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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Június 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Margit, Gréta nevû olvasóinkat.
Margit: A Margaréta régebben meg-

magyarosodott alakja. 
Gréta: A Margaréta név több  nyelv-

ben önállósult becézô rövidülése.
Köszönthetjük még Diána, Gyöngyi, 

János, Margitta nevû barátainkat.
Június 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Barnabás nevû olvasóinkat.
Barnabás: Arámi-héber eredetû név. 

Jelentése a biblia szerint: a vigasztalás 
fia. A nyelvtudomány szerint a bar elô- 
tag arameus nyelven valóban fiút je-
lent, de az utótag jelentése és eredete 
bizonytalan. 

Köszönthetjük még Annabella, Bar-
na, Marietta nevû barátainkat.
Június 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Villô nevû olvasóinkat.
Villô: Újabb keletû magyar névadás 

Kodály Zoltánnak 1925-ben történt 
nép-dalfeldolgozása nyomán. Jelenté-
se: a telet kiûzô tavasztündér.

Köszönthetjük még Cinnia, Guidó, 
János, Leó, Leona, Lionel és Sebô 
nevû barátainkat.
Június 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Antal, Antónia, Anett nevû olva-sóin-
kat. 
Antal: A római Antonius nemzetség-

név rövidülésébôl. Jelentése: herceg, 
fejedelem. 
Antónia: az Antal nôi párja. 
Anett: Az Anette francia névbôl, ez 

az Anna önállósult francia becézôje.
Köszönthetjük még Anetta, Anna, 

Antigoné, Grácia, Netta, Tóbiás ne-
vû barátainkat.
Június 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vazul nevû olvasóinkat.
Vazul: A régi magyar Wazul névfor-

ma helytelen olvasatából. A helyes ki-
ejtés Vászol lett volna, amelybôl a  
Vászoly név fejlôdött. A Wazul név a 
szláv Vaszil átvétele,ez pedig a görög 
eredetû Bazilból ered. 

Köszönthetjük még Elza, Herta, Tö-
hötöm, Valér nevû barátainkat.
Június 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jolán, Vid nevû olvasóinkat.
Jolán: Dugonics András író alkotása, 

a Jóleán (jó leány) régi magyar név 
felújítása.
Vid: A Gujidó név délszláv megfelelô-

je.
Köszönthetjük még Ábrahám, Ber-

nát, Izolda, Kreszcencia, Szerénke, 
Viola, Violetta, Zoé nevû barátainkat.
Június 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jusztin, Jusztina nevû olvasóinkat.
Jusztin: A latin Justinus rövidülé-se. 

Ez a latin Justus továbbképzett  alak-
ja.
Jusztina: a Jusztin nôi párja.
Köszönthetjük még Arany, Aranka, 

Hajnal, Julietta, Péter, Tina nevû 
barátainkat.

kozni arról a következô négy évben, hogy milyen eszközökre van szükség az 
ország mûködtetéshez, de elôbb arról kell megállapodni, hogy milyen célokat 
akar megvalósítani az ország.

A Fidesz elnöke a programot az „új rendszer iránytûjének” nevezte, és azt 
mondta, hogy a láthatatlan paktumok ideje lejárt.  A következô négy évben új 
alkotmányt kell létrehozni, haza kell hívni külföldrôl a fiatalokat, és változtatni 
kell a Magyarországról való gondolkodásban, az új társadalmi szerzôdésben 
ugyanis a hazaszeretet az elsô pont, mondta a miniszterelnök.

Orbán úgy emlékszik, hogy többen a konkrétumokat hiányolták a kormány-
programból. Szerinte azonban most csak a célokat kell kitûzni, nem lehet a 
következô 4 év összes vitáját elôre végigvenni. Lesz bôven idô az intézkedésekrôl 
vitatkozni –– mondta. A válság költségeit szerinte a pénzügyi szektornak kell 
vállalnia.

Az ünnepélyes szertartás után pár órával a miniszterjelöltek is letették eskü-
jüket. A kormányalakítás után a Fidesz-KDNP délután háromtól gyûlést tart a 
Parlament elôtt, melyen a pártszövetség elnökei, azaz Orbán Viktor és Sem-
jén Zsolt is felszólaltak. A rendezvény miatt a Kossuth tér körüli forgalmat 
elterelik.

ELFOGADTÁK A MALÉV 
HÁROMÉVES 

STRATÉGIÁJÁT
Elfogadták a Malév idei 26 milliárd forintos veszteségét és a három évre 

szóló stratégiáját a pénteken megtartott éves közgyûlésen.
A Malév hároméves üzleti stratégiájának célja 2010-re 25 millió eurós üzemi 

nyereség elérése. A hároméves tervben a költségek csökkentése, a hatékonyság 
növelése, az átalakítások folytatása és a bevételek növelése szerepel. Három év 
távlatában a költségeket 48,8 millió euróval tervezik mérsékelni.

A részvényesi gyûlésen módosították a Malév Zrt. alapszabályának egyes 
pontjait, tekintettel az állami tulajdonlásra. A magyar állam a korábbi tulaj-
donos, az AirBridge kiszorításával lett tulajdonosa a magyar nemzeti légitársa-
ságnak. Nem a részvényeket vásárolta meg, hanem –– részben hitel/tôke 
konverzióval alaptôkét emelt a társaságban. A Malév közleménye alapján, az 
alapszabály-módosítások célja az irányadó jogszabályoknak –– például a köz-
tulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérôl szóló törvény 
rendelkezéseinek –– való megfelelés.

A karcagi birkapörkölt lett 
elsô örökségdíjas ételünk 

A karcagi kunsági birkapörköltet a Magyar Szellemi Kulturális Örökség 
részévé választották, az UNESCO kulturális listájára pedig egyetlen magyar 
ételként került fel.

A Magyar Szellemi Kulturális Örökség részévé választották a karcagi 
kunsági birkapörköltet. Dobos László, Karcag alpolgármestere az idei Karcagi 
Birkafôzô Fesztivált beharangozó sajtótájékoztatóján elmondta: „Nagy öröm 
számunkra, hogy 2009-ben a kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya a Ma-
gyar Népmûvészet Mesterei és a mohácsi busójárás mellett harmadikként 
bekerült a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe.” 

A Karcagi Birkafôzô Fesztivál története tizenkét évvel ezelôtt kétnapos 
programként kezdôdött, mára háromnapos fesztivállá nôtte ki magát, amelyre 
a versenyzôk mellett tízezrek érkeznek Magyarországról és külföldrôl egya-

Elballagott 
Az átadás-átvétel kérdéseirôl, az ügyvezetô kormány utolsó teendôirôl, egyé-

ves kormányfôi tevékenysége mérlegérôl és az ország állapotáról tájékoztatta 
Bajnai Gordon ügyvezetô miniszterelnök Sólyom László köztársasági elnököt. 
A találkozó után kiadott kommüniké szerint Bajnai köszönetet mondott Sólyom-
nak az együttmûködésért. Állománygyûlésen búcsúzott el, és dicsérte az eddigi 
külpolitikát Balázs Péter leköszönô külügyminiszter, Oszkó Péter leköszönô 
pénzügyminiszter pedig a következôt mondta: „Magyarországnak nincsenek 
finanszírozási problémái, sôt hazánk finanszírozási helyzete stabil.”

* * *
Több mint hatmillió forinttal távozik hivatalából a Bajnai-kormány öt minisz-

tere, de majdnem ennyi jár hét távozó államtitkárnak is. Kilenc miniszter 3,3 
millió forintot fog kapni. 

A Bajnai-kormány öt minisztere már legalább három éve hivatalban van, így 
a tárcavezetõi tisztség megszûnésekor járó legmagasabb juttatás, hat havi fize-
tés jár nekik. Kiss Péter társadalompolitikai, Gráf József földmûvelésügyi, 
Szekeres Imre honvédelmi, Hiller István oktatási és Herczog László szociális 
miniszter így bruttó 6.611.400 forintot fog kapni. Bajnai Gordon miniszterelnök-
nek 3 havi juttatás jár, ami bruttó 4.522.200 forint. 

Kilenc leköszönõ miniszter –– Molnár Csaba kancelláriaminiszter, Juhász 
Gábor titokminiszter, Székely Tamás egészségügyi tárcavezetõ, Szabó Imre 
környezetvédelmi miniszter, Hónig Péter közlekedési tárcavezetõ, Balázs 
Péter külügyminiszter, Varga István gazdasági tárcavezetõ, Varga Zoltán 
önkormányzati, valamint Oszkó Péter pénzügyminiszter –– három havi jut-
tatásra jogosultak, mivel három évnél rövidebb ideig, de legalább egy évig 
töltötték be tisztségüket. Nekik így bruttó 3.305.700 forint jár. Forgács Imre 
igazságügyi és rendészeti miniszter még nincs egy éve a posztján, így neki nem 
jár pénz a távozásakor.

A távozó államtitkárok közül heten –– Baja Ferenc, Csizmár Gábor, 
Iváncsik Imre, Gõgös Zoltán, Burány Sándor, Arató Gergely, Simon 
Gábor –– hat havi, vagyis bruttó 5.983.200 forintot kapnak. Tizenhárman –– 
Hegedüs Dóra, Tordai Csaba, Ujhelyi István, Vojnik Mária, Vadai Ágnes, 
Avarkeszi Dezsõ, Kling István, Oláh Lajos, Szabó Vilmos, Varju László, 
Jauernik István, Katona Tamás és Korózs Lajos –– három havi juttatásra 
jogosultak, így bruttó 2.991.600 forint jár nekik.

Az állami vezetõknek évi negyven nap szabadság jár, a fenti juttatáson kívül 
a kívül a ki nem vett szabadságukat is kifizetik nekik. A távozó minisztereknek 
és államtitkároknak járó juttatásokat posztjuk megszûnését követõ 15 napon 
belül kell kifizetni.  A miniszterek és az államtitkárok jogviszonya az új kor-
mány megalakulásával szûnik meg.

LETETTE AZ ESKÜT 
ORBÁN VIKTOR

Az Országgyûlés 261 igen, 107 nem szavazattal megválaszottta Orbán Vik-
tort a Magyar Köztársaság miniszterelnökének és ezzel egyben elfogadták a 
kormányprogramot is. Orbán Viktor délelött, a miniszterek délután tettek esküt.

A voksoláson a Fidesz és a KDNP képviselôi igennel, az MSZP, a Jobbik és az 
LMP frakció tagjai pedig nemmel szavaztak. 17 képviselô nem volt jelen. Gyurcsány 
Ferenc volt miniszterelnök, korábbi sajtóhírekkel ellentétben, részt vett az ülé-
sen. Schmitt Pál házelnöki tisztségébôl adódóan nem szavazhatott.

A miniszterek és a kormányfô megválasztásával új kormány alakult, a rend-
szerváltás utáni kilencedik. A kabinet a Nemzeti Együttmûködés Programját 
nyújtotta be programként, országgyûlési határozati javaslat formájában. Orbán 
Viktor a kormányprogram vitáját értékelô beszédében elmondta: Lépésrôl lé-
pésre kell megvalósítani céljainkat. Az új miniszterelnök szerint lesz idô vitat-
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HÍREK Jogsi: ABC-kategória
Az új kormány törvényben kívánja 

rögzíteni, hogy a jövôben csak azok 
kaphassanak gépjármû-vezetôi enge-
délyt, akik elvégezték az általános isko-
la nyolc osztályát. Ebben a pillanatban 
ugyanis –– bármennyire hihetetlen –– 
analfabéták is volán mögé ülhetnek. 
Mellesleg a jelenlegi közlekedési mo-
rál híven tükrözi az alapiskolázottság 
hiányát, ami ma a közutakon történik, 
az egy igényesebb bivalycsordában 
sem fordulhatna elô. Közlekedési em-
pátia tekintetében biztosan megelôznek 
minket.

Elképesztô, hogy egy olyan területen, 
mint a jármûvezetés, amelyben ember-
életek forognak kockán, a kôkorszak 
szellemi szintje is elegendô a jogosít-
vány megszerzéséhez. Lehet, hogy ír-
ni, olvasni sem tud az, aki ott száguld 
velünk szemben sokmilliós terepjáró-
jával a Demszky-kátyúkon… Ijesztô, 
ugye? Hasonlóan ijesztô lehetett, ami-
kor a kommunizmus legvadabb eszten-
deiben szinte analfabéták –– értsd: 
egyetemet, netán középiskolát sem vé-
gzett „jogászok” –– ültek a bírói pulpi-
tuson. Suk-sükölô pártkatonák hoztak 
nemegyszer halálos ítéletet. Ôk is kap-
hattak jogosítványt, ôk is vezethettek. 

Nem emlékszem arra, hogy a kevély 
csengésû Nemzeti Közlekedési Ható-
ság egyszer is fölvetette volna az elemi 
iskolás szint szükségességét a vezetôi 
engedély megszerzésével kapcsolat-
ban. (Ôk inkább csak a különféle bír-
ságok megemelésén fáradoznak.) Hát 
ennek most, úgy néz ki, vége. Aki jogo-
sítványra vágyik, annak meg kell ta-
nulnia a betûvetést, konyítania kell az 
olvasáshoz, be kell szereznie az ábécés 
könyvet, a röfögés helyett pedig át kell 
térnie a tagolt beszédre. És mindezen 
ismereteirôl bizonyítványt kell felmu-
tatnia. 

Még egy Gyurcsány
Gyurcsány Éva, az ôszödi Böszme 

testvére azt írta egy közösségi portálon, 
hogy Ferenc vissza fog térni. Szelíd, 
hívô ember ezt olvasván talán arra 
gondol, hogy a zabolázatlan politikus a 
jó útra fog visszatérni (ha egyáltalán 
járt arra valaha), netán az ôsi pápai 
panelrezidenciára. De nem. Éva asz-
szony írásában egyértelmûen arra utal, 
hogy a bukott mihaszna a politika elsô 
vonalába fog visszatérni, csak figyel-
jünk erôsen.

Eddig azt sem tudtuk, hogy Gyur-
csány Ferencnek testvére van ––elvol-
tunk vele is bôven. Amúgy nagy bajban 
lehet az exkormányfô, ha már a saját 
testvérét is mozgósítania kellett a fel-
színen maradáshoz. A Gyurcsány-ten-
denciára ugyanis egy ideje éppen a 
sorvadás, sôt a zuhanás a jellemzô, hi-
szen –– leszámítva néhány eltévedt fi-
gurát –– egy teljes ország kéri, hogy 
távozzon a politikából a rosszemlékû 
ember. Erre most elôáll valahonnét 
Gyurcsány Éva asszony, és jóindula-
túan tájékoztatja a magyar lakosságot, 
hogy testvére „Jönni fog!” Nem lennék 
meglepve, ha kiderülne, hogy a leány-
testvér látványos belépôjét maga a ha-
zudós államférfi koreografálta, elvégre 
a színházmûvészet a kisujjában van. A 
bábszínház is.

Ferenc testvér beteges ragaszkodása 
a hatalomhoz orvosi eset. És mint ilyen, 
szánnivaló. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

egyszer hazautazik. Az ingázó az ellátását csak a lakóhelye szerinti államban 
tudja igénybe venni. Hazatérô munkavállaló az, aki másik tagállamban dol-
gozott és élt, de miután munkaviszonya megszûnt, nem kíván ott maradni, ahol 
dolgozott, hanem inkább hazatér, és Magyarország lesz újból a lakóhelye. Eb-
ben az esetben választhat, hogy az ellátását attól az országtól szeretné igényelni, 
ahol addig a foglalkoztatása volt, vagy Magyarországtól.

MÁJUS UTOLSÓ 
VASÁRNAPJA: A MAGYAR 

HÔSÖK EMLÉKÜNNEPE
Újjászervezi a hadisírok gondozását a Honvédelmi Minisztérium (HM) ––

közölte Hende Csaba szakminiszter vasárnap Budapesten a Magyar Hôsök 
Emléknapján tartott megemlékezésen, amelyen jelen volt Sólyom László köz-
társasági elnök.

Hende Csaba a Hôsök terén elmondott beszédében azt mondta: újjászervezik 
a hadisírok gondozásának egész rendszerét, „hogy méltón ôrizzük elesett kato-
náink emlékét”. A katonákról fellelt adatokat pedig mindenki számára hoz-
záférhetôvé teszik –– fûzte hozzá.

A honvédelmi miniszter szerint az elesett hôsöknek semmit sem adhatunk, 
„mert az ô áldozatukhoz nem mérhetô semmi, sem katonai tiszteletadás, sem 
emlékmû”. Magunknak tartozunk azzal, hogy emlékezünk rájuk –– tette hozzá.

A HM és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közös rendezvényének 
végén a magyar hôsök emlékkövénél koszorút helyezett el Sólyom László 
köztársasági elnök, Schmitt Pál, az Országgyûlés elnöke, Paczolay Péter, az 
Alkotmánybíróság elnöke, Baka András, a Legfelsôbb Bíróság elnöke, Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, Tömböl László vezérkari fônök és Boross Pé-
ter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke. A rendezvény után 
koszorúzást tartottak a Rákoskeresztúri új köztemetôben lévô Hôsök Emlék-
mûvénél is.

Az Országgyûlés 2001-ben iktatta törvénybe a Magyar Hôsök Emlék-
ünnepét.

A felajzott íjak ideje 
Csongrád megye. Áldó éghajlat kegyeltje. Bôven termô földek vidéke. A jó 

búza, a zöldség, a barack, a hagyma és a mérges-vörös fûszerpaprika hazája, 
utóbbiakból az országos termés felét e táj adja. Nagytôkétôl Kübekházáig, 
Pitvarostól Pusztamérgesig a 4262 négyzetkilométert összesen 424 ezer ember 
lakja. Csongrád megye: 424000-féle sorsképlet, vágy, várakozás és remény…

Csólyospálos határában, egy tanya melletti fán tábla, rajta felirat: Eladó. Az 
árva szó filctollal áthúzva, alatta új üzenet: Mégse! Valaki vicces kedvében 
volt? Vagy a porta gazdája meggondolta? Nincs szerencsém, hogy megtudjam 
a választ, a kiírt telefonszámon senki se jelentkezik. Így az optimista vált-
ozatban bízom: szerencsésebb idôk jövetelében reménykedve, a gazda le-
mondott az eladásról. Tán újra nekifekszik a földjének. Adja isten! Mert az 
itteni, jobb idôket élt mezôgazdaságra ráfér a megújult hit, az ismét megtalált 
kedv. Na és a legfontosabb: a tôke, a fejlesztés, az átgondolt agrárpolitika, a 
barátságos piaci környezet. Elpazarolt évek, vétkes mulasztások után nem lesz 
könnyû…

A mezsgyét járjuk. A szó jelentett egykor dûlôk közit is meg határvonalat, 
késôbb a határok közé szorított területet, megyét. Ez itt tényleg a mezsgye –– a 
határközeliség értelmében, meg a léthatárt tekintve is. Nehezen boldogul ma-
napság az agrárvilág népe. Legutóbb is, amikor a Csataiak meg a Bálintok tár-
saságában Fábiánsebestyén és Eperjes környékét jártuk, találkoztunk bárki-
vel, egyik is, másik is a jobb idôk jöveteléért mondott egy fohászt. Inkább, mint 
a napi gondjaikat sorolták. Azt szemérmesen takargatták. De látnivaló volt, a 
kiterjedt Kriska família emberei meg a sárgahegyesi tanyás gazda, Jóska is 
iába derékig a munkában, csak a szerény lét adatik. A többségnek. Életük jel-
képe a döbbenetes erejû Melocco-monumentum az ópusztaszeri nemzeti em-
lékparkban: a Földmûves-emlékmû munkába temetkezett, szinte a földbe gyö-
kerezett emberpárja.

Nemcsak a paraszti munkából élôk, de az iparban, vállalkozásban tevékeny-
kedôk is nehéz éveket tudnak maguk mögött: forráshiány, piacszûkülés ––
egyenes út lefelé a lejtôn… Új esélyekre várnak ôk is, meg a hitelcsapdában 
vergôdôk, az alulfizetett alkalmazottak és a kiéheztetett közszolgák; új pályák 
kijelölésére várnak. És mindenekelôtt –– erôs érdekképviseletre az ország 
házában, ahol tucatnyian dolgoznak a hivatalból Csongrád-hívek, vagyis a régió 
képviselôi. Lesz dolguk, mert új egyensúlyt kell teremteni: a szocialista veze-
tésû Szegednek a balliberális kormánytól gazdagon jutott a központi források-
ból; a konzervatív vezetésû megyei önkormányzat meg szinte hadigazdálkodásra 
kényszerült. Szerencsére a kreativitás sokszor betömte az elvonások okozta 
réseket. Most új lehetôségeket kaphat a kivéreztetett megye.

A jelképi erejû Ópusztaszert említettem… Míg más közparkra, skanzenre 
tíz- meg százmilliók jutottak a központból, az ôsmítosz emlékhelye semmit se 
érdemelt a baloldali hatalomtól. 

A nemzeti kegyhely az elmúlt években a teljes kormányzati közöny ellenére 
gyarapodott, kivételes ütemben. Megújult a Feszty-körkép, a fogadóterek, az 
ôsök életét idézô bemutatóházak, önerôbôl, a megyei önkormányzat 
céltámogatásával. A látogatók szüntelen gyarapodása az eredmény. 
Szimbolikus értékû rendezvények vonzzák az érdeklôdôk sokaságát: szakrális 
ünnepek, vásári sokadalmak, népi játékok, mesterségbemutatók, például 
tömegeket várnak az Árpád korát idézô „nyílzáporünnepre”. 2007-ben, a 
diadalmas pozsonyi csata 1100. évfordulóján rendezték az elsôt, és azonnal az 
íjászok, lovasok, hagyományôrzôk és érdeklôdôk sokasága gyûlt itt össze. 
Tavaly már 1840 íjból röpült ki egyszerre a nyílvesszô, az ôsi rítus szerint. A 
régvolt idôkben a had vezetôje zengô hegyû nyílvesszôt kilôve mutatta az 
össztûz irányát az íjász harcosoknak. Most is arra a zengô hegyû, irányjelzô 
nyílvesszôre várnak sokan. És nem csak az íjászok.

ránt. Tavaly már mintegy kétszázötven lábasban fôttek a birkahúsból készült 
ételek. Az idei megmérettetésre június 15-ig jelentkezhetnek az érdeklôdôk.

A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya egyetlen magyar ételként az 
UNESCO kulturális listájára is felkerült. A karcagi módra fôzött kunsági birka-
pörkölt a Nagykunság népi táplálkozásának jellegzetes gasztronómiai értéke. 
Az Alföld legnagyobb állattartó körzete a Nagykunság volt, ahol a 19. századig 
legeltetô gazdálkodás folyt, így a pásztorkultúrához kapcsolódóan a népi táplál-
kozási szokások is fennmaradtak. Ezen a területen elképzelhetetlenek voltak az 
ünnepek bikapörkölt nélkül. 

Az EU-ban dolgozott? Kérje ott 
a munkanélküli ellátást!

Megváltoztak az európai uniós munkanélküli ellátás szabályai, így május 
elseje óta azok a magyar állampolgárok, akik egy másik tagállamban végeztek 
munkát, ugyanolyan feltételek mellett jogosultak a munkaviszony megszûnése 
után ellátásért folyamodni az adott tagállamban, mint annak állampolgárai –– 
hívja fel a figyelmet az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, egy, a honlapján talál-
ható tájékoztatóban.

Lengyelné Varga Nóra, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal EU-integ-
rációs kirendeltségének vezetôje elmondta: az Európai Bizottság tavaly fogadta 
el a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló szabályhoz kapcsoló-
dó végrehajtási rendeletet, így 2010. május elsejétôl megváltoztak az uniós 
munkanélküli ellátás szabályai is. Azok a magyar állampolgárok, akik egy má-
sik tagállamban végeztek munkát, ugyanolyan feltételek mellett jogosultak a 
munkaviszony megszûnése után ellátásért folyamodni az adott tagállamban, 
mint annak állampolgárai, feltéve, ha az volt az utolsó munkavégzés helye –– 
mondta Lengyelné Varga Nóra. Hangsúlyozta: ha valaki az utolsó munkavégzés 
helye szerinti tagállamban jogosult munkanélküli ellátásra, akkor mindenkép-
pen érdemes ott igényelnie azt. 

Minden országban más szabályok vonatkoznak a munkanélküli ellátásokra, a 
jogosultság általában attól függ, hogy a munkanélkülivé válást megelôzôen 
mennyi idôt töltött az illetô munkaviszonyban, vagy mennyi volt az átlagke-
resete. Németország és Ausztria azok az uniós tagállamok, amelyek még nem 
nyitották meg teljesen munkaerôpiacukat a magyar munkavállalók elôtt, így 
ezekben a tagállamokban lehetséges, hogy –– munkavállalási engedéllyel dol-
gozó munkavállalók esetén –– nem igényelhetô a munkanélküli ellátás. 

Speciális szabályok vonatkoznak a határmenti ingázókra, illetve a hazatérô 
munkavállalókra. Határmenti ingázónak számít az, aki munkáját nem a lakó-
helye szerinti országban végzi, hanem másik tagállamban, de hetente legalább 

Megsüllyedhet a 
Mátyás-templom!

Kéttermes barlangra bukkantak gázvezeték-fektetés közben a mukások a 
Mátyás templom mellett. Az üreg bejárata egy méterre van az épület 
fôbejáratától - mondta el a Magyar Barlangi Mentôszolgálat 
mentésvezetôje.Adamkó Péter közölte: a képzôdmény valószínûleg benyúlik 
egészen a templom alá, ezért az épület akár meg is süllyedhet, ha nem erôsítik 
meg a barlang falát.A leletet, amely a vár alatt húzódó barlangrendszer része, 
Nagyboldogasszony barlangnak nevezték el a szakemberek.A természetes 
üreg mindkét terme tele van törmelékkel, ami valószínûleg a II. világháború 
után került oda. A barlangászok most ezt a törmeléket próbálják eltakarítani, 
hogy elkezdhessék a falak a megerôsítését - tette hozzá a barlangász.Leél-Ôssy 
Szabolcs geológus arról tájékoztatott, hogy a barlangüreg mennyezete 3-3,5 
méterre van a felszín alatt.  A szakember hozzátette: az elsôdleges vizsgálatok 
szerint a barlang természetes módon keletkezett, de a középkorban kitágították, 
ezért nem kizárt, hogy régészeti leleteket is találnak a törmelék alatt.Az üreg 
édesvízi mészkôbe van ágyazva, ami nagyon omlékony, ezért a területet 
lezárták, és mindenképpen szükség lesz a falazat megerôsítésére. A statikus 
hamarosan megvizsgálja a barlangot, aztán valószínûleg vasbeton elemekkel 
erôsítik meg a falat, nehogy beomoljon - közölte a geológus.Varjú Imre plébános 
szerint a barlang miatt nem süllyedhet meg a templom, ezért szertartásaikat ez 
a képzôdmény nem zavarja a késôbbiekben sem. “A Mátyás-templom kibírt 
eddig csaknem 750 esztendôt, biztos, hogy kibír még többet is” - jelentette ki az 
atya.
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Végre elköszönt az ország lakossá-
gától B. Gordon, megköszönte az áldo-
zatvállalást, és kijelentette, jobb álla-
potban hagyja hazánkat, mint amilyen 
volt egy éve. Még emlékszünk, annak 
idején micsoda szánalmas huzavona 
elôzte meg a „válságkezelô” miniszter-
elnök személyének kiválasztását, no 
meg az is beleégett emlékezetünkbe, 
milyen érvekkel akadályozta meg az 
MSZP és az SZDSZ az elôre hozott vá-
lasztást. Most már bánhatják erôsen, 
de a lopási kényszer nagyobb volt, 
mint a józan felmérés. Az SZDSZ ––
mint párt legalábbis –– eltûnt, és ha 
van egy kis szerencsénk, ez történik az 
MSZP-vel is 2014-ig. Demján Sándor 
a gazdaságról szóló nemzeti konzul-
táción azt mondta, egy polgári ország-
ban a társadalom több mint felének 
vagyonosnak, vagyis függetlennek 
kellene lennie, azonban Magyarorszá--
gon most nincstelenek tömegei élnek, 
és tíz évig Magyarország lesz a legsze-
gényebb –– azt nem mondta, hogy mi-
hez képest, Európához vagy Afrikához 
viszonyítva. Ugyanezen a találkozón 
Krisán László még találóbban fogal-
mazott: az új kormány csontvázakat 
keres, de félô, hogy tömegsírokat talál 
majd. Eközben a balliberális ellenzék 
próbálgatja új szerepét, a rettenetes 
kétharmadon rágódik, és felháborodik 
azon, hogy Orbán Viktor, aki itt élt 
Magyarországon, ilyen ítéletet mond 
hazánk húszéves erôfeszítéseirôl. No, 
igen, erôfeszítés volt bôven, csak ered-
mény nem mutatkozott, mert a nemzet 
–- mint már annyiszor –– szembekerült 
egy önmagát demokráciának hazudó, 
gátlástalan és kíméletlen kleptokráciá-
val. A lopásra szakosodott balliberális 
maffia valóban úgy érezhette magát, 
mintha még mindig szovjet tankok vé-
delmeznék uralmát, kiegészülve a 
NATO-csapatokkal és az Európai Unió 
elnézô bürokráciájával. Most merje-
nek egészen kicsik lenni, mert a tö-
megsírokat elôbb-utóbb feltárják.

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
* * *

A balliberális „szakértôk” rettentôen 
féltik a felvidéki magyarokat, mivel az 
új kormány ujjat merészel húzni Ficó-
val, és visszaadja az állampolgárságot 
azoknak, akiktôl kilencven éve elvet-
ték. Ez a velejéig hazug érvelés kísér-
tetiesen emlékeztet a Rákosi és Kádár 
idején született döntésekre, amikor 
mindig az elcsatolt területek magyar-
ságának érdekeire hivatkozva tiltották 
meg Trianonnak még az említését is. 
Ezért is szívmelengetô a Nemzeti Ösz-
szetartozás melletti tanúságtételrôl 
szóló törvényjavaslat, amelyet Kövér 
László és Semjén Zsolt terjesztett 
elô. Csak a preambulum elsô mondatá-
nak néhány szavát idézem: „Mi, a Ma-
gyar Köztársaság Országgyûlésének 
tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy 
Isten a történelem ura…” –– itt nekem 
már könnybe lábad a szemem, de tu-
dom, hogy a baloldaliak rögtön vöröset 
látnak a felháborodástól, mi köze Is-
tennek a történelemhez, különösen a 
magyarhoz, különben is, mint Ormos 
Mária fogalmaz a Népszavában, mi-
nek feltépni a sebeket holmi trianoni 
emléknappal, fölösleges dolog Sopán-
ka néni szerint is, a Die Presse címû 
osztrák napilap pedig „a régi nagy-
ságról szôtt kifakult álmokról” ír. Akik 
eddig a Nemzeti Együttmûködés rend-
szerét ócsárolták, most új csontot kap-
nak, hiszen íme, jön Horthy fehér 
lovon, Orbán „trónbeszédet” tartott, 
sôt Ungvári Tamás (akit saját beval-
lása szerint a köztársasági elnök hívott 
meg a parlament alakuló ülésére) az új 
miniszterelnök koronázásáról szólt az 
ATV-ben, a szép emlékû Bánó András 
mûsorában. Akinek pedig Horthy nem 
elég nagy mumus, annak ott van Ráko-
si, hiszen a sikoltozó liberális sajtó 

szerint ugyanolyan személyi kultusza 
van Orbán Viktornak. Kicsit még mu-
tál az ellenzéki hang, de majd belejön-
nek. Nem négy, hanem húsz év alatt.

* * *
Tudom, hogy illetlenség fennakad-

nom a Malév 32 millió eurós viszontga-
ranciáján, vagyis azon a megszokott 
tényen, hogy tízmilliárd (tízezer mil-
lió!) forint közpénz elszállt. Veres Já-
nos akkori pénzügyminiszter semmit 
sem tudott az ügyletrôl, amely hivatali 
idejében zajlott, sôt a riporter kérdé-
sére, miszerint ártatlan-e, sértôdötten 
vágta rá: természetesen! Tízmilliárd-
hoz képest bagatell összegek a néhány 
milliós kenôpénzek, amelyek szintén 
oly természetesen kerültek a megfele-
lô zsebbe az elvtársak asztaláról, és 
együtt érzek Nyakó Istvánnal, aki 
szerint ezentúl a független igazságszol-
gáltatás helyett a „Fidesz–Jobbik ink-
vizíció” dönthet, mert itt „jakobinus 
diktatúra” készül. Nyakó máris fel van 
háborodva „a politikai boszorkány-
üldözés” miatt, pedig még elô sem 
vették a fôboszorkákat. Ugyancsak 
Nyakó jelentette ki a parlamentben, 
hogy a kettôs állampolgárságot „a kint 
élô magyarok fogják elszenvedni”, Pál 
Tibor MSZP-s képviselô pedig az 
ATV-ben azt találta mondani elsô fel-
indulásában, hogy a kétharmados 
többség „visszaélés a hatalmi arrogan-
ciával”. Elvtársa, Gôgös Zoltán már a 

parlamentben igen szánalmasan ma-
gyarázgatta a bizonyítványt, hogy ô 
valójában mennyire szerette mindig is 
az erdélyieket, még tanúkat is emle-
getett, vagyis az egykor kemény csa-
pat most tényleg be van rezelve, lehet, 
hogy maga Gy. F. is növeszti a szôr-
zetét, mint Hagyó, bár neki nem kell 
ingatlanaitól jó elôre megválnia, hi-
szen köztudomású, hogy vagyontalan, 
az a kis pápai panel felerészben amúgy 
is Katus nénié. 1990 óta már annyiszor 
rettegtek a boszorkányüldözéstôl, hogy 
egyszer már tényleg igazuk kell, hogy 
legyen: seprûre kapva, csapatban húz-
nak el, mint a vadlibák, védnökükkel, 
B. Gordonnal az élen.

* * *
Az angol szótárban a 14. század óta 

létezik a „misspeak” mint a helytelen, 
téves beszéd, illetve elszólás fogalma, 
de csak újabban kezdik használni a 
politikai hazugság megengedôbb, ud-
variasabb rokon értelmû megjelölése-
ként. A legfrissebb botrány egy bi-
zonyos Blumenthal nevû politikus 
esetéhez kapcsolódik, aki az amerikai 
Connecticut államban szeretne szená-
tor lenni, s vietnami hôsként mutatta 
be önmagát, hogy megnyerje a veterá-
nok szavazatait. Állítólag Nixon elnök 
volt az elsô, akinek hazugságát szóvi-
vôje úgy mentegette, hogy az elnök 
„elszólta magát”. Nem hazudott, de-
hogy, csak kicsikét tévedett, mint 
Clinton elnök vagy késôbb Hillary 
Clinton, George Bush vagy Tony 
Blair. Nálunk úgy mondta egy klasz-
szikus hazug, hogy „nem bontotta ki a 
valóság minden részletét”. A „miss-

peak” szó szerint félrebeszélést jelent, 
a várható számonkérés elôtt a ballibe-
rális politikusok önkívületi állapotba 
kerülnek, e lázas állapot emlékezetki-
eséssel és depresszióval jár, valamint 
klausztrofóbiával, vagyis a zárt he-
lyektôl való erôs iszonyodással. Meg-
mondóembereik azonban nem kertel-
nek, nyíltan kimondják, mint az Ame 
rikai Magyar Népszavában valaki 
(senki), hogy „az IQ-háború eldôlt, a 
hülyék gyôztek, elfoglalták a parla-
mentet”. A szerzô irigyli az amerikai 
magyarokat, akiknek „sikerült eltávo-
lodni ettôl a kelet-európai szellemi 
nyomortól, ami újra és újra, valószí-
nûleg örökre megakadályozza, hogy 
Magyarország szabad és boldog vidék 
legyen”. Mi nem hisszük, hogy ez el-
szólás, hiszen pontosan beleillik a bô-
gatyás és fütyülôs barackos ország-
képbe. Nagy élvezettel tudósítanak 
errôl a maradi és tehetségtelen nem-
zetrôl, amely folyton a régi dicsôséget 
siratja, és középszerû mûdalokat kor-
nyikálva „trianonozik”. Pedig hát nagy 
tanítójuk megmondta: el lehet menni. 
Blumenthal szenátor várja ôket.

* * *
Nagy N. Péter a Népszabadság ve-

zércikkének bevezetésében leszögez-
te: „A kormánynak –– bár Orbán 
Viktor beterjesztette –– még mindig 
nincs programja.” Késôbb világossá 
teszi, miért: „Nemcsak a program hi-
ányzik azonban (az irány látszik, csak 
az út nem), hanem a világos értékek is. 
Hacsak az elzô kormányzat irgalmat-
lan gyûlöletét, megvetését nem tekint-
jük annak. A munka, otthon, család, 
egészség és rend ugyanis szinte bár-
milyen társadalom alappillérei lehet-
nek.” Sopánka néni szerint a Fidesz az 
önkormányzati választásokig rejtegeti 
terveit, de nemsokára rá fog döbbenni, 
hogy a galád kormány egészen 2014-
ig, st 2018-ig titokban fog kormányozni, 
bekötött szemmel. Ha mégis talál a 
durcás baloldal némi konkrétumot, ak-
kor az úgy rossz, ahogy van, az egyik 
népszavás publicista azzal példálózik, 
hogy milyen ostobaság a terv, amely 
szerint minden községben legyen kör-
zeti megbízott, ebbôl a pénzbôl mennyi 
tüzelôt vagy parizeres zsemlét lehetne 
venni a rászorulóknak. (A lélegeztetô-
gép már kifújt.) Azt is hiányolják a 
közgazdászok, hogy nem jelölték ki az 
euró bevezetésének céldátumát a 
programban, pedig –– tegyük hozzá –– 
a szocialista-szabaddemokrata kormá-
nyok élen jártak a dátum megneve-
zésében, körülbelül olyan gyakoriság 
gal, ahogyan Demszky megígérte a 4-
es metró átadását. Persze a magam 
részérôl vitatkoznék a kormányprog-
ram egyik megállapításával is, mi-
szerint a gyôztesnek nem igaza van, 
hanem feladata. Ugyanis jelen esetben 
a gyôztesnek igaza van, ezért lehet fe-
ladata. A hazug gyôztesek (D–209-es, 
szödi rém) idejében ezért nem akadt 
egyéb feladat, csak a lopás mint kor-
mányprogram. Az  szánalmas történel-
mük ura a Hazugság Atyja volt.

Mondom a magamét
L. János újra köztünk
Mindannyian emlékszünk talán arra, amikor törvény született a halálbüntetés 

eltörlésérôl, mondván, egy ilyen büntetés nem fér bele az Európai Unió gondol-
kodásmódjába. A vélemények akkor is, most is eltérôek a halálbüntetésrôl. Ki 
helyesli, mondván: igen, a bûnösnek kell adni még egy esélyt. Van viszont, aki 
enyhén szólva megrója a felmentô törvény megalkotóit. Személy szerint –– 
szóljanak meg érte –– utóbbi réteghez tartozom, különösen az után, hogy minap 
a sajtóban is megjelent, kiszabadult a börtönbôl a magyar kriminalisztika 
legtöbb áldozatot követelô bûncselekményének egyik vádlottja.

L. János (a jelek szerint még mindig jár neki az inkognitó) annak idején 
nemes egyszerûséggel lemészárolt egy csongrádi tanyán nyolc embert. Kö-
zöttük egy félidôs terhes kismamát, aki ikreket hordott a szíve alatt. A gyilkos 
„baráti” segítséggel hajtotta végre tettét, a hóhérok közül az egyik a helyszínen 
öngyilkos lett, a másik kapott pár év börtönt. L. Jánost halálbüntetéssel sújtot-
ták. Ekkor jött az említett humánus törvény, amely eltörölte a halálbüntetést. 
Maradt az életfogytiglan. Az én értelmezésemben ez annyit jelentene, hogy az 
elítélt haláláig bekasztlizva marad. A gyakorlat azonban a jelek szerint más.

Úgy látszik, emberünk olyan példásan viselkedett a börtönben, hogy a tör-
vény ôrei szabadon engedték. 

L. János valószínûleg továbbképzésen vett részt börtönévei alatt, vagy nem 
tanult régi hibájából, mert már a sittrôl megüzente a környéken élôknek, kisza-
badulása után mindenkivel leszámol… (Arra úgy tûnik, nem gondol, hogy az 
áldozatok hozzátartozói is spekulálnak rá…) Egyébként azt sem értem, ennyire 
nyilvánvalóan agresszív nyilatkozat után mi a fészkes fenének engedték vissza 
a közösségbe ezt az elôembert.

Ezen kívül úgy látszik, a börtönévek alatt L. Jánosban kifejlôdött napjaink 
üzletembere. A helyi Délmagyarországgal ugyanis közölte, csak jó pénzért 
hajlandó interjút adni.

Ez igen. Valószínûleg legatyásodott az elmúlt húsz évben. Vagy ez is a tovább-
képzés része? Egy biztos, L. Jánosnak vastag bôr van a képén. Még arra is 
ügyel, hogy ugyanarra a vidékre költözzön vissza –– Magyarország egyik legsö-
tétebb zugába ––, ahol fiatal éveit töltötte, és ezt a borzalmat elkövette. Ez a 
nosztalgia. Miközben az egész környék retteg a bosszújától.

Na és? –– mondhatnánk Horn Gyulával. Nem a törvényalkotóknak kell 
mellette élni.

Boldán Erika  

Pokoli kávézó
A szokásos havonkénti kihallgatáson 

az Úr a magyar küldöttséget fogadta. 
Az elhunyt államférfiak megköszönni 
jöttek az országgyûlési választás vég-
kimenetelét.

— Mint valami deus ex machina, úgy 
érkezett ez a megváltó eredmény —
szólt patetikusan Rákóczi, és a többiek 
bólogattak.

— Ugyan — hárította el szerényen az 
Isten. — Nem rajtam múlt, ez egész 
egyszerûen nem alakulhatott volna 
másképp. Az lett volna a csoda, ha a 
történtek után mégis a kommunisták 
nyernek.

— Nana! –— ellenkezett tiszteletlenül 
Petôfi. — Láttunk már olyat, hogy a 
nemzeti jelöltet megverték.

– Bizony, igaza van Sándornak, az 
elmúlt évszázad nem volt éppen 
diadalmenet számunkra — tette hozzá 
szemrehányóan Teleki Pál.

— És arról talán én tehetek? — 
sértôdött meg a Teremtô.

– Lett volna rá hatalmad, hogy egy 
kicsit beavatkozzál az érdekünkben. 
Hiszen megbûnhôdtük már a múltat s 
jövendôt — szólalt meg Kölcsey is.

— Kértetek?
— Kértünk — bólogatott Mindszenty. 

— A kezdeményezésemre egymillió 
imádkozó magyar…

— Egymillió? – kacagott az Úr. — 
Hányan vagytok összesen?

— Hát azt csak a Jóisten tudja pon-
tosan. Tizenötmilliót szoktunk mon-
dani.

— Na, ez aztán szép arány! Tizenötbôl 
egy. Az még hét százalék sincs. Hát 
ekkora támogatottságot én is garan-
táltam mindig.

— Barátaim, már megint elégedet-
lenkedünk, hánytorgatunk — csitított 
Széchenyi. — Inkább köszönjük meg a 
lehetôséget, és éljünk vele. Már úgy 

értem, halandó véreink, odalent, s mi 
segítsük ôket idefentrôl.

— Ez a beszéd! — támogatta az Úr. 
— Azért kaptak szabad akaratot, hogy 
éljenek vele.

— Bocsánat, de az miféle szabad 
akarat, ha valaki a szocialistákra sza-
vaz? — értetlenkedett Schlachta Mar-
git.

— Helytelen, de szabad. A nehéz-
ségek egyébként is megedzik a lelket. 
A saját fiam válláról sem vettem le a 
keresztet, pedig megtehettem volna.

— És a magyarok most már letették 
végre ezt a keresztet? — érdeklôdött 
kíváncsian Apor Vilmos.

— Megmondtam ember: küzdj és 
bízva bízzál!

— Bíznak benned, Uram — mondta 
Szent István —, de túl sok balsorsot 
mérsz reájuk. Sôt az egész emberi-
ségre: földrengések, szökôár, háborúk, 
Hagyók és Gyurcsányok…

— És most itt ez a vulkán… — tette 
hozzá idôsebb Plinius, aki ugyan latin 
volt, de a legutolsó nagy európai tûz-
hányó-katasztrófánál halt meg Pom-
pejinél; a magyaroknak efféle tapasz-
talatuk nem lehetett, mert amikor a 
Badacsony utoljára kitört, még a su-
merek sem léteztek.

— Én ebben a vulkánban szimbólu-
mot látok — merengett Petôfi, fogé-
kony lévén az ilyesmire. — Fortyog a 
Föld belseje, új forradalommal viselôs. 
A hamu, amely beborítja Európa egét, 
ennek a régi rendnek az égésébôl ke-
letkezett. A végén csak egy maréknyi 
marad belôle, amit bezárunk egy 
urnába, és jól letapasztjuk, hogy ki ne 
szabaduljon onnan.

— Ha ez így van — elmélkedett Hort-
hy —, akkor már értem, miért tört rá a 
szocialisták öregecskedô vezetésére 
az urnazárás elôtti pánik.

Ungváry Zsolt
(Magyar Hírlap)

LÁSZLÓ
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Hamis az az interneten terjedô, mo-

biltelefonnal készült videofelvétel, 
amelyen a lengyel elnöki gép lezu-
hanása után közvetlenül lövések és 
orosz hangok hallatszanak –– mondta 
lapunk megkeresésére a varsói kor-
mányszóvivôi iroda egyik illetékese. 
Mint fogalmazott, a felvételt mind a 
lengyel titkosszolgálatok, mind az 
orosz fôügyészség megvizsgálta, és 
arra a következtetésre jutottak, hogy a 
zajokat összevágták a képpel. A kor-
mányszóvivôi iroda munkatársa sze-
rint egyre gyakrabban jelennek meg 
az interneten ehhez hasonló, össze-
esküvés-elméleteket generáló videók. 
Ezek közé tartozik az a még áprilisban 
az egyik közösségi portálra felkerült, 
rossz minôségû gerillavideó is, ame-
lyet állítólag a tragédia utáni percek-
ben készített egy Andrij Mendierej 
nevû ukrán fiatalember, akit nem sok-
kal késôbb állítólag a kijevi utcán is-
meretlenek súlyosan bántalmazták, 
majd másnap felkereste a kórházban 
három férfi, és mellbe szúrták. Egy 
másik verzió szerint belorusz volt, és 
autóbalesetben halt meg. Magán a fel-
vételen a gép roncsai láthatók, majd 
orosz nyelvû káromkodás közepette 
pisztolylövésnek is ítélhetô durranás 
hallatszik. A burjánzó legenda szerint 
valószínûleg a szemtanúkat lövik 
agyon, miután az eredeti gépet az 
orosz titkosszolgálatok eltérítették, a 
delegációt kivégezték, majd egy átfes-
tett hasonló gépet szándékosan lezu-
hantattak a szmolenszki erdô felett. 
Késôbb ez a videó eltûnt a portálról, 
máshol azonban fellelhetô. Hasonlóan 
életszerûtlen történetek sora kering 
Varsóban is, s ezeket a vad elméleteket 
csak táplálja az információ hiánya. 
Egyrészt ugyanis a vizsgálat még tart, 

bizonyos részleteket „etikai megfon-
tolásokból” nem kívánnak nyilvános-
ságra hozni, ráadásul a következtetések 
hatással lehetnek a lengyel elnökvá-
lasztási kampányra is.

Eközben egymást érik a találgatások 
és a nyilatkozatok is. Így legújabban a 
Kaczynskiék gépe elôtt egy órával le-
szálló, az újságírókat szállító Jak–40-es 
pilótája például arról beszélt, hogy a 
becsapódás elôtt motorhibát sejtetô 
hangot hallott, s szerinte az idô sem 
volt olyan rossz. Ezzel szemben koráb-
ban a Dziennik Gazeta Prawnának a 
szerencsétlenül járt Arkadiusz Pro-
tasiukkal kapitányként Tbilisziben a 
leszállást megtagadó, ezért elôbb ki-
tüntetett, majd a néhai elnök pártjának 
kezdeményezésére „gyávának” bé-
lyegzett és elbocsátott Grzegorz Piet-
ruczuk a rájuk nehezedô nyomás ki-
védésérôl beszélt, s úgy vélte, egykori 
kollégája csak a leszállás esélyeirôl 
tájékozódott, miközben már túlságosan 
alacsonyra süllyedt a Tu–154-es.

* * *
Aggasztó állapotok alakultak ki az 

illegális sátortáborok körül Dániában, 
Amager szigetén –– mondta el a helyi 
médiának a koppenhágai rendôrség. 
Bár a hivatalos jelentések kelet-euró-
pai betelepülôket említenek, több for-
rás szerint is romániai cigányok lepik 
el szeméttel, emberi, valamint állati 
ürülékkel Kalvebod Fælled egy részét. 
Az elmúlt két hónap alatt gyakorlatilag 
szemétdombbá alakultak át a zöld te-
rületek –– idézte a The Copenhagen 
Post internetes változata Richard Øs-
terlund La Courtot, a helyi rendôr-
ség szóvivôjét.

Hozzátette, a hatóságok összefognak 
a dán fôváros vezetôségével, hogy 
felmérjék az illegális telepek okozta 

problémák valódi mértékét. „Ha újabb 
betelepülôkrôl kapunk hírt, feljegyez-
zük, az önkormányzattal közösen pe-
dig felmérjük, hogy hol a legrosszabb 
a helyzet és hozzálátunk ezeknek a 
területnek a megtisztíttatásához” –– 
fejtette ki a szóvivô. A TV2 News úgy 
tudja, hogy az illegális területfoglalók 
jelentôs része feltehetôen bûnözésbôl 
tartja fent magát, s jelenlétük miatt 
jelentôsen megnôtt az aggodalom a 
helyi lakosság körében. 

* * *
Ezer óra ingyenmunkát ajánlottak fel 

a nyitrai romák a városnak azon a 
megbeszélésen, amelyet a polgármes-
terrel folytattak a lakbérhátralékok 
rendezésérôl, környezetük rendben 
tartásáról és gyerekeik iskoláztatásá-
ról.

Az Új Szó címû pozsonyi napilap azt 
írja, a városházán a vajda vezetésével 
mintegy ötven roma jelent meg és 
megígérték, hogy kitakarítják azt a 
kiserdôt, ahová évek óta hordják a sze-
metet. A városnak ezer óra ingyen-
munkát ajánlottak fel, de egyelôre 
nem született döntés arról, hogyan le-
hetne ezt megvalósítani.

A polgármester szeretné növelni a 
romák által leginkább lakott városré-
szekben a városi rendôrök számát. A 
romák által felhalmozott mintegy 50 
ezer eurós szemétdíjhátralékot úgy 
szeretné behajtani, hogy az egyes ud-
varokban és házakban megszámolják 
a roma lakosokat, és fejenként szá-
molják ki a hátralékot.

A legnagyobb vitát az önkormányzat-
ban várhatóan az az elképzelés fogja 
kiváltani, miszerint a roma gyerekeket 
a város egyetlen alapiskolájába kelle-
ne járatni. Jozef Dvonc polgármester 
már az iskolát is kiszemelte, és azt 

Remény 90 év után  
(második rész)
Tavaly 2009 nyarán magyar nyelven is megjelent Bry-

an Cartledge brit történész tanulmánya: „Trianon egy 
angol szemével”. A szerzôt hazájában a magyar törté-
nelem avatott ismerôjének tartják számon, ennek kö-
szönhetô, hogy a trianoni békeszerzôdés háttérmegálla-
pításainak, alkuinak feltárására az angol kiadó ôt kérte 
fel. A magyar kiadással egyidôben megjelenô angol 
nyelvû könyv az ottani olvasóknak is segít megérteni 
Trianon tragédiáját.

A magyarság számára a trianoni rablóbékének több 
sebe volt, de ezek ma már begyógyultak. De a történelmi 
Magyarország megcsonkítása, feldarabolása a nemzeti 
önrendelkezés elvének felrugása az angol történész sze-
rint amputáció, ami nem sorolható az olyan sebekhez 
amik az idô multával begyógyulnak.

A trianoni rablóbéke határait a versaillesi békekonfe-
rencia u. n. területi bizottságaiban rajzolták meg. A bi-
zottságok döntései után az országhatároknál lényeges 
változás már nem volt, s így ezeknek a területi bizott-
ságoknak az összetétele, müködése, hibái és mulasztásai 
meghatározó szerepet játszottak abban, hogy ilyen, a 
magyar történelemben páratlan csapás érte a magyar 
nemzetet Trianonban.

A bizottságokat akkor állitották fel amikor egy gyôztes-
nek minôsített állam beadott a békekonferenciának egy 
területi kérdést érintô kérvényt. Így Sir Harold Nicolson 
brit diplomatát, a „cseh” bizottság tagját idézve:

„A bizottságok fô feladata nem az volt, hogy egy álta-
lános területi megegyezést javasoljanak, hanem az volt, 
hogy bizonyos államok területi igényeirôl állást foglal-
janak. Ez az empirikus és véletlenszerû rendszer szeren-
csétlen eredményeket produkált. A román követeléseket 
vizsgáló bizottság csak Erdély ügyével foglalkozott, a 
cseh területi bizottság pedig csak Szlovákia déli határára 
öszpontosította figyelmét. Csak már késôn vették észre, 
hogy ez a két teljesen külön mûködô bizottság olyan te-
rületi és lakosság veszteséggel súlytotta Magyarországot 
ami nagyon súlyosnak nevezhetô. Ha a munka egy 

„magyar” bizottságra lett volna bízva akkor nem csak egy 
hosszabb határvonal lehetett volna egy megbeszélés és alkú 
(give and take) tárgya, hanem az is nyílvánvaló lett volna, hogy 
több magyar kerül idegen uralom alá mint amit a nemzeti 
önrendelkezés elve megenged.”

Bryan Cartledge könyvében súlyponti helyet kapnak Sir 
Harold Nicolson meglátásai a területi bizottságokról és töb-
bek között idézi Nicolsont:

„Mi a konferencia területi bizottságaiban egy percig sem 
tételeztük fel, hogy ajánlásaink abszolút véglegesek. Ezért 
azután hajlottunk arra, hogy elfogadjunk kompromisszumokat 
sôt támogassunk olyan döntéseket amelyekkel kapcsolatban 
bizvást reméltük, hogy nem kerülnek elfogadásra”

Számunkra magyarokra tragédia, hogy a területi bizottsá-
gok ajánlásait gyakorlatilag változás nélkül beépítették a bé-
keszerzôdés végsô szövegébe.

Harold Nicolsonnal ellentétben Bryan Cartledge rámutat 
arra, hogy a trianoni határok ügyében a békekonferencia a 
„kecskére bízta a káposztát”, azaz a nyiltan saját bevallása 
szerint magyar- utáló Nicolson mellett olyan magyar-ellenes 
brit tisztviselôket neveztek ki a területi bizottságokba mint 
Allen Leeper és Wickham Steed akik a szintén magyar-
ellenes Dr Seton Watson u.n, középeurópai szakértôvel 
sûrûn konzultáltak.

Nicolson arról is beszámol, hogy semmiféle irányítás nem 
volt arról, hogy a bizottságok hogyan kezeljék a történelmi 
szempontokat. Ha nincsenek általános, következetes erkölcsi 
normákon nyugvó alapelvek, akkor az erôszak gyôz. Nicol-
sont idézve:

„A németeknek teljesen igazuk volt amikor azt állították, 
hogy a területi elrendezés egyik pillanatban az önrendelke-
zésen, egy másik pillanatban a gazdasági szükségességen, 
egy harmadikban pedig egy messzi multba visszamenô 
történelmi jog alapján jött létre, de a döntés minden esetben 
Németország ellen született.”

Ugyanezt mi is elmondhatjuk a trianoni rabló békérôl.
VESSZEN TRIANON!!!

folytatjuk
Kroyherr Frigyes



szeretné, ha ott nagyobb óraszámban 
tartanának a gyerekeknek munkára 
való nevelést és kézmûves foglalkozá-
sokat.

A lap által idézett Frantisek Baláz 
alpolgármester szerint ez több okból is 
megvalósíthatatlan: egyrészt a tudatos 
elkülönítés gyanúja merül fel, más-
részt a városban élô mintegy hárome-
zer roma több csoportra oszlik, és ezek 
egymással sincsenek jóban.

A polgármester ôsszel szeretne újra 
találkozni a romákkal, addigra már 
konkrét megoldási javaslatokat ígért a 
problémáikra.

* * *
Hamarosan Ukrajna megyéinek a fe-

lében kapnak hivatalos státust regio-
nális nyelvek –– közölte Kijevben Va-
dim Kolesznyicsenko, a Régiók Párt-
ja (PR) parlamenti képviselôje. Az új 
nyelvtörvény –– elfogadása esetén –– 
13 ukrajnai kisebbség számára terem-
tene jobb nyelvhasználati lehetôséget. 
A magyar nyelv is regionális státust 
kaphat Kárpátalján azokban a közigaz-
gatási egységekben, ahol a magyar la-
kosság aránya meghaladja a 10 száza-
lékos küszöböt. A gyakorlatban ez azt 
jelentené, hogy a mindennapos ügyin-
tézést az állami hivatalokban anyanyel-
vükön is intézhetnék azok, akik erre 
igényt tartanak.

A honatya újságírók elôtt kijelentette, 
hogy az elkövetkezô egy-másfél hó-
napban a parlament elé kerül Ukrajna 
nyelvekrôl szóló alaptörvénye, amely 
a regionális és kisebbségi nyelvek 
európai chartáján alapul. „Ezáltal ké-
nyelmes feltételek teremtôdnek Uk-
rajnában a különbözô nyelveken be-
szélô emberek számára” –– idézte a 
Kijev és Moszkva közötti videokonfe-
rencián beszélô politikust a podrobnos-
ti.ua internetes ukrán hírportál.

Az ukrajnai orosz szervezeteknek az 
orosz-ukrán kapcsolatok fejlesztésé-
ben játszott szerepérôl szólva Kolesz-
nyicsenko kifejtette: elkészültek azok 
a dokumentumok, amelyek segítenek 
majd abban, hogy a többi között az 
orosz is regionális nyelvvé váljon Uk-
rajnában. „Végeredményben visszahe-
lyezik jogaiba az orosz és a többi ki-
sebbségi nyelvet” –– mondta a képvi-
selô.

* * *
Ha hihetünk az elmúlt néhány évben 

kiadott önismereti könyveknek, akkor 
a férfiak és nôk közötti különbség ak-
kora, hogy szinte nem is ugyanarról a 
bolygóról érkeztek. A divatos publiká-
ciók szerint máshogy kommunikálunk, 
érzünk, gondolkodunk és viselkedünk, 
de vajon tényleg ekkora a különbség a 
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sem szerepeltek jobban, sôt a másik 
nem arckifejezéseinek értelmezése 
jobban ment a férfiaknak.

A szakemberek szerint a férfiak és 
nôk mindössze az olyan mozgásokban 
különböznek, mint a sebesség és az 
izomerô (mivel a férfiak a serdülôkor-
tól kezdve magasabbak és izmosab-
bak), továbbá a szexualitással kapcso-
latos attitûdök terén. A férfiak eseté-
ben a fizikai agresszió a gyakoribb, 
míg a nôk a verbális agresszió terüle-
tén jobbak. Hiba lenne a sztereotípiák 
hangsúlyozása, mivel ezzel meggátol-
nánk, hogy az emberek kifejezzék ön-
magukat.

* * *
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szö-

vetség (UMDSZ) nemzeti tanácsa kö-
vetkezetesen kiáll a kettôs állampol-
gárság ügye mellett, üdvözli a 
Fidesz-KDNP képviselcsoportja és a 
leend magyar kormány azon elképzelé-
seit, hogy az Országgylés az elsôk kö-
zött tûzi napirendjére az állampolgár-
sági törvény módosítását. Az UMDSZ 
f döntéshozó testülete, az Ukrajnai 
Magyar Nemzeti Tanács (UMNT) hét-
fôn a Beregszászhoz közeli Nagymu-
zsalyban tartotta soros ülését, amelyen 
az ukrajnai és anyaországi politikai 
helyzet áttekintése mellett értékelte a 
szervezet elmúlt idszakban végzett 
munkáját.

A tanácskozáson elfogadott nyilatko-
zat, amelyet az UMDSZ az MTI-hez is 
eljuttatott, a többi között leszögezi: az 
UMNT örömmel fogadta, hogy a Ma-
gyarországon a közelmúltban lezajlott 
demokratikus választásokon a nemzeti 
érdekek mellett elkötelezett erôk ju-
tottak mandátumhoz.

Az UMNT, akárcsak az elmúlt évek-
ben, napjainkban is következetesen 
kiáll a kettôs állampolgárság ügye 
mellett; üdvözli a Fidesz-KDNP kép-
viselcsoportja, illetve a leend kormány 
azon elképzeléseit, hogy a Magyar 
Köztársaság Országgylése napirend-
jére az elsk között az állampolgársági 
törvény módosítását tûzik –– áll a 
nyilatkozatban.

A dokumentum szerint az UMNT 
felajánlja partnerségét a Magyar Köz-
társaság leendô kormányának a ha-
táron túli, ezen belül az ukrajnai ma-
gyarság érdekében végzendô tevé 
kenységéhez, s felhatalmazza Gajdos 
Istvánt, az UMDSZ elnökét, hogy kez-
deményezzen konzultációkat a leend 
magyar kormánnyal a magyar-ma-
gyar kapcsolattartás, a további együtt-
mûködés kérdéseiben.

* * *
A szerb kormány úgy döntött, hogy 

az Európai Unió (EU) tagországai, 
valamint Svájc, Norvégia és Izland 
állampolgárai útlevél nélkül, érvényes 
személyi igazolvány birtokában is 
Szerbia területére léphetnek ––jelen-
tette be Mirko Cvetkovic szerb mi-

két nem között?  
A kutatás szerint a férfiak és a nôk 

agya sem különbözik egymástól. Lás-
suk, mi mindenrôl bizonyosodott be, 
hogy nem több legendánál.

A nôk többet beszélnek
A népszerû sztereotípia szerint a nôk 

naponta több tízezer szót mondanak ki, 
míg a férfiak alig néhány százat, va-
lójában azonban nincs különbség a két 
nem között, ezt egy 2007-es amerikai 
kutatás is bizonyította. Ennek során a 
három legbeszédesebb résztvevô mind 
férfi volt, akik átlagosan 40 ezer szót 
mondtak ki naponta.

A férfiakban több a versenyszellem
Számos társadalomban úgy tartják, 

hogy a férfiakban több a versenyszel-
lem, míg a nôk együttmûködôbbek. 
Sok esetben pedig épp a fordítottja 
bizonyosodik be, például az Indiában 
élô matriarchális kasztokban a nôk 
versenyeznek többet. Az University of 
Chicago és a Columbia kutatói szerint 
ez bizonyítékot jelent arra, hogy a ver-
senyszellem nem biológiai eredetû és 
a nemek közti különbség e tekintetben 
nem több, mint társadalmi elôítélet, 
amely azt tükrözi, hogy a fiúk és a lá-
nyok máshogyan szocializálódnak.

A nôk érzelmesebbek
Egy kutatás feltárta, hogy a férfiak 

és nôk ugyanolyan érzelmesek, azon-
ban a nôk könnyebben kifejezik azo-
kat. Egy 2004 februárjában elvégzett 
vizsgálat szerint pedig a férfiak és nôk 
egyformán fejezik ki együttérzésüket 
és támogatásukat barátaik felé, azon-
ban a körülmények nagyfokban befo-
lyásolják, ki mennyire mutatja ki eze-
ket az érzelmeket.

A férfiak jobbak a matekban 
A fiúk általában jobban szerepelnek a 

matekórákon és gyakrabban választa-
nak ezzel kapcsolatos pályát (mérnök, 
informatikus és a többi), azonban sem-
milyen biológiai tény nem támasztja 
alá, hogy a lányok valóban kevésbé jók 
matekból. Amikor egy amerikai kísér-
letben olyan csoportot vizsgáltak, akik 
elhitték ezt a mítoszt, a lányok valóban 
rosszabbul teljesítettek, azonban más 
tárgyak esetén ez a különbség eltûnt. 
A sztereotípia-szorongásnak nevezett 
pszichológiai jelenség felelôs a szak-
emberek szerint a lányok rosszabb 
teljesítményéért.

A nôk intuitívabbak 
Bár sok nô szeret beleérzô képessé-

geivel tündökölni, egy brit vizsgálat 
szerint ez nem csak a gyengébbik nem 
privilégiuma. Amikor nôket és férfia-
kat arra kértek, különböztessék meg a 
valódi mosolyokat az álmosolyoktól, a 
magukat nagyon intuitívnak tartó nôk 

niszterelnök egy sajtótájékoztatón. A 
gesztus további bizonyítéka annak, 
hogy Szerbia elkötelezett híve az EU-
integráció elmélyítésének –– értékelte 
a lépést Ivica Dacic szerb belügy-
miniszter az ülés elôtt. A döntés szavai 
szerint a kölcsönös bizalmat fogja erô-
síteni, és pozitív visszhangja lesz majd 
az Európai Unió országainak vezetése 
és lakossága körében.

December közepe óta szerb állampol-
gárok vízummentesen utazhatnak az 
Európai Unió országaiba.

* * *
„Egy könyvtárat nem a könyvek, ha-

nem az emberek pezsdítenek fel” ––
mondta Eppo van Nispen tot Seve-
naer, annak a hollandiai Delftben 
mûködô közkönyvtárnak az igazgatója, 
amelyet gyakran emlegetnek a szak-
ma modelljeként. A könyvtáraknak 
újra fel kell fedezniük és magukba kell 
olvasztaniuk az új technológiákat, 
hogy ellensúlyozzák az internetre fel-
töltött információk könnyû hozzáférhe-
tôségét vagy az elektronikus könyvek 
fejlôdését –– értettek egyet a pénteken 
befejezôdött kongresszus résztvevôi. 
A tanácskozáson mintegy 400 biblio-
téka képviselôje vett részt Ausztriából 
és a környezô országokból.

„A legnagyobb feladat, hogy megvál-
toztassuk a könyvtár dolgozóinak gon-
dolkodásmódját” –– hangsúlyozta az 
osztrák könyvtáros szakszervezet 
tisztségviselôje, Gerald Wödl. Sokan 
közülük még mindig ódzkodnak attól, 
hogy éljenek az internettel és az inter-
aktivitással, pedig ezeket tartja Eppo 
van Nispen a könyvtár jövôjének. „A 
könyvtáros egyfajta segítô személyzet-
té alakul át”, aki éppúgy ajánlja a 
világhálón elérhetô forrásokat, mint a 
valódi könyveket –– tette hozzá a 
holland résztvevô, aki maga is lelkes 
használója a Twitter mikroblognak és 
más közösségi portáloknak.

„A jövô könyvtárában lennie kell egy 
csendes teremnek az olvasáshoz, de 
egy olyan teremnek is, ahol elérhetôek 
az új kommunikációs eszközök, ahol 
beszélgethetünk, véleményt cserélhe-
tünk” a személyzettel és a többi fel-
használóval” –– toldotta meg Reinhard 
Ehgartner, aki egy osztrák könyvtár-
hálózatot irányít. Ezen az „agora” 
funkción kívül a könyvtárak digitális 
személyi adatok és fényképek tárhá-
zaivá válhatnak, annak az úttörô kísér-
letnek a mintájára, amelyet Eppo van 
Nispen vezet Delftben.

A tanácskozás végsô következtetése, 
hogy alkalmazkodni kell azoknak az új 
nemzedékeknek a legkülönfélébb 
elvárásaihoz, akiknek a digitális tarta-
lom a világ legtermészetesebb dolga. 
Reinhard Ehgartner továbbra is meg-
ingathatatlanul hisz abban, hogy a 
könyvtár túléli az internetet, ahogyan 
a könyv is ellenáll elektronikus pár-
jának: bár a virtuális lehetôségek jóval 

nagyobbak, a könyvtárak viszont „a 
valóság és egyfajta szociális tapaszta-
latszerzés érzetét” kínálják.

* * *
Egy konzervatív zürichi napilapban 

Christoph Wehrli Számos menedék-
jogot kérelmezô marad a kiutazási 
nyomás ellenére címû cikkében tudó-
sít a svájci idegenrendészet egyik di-
lemmájáról. 2004 óta minden elutasí-
tott menedékjogot kérelmezô és 2008 
óta minden hazautazásra kötelezett 
már nem szociális segélyt, hanem csak 
egy minimális, szükséghelyzeti alaptá-
mogatást kap. A Vatter AG irodája 
tanulmányt készített a szövetségi ál-
lam és a kantonok számára, elôször 
világítja meg azon kiutasítottak hely-
zetét, akik viszonylag hosszú ideig él-
tek ilyen minimális támogatásból. A 
szövetségi bevándorlási hivatal szerint 
ugyan alapvetôen bevált a szabályozás, 
csak az elutasított menedékkérôk 15 
százaléka kap egy évvel késôbb még 
szükséghelyzeti támogatást. Idôsebb 
személyek, nôk, párok és családok 
gyakrabban veszik igénybe ezt a tá-
mogatási formát, tehát gyakrabban 
maradnak Svájcban, vagy mert kevés-
bé tudnak más módon fennmaradni, 
mint mondjuk a férfiak. 

Bizonyos óvatossággal utalnak a 
szerzôk arra, hogy a kanton hatósága-
inak beállítottsága és gyakorlata be-
folyásolja a szükséghelyzeti segélye-
zettek számát. A kantonoknak van 
némi mozgástere a segély kialakításá-
ban, a rendôrségi ellenôrzés alapossá-
gában. Amennyiben az adott hivatalok 
nagylelkûen értelmezik jogszabályo-
kat, az inkább a kiutasított személyeket 
további maradásra ösztönzi. 
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„Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
József Attilánál senki sem fogal-

mazta meg szebben és találóbban a 
dolgozni szó (fogalom), lényegét. En-
nek a szónak a gyakorlatban való át-
ültetését, kivitelezését valóban csak 
pontosan, szépen, ahogy a csillag 
megy az égen úgy érdemes.

Nem véletlen, hogy Rezes Mihálytól, 
mikor megkérdeztem, hogy mi az 
életének a mottója, mozgatóereje —
azonnal, minden hezitálás nélkül rá-
vágta, hogy — dolgozni. 

Ez az úriember 74 éves és még 
mindig alkot, gyarapít, tervez és 
kivitelez házakat. Egy határozott, 
kellemes modorú, bátor kiállású, mély 
tudású ember, aki 55 évesen szinte 
újra az alapokról kezdte felépíteni 
egzisztenciáját, amikor az 1991-es 
gazdasági válságban három milliót 
veszített. Mást letört volna, elvesztette 
volna hitét a további kihívásokra, ôt 
azonban nem olyan fából faragták, 
hogy egykönnyen feladja.

Mihály, 1936. november 4-én szü-
letett Nyíradonyban, szüleinek hetedik 
gyermekként (melybôl 5 maradt élet-
be, három nôvér és egy báty). A hetes 
szám egy jó ómen, hiszen ôseink má-
gusnak a hetedik szülöttet választották 
ki, mert ezeknek a gyerekeknek, em-
bereknek különleges képességeket 
tulajdonítottak, mely már eleve az át-
lag fölé emelte ôket. Amint tapasz-
taltam és majd önök is láthatják, Re-
zes Mihály egy különleges képessé-
gekkel megáldott ember.

„Édesanyám, Petruska Zsófia ház-
tartásbeli volt, édesapám Rezes Mi-
hály földmûvelô egy 3500 hektáros 
tanyának a gazdája (27 család élt és 
dolgozott rajta), aminek vezetése nem 
csak erôt észt is kívánt. A nevemet 
már egy testvérem viselte, aki baba-
ként halt meg. Három nôvérem közül 
még kettô életben van. Bátyám And-
rás 56-ban a forradalom alatt vesztette 
életét, amikor Debrecenbe egy orosz 
tank ráment. A forradalom alatti tevé-
kenységérôl nem tudunk, de valószínû, 
hogy abban részt vett, halálának mód-
ja nem lehet véletlen.”

Rezes Mihály a nyolc általános iskola 
elvégzése után Építôipari Techni-
kumba kerül. Két évet végez Debre-
cenben, majd két évet Szegeden. A 
jófejû, szorgalmas ember már itt 
kibontakozik, de megismerhetjük, ha-
tározott, igazságáért kiálló oldalát is.

„Eredetileg gépipari technikumba 
akartam menni, de ott betelt a hely azt 
mondták egy évet járjak az építô-
ipariba (oda járt bátyám is), és a 
következô évben átvesznek. Erre nem 
került sor, mert közben megszerettem 
az építészetet, és ott maradtam. A sors 
azonban közbe szólt két év elvégzése 
után, kitettek a középiskolából, mert 
megvertem egy tanárt. Öt napot jár-
tunk iskolába és a hatodik nap, szom-

Bagin Lívia

Dolgozni… 
bat, üzemgyakorlat volt. A debreceni 
repülôtéren tevékenykedtünk, kértem 
az igazgatónkat, hogy engedjen min-
ket elôbb haza (meleg nap volt, szép 
idô), amit jóváhagyott és szólt a 
konyhán a szakácsnônek, hogy adja ki 
nekünk elôbb az ebédet. Mikor oda 
mentünk az egyik egyetemi hallgató 
tanár okvetetlenkedett, hogy nem ehe-
tünk elôbb. Amikor védtem az igaza-
mat, rám löttyentette a levest, amit a 
kezében tartott, elvesztettem a türel-
memet és behúztam neki egyet. Kizár-
tak. Az igazgató szeretett. Az évben, 
mûhelygyakorlaton megnyertem az 
elsô díjat. Apám kérte, hogy vegyen 
vissza. Azt nem tehette, de segített. 
Mondta, hogy írjak Szegedre és Nyír-
egyházára, megtettem és mind a két 
helyen felvettek, én Szegedet válasz-
tottam, és ott is érettségiztem. Mi 
megtanultunk mindent, amit itt Auszt-
ráliában fôiskolai szinten sajátítanak 
el. A számok is magukért beszélnek, 
mert 53-an kezdtünk, és 23-an fejeztük 
be, érettségiztünk.”

Mihály, mivel a kislány és családja, 
akinek akkor udvarolt Budapestre 
költözött, ezért ô is oda kérte felvételét 
és el kezdett dolgozni a Fôvárosi Vil-
lamos és Autóbusz vállalatnál. A ko-
csiszíneket javították, új lakásokat, 
buszmegállókat építettek. Havi 1500 
Ft volt a keresete. Közben kitört az 
56-os szabadságharc, forradalom.

„Az 56-os forradalomban részt vet-
tem, de nem fegyveresen. A forra-
dalom kitörésekor én is ott voltam a 
rádiónál, amikor tüzet nyitottak a 
tüntetôkre. Egy hang felkiáltott, hogy 
— ki tud autót vezetni? Én akkor már 
letettem az autóvezetôi vizsgát, ami 
akkor még kevés embernek volt. — Én 
tudok — mondtam. Beültettek a men-
tôkocsiba és hordtam a sebesülteket a 
Rókus kórházba. A vezetôt ugyanis 
elsodorta a tömeg, ahogy kiszállt. 
Másnap teherkocsival hordtam a se-
besülteket. Születésnapomon, (ami 
történelmünkbe fekete betûkkel író-
dik), november 4-én a Corvin mozitól 
szállítottam az arra rászorulókat. A 
barátom a falunkból maglátogatott és 
eldöntöttük, hogy kimegyünk. A határ-
átlépés akkor még könnyen ment. 
Nem tudni, mi várt volna rám, ha 
otthon maradok.”

Rezes Mihály a tettek embere, mint 
az eddigi elbeszélései alapján kiderült. 
Két hetet Ausztriában töltött majd 
Svájcba kérte magát, ahol 6 hónapig 
élt, mint teherautó vezetô és bútor-
szállító kereste kenyerét. Kanadát és 
Ausztráliát kérvényezte meg kiuta-
zásra, mindkét helyen elfogadták ké-
relmét. 

„Kanadában voltak rokonok, de én 
Ausztráliát választottam, mert a saját 
lábamon akartam megállni. Mint 
mindenki én is a Bonegilla-i táborban 
kötöttem ki, ahol 10 napot töltöttem, 
majd egy haverral autóstoppal Syd-
neybe mentünk. Fél napot gyalo-
goltunk, mikor egy grader (földgyalú) 
felvett minket, elmagyaráztuk, hogy 
Sydney-be szeretnénk menni, 
Gundagai-ba vitt el minket. Ott több 
magyar volt, akik elvittek a paphoz, 
aki adott éjszakai szállást. Másnap a 
grader vezetôjének a fônöke utolért 
minket és az ô személygépkocsijával 
tettük meg a hátralevô utat Sydney-ig. 
Ott volt egy magyar barátja, akinek 

mondja meg kereken, hogy igen, vagy 
nem? A nagyfônök magyar volt, tet-
szett neki a határozottságom, felvett, 
évekig együtt dolgoztunk. Többek 
között a Doncaster Shoppingtown-t is 
terveztük. A Summit Enterprises ke-
retén belül a Kingsgate Hotelnél, 
mely 400 szobát számlál én voltam a 
koordinátor, amikor ennek az építését 
befejeztük, akkor a vállalat kissé le-
épült.

A fônök és én terveztük és építettük 
a The Knox Tower Point Shopping 
Centert 19 évig. Az egész 97 acre te-
rületet én rendeztem el. Nagy és szép 
feladat, munka volt. Élveztem a ki-
hívásokat, örömmel dolgoztam. Akkor 
jött a 91-es gazdasági vállság, leégtem, 
vesztettem 3 milliót. Ha ez nem tör-
ténik, most más mederben folyna az 
életem. 

Szerencsére nem az a fajta vagyok, 
aki szeret siránkozni. 55 évesen újra 
kezdtem. 91-ben elmentem tanulni 
real estate-t. Egy Real Estate Agent 
alkalmazott, ami nagyon jól ment, 
sales manager lettem. Majd elkezdtem 
tervezéssel, kivitelezéssel, telek vá-
sárlással foglalkozni. A vállalkozásom 
neve RDC, vagyis Realty Design and 
Construction. Sri Lanka-i üzlettár-
sammal Kínában vásároltunk ajtókat, 
bútorokat, csempét. Telket vettem, 
melyre építek magunk részére egy 
komoly, nagy házat, de párhuzamosan 
egy másik ház kivitelezésén is dol-
gozok, jövô év húsvétjára kész lesz 
mind a kettô.”

Magyar körökbe van-e ideje járni?
„Aktívan részt vettünk a Református 

Egyház rendezvényein. A Bocskainál 
a nyolc földszintes lakást én terveztem 
és építettem. Gordon Rezsô a Magyar 
Élet volt tulajdonosa barátom volt és a 

lapott már Bonegillában árusítottam 
neki. Mai napig is jár nekem a Magyar 
Élet.”

Mi az Ön életének mottója?
Dolgozni! Jó kérdés. Mindig akartam 

valamit tenni az életemmel és ez si-
került is.

Mi az Ön hobbyja?
A vadászat. Kilenc fegyverem van, 

szemi automata. 
Mire vadászik? 
Szarvas, nyúl, kenguru betiltott, vé-

dett és rókára, bár arra nem érdemes, 
mert a szôrét nem lehet eladni. Sajnos 
az elmúlt négy évben nem volt idôm, 
lehetôségem menni.

Haza látogat Magyarországra? 
2005-ben volt érettségi találkozom, 

úgy 5 évenként megrendezik, mentem 
is, nagyon jó együtt lenni a fiukkal, 
kicserélni életünk történéseit. Idén is 
lesz, még nem tudom, hogy megyek, 
vagy sem. Érdekes, hogy már csak 
ketten vagyunk, akik dolgoznak, a 
többi nyugdíjas.

Rezes Mihály egész élete arról ad 
tanúbizonyságot, hogy tanulni és dol-
gozni csak pontosan szépen lehet. 
Kezdve gyerekkorától a mai napig 
tevékenykedik. Nem ül le és sajnálja 
magát, hogy itt fáj ott fáj, hanem 74 
évesen egy stramm, vagány ember, 
aki szellemileg és testileg is fitt. Élete 
válságos napjain hamar felülkere-
kedett és azokból gyôztesen került ki. 
Soha nem a könnyebb utat választja, 
mindig a nehezebbet. Nem zavarta az 
sem, hogy értelmiségi létére megfogja 
a malteros kanalat és rakja a téglát. 
Mindig céltudatosan ment elôre, és 
mindig ô volt aki gyôzött. Élete egy 
inspiráció arra, hogy hogyan kell élni 
és dolgozni!  

több motelje, hotelje volt és neki 
viszont magyar mérnôk jó pajtása be-
tett minket az útépítôkhöz, 6 hónapot 
dolgoztam ott. 57-ben munkanélküliség 
volt én is elvesztettem a kenyérke-
resetem. A magyar bálokba eljártam, 
ott megismerkedtem egy kômûvessel, 
akinek fônöke engem is felvett mun-
kára, ott voltam egy évig. Majd a West 
Gas Improvement Co.-nál, kômûves-
ként alkalmaztak. Szénbôl retortában 
gázt állítottak elô, a retortákat építet-
tem. Ekkor történt, hogy rajzolókat 
kerestek az irodán, odamentem és 
mondtam, hogy én építész vagyok. 
Két hét próbaidôt adott a fônök, de 
már az egy hét leteltével, jött kezét 
nyújtva és mondta, hogy itt a pénzed a 
téglarakásért, véglegesítve vagy az 
irodában. Négy és fél évet maradtam 
velük.”

Mihály azonban nem csak munka-
lehetôséget talált a magyar báli ren-
dezvényeken, hanem egy szép kislányt 
is.

„Szerettem táncolni és egy Nagy Éva 
nevû lánnyal elég sokat táncoltam, 
mert nagyon jól tudott. Mondtam neki 
egyszer nincsen neked húgod (mert ô 
csak egy barát volt nekem), de mondta 
kettô is. Akkor hozd el ôket egyszer. 
Így is történt, elhozta Editet, aki na-
gyon megtetszett nekem és 59 de-
cember 19-én elvettem feleségül és 
már több mint 50 éve élünk együtt, 
megértésben, szeretetben. Négy gyö-
nyörû lányunk van, akikkel megáldott 
minket az ég (egy fiunk volt, de ô 
sajnos halva érkezett) 63-ban született 
Edit, Zsófia, akinek, három fia és egy 
kislánya van. 65-ben követte Júlia, 
Piroska, egy fiú és egy lány mamája. 
Egy kis szünetre rá Michell, Margarett 
érkezett 71-ben, 2 fia lett. 73-ban Ro-
semary, Hajnalkának, örülhettünk, 
akinek egy kislánya van, és útban van 
a második gyermeke. A lányaim jól 
tudnak magyarul, fôleg Michell, aki 
Kôszegen fejezte be középiskolai ta-
nulmányait (itt külföldön élô magyar 
gyerekeket tanítanak). Megkérdeztem 
mindegyiket, hogy akar-e menni. 
Michell azonnal készen állt, és el is 
vittem Kôszegre. Rosemary is ott volt 
18 hónapot. Az unokák már nem 
tudnak magyarul, hiszen vejeim olasz, 
finn, ausztrál, ausztrál (ír és német) 
származásúak.”

Biztos az öt hölgy, felesége a férjét 
és lányai az édesapát elkényeztették, 
egy férfi lévén a házban.

„Nem kényeztettek, mert én olyan 
fajta vagyok, aki maga után néz.”

A gyerekeket vitték magyar kö-
rökbe?

„Régen a reformátusokhoz jártunk 
és ott táncoltak népi táncot, jártak a 
magyar iskolába. Feleségem a ház-
tartást vezette, de nagyon jól varr, 
ruhatervezô, így lányaink ruhái szinte 
mindet ô készítette.

Amikor lányainknál születtek a gye-
rekek, feleségem mindig elment segí-
teni, mindig cukkoltam kicsit, na 
megint elmész két hónapos szabad-
ságra.”

Westfield Development Corp.-hoz 
vették fel. 

„Megpályáztam a pályázati felhí-
vásukat, mint végzett építész, azt 
mondta a fônök, majd megmondja ké-
sôbb, hogy felvesznek-e, vagy sem. Én 
akkor mondtam, illetve kérdeztem, 

70 év mások szolgálatában 

Egy fiú elhatározta, hogy elaján-
dékozza az életét: papként fog szol-
gálni. Keresztel és esket, gyóntat és 
áldoztat, megerôsít és elbúcsúztat, fel-
karolja a szegényeket és betegeket. 
Egy életen át fog azok mellett állni, 
akiket az ISTEN rábíz.

Nehéz idôkben kezdett hozzá a pálya 
végigfutásához — bár a keresztény 

embernek sohasem könny.
Körülötte közösségek jöttek létre, 

amelyek arra törekedtek, hogy ISTEN 
útján járjanak. Sokukat ajándékozott 
meg szeretetével, bölcsességével, tü-
relmével, irgalmával. Sokuknak mu-
tatta meg, igenis lehet az igazságot 
követve, szépen és jól élni, a fent-
valókat keresni. Nemcsak lehet, de 
egyedül így érdemes.

Pap volt a szürke hétköznapokban, és 
sorsfordító történelmi idôkben. A szol-
gálat és az imádság nem vált rutinná 
nála, nem kereste a könnyebb, a rö-
videbb utat, és nem vesztette szem 
elôl a célt. Miközben tanított és vigasz-
talt, feloldozott és megáldott, intett és 
biztatott, segített és ajándékozott, el-
telt élete nagyobbik fele.

Kozma Imre atya, a Betegápoló Ir-
galmasrend magyarországi vezetôje, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Elnöke, 2010. június 4-én volt 70 éves. 

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

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

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email
evas@travelmanagers.com.au
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A megalázott humánum  „Marcellus: Rohadt az államgépben 
valami.

Horatio: Az ég hozza jóra.”
Shakespeare Hamletjébôl való e zord 

párbeszéd, a történet szerinti középkori 
Dániában hangzik el. Shakespeare-en 
azonban nem fog az idô, sorai évszáza-
dokat ívelnek át, így a 21. századi Ma-
gyarországra is érvényesek. Az „állam-
gépet” meg kell javítani, s nem csupán 
óhaj, de parancsoló szükségszerûség, 
hogy „az ég hozza jóra”. Nem élünk a 
középkorban, az ember méltóságát még-
is rendre megalázzák, s a reményvesztett 
tömegek segélykiáltása („cry for help” –
– a magyar pszichiátriában is széles 
körben használt fogalom) az eget ostro-
molja.

Albert Camus Pestis címû regényé-
nek helyszíne az algériai Orán, ahol a 
pestis tömegével szedi áldozatait. A vá-
roslakók kétségbeesnek, fellázadnak, 
végül reménytelenség és apátia vesz 
erôt rajtuk. Metaforikus értelemben ha-
zánkban is mintha valamiféle fertôzés 
pusztítana. Idôrôl idôre egy kisvárosnyi-
val vagyunk kevesebben. A fiatalok ott-
honteremtése, gyermekvállalási lehetô-
sége korlátozott, sokszor reménytelen. 
A kisnyugdíjasok, a hárommilliónyi lét-
minimumon –– vagy az alatt –– élô a lét 
és nemlét peremén vegetál. Kétszázezer 

gyermek éhezik, ennél is nagyobb szám-
ban alultáplált –– vajon hány életerôs 
felnôtt válik majd belôlük? Az aluljárók-
ban, kapualjakban rongyokba burkolt 
kisemmizettek sokaságával találkozunk. 
Látványuk annyira megszokott már Bu-
dapesten, hogy a járókelôk közömbösen 
mennek el mellettük. A nagyvárosokban 
koldusok könyörögnek alamizsnáért. Za 
varos tekintetû elmebetegek kószálnak, 
mindennemû pszichiátriai ellátásból ki-
szorulva. Mi lesz velük, meddig marad-
nak életben? A kérdés költôi, válasz 
nincs. A helyzetet szürreálisnak vélhet-
nénk, ha nem lenne ez a mindennapos 
valóság. 

A teljesség igénye nélkül még néhány 
körülményre utalok: a munkanélküliek-
re, akiknek száma –– a nyilvántartottaké 
–– csaknem félmillió; vagy a rég elfe-
ledett népbetegség, a tuberkulózis újbóli 
felbukkanására. A depressziós és szo-
rongásos kórképek a megbetegedések 
élvonalába tartoznak ma már. Korunk 
Tiborcai mindhiába panaszkodnak –– a 
parvenübôl újgazdaggá avanzsált „ural-
kodó osztálynál” a panaszok süket fülek-
re találnak. Villáik, kastélyaik, luxusko-
csijaik ablakain át nem látják –– nem 

akarják látni? –– a nyomasztó valóságot, 
csak azt, ami számukra kényelmes és 
elfogadható. A kereskedelmi tévék benn 
fentes világában fôzôversenyeket, lu-
kulluszi lakomákat rendeznek, kimittud-
jaikon egzotikus utakat nyernek, sok-
csillagos szállodákban laknak, szafari-
kon vesznek részt, celebjeik idiotizmusa, 
feltûnési viszketegsége határtalan, szo-
ciális érzékenységük a nullával egyenér-
tékû. Úgy viselkednek, mint valaha a „jó 
merániak”. A bulvársajtó alájuk dolgo-
zik, majdnem kizárólag velük s botrá-
nyaikkal foglalkozik. A kontraszt égbe-
kiáltó, és felháborítja az embert. Úgy 
tûnik, a zûrös államgép tartozékai ôk. Az 
újgazdagok emberi minôségükben –– 
bár ennek nincsenek tudatában –– önma-
gukat éppúgy megalázzák, mint ahogy 
azt nyomorult „alattvalóikkal” teszik. A 
megalázottság ebbéli mértéke már nem- 
csak az, hanem maga a bûn.

„A bûnnek ma már nincs jelentôsége, 
már régóta senki sem törôdik vele, vala-
mennyien tudjuk, milyen csodálat övezi 
a nagy gazembereket, életük megismét-
lôdô bûnök sorozata, és mégis övék a 
dicsôség, a megbecsülés, a hatalom” ––
írja Céline, a francia író Utazás az éj-

szaka mélyére címû regényében. Nincs 
új a nap alatt, nálunk is megtörtént 
mindez.

A kérdés az, hogyan jutottunk el idáig, 
és a helyzet hogyan orvosolható. Miként 
devalválódott emberi mivoltunk a meg-
alázottság szintjére, mivé lett nemzeti 
öntudatunk, identitásunk, erkölcsünk? 
A válasz késik, az okok bonyolultak. A 
legfontosabbnak nemzettragédiáink so-
kaságát tartom, amelyek megsemmisü-
lésünk kockázatát is magukban hordoz-
ták. Herder ezt jósolta, amikor nemzet-
halálról írt. Szerencsénkre ez nem kö-
vetkezett be, de a nemzeti lélek azóta 
súlyosan sérült az 1848-as szabadságharc 
kudarcával, az elsô, majd a második 
világháború elvesztésével, az 1919-es 
vörösterrorral, az ország megszállásával 
és Trianonnal –– amelynek utóhatása 
ma is fájdalmasan él tovább.

Hazánk idôrôl idôre a nagyhatalmak 
átjáróháza volt, amely fiainkat üldözötté, 
páriává tette. A szovjet megszállás vég-
letesen meggyengítette hazánk immun-
rendszerét, a maradék nemzettudat 
utolsó fellobbanását 1956-ban brutálisan 
leverték. Kádár és a csatlakozó vazal-
lusok látszólagos és megbékülést célzó 
békejobbja és agymosása eredményes-
nek bizonyult. 1957-ben már „népével” 
együtt ünnepelte bábkormányát és ön-

magát. Megköttetett a kádári alku, az 
élni és élni hagyni alkuja, amelynek 
során a barakk látszatjóléte beteljesült, 
nosztalgiája ma is él –– fôleg az idôs 
korosztály körében. A fiúk gyorsan vál-
tottak, ha kellett, baloldaliak voltak, s ha 
a helyzet változott, merthogy változott, 
neoliberális vadkapitalistává vedlettek. 
E Janus-arcúságot a mai napig megô-
rizték, ezt a rendszerváltás kísérlete 
sem szüntette meg. Létrejött a többpárt-
rendszer és a demokratikus intézmény-
rendszer posztszocialista változata. A 
váltás után a mai „átlagember” téli ál-
mát aludta, nem vette észre, hogy em-
beri méltóságával az utódpárt visszaél.

A megalázottság után a nép eszmélni 
kezd, felismerve méltóságát, saját sorsa 
irányításának jogát. A kizökkent idôben 
az óramutatót helyes irányba forgatja; a 
múlt beidegzôdései hatnak még, de jó 
esély van arra, hogy felszabadítsa ön-
magát. A követendô út adott, jó irányba 
mutat, bár akadályokkal teli, rögös. A 
felismerés világos. Nincs más választá-
sunk, mint végigmenni rajta ––vissza-
nyerve jussainkat és emberi méltósá-
gunkat.

Balázs István
(Gondola)

Érdekli-e Önt az a felvilágosítás, hogyan lehet hozzáférni az Idôsebbeket Segítô Ausztrál Szolgáltatásokhoz? (Australian Aged Care System)

Szükségét érzi-e, hogy Ön, vagy egy elgyengült családtag gondozási segítséget kapjon akár otthonában, akár egy bentlakásos gondozást nyújtó helyen?

FELVILÁGOSITÁST ÉS SEGITSÉGET KAPHATNAK

A LENGYEL ÉS KELETEURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 
SZÁMÁRA ALAPITOTT 

(CPP) COMMUNITY PARTNERS PROGRAM -TÓL.

A közösségnek a szolgáltatásokkal való kapcsolat teremtését

a LENGYEL-AUSZTRÁL JÓLÉTI TÁRSASÁG
(POLISH-AUSTRALIAN WELFARE ASSOCIATION)

VÉGZI.

A program fedezete az idôsebb lengyel, magyar, cseh, szlovák, horvát és szerb eredetû ausztrálokat segíti, hogy hozzáférhetôbbé tegye a közösségi és 
bentlakásos gondozást nyújtó szolgáltatásokat, pl. (CACPs) Community Aged Care Packages, magyarul Közösségi Idôskori Gondozási Csomagok, (ACATs) 
Aged Care Assessment Teams, magyarul Idôskori Gondozást Felmérô Csoport és a National Respite for Carers Program, magyarul Pihenônap
a Gondozóknak Országos Programja. 

Sydney fôváros délnyugati, nyugati, közel-nyugati és délkeleti körzeteihez, valamint az Illawarra körzethez tartozó 
lengyel, magyar, cseh, szlovák, horvát és szerb közösségek idôsebb tagjait tudjuk segíteni.

A CPP dolgozója felvilágosítást tud nyújtani a meglévô szolgáltatásokról és szükség esetén, 
hozzásegít ajánlólevél/beutaló elkészítéséhez.

A CPP programban közösségi felvilágosító összejöveteleket szervezünk, nyomtatott felvilágosítást készítünk és osztunk ki,
valamint felvilágosítást biztosítunk az etnikai médián keresztül.

CPP MUNKATÁRS ELÉRHETÔ a (02) 9716 0554 telefonszámon

cpp@polishwelfare.org.au

Hétfôtôl - péntekig d.e. 9.00 - d.u. 4.30

a CPP egy Ausztrál Állami Kezdeményezés
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. június 13-án vasárnap d.e. 11 órakor

  ISTENTISZTELET
a Magyar Templomban

Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
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2010. minden vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet

ISTENTISZTELET
 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden

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

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

Igét hirdet Nt. Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBINA 

2010. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor
ISTENTISZTELET

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

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

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

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

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég 
megjelent „A North Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet 
története, a MEGVALÓSULT ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc 

igehirdetéseinek 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, P. O. Box 1187 Nth. Fitzroy 
címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra.

Május 30-án,  Hôsök Napján délelôtt 10 órakor az Erdélyi 
Szövetség, MHBK, Magyar Ház, a melbournei magyar cser-
készcsapat, a Vitézi Rend, a Trianon Társaság és a victoriai 
kerület Magyar Református Egyház gyülekezeteinek 
kiküldötte Nt. Dézsi Csaba Ige felolvasása és a Hôsök 
Napjának rövid ismertetése után megkoszorúzták a Carltoni 
temetôben álló Magyar Hôsök Emlékmûvét.

11 órakor a Nth. Fitzroy-i magyar templomban Nt. Dézsi 
Csaba az istentisztelet keretében emlékezett meg az 
anyaföld védelmében az elsô és második világháborúban 

Hôsök napi koszorúzás a Carltoni temetôben

Az évek suhanásával várounk távolságai és a fizikai 
kondíciók kihatására gyülekezetünk több évtizede dolgozó 
hölgy és férfi testvéreinket lassan meggátolja a rendszeres 
istentiszteleteken és a közösségi életben, munkában való 
részvételtôl. 1949-ben kiérezve önálló magyar templomról és 
gyülekezeti hallról álmodtunk, hol édes anyanyelvünkön sza-
badon zenghet a zsoltár, magunkkal hozott dal kultúránk. Az 
évek folyamán gyülekezetünk imáját Urunk meghallgatta és 
Nth. Fitzroyban áll a Magyar Templom és a Bocskai 
Komplex.

Ma miért imádkozunk? A megmaradásért és a magyar 
jövôért. Az Úr csodásan mûködik, de útja rejtve van... Lesz 
utánpótlás és lesz ôrségváltás, csupán erôs Isten kegyelmében 
való hitre, szeretetre és egymás különbözôségeinek elfoga-
dására, tolerenciára és egy kis áldozatkészségre van szük-
ség.

elesett hôs magyar katonákról. A megemlékezés kere-
tében Toldi Bianca gyönyörû hegedû számmal lépett 
fel.

Az itt látható képek a vasárnapi ebéd után készültek a 
Bocskai konyhában, ahol Benedek Ilona és Ákos lát-
ható barátaik társaságában.

* * * 
Urunk csodálatos kegyelmébôl Vasárnapi iskolánkban 

a elmúlt félévben a gyerekek száma megtriplázódott. Az 
eredményért köszönet a gyerekekkel foglalkozó Csa-
nády Adél és Makkai Márta tanárnôknek és termé-
szetesen a gyerekeket minden elsô és harmadk vasár-
napi foglalkozásra elhozó szülôknek.

* * *
Gyülekezetünk nevében ezúton is szeretettel üdvö-

zöljük Bocskai Közösségünk életébe és munkájába 
bekapcsolódó honfitársainkat, kérve életükre Atyánk 
áldó  és óvó kegyelmét.

Cs. Cs.
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ELHUNYT 
VITÉZ ENDREY ANTAL

Életének 88. évében távozott kö-
zülünk a nemzeti oldal egyik legter-
mékenyebb írója, a Nemzeti Újság 
kiadója és szerkesztôje.

Endrey Antal 1922-ben Hódmezô-
vásárhelyen született, tôsgyökeres 
jogász és politikus családból. Anyai 
ágon ôsei székely eredetû nemesek, a 
középkor óta a Tisza bal partján gaz-
dálkodtak. Középiskoláit a premont-
reiek gödöllôi Szent Norbert reálgim-
náziumában végig kitüntetéssel vé-
gezte, majd a budapesti Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen summa cum 
laude jogi doktori oklevelet nyert. 
Egyetemi tanulmányai során két fél-
évet a berlini Friedrich Wilhelms 
egyetemen is tanult, mint a magyar 
külügyminisztérium ösztöndíjasa. 
Jogi stúdiumai mellett behatóan fog-
lalkozott közgazdaságtannal, pénzügy-
tannal és más rokon tárgyakkal, és a 
nagy magyar közgazdász, Navratil 
Ákos szemináriumában is dolgozott. 
Már joghallgató korában munkatársa 
volt a Gazdasági Jog címû jogtudomá-
nyi folyóiratnak. A háború utolsó hó-
napjaiban mint önkéntes páncélrom-
boló szolgált, majd szovjet fogságba 
esett, ahonnan csodával határos mó-
don sikerült megmenekülnie. 1947 
júliusában minôsítéssel tette le az 
ügyvédi vizsgát, és szülôvárosában 
nyitott ügyvédi irodát.

Ellenzéki politikai tevékenysége 
miatt 1948 végén kénytelen volt nyu-
gatra disszidálni, majd 1949 áprilisá-
ban kivándorolt Ausztráliába. Kezdeti 
nehézségek után 1956 áprilisában 
kitüntetéssel (First Class Honours) 
szerezte meg a University of Tas-
mania jogtudományi (Bachelor of 
Law) oklevelét és egyben az ausztrál 
ügyvédi képesítést. Már abban az 
évben precedens értékû pert nyert a 
tasmániai felsôbíróságon, amely az 
ausztrál döntvénytárba is bekerült.

1957-ben áttelepült Melbournebe, 
ahol folytatta felfelé ívelô ügyvédi 

KRÓNIKA 

karrierjét. 1972-ben kinevezték az 
ausztrál szenátus egyik legfontosabb 
bizottságának állandó jogtanácsosává, 
mellette folytatta tárgyaló ügyvédi 
tevékenységét is. Megbízói közé tar-
toztak a legnagyobb ausztrál és angol 
vállalatok, így a Vickers Armstrongs 
leányvállalatai, Lloyds of London, az 
ausztrál hitelszövetkezetek országos 
tanácsa, a „The Age” országos napilap, 
National Trustees of Australia, a 
Public Trustee of Victoria, több nagy 
biztosító intézet. Fontos jogi elveket 
alapozott meg, számos ügye került a 
döntvénytárakba.

Jogi érdemeiért 1975-ben elnyerte az 
angol királyi tanácsos (Queen’s Coun-
sel) rangot. Ügyvédi praxisa mellett 
1971-tôl gazdálkodott is, törzskönyve-
zett Aberdeen Angus húsmarhatenyé-
szete országos mezôgazdasági kiállítá-
son díjat is nyert. 1989 májusában tért 
haza Magyarországra.

1991-ben megalakította a Magyar 
Keresztény Mozgalmat és történelmi 
könyvek sorát írta magyar és angol 
nyelven. Munkásságának legszebb 
ékköveként 1996-ban megírja A disz-
nófejû nagyúr címû könyvét, ami 
akkoriban egy hiánypótló értekezés 
volt a világ pénzügyi-hatalmi elitjérôl. 
Történelmi témájú könyvei (A 
zsarnok, 1981, A magyarság eredete, 
1982, Hungarian History, 1982, A 
magyar archiregnum, 1984, The other 
Hungary, 1986, A Szent Korona - Attila 
öröksége? 1988, Magyar történelem 
1-4. H. 1992-1995, Jézus Krisztus 
Sükösdön, 1996) a XIX-XX. század 
szellemiségében íródtak, és egy meg-
tépázott korszak nyelvezetét ôrizték.

2003-tól az elsô Csongrád megyei 
Jobbikosként a nemzeti párt elsô 
tagjai közé tartozott

(barikad.hu)

LEGÁLIS LESZ A VICTORIAI 
MAGYAR TANÁCS?

A Magyar Élet 2010. május 20-i 
számában megjelent „névtelen kró-
nika”, — megalakulóban a Victoriai 
Magyar Tanács — tartalmával kapcso-
latosan írok.

Én mindig örülök, amikor magyar 
megmozdulásokat látok, de elkeserít, 
hogy immár 60-65 évi ausztráliai 
magyar élet után, egyeseknek még 
eszébe sem jutnak az ausztrál tör-
vények. Sôt még az ide tartozó magyar 
törvények sem. 

Értem alatta, még az eredeti általános 
törvények (common law) értelmében 
is egy elnök csak azoknak a szemé-
lyeknek nevében szólalhat fel, akik 
annak a szervezetnek „hivatalos tag-
jai”.

Tudomásom szerint Victoriában és 
Ausztráliában olyan helyzet soha nem 
volt, amikor minden victoriai, auszt-
ráliai magyar hivatalos tagja volt 
valamelyik olyan helybeli magyar 
szervezetnek, amelyik tagja volt a 
victoriai/ausztráliai Magyar Szövet-
ségnek! Mindig voltak és lesznek füg-
getlenek. Tehát a victoriai/ausztráliai 
magyar szövetségek elnökei is csak az 
saját tagjait képviselhették és nem az 
összes victoriai/ausztráliai  magyarsá-
got.

Mivel az általános törvények néha 
gyakorlatban egy kicsit lazák voltak, 
és néha egy kis problémát okoztak, 

1981-ben létre jött a „Bejegyzett cégek 
törvénye” (The associations incorpo-
ration act 1981), és késôbb a „Privacy 
Act”, ami megerôsíti a régi általános 
törvényeket, ami szerint senki nem 
képviselhet senkit, sehol, a másik 
személy hivatalos engedélye nélkül 
(Hence the proxi votes forms). Mert 
manapság elôfordulhatnak törvényes 
tiltakozások: kulturális, politikai, tör-
ténelmi, manapság gazdasági, vallási 
és más okokból.

Mivel sajnos manapság, nem minden 
victoriai/ausztráliai magyar élvez egy 
elfogadható életszínvonalat, ha én a 
„tanácsalakítóknak” lennék, én inkább 
egy victoriai/ausztráliai magyar segí-
tôszolgálatot alakítanák, mert úgy a 
jelenlegi helybeli, mint a nemzetközi, 
gazdasági váltságok azt minden nap 
szükségesebbé fogják tenni! Ott a 
tagság mindenki számára nyitva le-
hetne.

Tudomásom szerint az ide tartozó 
magyar törvények megegyeznek az 
ausztrál törvényekkel.

Ahogy én látom, most és a jövôben 
nem helybeli magyar szónokokra és 
tanácsadókra lesz szükség, hanem 
„kalácsadókra”!

A föntiek alapján, legális lenne a 
javasolt „Victoriai Magyar Tanács”? 

Tanácsot könnyebb adni, mint kalá-
csot!

Ráskövy István

ANYÁK NAPJA
Melbourne
A dandenongi Victorian School of 

Languages drámatermében fogadta 
Bartha Gyöngyi néni május 8-án a 
szokásos anyák napi ünnepségen az 
édesanyákat és a szép számban 
összegyûlt vendégeket.

Idén a több, csak angolul beszélô diák 
miatt elmaradt a kis színjáték, de 
annál nagyobb szeretettel szavalta 
mindenki tudása szerint az anyukának 
vagy nagymamának szóló verset, amit 
nagy tapssal köszöntek meg a ven-
dégek.
Körlaki Ági néni néhány angol szó-

val köszönte meg a szülôk, nagyszülôk 
kitartását és segítségét, mert bizony 

enélkül nem lenne elég a nyelvtudáshoz 
a heti 3 óra.

A dákok egy-egy szál virágot adtak át 
az édesanyáknak és nagymamáknak, 
utána pedig az egyik osztályteremben 
kellemes beszélgetés közben fogyasz-
tották a szülôk által készített finom 
falatokat.

Most pedig olvassuk el az egyik diák, 
L. Csilla beszámolóját:

Anyák napja a VSL magyar iskolában 
a tanulóknak izgalmas és fontos ese-
mény. A diákok verset tanulnak, ame-
lyet elszavalnak az elôadáson. A 2010-
es év különösen sikeres volt 

számunkra, részben mert többen vol-
tunk és mert új verseket tanultunk.

Reggel az iskolában még gyakoroltuk 
a versmondást és kidiszítettük a ter-
met. 11 órakor érkeztek a szülôk és a 
nagyszülôk. A kisgyerekek kezdték az 
elôadást Gyöngyi néni vezetésével. 
Nagyon ügyesen szavaltak, amin a 
szülôk meghatódtak. A végén virág-
szállal köszöntötték anyukájukat.

Az elôadás a nagy diákokkal folyta-
tódott, akik új versekbôl állították 
össze kis mûsorukat. Voltak közülük 
akik utoljára szavaltak a magyar isko-
lában, mert az év végén érettségiznek. 

Ági néni zárta a mûsort és miután a 
virágokat szétosztották, az érettségi-
zôk szüleivel váltott pár szót.

A diákok és a vendégek mûsorzárás 
után elvonultak egy tanterembe, ahol 
sütemény, kávé, tea és üditôitalok 
vártak rájuk. A szülôk és a tanárok 
egymás között társalogtak, míg a gye-
rekek játszottak. Mindenki jól érezte 
magát és tetszett nekik az elôadás, fô-
leg az új versek, és az anyukák gye-
rekeikkel együtt elégedetten hagyták 
el az iskolát.
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jén. A 60. percben a harcosan, de rosz-
szul játszó Torghellét Németh Krisz-
tián váltotta, az AEK csatára még 
három perce sem volt pályán, amikor 
Arne Friedrich irgalmatlanul letarolta: 
bár a labdát elrúgta a német, jogos volt 
a sárga.

Egy jobb magyar idôszak után a 69. 
percben Özil indult meg középen, ki-
tolta a labdát Mario Gomeznek, aki 
rosszul vette át a labdát, simán a ki-
mozduló Királyé lehetett volna, de a 
több bravúrt is bemutató kapus óriásit 
hibázott, a csatár megelôzte, és kö-
tényben a kapuba pöckölte csapata 
második gólját.

Négy perccel késôbb egy másik né-
met cserecsatár, Cacau is betalált, a 
lecserélt Juhász helyére belôtt indítás-
sal lefutotta Vanczákot –– két méter 
hátrányból két méter elônyt csinált –– , 
elhúzta a labdát Király mellett, és az 
üres kapuba gurított.

A magyaroknak a szépítésre sem volt 
esélyük, még a németek lôhettek volna 
gólokat, de már ôk sem koncentráltak 
megfelelôen a kapu elôtt.

Németország B csapatával is dühítô-
en simán nyert a Puskás Ferenc Sta-
dionban, a magyar válogatott 20 per-
cet volt képes elfogadhatónak mondható 
színvonalon futballozni, ez pont egy 
három gólos vereségre volt elég, ami 
könnyen lehetett volna hat is, leg-
alább.

Erwin Koeman, a magyar válogatott 
szövetségi kapitánya: „Nagyon erôs, jó 
kondícióban lévô ellenféllel játszot-
tunk, amely a világ élvonalában tarto-
zik. Nehéz helyzetbe kerültünk a korai 
gól miatt. A csapat jól küzdött, de nagy 
különbség volt a két válogatott között. 
Örülök neki, hogy többen is bemutat-
koztak, fontos, hogy ezek a tehetségek 
rutint szerezzenek. Mindenki láthatta, 
hogy mekkora a különbség a világ él-
mezônye és közöttünk, legalábbis je-
lenlegi állapotunkban.”

„Németh Kriszitán Friedrich illendô-
en üdvözölte is a nemzetközi topfut-
ballban –– utalt a holland arra, hogy a 
magyar csatárt néhány perccel a beál-
lása után nagyon keményen felrúgta a 
német védô. Koeman az újságírók 
kérdései alól kibújt, nem volt hajlandó 

saját felelôsségérôl beszélni, csak a 
szokásos dolgokat hajtogatta: a játéko-
sok nem játszanak a klubjaikban, így 
hiába próbálkozik új dolgokkal, nem 
kapja vissza, amit vár. „A szurkolóknak 
azt üzenem, hogy ne aggódjanak, 
Svédországban egy más állapotban le-
vô csapatot láthatnak majd. Ha közben 
a vezetôség úgy dönt, hogy mással 
képzeli el a válogatottat, a döntésüket 
elfogadom” –– zárt mondandóját a ma-
gyar szövetségi kapitány.

Joachim Löw, a német válogatott szö-
vetségi kapitánya: “Az elsô félidôben 
nem voltam teljes elégedett, rengeteg 
helyzetet kihagytunk, a szünetben 
megkértem a játékosokat, hogy job-
ban hajtsanak. A fordulást követôen a 
második gól után megnyugodtam. To-
vábbra is az a célunk, hogy felkészül-
jünk a világbajnokságra.”
Barátságos mérkôzés:
Magyarország-Németország 0-3 (0-1)
Puskás Ferenc Stadion, 12 ezer nézô
Gólszerzôk: Podolski 5. (11-esbôl), 

Gomez 69., Cacau 73.

Triplázott a DVSC, vitte a 
kupát is 

A bajnoki aranyérem és a Ligakupa-
gyôzelem utána Magyar Kupát is elhó-
dította a Debrecen csapata: izgalmas, 
fordulatos, „igazi kupadöntôn” nyert 
3–2-re a Zalaegerszeg ellen.

Néhány órával a találkozó elôtt azt 
találta mondani egy biztonsági ôr, 
hogy azért nem lehet behajtani a sta-
dion területére, mert –– figyeljenek! –
– Bajnokok Ligája-döntô lesz ott.

Ha így van, nincs gond, nincs harag, 
minden szép. Különösen, ha arra gon-
dol az ember, hogy mindjárt két ma-
gyar csapat játssza a döntôt a Puskás 
gyepén. Nem akármilyen csoda lenne, 
de azért jobb felébredni, a realitásnál 
maradni s tudni: Magyar Kupa-finálé 
elôtt állt tegnap a már bajnok DVSC és 
a nemzetközi porondra mindenképpen 
kijutó ZTE. A Loki bajnoki aranyának 
köszönheti, hogy akár –– bár nem illik 
–– barátságos meccsnek is nevezhetô 
volt az idei kupadöntô. Vesztes volt –– s 
mégsem…

Az esti zápor oly pontosan érkezett 
meg nem sokkal a derbi elôtt, mint 
amilyen pontosan a vonatok járnak ––
Svájcban. Amikor a két csapat kifutott 
a gyepre, mintegy ötezer szurkoló volt 
a lelátón, szinte valamennyien a Deb-
recen vagy a Zalaegerszeg hívei. Öltö-
zetükbôl –– vagy éppen félmeztelen-
ségükbôl ––, no meg mondókáikból 
legalábbis ez derült ki.

A kupadöntô elsô tíz percébôl pedig 
az, hogy nyugodtan végig lehetett be-
szélgetni (mondjuk a szombati, az iga-
zi BL-döntôrôl is folyhatott a szó), 
mert a pályán csak ismerkedett egy-
mással a két csapat, bár feltételezhe-
tôen tökéletesen ismeri egymást. Egy 
Coulibaly-lövés itt, egy Rudnevs-bom-
ba ott. Ennyi, egészen a félidô utolsó 

húsz percéig. 
Ettôl kezdve kezdett fociíze lenni a 

dolognak. A 24. percben a nagy kedv-
vel játszó Yannick adott pontos, jól 
idôzített passzt Coulibaly elé, aki öt 
méterrôl lôtte azt elsô debreceni gólt 
(1–0), hogy aztán hat perc múlva már 
kettô legyen az elôny. Ezúttal fordított 
volt a leosztás, a színes bôrû focisták 
testvériessége jegyében. Ekkor Yan-
nick kapott kihagyhatatlan lasztit, 
elôbb a kapusba lôtte, azonban az on-
nan visszapattanót ballal már betessé-
kelte a gólvonalon túlra (2–0).

A sokkolt ZTE váratlanul magához 
tért, mégpedig nagyon. Horváth sza-
badrúgását Pavicevic fejelte bomba-
erôsen a léc alá, szorossá téve a döntôt 
(2–1).

A második félidô igazi kupacsatát 
hozott az esôben, a csúszós füvön. 
Elôbb Rezes hagyta ki a kihagyhatat-
lant, majd Bódi lövését védte bravúr-
ral Vlaszák.

Ezután az elsô félidô egymást követô 
gyors góljait kopírozták le a csapatok. 
Elôbb a Debrecen nyúlt a kupa felé, 
amikor a 68. percben Rezes passzolt 
vissza a 16-osra Coulibalynak, aki 
egybôl lôtt. Az erôs labda a kapuba 

jutott, igaz, Vlaszák kapus legalább 
„félig” benne volt a gólban (3–1). A 
válasz csak két percet késett. Ekkor 
egy beadás akadálytalanul gurult vé-
gig a 16-oson belül, legalább három 
ZTE-támadó elôtt. De ott volt a ne-
gyedik is, Rudnevs, aki 15 méterrôl 
ballal lôtte ki a jobb felsôt (3–2). Minta-
szerû gól volt.

A lecke adott volt az egerszegieknek: 
gól vagy vereség? Az utóbbi lett a vé-
ge, mert a mély pályán már fogytán 
volt az erô, s a DVSC rutinosan, okosan 
törte össze a játékot. Hiába akadt egy-
két nagy helyzet az egerszegiek elôtt, 
már semmi sem sikerült.

A háromperces hosszabbítás után az 
egymást ölelô debreceni focisták jog-
gal ünnepelhettek. Focitörténelmet ír-
tak Magyarországon: elnyerték a baj-
noki aranyat, övék lett a Magyar Ku-
pa, s diadalmaskodtak a Ligakupában 
is.

Tessék, lehet utánozni!
Magyar Kupa, döntô: DVSC–ZTE 

3–2 (2–1), Puskás stadion, 5000 nézô, 
gólszerzôk: Coulibaly (24., 68.), Yan-
nick (30.), ill. Pavicevic (41.), Rudnevs 
(70.)

Bántóan sima német 
gyôzelem a Puskásban

Németország megerôltetés nélkül 
gyôzte le Magyarországot a Puskás 
Ferenc Stadionban, 3-0-s sikerével a 
két válogatott örökmérlegét is kie-
gyenlítette. Az elsô félidôben Király 
Gábor bravúrjaival tartotta magát a 
csapat, a szünet után a kapus potyája 
is kellett a sima vereséghez. Hiába 
mutatkozott be Koman Vladimir, és 
játszott fél órát Németh Krisztián.

A mérkôzés elôtt a magyar b-közép 
egy Gyere vissza, Gera Zoli feliratú 
transzparenssel üzent a Fulham válo-
gatottságot lemondó játékosának. A 
magyar szurkolók szokás szerint kul-
turáltan végighallgatták az ellenfél 
himnuszát, a körülbelül 1500 német 
egy része ugyanerre képtelen volt, vé-
gig fütyült és kiabált.

Az elsô veszélyes német lövésre nem 
egész 4 percet kellett várni, a Bundes-
liga II.-ben védô Király Gábor tolt fölé 
egy léc alá igyekvô labdát, az eset utá-
ni szögletbôl büntetôt kapott Német-
ország: Torghelle Sándor rántotta le 
teljesen feleslegesen Per Mertesac-
kert, a tizenegyest gyenge szezonja 
ellenére magabiztosan vágta a bal fel-
sô sarokba Lukas Podolski.

A németek a vezetôgól után sem áll-
tak le, sorra jöttek a veszélyes támadá-
sok. Bántóan könnyedén játszották ki 
a magyar védelmet, az elsô 15 percben 
Királynak háromszor kellett a ziccer-
ben kilépô Mesut Özil lövéseit védenie, 
hogy ne dôljön el a meccs az elején. 
Elsôsorban a védelem közepe volt lyu-
kas, mert Juhász Roland ezúttal nem a 
saját helyén játszott, hanem követô 
emberfogással próbálta kivenni a 
játékból a középpályán Toni Kroost.

A nehéz kezdet után összeszedte ma-
gát a magyar csapat, kiegyenlítettebbé 
vált a játék, de a helyzetek még mindig 
a magyar kapu elôtt voltak, a mieink-
nek csak egy Dzsudzsák-megindulás-
sal, és egy rossz Torghelle-lövéssel 
sikerült közel kerülniük Manuel Neuer 
kapujához (utóbbi tíz méterrel ment 
mellé).

Özil az elsô félidô végén negyedszer 
is képtelen volt ziccerbôl gólt lôni Ki-
rálynak, a magyar kapus újra jól ol-
vasta, merre lô az U21-es Eb-gyôztes.

A szünetben csak Királynak köszön-
hette a válogatott, hogy nem volt 4-5 
gólos hátrányban, elsôsorban a véde-
lem közepe volt ijesztôen bizonytalan, 
de Dzsudzsák Balázs néhány elfutásán 
kívül senki nem mutatott semmi kü-
lönlegeset. Erwin Koeman a második 
félidôre vissza is húzta a védelem kö-
zepére Juhászt, Vanczák lett a jobb-
hátvéd, Bodnár a bal, a védekezô kö-
zéppályás posztjára Tôzsér Dániel állt 
be.

Bátrabban kezdett a magyar csapat, 
de a kaput továbbra sem sikerült el-
találnia, csak a mezônyben játszott 
határozottabban a második félidô ele-
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. Bármennyire is hihetetlen 
–– utólagpostán küldték el az érmeket 
a bajnokoknak, 2. Berliné, 3. Belgium-
ban 4. Babits Mihály, 5. Négypercen-
ként, 6. Kurt Vonnegut, 7. Alfa Romeo, 
8. 1080 fok, 9. Olajfából, 10. Phrügiai 
görög rabszolga volt.

E heti kérdéseink:
1. Mi a neve a romai mitológia kétar-

cú istenségének?
2. Mi az optikai lencsék fénytörô  ere-

jének egysége?
3. Hogy nevezik a húsz szabályos há-

romszög által határolt mértani testet?
4. Ki a nôi fôszereplôje a Szellemirtók 

1-2. címû amerikai filmnek?
5. Hogy nevezik a mongol lámaista 

egyház fejét?
6. Melyik megyénkbe kell utaznia 

annak aki a herendi porcelángyárat 
szeretné meglátogatni?

7. Melyik nagymúltú színház találha-
tó a budapesti Szent István körúton?

8. Melyik sportág kéziszerei az ugró-
kötél, karika, a buzogány, a szalag és a 
labda?

9. Kinek, melyik mûvében szerepel a 
Novák tanár úr?

10. Melyik ország nemzeti madara a 
kivi?

A válaszokat jövô heti számunkban 
közöljük.

Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
 MAGÁZVA VAGY TEGEZVE
–– mert egyáltalán nem mindegy.
A fônök aggódik a beosztottja miatt, 

mert 12:00-kor mindig elmegy valaho-
vá, 14:00-kor megérkezik, és újra leül 
dolgozni. Felbérel egy detektívet, hogy 
kiderítse, mit csinál közben.

A nyomozó másnap jelenti:
–– János ismét elhagyta az irodát, 

beszállt a kocsijába, a házához hajtott 
és bent lepihent. Utána megebédelt a 
hûtôjében talált ételbôl és lefeküdt a 
feleségével. Ezután elszívott egyet a 
legjobb szivarjai közül és visszajött 
dolgozni.

–– Én már azt hittem valami baj van. 
Ez nagyon egészséges!

–– Nos, megengedi, hogy tegezzem?
–– Természetesen.
–– Akkor elmondanám még egyszer: 

János elhagyta az irodát, beszállt a 
kocsidba és a házadhoz hajtott. Ott 
megebédelt a hûtôdben talált ételbôl. 
Ezután lefeküdt a feleségeddel, elszí-
vott egyet a legjobb szivarjaid közül és 
visszajött dolgozni.

Ez a magyar nyelv!
* * *

A férj hajnalban, részegen állít haza. 
Az asszony már az ajtóban várja.

––Nem szégyelled magad? Te disznó! 
Hajnali fél háromkor mersz hazaállíta-
ni?!

Mire férj:
–– Csend legyen asszony! Éppen elég 

büntetés nekem, hogy duplán látlak.
* * *

–– Szia anyu. Megyek diszkóba!!
–– Diszkóba?! 13 évesen a diszkózá-

son jár az eszed, és megfeledkezel 
anyád 26. születésnapjáról ???

* * *
–– Apu, hogy mondják angolul a 

pápát?
–– Goodbye.

* * *
Bementem a hivatalba, hogy szociá-

lis segélyt szerezzek a kutyámnak. A 
hölgy az ablaknál azt mondta, hogy ez 
lehetetlen, kutyák nem kaphatnak szo-
ciális segélyt. Megmagyaráztam neki, 
hogy a kutyám fekete, munkanélküli, 
lusta és nem beszél magyarul. Több-
ször volt figyelmeztetve szexuális 
molesztálásért és egy csomó kölyke 
van szerte a faluban. Ráadásul nem fi-
zet adót, a parkba piszkít, idegen em-
bereket molesztál, koldul, ételt lop és 
halvány elképzelése sincs arról, ki az 
apja...

Hétfôn megyek a pénzért...
* * *

–– Képzeld, három év együttjárás 
után Béla végre beszélt a házasságról.

––Tényleg, és mit mondott?
–– Hogy a feleségét Beának hívják és 

van három gyerekük.
* * *

–– A róka jön ki a diszkóból összever-
ve, találkozik a farkassal.

–– Róka ki bántott? Majd én megve-
rem.

–– A medve.
–– Ja, az szar ügy...

* * *
 –– Az esküvô elôtt azt mondtad, hogy 

én vagyok az istennôd –– mondja a 
feleség a férjének.

–– Úgy is volt, de azóta ateista lettem.
* * *

Férj a feleségéhez.....
–– A tengerre emlékeztetsz...
–– Miért, romantikus vagyok, vad és 

izgalmas?
–– Nem, beteg leszek tôled...

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Sírkerti románc
A temetô bejárata fölött, a kapu 

tetején fölirat olvasható: FELTÁMA-
DUNK. No, mondok anyjukomnak, ha 
ez igaz, akkor inkább be se vigyenek, 
mert ebbôl a rongyos életbôl egyszer 
is elég volt.

A párját vesztett embert a magányos-
ság gyötri a legjobban, mert alkatánál 
fogva társas lény, mint a veréb. Van-
nak olyan nôk, akik inkább eltûrik egy 
gazember ütlegeit, hogy ne kelljen 
egyedül élniük.

Idôs korban különösen nehéz élettár-
sat találni, megfáradt az ember, egész-
sége sem olyan már, mint ifjúkorában. 
Fölvetôdik tehát a kérdés, hol találhat 
legkönnyebben társat a magányos lé-
lek? Az újsághírek feladói sok esetben 
nem igazi partnert keresnek, hanem 
csak szórakoznak, arról nem is szólva, 
hogy majdnem minden találka, csaló-
dással végzôdik, a felek az elsô légyott 
után nem akarnak tudni egymásról, 
nyilván túlzott elvárásokkal indultak a 
randevúra. Egy igen bölcs úri dáma 
okosított ki az ismerkedés szellemes 
és diszkrét módjáról, egy magyar 
nótából idézett: „Temetôbe láttalak 
meg elôször…” A dal a továbbiakban 
arra utal, hogy a benne szereplôk nem 
utoljára találkoztak, gatyarepesztô 
szerelem lett belôle. Ez az okos asz-
szony elárulta a megszólítás trükkjét 
is, bátorkodom tovább adni tanulság-
ként.

Egy szép verôfényes májusi napon 
ki kell sétálni a temetôbe, ahol egy 
tisztes kinézetû, ôszes halántékú, jól-
szituált úr, kiskapával gyomlálgatja 
felesége sírját, s közben halkan, sut-
togva beszél a keresztfa alatt nyugvó 
lélekhez, mert az asszonyok ilyenkor 
leszállnak a mennybôl, mint az an-
gyalok és lelki füleikkel figyelmesen 

hallgatják a földön maradt kedvest. 
Az ügyes hölgy –– miután jól szemügy-
re vette „választottját”, aki persze mit 
sem sejt a jövôjérôl;, oda somfordál a 
férfihez, lesütött szemmel elkéri né-
hány percre a vizeskannáját, elbilleg 
vele, meglocsolja szeretett férje sír-
halmát, majd szerény mosollyal meg-
köszöni, s ezzel már meg is indulhat a 
csevegés, mely rendszerint az elhuny-
tak dicséretével kezdôdik. A további-
akban nem óhajtok tanácsokkal szol-
gálni, hiszen ilyen esetekben az asszo-
nyok hihetetlen rafinériával tudják 
szôni a beszélgetés fonalát. Nyugodt 
lélekkel állíthatom, hogy az a férfi, aki 
temetôbe jár sírt ápolni, eleve nem le-
het gonosz ember. Bátran merem aján 
lani ezt a módszert jelenleg magányo-
san élô, társra vágyó hölgyeknek. A 
szerelemnél a kor nem számít, ahogy 
a korabeli nóta is zengte „Nem az a 
fontos, hogy az ember hány éves csak 
a szíve legyen fiatal…” Feledhetetlen 
Bilicsi Tivadar énekelte annak idején. 
A 7O éveseknek éppen olyan joguk 
van a boldogsághoz, mint a „tiniknek”. 
Egyébként a szerelmek nem minden 
esetben az égben köttetnek, ahogy a 
temetô sem feltétlenül a bánat kertje. 
Ismertem egy idôs párt, akik temetô-
ben találkoztak, és szerettek egymás-
ba, boldogan éltek békességben, meg-
értésben, s közben ki-ki kijárt a sír-
kertbe és mindegyikük ápolta hajdan 
volt párjának sírhantját, majd kart 
karba öltve hazasétáltak, az asszonyka 
fôzött egy remek vacsorát, s még ma 
is élnek, ha meg nem hóttak… Hát 
nem romantikus történet…?

* * *
Keveseknek jut eszébe, hogy a lepe-

dôrôl, errôl a hétköznapi ágyhuzatról 
elmélkedjen. Teszem hát én. Sok 
örömteli, de szomorkás pillanatnak is 
néma tanúja ez a vászon darab. Ezen 
születnek, majd elhunynak az embe-
rek. Voltak olyan lepedôk, melyeken 
emberi sorsok vettek tragikus fordu-
latot. Nem is gondolnánk, hogy ez a 
jelentéktelen, szolid textília, milyen 
intim, bizalmas társa életünknek. Is-
mertem egy eszelôsen takarékos adó-
hivatali tisztviselôt, aki lefeküdt alud-
ni, és ha elzsibbadt a jobboldala, nem 
fordult meg maga körül, hanem leká-
szálódott az ágyról, átbotorkált a nyo-
szolya másik oldalára, és ott dôlt visz-
sza balfelére, hogy ne kopjon a lepedô-
je.

Érdekes olvasmány lenne, ha valaki 
megírná egy-egy lepedô történetét, 
gyártása napjától a szétfoszlásig, hány 
és miféle ember fordult meg rajta. A 
legváltozatosabb történetük a szállodai 
és a kórházi lepedôknek van. Az sem 
lenne érdektelen, ha híres, illetve hír-
hedt történelmi személyek ágyhuzatát 
gyûjtené valaki. Képzelhetô mekkora 
muzeális értéke lenne Benito Musso-
lini egyik lepedôjének, hát még annak, 
amelyen Lenin elvtárs szövögette éj-
szakákon át megváltó eszméit. Uram 
Isten! Miket álmodnék én össze Sop-
hia Loren lepedôjén –– persze nélküle. 
Ugyan hány lepedôn fordult meg Liszt 
Ferenc Párizstól Moszkváig, nem be-
szélve most koncert körútjáról. Vajon 
mi lett a sorsa Hitler Adolf vezér és 
kancellár lepedôinek? Egyáltalán nem 
tartom kizártnak, hogy a Vörös Had-
sereg katonái Berlin eleste után össze-

szedték és elküldték Moszkvába, ott 
befestették vörösre, majd zászlókat 
varrtak belôlük, s ezeket a május else-
jei felvonuláson, a Vörös Téren lobog-
tatva ünnepelték J. V. Sztálin elv-
társat.

* * *
Százezer állampolgár éhezik hazánk-

ban, és mintegy ötszázezerre tehetô az 
alultápláltak száma, nyilatkozta az 
MTI-nek CSEH Balázs úr, aki a Ma-
gyar Élelmiszerbank elnöke Budapes-
ten a 29. Élelmezési Világnap központi 
rendezvényén. A Nôk Lapja nevû, 
igen nívós, népszerû, színes heti ma-
gazin utolsó oldalán hirdetést találtam: 
„Fölfújható fotelek 249O Ft-ért”. Kí-
váncsiságtól hajtva írtam ez ügyben 
barátomnak, aki mindjárt megnyug-
tatott, minden a legnagyobb rendben 
van, már csak ez a gumifotel hiányzott, 
de most már minden áruházban kap-
ható, ebben sokkal kényelmesebben 
lehet „flamózni”, a polgárok elégedet-
tek, boldogok, kivéve a szemeteskuká-
ban guberáló hajléktalanokat, akiket 
jobb körökben moslékolóknak nevez-

nek…
* * *

Kropacsek Lajoséknál legalább 
olyan nagy volt a sírás-rívás, mint az 
ismert magyar nótában a pécskai 
cigánysoron, ahol haldoklott a prímás. 
Ugyanis, Mikulás elôestéjén a mama 
kirakta a három gyerek cipôjét az 
ablakba azzal, hogy majd a Mikulás 
bácsi telerakja sok-sok minden jóval. 
Másnap reggel azonban megdöbbenve 
látták, hogy az ablak bizony üres, a jó-
ságos Télapó nem pakolta tele a kitett 
cipôket, mert az éj folyamán mind a 
hármat ellopták. A kölkök bánata 
azonban nem sokáig tartott, sôt még 
örültek is, mert miután csak egy pár 
lábbelijük volt, napokig nem tudtak 
iskolába menni…

* * *
A napokban elgondolkodtam, vajon 

milyen slágereket komponálnának ma 
Mozart és Beethoven, ha élnének. 
Olyanokat biztosan, mint amilyeneket 
az angol „meleg” hangú szupersztár, 
Elton John nyekereg, vagy Mick Jag-
ger üvöltözik magánkívül…

Csupa “h” betü, azaz a 
magyar nyelv alkotása
Helgám!
„Hagyd el Hagyó, hazánkat, Hungáriát”, –– hallottam Hódmezôvásárhelyen 

Hertelendi Hedvig hallókészülékén hebehurgyán hallgatózva, hattyúúsztató 
habfürdôben.

Hazám határait hátrahagyva, három hétig Hegel Henyné honában Hannóver-
ben, Hamburgban helyettesítettem hivatalos honoráriumért Hansot és Herber-
tet hûségesen.

Hetedikén, hétfôn hárman Hédivel, Hugóval, (holland házaspár) Hágából, 
Helsinkibe hajóztunk.

Hédi horgolt hímzett.
Hugó heverészett, hálóhelyére húzódott, hogy Horatiusnak hódoljon.
Hajósaink hevenyészett hálóval, horoggal hitvány heringet halásztak.
Hajónkat hamarosan hömpölygô hullámok háborították, halászcsónakként 

himbálták, hányták Herkulesünket.
Helsinki hídjai, hétemeletes házai, hatalmas hengermûve, hôerômûvei hatá-

sosak.
Harisnyagyárai, húsüzemei hetedhét határban híresek.
Huszonharmadikán hangversenyen Haendel, Haydn, Hubai hegedûversenyét 

hallgattuk.
Hébe-hóba hülyéskedtünk, hotelünk halljában huncutkodtunk, hatásos histó-

riákkal hárijánoskodtunk.
Havazik Helsinkiben.
Hó hull  háztetôkre, hidakra, halpiacokra.
Hódprémet, hócipôt, halinacsizmát hordanak.
Hómunkásaik helytállását három havilap hirdeti.
Hanoiból háborús híreket hoznak, heves harcokról, holnapi hidrogénbom-

bákról.
Harctereken háborútól, himlôtôl, hastífusztól, hepatitisztôl hullanak hajszolt 

halandók. Hagyó hallhatatlan. Hallatlan!
Hômérônk higanyszála hajnalban húszig húzódik.
Háromnegyed hétkor hosszan hangzik Helsinki harangszava.
Híva, huomenta! (jó reggelt) –– Hallani helyenként.
Hotelünk hangulatos, hanem hálószobáink huzatosak, hidegek.
Helységeiben hintaszékek, heverôk háziszôttesekkel.
Heveny hörg-huruthoz hamar hozzájutottam, hevertem huzamosan.
Hotelbéli hálótársaink hûvösek hozzánk. Hugó hajnali háromkor horkol, hely-

telenkedik, hangulatuk haragosra hanyatlik.
Hideg hétköznapokon, ha hétkor holdfénynél hólabdázunk, hokizunk, helsin-

kiek helyeslô huj huj hajrát hallgatjuk.
Hétvégi hóbortunk hógolyózás.
Hokizás helyett hol huszonegyezéssel, hol hubertusz hörpintgetésével hevü-

lünk, hûségünket holtig halasszuk.
Hédi Helsinki hölgyekkel hímzô hobbijának hódol.
Holnapra helikopterrel Hamenlinába hívnak Hejkéék.
Harmincezres helység, hazai Hatvanunkhoz hasonlít.
Hadtörténész haveromnál, Hejkééknél hálok.
Hiába hagytalak Helgám Hegyeshalomnál, harmatarcod, hattyúnyakad, hol-

lóhajad hazaszólít Hejkéék honából. Hazahív Hungária!
Hosszú hontalanságomból, húsvétra hazaérkezem hozzátok Hevesre.
Hermelinbunda hízelegne hiúságodnak, ha hozzáférhetô?
Hajnalkának helyes hósapkát, Hubának hullámvasútat helyeztem hátizsá-

komba, Hugónak homokozójátékot, horgászfelszerelést hozok.
Hármótok híján honvágyam hétrôl-hétre hatalmasodik.
Hiszem, hogy húsvétkor hiánytalanul helyreáll harmónikus házasságunk, He-

vesen, házunkban húsvétolhatunk.
Helsinkiben halak havának huszonhetedikén
Hû Henriked
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

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

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

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

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

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

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

MAGYARORSZÁGON élô 40 
éves férfi megismerkedne korban 
hozzá illô hölggyel házasság cél-
jából.

Elérhetôség: (03) 5275-7501

FÉRJHEZ ADNÁM független, 58 
éves, Magyarországon élô csinos, 
molett barátnômet nem dohányzó, 
korban hozzáillô, intelligens, Auszt-
ráliában élô magyar férfihez. Barát-
nôm iparmûvész stained glass). Csak 
komoly, rendes férfi válaszát várja. 
E-mail címe:

 szalkimadonna@citromail. hu

FIGYELEM, 100%-os PURE 
kecsketejes szappan, száraz, 

érzékeny, ekcémás, pattanásos börre, 
gyereknek és felnôtteknek egyaránt 
kapható! Elérhetôség: (03) 9528-5994 
telefonszámon.

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

(A43)

MÉG NEM NYUGDIJAS magyar 
üzletember, keres hozzáillô, független, 
egyedülálló magyar lányt 35 éves korig, 
tartos kapcsolat reményében. Termé-
szetet, utazást, állatokat kedvelôk 
elönyben.

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

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

(Sydney A46)

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

Vállalok Sydney-ben, és környékén, 
lakás, ház teljeskörû felújítását, átala-
kítását. Külsô-belsô festést, csempézést, 
vakolást. Fürdôszoba, konyha átala-
kitást, felújítást. 23 éves gyakorlat. 
Korrekt ár, és garanciális minöségi 
munka!

Hivja Sándort, mobil: 0401 004-890; 
ph: (02) 9314-3448

BUDAPESTEN a XI. kerületben 
VIII. emeleti szépen berendezett 2 
szobás lakásban, jó kilátással, nagyon 
jó közlekedései lehetôséggel lakás 
kiadó, napi $55-ért. Érdeklôdni lehet: 

sanyi0@freemail.hu, 
vagy 0011-361-7080 892 (este), 

vagy Mobil: 0011-361-6030-5409 963

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

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

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

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok 

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

______________________________Postcode__________

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

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

Bentlakó házvezetônôt
keres Rose Bay-i (Sydney) 

házaspár.
Magyar/angol tudás elönyben.

Általános házimunka 
kontinentális fôzés szükséges.

Kellemes és kényelmes 
lakrész, kitünô fizetés.

Vezetôi jogosítvány szükséges
Korábbi referenciát 

kérhetünk.
Kérjük megbeszélés végett hívja:

(02) 9337-4089
Alarm-system,

security camera, inter-
com, digitalis antenna 

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
ÜGYVÉD

BUDAPESTEN
nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,
mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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