye, 
hogy egymás után kezdtük építeni a 
faluházakat, amelyek az ellenállás 
szimbólumai lettek. Megakadt az egész 
pártállami folyamat.

–– Csakhogy a mostani ellenfélhez 
nem lenne elég hét-nyolc ember.

–– Dehogynem! Sôt! Három ismerô-
söm járt nálam az imént, egy különleges 
iskolát alapítunk vidéken, amelynek a 
természetközeliség és a hagyomány-
ôrzés adja a szellemi fundamentumát. 
De bejelentkezett egy sváb település is, 
csak annyi a különbség, hogy ôk a saját 
örökségükre, a kézmûvességre, az ipa-
rosmesterségekre építenének elsôsor-
ban. Létezik egy úgynevezett második 
Magyarország, amely építi önmagát, s 
készül a változásokra. Azért beszélek 
második Magyarországról, mert a hi-
vatalosnak mondott közélet hátterében 
folyik ez az építkezés és készülôdés. 
Egyfajta illegalitásban, mert csak ille-
gálisan lehetünk ma magyarok Ma-
gyarországon. 

–– Van, aki azt mondja, a Makona 
tönkretétele súlyos pofon a természet-
közeli s a népi hagyományokból merítô 
organikus építészetnek. Vagyis annak 
az építészeti iskolának, amelyet ön al-
kotott meg. Ez is csak egy összeesküvés-
elmélet lenne?

–– Pofon? Az volt eddig is. Az Antall-
kormánytól kaptam eddig az egyetlen 
állami megrendelést, a sevillai világki-
állítás magyar pavilonját. Bármit is 
gondol rólam a mai hatalmi kurzus, 
elpusztítani nem tud. A kollégáimat 
sem. Ôk új kft.-t alapítottak maguknak, 
biztos, hogy sikeresek lesznek. 

–– Nagy változásról beszélt az elôbb, 
de van-e ennek valamilyen történelmi 
elôképe, kellô tapasztalatokkal rendel-
kezünk-e ehhez? 

–– Ha valaki most a rendszerváltásra 
gondol, akkor az rossz helyen keresgél. 
Nézzük csak meg, hová jutott az eltelt 
húsz év alatt ez az ország! Horthy 
Miklós viszont szintén húsz év alatt 
erôs államot teremtett a kifosztott, fel-
forgatott és porig sújtott Magyaror-
szágból Trianon után.

 –– Igen, de sok történész szerint a 
trianoni békediktátum miatt érzett tár-
sadalmi felháborodás olyan nemzeti 
egységet teremtett, amelyre építeni 
lehetett. És most mire lehetne építeni?

 –– Megvan a szükséges erô. Csak 
most csendesebb, óvatosabb, elmarad-

nak a hangos szólamok, a jelszavak. 
Nem énekelünk, nem szavalunk, ha-
nem megyünk dolgozni Erdélybe meg 
a Felvidékre. És persze ez a csendes 
erô érvényesül itthon is a második Ma-
gyarország építésében. Feladat van 
bôven. Mondok egyet. Budapesten, a 
Gellért-hegy tetején mûemléki védett-
séget élvez az ott található Citadella. Az 
a Citadella, amelyet azért építettek a 
Habsburgok 1854-ben, hogy onnan lô-
hessék adott esetben az újra lázongó 
Pestet. És hát ott éktelenkedik a Sza-
badság-szobor is. El velük! S építsük 
meg helyükbe a Magyar Hôsök Pante-
onját, amelyet eredetileg is oda terve-
zett Medgyasszay István. 

–– Magyar hôsök… Mit szól majd 
ehhez a baloldali értelmiség? 

–– Nem tudok mit kezdeni velük. A 
Rákosi-rendszer kiirtotta a klasszikus 
középosztályt, és egy identitásában bi-
zonytalan, de párthû, könnyen vezé-
nyelhetô réteget emelt a helyére. Az ô 
fiaik lettek a mai értelmiségiek. Embe-
rek, akik igent és nemet sem tudnak 
mondani. Az igazi baj az, hogy a mai 
értelmiség még mindig felépítménynek 
tekinti a kultúrát, függetlenül attól, 
hogy ismeri-e a marxizmust, vagy sem. 
Miért lenne felépítmény, miért nem 
tekintjük a kultúrát, illetve a szellemet 
az élet alapjának?! 

–– Az ön által létrehozott Magyar Mû-
vészeti Akadémia is ezt az elvet vallja? 

–– Ott nincsenek markáns választó-
vonalak és megkötések. De valahogy 
úgy alakult, hogy a liberális gondolko-
dású emberek a Magyar Tudományos 
Akadémia, a konzervatív és nemzeti 
gondolkodásúak pedig a Mûvészeti 
Akadémia felé gravitáltak. Mellesleg 
az MTA korábbi elnöke tett nekem egy 
ajánlatot annak idején. Azt mondta, ha 
felhagyok a Mûvészeti Akadémia szer-
vezésével, akkor az MTA rendes tagja 
lehetek. A Mûvészeti Akadémiát vá-
lasztottam. 

–– Ön most hetvenöt éves. Sok minden 
van a háta mögött. Hogy látja ma a vi-
lágot? 

–– Olyan, mint egy zárt osztály. Las-
san vagy gyorsan, melyik hogy, de por-
rá hullanak az értékek. Sokan azt hi-
szik, a fogyasztás, a „vedd meg és dobd 
el” szelleme, csak a világgazdaság mû-
ködésének modern mechanizmusa. 
Nem, ez egyfajta filozófiai válságkép. 
Mindent egyre silányabb minôségben 
gyártanak, hogy hamar elhasználódjon, 
s az ember kénytelen legyen megvenni 
ugyanabból a következôt. A következô 
mobiltelefont, a következô autót és így 
tovább. A minôség pedig tovább rom-
lik, hogy minél gyorsabb legyen az át-
futás. Igen ám, de ha lemondunk a dol-
gok, a gondolatok, az élet és a morál 
minôségérôl, ha nem a minôség, azaz a 
jobbá válás és a jobbá formálás vezet 
bennünket, akkor nem felfelé me-
gyünk, hanem lefelé. A tárgyainkkal, a 
szellemünkkel, a gondolatainkkal együtt.

–– Ha ilyen a világ, egy zárt osztály, 
ahogy ön mondja, miként válik kivétel-
lé a jövôbeni Magyarország, amely 
nem lefelé, hanem felfelé szeretne in-
kább törekedni?

–– Kicsi lépésekkel. Elôször is meg 
kell erôsíteni Orbán Viktort, szerintem 
neki nincs alternatívája. Másrészt fel 
kell függesztenie az országnak az adós-
ságtörlesztést. Harmadrészt pedig ál-
lamosítani kell. Ezen belül nemcsak az 
MSZP-s és SZDSZ-es klientúra elszá-
moltatására van szükség, hanem vissza 
is kell szerezni az elrabolt állami va-
gyonrészeket. 

Miért Orbán? 

Tetszik a purizmusa, a nyugalma, a 
szerénysége. És nekem mint építésznek 
sokat elárul róla az az emberi léptékû 
ház, amelyhez egy kalotaszegi kapun 
lehet bejutni. Más, mint Gyurcsány ké-

tes módon szerzett, hatalmas villája, 
amelyhez még aztán hozzá is építtetett. 
Mint akinek a szar sem elég büdös.

Sinkovics Ferenc 
(Magyar Hírlap)

MÁV-ügy: a történész büntetôjogi 
felelôsségû pénzéhséget emleget 

Karsai László szerint a MÁV ellen az Egyesült Államokban indított per nem 
alapult semmiféle történelmi kutatáson, akik ennek ellenkezôjét állítják, hazud-
nak; ezzel összefüggésben legfeljebb annyi történhetett, hogy a felperesek talán 
idônként belelapozgattak a nagy hírû történész, Randolph Braham professzor 
magyar holokausztról szóló könyvébe –– mondta a történész az MTI-nek.

A MÁV-ot egy chicagói bíróságon a magyarországi holokauszt áldozatainak 95 
örököse perelte be: jóvátételt követelnek, amiért a cég a második világháború 
idején közremûködött zsidók deportálásában. A felperesek 240 millió dollár va-
gyoni kár és egymilliárd dollár nem vagyoni kár megtérítését követelik. Elôbbi a 
holokauszt áldozataitól eltulajdonított vagyon mai áron számolt értéke, utóbbi 
pedig büntetô jellegû jóvátétel, amiért a MÁV „gyalázatos és buzgó módon részt 
vett a népirtásban”. Karsai László szerint a per elindítói megpróbálták a vész-
korszak azon túlélôit, vagy azok leszármazottait felkutatni, akik „jó pénzért haj-
landók voltak összevissza hazudozni”, többek között azt, hogy ôket a MÁV alkal-
mazottai kirabolták, vagy ismerôseiket, rokonaikat meggyilkolták. 

A történész annak a meggyôzôdésének adott hangot, hogy a beadott levéltári 
dokumentumok –– ha azokat egyáltalán benyújtották –– egyike sem eredeti 
kutatáson alapul. A per beindítása megbízhatatlan, a holokauszt után 65 évvel 
keletkezett visszaemlékezésekre alapoz, amelyekbôl –– a 16 oldalas beadvány 
ismeretében –– nagy biztonsággal megállapítható, hogy „az égadta világon sem-
mi sem igaz”. Karsai László felhívta a figyelmet a beadvány olyan elemi hibáira 
is, mint például arra, hogy a magyarországi holokauszt végrehajtását személye-
sen felügyelô Adolf Eichmannt –– tévesen –– Hitler titkárának nevezik, s a 
magyarországi vészkorszak idôtartamát –– szintén hibásan –– 1944 márciusa és 
októbere közé teszik, holott az május és július között zajlott. A beadványban 
szereplô fénykép nem az Auschwitzba induló, hanem a Balatonfüredrôl Tapol-
cára tartó vonatot ábrázolja –– említett egy további példát a történész. 

Meglátása szerint a MÁV az egyik legutolsó láncszem volt a hatalmi gépe-
zetben, alkalmazottait pedig éppolyan téves a holokauszt borzalmaiért beperelni, 
mint „az orvosi kamarát, amelynek tagjai szintén közremûködtek a holokauszt 
végrehajtásában, vagy a leventéket, akik kísérték a zsidó embereket és házku-
tatásokat tartottak”. A Sztójay Döme-kormány deportálásokért felelôs miniszte-
reit és államtitkárait, valamint a magas rangú csendôrtiszteket a második vi-
lágháború után egytôl egyig elítélte a népbíróság. Az igazi felelôsök döntô 
többségét kivégezték, a kevésbé felelôsöket pedig kisebb-nagyobb börtönbün-
tetéssel sújtották. Több százezer hivatalnokot, rendôrt, csendôrt, orvost, bábát, 
mérnököt vagy több ezer vasutast büntetôjogilag felelôssé tenni nagyon kétséges 
–– mutatott rá a történész. 

Karsai László arról is beszélt, hogy a magyar államnak, mint az 1945 elôtti 
rendszer jogutódjának ugyanakkor jóvátételi kötelezettsége van, csakúgy, mint 
az osztráknak, a németnek vagy a svájcinak. Tehát „el lehet osztani a felelôsséget”, 
de egyáltalán nem lehet bizonyítani ezzel a legutóbb az Egyesült Államokban 
beadott irattal, hogy „a MÁV vezetôi vagy pláne a vasutasok tudták volna, hogy 
hová viszik a zsidókat és milyen céllal” –– magyarázta. A történész Finta Imre 
szegedi csendôr százados kanadai perét hozta fel példaként arra, hogy nem lehet 
bizonyítani: a deportálások lebonyolítói tudták, milyen céllal szállították az ül-
dözötteket Auschwitzba. A per során elôkerült a vádlott korabeli, saját kezû fel-
jegyzése, amelyben azt ugyan leírta, hogy a célállomás Auschwitz volt, ám a 
bíróság azt nem tudta rábizonyítani, hogy ô tudott a koncentrációs táborokban 
zajló borzalmakról. 

Karsai azt is kifejezésre juttatta, még az sem lenne a fentiek alapján bizonyító 
erejû, ha MÁV-iratok kerülnének elô, amelyekben azt jegyezték volna fel, hogy a 
célállomás Auschwitz volt, mert olyan irat egészen biztosan nem lesz megtalál-
ható, amelyben azt írták volna le, hogy a deportáltakat haláltáborokba hurcolták. 
A vagonok többségét egyébként nem a MÁV bocsátotta rendelkezésre, azokat 
javarészt Németországból hozták –– tette hozzá. Karsai László „külön felhábo-
rítónak” nevezte, hogy a felperesek az 1944-es amerikai dollár értékét 2010-re 
vetítve 33-mal szorozzák, mivel annak szorzója legfeljebb 5-6-szoros lehet, figye-
lembe véve az árfolyam változásait. Ezt –– mint mondta –– könnyen lehet bizo-
nyítani a Kádár Gábor–Vági Zoltán szerzôpáros könyvébôl. Ez „szakmai hozzá 
nem értésrôl, vagy olyan mértékû pénzéhségrôl tanúskodik, ami már szinte 
felveti a büntetôjogi felelôsségét annak, aki egy ilyen iratot képes beadni” –– 
fogalmazott. 

A történész –– a holokausztot túlélô ember gyermekeként –– összességében a 
per megindítását „végtelenül szomorúnak, felháborítónak és ízléstelennek” 
mondta, mert a MÁV-nak tulajdonított „elképzelt és kitalált bûncselekményekre 
hivatkozással pénzt próbálnak kicsikarni egy magyarországi intézménytôl”. Arra 
is kitért, hogy a felperes beadványában a 95 aláíró között szereplô egyetlen ma-
gyarországi lakhelyû ember „azóta is megtalálhatatlan”. 

A MÁV Zrt.  azt közölte az MTI-vel, hogy csak a médiából értesült a holokauszt 
magyar áldozatainak örökösei által indított jóvátételi perrôl. A vasúttársaság az 
álláspontját az állami szervekkel közösen, a keresetlevél hivatalos megérkezését 
követôen alakítja ki –– írták. 

Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke az 
MTI-nek azt mondta, hogy nem indítható per erkölcsi értelemben a MÁV ellen a 
holokauszt borzalmaiért, mert ezért a magyar állam, és nem kifejezetten a MÁV 
felelôs. 

(MTI)
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SPORT Óriászászló
Lelátó a világ — Törzsi háborúk, 

avagy mit nyer és mit veszít, aki 
„ultra” lesz Magyarországon?

(Folytatás))
Nem mehetünk el persze amellett, 

hogy a Fradit 2006-ban kizárták az elsô 
osztályból, és a fiúk három szezonon 
keresztül az NB II. Keleti csoportjában 
voltak kénytelenek játszani, így a 
megszokott közegbôl kiesve például 
Vecsésre vagy Baktalórántházára kel-
lett idegenbe menniük, ami igencsak 
kellemetlenül érintette az ultrákat is. 
Bence és Tamás azonban kiemeli, 
valóban nem volt felemelô ennek 
tudata, de soha ilyen sokan nem vettek 
még rész másodosztályú idegenbeli 
túrákon. Az ultrák ezzel is bizonyítot-
ták, hogy kiállnak a Ferencváros mel-
lett, amelyre úgy tekintenek, mint egy 
eszmére és életérzésre. A klub gaz-
dasági vezetôirôl, irányítóiról azonban 
igen lesújtó véleménnyel vannak. 
Tamás, hogy finoman fogalmazzon, 
csak annyit mond, a jelenlegi vezetés 
nem tiszteli a csapat múltját, nem tisz-
teli azokat az embereket, akik életüket, 
tehetségüket adták a zöld-fehér me-
zért. A tulajdonoscsere sem oldott 
meg semmit — mutat rá az Aryan 
Greens oszlopos tagja, aki szerint ma a 

Fradiból egyszerû Sheffield United-
fiókcsapatot akarnak varázsolni, ahon-
nan minden indok nélkül elzavarják a 
saját nevelésû ifiket, fiatal játékosokat, 
míg olyan futballistákat szerzôdtetnek, 
akik saját hazájukban sem állják meg 
a helyüket.

— Elmérgesedett a helyzet, nemcsak 
a mostani, Berki Krisztián-féle veze-
téssel, de korábban, Szívós István és 
Furulyás János idején sem voltunk 
puszipajtások — mondja Országh 
Tamás, aki szerint a Fradi érdekeit 
semmibe vevô vezetôk — akik még 
mindig a Fradiból akarnak meggazda-
godni — ténykedései már-már kataszt-
rofális helyzetbe sodorják a klubot. 
Bence a klubvezetés és az ultrák harca 
kapcsán ugyanakkor megjegyzi, hogy 
amikor kitiltották ôket a stadionból, 
sokan kiálltak mellettük, nem mentek 
el a meccsekre, hanem szolidaritást 
vállaltak velük a mérkôzések alatt a 
stadionon kívül, ez idô alatt a kapu 
mögötti szektorok üresek voltak. A 
fiatalember úgy véli, ebben van a Fra-
di szíve és lelke, itt látszik, milyen so-
kan állnak ki mellettük, milyen sokan 
érzik magukénak a ferencvárosi tábor 

légkörét, közösségét. Nem beszélve a 
számtalan külföldi szimpatizánsról —
teszi hozzá Tamás —, akik például 
Csehországból, Lengyelországból, 
Angliából vagy Ausztriából csak a 
Fradi kedvéért ruccannak át egy-egy 
meccsre Magyarországra. Van olyan 
cseh srác, aki otthon nem is jár mér-
kôzésre, de a Fradi, az igen, az más — 
mondja Országh, aki ultraszemmel 
nézve arra is büszke, hogy a Ferenc-
városnak sikerült Magyarországon azt 
elérnie, hogy valóban többgenerációs 
ultracsoportokat hozzon létre, ami 
biztosítja a szurkolói magok jövôbeni 
utánpótlását is.

„Az egész világot
átutazom érted,
Újpest,
nagy csapatom!”
— A családok igenis járnak meccsre, 

számtalan kisgyermek látható a stadi-
onban, valamint gyönyörû hölgyek is 
szurkolnak a lelátón — jelenti ki az 
újpesti ultrák nevében Bokros Lász-
ló, az Ultra Viola Bulldogs Szurkolói 
Egyesület elnöke. A lilák — mint a 
legnagyobb múltra visszatekintô ma-
gyar futballklub — mindig tekintélyes 
szurkolótáborral rendelkeztek, a lelá-
tók népének történelme „ôsidôkbe” 
vész, a modern, szervezett szurkolást 
1992-tôl számíthatjuk. Bokros László 
elmondása szerint manapság az Új-
pest szurkolói között több csoport is 
megtalálható, 20–80 fôs létszámmal, 
de ô nem kívánja megkülönböztetni 
egyiket sem, az összes lila-fehér szur-
koló nevében beszél. A Megyeri úti 
stadion lelátóin egy-egy meccsen kö-
rülbelül háromszázan lehetnek a szer-
vezett ultraklubok tagjai, valamint az 
a sok-sok szimpatizáns, akik nem ré-
szesei a csoportoknak, hanem alkalmi 
drukkerként látogatnak ki a mérkôzé-
sekre. Nagy szó, hogy ezt a három-
százas számot idegenben és odahaza is 
tartani tudják, azaz a tagság követi a 
csapatot egy debreceni vagy kaposvári 
mérkôzésre is.

— Ciprusra edzômeccsre valószínû-
leg senki sem menne ki, azonban egy 
ciprusi elôselejtezôre vélhetôen a cso-
portokból mindenki — mutat rá az el-
kötelezettségre Bokros. Ehhez az Új-
pest FC semmivel sem járul hozzá, 
sem jegyet nem adnak, sem kedvez-
ményes utazást nem biztosítanak, de a 
lila-fehér ultrák ezt nem is igen bán-
ják. Bokros szerint az utazásokat 
maguk szervezik, semmiben nem szo-
rulnak rá a klub támogatására, amely-
lyel egyébként egymás munkáját se-
gítve mûködnek együtt, függetlenségü 
ket is maximálisan megôrizve.

Mint az elnök elmondja, a szóban 
forgó szurkolók egy része nevezhetô 
ultrának, másokra a huligán elnevezés 
illik. Ôk azok, akik az öklükkel is bizo-
nyítani kívánják csapatuk elsôségét, s 
mindenki számára nyilvánvalóvá te-
szik, nem fognak meghátrálni a harc 
elôl. Bokros László azonban más 
oldalról kívánja ezt megvilágítani:

— Nem elsôsorban az erôszak, hanem 
a rivalizálás a jellemzô. A dolog lé-
nyege a csapatnak nyújtott feltétlen 
támogatás és segítség — mondja. Az 
elnök szerint az alacsony nézôszám 
inkább azzal magyarázható, hogy hi-
ányzik a valódi nézôcsalogató, a kie-
gyensúlyozottan jó színvonalú futball. 
— A sztereotip válasz a családokat 
kiszorító ultrákról biztosan megnyug-
tatja a társadalom agymosott részét, 
ám ôk amúgy sem járnának meccsre, 

így legalább van mire fogniuk — fakad 
ki Bokros László. Hozzáteszi, az is 
egyértelmû, miért fogják olyan sokan 
erre a távolmaradást, és eszükbe sem 
jut szurkolni egy-egy csapatnak. — Az 
emberek nagy részébôl hiányzik a kö-
tôdés, a lokálpatriotizmus, a társada-
lomban tapasztalható értékválság pe-
dig tovább atomizálta az amúgy is 
szétesett közösségeket — véli a lilák 
fôszurkolója.

Vajon az ultrák képviselnék azt a 
mintát, amelyrôl példát lehetne és 
kellene venni? Bokros László szerint 
igen:

— Mivel a világ lassacskán nem több 
a puszta szórakoztatásnál, miközben 
atomjaira hullik, léteznek emberek, 
akik máshogyan gondolkodnak, más-
hogyan élnek. Bár teljesen romlott 
társadalomban élünk, mégis példa 
lehet az a szemlélet, amely nem vá-
laszt hetente új ideált, nem nyal he-
tente más feneket, nem keres újabb és 
újabb fogódzókat, hogy saját semmi-
lyenségét eltakarja — magyarázza az 
újpesti szurkolók álláspontját Bokros, 
majd elgondolkozva hozzáteszi: — Az 
ultra közérthetô szintre vetítve talán 
abban más, hogy az agyát meri is hasz-
nálni, és hûséges ahhoz, akit vagy amit 
szeret. Ellentétben a buta és együgyû 
világfalulakókkal.

A Bulldogs elnöke nem kertel, mikor 
kijelenti, cseppet sem befolyásolja 
tevékenységüket, hogy szüksége van-
e rájuk a társadalomnak vagy akár az 
Újpestnek. A lényeg az, hogy ôk úgy 
érzik, segítik a csapatot. Az említett 
ôsidôkben, a száz évvel ezelôtti baj-
nokikon is létezett már az ultrák szel-
lemisége Bokros szerint, afelôl pedig 
nincs kétsége, hogy ez száz év múlva 
is így lesz. Akik érdekbôl gyûlölik 
ôket, azok pedig általában pár év alatt 
eltûnnek, mondja a lilák képviselôje. 
Az említett gondolatiságot magyarázva 
rámutat, a társadalomnak szerinte 
szüksége van olyan pontokra, ahol a 
hierarchia nem azon múlik, hogy ki-
nek mennyire van tele a zsebe, hanem 
azon, hogy mit tesz le az asztalra 
hosszú évek, évtizedek alatt.

— A lelátón egy kômûves magasabb 
szintre érhet, mint egy milliárdos. Az 
ultrák ôszintébb, emberibb világban 
élnek — mutat rá az összefüggésre 
Bokros László.

Politikai szempontból az Újpest sem 
lóg ki a többi klub támogatóinak so-
rából, körükben is túlnyomórészt mar-
kánsan jobboldaliak találhatók, de 
Bokros nem tartja jellemzônek ma-
gukra a szélsôséges gondolkodást. 
Szerinte a szélsôség inkább az Új-
pesttel kapcsolatos érzelmeikre jel-
lemzô. Hozzáfûzi: a politikai irányult-
ság sem klubfüggô, hanem a mai 
társadalmi jellegzetességek vezetik az 
ultrákat az említett irányvonalnak a 
támogatására. A magyarság megval-
lását az újpestiek nagyon fontosnak 
tartják, így a lilák közül is nagyon 
sokan ott voltak Dunaszerdahelyen a 
felvidéki magyar csapat és a pozsonyi 
Slovan Bratislava hírhedt mérkôzésén. 
Bokros szerint ma is él az akkor kez-
dôdött együttmûködés a számtalan ki-
sebb-nagyobb szurkolói csoport kö-
zött, sôt neve is van: Összmagyar 
Szurkolói Szövetség, szóvivôje pedig 
épp az újpesti „buldogok” elnöke. A 
csoport hiába próbálja elérni a tra-
gikus felvidéki esemény óta, hogy 
vizsgálják ki a történteket, kérésének 
nem tettek eleget.

„Videoton az életem,
mindenhova követem,
lelátókon, tereken
miénk a gyôzelem!”

A székesfehérvári Red Blue Devils 
(RBD) (Piros-kék Ördögök) klubháza 
éppen olyan, amilyennek az ember 
elképzeli. Van kocsmapult, sporttévé, 
csocsóasztal, ráadásul itt jegyeket is 
lehet venni a Videoton meccseire. Je-
lenleg ôk számítanak talán a legje-
lentôsebb vidéki alakulatnak, de nem 
volt ez mindig így. Az RBD 1992-es 
megalakulásakor a Videoton szurkolói 
kifejezetten hátul voltak a szurkolói 
táborok versenyében. Néhány évvel 
az összefogás után azonban jöttek az 
eredmények; ma az egyik vezetô, Do-
nát szerint legalább száz–kétszáz 
olyan ember állt össze, akikre minden 
körülmények között számítani lehet a 
lelátókon. Ennél akár többen is lehet-
nének szerintük, ám Székesfehérvárra 
is jellemzô az a jelenség, hogy a nagy 
budapesti klubok megszámlálhatatlan 
szurkolót elszívnak a helyi csapattól.

— A Fradi és az Újpest is sokat 
köszönhet a fehérváriaknak! — mond-
ja mérgesen Donát, aki azt azért elis-
meri, hogy a Ferencváros szurkolótá-
bora még nemzetközi szinten is magas 
színvonalat képvisel.

Mára az RBD rangot vívott ki ma-
gának a többi szurkoló körében is, a 
csoport ugyanis kiválóan szervezett, 
az összes fehérvári szurkolói csoportot 
magába olvasztotta az évek során, és 
utánpótlásképzése is van. 1997-ben 
hozták létre az Ultras of Red Blue City 
(A Piros-kék Város Ultrái) nevû, a 
középiskolások felkarolására szolgáló 
szûrôt: aki ott jól teljesít, az érdeme-
inek megfelelôen elôbb-utóbb a na-
gyok között is helyet kaphat. Ez pedig 
feladat, és nem könnyû szórakozás, 
vélik.

— Vannak, akik a konditermünkbe 
járnak, mások bokszolnak. Még zene-
karunk is van, koncerteket szervezünk. 
Az RBD ma már életformát jelent — 
mondja Donát. Ezt az életformát 
azonban nem az idôseknek találták ki. 
— Vannak persze balhék, és akkor oda 
kell állni, oda kell tenni magadat, de ez 
nem errôl szól — próbál rávilágítani a 
lényegre Donát. Megemlíti, hogy a 
futballszurkolók egy ideig jártak a Vo-
lán jégkorongozóinak meccseire, ahol 
fantasztikus hangulatot teremtettek, 
ám késôbb az „úri közönség” mege-
légelte a hangos RBD-s srácokat, így 
azok elmaradoztak. Emiatt viszont a 
hangulat is leült. 

(Folytatjuk)

Apró Antal focija 
A választásokhoz közeledve megint egyre több szó esik Gyurcsány Ferencrôl 

és az Apró dinasztiáról. Érdekes, hogy az alapító, Apró Antal szobafestô és 
mázoló, hivatásos pártmunkás és miniszterelnök-helyettes pályafutása kez-
detén, pártfeladatként maga is kénytelen volt foglalkozni a sporttal, különösen 
az 1949-50. évi nagy átszervezések idején. Emberek, klubok és pénzek forogtak 
a szocialista piacon, volt korrupció, s volt szindikalista vádaskodás is a magyar 
sport úgymond szakszervezeti (és fegyveres testületi) alapra helyezése során.

Apró a SZOT fôtitkáraként a játékosvásárlások miatt — volt, aki négyszobás 
lakást kapott — kiprédikálta Nagyvári Jánost (Építôk), Gáspár Miklóst 
(Textiles) és Gárdonyi Henriket (Vasas), a labdarúgó-szövetség fôtitkára, 
Titkos Pál pedig a Béke Kupában kifizetett „dupla prémiumok” miatt vizs-
gálódott, s kijelentette, hogy „a labdarúgóház nem lesz többé Teleki tér”. 

A SZOT-vezér továbbment, s a Textiles klubhelyiségét „nagykereskedôk kár-
tyabarlangjának” nevezte, mai szóhasználattal a kódolt zsidózás bûnébe esett. 
Az akkor még NB I-es csapattal rendelkezô bôrösök fôtitkára meg is kérdezte a 
fociban teljhatalmú Sebes Gusztávot, reális-e, hogy „egyes élvonalbeli játéko-
sok 20-25 ezer forintot kérnek”. (Egy segédmunkás 600-800 forintot keresett, a 
SZOT sportosztályán pedig feljegyezték, hogy az egyik válogatott játékosért 
irreálisan magas, 60 ezer forintos ár is szóba jött.) Apró ugyanakkor bírálta a 
Fradi közönségét, amely nem tudta elviselni, hogy szeretett csapatát elôbb 
ÉDOSZ-ra, majd Kinizsire keresztelték át, s azon sajnálkozott, hogy a Traktor 
egyesületeknek nincs a Kinizsit tovább osztható bázisszervezetük, mondván: 
„Nálunk nincs mezôgazdasági szakszervezet.” S aztán a szovjet szakértôre, Ni-
konov elvtársra kacsintva, kijelentette:

„Az irány helyes, és ki van már próbálva. A Szovjetunió ezt már a gyakorlatban 
kipróbálta.”

A Bástya — az ÁVH csapata — ügyében viszont mellényúlt. Czeczey György, 
aki a SZOT sportosztályát vezette, rosszallotta, hogy „a Textiles Sport Egyesület 
élsportolóiból az ÁVH keretén belül minôségi sportegyesületet akarnak lét-
rehozni. Ezt a kérdést Nagy Imre elvtárs… mint konkrétumot közölte velünk. 
Maga Nagy Imre elvtárs sem tartotta megfelelônek… tekintve a Textiles 
múltját, amely MTK, majd Hungária volt, és a sport iránt érdeklôdôk körében 
az összetétele miatt nem örvendett valami nagy népszerûségnek. Ez bizonyos 
mértékig a Textilessel szemben is fennáll, és ez az ÁVH-val, illetve annak 
sportegyesületével szemben is kifejezésre jutna.” A szakszervezeti vezér ekkor 
szembekerült a jóval hatalmasabb Péter Gáborral, az egykori nadrágszabóval, 
és a bosszú nem maradt el: 1952 januárjában „szindikalizmus” vádjával levál-
tották, és építésügyi miniszterhelyettessé fokozták le.

1951 tavaszán Hidegkutiék már a Bástya mezében futottak ki a pályára. A 
Népsport ezt így kommentálta: „Gondoljanak arra is a lelátók seregei, hogy a 
demokrácia kemény ökle éberen vigyáz azokra az eredményekre, amelyeket a 
felszabadulás után elértünk”, s ezért „fogadják szeretettel” a Bástya játékosait. 
Az 1953-as politikai nyitás mozzanataként (s Péter altábornagy bebörtönzésével) 
az elôzô évben bajnokságot nyert Hidegkutiék visszatértek a textilesek Vörös 
Lobogóra keresztelt egyesületébe. A Bástya vagyontárgyain a Vörös Lobogó és 
a Budapesti Dózsa osztozott. Apró aztán Nagy Imre kormányzása alatt 
miniszterelnök-helyettes lett, s posztját annak bukása után is megôrizte. A csa-
ládban a sport szeretete öröklôdött: a fiú a Honvédban kosarazott, majd a 
rendszerváltás bonyodalmai között, Németh Miklósnak köszönhetôen, az új 
nemzetbiztonsági hivatal egyik megszervezôje lett. Gyurcsány pedig kor-
mányzati elôtanulmányait a sportirányítás terén kezdte. S mint a család 
katonája, már akkor sem sokat gondolkodott, amikor cselekednie kellett.

Tamáska Péter 
(Magyar Hírlap) 

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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A kínai újév február 13-án köszöntött 
be. 2010 a Tigris éve, így a következô 
évre jellemzô lesz dinamika, az ener-
gia és az erô, hiszen a Tigris is addig 
hajtja az áldozatát, ameddig meg nem 
sikerül szereznie. A mi esetünkben ez 
a célokkal lesz így: addig küzdünk, 
ameddig végül elérjük, amit szerett-
ünk volna, s semmilyen ellentmondást 
nem tûrünk el — eközben sokszor ag-
resszívvá is válhatunk. Bár 2010 nem 
lesz könnyû év a kínai asztrológia sze-
rint, de rengeteget kihozhatunk belôle, 
ha bátran szembenézünk a problémá-
inkkal, s törekszünk a megoldásra.

Patkány
Nem lesz túl egyszerû éved, mert 

egyszerûen nem találod sem önmagad, 
sem a helyed a világban. Levert vagy, 
egykedvû, s így elég nehéz átvészelni 
a hétköznapokat. Jön néhány változás 
az életedbe, de túl sokat vársz tôlük, 
azt hiszed, hogy ettôl majd minden 
megoldódik. A másik rész pedig az, 
amikor egyáltalán nem fûlik a fogad-
hoz az újdonság, s emiatt feszült, ide-
ges vagy. A munkádban most minden 
a helyén marad, ne számíts hatalmas 
ugrásra a ranglétrán. Csináld úgy, 
ahogy eddig: szépen, lassan, megfon-
toltan haladsz a cél felé, ahogy egy ház 
épül, az alapoktól egészen a tetôig. 
Megismersz néhány embert, akik 
rendkívül inspirálóan hatnak rád. Kon-
centrálj a velük való kapcsolatodra, s 
sokkal eredményesebbnek fogod érez-
ni magad. Pénzügyileg nem zársz 
majd rossz esztendôt, de csak akkor, 
ha keményen dolgozol. Arra ne szá-
míts, hogy a szádba repül a sült ga-
lamb! Ha nem muszáj, ne kérj kölcsönt 
senkitôl, s te se adj pénzt senkinek, 
mert könnyen átváltozhat a korábban 
jónak hitt kapcsolatod azzal, akivel 
ilyen ügyletbe mászol. Az egészsé-
geddel nem lesz gond, ha kellô mennyi-
ségben pihensz, s nem hajszolod ma-
gad túl folyamatosan. 

Bivaly
Az idei év nem lesz tele annyi megle-

petéssel és izgalommal, mint a 2009-
es, de ne aggódj, bôven tartogat szá-
modra különlegességeket. Járj mindig 
nyitott szemmel, mert könnyen bajba 
sodorhatod magad, ha nem vagy elég 
körültekintô. Bár élvezed a veszélyes 
helyzeteket, azért balesetet szenvedni 
te sem akarsz. A legnehezebb feladat 
az lesz, hogy higgadt maradj — ha va-
lami nem úgy történik, ahogy eltervez-
ted, pillanatok alatt felmegy benned a 
pumpa. 2010-ben még inkább támasz-
kodhatsz a barátaid és a családod se-
gítségére, a feléd áramló szeretetük 
színesíti meg a hétköznapjaidat. A 
munka területén már most elkönyvel-
heted a sikert, mert lesz rá alkalmad, 
hogy megcsillogtasd a tehetséged, 
rengeteg élmény hat rád inspirálóan. 
Még az is lehet, hogy munkahelyet 
váltasz, ami jól fog elsülni, bár még 
többet kell dolgoznod, mint az elôzô 
állásodban. Ráadásul a munka kapcsán 
megismerkedhetsz új emberekkel, 
akikkel bizalmas kapcsolatod alakul-
hat ki. A financiális helyzeted sem 
rossz, stabil alapokon nyugszik a meg-
élhetésed. Ne kockáztass, mert nincs 
most olyan üzlet kilátásban, ami meg-
érné a sok idegeskedést. Egészségü-
gyileg nem vagy a legjobb passzban, 
számíthatsz kisebb-nagyobb fertôzé-
sekre, amelyekbôl nem tudsz könnyen 
kigyógyulni. 

Tigris
2010 nem ígérkezik számodra frene-

tikus évnek, hiszen két Tigris között 
folyamatos harc dúl. Kerüld el azokat 
a helyzeteket, amelyekben komoly, 
életre szóló döntéseket kellene meg-

2010 a Tigris éve 
hoznod. Az energiatartalékaid fel van-
nak töltve, így leküzdhetetlen akadály 
nincs elôtted, de neked sem mindegy, 
hogy mennyi erôfeszítést kíván tôled 
egy-egy megoldandó feladat. Nagy a 
teljesítménykényszered, emiatt sok-
szor érzed magad túlterheltnek. A 
kapcsolati tôkéd lesz a legfontosabb 
idén. A barátaidra mindig számíthatsz, 
de ne feledd, hogy az egyik szemed 
mindig az ellenségeiden kell tartanod! 
Anyagilag sem lesz kiemelkedô az év, 
bár kapsz néhány érdekesnek tûnô 
ajánlatot, amivel sok pénzt kereshet-
nél, de sajnos mindig rá fogsz jönni, 
hogy nem igazán neked valók, ezért 
inkább elutasítod ôket. Ha szeretnéd, 
hogy az egészséged rendben legyen, 
akkor pihenj sokat. Fontos a rendsze-
res és pihentetô alvás is, valamint, 
hogy ne kezdj bele ôrült tisztítók*rák-
ba, amellyel csak kínzod a testedet. A 
szerelmi életedben a kulcsszó a türe-
lem. Ne erôltess egy új kapcsolatot, ha 
nem érzed százszázalékig biztosnak, 
hogy jó párost alkotnátok együtt. 
Óvakodj a féltékenységtôl, az intrikák-
tól és a rosszindulatú pletykáktól is, 
mert megkeseríthetik a napjaidat.

Nyúl
2010-ben sokkal inkább te irányítod 

az életed, mint eddig bármikor, ami a 
megnövekedett önbizalmadnak is kö-
szönhetô. Nagyon vigyázz azonban, 
hogy meddig mész el, a törvényes 
keretek közül ne lépj ki. Gondold meg 
alaposan, hogy kiket avatsz be a bizal-
madba, de még ôket sem biztos, hogy 
százszázalékig be kell vonnod az életed 
minden egyes eseményébe. A karrie-
red nagyon jól alakul, kitûnô lehetôsé-
geket kapsz, de ne feledd, hogy egye-
dül nem tudsz hegyeket megmozgatni. 
A barátaid és a munkatársaid is szí-
vesen segítenek neked, de adott hely-
zetben neked is viszonoznod kell a sok 
szívességet, amit te adsz nekik. Erre 
mindig nagyon figyelj oda! A pénzügyi 
helyzeted kielégítô, és szeretnél be-
fektetni egy kisebb összeget. Hallgass 
meg nyugodtan sokféle véleményt 
olyan emberektôl, akiknek adsz a véle-
ményére, nem fognak összezavarni, 
hiszen mindannyian a legjobbat akar-
ják neked. Vigyázz, hogy egy nagyobb 
nyereség ne fordítson ki önmagadból, 
ne légy mohó, ne akarj többet annál, 
ami van! Egészségügyileg lehetnek 
kisebb problémáid, viszont ha régóta 
húzódó, krónikus betegséged van, ak-
kor komoly javulásra számíthatsz az 
állapotodban. A szerelmi életedben 
sok a félreértés, s az is lehet, hogy 
versenyezned kell valakivel a kedve-
sed kegyeiért. Ennek nem örülsz túl-
zottan, de te is tudod, hogy az utóbbi 
idôben elhanyagoltad ôt, csak a saját 
vágyaidnak akartál megfelelni.

Sárkány
2010-et úgy alakítod, ahogyan te 

szeretnél. Kizárólag rajtad áll, hogy 
kihívod-e magad ellen Sorsot, hiszen a 
Sárkány és a Tigris csak akkor keve-
redik összetûzésbe, ha nagyon muszáj. 
Tehát most nem a legmegfelelôbb az 
alkalom arra, hogy kockázatot vállalj 
— ez érvényes éppúgy a munkára, 
mint a szerelemre. Ne ess kétségbe, 
megcsillogtathatod a tehetségedet, 
rengeteg olyan lehetôség hever a 
lábaid elôtt, amit ki tudsz használni, de 
most a szokásosnál is jobban kell 
küzdened, s kitartóbbnak kell lenned. 
Akármerre is jársz, megelôz a hír-
neved, ezért ne lepôdj meg, ha konkrét 
elvárásokat támasztanak veled szem-

ben az emberek. Nagyobb pénzössze-
gekre ne számíts idén, de amit meg-
szerzel, azért rendesen megdolgoztál. 
A legjobb, ha alapos költségvetést 
készítesz, s csak arra költesz, amire 
nagyon muszáj. Az egészségeddel 
minden rendben lesz, ha odafigyelsz a 
megelôzésre. A szerelmi életed most 
nem túlzottan rózsás. Nehezen gyako-
rolsz türelmet, hiszen pontosan tudod, 
hogy mit akarsz, amíg a másik fél 
egyáltalán nincs tisztában önmagával. 
Kétszer is gondold meg, mielôtt ki-
mondasz valamit, mert a csípôs kriti-
káiddal könnyen megalázhatsz máso-
kat.

 Kígyó
Idén sajnos nem jössz ki túl jól az 

emberekkel, s mivel a kapcsolati tô-
kédre nem számíthatsz, ezt megsínyli 
az életed minden másik része. Nem 
érzed magad boldognak, rengeteget 
idegeskedsz, s valami szinte mindig 
nyomaszt. A frusztrációd miatt gyak-
ran veszel össze olyan emberekkel is, 
akiket amúgy lehetetlen kihozni a 
béketûrésbôl, s nem vagy rá büszke, 
hogy neked sikerült. A legfontosabb 
tehát számodra, hogy koncentrálj, 
ôrizd meg a türelmedet. A folyamatos 
bizonyítás helyett inkább azokat a dol-
gokat erôsítsd meg, amiket egyszer 
már elértél. Figyelj oda, ha dolgozol, 
mert egy kis hiba is hatalmas fejsúllyal 
bírhat. Ha hibázol, pillanatok alatt ott 
fognak teremni a hiénák, akik az állá-
sodra, a pozíciódra pályáznak, s biztos 
lehetsz benne, hogy bemószerolnak a 
feletteseidnél. Azonban ha precíz vagy 
és megfontolt, akkor fel fognak rád 
nézni, s magasabb beosztásba kerül-
hetsz. Financiálisan ne várj sokat 
2010-tól, most sem lesz óriási kiugrás 
az elôzô évi mérlegekhez képest. Min-
den egyes forintért keményen meg 
kell dolgoznod, ami nem lesz sétaga-
lopp. Az egészségeddel nem lehet baj, 
csak akkor, ha túlzottan kimeríted 
magad. Szánj elég idôt a pihenésre, 
feltöltôdésre is! A szerelmi életed sem 
most fog felvirágozni. Ne akarj bele-
menni egy olyan kapcsolatba szána-
lomból, ami eleve halálra van ítélve. 
Várd ki azt, aki tényleg hozzád illô! 
Fontold meg azokat a tanácsokat, ame-
lyeket a családtagjaid, illetve korábbi 
példaképeid adnak, nem beszélnek bu-
taságokat!

Ló
Az idei év valódi fordulópontot je-

lenthet az életedben. Rengeteg olyan 
lehetôség hever a lábaid elôtt, amelyek 
által olyan dolgot alkothatsz, aminek 
köszönhetôen örökre fent marad a ne-
ved, s ezt különösen izgalmasnak ta-
lálod. Már tudod, hogy megérte annyi 
éven át foglalkozni egy bizonyos té-
mával. Azonban azzal is számolnod 
kell, hogy egyre több lesz a rosszaka-
ród, ami természetes, hiszen az embe-
rek irigykednek arra, aki valamiben 
jobb náluk. A felelôsséged is nagyobb 
lesz, de ezt egy cseppet sem bánod, 
mindig is szerettél volna olyan pozí-
ciót, amelyben több dologgal is meg-
bíznak, s tiéd a végsô döntés. Itt is 
számíthatsz arra, hogy az irigyeid sor-
ra meg akarják torpedózni a hajóidat. 
Pénzügyileg sem panaszkodhatsz, sok-
kal több lesz a bevételed, mint a kia-
dásod, így egy csinos kis összeget 
tudsz összespórolni magadnak. Az 
egészséged nagyjából rendben van, 
sokszor csak beképzeled magadnak a 
betegségeket, mint egy hipochonder. 
Bízz jobban önmagadban és a szer-

vezeted szívósságában! 
Bárány
Csodálatosan fog alakulni számodra 

2010, de csak akkor, ha végre feltárod 
önmagad, s megmutatod, hogy valójá-
ban ki is lakozik benned! Itt az ideje, 
hogy háttérmunkásból végre kilépj a 
rivaldafénybe! A munka területén fon-
tos, hogy nagyon szorgalmas és meg-
fontolt légy, s ha egy kicsit még az 
ezoterikával is foglalkozol, akkor tu-
dod, hogyan állíts még magad mellé 
plusz erôket. Most megkaphatod a 
kellô tiszteletet azoktól a személyektôl 
is, akiktôl eddig egyáltalán semmilyen 
pozitív visszajelzést nem kaptál. Soha 
ne felejtsd el azonban, hogy honnan 
jöttél, s kik kísértek végig az utadon! 
Mutasd ki mindig a megfelelô hálát 
feléjük! A pénzügyeid rendben van-
nak, még apróbb anyagi forrásokra is 
bukkanhatsz, amelyek által kis plusz 
jövedelemre tehetsz szert. De jól gon-
dold meg, mibe fektetsz be, mert ha 
nem figyelsz oda, könnyedén felültet-
hetnek, s elúszik, amit nehezen meg-
szereztél. Egészségügyileg rendben 
leszel, a pozitív hangulatod is hozzá-
segít ahhoz, hogy testileg-lelkileg jól 
érezd magad, s ne kelljen efféle prob-
lémákkal bíbelôdnöd. A veszélyes 
helyzeteket ettôl függetlenül kerüld el, 
tehát járj mindig nyitott szemmel az 
utcán, nehogy baleset érjen! A szeret-
teid állapota az egyetlen, ami folyama-
tosan nyugtalanít. Vedd rá ôket a 
megelôzére, így ate negatív gondola-
taid is enyhülhetnek. Ebben az életben 
a szerelmi életed aktívabb lesz, mint 
tavaly. Ha még egyedül vagy, most 
megismerhetsz valakit, aki pillanatok 
alatt kizökkent a magányodból. Ha van 
párkapcsolatod, még inkább egymás-
hoz csiszolódtok.

Majom
2010-ben tele vagy energiával, ami 

csak még inkább fokozza az aktivitáso-
dat. Nem igazán lesz szabadidôd, így 
nehéz téged elérni bárkinek is, sôt 
önmagadra sem figyelsz oda eléggé. 
Ennek köszönhetôen általános jelenség 
nálad a kimerültség mind érzelmileg, 
mind pedig fizikailag. Ebben az évben 
lesz néhány olyan lehetôséged, amikor 
érdemes kockáztatni, arra vigyázz, 
hogy olyan dologba ne fektess se erôt, 
se energiát, ami szinte teljesen homá-
lyos számodra. Ne hazárdírozz Fortu-
nával, nem éri meg! Sok új ötleted van, 
s egy izgalmas állásajánlatot is kap-
hatsz. Egyelôre ne ugorj fejest az is-
meretlenbe, hanem tájékozódj, gyûjts 
tapasztalatokat, hogy alaposan meg-
fontolhasd, mihez akarsz kezdeni a 
jövôddel. Anyagilag gyümölcsözô lehe 
tôségeid lesznek, de csak pillanatnyilag 
nyújtanak jólétet, most még nincs itt 
az ideje a fényûzésnek. Ne kérkedj a 
barátaid elôtt a pénzeddel, mert köny-
nyen visszásan sülhet el helyzet. Az 
egészségeddel nincs komoly probléma, 
kivéve akkor, ha túlhajszolod magad. 
Testileg és lelkileg is kimerült vagy, 
emiatt csökken a koncentrációs képes-
séged, s baleseteket szenvedhetsz. 

Kakas
Kitûnô év következik számodra. 

Most végre bebizonyíthatod, hogy mi-
re vagy képes önállóan, elôkerülnek 
azok az attitûdjeid, amelyek eddig má-
sok számára nem voltak egyértelmûek. 
Erôs vagy, energikus és nagyon ha-
tározott, bár néha túllôsz a célon a fo-
lyamatos uralkodási vágyaddal. Ne 
csodálkozz, ha sokan megsértôdnek a 
környezetedben, fôleg ha elôveszed az 
arrogáns stílusodat. A barátságok is 
csak úgy mûködhetnek, ha kellô meny-
nyiségû idôt (is) fordítasz rájuk, s 
egyenrangú partnernek tekinted ôket. 

Változás várható a munkádban, való-
színûleg maradsz a helyeden, csak 
magasabb pozícióba kerülsz. Ez a 
pénzügyeidre is jó hatással van, de ne 
kezdj el ész nélkül költekezni, inkább 
gyûjts össze egy kis tartalékot, hogy 
fel légy készülve minden eshetôségre. 
Az egészséged rendben van, maximum 
a náthát kell legyûrnöd néhányszor, 
fôleg, ha tudatosan erôsíted az immun-
rendszeredet. A szerelemben sem-
milyen eget rengetô dolog nem vár 
rád. Nem lesznek nagy kiborulások, 
összeveszések, de rózsaszín ködös ro-
mantikus jelenetek sem. Ha van pá-
rod, ne akarj rajta uralkodni, s mielôtt 
bármit is mondasz neki, alaposan 
gondold át, nehogy a késôbbiekben 
fegyverként használhassa fel ellened.

Kutya
2010-ben kitûnôen érezheted magad, 

ha tényleg azt csinálod, amit szeretnél. 
Itt az ideje, hogy valóra váltsd az álma-
idat! Elôször a kapcsolati tôkédet kell 
megszilárdítanod. Ha ez megtörtént, 
onnantól kezdve minden olajozottan 
fog mûködni, hiszen mindig lesz kire 
számítanod. A munkádban sikereket 
könyvelhetsz el, ráadásul végre olyan 
emberek is tisztelni fognak, akik eddig 
szinte semmibe vettek. Csillogtasd meg 
a tudásodat, a tehetségedet, s mutasd 
meg, hogy mennyire szorgalmas vagy. 
Rengeteg kreatív ötleted van, amit át 
kell ültetned a valóságba, s máris 
olyan helyzetben találod magad, amire 
mindig is vágytál. Anyagilag is igen 
kecsegtetô lesz az év, így bôven ál-
dozhatsz szíved csücske, a mûvészet 
oltárán is. Az egészséged nincs a leg-
nagyobb rendben, mert gyakran vagy 
feszült, ami nem tesz jót az idegeidnek, 
ráadásul emiatt figyelmetlenné is 
válsz, így ne csodálkozz, ha kisebb-
nagyobb balesetek érnek úton-útfélen. 
A szerelmi életed egyszerûen tökéle-
tes. Tele vagy önbizalommal, pozitív 
energiát sugárzol ki magadból, ezáltal 
csak úgy dongnak körülötted az el-
lenkezô nemûek, sok ajánlatot is 
kapsz, ami nagyon hízelgô számodra. 
Ki is használod a helyzetet, most in-
kább kalandozni szeretnél, mint bele-
bonyolódni egy komoly kapcsolatba.

Disznó
Ebben az évben Fortuna kegyeltje 

leszel, életed bármely területérôl is 
legyen szó. Minden változást pozitívan 
élsz meg, hiszen az utóbbi idôszakban 
rengeteget tanultál a korábban elköve-
tett hibáidból, s nagyon igyekszel, 
hogy ne keveredj félreértésekbe. A 
munkád során most sok újdonság ke-
rül a hétköznapjaidba, ezeknek kifeje-
zetten örülsz, hiszen fejleszti a krea-
tivitásodat. Hamarosan másoknak is 
fel fog tûnni a zseni, aki benned lako-
zik. Az üzleti partnereid kincsként 
kezelnek téged, s megadnak minden 
támogatást. Találsz egy új irányvonalat 
is, amely felé szívesen elmozdulnál, s 
meg is teszed azokat a lépéseket, 
amelyek szükségesek a cél eléréséhez. 
Anyagilag is jövedelmezô 2010, hiszen 
nem csak a rendszeres jövedelmedbôl 
gazdálkodhatsz, hanem sokszor csur-
ran-cseppen a kasszádba egy jelentô-
sebb méretû összeg, amit a mellékál-
lásoddal keresel meg, pedig ezt eleinte 
hobbinak gondoltad. Megéri vállalni 
most a kockázatot, ha tudsz olyan be-
fektetésrôl, amelyben látsz fantáziát, 
bátran vágj bele! Csak arra figyelj 
oda, hogy ne hencegj azzal, milyen jól 
keresel, s mennyi pénzt tudtál félre-
tenni. Az egészséged rendben van, bár 
a csapongó életmódodnak köszönhe-
tôen lesznek kisebb problémáid, de ha 
odafigyelsz, könnyedén megelôzöd 
ezeket. 
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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.  

GYAKORLATTAL rendelkezô gon-
dozónô idôs emberek gondozását vál-
lalja. Telefon: 0409 259-579

HAZAKÖLTÖZÔK — UTAZOK FI-
GYELEM! Eladók vagy bérelhetôk, 
Budapest határában BUDAKESZIN a 
vadaspark szomszédságában lakó-
parkban lévô lakások, minden igényt 
kielégitô minöségben. Web oldalon 
megtekinthetöek. 

Kérem hivja Istvánt a 0419 607-869 
mobil számon.

BUDAPESTI lakás eladó. Obuda 
(III. kerület), közel a Flórian Térhez 
(Árpád hid). 5 perc séta a HÉV-hez, 3 
perc a busz-végállomáshoz (jó 
közlekedés). Üzletek, iskolák, min-
den a közelben. Összkomfortos lakás 
(távfûtéses) az elsô emeleten egy 
négyemeletes házban: 2 hálószoba, 

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

nappali, ebédlô, konyha, fürdôszoba 
(káddal), WC, elôszoba, terasz 
(balkon). Érdeklôdés: 0421 288 405

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.      

FÉRJHEZ ADNÁM 50 éves, ma-
gas, csinos szôke, házias budapesti 
lakosu Édesanyámat korban hozzáillô 
jó anyagi körülmények között lévô 
inteligens, nem dohányzó szenvedély 
mentes, kedves igaz társra vágyó 
uriemberhez. Telefon-hivásokat és 
üzeneteket a 0412 961-067-es telefon-
számra várom. 

VISSZÉRRE, reumára, mindenféle 
nyavalyára LUNA sósborszesz, gel 
formájában kapható Ausztráliában. 
Most érkezett meg a Luna termék-
család Magyarországról. Australasia 
és New Zealand Distributor: 
LUNAGEL COM.AU, Steve Csutoros, 
telefon 0407 683 002, E-mail: 
admin@lunagel.com.au vagy 

stevecsutoros@lunagel.com.au

BÚTORASZTALOS! Vállaljuk kony-
hák, szekrények, irodabútorok, beépí-
tett bútorok felmérését, 3D tervezését, 
gyártását garanciával ingyen ár-
ajánlatal. Hívja bizalommal Adam-ot a  
0450 086-227 számon.

HAZATELEPÜLÔKNEK! Eladó Bu-
dapesten VII. kerület Rottenbiller utcai,  
47 négyzetméter alapterületû, alacsony 
rezsijû, gázfûtéses, 2 szoba, fürdôszoba, 
konyhás, elsô emeleten lévô öröklakás. 
Keleti pályaudvar, busz, metró 3 pec  
gyalog. Irányár 85.000 ausztrál dollár. 
Érdeklôdés a 02 9603-3757, vagy 0425-
262-491 számon. (A22)

 
DHARRUK-i (Blacktown) házam-

ban szoba kiadó egyedülállónak elŒnyös 
áron. Buszmegálló a ház elŒtt. Tel: 0425-
303 775.

(Sydney A 29)

44 ÉVES, CSINOS, hosszú vörös hajú 
hölgy keresi párját 40-50 év közötti 
természet- és utazást kedvelô férfi sze-
mélyében.

ildikó659@freemail.hu

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

Magyarul beszélô 

HEGESZTÔ
szakmunkást keresünk 

a Wetherill Parki 
üzemünkbe.
Kérem hívja 

a 9725-4818 vagy 
a 0407 481-868 számot.

(Sydney A30)
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