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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Június 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Laura, Alida nevû olvasóinkat.
Laura: A latin Laurentia nôi név 

önál- lósult becézô rövidülése. A Lô-
rinc nôi párja.
Alida: A német Adelheid alakváltoza-

tából ered. Ennek jelentése: nemes 
természetû. 

Köszönthetjük még Adolf, Bató, 
Gergely, Janka, Marian, Teofil, 
Teréz nevû barátainkat. 
Június 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Arnold, Levente nevû olvasóinkat.
Arnold: A germán Arnwald névbôl. 

Elemeinek jelentése: sas és uralkodó.
Levente: Régi magyar személynév-

bôl, mely a lenni ige származéka, je-
lentése tehát: levô, létezô. 

Köszönthetjük még Arnót, Doloró-
za, Efraim, Levendula, Márk, Már-
kus nevû barátainkat.
Június 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gyárfás nevû olvasóinkat.
Gyárfás: A görögbôl latinosított Ger 

vasius rövidülésébôl keletkezett, jelen- 
tése: idôs férfi.

Köszönthetjük még Hajnalka, Imo-
gén, Ince, Julianna, Mihaéla, Mi-
hály, Zorina, Zóra nevû barátainkat. 
Június 20. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rafael nevû olvasóinkat.
Rafael: A  héber Rafaél névbôl kelet-

kezett, jelentése: Isten meggyógyít.
Köszönthetjük még Dea, Dina, Fló-

ris, Florentina, Gemma, Koppány, 
Lujza, Özséb, Rafaella nevû baráta-
inkat.
Június 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Alajos, Leila nevû olvasóinkat.
Alajos: A német Alois névbôl, ez a 

germán Alwis latinosított formája. 
Elemeinek jelentése: egész + bölcs.
Leila: Az angol Leila névbôl. Ez per- 

zsa eredetû, jelentése: sötét hajú.
Köszönthetjük még Alojzia, Artúr,  

Demetria, Dömötör, Olga, Radomér 
nevû barátainkat. 
Június 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Paula, Paulina nevû olvasóinkat.
Paula: a Pál férfinév nôi párja. Jelen-

tése: kicsi, kis termetû nô.
Paulina: a Paula továbbképzése.
Köszönthetjük még Ákos, Albin, Al-

bina, Alvina, Flávia, Horácia, Jó-
zsua, Kriszta nevû barátainkat.
Június 23. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zoltán nevû olvasóinkat.
Zoltán: Török eredetû régi magyar  

személynévbôl. Jelentése: fejedelem. 
A szultán szó ugyanennek az alakvál-
tozata.

Köszönthetjük még Arisztid, Szidó-
nia, Zolna nevû barátainkat.

tet, amelyet elsodort a természet: a víz, amely nem szokott kérdezôsködni, hogy 
jöhet-e, s nem hazudja azt, hogy kisebb lesz a vártnál.

Pion István (Magyar Hírlap)

Egyhavi díjukat ajánlják fel 
akadémikusok 

az árvízkárosultakért
A Magyar Tudományos Akadémia vezetõi az elsôk közözz ajánlották fel egy 

havi akadémi-kusi tiszteletdíjukat az árvízkárosultak megsegítésére, és 
felhívással fordultak akadémikustársaikhoz, hogy õk is ajánlják fel a bajba 
jutottak megsegítésre egy havi tiszteletdíjukat vagy annak egy részét. A 
Magyar Tudományos Akadémia a felajánlott összegeket hivatalos segély-
szervezeteken keresztül juttatja el a károsultakhoz.

A Népszabadság Online tavalyi információja szerint a rendes tagok fejenként 
havi 455 ezer forintnyi tiszteletdíjat kapnak, a levelezõ tagok 354 ezer forintot 
(mindkét összeg bruttóban értendõ).

Ki kell úszni! 
Aki él és mozog, s teheti, annak most a gátakon a helye. Eddig szinte csak a 

tévében láttuk, milyen is az valójában, amikor a folyók nekiindulnak, s megállít-
hatatlanul mosnak el maguk elôtt mindent. Azonban most a szemünk elôtt válik 
Magyarország katasztrófa áldozatává, s felsorolhatatlan, hány helyen van po-
koli helyzet.

Rögtön az elején kijelenthetjük: árvíz nem azért van, mert a kormányzati 
átadás-átvétel után pánikhangulat alakult ki a tôzsdén, s nem is azért, mert az 
unalomig emlegetett csontvázak kidôlnek azokból a bizonyos szekrényekbôl. 
Persze a megelôzésre koncentrálni, és az ígéreteket betartani nem az elmúlt 
idôszak bástyái közé tartozik, de jelen pillanatban nem szabad ezen kesereg-
nünk. Hiszen, mondjuk el még egyszer, aki él és mozog, s teheti, annak most a 
gátakon a helye. Ha pedig a két kezét nem tudja felajánlani segítségképpen, az 
úgy segítsen, ahogy tud: hívja a segélyvonalakat, segítse a rászorulókat, ajánlja 
fel, amit lehet.

Nyolc megyében hirdettek vészhelyzetet, 23 ezer ember áll helyt a gátakon, 
mégis négyezer embert kellett kimenekíteni otthonából. Házak dôlnek össze, 
családok költöznek sátrakba, tornatermekbe és kollégiumokba, termôföldek 
úsznak el, s velük úszik a teljes idei termés. Amint ennek az egésznek vége van, 
és levonul az ár, valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel.

A napokban olvasgattam Trianon kapcsán a korabeli publicisztikákat. A 
szerzôdés aláírásának napján nem az jelentette az akkori magyar újságíró-tá-
rsadalom legnagyobb gondját, hogy miként fognak mindent visszaszerezni, 
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Víz fenn, víz lenn. Borsodban tízezrek dolgoznak éjjel-nappal, hogy megvédjék a településeket  
vagy miként kell búskomoran, leszegett fejjel beletörôdni az elképzelhetetlenbe, 
hanem az, hogy a rájuk (ránk) kényszerített helyzettel igenis kezdeni kell va-
lamit. Ki kell belôle mászni, s ezért hosszan sorolták a jövôbeni feladatok so-
kaságát. Tegyük ezt mi is, hogy most kiúszhassunk, s ha ne adj’ Isten újra 
ekkora ár törne ránk, megúszhassuk.

A kormánynak meg kell keresnie minden olyan hibát, amit eddig nem vet-
tünk figyelembe, amit eddig elhanyagoltunk, hogy többet ilyen katasztrófa ne 
fordulhasson elô. Igenis az utolsó centiméterig át kell vizsgálni a gátakat, a 
csatornazsilipeket, sokkal nagyobb gondot kell fordítani felújításukra, vizs-
gálatukra és megôrzésükre, hiszen nem egy alkalommal láttuk, hogy a szét-
lopott szerkezetek miatt dôl össze a konstrukció, és emberi életek kerülnek 
veszélybe. Igenis meg kell erôsíteni a közrendvédelmet, hogy az idehaza szinte 
ismeretlen fosztogatás fogalma még csak be se kerülhessen a híradásokba, s 
hogy az otthonaikat elhagyni kényszerülôknek ne a saját életüket kockáztatva 
kelljen az ártérben maradniuk, s megvédeniük értékeiket. Igenis újra lehet és 
kell gondolni, újra lehet és kell tervezni és építeni Magyarország csatorna-
hálózatát, a folyók árterének kialakítását és a gátrendszereket, hiszen elég, ha 
csak a Hernád hatvan (hatvan!) kilométeres, szinte védtelen szakaszára gondo-
lunk. Igenis számba kell venni, fel kell mérni a mozgósítható férfilakosságot, 
azokat, akik, ha lenne ilyenünk, sorkötelesek lennének vagy legalább tartalé-
kosok. És igenis segítséget kell nyújtani a bajbajutottaknak minden kormányzati 
és lakossági eszközzel. És igen, szükség van nemhogy a polgárôrségre, a ren-
dôrségre és a katonaságra, de a kisebb kihágásért kapott büntetésüket töltô 
elítéltekre is, akik most is ott dolgoznak a védmûveknél. Nekik ezt jó maga-
viseletként el is lehet számolni.

Most tehát nekünk sem azon kell keseregnünk, hogy ki, mennyit és mibôl 
épített többet, s hogy mi is vezetett a pusztításhoz, hanem arra kell összpon-
tosítanunk, hogy azok, akiknek feje fölül tûnt el egész életük munkája, a legrö-
videbb idôn belül visszatérhessenek újjáépített otthonaikba, nekiláthassanak 
gyermeket nevelni, dolgozni, egyáltalán, újrakezdhessék az életüket. Azt az éle-
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HÍREK Ami még a kasszában 
maradt

Vannak, akik még mindig nevetnek a 
Hócipôn –– a tulajdonosa és a szerzôi 
biztosan. A markukba. A Farkasházy 
Tivadar nevéhez köthetô viccesnek 
szánt füzetke ugyanis most, a Bajnai-
kormány kiszenvedésének legvégén is 
ötmilliós támogatást kapott hat lap-
szám megjelentetésére a tárcát már 
csak néhány napig vezetô Hiller István 
oktatási és kulturális minisztertôl. A 
közpénzbôl mecénást alakító politikus 
ezenkívül más, a szocialistákhoz közel 
álló médiumokkal szemben is megmu-
tatta nagylelkûségét. Az ATV Reggeli 
jam címû mûsora például húszmillió 
forintot tehet zsebre, a Mozgó Világ 
kulturális folyóirat hétmilliót, a Pallas 
Páholy három és fél milliót kap, illetve 
kapott a legutolsó osztogatásnál. A ga-
vallért alakító Hiller elôdjérôl, a Med-
gyessy-kormány elsô kulturális mi-
niszterérôl, Görgey Gáborról sem 
feledkezett meg, ô négymillió forintot 
kapott egy Görgey Artúrról szóló drá-
ma megírásáért.

A balliberális lakájmédiumok és ––
személyek hosszú esztendôk óta láto-
gatói a közpénzeket osztogató MSZP-
kasszáknak, sôt meg-megfordulnak a 
Táncsics Mihály Alapítvány pénztárá-
nál is, amelynek vezetôje jelenleg 
(Lamperth Mónika után) a lánglelkû 
Gyurcsány Ferenc. Az ilyen hócipôs 
ügyektôl –– ez gyûjtôfogalom –– már 
réges-régen tele van az ország hócipô-
je. Bennünket mindig szorított ez a 
hócipô, csak a mameluksajtó érezte jól 
magát benne. 

Magyar tavasz
Mozgalmas ez a tavasz, beszédes na-

pokat élünk, amolyan történelmi körü-
löttünk minden. Karnyújtásnyira tô-
lünk tizenötmillió magyar írásban is 
megerôsített szövetsége, a zajos Or-
szággyûlésben végre azonos a szándék, 
még a károgó varjak is elhallgattak. 
Van az egészben valami felemelô, szív-
dobogtató. A homokzsákokat is ket-
tôzött erôvel cipeljük fel a gátra, nem 
foghat ki rajtunk földi balsors. Esik az 
esô, mégis százezrek zarándokolnak 
Csíksomlyóra. Az ôsegyház legnagyobb 
ünnepén bokréta a magyarság kézfo-
gása.

Valami érezhetôen van a levegôben. A 
helyét keresi a nemzet. Elszalasztott 
esztendôket kell utolérnünk, mulasz-
tásokat bepótolnunk, gyámoltalan 
szándékot erôs akarattá változtatnunk. 
Olyan korszak kezdôdött el ezen a ta-
vaszon, amikor szinte tapinthatóan el-
szállt belôlünk a keserûség, a tespedt-
ség és a reménytelenség. És ne 
húzódozzon senki, Trianonról igenis 
meg kell emlékeznünk június negye-
dikén, nem jajveszékelve, hanem mél-
tósággal, egy talpára állt nemzet ön-
érzetével. Mert a nemzeti lét a berajzolt 
országhatárokon is átível, az el nem 
csatolható. Örök. Bárha megmaradna 
ennek a tavasznak a szépsége, len-
dülete, és végre leaszfaltoznánk a haza 
rosszemlékû kátyúit, jó útra térnénk… 

Pilhál György 
(Magyar Nemzet) 

néppel, amelyek nemzetépítésként élték meg a történteket.
A köztársasági elnök szerint léteznek az államhatároktól, az állampolgárság-

tól független közösségek, ezek a kulturális nemzetek. Az államfô szerint egy 
ország állampolgárai, illetve az államhatároktól függetlenül létezô nyelvi, kul-
turális és történelmi közösség létezhet egyidejûleg –– nem egymás kárára, ha-
nem egymásra figyelemmel. Ez a figyelem azt jelenti, hogy a politikai nem-
zetnek tudomást kell vennie állampolgárai egy részének más kulturális 
nemzethez tartozásáról. Szerinte olyan állampolgársági modellt kell kínálni, 
amelyben a kisebbségi nemzet tagjai nemzetiségüket a többségi társaikkal 
azonos eséllyel élhetik meg.

Sólyom László azt mondta, hogy a szomszéd népek magyarokkal kapcsolatos 
értékrendjének megváltoztatása nélkül nincs végleges és megnyugtató meg-
oldás. Ezért azt tanácsolta az Országgyûlésnek és minden magyarnak, hogy 
forduljanak közvetlenül a szomszédos többségi népekhez, saját nyelven, fo-
lyamatosan tájékoztassák ôket az együttmûködés elônyeirôl.

A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy a szomszéd népekkel való közös 
múlt ismerete és a nyitott szívû közeledés szilárd alapja lesz a kívánatos 
együtt-mûködésnek. Szerinte jóindulatú és felszabadult kölcsönösségre kell 
törekedni. „Ha mi elvégeztük az önvizsgálatot és empátiával viseltetünk part-
nereink iránt, nyugodtan nézhetünk szemükbe, ragaszkodhatunk jogainkhoz és 
képviselhetjük álláspontunkat, amely befogadó és pozitív” –– fogalmazott.

Sólyom László szerint Magyarországnak használnia kell a nemzetközi jog 
minden eszközét a kisebbségek védelme érdekében. Összefoglalta, hogy a ha-
táron túli magyar nemzet mit is kíván. Itt említette a magyar nyelv hivatalossá 
tételét helyi és regionális szinten, magyar oktatási és kulturális intézmény-
rendszer kiépítésének jogát, a magyar nemzeti szimbólumok hivatalos elis-
merését, illetve politikai képviselet biztosítását.

ORSZÁGSZERTE MEGEMLÉKEZTEK 
TRIANON 90. ÉVFORDULÓJÁRÓL

Országszerte számos rendezvényt és emlékmûavatást tartottak a trianoni 
békeszerzôdés megkötésének kilencvenedik évfordulójára emlékezve. Az or-
szággyûlési képviselôk parlamenti emlékülést tartottak, majd szentmisén vet-
tek részt a Szent István-bazilikában.

Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a Szent István-
bazilikában mutatott be misét a képviselôk, a kormány tagjai és meghívott 
vendégek jelenlétében.

A bíboros kiemelte: mindent meg kell tennünk azért, hogy olyan körülmé-
nyeket teremtsünk, amelyek segítik a fiatalok családalapítását, a jövô nemze-
dékek nevelését.

Érezzünk felelôsséget népünk sorsáért, támogassuk egymást szolidáris sze-
retettel. Ha nyelvünket, kultúránkat megbecsüljük, akkor becsüljük meg más 
nemzetek értékeit is –– tette hozzá a bíboros. A Pacem in terris kezdetû 
enciklikára hivatkozva hozzátette: az egyes népeknek nem szabad eltúlozniuk 
sajátosságaikat, ugyanakkor nem szabad alábecsülniük a közös értékeket. 

Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Ma-
zsihisz) elnöke azt mondta: édesanyja, aki egy évig tartó deportálásból tért 
vissza a második világháború végén, azt tanította gyermekeinek, unokáinak, 
hogy a magyarországiak legnagyobb tragédiája Trianon volt. Ebbôl látszik, 
hogy az elôdök „teljes hittel vették magukra a gyászt és nem akarták elfogadni 
a történelem szörnyû csapását”––- tette hozzá.

.A vidéken is több rendezvényt tartó Jobbik a Szent István-bazilikában 
celebrált szentmise után a Szabadság téren tartott gyûlést, ahol az ereklyés 
országzászló visszaállítását követelték.

Magyarország is 
számonkéri a Google-t

A magyar adatvédelmi biztos az európai törekvésekkel párhuzamosan vonja 
kérdôre az amerikai céget a wifiadatok gyûjtésével kapcsolatban.

Jóri András adatvédelmi biztos levélben fordult a Google magyarországi 
képviselôihez, amelyben tájékoztatást kért a Street View szolgáltatás kapcsán 
gyûjtött adatokról. Amint az korábban napvilágra került, a szolgáltatáshoz 
szükséges képfelvételeket készítô autók a vezeték nélküli hálózatokra vonat-
kozó adatokat is rögzítettek. A Google errôl nem tájékoztatta az európai or-
szágok adatvédelmi biztosait.

A jelenlegi megkeresés abba a vizsgálatba illeszkedik, amely az Európai 
Unió adatvédelmi biztosait tömörítô, úgynevezett 29-es Munkacsoport koordi-
nálásával zajlik. Kezdeményezése nyomán minden európai adatvédelmi biztos 
ugyanazokat a kérdéseket teszi fel a Google helyi képviseleteinek, és a fellé-
pésüket továbbra is koordinálják.

Beperelte az USA-t — Ôrültnek 
titulálták a követségen 

Egy valószínûleg rosszul címzett elektronikus levélben az amerikai nagy-
követség munkatársai bolondnak nevezték azt a veszprémi ügyvédet, aki azért 
nyújtott be keresetet az Amerikai Egyesült Államok ellen, mert civil édesapja 
egy második világháborús amerikai légitámadás során maradandó sérülést 
szenvedett. Bôsze Ferenc levelet írt Eleni Tsakopoulos Kounalakisnak, az 
Egyesült Államok budapesti nagykövetének, amelyben nemtetszését fejezi ki 
amiatt, hogy a követség munkatársai, „Erik” és „Sebi” egymás közötti levele-
zésükben úgy minôsítették ôt: „… az úr valószínûleg ôrült”. Bôsze figyel-
meztetett: keresetlevelét komolyan kell venni, ahogy Magyarországon is ko-
molyan veszik azt a fenyegetettséget, amit az a 72 magánszemély által indított 
per jelent, amely a Magyar Államvasutakat is felelôssé teszi a második világ-
háborúban Magyarországról elhurcolt zsidók haláláért, amiért megközelítôleg 
250 milliárd forintot követelnek. 

Új magyar gazdasági rendszer
Orbán Viktor új magyar gazdasági rendszert hirdetett meg, amely két pil-

lérre épül: egy új gazdasági rendszer kialakítása és a kölcsönös felelôsségvállalás 
elvének bevezetése. A válságnak még nincs vége, nekünk viszont nem a sopán-
kodás a dolgunk, hanem hogy a magyarokra jellemzô sajátos észjárással hasz-
náljuk a saját javunkra a történéseket — mondta Orbán Viktor, aki szerint erre 
van is esély. A világgazdaság új irányba fordult: a termelô kapitalizmusnak van 
jövôje, a spekulatív kapitalizmus leáldozóban van. Piaci túlértékeltség uralko-
dik, amely meghaladja a valóságos értékeket, ennek szükségszerû következmé-
nye, hogy buborékok keletkeznek, és újabb válságokhoz vezetnek.

Magyarország a kormányfô szerint csak akkor lehet sikeres, ha a termelô 
kapitalizmusra koncentrál, és a magunk javára fordítjuk a világban zajló folya-
matokat. Vagyis ha visszaszorítjuk a spekulációt, és a termelô kapitalizmus felé 
indulunk el. Utóbbinak a munka, elôbbinek a spekuláció áll a középpontjában. 
Spekulációnak az, ha valaki úgy keres pénzt, ha azzal másoknak kárt okoz, mun-
kának pedig azt, ha értéket hoz létre, és ezzel a közösségnek hasznára van —
magyarázta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint csak egy termelô kapita-
lizmus tud 1 millió új munkahelyet teremteni.

Az új gazdasági rendszer alapja egy teljesen új adórendszer lesz, mivel Or-
bán Viktor szerint a mostani annyira rossz, hogy nem érdemes toldozgatni-
foldozgatni. A régivel nem lenne esély talpra állítani a gazdaságot. Az adózás 
büntetés helyett részvételt jelent majd a nemzeti együttmûködésben, bizalomra 
és kölcsönösségre épül majd, és igazságos lesz. Az új adórendszert sem anyagi, 
sem erkölcsi értelemben nem éri majd meg megkerülni. Életszerû, egyszerû, 
betartható, munkabarát adórendszer lesz, olyan egyszerû, hogy nyolc általános 
végzettséggel is átlátható legyen.

Az elsô akcióterv 29 pontja
A gazdasággal kapcsolatos elsô kormányzati akcióterv 7 intézkedést tar-

talmaz:
1. A cégek társasági adóját 19-rôl 10 százalékra csökkentik az éves 500 

milliós nyereség (inkább árbevételre gondolhatott — a szerk.) alatt, ami fôleg a 
kis- és középvállalkozásokat érinti. A kedvezményes 10 százalékos kulcs eddig 
évi 50 millióig volt érvényes.

2. Bevezetik az egykulcsos, családi kedvezményekkel könnyített jövede-
lemadót, amelyre két év alatt állunk át. 1,3 millió munkavállalót vonnak be a 
rendszerbe, és az adójóváírás intézménye megszûnik, megszüntetve azt a gya-
korlatot, amely szerint az adórendszer hazugságra épült.

3. A kis- és középvállalkozásokat terhelô adók közül 10 kisadót eltörölnek.
4. Bevezetik az adórendszeren kívüli kereset fogalmát, és lehetôvé teszik, 

hogy aki adózótt jövedelembôl másnak munkalehetôséget biztosít, annak ne 
kelljen már adót fizetni. Itt az állmnak már nincs keresnivalója.

5. Az adószabadság megteremtésének jegyében az állam visszavonul a csa-
ládokon belüli vagyonmozgások ellenôrzésétôl. Ezekre a vagyonmozgásokra 
sem illetéket, sem adót nem vetnek ki.

6. A személyi jövedelemadó kulcsát 16 százalékban javasolja meghatározni.
Harc a bürokrácia ellen
Annak érdekében, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, meg kell kezdeni a 

bürokrácia csökkentését, ennek érdekében a kormány további hét intézkedést 
javasol.

7. A beruházások során ma 51 engedélyt kell kérni, ennek harmadát a kor-
mány eltörli.

8. Az egyszerûsített foglalkoztatás feltételeit hatályon kívül helyezik, és egy 
kedvezôbbet alakítanak ki.

9. Ingatlan bérbeadás esetén a bérbeadónak nem kell vállalkozóvá vállalni.
10. Adjuk vissza az embereknek a szabad gyümölcspárlat készítési jogot.
11. A kistermelôk élelmiszer-termelési, feldolgozási és értékesítési feltételeit 

könnyítsük.
12. A Széchenyi-kártya programot 50 millió forintra bôvítsék, és pályázati 

önerô részére is lehessen használni.
13. Az EU-s források radikális átrendezése a kkv-k javára.
14. Az adományozás áfamentessé tétele.

TRIANONI EMLÉKÜLÉST 
TARTOTAK 

A PARLAMENTBEN
A nemzeti összetartozás napján emlékülést tartottak. Az MSZP nem vett 

részt az ülésen
Egy ország állampolgárai, illetve az államhatároktól független kulturális és 

történelmi közösség létezhet egyidejûleg, egymásra figyelemmel –– errôl be-
szélt Sólyom László a parlament trianoni emlékülésén.

Szerinte ez a figyelem azt jelenti, hogy a politikai nemzetnek tudomást kell 
vennie állampolgárai egy részének más kulturális nemzethez tartozásáról. Az 
államfô arról is beszélt, hogy a szomszéd népekkel közös múlt ismerete és a 
nyíltszívû közeledés szilárd alapja lesz a kívánatos együttmûködésnek. Ha Ma-
gyarország elvégezte az önvizsgálatot és empátiával viseltet a partnerek iránt, 
nyugodtan ragaszkodhat a jogaihoz. Sólyom László kiemelte azt is, hogy az em-
léknap akkor tölti be a feladatát, ha a trianoni békeszerzôdés után 90 évvel va-
lóban új korszakot nyit a nemzet egészérôl való gondolkodásban.

Sólyom László az emlékülésen arról beszélt, hogy a 90 évvel ezelôtti béke-
szerzôdés után újra kellett alkotni a viszonyt a Kárpát-medencében élô többi 
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„Új rendszert álmodik Orbán” –– 
hirdeti a „szociáldemokrata” napilap 
vastag betûkkel. Teljesen érthetô, 
hogy az úgynevezett rendszerváltás 
eddigi nyerteseinek nem tetszik az új 
rendszer, Mesterházy szemfényvesz-
tést emleget, annak a pártnak a ne-
vében, amely még a szemünket is ki-
lopta. 1990 óta magam is számtalan 
szor leírtam, hogy alkotmányozó nem-
zetgyûlésre van szükség –– húsz ke-
serves év után végre ez is elkövet-
kezett. Hiába gúnyolódik az ellenzék, 
hogy nem volt és nem is lesz itt sem 
forradalom, sem honfoglalás, sem új 
rendszerváltás, a magyarok többsége 
éppen ezt akarja, és ebben bízik. Nem 
„elôre bejelentett diktatúra” a rend 
igénye és nem „irredentizmus, revíziós 
szándék és barna veszedelem” a tria-
noni tragédiára való emlékezés, nem 
„istenezés” és vallási fundamentaliz-
mus Istennek, a történelem urának 
említése, hanem erkölcsi jóvátétel és 
fogalmi tisztázás oly sok évtized ma-
gyar- és keresztényellenes történet- és 
államfelfogása után. Mert miként vi-
lágszerte megbukott a neoliberális 
gazdaságpolitika, ugyanúgy bûzlô 
romhalmazzá vált a balliberális, multi-
kulturális „értékrend”, minden agresz-
szivitása és hirdetett magasabbren-
dûsége ellenére. A távozó kormány 
még utoljára jutalmakat osztogat a 
leghûségesebb szolgáknak, Hiller Ist-
ván nem hagyja cserben a Hócipôt 
vagy a Mozgó Világot, nekem mégis 
Görgey Gábor négymilliója tetszik ––
– ennyiért írhat drámát ôsérôl, Gö-
rgey Artúrról. Mit mondjak, ennyiért 
én is szívesen írnék tragédiát –– akár 
Görgey Gáborról és társairól is, bár 
nagy kérdés, melyik színház vállalná a 
szomorú és unalmas darab bemutatá-
sát. Az bizonyos azonban, hogy ennek 
az elfecsérelt húsz évnek nemcsak a 
történetét kell megírni, hanem a fele-
lôsöket is sorra megkeresni. Közülük 
sok ott sóhajtozik, lapít az MSZP-frak-
cióban.

* * *
Szegény Bauer Tamás a Népszabad-

ságban drámai bejelentést tett: „Teg-
nap óta nincs pártunk.” Vagyis az 
MSZP elárulta azt a csaknem másfél 
millió magyart, aki 2004. december 5-
én nemmel szavazott a kettôs állam-
polgárságra. Csak három igaz ember 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
akadt a frakcióban (Gy. F. , Molnár 
Csaba és Szanyi) –– vagyis „a magyar 
progresszió romokban hever”. Az 
ôszödi rém a parlamentben laptopjába 
mélyed, talán éppen most írja blogját, 
mely szerint „a magyar Országgyûlés 
nemzeti lelkesültségében a tûzzel ját-
szik”, s ezzel a magyar történelmet 
„kibillenti a biztonság és nyugalom 
kerékvágásából”. Ô egyenesen úgy vé-
li, hogy nagyjából két és fél millió em-
bernek „ma a három, nemmel szavazó 
képviselôn kívül nincs képviselete a 
parlamentben”. A közvetítés alatt a 
kamera néha mutatja a hôsiesen kitar-
tó, magányos, sértett férfiút. Olyan ô, 
mint Steinmann, a grófnô Karinthy 
Tanár úr kérem címû feledhetetlen 
mûvében. A jó tanulót, a strébert az 
elsô padból hátra ültették, nem hívják 
ki felelni. Szerényen és illedelmesen 
meghúzódik, jelenlétével tüntet. Most 
ô a Párt, no meg Molnár és Szanyi. 
Utóbbi az ATV-ben attól fél, hogy „fel-
hígul” a magyar állampolgárság, ezen-
túl a határnál majd rá is gyanakvással 
tekintenek, sôt félre is állítják. Persze 
ez megtörténhet, de nem azért, mert 
egyszeriben túl sok magyar lesz. Ha-
nem azért, mert a határon mindenki 
felismeri ezt a három remek embert 
és kiváló nemzettestvért. Nem bántja 
ôket senki, csak bámulják ezeket az 
elvhû, progresszív államférfiakat, akik 
miatt Bauer Tamás még reményked-
het egy kicsit, 2014-ben az MSZP nem 
jut elôzô kedvenc pártja, az SZDSZ 
sorsára. Legfeljebb Steinmann, a gróf-
nô függetlenként indul, és két percben 
vázolhatja programját.

* * *
Hosszú életûnek, jó emlékezôtehet-

ségûnek és végtelenül türelmesnek 
kell lennie annak, aki a magyar igaz-
ságszolgáltatás mûködését érteni sze-
retné, most éppen a Kulcsár-ügy kap-
csán. Ugyanis az idô múlásával az 
ilyen szövevényes ügyek lassan el-
vesztik politikai töltetüket, a milliárdos 
károk eltörpülnek az újabb lopások 
mellett, a fôszereplôk vétkei elévülnek, 
a tanúk meghalnak, kivándorolnak. A 

kisebb perek is évekig húzódnak, nor-
mális ember szinte már nem is fordul 
bírósághoz, mert biztos lehet benne, 
hogy mindenképpen pórul jár. Sokkal 
vidámabb és lelkesítôbb a jelen, pél-
dául Szabó Zoltán hatmilliós mobil-
számlája és kerékbilincse, valamint a 
gáncs nélküli volt MSZP-s képviselô 
üldöztetése. Szabó Zoltánnak jól áll a 
trikó, rajta a felirat: célkeresztben az 
MSZP. Ha így megy, az egész frakció 
ilyen trikóban fog feszíteni, hiszen 
nagy a baj, a Politikatörténeti Intézet 
fôigazgatója, Földes György ezért is 
hívta meg helyzetelemzésre a baloldali 
gondolat nagyjait (Ágh Attila, Galló 
Béla, Németh Péter, Lendvai Ildikó, 
Mesterházy Attila, Szanyi Tibor), 
hogy Lenin nyomán feltegyék a kér-
dést: mi a teendô (sto gyélaty). A leg-
jobbakat mindig Sopánka néni mondja, 
aki szerint „kisiklások mindig voltak”, 
valamint „sajnos Albert Einstein és 
Teréz anya még mindig nem az MSZP 
tagja”, ám „ideje elindítanunk a ma-
gunk polgári köreit”. Az alulról épít-
kezést sürgetôk nyilván a kommunista 
sejtekre gondoltak, mert –– mondjuk 
–– a Marx Károly Polgári Kör éppúgy 
viccesen hangoznék, mint a Ferenc és 
Klára Baráti Társaság. Egy azonban 
bizonyos, Galló Béla szerint az Orbán-
veszély jelei már jól láthatók, és Vár-
konyi Tibor máris elítéli a szombati, 
Kossuth téri „tömeghisztériát”, mert 
az igazi demokráciákban nem szokás 
az ilyen „eksztatikus tömegtüntetés”. 
Einstein és Teréz anya nem lép be az 
MSZP-be, ez a baj. És Népszavát sem 
olvas.

* * *
Jó volt ott lenni a Kossuth téren, néz-

ni a békés, boldog tömeget, még a ké-
szülôdô zápor is elmaradt, vidáman 
lengtek a zászlók. A kordonoktól meg-
fosztott tér már nem akart emlékezni 
a vízágyúkra és rendôrsorfalakra. 
Ilyen a szabadság, amely 2002-ben 
elôször csak tünedezni kezdett, 2006-
ban pedig megszûnt létezni. 

A Kossuth teret mint jelképet is gyû-
lölôk alighanem nézték a televíziós 
közvetítést, hátha találnak valami go-
noszat, hamisat, megbotránkoztatót, 
fenyegetôt. Bármit, amire azt mond-
hatják, itt már vége a demokráciának. 
Elemezhetik a miniszterelnök beszé-
dét, keresgélik a jelzôket (populista, 
dagályos, semmitmondó, konkrétumok 
nélküli és így tovább) –– talán valaki 
kastélya magányában még azt is dör-
mögheti, hogy „ez nem volt történelmi 
beszéd, Klára”. A lényeg, hogy mától 
van újra magyar kormánya a hazának, 
kezdôdik az igazi munka. Ha a le-
köszönt pénzügyminiszter igazat mond, 
csak bele kell ülni a készbe, hiszen 
Oszkó Péter szerint „a vártnál gyor-
sabban növekedési pályára álló gaz-
daságot, sok ezermilliárd forinttal ki-
tömött államkasszát, jelentôs tartalé-
kot ad át a távozó Bajnai-kormány 
utódjának”. B. Gordon is nagyon elé-
gedett önmagával, bár az ôszödi rém is 
az volt, sôt Rákosi Mátyás emléki-
rataiból kiderül, élete végéig azt hitte, 
ôt imádja és visszavárja a magyar 
nép. E tapasztalatok birtokában már 
annak is örülhetünk, ha a távozó kor-
mány nem vitte el az értékesebb búto-
rokat, festményeket és szônyegeket 
emlék vagy hadizsákmány gyanánt. 
Hogy az államkassza mivel van ki-
tömve, hamarosan kiderül, amikor a 

pótköltségvetést el kell készíteni. Sze-
gények vagyunk, de szabadok, és meg-
int miénk a tér.

* * *
Próbálok leszokni arról, hogy a bal-

liberális véleményekkel bosszantsam 
a kedves olvasókat, hiszen már „törpe 
minoritásban” gyûlölködnek és sirán-
koznak, de kénytelen vagyok lecsapni 
a magas labdákat. Most például azt a 
hírt, hogy „az MSZP az állami vagyon 
elkótyavetyélésétôl tart”. Tudom, hogy 
a szemtelen hazugság (poszt)kommu-
nista kényszer, de azért nem lenne 
muszáj egyszerre szemtelennek és ne-
vetségesnek is lenni. Az is ilyen ön-
feledt gonoszság, hogy Sopánka néni 
kijelentette, a trianoni emléknapról 
rendelkezô törvényben világossá kell 
tenni, hogy hazánk nem készül határ-
revízióra. Ha ezt egy szlovák politikus 
mondja, akkor is felháborító, de leg-
alább érthetô óhaj, ám egy magyar 
politikus szájából kifejezetten jelzés-
értékû az MSZP teljes nézetazonos-
ságára vonatkozólag az MSZMP-vel és 
a Magyar Dolgozók Pártjával. Ha 
ugyanis egy békediktátum jogtalan és 
igazságtalan volt, akkor azt békés esz-
közökkel, tárgyalásokkal, a már 1920-
ban szorgalmazott népszavazásokkal 
bizony felül lehet és kell is vizsgálni. 
Ripp Zoltán balliberális történész 
kifejezetten kártékonynak tartja a 
nemzeti összetartozás napját törvény-
be iktatni, mert ez „sérelmi, romanti-
kus” gesztus, amely akadályozza a 
traumák feldolgozását. Mármost ha 
valaki ugyanezt mondaná a holokauszt
megemlékezésekrôl, finoman szólva is 
megnézhetné magát, ahogyan a három 
éve blokád alatt tartott Gázába igyek-
vô segélyszállítmány hajói és legény-
sége elleni (eddig 15 halottat követelô) 
izraeli „önvédelem” bírálata is „kárté-
kony, sérelmi, romantikus” gesztus 
volna. Pedig milyen egyszerû lenne a 
világ, ha csak egyféle igazság léteznék, 
méghozzá Istené, aki a történelem ura!

* * *
Nagyon izgalmas lesz ma a charta-

konferencia Trianonról (hidegháború 
vagy megbékélés), az elôadók között 
Ormos Mária, Bauer Tamás, Vá-
sárhelyi Mária. Ôk nyilván tárgyila-
gosan, magasabb szempontok alapján 
értékelik a kilencven éve történteket, 
nem „trianonoznak pótcselekvésként”, 
ahogyan a Népszava címoldalon saj-
nálkozik az új törvény kapcsán. Olyan 
magabiztosak, mint a szlovák államfô, 
aki szerint a magyarok „szabad akara-
tukból” írták alá a békediktátumot. Az 
ilyen ordas hazugságra nem lehet mit 
mondani, olyan ez, mint Demszky 
esete, aki két interjúban is bizonygatja, 
Budapest hatvan év alatt nem épült-
szépült annyit, mint mostanában (mi 
vagyunk a hülyék, hogy nem látjuk). A 
fôpolgármester nyugodt, „nincs sziré-
nafrász”, ôt legfeljebb tanúként hall-
gathatja ki a rendôrség, amúgy pedig 
a Fidesznek ellenségképre van szük-
sége, ô jó lelkiismerettel adja át a vá-
rost utódjának. Demszky „egyszerû 

nyugdíjas” lesz, szerinte „nem sok” 
nyugdíjjal, és könyvet is ír majd Bu-
dapest-maraton címmel a dicsôséges 
húsz évrôl, amely alatt az SZDSZ egy 
fillér közpénzhez nem jutott, csak Ha-
gyóék lopkodtak össze mindent. „Bu-
dapest hercege” megjósolja, ha a Fi-
desz nem érti meg a város lelkét, ha-
mar elveszíti az elôlegezett bizalmat. 
Itt az ember kicsit megáll az olva-
sásban, próbálja elképzelni a közu-
tálatnak örvendô tojástáncost, amint 
ilyeneket mond, aztán kiderül, hogy a 
város lelke a multikultúra levegôje. 
Büdös, poros, koszos, de „nem tekin-
télytisztelô” Budapest, polgárai imád-
ják a rendetlenséget, a mindent átható 
korrupciót és a közbiztonság hiányát. 
Hogy ez az ember két évtizedig fô-
polgármester lehetett, az nagyobb 
rejtély, mint a szabad akaratunkból 
aláírt trianoni szerzôdés. Ha létezne 
még az SZDSZ, államfônek is jelöl-
hetné Demszkyt. Olyan lenne, mint 
Göncz Árpád.

* * *
Nem vagyok meteoropata, de ez az 

idôjárás már nekem is sok egy kicsit, 
mintha mûködne a kormányzati jósda, 
amely annak idején a tûzijáték alatti 
augusztusi vihart gonosz erôknek tu-
lajdonította. A parlamenti közvetítése-
ken sem tudok már derülni, legfeljebb 
pogácsás Szûcs Erika látványa vidít 
fel, aki folyamatosan rágcsál valamit, 
mellette pedig Gôgös Zoltán gesz-
tikulál, mint a képernyô bal felsô sar-
kában a jelelô ember. Idekapcsolódik, 
hogy mégsem lesz szónokok hordója a 
Városligetben, mert nincs rá pénz, 
pedig a Fôvárosi Közgyûlés két éve 
elfogadta Bojár Iván András város-
arculati tanácsnok erre irányuló ja-
vaslatát. Így a szólás- és vélemény-
nyilvánítás szabadsága némiképp 
csorbul, de az MSZP-frakció hordó 
nélkül és közpénzbôl is kiválóan pó-
tolja e fájdalmas ûrt. Humorban bô-
velkedik Slota is, aki majd megmutatja 
nekünk, hol van az államhatár, és párt-
ja Szlovákiában sok helyen Tria non-
emléktáblákat óhajt elhelyezni. Ez 
utóbbit mi, magyarok is helyeseljük, 
bár a „Nem, nem, soha!” helyett alig-
hanem az „Igen, igen, örökké!” felirat 
lesz a táblákon olvasható, esetleg a 
Nagy-Morva Birodalom térképével. 
Nem hiszem, hogy akadt volna 
egyetlen épeszû ember 1990-ben, aki 
el tudta volna képzelni, húsz év alatt 
csak ennyire jutunk. A kül- és belföldi 
ostobaság és tehetetlenség gyökerei 
mintha kiirthatatlanok lennének. En-
nek illusztrálására csak egyetlen mon-
datot idézek a Hvg.hu publicistájától: 
„A szociális demagógia akkumulátora 
szétosztható pénz híján lemerült, mint 
a laposelem. De a nemzeti populizmus 
üzemanyagából –– spirituális termino-
lógiával való lélektani manipuláció, 
érzelmi zsarolás –– bôven van.” Hát 
kell nekünk szónokok hordója? Egész 
hazánk egyetlen, kissé ár- és belvizes 
Hyde Park Corner.

Mondom a magamét
Seggfej a képernyôn
Mindamellett, hogy a magyar nép híre a világban jó –– többségünk intelligens, 

okos, iskolázott, jól képzett szakember, sôt egyedülállóan sok a Nobel-díjasunk 
––, van az ország lakosságának egy sötét rétege is. Mondjuk ki bátran: a 
cigánysággal nem tudunk mit kezdeni. Jól példázza ezt a napokban egy, a Hír 
TV által közvetített felvétel. Romák lakta területen készült a riport. Hogy 
véleményét kinyilvánítsa, egy cigányasszony nemes egyszerûséggel nyakába 
kapta szoknyáját, és elôre hajolva premier plánban mutatta a kamera felé 
meztelen hátsóját. (A felvételen természetesen kitakarva látszott a mutogatni 
való, de a mozdulat egyértelmû volt.)

Ôrület! És mi még fel akarjuk zárkóztatni ezeket az embereket. Felejtsük el… 
Tény, hogy az ilyen szellemi színvonalon élôk soha nem lesznek a társadalomba 
beilleszthetôk. Ahogyan tény az is, hogy ez a népcsoport az, amelyik a börtönök 
lakóinak zömét betölti. Ôk, akik a magyar lakosság körülbelül tíz százalékát 
teszik ki, terrorizálják a többséget. Ôk, akik a boltban lopnak, az eladó úgysem 
mer szólni, ôk, akik tanyákon fillérekért agyonvernek idôs parasztokat, ôk, akik 
csecsemôvel a kezükben kéregetnek az utcákon, és ha nem adsz alamizsnát, 
megátkoznak. És ôk azok, akik egymás után szülik a gyerekeket a családi 
pótlék reményében. Csak nyavalyogni tudnak, dolgozni nem. Ôk azok is, akik 
üldöztetésre hivatkozva nyugatra menekülnek, és rossz hírünket hintik el a 
világban. Pedig a cigányság tesz azért, hogy el kelljen innen mennie.

De térjünk vissza az elhíresült cigányasszonyra! Vajon mi fordult meg a 
fejében (én ôrültnek láttam), milyen üzenetet közvetített az alfelével? Különben 
is, miért nem állt arccal a kamera felé, és mondta a szemünkbe a véleményét? 
Ennyire telik? 

A romák és az ô nyomoruk. Bár ôk a kisebbség, mi mégis tartunk tôlük. Álta-
lában okkal. Mi a megoldás? Egy ország vakaródzik rajta.

Boldán Erika  

TARCUTTA HALFWAY MOTOR INN
magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.

Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!
Olcsó. modern szobák,

úszómedence, BBQ., játszótér festôi környezetben.
Az étteremben magyar ételek is kaphatók!

Tóth Éva és Zoltán szeretettel várja önöket.
Telefon: (02) 6928-7294 Fax: (02) 6928-7128

Email: halfwaymotel@bigpond.com
Hume Highway, Tarcutta
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Nem tesz jót az olvadó orosz–lengyel 

kapcsolatoknak az elsô Patriot légvé-
delmi rakétarendszer telepítése Len-
gyelországban. Az amerikai védelmi 
fegyvert Kalinyingrád közelében he-
lyezték üzembe, Moszkva aggódik, és 
magyarázatot vár a lépésre.

Bár az elsô Patriot-ütegek robbanófej 
nélküli rakétákkal érkeztek Lengyelor-
szágba, az amerikai katonák és a vé-
delmi fegyverrendszer jelenléte elég 
volt ahhoz, hogy a Kreml farkast kiált-
son. Moszkvában nem igazán értik 
(vagy nem akarják érteni), miért fon-
tos Varsónak az elhárítórendszer, és 
azt sem, hogy miért a kalinyingrádi 
orosz exklávétól mindössze hatvan ki-
lométerre fekvô Moragba kellett te-
lepíteni ôket. Ha az amerikai Patriot 
rakéták lengyelországi telepítése fo-
lyamatossá válik, az sértené az 1997-
ben kötött NATO-orosz alapszerzôdést 
–– közölték Moszkvában.
Bogdan Klich lengyel védelmi mi-

niszter az ünnepélyes átadáson a tele-
pítést a nemzetbiztonság fokozása, il-
letve az Egyesült Államokkal történô 
stratégiai együttmûködés felé vezetô 
fontos lépésnek nevezte. Klich egyben 
nem hagyott kétséget afelôl, hogy nem 
a rakéták a legfontosabbak, hanem az 
a 150 amerikai katona, akik a rendszer 
kiképzôiként és kiszolgálóiként ezen-
túl Lengyelföldön állomásoznak majd.

A hivatalos magyarázat szerint a Pat-
riotok az úgynevezett közel-keleti la-
tor államok (Irán) esetleges rakétatá-
madásainak elhárítására irányulnak.

A Patriot rakétákat Varsó alkudta ki 
Washingtontól, miután Barack Oba-
ma amerikai elnök tavaly szeptember-
ben törölte a Lengyelországba és 
Csehországba tervezett rakétavédelmi 
rendszer elemeinek telepítését. A pajzs 
rakétái a jelenlegi állás szerint Romá-
niába kerülnek, de nem kizárt, hogy a 
késôbbiekben Lengyelország is ott-

hont ad a rakétavédelmi rendszernek, 
sôt Bulgária is bejelentkezett a rész-
vételre. Oroszország nem nézi jó 
szemmel, hogy korábbi érdekszférá-
jában (a térség államainak jelentôs 
része NATO-tag) egyre inkább megje-
lenik az amerikai katonai csúcstechno 
lógiájú hardver. Moszkva azzal fenye-
getôzött, hogy válaszként fokozza ka-
tonai csapásmérô képességét a Balti-
tenger és a Fekete-tenger térségében.

* * *
Nemzetközi hírû magyar tudósokat 

és mûvészeket mutat be az a fotókiál-
lítás, amely A trianoni múlttól a schen-
geni jövôig alcímmel nyílt meg Brüsz-
szelben, az Európai Parlament épületé 
ben. A megnyitón mondott beszédében 
az EP néppárti (kereszténydemokrata-
konzervatív) frakcióját vezetô Joseph 
Daul rámutatott: olyan emberekrôl 
van szó, akik személyiségükben elô-
futárai voltak annak, ami az egységes 
Európa építésével ma zajlik a konti-
nensen.

A kiállítást szervezô Gál Kinga (Fi-
desz) kifejtette: a békeszerzôdés 90. 
évfordulóján el lehet mondani, hogy 
Trianon örökségének kezelésére –– 
egyebek között a 25 éve aláírt schen-
geni szerzôdés révén –– új, európai 
dimenzió keretében nyílik lehetôség.

* * *
Számítógépes szoftvert dolgozott ki 

egy német agrárszakember a tehenek 
hangjelzéseinek lefordítására. A prog-
ram képes beazonosítani, ha a tehén 
éhes, fejésre van szüksége, vagy ép-
pen fogamzóképes állapotban van.
Gerhard Jahns, az észak-németor-

szági Wendeburgban élõ agrárkutató 
korábban a braunschweigi mezõgaz-
dasági kutatóintézetben dolgozott, és 
éveken át foglalkozott az állati hangok 
számítógépes azonosításával. A most 
kidolgozott eljárás az emberi hangfel-
ismerés metódusán alapszik, mivel a 

gerincesek hangképzése –– a békáktól 
a teheneken át az emberig –– pszi-
chológiailag nagyon hasonló.

Jahns a tehenek beszédére külön kis 
szótárt alkotott. Elmondása szerint a 
tehenek azért szófukarok, mert zsák-
mányállatként az evolúciós fejlõdés-
nek megfelelõen nem használnak fáj-
dalmat jelzõ hangokat, ugyanis azzal 
sérülésük esetén csak további raga-
dozókat csábítanának magukhoz. 
Emellett „beszédükben” a szomjúság 
és az éhség között sem tesznek kü-
lönbséget.

A kutató rögzítette a különbözõ han-
gokat és lehetséges jelentésüket, kie-
gészítve az anyagot viselkedéskutatók 
és gazdák tapasztalataival. A 39 tehén-
tõl származó összesen 688 felvételt 
elemezve tíz hangot különböztetett 
meg, amelyeket húsz ismertetõjegy 
alapján matematikai modellben rend-
szerezett. A rendszer segítségével az 
éhes és szomjas állatokat teljes biz-
tonsággal, a köhögõ állatokat 93 szá-
zalékos, a fejést igénylõ teheneket pe-
dig 74 százalékos bizonyossággal lehet 
felismerni.

A fogamzásra kész tehenek az esetek 
88 százalékában azonosíthatók. Ez kü-
lönösen a tenyésztõk számára fontos, 
hogy tudják, mikor lesz sikeres a meg-
termékenyítés. A gazdák a rendszer 
segítségével látható és hallható jelet 
kapnak a számítógépükre, és azonnal 
cselekedhetnek. Jahns szerint a rend-
szer elõnyei közé tartozik, hogy éjjel-
nappal mûködhet az istállóban anélkül, 
hogy akadályozná az állatok termé-
szetes viselkedését. Úgy véli azonban, 
hogy az általa kifejlesztett modell 
egyelõre nem alkalmas a gyakorlati 
alkalmazásra, mivel még csökkenteni 
kell a hibaszázalékot. Ezen kívül még 
dolgoznak azon is, hogy a rendszer a 
sok mellékzörej mellett is jól mûköd-
jön, és még egyértelmûbben jelezze, 

Remény 90 év után  
(3. rész)
A magyar történelemírás sajnos nem foglalkozik elég 

részletesen a trianoni országhatárokat megrajzoló te-
rületi bizottságoknak munkájával. Így köszönetet mond-
hatunk az eminens brit történésznek Bryan Cartledge-
nek azért, hogy a négy nagyhatalom szerepét ezekben a 
bizottságokban tömören, világosan,és tárgyilagosan 
papirra vetette. Ehhez a kitünô összefoglalóhoz sem 
hozzátenni, sem ebbôl elvenni nem szabad így hát idéz-
zük:

„Jelentös különbségek voltak a négy fôszövetséges cél-
jai és szempontjai között, amikor ajánlásaikat kidolgoz-
ták. Az amerikaiak az etnikai elvet részesítették 
elônyben, és azt igyekezték bebizonyítani, hogy az új 
határok a lehetô legközelebb húzodjanak az éríntett ré-
giók etnikai határaihoz, ez általánosságban kedvezô lett 
volna Magyarország számára. A britek akiket megfer-
tôzôtt Seton-Watson nemzetcsináló lelkesedése, az álta-
luk létrehozni kívánt új államok, Csehszlovákia, Jugosz-
lávia és „Nagy-Románia” gazdasági és stratégiai élet-
képességét helyezték elôtérbe.

Nicolson 1919 március 2-i naplóbejegyzése klasszikus 
példája az eltérô megközelítési módoknak, ...” Utána 
megvizsgáltuk a Komorn-tól (Komárom) Jungik (való-
színüleg Ungvár) terjedô határt. A pokolba is. A jenkik 
északabbra húznák azt meg, közel az etnikai határhoz, de 
ezzel elvágnák a vasútvonalakat. Mi délebbre akarjuk a 
határt, hogy megmaradjon a Kassa-Komorn szárnyvonal, 
annak ellenére, hogy ez vagy 80000 magyart cseh fenn-
hatóság alá fog juttatni„

A franciák leginkább a bolsevik hullám megfékezésére 
összpontosítottak, de egyben a jövôre nézve a legna-
gyobb befolyást akarták maguknak biztosítani a ré-
gióban, gyakorlatilag bármilyen igényt hajlandók voltak 
támogatni, amellyel az új államok, vagy az utódállamok 
–– ahogyan nevezni kezdték azokat –– elôálltak. Az 

olaszokat teljesen lekötötte a jugoszlávokkal folytatott vita a 
balkáni zsákmány elosztása felett, és egyébb kérdé-sekben 
általában a többség mellé álltak. Ennek eredmé-nyeképpen 
az amerikaiakat rendszerint leszavazták a bizott-ságokban 
három az egyhez arányban, és ez a felállás teljes mértékben 
a magyar érdekek ellen szólt”

Itt helyénvaló megjegyezni, hogy Sir Harold Nicolson 
1933-ban megjelent könyvében: Peacemaking 1919 (Béke-
teremtés 1919) a területi bizottságok birálatai között felemliti, 
hogy a bizottságok ajánlásait nem vizsgáltatták meg közgaz-
dasági szakértôkkel. A brit diplomata felhozza például azt, 
hogy a Felvidéken egy új, viszonylag olcsó vasútvonallal el 
lehetett volna kerülni azt, hogy sok ezer magyar idegen, cseh-
szlovák uralom alá kerüljön.

Cartledge történész idézetében szóba kerül Robert Seton-
Watson a befolyásos  brit polikai aktivista és történész aki az 
elsôk között volt akik a Magyar Királyság feldarabolását 
szorgalmazták. A Seton-Watson elképzelés a történelmi Ma-
gyarország felosztásának elsô részét úgy tervezte, hogy meg-
alakul egy magyar, egy délszláv, egy román és egy cseh-
szlovák tömb, s ezek között u,n. szürke területek amiknek 
végleges hovatartozását a második rész egy demokratikus 
népszavazás döntené el. Seton-Watson fia Hugh apja vé-
delmében leírta, hogy id. Seton-Watson nagy csalódással vet-
te tudomásul, hogy a trianoni béke minden ilyen szürke te-
rületet és még többet a gyôztesnek minôsített „utódálla-
mokhoz” csatolt népszavazást mellôzve..

Nos ez minket magyarokat nem nagyon vigasztal , mint az 
sem, hogy amikor a Tanácsköztársaság felvidéki támadása 
után a csehek és az oláhok a békekonferenciához szaladtak 
segítségért Lloyd George miniszterelnök így nyilatkozott a 
Kisantantról: „ Ezek mind afféle kis brigantik, akik csak azt 
lesik, hogy területet lopjanak”

VESSZEN TRIANON!
(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes 



hogy melyik hang melyik állattól szár-
mazik.
Jahns a teheneken kívül egyéb álla-

tok hangjait is tanulmányozta. A köhö-
gõ sertések esetében például már fel 
tudják ismerni, hogy tüdõbetegségrõl 
van-e szó, és hogy milyen kórokozó 
okozta azt. A kis kaptárbogárral (Aet-
hina tumida) is végez vizsgálatokat a 
kutató. Ez a tengerentúlról Európába 
érkezett parazita egész méhcsaládokat 
képes elpusztítani. Jahns reményei 
szerint a zúgó méhkasban is képesek 
lesznek azonosítani a betolakodó táp-
lálkozásának hangját, és így még idõ-
ben meg tudják majd tenni a szükséges 
intézkedéseket.

* * *
Vége az autóbuszokon a kommuniz-

musnak Kínában: elvtárs és elvtársnô 
helyett uramnak és hölgyemnek kell 
szólítaniuk az utasokat a buszvezetôk-
nek és a kalauzoknak. A változatást a 
pekingi tömegközlekedési vállalat 
szorgalmazza. Maradnak azonban elv-
társak is a megszólítást tekintve. Azo-
kat az idôseket, akik még mindig úgy-
nevezett Mao-egyenruhában járnak 
–– Mao Ce-tung néhai kínai vezetô ho-
nosította meg az uniformizált viseletet, 
innen a neve ––, a sofôrök és jegy-
árusok továbbra is szólíthatják „idôs 
elvtársnak”, de csak végsô megoldás-
ként, ha az „idôs úr” valamiért nem 
megfelelô.

* * *
Összesen 175 ezer eurót fizet az olasz 

országi Trentino –– Alto Adige (Dél-
Tirol) tartomány a több mint ötezer 
éves, Ötzi névre keresztelt gleccser-
múmia megtalálásáért –– jelentette be 
Luis Durnwalder tartományi elnök  a 
bolzanói kormányülésen.

Ezzel véget értek a leletet megtaláló 
nürnbergi Simon házaspárral vívott 
évek óta tartó jogi csatározások. A tar-
tományi kormány a megtalálók ügy-
védeinek javaslatát fogadta el. A bí-
rósági költségeket mindkét félnek 
magának kell állnia.

Durnwalder elmondása szerint sze-
retnék a jelenleg a bolzanói archeo-
lógiai múzeumban ôrzött kôkorszaki 
vadászt felvetetni az UNESCO Világ-
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A nemzetközi ifjúsági dohányzásfel-

mérés –– amelyben Magyarország is 
részt vett –– eredményei szerint ha-
zánkban tízbôl tanulóból hat kipróbálta 
már a cigarettát, 18 százalékuk 10 éves 
kora elôtt szívta el az elsôt, a 13-15 
éves tanulók 25 százaléka jelenleg is 
dohányzik, és ami még inkább meg-
lepô: a kutatás szerint a dohányzó lá-
nyok aránya magasabb, mint a fiúké 
(fiúk: 21,5 százalék, lányok: 23,6 száza-
lék).

Noha a 18 év alattiak részére tilos a 
dohánytermékek forgalmazása, közü-
lük minden második boltban jut hozzá 
a cigarettájához –– áll a felmérésben.

A dohányzás a második vezetô halál-
ok világszerte, több mint ötmillió em-
ber halálát okozza évente.

A Magyar Kardiológusok Társasága 
több orvostársasággal együtt úgy véli, 
hogy az eddigieknél szigorúbb és ra-
dikálisabb magyar szabályozás szük-
séges a dohányzás visszaszorításáért. 
A dohányzás hatékonyabb visszaszorí-
tásával ugyanis csökkenteni lehetne a 
szív- és érrendszeri megbetegedéseket 
és az ezek miatt bekövetkezô halálo-
zást –– írja a társaság az MTI-hez el-
juttatott közleményében.

Az orvostársaságok szerint ehhez vi-
szont az érvényben lévô jogszabályokat 
az európai normák alapján kellene mó-
dosítani, így véleményük szerint a 
jogalkotóknak a nemdohányzók védel-
mérôl és egyes dohánytermékek for-
galmazásáról szóló törvényt a jelenlegi 
állapotokhoz kellene igazítani, vagyis 
meg kellene tiltani a dohányzást a 
munkahelyeken és minden vendéglátó-
ipari egységben; dohánytermékeket a 
speciális, csak erre a célra szolgáló 
szaküzleteken kívül más kereskedelmi 
egységekben kizárólag a vásárlók szá-
mára nem látható helyen és módon, 
például csukott szekrényben tárolva 
lehetne tartani.

A tömeges leszoktatás elérésére a 
szervezetek elengedhetetlennek tart-
ják, hogy az állam biztosítsa a dohány-
függôség kezelésének infrastrukturális 
feltételeit. Szorgalmazzák azt is, hogy 
azok az intézmények, amelyekben 
képzett szakemberek segítenek a le-
szokásban, legyenek államilag finan-
szírozottak.

* * *
Az internetezôk jelentôs része a fi-

gyelmeztetések ellenére továbbra is 
olyan könnyen kitalálható jelszót hasz-
nál, mint az „123456” –– derül ki egy 
biztonsági rés miatt nyilvánosságra 
került 32,6 millió jelszó elemzésébôl.

 A Rockyou.com elleni tavaly decem-
beri támadás nyomán elôkerült jel-
szavakat az Impreva adatbiztonsági 
cég elemezte, és arra a megdöbbentô 

örökség-listájára. Ugyanakkor kifej-
tette, tisztában van azzal, hogy az 
UNESCO mindezidáig nem vett fel 
„ingóságokat” a listára, ebben az eset-
ben azonban a dél-tiroli Ötz-völgyi-Al-
pokban lévô lelôhelyet is a világö-
rökség részévé lehetne nyilvánítani.

Az Ötzinek nevezett kôkorszaki em-
ber maradványait Helmut Simon és 
felesége találta meg egy hegyi túra 
során. Késôbb a megtaláló nemcsak 
elismerést, hanem pénzjutalmat is kö-
vetelt, ennek érdekében pedig több 
olasz bíróságot is bevont az ügybe.

Helmut Simon nem érte meg az anya-
gi elégtételt: 2004 októberében hunyt 
el a salzburgi Alpokban tett túrája so-
rán, 67 évesen.

* * *
A világ csaknem egymilliárd dohá-

nyosának 20 százalékát nôk teszik ki; 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) legfrissebb jelentése szerint a 
dohányzó nôk száma évrôl évre fo-
lyamatosan emelkedik –– hívta fel a 
figyelmet a szervezet az idei dohány-
zásmentes világnap alkalmából. A 
kardiológusok társasága radikálisabb 
szabályozást sürget a dohányzás visz-
szaszorításáért.

A WHO szerint különösen aggasztó a 
dohányzás terjedése a fiatal lányok 
körében, ami nagy részben a nôket 
célzó dohányreklámok térnyerésének 
számlájára írható. A nôk egészségének 
megóvására és a dohányzás sürgôs 
visszaszorításának szükségességére 
hívja fel ismét a figyelmet a WHO az 
idei dohányzásmentes világnapon.

A világszervezet európai régiójában 
a férfiak 59, a nôk 21 százaléka do-
hányzik. Míg Nyugat-Európában a do-
hányzó férfiak és nôk aránya többé-
kevésbé megegyezik (Hollandiában 
33-28 százalék), Kelet felé haladva 
egyre nagyobb a szakadék a férfi és 
nôi dohányosok aránya között (Görög-
országban 63-39 százalék, Örményor-
szágban 61-3 százalék). A WHO szerint 
ezt a piaci rést felismerve kezdtek in-
tenzív kommunikációs kampányba a 
dohánycégek, a potenciális nôi do-
hányosokat megcélozva reklámjaik-
kal.

eredményre jutott, hogy a jelszónép-
szerûségi lista második helyén a ha-
sonlóan egyszerû „12345” áll. A rafi-
náltabb felhasználók a numerikus 
billentyûzet majdnem minden elemét 
felhasználva az „123456789”-es soro-
zattal védték személyes adataikat. A 
jelszó angol megfelelôje, a „Password” 
szó a negyedik, az „iloveyou” pedig az 
ötödik volt a leggyakrabban használt 
titkos azonosítók között.

A biztonsági cég statisztikája szerint 
a jelszavak 30 százaléka hat vagy an-
nál kevesebb karakterbôl épült fel, 60 
százalékuk pedig nem tartalmazott 
semmiféle különleges karaktert. A 
vizsgálat során az is kiderült, hogy az 
5000 leggyakoribb jelszó szinte kivétel 
nélkül megtalálható a hackerek, illetve 
a jelszótörô programok szótárában, 
így ezeket akár próbálkozással is 
könnyû feltörni.  A könnyû jelszavakon 
túl további probléma, hogy a felhaszná-
lók a különbözô belépésekhez azonos 
jelszavakat adnak meg. Ezért, ha egy 
adatlopás során illetéktelen kezekbe 
kerülnek a titkos azonosítók, akkor a 
támadók nagy valószínûséggel több 
online szolgáltatás eléréséhez is be 
tudják vetni a megszerzett belépési 
adatokat.A hanyag jelszókezelésbôl 
ere-dô biztonsági kockázatok mellett 
az elfelejtett jelszavak is komoly kia-
dásokat jelentenek, ugyanis –– szakem-
berek szerint –– vállalati környezetben 
átlagosan 25-50 dollárba  kerül az ügy-
félszolgálaton keresztüli jelszó vissza-
állítás. A Novell felmérése szerint a 
vállalati informatika egyik legnagyobb 
kihívása a szervezeten belül használt 
alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz 
tárolt több ezer egyedi felhasználónév 
és jelszó kezelése. A biztonságtechnikai 
szakemberek körében végzett nemzet-
közi tanulmányból kiderült, hogy a 
vizsgált vállalatok többsége azt állítot-
ta: vállalatuk informatikai ügyfélszol-
gálata ideje legalább 30 százalékát a 
jelszavakkal kapcsolatos problémák 
megoldásával tölti.

A Novell többek között azt javasolja, 
hogy vállalati környezetben az alkal-
mazásonkénti különbözô jelszavak he-
lyett a felhasználók egy-egy olyan ne-
hezen feltörhetô jelszót kapjanak, 
amely a munkakörökhöz igazítva en-
ged belépést a kapcsolódó rendszerek-
be. A felhasználó személyazonosságá-
nak ellenôrzésére pedig olyan kiegészí 
tés is használható, mint a banki tranz-
akcióknál már elterjedt sms-es hitele-
sítés, azaz bejelentkezéskor szöveges 
üzenetben érkezik az egyszer haszná-
latos belépéséi kód.

* * *
A hozzátartozók kérésére DNS-vizs-

gálattal megállapíthatják, hogy való-

ban a kivégzett diktátor és felesége 
nyugszik-e a bukaresti temetôben.

Nicolae és Elena Causescut -bíróság 
ítélte golyó általi halálra az 1989-es ro-
mániai forradalom idején. Kivégzésük 
és temetésük titokban zajlott, az errôl 
készült felvételeket csak késôbb mu-
tatták be a televízióban. Lefedett ko-
porsók voltak láthatók, amint elhe-
lyezik azokat a bukaresti Ghencea 
temetô két egymás mellett fekvô sír-
jába. A képek alapján nem derült ki, 
hogy valóban Nicolae és Elena Ceau-
sescu holtteste feküdt-e a koporsóban.

Az Antena 1 román televízió szerint a 
bíróság korábban arra szólította fel a 
román védelmi minisztériumot, bizo-
nyítsa be, hogy Ceausescuékat temet-
ték el oda. A szaktárca azonban nem 
tudott bizonyítani, mivel a minisztéri-
umban nem léteznek hivatalos iratok a 
temetésrôl. A temetô igazgatóságának 
birtokában lévô iratok szerint Ceau-
sescuék feltételezett sírjában két ro-
mán tábornok felesége alussza örök 
álmát. Ezért kételkedtek mindig a ki-
végzettek gyermekei abban, hogy szü-
leiket tényleg oda temették el, ezért 
peres úton kezdeményezték kihantolá-
sukat.

A román védelmi minisztérium sze-
rint azonban a temetôi iratokban sze-
replô személyek nem léteztek soha. A 
Ceausescuék kivégzésérôl döntô sze-
mélyek titokban akarták tartani egy 
ideig a házaspár sírjának helyét, mert 
szerintük a romániai forradalom ide-
jén életüket vesztett áldozatok hozzá-
tartozói megrongálhatták volna a 
nyughelyet.

Négy évig zajló bírósági per eredmé-
nyeként most Valentin Ceausescu és 
Mircea Oprean (a Ceausescu házaspár 
néhai, Zoe nevû lányának férje) birto-
kába került a sír, így bármelyikük 
kérheti a kihantolást a bukaresti teme-
tôket felügyelô hatóságtól.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
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(Folytatás)
Hol akarat van, ott út is.
Alsóôrben például olyan utak nyíltak, 

amelyeken elmagyarosodni vágyó 
osztrák asszonyok érkeztek a magyar 
faluba. Igaz, ez évtizedekkel ezelôtt 
volt, amikor még ritkábban lehetett 
német szót hallani a fôutcán.

–– Elôször cikót mondtam a csikó 
helyett, annyira nevettek… –– emlé-
kezik Anna Weidner, azaz Szabó 
Anna, aki a közeli Goberling (Góbor-
falva) falucskából házasodott be a ma-
gyarok közé. –– Az idegeimre ment, 
ahogy ezek beszéltek. Elôször azt hit-
tem, nem lehet megtanúnyi. Gondútam 
magamban, ti nem nevettek ki engem. 
És látják, ahol akarat van, ott út is.

Kívülálló ma észre sem venné, hogy 
Szabó Anna nem itt és nem magyarnak 
született: ugyanazt a szép ôrségi 
nyelvjárást beszéli, mint a kiveszôben 
lévô idôsebb generációk. Hallás után 
tanult meg magyarul, így olvasni, írni 
most sem tud, csak anyanyelvén. Ám 
idejekorán rádöbbent arra, hogy ha 
nem sajátítja el a többség nyelvét, ak-
kor el van veszve. Anyósa például egy 
kukkot nem tudott németül, így ami-
kor lebetegedett, és kenyérsütésre 
került volna a sor, az ágyból dirigált 
neki, mit hogyan csináljon. Persze ha 
Szabó Anna ma kerülne ide, már nem 
kényszerülne ilyen izzasztó mutatvá-
nyokra.

A konyhaasztalnál ott ül az ellenpont: 
Szabó Joachim, azaz Joachim 
Szabo is, a kedélyesen mosolygó, kö-
vérkés fiatalember, aki nagyanyja 
minden szavára bólogat, de amikor 
magyarul kérdezik, rendre németül 
felel.

–– Szüleid csak németül beszélnek 
veled?

–– Velem igen, egymás között ma-
gyarul –– válaszol idegen hangsúllyal, 
keresgélve a szavakat. –– Nyolcadik 
osztályig tanultam magyarul, most 
Felsôôrre járok, ott viszont már néme-
tül megy minden.

–– Hogy társalogtatok az alsóôri osz-
tálytársakkal?

–– Mindenki értette a magyart, de 
már nem használtuk…

Nehéz cáfolni a nyelvészek tézisét: az 
ausztriai Ôrvidéken megállíthatatlanná 
vált a nyelvcsere. A frontot csak a be-
települô, ingázó magyarországi diákok 
tarthatják –– ideig-óráig. A falu sírkö-
vei mindennél jobban tanúskodnak 
errôl a folyamatról: Ballák, Szabók 
nevérôl kopik le az ékezet, s rónak 
alájuk német igéket. S miközben a 
központban sétálunk, Alsóôr hosszú és 
az árkádos házak megritkulásával 
egyre jellegtelenebb, egyre „burgen-

Margittai Gábor - Major Anita   (Magyar Nemzet)

Kik vagytok ti, gyepûôrök? – A burgenlandi 
magyarság vasfüggönyei (6.) 

landibb” fôutcáján, sajnos igazat kell 
adnunk azoknak is, akik szerint az sem 
tûnne fel senkinek, ha anyaszült mez-
telenül ballagnánk fel-alá –– annyira 
kihalt a település.

–– Alsóôrben nem szûnik meg egy-
könnyen a magyarság –– jelenti ki 
Horváth József polgármester ––, de a 
családban mindenkinek hozzá kell já-
rulnia az azonosságtudat megtartásá-
hoz.

A vegyes házasságban született Hor-
váth úr két lánya a felsôôri kétnyelvû 
gimnáziumban érettségizett, ehhez 
azonban jó alapot szolgáltatott a német 
és magyar ajkú nagymamák közös 
teherviselése: mivel hol egyikük, hol 
másikuk vigyázott a lányokra, azok 
perfekt kétnyelvûek lettek. Míg a 
polgármester csaknem egynyelvûvé 
vált a negyvenes évek végén született 
generáció többi tagjához hasonlóan. 
Amikor 1997-ben elfoglalta hivatali 
székét, valósággal vissza kellett tanul-
nia apanyelvét. A közgyûlések nyelve 
német maradt, mivel a „csatlakoztatott” 
németciklényi tagok nem beszélnek 
magyarul.

Horváth József szavaiból egyébként 
az derül ki, hogy a legmagyarabb oszt-
rák falu vezetése nem is olyan hálátlan 
feladat: noha folyamatosan csökken a 
falvak büdzséje, mert csökken a lakos-
ság –– a határba települt gigantikus 
ipari-szolgáltatói park évente még 
mindig 1,7 millió bevételt termel a te-
lepülésnek.

Csak legyen kire elkölteni, gondoljuk, 
miközben a kihalt község régi iskolá-
jához érünk. Az alsóôriekbe hajdan 
lelket verô legendás pap, a pannon-
halmi Galambos Iréneusz gyûjtötte 
könyvtár tetôterébe lépünk. Itt székel 
az alsóôri Magyar Média- és Infor-
mációs Központ (MMIK), amelynek 
szerteágazó tevékenysége tudományos 
kutatásra, nyelvjárásgyûjtésre, szak-
dolgozati konzultációra, kulturális 
rendezvényekre, kiállítások szervezé-
sére, honlap mûködtetésére is kiterjed. 
Az MMIK vezetôjének, Kelemen 
Lászlónak asztalán falapra feszített 
szögesdrótfoszlányt –– vasfüggönyda-
rabkát –– pillantunk meg. A telefon fo-
lyamatosan csörög: a magyar nyelvte-
rületrôl hol innen, hol onnan jelent 
keznek be érdeklôdôk, együttmûködést 
keresôk. Mint Kelementôl megtudjuk, 
ez a gyûjtemény Ausztria legnagyobb 
magyar nyelvû bibliotékája, mely 
egyedülállóan gazdag 1956 nyugati 

sajtóvisszhangja, illetve a nyugati ma-
gyar irodalom témakörében, amiért 
Nyugat-Európa távolabbi vidékeirôl is 
idezarándokolnak kutatók. Most éppen 
a svájci magyarság egyik képviselôje 
jegyzetel a sarokban.

–– Aki ma Burgenlandban a kisebb-
ségi kultúra ápolója, az idealista ––
mondja fanyar mosollyal Kelemen 
László. –– Hogy miért kopott ki a 
magyarságtudat az ôrvidékiekbôl az 
erdélyiekkel ellentétben? Valahol föl 
tudtak nézni Magyarországra, valahol 
nem…

Elindul a „piros busz” Németújvárról 
(Güssing), végigjárja a határ menti 
német és horvát falvakat, Pornóapá-
tinál átkukkant Magyarországra, föl-
veszi az iskolásokat, majd visszafor-
dulva szétszórja ôket az ausztriai 
elemi és középiskolákban. Kétóránként 
jár, reggel és este diákok, ingázók so-
kaságával igazolva a határok átjár-
hatóságát –– ugyanis Magyarország 
nyugati fele az uniós csatlakozás óta, 
persze már korábban is, tömegekben 
lepte el az ausztriai benzinkutakat, 
cukrászdákat, fürdôhelyeket, szôlô-
birtokokat és minden olyan „túloldali” 
munkahelyet, ahol örömmel látják a 
megbízható, nem túl nagy igényû, a 
törököknél mindenesetre százszor 
elfogadottabb magyar munkásokat. A 
tehetôsebb szülôk autóval hozzák-vi-
szik gyerekeiket: Ôriszigeten például 
tucatnyi magyarországi diák tanul a 
megszüntetett óvoda helyén terjesz-
kedô elemi iskolában, aminek feltétele 
a faluban bejelentett lakhely, de mint 
megtudjuk, a helyiek ezt szívesen 
megteszik. Így szivároghat el évente 
sárvárnyi gyerek a honi közoktatásból. 
De így kaphat erôsítést is az ifjúkorú, 
ingadozó burgenlandi magyarság.

Ami talán ennél is meglepôbb, hogy 
színtisztán német családok is mind 
gyakrabban íratják kétnyelvû iskolába 
gyermekeiket. Sôt az is megesik, hogy 
ôk ingáznak magyarországi intézmé-
nyekbe a határ közelében. Nagy a moz-
gás.

–– Reneszánsza van a magyar nyelv-
nek, és lassan trend, hogy az osztrákok 
is úgy akarnak többnyelvûek lenni, 
hogy ebbe a miénk is beleférjen ––
mutat rá Majthényi László, a Vas 
Megyei Közgyûlés fidesz–KDNP-s al-
elnöke.

–– Miközben a munkanélküliséget 
szajkózzák az osztrákok, nincs jó kô-
mûvesük, ácsuk, bádogosuk, úgyhogy 
kénytelenek a magyar pendlerekre, 
ingázókra hagyatkozni –– árnyalja a 
képet Firtl Mátyás, Gyôr-Moson-Sop-
ron megye közgyûlésének fideszes 
alelnöke. –– Sopronból és környékérôl 
naponta több mint tízezren járnak át 
Ausztriába. Mégis idôrôl idôre elôke-
rül a „magyarkártya”: ilyen volt nem-
régiben a soproni magánklinika „csik-
lóbotránya”, amikor az osztrákok azt 
állították, hogy ott nôkön tiltott mûté-
teket végeznek; vagy hogy a rendôri 
szervek háromszáz fôs belsô hiányát 
az osztrák hadsereg határon állomá-
soztatásával próbálják megoldani. A 
két régió közötti politikai viszonyt a 
habzó Rába vagy a heiligenkreuzi sze-
métégetô csak rontotta…

Közbevetjük, hogy az uniós csatla-
kozás óta a nemkívánatos magyaror-
szági elemek is sûrûbben tesznek 
látogatást Ausztria keleti peremén. És 
bár az osztrák rendfenntartó szervek 

politikailag kellôen korrektek ahhoz, 
hogy ne mondják ki, van „magyar 
bûnözés”, Burgenland és Stájerország 
bizonyos részein ma már nem hagyják 
a slusszkulcsot az autóban, s egyre 
gyakrabban kérdezik meg a lomgyûj-
tôket, ki adott engedélyt a ház elé tá-
masztott biciklik összeszedésére.

Firtl képviselô szerint ennek ellenke-
zôjét támasztják alá az osztrák belügyi 
statisztikák, de a kérdéssel kapcsolatos 
legnagyobb hiányosság a magyar kül-
politika súlytalansága. A két térség 
együttmûködését elômozdítani hiva-
tott, úgynevezett West–Pannon régió 
is lózunggá vált, mert nem mûködnek 
intézményei, régóta nincsenek egyez-
tetô ülések. Még az is elôfordulhatott, 
hogy amikor tavaly közösen megün-
nepelték a páneurópai piknik huszadik 
évfordulóját, a burgenlandi tarto-
mányfônök küldött szögesdrótot em-
lékbe a magyaroknak.

–– Ha az osztrákok uniós pályázatot 
nyújtanak be, maximálisan elvárják a 
támogatást; ha mi nyújtunk be, 90 
százalékos részesedést követelnek ––
sorolja a Gyôr-Moson-Sopron megyei 
alelnök. –– Kôkeményen képviselik 
nemzeti érdekeiket: környezetvéde-
lemre hivatkozva inkább megépítik a 
Burgenlandot észak–déli irányban át-
szelô S31-es autópályát, mint hogy se-
gítsék a mi 86-osunk körzetében meg-
épülô sztráda kivitelezését. A határ 
mentén a magyar paraszt sem ver-
senytársa az osztráknak, mivel ha 
utóbbi százszázalékos uniós támoga-
tást kap, akkor hazánkfia huszonötöt; 
az osztrákok egyszázalékos kamatra 
kapnak hitelt, míg nálunk még csak 
most szállították le tizenegyrôl hat szá-
zalékra. Az osztrák az itteni gazdától. 
veszi meg a szôlôt, majd eladja bur-
genlandi borként –– jóllehet a két tér-
ség egy tájegységként ugyanaz a bor-
vidék. Hab a tortán, hogy az ottani 
földmûves egészen a mezsgyéig szánt, 
aztán traktorával gond nélkül megfor-
dul akár a magyar oldalon –– míg ben-
nünket azonnal megbüntet a határon 
lesben álló rendôr, ha kisebb utakon 
autózunk át hozzájuk. Sajnos Magyar-
ország nem készült föl idôben a schen-
geni csatlakozásra, az eurorégió kiépí-
tésére. A kormány nem fejlesztette a 
határon átvezetô utakat, pedig az át-
járhatóság a határ mindkét oldalán 
fekvô települések, mi több, az egész 
régió alapvetô érdeke –– összegez az 
alelnök, aki ezt a magyar parlamentben 
is számtalanszor szóvá tette.

--- És a burgenlandi magyarok…?

--- Ôket nem kényszerítették arra az 
osztrák életkörülmények, hogy min-
denáron küzdjenek identitásuk megôr-
zéséért. Biztosan nem felejtették el, 
hogy valaha magyarok voltak, de ma 
már úgy tûnik, számukra ez nem lét-
kérdés.

Ott van például Wimmer Ágoston, 
aki nem csupán felvirágoztatta Felsô-
lövô (Oberschützen) magyar nyelvû 
iskolakultúráját, de német ajkú létére 
a forradalom kitörésekor a helyi nem-
zetôrség élére állt. Neki létkérdés volt. 
Ma fagyos csönd övezi alakját Burgen-
landban. Vagy ott van Liszt Ferenc, 
Haydn, az Esterházyak, a Batthyá-
nyak, és sorolhatnánk az egykor ola-
jozottan mûködô, mert osztatlan régió 
emblematikus figuráit. Tilcsik 
Györggyel, a Vas Megyei Levéltár 
igazgatójával arról beszélgetünk 
Szombathelyen, hogy Trianon nem 
csupán a vármegyéket meg a hagyo-
mányokat, de az archívumokat is ket-
tévágta.

–– Az impériumváltást követôen az 
osztrákok azzal szembesültek, hogy 
nyakukba szakadt rengeteg irat, 
amelybôl egy szót sem értettek ––
magyarázza az igazgató. –– Fôszol-
gabírói anyagok részben, települési 
levéltárak teljes egészében, nemesi 
magánarchívumok változó módon ke-
rültek át. A nyolcvanas évek elején 
Heves megyei levéltárosokat invitál-
tak Ausztriába, hogy feltérképezzék a 
köpcsényi Batthyány-birtok iratanya-
gát, ekkor merült föl az 1921 elôtti do-
kumentumok rendezésének igénye.

(Folytatjuk)

Mély fájdalommal de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal , akik ismerték és szerették, hogy

LÁSZLÓ MÁRIA
született Ôrszigeti Mária

2010. május 5-én, életének 72. évében tragikus 
hirtelenséggel elhúnyt.

Drága halottunkat 2010. május 27-én búcsúztattuk
a Farkasréti temetô Makovecz ravatalozójában.

Szeretô családja

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 
kaphatók.

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

Rendezvényekre
bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street

Leichhardt

Tel: 9569-2111
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. június 20-án vasárnap d.e. 11 órakor

  ISTENTISZTELET
a Magyar Templomban

Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

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

12 órakor ebéd a Bocskai nagyteremben
  12.30-tól presbiteri és nôszövetségi gyûlés

2 órától klubélet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

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

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

SPRINGVALE (VIC) 
2010. június 20-án, vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Incze Dezsô 

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Av)
KEW (VIC) 2010. június 20-án, vasárnap de 11.30 órakor

 ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Keresztesi Flórián László

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

2010. június 20-án, vasárnap de. 11.30 órakor 
 ISTENTISZTELET

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

ADELAIDE (SA) 
2010. június 20-án vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet Nt. Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán du. 2.30-kor BIBLIAÓRA

Mindenkit szeretettel hívunk
BRISBANE (QLD)

2010. minden vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet
ISTENTISZTELET

 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

 .Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor
 ISTENTISZTELET

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

GOLD COAST — ROBINA 
2010. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hirdet Nt.Kovács Lôrinc 

Cottesloe Drive és University Dr. sarok. Robina

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

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

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

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. Mindannyiunk nevében köszönet a vasárnapi izletes ebédet elkészítô 

Bogdanovitsz Ildikó ás András házaspárnak.

POPOVICS TIBOR 
1923. Kárpátalja — 

2010. május 30. Melbourne
Tibor az ötvenes évek elején telpedett le 

Adelaideben és azok közé tartozott, kik 
küzdöttek a Magyar Református Egyház 
megalapozása mellett. A kezdeti nehéz 
években ott állt, mint presbiter, lelkésze 
Nt. VAJDA LAJOS mellett, majd 1978-
ban áttelepedve Melbournebe a Nth. 
Fitzroy gyülekezetbe vállalt presbiter-
séget, és küzdött Nt. Dr. ANTAL mellett 
jóban, rosszban. A 80-as években taxit 
vezetett és munkája miatt kissé eltávo-
lodott közösségünktôl, de 1992-ben a 
templom melletti unitok elkészülése 
után, ô volt azoknak elsô lakója. Az évek 
folyamán az utcára nézô lakása elôtt 
gyönyörû kertet varázsolt és gondozott.

Utolsó éveiben visszahúzódva, jóformán 
csak kis kertjének élt. Halála után, éjjeli 
szekrényén nyitott bibliát találtunk. Hívô 
kálvinista magyar volt.

Tiborkám..., hosszú évtizedekig együtt 
imádkozó gyülekezeti tagjaink emléké-
ben élni fogsz. Nyugodj békében! 

Gyülekezeti hírek
A vasárnapi Istentisztelet keretében emlékezett Dézsi Csaba az IGE  

mértéke alatt, a világtörténelem legtragikusabb és legigazságtalanabb 
békeparancsáról, Trianonról. Tábori Piroska „Üzenet Erdélybôl” címû 
versét Csutoros Csaba adta elô, nagyszerûen.

Gyülekezetünk
a Nth. Fitzroy Magyar 
Templom Csarnokában 
EMLÉKFALAT

állított az örökpihenôre 
tért honfitársaink 

hamvainak
elhelyezésére.

Az emlékfalban 
elhelyezett hanvakat 

az Egyház kegyelettel 
megörzi és 

gondoskodik arról, 
hogy a hamvak elôtt 

mindig friss virág 
legyen.

Az urnahelyekkel 
kapcsolatos

felvílágosításért hívja 
Nt. Dézsi Csaba

0414-992-653, vagy 
Csutoros Csabát
9439-8300 számon. 
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Az iszlám lándzsái A templomtorony a legôsibb óriás-
plakát. Bevésôdik a lélekbe, és még a 
hitetlen ember számára is a hitél-
mény felé félig tárt kapuként jelen-
való. A gyerekkori kirándulások fel-
idézésekor a képbe be-beköszön egy 
templomtorony vagy egy kósza ha-
rangszó. A kiemelkedô tereptárgyak 
prófétai eréllyel alkalmasak az ész-
revétlen világnézeti finomhangolás-
ra. Egyiptomról még most, sok ezer 
évvel az utolsó fáraók halála után is 
elsô képzettársításként a piramisok 
ugranak be a legtöbb embernek. Az 
elefánt és a kô nem felejt. Meglehet, 
a tálibok épp ezért lövették szét a 
bámijáni Buddha-szobrokat. Féltéke-
nyek voltak hatalmukra, végképp el 
akarták törölni a nem iszlám emléke-
zetet. A minaretépítést elutasító 
svájciak, a lakosság 57,7 százaléka is 
tart a kövek hatalmától. Nem akarja, 
hogy egy szerelmespár a megismer-
kedésük pillanatát idézve így nosz-
talgiázzon: Emlékszel, amikor a mi-
naret felé andalogtunk, és elôször 
megcsókoltál?

A minarettörvény a látványtérbôl a 
hittérbe ûzi viszsza az iszlámot. Kö-
zügybôl, közhatalomból bizonyos ér-
telemben magánüggyé, magánérdek-
ké fokozza. És épp ez az, ami sokak 

nak nem tetszik. Nem tetszik a jog-
védôknek, a neoliberális és multikul-
turális apostoloknak –– többek között 
épp azoknak a multikulti értelmiségi-
eknek, akik mindig is a keresztény 
vallás magánügyi besorolásáért kar-
doskodtak. És nem tetszik Moam-
mer el-Kadhafinak se, aki a mina-
rettörvényre hivatkozva egyenesen 
szent háborút hirdetett meg Svájc 
ellen. Tegyük hozzá, a líbiai elnök 
dzsihadista felbuzdulását jelentôsen 
fokozta az a tény, hogy erôszakoskodó 
fiát kitessékelték egy svájci luxus-
szállodából, hiszen a Mohamed-kari-
katúrák keltette hisztérikus felhábo-
rodáshoz mérve a minarettörvény 
felett diplomatikusan szemet hunyt 
az arab világ.

Talán nem véletlen, hogy épp a 
svájciak léptek elôször. Szellemileg 
Svájc ugyanúgy sziget, ahogy föld-
rajzi értelemben Nagy-Britannia az. 
Ami Svájcban megtörtént, az nem 
elszigetelt eset. Franciaország és 
Belgium is megszavazta a fejkendô-
törvényt. A szigetország Svájc azt 
kérdezi Európától: megvédhetlek-e? 
Ma még az euroatlanti szellemiségû 
Európa többsége nem kér ebbôl a 

fajta védelembôl. Nem hajlandó ön-
védelmi problémaként értelmezni 
egy vallási ügyet.

Mondunk Európát, mondunk Nyu-
gatot, mondunk kereszténységet is, 
olykor keresztény Európát is, ám 
vegyük észre, a reneszánszot értjük 
rajta valamennyien! Nem Európa és 
az iszlám, a kereszténység és az isz-
lám vagy a Nyugat és az iszlám kö-
zött feszül valóságos ellentét, hanem 
a reneszánsz és az iszlám között, 
vagy legyek még merészebb: a re-
neszánsz és a világ „maradéka”, 
értsd: a többi kultúra közt. A rene-
szánsz az a tisztítótûz, amelynek 
zsarátnokából a világhódító moder-
nitás kikelt, és ez az a tisztítótûz, 
amelyen nem ment át sem az iszlám, 
sem a hindu világ, sem Kína. Szó 
szerint tisztítótûz, hisz benne vannak 
az inkvizíció máglyái is. Idehallom a 
ropogást Giordano Bruno alól. És 
ez hiányzik másutt. Elég átcsöppenni 
máshová, és az ember tüstént érzi: ez 
nem Európa. Itt valami nincs meg, 
de hogy mi nincs, azt megfogalmazni 
nagyon nehéz, egymásnak annyira 
ellentmondó értékek alkotják. A re-
neszánsz következményi hálójában 

egymással utólagosan megbékélve 
ott ficánkol egymás mellett ––le-
gyetek lélekhalászok! –– Giordano 
Bruno és Savonarola, inkvizíció és 
felvilágosodás, reformáció és ellen-
reformáció, antiklerikalizmus és fa-
natizmus, racionalitás és tömegté-
boly, kapitalizmus és baloldaliság. 
Alig hihetô, hogy akadhat bármi, ami 
ebbe a kavalkádba nem illik bele. Ha 
csak épp nem az iszlám.

Erdogán török miniszterelnök sze-
rint a minaretek az iszlám lándzsái. 
A holokauszttagadást az örmények 
vonatkozásában állami szinten gya-
korló Törökország EU-tagságáról 
filozofálgató Európának szokatlan 
tájképekre kell felkészülnie. Szél-
malmokra és minaretekre. Persze az 
is meglehet, hogy a minaretek a ma-
guk ôsiségével egy idô múlva ugyan-
úgy szervülnek majd az összképbe, 
mint ahogy a maga idegborzoló mo-
dernitásával szervült egy idô múlva 
Párizs látképébe az Eiffel-torony. 
Fukuyama és Huntington immár a 
múlt. Most ott tartunk, hogy az isz-
lám és a reneszánsz folyamatosan 
„bepróbálkozik” egymásnál. Eszmei 
szinten a reneszánsz áll vesztésre. 
Identitásban az iszlám erôsebb nála, 
csakhogy van valami, ami olykor 

még az identitásnál is meghatározóbb 
–– és ez az életmód. Ahogyan élsz. A 
Nyugat, a reneszánsz e téren nyerô. 
Azt, hogy mit gondolj, most más 
mondja meg, de azt, hogy miképpen 
élj, a Nyugat írja elô szinte minden-
kinek. Az életmód észrevétlenül be-
hatol az ideológiailag szigorúan elle-
nôrzött városfalak mögé. Rómában 
müezzin ébreszt, Jakarta karaokebár-
jaiban pedig Michael Jackson-szá-
mok alá tátogsz, így ér ott utol az éj. 
Hosszú XXI. századra készülhetünk. 

Sebeôk János 
(Magyar Nemzet)

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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„Trianon 90. Gyertyafényes 
Megemlékezés 

Melbourneben”
„Nem kell beszélni róla sohasem, de 

mindig, mindig gondoljunk reá”, írta 
Juhász Gyula Trianon címû versé-
ben. A mûalkotás mondanivalója nem 
más mint az emlékezet megörzésének 
fontossága. A nemzeti fájdalom nap-
jának és a trianoni békeszerzôdés 
igazságtalanságának el nem felejtése 
tulajdonképpen egyenlô azzal amit 
úgy fogalmazhatnánk meg, hogy csak 
azt veszítjük el igazán amirôl önként 
lemondunk. Amíg emlékezünk, éltet-
jük és tovább adjuk a reménység láng-
ját, addig a magyarságra erôszakolt 
békediktátum nem éri el célját. Ezt az 
eszmét öltötte testbe a június 4-én 
megtartott Gyertyafényes Megemlé-
kezés is a melbournei Magyar Központ 
emlékparkjában.

Mint ismeretes, Magyarok Világszö-
vetségének Ausztrália-i csoportja min 
den évben a nemzeti tragédia napján 
emlékezik meg az európai történelem 
egyik szégyenfoltjáról, a magyar nem-
zet szétdarabolásáról.

 Este 7 órára harangzúgás hívta közös 
emlékezésre a melbournei magyaro-
kat, majd a Magyar Himnusz elének-
lése után megkezdôdött a gyertyagyúj-
tás. A fiatalságot képviselve, az MVSZ 
központi gyertyáját Jobbágy Adél és 
Anton Jeffrey gyújtotta meg. A meg-
jelentek ebbôl vették a lángot, majd 
gyertyáikat, a szívet szorongató éne-
kek dallamára a hôsi emlékmûre he-
lyezték Egy-egy pislákoló láng száz, 
meg száz, az anyaországtól elszakított 
lelket szimbolizált.

Ezt követôen a megjelentek Petô 
Gábor atya vezetésével közösen 
imádkoztak.

Juhász Gyula gondolatai Miskei Ró-
zsa drámai szavalatán keresztûl ele-
venedtek meg és az üzenet ott lebegett 
fölöttük az alkonyatban, csupán a pis-
lákoló gyertyák meg-meg libbenô tán-
ca bontotta meg az emlékezés ko-
morságát.

Az egybegyûltek az MVSZ által kia-
dott „Hogyan történhetett?!”  Kiált-
vány Trianon 90. évfordulóján címû 
dupla CD-n található idézetekbôl hall-
hatták európai államférfiak vélemé-
nyét a trianoni békediktátumról.

Arról, hogy ez a történelmi döntés 
hogyan érintette a délvidéki lakosságot 
Fliszár Nelly beszélt.

A megemlékezés méltóságát növelte 
a Szent Istán templom tornyában meg-
konduló harang, mely az MVSZ fel-
hívásához csatlakozva 5 percen ke-
resztûl zúgott, mintegy továbbítva az 
1920-ban ötbe vágott ország jajkiáltá-
sát.
Antal Péter a 90. évfordulóra írt Tri-

anontól tovább címû saját versét sza-
valta, melyben eképpen elmélkedik

„Nem kell kilencven év nekünk,
Mert ha összefogva jót így teszünk,
Isten vissza ad népének hazát,
Hol a hithû magyar mindig barát.”
Beszédében Jobbágy Sándor, az 

MVSZ Ausztráliai Országos Tanácsá-
nak elnöke kifejtette, hogy az idei or-
szághatárokon és kontinenseken átí-
velô harangzúgás már nem a 90 éves 
nemzeti tragédia hangja, hanem az 
Egységes Magyar Nemzet új korsza-
kának hírnöke.

A határon túli magyaroknak állam-
polgárságot biztosító törvény híre 
mindenkiben megcsendítette a re-
mény harangját és ezt az optimizmust 
erôsítette a Magyar Országgyûlésnek 
azon határozata, mely A Nemzeti 
Összetartozás Napjává nyilvánította 
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a trianoni békeszerzôdés aláírásának 
napját, június 4-ét.
Nagy Gábor mesteri alakításában a 

Szózat szavai, „Hazádnak rendületlenül 
légy híve, ó magyar” drámai határo-
zottsággal csendültek fel a ködös ho-
mályban.

Petô Gábor atya megáldotta a gyüle-
kezetet, majd a megjelentek együtt 
imádkoztak a magyar nemzet felemel-
kedése és egységének megerôsödése 
érdekében.

A megemlékezés az Erdélyi Himnusz 
eléneklésével ért véget.

Köszönet a megjelenteknek és a szer-
vezôknek egyaránt. Találkozunk jövô-
re, ugyancsak június 4-én.

J.S.

Kék Duna-D.M.SZ 
rendezvény

Május 29-kén, szombat este a Kék 
Du-na-D.M.SZ rendezvényében egy 
olyan élményben részesült a Melbour-
ne-i magyarság amit sokáig nem fog 
senki elfelejteni. Dj Sanyi és Péter 
Szabó Szilvia, a híres Nox együttes 
énekese, szórakoztatta a megjelent 
vendégeket. Fiatalok és idösebbek 
hallgaták Péter Szabó Szilvia gyönyörû 
énekeit és mindenki elvolt ragadtatva 
Szilvia gyönyörû hangjával. Rövid 
szünetben Dj Sanyi Karaokéval foly-
tatta az estét amiben sok fiatal részt 
vett, öröm volt nézni hogy Melbourne-
ben ilyen sok tehetséges fiatal énekes 
van, persze sok idôsebb ember is 
megmutatta hogy bennük is van te-
hetség. Ezután Szilvia ujra fellépett és 
a közönség szinte már alig várta hogy 
hallhasák a müvesznô legnagyobb 
slágereit. A mûsor után Szilvia be-
szélgetett és leállt fényképezkedni a 
vendégekel, ezzel is nagy örömet oko-
zott a sok sok vendégnek. Az est utolsó 
része Diszkóval folytatodott és minden 
ki nagyon jól érezte magát.Szeretettel 
köszönjük Péter Szabó Szilviának ezt a 
különleges és felejthetetlen estét, és 
remeljük hogy hamarossan újra vissza 
tér hozzánk és még egyszer részt 
vehetünk egy ugyan ilyen kellemes és 
szorakoztató estén mint amiben most 
részesültünk.

Tóth József

Megemlékezés Trianon 90. 
évfordulóján Canberrában

Szombaton, 2010. június 5-én délután 
gyülekeztek Canberra és környékén 
élô honfitársaink és családtagjaik Mo-
nash-ban, hogy megemlékezzünk a 
trianoni békediktátum aláírásáról. Az 
Árpádházi Iskola diákjaival egyetem-
ben mintegy 30-an jelentek meg, kö-
zöttük Doszpot István M.L.A., az ACT 
Multikulturális árnyékminisztere és 
Szabó Gábor evangélikus lelkész, 
akik együttesen felállva énekelték el a 

magyar himnuszt.
Óvári Attila üdvözölte a vendégeket, 

és bejelentette, hogy a magyar parla-
ment az aláírás napját az Összetartás 
Emléknapjává nyilvánította és ezzel 
megtette az elsô komolyabb lépést a 
Trianonban szétszakított magyarság 
ismételt egybe fonódásához. Ezt köve-
tôen Dr. Cser Ferenc mondta el meg-
emlékezô beszédét, melyet a magyarul 
nem tudó családtagokra való tekintet-
tel Bogsányi Dénes fordított angolra 
és olvasta fel párhuzamosan a magyar 
beszéddel.

elô felváltva, mely versszakok utolsó 
két sorát a hallgatóság is velük együtt 
mondta. Ezt követôen Budai Rose-
mary — az iskola felnôtt diákja! — 
mondta el „Október 6-ra” címû versét. 
Ôt Molnár Olga az iskola tanára 
követte, aki József Attila sokáig be-
tiltott versét, a „Nem! Nem! Soha!” 
címût adta elô nagy átérzéssel. Ifjú 
Óvári Attika ez után a Vályi Nagy 
Géza „Három könny van szem-
pillámon” verset szavalta el.

június 4-ét a parlament az Összetartás 
Emléknapjává nyilvánította.  

GREATER DANDENONG 
IDÔS MAGYAROK 

SZÖVETSÉGE
2010. évi összejöveteleit minden hó-

nap elsô és harmadik hétfôjén tartja a 
Noble Park Community Centerben 
Ross Reserbe.

2009. decemberében a klub hangu-
latos karácsonyi ebéd keretében tar-
totta az év utolsó és egyben évzáró 
összejövetelét. 

A Vezetôség önzetlen munkája ered-
ményeként sikeres évet zártunk. Sok 
szép élményekben gazdag  kirándulá-
son, vettünk részt. Crow Cassinót is 
többször meglátogattuk, kisebb, na-
gyobb szerencsével.

Az ebéddel egybekötött zenés vasár-
napokat is mindenki kedvelte.

Ezután a vezetôség és a többi szor-
galmas vezetôséghez tartozók pár hét 
pihenôt tartottak. Megérdemelték a 
pihenést, mert idôt, fáradságot nem 
ismerve dolgoztak a Klub érdekében.

A Klub 2010. februárjában kezdte 
elsô összejövetelét, aminek szívbôl 
örült mindenki. Újra megtelt a terem 
ismerôsökkel, barátokkal. Újra együtt 
tartjuk a nevezetes ünnepeket. Hús-
vétot hagyományos húsvéti ebéddel 
ünnepeltük. Elôkerültek a csoki nyu-
szik és tojások. Amit ugyan nem nyu-
szi tojt, de ha már gyerekkorban ezt 
hallottuk miért ne higyjük el már most 
is. Április 26-án reggel 7 órakor 
kellemes szép idôben indultunk 5 na-
pos túrára, Adelaide és környékével 
ismerkedni. A busz kényelmes volt, de 
azért a sofôr két óránként megállt, 
hogy üléstôl elfáradt hátsófelûnk 
megpihenjen, és még ha valakinek 
egyébdolga van azt elintézze. Déli 
pihenô alatt mire elintéztük dolgunkat, 
addig a vezetôség a parkban lévô 
asztalt szépen megterítette, és tele 
rakta sok finom étellel, amit felsorolni 
itt most sok lennem. Miután a veze-
tôség vendégszeretete jóvoltából jól 
tele ettük és ittuk magunkat, folytattuk 
utunkat. Közben már csak rövidebb 
pihenôkkel, hogy minél elôbb a Mo-
telba érjünk. Este 6 órára már meg-
érkeztünk, ahol szép tiszta szobákkal 
és finom vacsorával vártak minket. 
Vacsora után pihenôre tértünk, hogy a 
hosszú út fáradalmait kipihenve, 

A hallgatóság tetszésnyilvánítását 
követôen Király Aliyah ült a zongo-
rához és játszott Bartók szonatinát. 
Ezt követôen az Árpádházi Iskola ta-
nulói álltak a közönség elé és az aradi 
tizenhármakra emlékezô verset adtak 

A megemlékezés kedves színfoltja 
volt, amikor az Árpádházi Iskola di-
ákjai két népdalt énekeltek el, majd 
zárásként az Iskola gyermek és 
felnôtt diákjai egyaránt felsorakoztak 
és a kö-zönséget bevonva énekelték el 
a Szé-kely Himnuszt és a magyarok 
ôsi himnuszát, a „Boldogasszony 
Anyánk” kezdetût.

A megemlékezést beszélgetés és fa-
latozás követte, a rég nem-látott is-
merôsök üdvözölhették egymást és 
diskurálhattak mindennapjaink gond-
járól, éltetve, hogy a trianoni gondolat 
végre megérett és Magyarországon 
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reggel elinduljunk Adelaide és kör-
nyékével ismerkedni. Természetesen 
Barossa Valley sem maradhatott ki a 
programból. Finom borokból kóstol-
gattunk. Ha valakinek nagyon ízlett 
vehetett is a jó nedûbôl. A kóstolgatás 
senkinek sem ártott meg. Közben egy 
autó kiállítást is megnéztünk. Érdekes 
volt látni az 50-60 év ezelôtt gyártott 
autókat és összehasonlítani a mai mo-
dern autókkal. Következô nap reggeli 
után városnézésre mentünk és be-
vásároltunk. Ebéd után kis pihenôt 
tartottunk. Utána mentünk a kilátóhoz, 
de sajnos mivel sûrû köd volt, nem 
láttuk a város szépségét, pedig, fe-
lülrôl nézve gyönyörû látványban lett 
volna részünk. Ezután mentünk egy 
régi Harndorf nevû német városkába, 
ahol már vártak ránk és finom éte-
lekbôl válogathattunk. Innen vacsora 
után kaszinóba mentünk, szerencsét 
próbálni. Következô nap Viktor Har-
borba mentünk, itt sokat sétálhattunk 
a városban és láthattuk a régi híres 
lóvasutat. Még most is ló húzza a ko-
csit. Akinek kedve volt fel is ülhetett 
rá.

Utunk során láttunk egy nagyon öreg 
fatörzset, aminek ürege olyan nagy 
volt, mint egy sátor. Ennek a fá-nak az 
a története, hogy 1885-ben egy német 
férfit ide hozta a sorsa, lakás híján 
ennek a fának az üregében la-kott két 
évig. Ezután megnôsült és még az 
asszonnyal éltek itt három évig, mikor 
már gyerekük született akkor mentek 
házba lakni. A házas-párnak 16 
gyereke lett, akik ma már a világban 
szétszóródva élnek. A monda szerint 
még magyar asszony is került a 
családba.

Utolsó napunkon szerencsére sike-
rült még a Szent Péter katedrálisba is 
bemenni, ami nagyon szép.

Sok szép emlékkel gazdagodva, a kö-
vetkezô nap reggel korán indultunk 
vissza Melbournebe. Este hat óra után 
megérkeztünk a klubhoz, ahol már 
vártak a hozzátartozók. Haza érve a 
vezetôség azonnal munkát talált ma-
gának. Vasárnap zenével egybekötött 
zenés délutánt tartott. Május 3-án a 
Kaszinóba mentünk ismét szerencsét 
keresni. 

Május 17-én az édesanyákat és 
nagymamákat köszöntöttük. Az ajtón 
belépô anyákat egy-egy rózsaszállal 
köszöntöttük. Finom térítésmentes, 
ebéd után, még tombolán sok szép 
ajándék talált gazdára.

Ezúton is mindenkinek jó egészséget 
kívánunk, és szeretettel várunk min-
denkit.

A vezetôség nevében: 
F.I.

Trianon Megemlékezés 
a trianoni békediktátum 90. 
évfordulójáról Sydneyben

Tavaly még „irredenta propagandá-
nak” vette jóhiszemû meghívásomat 
trianoni megemlékezésünkre az az EU 
képviselôire szavazó hölgy, a meg-
szüntetett Sydney konzulátuson. Azóta 
sok minden megváltozott. Nemzeti 
Összetartozás Napja lett hivatalosan is 
június 4., törvénybe iktatták a Magyar 
Parlamentben! A kettôs állampolgár-
ság elnyerése sem álom ma már 
azoknak, akiket ez a könyörtelen béke-
diktátum, a megcsonkított hazánk ha-
tárain kívül talált. 

Ezekkel a felemelô érzésekkel szí-
vünkben gyûltünk össze olyan sokan a 
Punchbowl-i Magyar Házban, ameny-
nyien még nem voltunk soha, a Syd-
ney Trianon Társaság és a Hagyo-
mányôrzô Kulturális Szövetség (HID) 
közös rendezésében tartott megemlé-
kezésén. 

Csodálatos érzés volt látni azt a ren-
geteg fiatalt, sokat közülük cserkész 
egyenruhában. Nagyon szépen mutat-
tak mosollyal az arcukon azok a pa-
rányi magyar gyermekek, akik még 
fel sem tudják fogni, mekkora fájda-
lom, szomorú emlék ez a szüleiknek, 
nagyszüleiknek, mindenkinek, aki va-
lamilyen okból érintve lett Trianon 
ítélkezésének szégyenletes eredmé-
nyeivel. 

A mûsor vezetôje, Baranyi Marika 
kérésére, mindannyian hitet tettünk 
hazánkért a Hiszekegy kezdô soraival, 
majd Karasszon Attila, az Ausztráliai 
és Új-Zélandi Magyar Szövetség 
(AUZMSZ) tiszteletbeli elnöke, egyben 
a HID elnöke megnyitotta az emlék-
mûsort. Jelen volt még Canberrából az 
AUZMSZ elnöke Óvári Attila és 

kedves felesége Gabriella is. Szintén 
Canberrából érkezett meghívott elô-
adónk, dr. Cser Ferenc is.

Elsôként Harasta Dániel lelkes sza-
valata melegítette meg hallgatóságá-
nak szívét, Móra László: Magyar 
zászló címû versével, majd Chopin 
Nocturne-jét hallhattuk Thompson 
Isabella érett elôadásában zongorán.  
Második szavalónk Kantek Sári volt, 
aki fiatalságának csodálatos erejével 
szavalta el Reményik Sándor: Három 
szín címû költeményét. Majd hege-
dûszóló hangzott el Bishop-Dezsényi 
Sárika elôadásában, Járdányi Pál: 
Magyar tánc címû mûvét játszotta el 
nekünk nagyon szépen. 

Ezután Katona Rózsa következett, a 
flemingtoni Magyar Iskola igazgató-
nôje, aki már több mint húsz éve 
neveli a magyar iskola növendékeit, 
tanítja ôket magyarságra, hazasze-
retetre. József Attila: Bús magyar 
éneke címû versét adta elô. Ôt követte 
Nedeczki György: Székely karácsony 
címû verse Török András érett, szív-
hez szóló tolmácsolásban. Majd Ha-
rasta Emôke egy színes népdalcsokrot 
állított össze erre az alkalomra, Ma-
gyarország különbözô tájairól, meg-
melegítve árva szívünket itt messzi 
otthonunkban, távol szülôhazánktól. 

A sokáig mellôzött Sajó Sándor verse, 
a: Magyar ének 1919-ben címû követ-
kezett ezután, amit Baranyi Gyôzô 
adott elô, majd zongoramûvésznônk, 
Stopic Hannalore következett, aki 
Liszt Ferenc: Vigasztalás címû cso-
dálatos darabját játszotta el. Ezt kö-
vetôen Török Petra szavalta el Papp-
Váry Elemérné, Sziklay Szeréna 
Hitvallás címû csodálatos versét, a 
magyarság legmélyebb érzéseit tol-
mácsolva. Ezután következett a Tri-
anoni emlékbeszéd, amelynek meg-
tartására, a canberrai dr. Cser Fe-
rencet kérte fel a mûsor rendezôje 
Török Zsuzsanna. 

Ebben a beszédben az elôadó rész-

Tisztelt Szerkesztôség! 
Ez uton szeretném kifejezni köszönetemet a Magyar Élet támogatásáért az 

elôzô években a festészetem iránt is úgy szintén a közelmultban rendezett 
képkiállításommal kapcsolatba a Victorian Artists Society Galleries-ben.

Hálásan köszönöm a kedves Bagin Lívia sok segítségét és hogy a megnyítóra 
is eljött. 

Köszönöm a szépszámu kedves vendég megjelenését a hideg idô ellenére is.
Örömmel üdvözölhettem Petô Gábor Atyát munkatársaival. A Magyar 

Központ, Vitézi Rend, Erdélyi Szövetség és Trianon Társaság képviselôit úgy 
szintén az Ausztráliai Kisujság szerkesztôjét. 

Utolján de nem utólsósorba köszönöm az MHTV munkatársai Incze Margit és 
Károly fáradhatatlan munkáját és barátságát.

A nagy multu Galléria falai nem hiszem hogy ennyi margyart már láttak.
A kiállítást egész idô alatt sok kedves magyar és ausztrál illetve másnemzetü 

vendég tekintette meg. Érdeklôdéssel olvasták az ismertetést a magyar 
közösségrôl.

Idézet Ábrányi Emiltôl: 
„Úgy éljetek kint a nagy világba míg vándorlástok bús évadja tart, hozzatok 

fényt Nemzetünk nevére, hogy bennetek tiszteljék a magyart.” — Talán ehhez 
egy kicsit mi is hozzá járultunk.

Tiszelettel és köszönettel 
Mrena Teréz 
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letesen ismertette velünk az egész 
trianoni tolvajlás elôzményeit, kiváltó 
okait, majd szomorú következményeit. 
A nagy alapossággal készített beszéd 
megjelent hazai fórumokon is, sôt az 
internet segítségével szerte az egész 
világon, ahol magyarok élnek. Még a 
gyermekek is nagy csendben hall-
gatták végig ezeket a nehéz szavakat. 

Mûsorunk második részét kiváló 
festônk és költônk: Mécs János kezd-
te, aki saját versét szavalta el nekünk. 
Kiskôrös szülötte ô, jellemzi életerô és 
lendület, a napokban ünnepli 80. szüle-
tésnapját. Az Isten éltesse sokáig! 
Mécs Jánost a délvidéki származású 
Matuska Magda követte, aki szintén 
saját szerzeményét adta elô, amit akár 
el is énekelhetett volna nekünk, mivel 
sokáig kántor helyett, elôénekesként 
mûködött. Ezután Chopin: Gyászindu-
lóját hallhattuk Stopic Lóritól, majd 
Bene Ferenc, a Független Magyar 
Szabadságharcos Szövetség vezetô-
jének remek tolmácsolásában, Timon 
Tibor: Öröktûz címû versét hallhat-
tuk. 

Az erdélyi születésû Csíki Magdolna 
elcsukló, gyengülô hangjának utolsó 
erejével mondta el nekünk Reményik 
Sándor: Nem nyugszunk bele címû 
költeményét. 
Hegyi Vanda Geszti Péter népszerû 

szerzeményét énekelte el,  „Magyaror-
szág” címmel amit olyan gyünyörûen 
adott elô, hogy sokaknak kicsordult a 
könny is a szemébôl.

Megható élményt jelentett, amint a 
30. számú Kôrösi Csoma Sándor fiú 
csapat és a 66. számú Papp-Váry Ele-
mérné nevével fémjelzett leány-
csapat tizenhárom tagja erre az alka-
lomra különleges programmal készült. 
Teljes elsötétítésben, gyertyával a 
kezükben mondták el egymás után a 
„Hitvallás” címû költemény verssza-
kait. A leánycsapat  névadója, Papp-
Váry Elemérné, Sziklay Szeréna 
erdélyi költônô  életével fizetett eze-
kért a sorokért! 

A mindössze 31 évet élt Dsida Jenô 
erdélyi író versét, a „Magyar zsoltár”- t 
Baranyi Gyôzô mondta el. Ez a vers a 
költô halálát megelôzô évben készült, 
és amikor elôször felolvasta az erdélyi 
szépírók társaságában, azt mondta 
neki a „nagy öreg” Kós Károly, hogy  
„Te taknyos, hogy merészeltél ilyen 
csodálatos verset írni? „Azzal szorosan 
magához ölelte. Sokáig nem adták ki 
ezt, a szerintem az egyik legszebb 
magyar verset, amely szellemiségé-
ben, mélységes hitében, mondanivaló-
jában egyedülálló. A vers utolsó so-
rainak megértéséhez ismerni kell a 
vers megszületésének körülményeit. 
Amikor a költô 1937-ben egy este a 
Zsoltárok könyvét olvassa, valami 
megváltozik benne. Megérti, hogy mi 
vagyunk a rab nép (erdélyi magyar-
ság), mi vagyunk fogságban, és a mi 
Jeruzsálemünk ez a sokat szenvedett 

Magyarország. 
Mûsorunk utolsó részében Szomor 

Iván versét, a Trianoni Himnuszt 
énekeltük el közösen, ami a Székely 
Himnusz dallamára íródott. Megegye-
zik vele elsô versszakában, s utána a 
Délvidék, majd a Felvidék sorsát tol-
mácsolja nekünk ügyesen szerkesztve. 
A mûsor befejezéseként elénekeltük 
együtt a Himnuszt.

Felemelô nap volt ez a vasárnap, 
hosszúra nyúlt sokaknak, mert az 
elôadás végén még összeült a Trianon 
Társaság, és a HID (Hagyományôrzô 
Kulturális Szövetség). Ezen az ülésen 
közösen megszavazták a jelenlévôk, 
hogy a teljes bevételt felajálják a ma-
gyarországi árvíz súlytotta károsultak 
javára. Az adományokból $ 2.905.- jött 
össze, ebbôl a Trianon Társaság és a 
HID rendezvényébôl $ 700.- folyt be, a 
többi egyéni adományozók jóvoltából 
gyûlt össze. (Csonka József és Teréz 
$1,000.00, Karasszon Attila és Török 
Zsuzsanna $50.00, Török András 
$10.00, Vozáry Györgyi $100.00, 
Maros Ilona és István $100.00, Kovács 
Krisztián és családja $20.00, Matuska 
Magda és Dujmovics Géza $100.00, 
Baranyi Gyôzô és Marika $70.00,  
Katona Rózsa $25.00, Goór Gyögy 
$20.00, Mécs János $50.00,  dr. Molnár 
Szilvia $50.00, Vörös Mészáros Zsu-
zsanna $100.00, Vörös Dániel $100.00, 
Vörös István $100.00, Broese Mária 
$10.00, Harasta István $50.00, Varga 
Erika $100.00, dr. Kalotay Eszter 
$50.00, Horváth Zoltán $10.00, Kalándy 
Imre és Gizella $20.00, Gerecs Károly 
és Gyöngyi $50.00, Kardos Béla 
$20.00.) 

Kilencven év után, még az idôjárás is 
kedvezett nekünk, elôbújt a nap, két 
hetes esôzés után reánk mosolygott. 

Néhány évvel ezelôtt Csíksomlyón 
jártam, a forradalom ötvenedik év-
fordulóját követô ôszön. Már hallottam 
korábban, hogy ha tiszta szívvel kéri 
valaki Boldogasszony anyánkat, Bab-
ba Máriát, akkor az megsegíti. Eleinte 
nem hittem benne, de amikor nagy ba-
junkat látva elhatároztam magam, 
mégis imádkozni fogok hozzá, s meg-
kértem ôt, hogy segítsen rajtunk, 
megtévesztett magyarokon. Fel-
néztem rá, egyenesen a szemébe, és 
megérintettem lábát. Azóta minden 
megváltozott! Nem tilos többé Tri-
anonról beszélni, megszüntették jel-
képesen a határokat még a lelkünkben 
is, kétharmados többséggel akartak 
változást a magyar emberek, amolyan 
forradalom-félét indított el bennük. 

Bízzunk kormányunkban még ha ne-
hézségek árán is, de kivezet majd ben-
nünket ebbôl a helyzetünkbôl, ne kell-
jen csalódnunk, mint megannyiszor 
tettük korábban. Jó volt így együtt 
lenni, hazánktól talán a legtávolabb 
esô sarkán a földnek. 

Baranyi Gyôzô 
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léval olasz bajnokságot és kupát, nem 
mellékesen pedig Bajnokok Ligáját 
nyert… 
Ki más: Dzsudzsák! 
No de vágjunk is bele: az amszterdami 

ArenA-ban (miután hosszasan köszön-
tötte 68 ezer drukker a visszavonuló 
Edwin van der Sart) hazánk válogatott-
ja két percig fuldoklott a holland 
passzolgatásban, majd a 6. percben 
Torghelle egymás után két technikai 
trükköt is bemutatott, melyek után 
ritkán látható, lapos keresztpasszal 
hozta játékba a jobbszélen kiugró 
Dzsudzsák Balázst, a PSV játékosa pe-
dig van Bronckhorsttól nem zavartat-
va kipókhálózta Stekelenburg kapujá-
nak jobb felsô sarkát. 1–0-ra vezettünk! 
(Dzsudzsák hollandiai idôszakában 
már kétszer is játszott ezen a pályán az 
Ajax ellen, mindkétszer gólt lôtt.) Kis-
vártatva Huszti is próbálkozott ugyan-
ezzel, de összezártak elôtte. Tíz perc 
elteltével az oranje magára talált, de 
van der Wiel beadásáról még mindenki 
lemaradt, és Kuyt fejjel és szólóból 
sem tudott eredményes lenni. 

A 21. percben aztán góllá ért a holland 
nyomás, a hazaiak legjobbja, Dirk 
Kuyt lesodorta Huszti lábáról a labdát, 
majd visszapasszolt Robin van Persie 
elé, aki középrôl, takarásból nem hi-
bázott (1–1). Négy perccel késôbb 
Kuyt (vagy Juhász…) maga is betalált, 
de Florian Meyer bíró érvénytelenítet-
te szabályosnak tûnô gólját. A félidô 
végére némileg enyhült a nyomás, és 
néha Dzsudzsák vagy Torghelle révén 
elôre merészkedhettek a fehérben ját-
szó magyarok. 
Az álom szertefoszlik 
Térfélcsere után megszabadultunk a 

rémisztôen jól játszó Kuyttôl — de 
csak azért, hogy a helyén Arjen Rob-
ben (eddigi csapatai például: Chelsea, 
Real, Bayern) tûnjön fel… az 51. perc-
ben meg is tréfálta a bizonytalankodó 

Bodnárt, de a középre játszás után 
Sneijder Fülöpbe lôtte a játékszert, s 
hiába ismételt Robben, Fülöp megint a 
helyén volt. Nem úgy az 55. percben, 
de egyáltalán nem az ô hibája volt, 
hogy van Persie-t hagyták kevergetni 
a tizenhatos elôtt, kiugratni van 
Bronckhorstot, majd gólt lôni középen 
Sneijdert, ami után a magyar védôk 
látványosan összevesztek (2–1). Ezek 
után Erwin Koeman lehozta az egyet-
len, valamennyire aktív csatárt, he-
lyén pedig a Videotonban vitézkedô 
fiatal védô-középpályást, Elek Ákost 
dobta harcba — érdemes megismétel-
ni: vesztes állásnál. 

A 61. percben megint Robben kezdett 
ôrjítô szólóba, majd még ugyanebben 
a percben a második holland gólt 
megelôzô támadásra kísértetiesen ha-
sonlító akció végén átpöckölte a labdát 
a rosszul vetôdô Fülöpön, megérdemel-
ten szerezve újabb találatot (3–1). Már 
ekkor szertefoszlott az álmunk, amit 
egy órával korábban, Dzsudzsák ve-
zetôgóljánál kezdhettünk álmodni... A 
macska-egér harc nem maradt abba, a 
71. percben Meyer helytelenül szögle-
tet ítélt Hollandia javára, és egy kis 
passzolgatást követôen van Bommel a 
lábak között óriási gólt zúdított a hosz-
szú alsóba (4–1). A 72. percben Sneij-
dert jutalomból lecserélte Bert van 
Marwijk kapitány, és még a hûsítô 
italt sem kapta kézbe, a helyére álló 
Elia a baloldalon felfutva elfektette 
Dzsudzsákot, Vanczákot, és Horváth 
lába között a bal alsóba belsôzött (5–1), 
Fülöpnek nem sok esélye volt. A ha-
todik holland gólt Robben helyezte el a 
magyar kapuban, kísértetiesen lemá-
solva Dzsudzsák gólját (6–1). A meccs 
utolsó perceiben Robben még bebice-
gett az öltözôbe — jobbulást kívánunk 
neki —, Erwin Koeman meg lehorgasz-
tott fejjel mehetett utána. Meglehet, 
nem sokadjára veszi az útját Magyar-
ország felé. 

HOLLANDIA–
MAGYARORSZÁG 6–1 (1–1) 

Amszterdam, 68 ezer nézô. 
Vezette: Meyer — Bornhorst, Willen-

borg (mindhárom német). 
Gól: Dzsudzsák (6. perc), van Persie 

(21.), Sneijder (55.), Robben (61., 78.), 
van Bommel (71.), Elia (74.) 
HOLLANDIA: Stekelenburg — van 

der Wiel, Heitinga (Ooijer, 61.), Mat-
hijsen, van Bronckhorst — Sneijder 
(73.), van Bommel, van der Vaart (de 
Zeeuw, 79.), de Jong — Kuyt (Robben, 
46.), van Persie (Huntelaar, 68.). 
MAGYARORSZÁG: Fülöp — Bod-

nár, Juhász, Horváth (Vadócz, 79.), 
Vanczák — Dzsudzsák, Szélesi, Huszti 
(Lázok, 68.), Bodor — Priskin, Torg-
helle (Elek, 57.). 

Birkózó Híradó
60 év után még mindig van magyar 

birkózó élet Ausztráliában!
A 2010 nemzetközi „Ausztrál Kupa” 

birkózóverseny május 22-23-án került, 
megrendezésre, Albert Parkban a 
gyönyörû „Melbourne Aquatic Center-
ben”.

A versenyeken kötöttfogásban ifi és 
felnôtt birkózók vettek részt, míg a 
szabadfogásban ifi, felnôtt férfi, és ifi 
és felnôtt lánybirkózók vettek részt, 
hét országból (a lányok a szabadfogású 
birkózást folytatják, mert a kötött 
fogás túlnyomó részben „kar-birkózás” 
attól a lányok mellei útba kerülnének, 
fogáskeresés közben és megsérülhet-
nének).

Míg a fönti versenyeken magyar 
származású versenyzôk sajnos nem 
voltak, de „Sydney 2000 olimpikon” 
Kovács László (W.A.), mint kezdô 
versenybíró vett részt. Remélem jól 
fog neki menni. A Szabó Lajos Perth-
ben még mindig edzôsködik.

A második jó hír, hogy a Melbourne-i 
Magyar Központban mûködött, Ma-
gyar Birkózó Klub többszörös Auszt-
rál ifi birkózó bajnok Lackó Róbert,  
kedves feleségével Leannel, bemutat-
ták a két szép fiuknak a Harrisonnak 
és az Alexandernak a birkózást. Míg 
mind a két kisfiúnak tetszik a birkózás, 

Harrison azonnal el akarta kezdeni, de 
a versenyre még nem volt készen.

Így úgy látszik, hogy még lehet több 
magyar származású ausztrál birkózó 
bajnokunk a jövôben. Ez ideig 13-an 
nyertünk birkózó bajnokságot (leg-
többen többet).

Sajnos, a harmadik hír szomorú, 
mert a szintén a Melbourne-i Köz-
pontban birkózott Altorjai József, aki 
Magyarországon levente korában kez-
dett birkózni és a Klubnak ô volt a 
legtehetségesebb, és leglátványosabb 
birkózója, május 22-én családja köré-
ben eltávozott közülünk. Mrs. Altor-
jainak, és kedves családjának ôszinte 
részvétünket fejezzük ki. Isten nyug-
tassa békében!

Mivel az olimpiai birkózás az a sport, 
amelyik a legkomolyabban hozzájárul 
a gyerekek, egyének teljes kifejlôdésé-
hez — úgy testileg, mint szellemileg,  
ajánlom a birkózást, minden fiúnak és 
lánynak, edzôi felügyelet alatt!

Befejezésül a magyar birkózó induló 
elsô két mondatát idézem:

„Fel-fel-fel birkózók, fel-fel-fel birkó-
zók a szônyeg sarkára,

Szép-szép a gyôzelem, szép-szép, de 
nehéz az ára!”

Magyar bajtársi becsülettel, és tisz-
telettel!

Ráskövy István

Óriási szégyen érte 
hazánk labdarúgását 

Amszterdamban 
Negyvenöt percen át elhitették ve-

lünk a hollandok, hogy van esélyünk 
Amszterdamban pontot szerezni a 
Hollandia–Magyarország labdarúgó-
mérkôzésen, ami számunkra papíron 
barátságos volt, hazai szempontból vi-
szont vb-felkészülési célokat szolgált. 
Dzsudzsák vezetôgólja csak arra volt 
jó, hogy belemélyesszük körmünket a 
narancsba, a finom falatok ellenben 
nem nekünk jutottak — óriási szégyen 
érte a magyar labdarúgást.
Jön a vébé. Hogy mennyire közel 

van, híven jelezte a szombat délutáni 
Hollandia–Magyarország kezdési idô-
pontja is; azért 14 órakor csaptak ösz-
sze a felek, mert a 6 nap múlva kez-
dôdô tornára már egy pár órával 
késôbbi géppel elrepül Bert van Mar-
wijk együttese (Dél-Afrikában Dánia, 
Kamerun és Japán vár rá az E-cso-
portban). 

Beszélhetnénk hosszan arról, hogyan 
készült a magyar válogatott a talál-
kozóra, de nem kezdhetünk mesékbe: 
Erwin Koeman, a mieink holland szö-
vetségi kapitánya a múlt heti, Né-
metország elleni, vállalhatatlan hazai 
blamázs (0–3) után egy-két napra szél-
nek eresztette a nemzeti tizenegyet, 
így csak a hét közepén, Ferihegyen ta-
lálkoztak újra Juhászék. Ráadásul 
Erwin Koeman nélkül, aki hollandiai 
otthonából ruccant át az „egymillió 
bicikli városába”, Amszterdamba. 
Legutóbb 7–1-re kikaptunk 
Ezzel szemben Hollandia válogatott-

jának minden oka megvolt, hogy ki-
csattanjon az önbizalomtól. A selej-
tezô-sorozatban 8 meccsbôl 8-szor 
gyôztek, a mostani felkészülési mecs-
csek alkalmával a szintén vb-résztvevô 
Mexikót (2–1) és Ghánát (4–1) is le-
gyôzték a szombati vendéglátók, és a 
Magyarországgal közös futballtör-
ténelem legutóbbi fejezete után is az 
oranje mosolya lehetett ôszintébb — 
1994-ben 7–1-re kaptunk ki. 

Még egy szó Koemanról: irányítása 
alatt a magyar válogatott a FIFA 
világranglistáján tapodtat sem lépett 
elôre (hazánk az 57., Hollandia a ne-
gyedik), és úgy hírlik, volna olyan fut-
ballcsapat, ahol kényelmesebb lenne 
számára a kispad, ugyanis könnyen 
lehet, az újjáalakuló MLSZ nem vele 
képzeli el a nemzeti csapat munkáját. 

Az mindenesetre jó kérdés volt a hol-
land–magyar elôtt, hogy mit sikerül 
kifundálnia a vb-elsôségre nem is 
annyira titokban aspiráló honfitársai 
ellen, idegenben. Az ellenfél kezdôcsa-
patában helyet kapott például Dirk 
Kuyt, aki a BL-ben, a Liverpool szí-
neiben gyôztes gólt rúgott a magyar 
bajnok Debrecen ellen, vagy éppen 
Wesley Sneijder, aki az Internaziona-

Schmitt Pál felkérésére összefogott a magyar 
sport az árvízkárosultakért

A Duna Televízió Összefogás Napok címmel meghirdetett jótékonysági mû-
sorfolyamában eddig 13, 3 millió forintot ajánlottak fel a különbözô sportágak 
képviselôi a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Schmitt Pál által összehívott 
rendkívüli ülésen az árvízkárosultak megsegítése érdekében.

Negyvenhárom szervezet — szakszövetségek, civil és állami testületek —- 
képviselôi jelentek meg a MOB által szervezett fórumon, amelyen az árvíz 
sújtotta települések megsegítése volt a téma.

Schmitt Pál szerint a tragikus helyzet cselekvésre ösztönöz, „szolidaritásra, 
összefogásra van szükség, amelybôl a magyar sport sem maradhat ki.” Az Or-
szággyûlés elnöke a Duna Televízió Sport Híradójának elmondta: „Arra kér 
minden sportembert, amatôr sportolót vagy akár szurkolót is, hogy csatlakozzon 
a kezdeményezéshez, amelyet a Duna Televízió sikeresen mûködtet. Ha a né-
zôk egy adományozó neve után azt is olvashatják, hogy „sport”, akkor tudni 
fogják, hogy a magyar sport mozgalmából érkezett az adott felajánlás.”

Schmitt Pál kezdeményezte a sportági szakszövetségek vezetôinél, hogy 
kérjék fel igazolt sportolóikat: legalább ezer forinttal járuljanak hozzá a károk 
enyhítéséhez a Duna TV által mûködtetett segélyvonalon.

Közölte: bízik abban, hogy a magyar sport ez alkalomból is megmutatja az 
erejét, és mindenki kiveszi a részét a közös összefogásból. Schmitt Pál beje-
lentette: a MOB ötmillió forintot ajánl fel a cél érdekében, a sportági szak-
szövetségek pedig az eddigi felajánlások alapján 8,3 millió forint készpénz 
átutalására és több mint 500 gyermek táboroztatására tettek ígéretet. Hozzá-
tette: a nyáron esedékes hazai és nemzetközi rendezvények — elsôsorban az 
atléták és az úszók jóvoltából — felajánlott jegyárbevételei további jelentôs 
támogatást jelentenek. 

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

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni
akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

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

HÁZIASSZONYOK figyelem! 
Ausztrál gyártmányú BESSEMER 
konyhai fôzô és sûtô edényeket ki-
nálunk több szinben és különbözô mé-
retben. Régi elhasznált edényeit nagy 
kedvezménnyel most újra cserélheti. 
Aki csak újat szeretne vásárolni annak 
a vállalat speciális kedvezményeket 
biztosit. Ezenkivül konyhai kiegészitô 
eszközök vannak nagy választékban. 
Érdeklôdôk hivjak Gizikét a (03) 9563-
3296 tel. számon   

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

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, érzé-

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

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

MAGYARORSZÁGON élô nyug-
díjas fizikus vagyok. Speciális gra-
vitációs mérésekkel foglalkozom. 
Szándékomban áll Ausztráliában foly-
tatni kísérleteimet, feltételezve egy-
fajta támogatást, illetve fejlettebb 
mûszaki-tudományos hátteret. Ehhez 
keresek egyetemi kapcsolatokkal ren-
delkezô, magyarul is értô fizikust, aki 
érdeklôdik a gravitáció területe iránt. 
Nevem Sarkadi Dezsô, kutatásaim 
összefoglalója: 

www.scribd.com/dsarkadi
E-mail: dsarkadi@gmail.com

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

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

(A43)

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

Vállalok Sydneyben, és környé-
kén, lakás, ház teljeskörû felújítását, 
átalakítását. Külsô-belsô festést, 
csempézést, vakolást. Fürdôszoba, 
konyha átalakitást, felújítást. 23 éves 
gyakorlat. Korrekt ár, és garanciális 
minöségi munka!

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

SZOBA KIADÓ — nemdohányzó, 
medencés, zöldövezeti épületben, 
Beach-tôl pár lépésre. 165$/w. 
Monterey.

e: futrinka@mail.com 

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.

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

AUTÓBÉRLÉS MAGYARORSZÁGON
Korlátlan kilométerrel, adóval és biztosítással
Repülôtéri vagy címen történô átadással

OPEL ASTRA manual 290 AUD/HÉT
OPEL VECTRA, automata 330 AUD/HÉT

OPEL VECTRA automata, aircond.  390 AUD/HÉT
OPEL OMEGA automata, aircond.  420 AUD/HÉT

E-mail: amrencar@amrencar.hu
WEB: http.//www.amrencar.hu

AUSZTRÁL AUTÓKÖLCSÖNZÔ Kft.
Huszka József

H-6000 Kecskemét, Felsôcsalános 112
Tel.: 0011-36-76-481-834
Fax: 0015-36-76-508-770

LÁSZLÓ
MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek vizsgálása, 

diszkrét bizonyíték kezelések, 
ügyfélképviselet.
P.O. Box 4021 

GEELONG 3220 Victoria
mob: 0451 146-665

vagy mob: 0415 147-864
web cím: www.laszlopi.net/contact

Email: info@laszlopi.net 

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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