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Június 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Iván nevû olvasóinkat.
Iván: Két azonos eredetû név újból 

való találkozása, egybeesése. 1: A régi 
magyar Ivános rövidülése, ez a Jová-
nos (ma: János) alakváltozata. 2: Az 
orosz Ivan késôi átvétele.

Köszönthetjük még: Héra, János,  
Perenna nevû barátainkat.
Június 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vilmos nevû olvasóinkat.
Vilmos: A latin Villemus-ból, ez a 

szintén latin Vilhelmus változata. Ez 
utóbbi a germán Willihelm latinosítá-
sa. A germán név jelentése: erôs aka-
ratú védelmezô. 

Köszönthetjük még: Adalbert, Vilhel-
mina, Maxim, Maximillán,Vilma-
Viola nevû barátainkat.
Június 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

János és Pál nevû olvasóinkat.
János: A héber Johanan görögös-la-

tinos Johannes alakjából rövidült. Je-
lentése: Isten kegyelme, vagy Isten 
kegyelmes.
Pál: A latin Paulus rövidülése. Jelen- 

tése: kicsi, kis termetû (férfi).
Köszönthetjük még Adony, Mara, 

Marcell, Pelágiusz, Tádé nevû bará-
tainkat.
Június 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

László nevû kedves olvasóinkat.
László: A szláv Vladislav névbôl 

fejlôdött Ladiszló, Ladszló, Lacló, 
László  alakokon keresztül. A szláv név 
elemei-nek jelentése: hatalom + dicsô-
ség.

Köszönthetjük még: Bársonyka, 
Eufémia, Ludovika, Olga, Ulászló 
nevû barátainkat.
Június 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Levente és Irén nevû kedves olvasóin-
kat.
Levente: Régi magyar személynévbôl  

ered, mely a lenni ige származéka. A 
le-vente köznév e névtôl teljesen füg-
getlen.

 Irén: A görög eiréné — azaz béke — 
szóból ered.

Köszönthetjük még Círus, Erina, 
Iréneusz, Laura, Leó, Leon nevû 
barátainkat.
Június 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Péter és Pál nevû kedves olvasóinkat.
Péter: A görög Petrosz névbôl latino-

sított Petrus rövidülésébôl. Jelentése: 
kôszikla. 
Pál: A latin Paulus rövidülésébôl 

ered. Jelentése: kicsi, kis termetû férfi.
Köszönthetjük még: Petúr, Aladár, 

Emma, Ivetta, Judit, Orbán, Petra 
nevû barátainkat.
Június 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Pál nevû kedves olvasóinkat.
Pál: A latin Paulus rövidülésébôl 

ered Jelentése: kicsi, kis termetû. 
Köszönthetjük még: Emília, Márkus, 
Márk, Tivadar nevû barátainkat.

szkíta-avar-magyar folytonosságot támasztaná alá –– érvel közleményében 
Pörzse, aki a továbbiakban így fogalmaz: „eddig hivatalos szinten próbálták 
ellehetetleníteni még a vita felvetését is a magyar nép eredetérôl, sôt az akadé-
miai álláspont kifejezetten megbélyegzi, kiközösíti azokat, akik a finnugor el-
méleten kívül mást mernek mondani. Odáig jutottunk, hogy a külföldi kutatások 
lassan az akadémiai álláspontot teszik nevetség tárgyává.”

A Jobbik ragaszkodik egy Magyar Ôstörténeti Intézet felállításához. Ezt a 
párt korábban is szorgalmazta –– áll közleményben.

Pálinkafôzés 
kilencven év után szabadon 

Visszaállítaná a szabad gyümölcspárlat-készítés jogát a kormány akcióterve 
azoknak, akik gyümölcsössel rendelkeznek. Ennek részleteit még a héten kidol-
gozza a kabinet. A Pálinka Nemzeti Tanács addig nem is kívánja kommentálni 
az elképzelést. Font Sándor, az Országgyûlés mezôgazdasági bizottságának 
elnöke hangsúlyozta: számos verziója van a kormánynak a megvalósításra, 
ezeket és a súlyponti kérdéseket a szakemberekkel, az érintettekkel és az unió-
val is minél elôbb megtárgyalják. „A környezô országok mindegyike megengedi 
az otthoni pálinkafôzés lehetôségét, persze keretek, egyszerûsített szabályok 
közé szorítva. Ezt a kérdést már minden uniós tagállam kezelte, egyedül 
Magyarország lógott ki a sorból, ahol a legnagyobb, legôsibb hagyománya van 
a gyümölcspárlat-készítésnek” –– mondta lapunknak Font Sándor. A jelenlegi 
elôírás szerint aki a saját kertjében megtermelt gyümölcsbôl vagy a kipréselt 
szôlô törkölyébôl akar pálinkát fôzni, azt csak bérfôzetésben teheti meg legáli-
san. A kedvezményes adó –– a jövedéki adó ötven százaléka –– megfizetése 
mellett bárki hivatalosan lefôzetheti a gyümölcsét egy erre a tevékenységre 
engedéllyel rendelkezô szeszfôzdében. A mennyiség maximalizált: évenként 
nyolcvanhat liter ötvenfokos pálinkát állíttathat elô egy gyümölcstermelô ház-
tartás.„A bejelentés azért melengeti a vidéki ember szívét, mert végre nem kell 
majd félnünk rosszakaróinktól. Engem is megbüntetett a vámhatóság, pedig 
saját fogyasztás céljára, kis mennyiségben fôztem pálinkát. Az eszközeim 
lefoglalása után lehetôségem sem volt párlatkészítésre, de a büntetési tétel 
kinyögése után kedvem sem volt már a pálinkához” –– fogalmazott Vass 
Károly, vidéki termelô. Font Sándor szerint példaként állhatnak hazánk elôtt 
Szlovénia vagy éppen Ausztria elôírásai. „Mind a két országban gazdálkodáshoz 
kötik a fôzés igénylésének jogát, amely nem jár automatikusan, és az engedélye-
zés után sem hozható kereskedelmi forgalomba az alkohol. Ausztriában csak a 
bejelentett, bejegyzett gyümölcsterülettel rendelkezô gazdálkodó igényelhet 
fôzési jogot, s kétszáz liter párlatig fele adókulcs terheli. Fontos kitétel viszont, 
hogy a fôzés jogával rendelkezô osztrák termelô nem hozhatja forgalomba az 
italát, de közvetlen fogyasztónak már értékesítheti. Akinek boltja, panziója, 
szállója van, az ott árusíthatja a párlatát, akárcsak a vidéki rendezvényeken. 
Hazánkban ez eddig tiltott volt, pedig az ilyen módon elôállított és értékesített 
párlatok után az adók ugyanúgy megérkeztek volna a büdzsébe. A vendéglátás-
ra, a turizmusra is élénkítô hatása lenne az engedélyezésnek, amely több 
adóbevétellel járna” –– mondta Font Sándor. Hangsúlyozta: aki egyszer hibázik, 
kibúvót keres, attól örökre megvonják az engedélyt külföldön.„A szabad pálin-
kafôzés nem jelent konkurenciát a nagyüzemi fôzdéknek. Ausztriában például 
több mint hatezer kis lepárló van, mindegyik szigorú vámhatósági felügyelet 
alatt mûködik, és a nagyok is virágoznak. Ezek a külföldi példák csak minták a 
kormány elôtt, nem biztos, hogy ilyen irányba megyünk majd, de az biztos, hogy 
egyszerûbb, ellenôrzött, jól mûködô rendszer lesz” –– jelentette ki Font Sándor. 
Szakemberek a magyar vámhatóság véleményét sem osztják feltétlenül, amely 
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Bemutatták az új Suzukit 
Orbán Viktor miniszterelnök és Oszamu Szuzuki, a Suzuki Motor Corpo-

ration elnök-vezérigazgatója vezették le Esztergomban a futószalagról a Suzuki 
Swift új modelljét. A kormányfô kiemelte: „Mi most egy új országot építünk, s 
ez a munka egybeesik azzal, hogy a legnagyobb hazai autógyártó új modell 
összeszerelésébe fogott. Az ország érdeke is, hogy ez az üzem minél többet 
termeljen, minél több magyar embert foglalkoztasson, és így a gazdaságot is 
fellendítse.” Az idén Esztergomban 170 ezer autót gyártanak, ebbôl negyvenezer 
lesz az új modell.

Száznál is több településen kell 
fertôtleníteni az árvíz után 

Borsodban
Több mint másfélszáz településen kell fertôtleníteni az árvíz után Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében –– közölte Bodnár Judit, az észak-magyarországi 
regionális tiszti fôorvos. Huszonhét településén már befejezôdött a fertôtlenítés, 
110-ben jelenleg zajlik, 24-ben pedig még nem is kezdôdött el.

A tiszti fôorvos szerint fertôtleníteni csak ott lehet, ahol már stabilizálódott a 
helyzet. Minthogy ez a napokban egyszerre sok településen következett be, az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) településrôl tele-
pülésre járó 30 fôs csapata is erôsítésre szorult.

Az ÁNTSZ szakembereinek a fertôtlenítésben fôleg a tanácsadás a feladata, 
ehhez a helyiek más régiókból még 20-25 fôs erôsítést kaptak 8 autóval. „A 
tanácsadáson túl az is a munkánk, hogy az önkormányzatok illetékességi körébe 
tartozó fertôtlenítés mértéke a közösségi épületeknél indokolt és szakszerû 
legyen” –– mondta Bodnár.

A saját ingatlanának fertôtlenítéséért mindenki maga felel, de szükség 
esetén segítséget lehet kérni az önkormányzattól. Vannak önkormányzatok, 
amelyek elôre készleteztek, emellett adományokat kaptak, de mindegyik szá-
mára létezik lehetôség a beszerzés utólagos elszámolására –– közölte a szakem-
ber.

Miután senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy elhagyja vízzel elöntött 
lakhelyét, náluk fokozottan fennáll a fertôzés veszélye, aminek leginkább a fo-
kozott személyi higiénével lehet elejét venni –– tette hozzá. Mindez nem 
helyettesíthetô a védôoltással, ami egyébként is csak a hepatitis A ellen véd, sok 
egyéb fertôzés ellen nem.

A kitelepített emberek kapcsán a tiszti fôorvos közölte: komolyabb betegség 
nem fordult elô az átmenetileg Miskolcon elszállásoltak körében. A „befogadó 
helyekre” az önkéntesek mellé az ÁNTSZ háziorvosokat, ápolónôket és területi 
védônôket, sôt gyógyszerészeket is berendelt.

A JOBBIK magyar ôstörténeti 
intézet felállítását kezdeményezi

A Jobbik örömmel értesült arról, hogy Szôcs Géza kulturális államtitkár 
szeretné elindítani a Julianus barát programot, amellyel a magyarság eredetét 
genetikailag kutatnák –– írja közleményében Pörzse Sándor, a párt ország-
gyûlési képviselôje.

A közlemény szerint a finnugor elmélet bizonyíthatóan a Habsburg-ház meg-
rendelésére született, célja pedig a magyarok büszkeségének megtörése volt. 
Mivel politikailag beilleszkedett a szovjet idôkbe is, dogmává merevítették. A 
magyar népemlékezet egyetlen olyan elemet sem tartalmaz, amely ne a keleti 
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HÍREK Egy rövidlátnok
Ismét megszólalt –– a cselédsajtóban, 

persze –– Gyurcsány Ferenc rosszemlékû 
exkormányfô. Végeredményben nem 
mondott semmi rendkívülit, szokása sze-
rint pózolt, sóhajtozott, a kezét tördelte, 
amolyan hoppon maradt vénkisasszonyra 
emlékeztetett, akinek meggyôzôdése, 
hogy még mindig az ô kezéért párba-
joznak a Vérmezôn. Egy kiöregedett, 
hervadt primadonna affektált szánalma-
san a képernyôn, s valószínûleg ô sem 
hitt abban, amit mondott, de azért csak 
mondta, mondta. Az ezúttal nyájas mû-
sorvezetô (Kálmán Olga, ATV) pedig 
hagyta, hadd beszéljen.

Az ôszödi trágár most látnokot alakított, 
kicsit következetlenül. Elôször azt mond-
ta, nem lehet kizárni, hogy a következô 
idôszakban kettészakad az MSZP, majd 
azt ecsetelte, hogy rendbe fogja rakni, és 
egyben fogja tartani a pártot. Tervei sze-
rint egy-két évig nem vállal formális po-
litikai szerepet, merthogy momentán 
nincs benne elegendô ambíció, de majd 
megint lesz, és akkor lehozza a csillagot 
is az égrôl. Megtudhattuk azt is, hogy 
Gyurcsány Ferenc, amellett, hogy a 
blogját írja és ábrándozik, komoly ter-
veket dédelget az általa vezetett Táncsics 
Alapítvánnyal kapcsolatban. Hamarosan 
nagyobb fordulatra kapcsolnak, lesz nyá-
ri egyetemük, sôt, egyesítik a progresszív 
baloldalt. (Késôbb talán a világ prole-
tárjait is.) Még hallani fogunk róla, su-
gallta a bukott oligarcha. (Erre egyéb-
ként van esély, lám, már Demszky is 
dôlni látszik…) Ha én vagyok a riporter, 
megkérdezem a vendégemet, mit szól 
ahhoz, hogy nyáron árvízkárosult lengyel 
gyerekek jönnek a balatonôszödi kor-
mányüdülôbe, ahol ô olyan jóízûeket, 
korszakosakat káromkodni szokott. 

Szégyen
Levelet kaptam minap bizonyos Kovács 

Gábor úrtól (cím, telefonszám, minden), 
aki a napokban érkezett haza a sanghaji 
világkiállításról. Egyebek közt ezt írja: 
„Impozáns, az olimpiát tényleg felülmúló. 
Csodálatos építészeti megoldások. Elsô-
sorban a kínai pavilont szerettem volna 
megnézni. Nem sikerült. Legalább há-
romórás sorban állás, de elôre kell a be-
lépést regisztráltatni. Ez a sorban állás a 
többi pavilonnál is megvan… Van viszont 
egy pavilon, ahol nem kell sorban állni, 
nincs tömeg, azért mennek a látogatók. 
Ez a magyar pavilon. Nekem sem kellett 
sorban állni. Bementem büszkén. Körül-
néztem, aztán szégyenkeztem…”

Kovács úr ma már velünk együtt tud-
hatja, hogy a sanghaji világkiállításon 
nyújtott magyar „teljesítmény” nem csu-
pán hazánk szégyenfoltja, magán viseli 
az a Gyurcsány-korszak számtalan gya-
lázatos trükközését, galádságát is. Amint 
azt tegnapi lapszámunkban is megírtuk, 
az expó magyar fôbiztosát egy offshore 
tulajdonosi hátterû vállalkozás is kép-
viseli, mintegy helyettesként. Bizonyos 
értelemben szükség is van rá, hiszen a 
Miniszterelnöki Hivatal (MeH) alkalma-
zásában álló világkiállítási fôbiztos, Hus-
zty András (még Medgyessy Péter volt 
kormányfô nevezte ki a magyar–kínai 
kapcsolatok felügyeletére, a Horn-érá-
ban a Magyar Fejlesztési Bank vezére 
volt) sem kínai, sem angol nyelven nem 
tud. Nagy lendülettel szórja viszont a 
magyar adófizetôk pénzét, a világkiállí-
tásra szánt 3,2 milliárd forintot. A fent 
említett, a Virgin-szigetekre bejegyzett 
offshore brigád például 3,85 milliót ka-
pott, hogy úgymond képviselje a MeH 
érdekeit, és ellenôrizze a pavilonban fo-
lyó munkálatokat. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

arról, hogy háromszáz forradalmár halálát és húszezer ember meghurcolását, 
élete tönkretételét azonosítják a nevével? Tehet ô róla, hogy benne látták meg 
az ideális végrehajtót, a szánalom nélküli, a gondolkodás képességével nem 
terhelt, érzéketlen, kíméletlen hóhért?

Jesszusom, hóhér! Ez a szörnyû szó nyilván hatalmas sebet ejt az érzékeny 
leány szívén. És még Béla bácsién is! Akit soha semmivel meg nem vádoltak, 
el nem marasztaltak, felelôsségre nem vontak, haja szála sem görbült. Kádár 
János is csak egyszer rúgta jól fenékbe, amikor bírálni merte az ô enyhülô 
irányvonalát, és ki is vetette a hatalomból. Már jó két évtizede visszavonultan 
él, biztonságban, jólétben. Bárhogy változnak is a dolgok, dacol az idôvel, és 
békés nyugalommal szemléli a körülötte felfordult világot. Ô, a különleges 
anyagból gyúrt kommunista, hû az eszméhez. 1956-ot ma is ellenforradalomnak, 
a felkelôket fasisztának titulálja, és tökéletesen meg van gyôzôdve egykori 
igazságáról, amikor a megtorlás vezénylôjeként kevesellte a „fizikai megsem-
misítéseket”. Rendületlenül hisz a maga igazságában, és egy kipróbált, régi 
harcosnál így is van jól. Mivé lenne a világ, ha ôk nem tartanának ki, mint a 
madridi bástya.

Hát ennyit védôbeszédként.
A vádirat rövidebb.
A pártállam sok-sok elvtelen csicskásához és kíméletlen végrehajtójához 

hasonlóan, ô, a szép, magyaros Biszku nevet viselô bakó is háboríthatatlanul él 
a pazar Rózsadombon.

A megtorlást valahogyan túlélt, börtönbeteg ötvenhatosok sokasága él alag-
sori odúban, szükséglakásban, nyomorúságos körülmények között.

Biszku Béla és lánya perrel fenyegetôzve megakadályozhatja, hogy egy 
tényfeltáró film nyilvánosság elé kerüljön.

A kivégzett ötvenhatos forradalmárok özvegyei, árvái, a bebörtönzött, de-
rékba tört életû áldozatok még a megnyomorítójuk vallomását se kaphatják 
elégtételül.

Biszku és lánya szerint ez így jogszerû.
Biszkunak és lányának kétségkívül több joga van az ötvenhatosoknál. 

Leginkább a kivégzetteknél.
Várkonyi Balázs (Magyar Hirlap)

Budapest a Lonely Planet 
Top 10-es listáján

A Lonely Planet Europe 2010-es kiadásában Budapest is felkerült a 10 
ajánlott város közé. A nyári ‘Grand Tour’ London, Párizs, Barcelona, Roma, 
Bécs, Berlin, Dubrovnik, Athén és Isztambul mellett Budapestre csábítja az 
olvasót.

A legnagyobb útikönyvkiadó Budapest közelségére, mozgalmas kávéházi 
életére, az új és a régi épületek és emlékeke különleges együttesére, a Budai 
Várra és az egyedülálló termálfürdôkre irányítva a figyelmet.

A Budapesti Turisztikai Hivatal (BTH) BudapeStudy programjában buda-
pesti szállodák és más szolgáltató partnerekkel együttmûködve egész évben 
folyamatosan vendégül lát külföldi újságírókat, útikönyvírókat, forgatócso-
portokat. Az általában 2-3 napos személyre szabott tanulmányút során a médi-
umok képviselôit folyamatosan tájékoztatja a legfrissebb budapesti újdonsá-
gokról, az újságírók pedig személyes véleményük és élményeiken keresztül 
mutatják be Budapestet a nagyközönségnek. Ezek a megjelenések a hirde-
téseknél jóval hatékonyabbak, megragadják, közvetlen utazásra ösztönzik az 
olvasót, az útikönyvek pedig az itt tartózkodásuk során kalauzolják el a turistát 
a legizgalmasabb helyszínekre.

A BTH legutóbbi kutatása szerint az utazás során használt információforrá-
sok közül az útikönyvek szerepe a legjelentôsebb, ezt követik még kiemelkedô 
számban az információs irodák, majd a térképek.

Minden eszközzel támogatjuk 
Szerbia közeledését az EU-hoz
A magyar parlament az elsôk között fogja ratifikálni a Szerbia és az EU kép-

viselôi által aláírt stabilitási és társulási megállapodást (SAA) –– jelentette ki 
Martonyi János.

A dokumentumot –– amely a következô lépcsôfok Szerbia számára az EU-
integrációs folyamatban –– mind a 27 EU-tagállamnak ratifikálnia kell ahhoz, 
hogy életbe lépjen. A ratifikáció megkezdéséhez várhatóan zöld jelzést adnak 
majd az EU-külügyminiszterek luxembourgi ülésükön.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) számíthat a magyar kormány támo-
gatására a Magyar Nemzeti Tanáccsal kapcsolatos célkitûzések megvalósításá-
ban –– mondta Pásztor István VMSZ-elnök Szabadkán, miután tárgyalt Mar-
tonyi János külügyminiszterrel.

„Jelzésértékû, hogy az új magyar kormány külügyminiszterének elsô hiva-
talos útja Szerbiába vezetett. Ez is megerôsíti, hogy Szerbia nem egyszerûen 
szomszédja, hanem fontos partnere is Magyarországnak, ez pedig lényeges a 
vajdasági magyar közösség számára” –– mondta a politikus.

Teret neveznek el Baján 
Mindszenty Józsefrôl 

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke és Zsigó Róbert parlamenti 
képviselô mondott beszédet Baján, a Szent József-plébániatemplom elôtti téren 
annak kapcsán, hogy azt Mindszenty József hercegprímásról nevezik el. A 
teret megáldottaa Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek majd Gulyás Dénes 
operaénekes közremûködésével jótékonysági estet rendeztek, a bevételt a 
térre tervezett Mindszenty-szobor felállítására fordítják. Zsigó kezde-
ményezésére tavaly alakult meg a településen a Mindszenty Emlékbizottság, 
amelynek célja, hogy ne merüljenek feledésbe a hercegprímás példamutató 
cselekedetei.

szerint néhány milliárddal csökkenhet a bevétel a szabad pálinkafôzés miatt. A 
VPOP közölte: ha a bérfôzési szeszadó kiesik a költségvetésbôl, az nyolcmilliárd 
forint mínuszt jelent. Az MSZP szerint a pálinkafôzés szabályai-nak enyhítésével 
a kormány tönkreteszi a hazai pálinkát, amelyet szerintük ezek után már 
kontroll nélkül, cukorból, és nem gyümölcsbôl fôznek majd.

Hóhérlelkület 
A gyermek –– közkeletû axióma ez –– nem lakolhat az apa bûnéért. De 

hogy még a gyereknek legyen nagy az arca…!
Az ötvenhatért kegyetlen bosszút állók egyike, Biszku Béla a jelenbéli 

történet fôszereplôje. Meg a lánya. Utóbbi megakadályozta, hogy az apjáról 
készült film nagy nyilvánosságot kapjon. Személyiségi jogaira hivatkozva, per-
rel fenyegetôzve elérte, hogy a fôvárosi Uránia mozi ne vetítse a dokumen-
tumfilmet. (Az Uránia, öndefiníciója szerint, a nemzet filmszínháza, ám ez 
esetben nem összenemzeti érdekeket szolgált, hanem engedett egy útszéli zsa-
rolásnak.) Nem kis szemérmetlenség kell ám ahhoz, hogy a Biszku lány sze-
mélyiségi jogra hivatkozva, a mögé bújva egy történelmi értékû dokumentum-
filmet szamizdatsorsra, földalatti létre kárhoztasson.

De ne ítéljünk ilyen hamarian! Tegyünk egy kis kitérôt, próbáljuk meglelni 
az enyhítô körülményeket. Képzeljük bele magunkat Biszku elvtárs lányának 
helyzetébe. Ôt nyilván kóros érzékenység tartja hatalmában. Képtelen elviselni 
a gondolatot, hogy a szeretett papát, a Rózsadomb obsitos proletárját, a luxus-
negyed kedves Béla bácsiját holmi dokumentaristák meghurcolják, a múltjával 
szembesítsék, filmjükkel felzaklassák, nyugalmából kizökkentsék, békés öreg-
korát feldúlják, mindezt a tisztázás és az igazságtétel álságos jelszavával.

Nem, tényleg nem ilyen bánásmód jár egy kiérdemesült szerszámlakatosnak, 
aki semmirôl sem tehet. Ô tán legszívesebben a lakatosinas-idôszakra, meg a 
Wertheim gyárban, majd a Marx és Mérei cégnél töltött boldog melós évekre 
emlékezik. Ki tudja, talán épp Marxéktól megy nyugdíjba, ha a mozgalom föl 
nem fedezi a benne szunnyadó rendkívüli képességeket. A tanulatlan, de annál 
harcosabb munkásból a párt csinált élet-halál urát, elôször nagy hatalmú káde-
rfônököt, majd fôvárosi pártvezért, késôbb, a legvéresebb korszakban, az ’56-os 
megtorlások idején belügyminisztert. Hát ôszintén, tehet róla, hogy éppen ô, a 
legbuzgóbb mozgalmár kellett Kádárnak a kegyetlen leszámoláshoz? Tehet ô 

Az MSZP megvédi Károlyi 
szobrát

Az MSZP minden eszközzel megvédi Károlyi Mihály szobrát –– áll Lendvai 
Ildikó közleményében. A középpárt távozófélben lévô elnökasszonya többek 
között a „vörös gróf” földosztó tevékenységére hivatkozik. Ismert, Károlyi 
jelzáloggal terhelt birtokaitól szabadult meg a földosztás során.

Az MSZP tiltakozik az ellen, hogy a Fidesz egy „kirekesztô, ókonzervatív 
politikai kultúra” nevében kiiktassa a történelembôl a progresszió eszméit és 
alakjait. Lendvai Ildikó leköszönô pártelnök közleményében állítja: ha kell, 
pártja minden eszközzel megvédi Károlyi Mihály szobrát, akinek nevéhez a 
köztársaság születésnapja fûzôdik, s aki –– mint írta –– „a szolidaritás örök 
példáját mutatva” saját birtokát osztotta fel a szegények között. Ha a Fidesznek 
ma nem kell Károlyi, holnap nem kell Ady, Jászi Oszkár, József Attila és Bi-
bó István sem. De a szocialistákon kívül is sokan vannak az országban, akiknek 
kell, mondta Lendvai.

Egyes kutatások szerint az MSZP leköszönô elnöke által emlegetett „szolida-
ritáson” alapuló földosztás során azoktól a birtoktestektôl szabadult meg az 
aktusra fotósokkal és újságírókkal megérkezô gróf, melyeket tetemes kártya-
adósságai miatt jelentôs jelzálogokkal terheltek le. Károlyi Mihály kultuszának 
ellenzôi Sigmund Freud egyik naplóbejegyzését is szokták emlegetni. A buda-
pesti eseményeket kommentáló orvos azt írja: „A magyaroknak sok okos gróf-
juk van, de pont a legbutábbat kellett elnökké választaniuk.”

A Magyar Hírlap és az Echo Tv közönségtalálkozóján Kövér László személyes 
véleményének hangot adva azt mondta, hogy szerinte négy év múlva már nem 
fog a mostani helyén állni a Károlyi-szobor. Véleménye szerint a helyére 
Kéthly Anna egykori szociáldemokrata pártelnök szobrát kellene állítani, aki 
valódi szociáldemokrata, baloldali volt, nem úgy mint a mostani „szocialista 
áldemokraták.
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Ma hazánk a trianoni diktátumra em-
lékezik, két zászlót tûzök ki. Egy feke-
tét, már gyásznap ez, és egy címeres 
piros-fehér-zöldet, mert számunkra ez 
a megmaradás, összetartozás és a re-
mény ünnepe is. A remény pedig az, 
hogy sohasem fogunk lemondani ar-
ról, ami a jog és az igazság szerint a 
miénk volt. Nem mondunk le múltunk-
ról, temetôinkrôl, hegyeinkrôl, folyó-
inkról, várainkról, s fôképpen nem a 
mi sokat szenvedett nemzettestvére-
inkrôl. Nem érdekel, mirôl siránkozik 
az MSZP, mivel riogat a liberális médi-
okrácia. Az egyik raccsoló antimagyar 
azt mondta, be vagyunk rúgva a gyô-
zelemtôl. Nyolc ilyen év után van 
okunk az örömre, kilencven keserves 
esztendô után talán annyit szabad újra 
kijelentenünk, hogy akinek nem fáj 
Trianon, az körülbelül olyan, mint egy 
keresztény, akinek nem fáj a keresztre 
feszítés, mert Barabásnak volt igaza. 
Gyermekkoromban láttam valahol egy 
kétkötetes, vastag könyvet, Acsády 
Ignác írta, 1903-ban jelent meg, s az 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
volt a címe: A magyar birodalom tör-
ténete. 

Ez nekem nagyon tetszett, el is cso-
dálkoztam, mert addig csak a római, 
bizánci, török és angol birodalmakról 
hallottam. Most valamelyik nyomorult 
hazai magyargyûlölô azzal példálózott, 
hogy lám, az angolok, franciák is túl 
vannak már a traumán, hogy egykor 
hatalmas gyarmatbirodalmukat elve-
szítették. Csak azt felejti el a „törté-
nész”, hogy mi nem gyarmatokat 
vesztettünk, hanem szülôföldünket, 
amelyet a hívatlan vendégek foglaltak 
el. Mert lehet azon viccelôdni, hogy 
„Csonka-Magyarország nem ország, 
Nagy-Magyarország mennyország”, 
lehet a „Nem, nem, soha!” helyett 
„Igen, igen, MSZP!-t” kántálni, lehet a 
Székely himnuszt giccses, középszerû 
mûdalnak csúfolni –– lehet. De el is 

lehet menni ebbôl az avítt, trianonozó, 
irredenta országból egy olyan hazába, 
ahol mindenki utálja a saját szülôföld-
jét. Biztosan létezik ilyen.

* * *
Most, hogy magától a szerzôtôl tud-

juk, hogy „Ôszöd az egyik legnagyobb 
politikai teljesítmény volt”, sôt „még 
bátrabbnak kellett volna lenni”, mert 
„az egyetlen tisztességes beszédre át-
kozottul büszke”, valamint „kettôs ál-
lampolgárság csak a Balkánon van”, 
nem csoda, ha az MSZP külön emlé-
kezett Trianonra az Ady-szobornál, 
Hiller István mint történész beszé-
dével. Az egyik közvélemény-kutató 
intézet szerint az MSZP hat százalékon 
áll, bízzunk benne, lesz ez még keve-
sebb is, a börtönfrakció viszont növe-
kedni fog. Szegény Ady nem tehet 
róla, hogy éppen az ô szobránál gyüle-
keztek, és nem a Károlyi-szobornál. 
Pedig Ady nem érte meg Trianont, 
csak érezte, mi fog velünk történni, 
hiszen 1918-ban írta: „Mi voltunk a 
földnek bolondja, / Elhasznált, szegény 
magyarok. / És most jöjjetek, gyôz-
tesek: / Üdvözlet a gyôzônek.” És hiába 
kérte, „ne tapossatok rajta nagyon”, a 
gyôztesek kéjes gyönyörrel tiportak 
nemcsak az elrablott földön, a szívün-
kön is. Ezért hát undorodva olvasom a 
balliberális sajtó nyaloncainak cikkeit 
„az egyszerûsítés kockázatairól”, meg 
arról, hogy „Trianon az egész világ”, 
meg hogy Trianon-buborékot fújunk, 
de a legalpáribb szövegnek csak az 
utolsó három mondatát idézem: „Nem 
a keresztény kurzus eljövetelét jelzi a 
Trianon-törvény szövege, hanem az 
erôtlenségét. Azt, hogy a jobboldal 
sem tud mit kezdeni ezzel. A hûtôrács-
ra tudják csak feldrótozni az Istent, 
fejjel lefelé.” Ha van istenük, talán 
megbocsát nekik. Legyen nekik nehéz 
az anyaföld, amit oly sokszor megti-
portak.

* * *
Fennállásom óta (1945) még sosem 

fordult elô, hogy úgynevezett baloldali 
politikusok vállalták volna a felelôs-
séget elhibázott döntéseikért. Arra 
sem emlékszem, hogy akár egyetlen 
politikus is börtönbüntetést kapott 
volna az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc idején vagy azután elkövetett 
bûneiért. Tudjuk a választ: a baloldal 
mindig jót akart, csak néha nem értet-
te meg az ostoba nép a fentrôl áradó jó 
szándékot. A sorra kivégzett vagy 
bebörtönzött, emigrációba kénysze-
rített jobboldali politikusokról pedig 
mindig elmondták, hogy a nép ellen-
ségei voltak, akár az igazat író újság-
írók vagy a folyton összeesküvést szö-
vô keresztény papok. A most letûnt 
rezsim is vakon hisz… önmagában. 
Gy. F.-tôl Demszkyig, Szekerestôl So-
pánka néniig mindenki ártatlan, sôt 
úgy érzik, aljas támadás folyik ellenük. 
Könyveket írnak saját dicsô szerepük-
rôl, vagy ha nem, legalább cikkeket, 
vagy az interneten fejezik ki rettentô 
félelmeiket. Oszkó Péter pénzügymi-
niszter is blogot ír, félti a hazát, az 
elért eredményeket, hiszen szerinte az 
új kormány „nem szándékozik felelôs 
kormányzati erôként mûködni, még 
ha az ország fejre is áll tôle”. Ha így 
megy, Kupa és Békesi után Oszkó is 
osztani fogja az észt, Veres János 
egyelôre hallgat, nyilván visszament a 
színesfém-kereskedésbe. Oszkó attól 
tart, hogy „az ország szempontjából 

öncsonkító és önsorsrontó politikai 
színház újabb felvonása hamarosan 
megkezdôdik”. Olvasóitól buzdító üze-
neteket is kap, megköszönik „az áldo-
zatos munkát”, az Orbán-kormány pe-
dig, „ha így folytatja, a magyar tör 
ténelem legszégyenteljesebb idôszaka 
lesz”, és „szép karriert” kívánnak neki 
és Bajnainak. Vagyis a magyar „balol-
dalt” cseppet sem zavarják a tények. 
Talán a rettentô árvíz is a jobboldal 
miatt van. Pedig állítólag 2003 óta nem 
épült új gát. Kellett a pénz a 4-es met-
róra. No meg az áldozatos tolvajbandá-
nak.

* * *
Nehéz dolguk lesz a majdani történé-

szeknek, hogy kibogozzák ennek a két 
évtizednek a külsô és belsô mozgatóit 
és felelôseit. Valószínûleg a kényelmes 
megoldást választják majd: a magyar 
nép kollektív módon felelôs volt mind-
azért, amit vele szemben elkövettek. 
Nem választott jól, nem lázadt fel, 
túlságosan hiszékeny és közömbös 
volt, talán gyáva és megalkuvó is. En-
nek jeleként értékelhetik, hogy birka 
módjára tûrte, hogy egy alig átdolgo-
zott 1949-es alkotmány alapján kormá-
nyozzák „ideiglenesen” néha éppen 
olyanok, akik egy normális alaptör-
vény szerint nem lettek volna megvá-
laszthatók. Az egyik televízióban a hit-
gyülis alkotmányjogász azt bizony 
gatta, hogy a mostani alkotmány jó, 
továbbá a választók nem arról szavaz-
tak, hogy új alkotmány legyen, mellé-
kesen megjegyezte, hogy az új gazda-
sági miniszter programja öt nap alatt 
megbukott. Szerinte a következô évek 
arról fognak szólni, tud-e majd a de-
mokrácia agresszíven fellépni azokkal 
szemben, akik visszaélnek a demokrá-
ciával és a jogállamiság védtelenségé-
vel. Nekem meg az a véleményem, 
hogy 1990 óta a magyar nép védtelen a 
demokrácia és jogállamiság sajátos, 
MSZP-s és SZDSZ-es értelmezésével 
szemben. De menjünk tovább: a ma-
gyarság védtelen az Európai Unió 
joggyakorlatával szemben is, amely 
képes mélyen elítélni az egyéni emberi 
jogok megsértését, de a milliós nem-
zeti kisebbségekkel szembeni jogsér-
téseket rendre lesöpri az asztalról, 
mondván, a felek intézzék el a problé-
mát egymás között. Ezért lenne fontos, 
hogy az alkotmányozás folyamatába 
olyan szakembereket is mielôbb be-
vonjanak, mint Zétényi Zsolt, mert 
különben a „taláros testület” ismét 
rossz hozott anyagból dolgozik, méltó-
ságteljesen, de nem túl hatékonyan.

* * *
Vastag könyvet lehetne összeállítani 

azokból a cikkekbôl és nyilatkozatok-
ból, amelyek nagyjából egy éven át azt 
szajkózták, hogy a Fidesz azért titkolja 
programját, mert nincs is neki. Ezek 
az emberek hazudtak, de nem ismerik 
be, most fanyalognak, hogy a program 
nem elég konkrét, sôt rettentôen féltik 
a szegényeket, akikért oly sokat tettek 
nyolc év alatt. Az ôszödi rém blogjában 
azt írja: „Szegény, fizess! Ez Orbán 
csomagjának lényege. A liberálisokat 
eddig dühödten ostorozó Orbán most 
virtigli liberális adóprogrammal állt 
elô.” És a befejezô mondat: „Hosszú, 
ütemes taps éltesse a gazdagok új ba-
rátját, Orbán Viktort!” Persze nem 
mindenki ennyire álszent, a Népsza-
badság vezércikkben ad piros pontot a 
gazdasági akciótervnek, ez mérföldkô 
a lap eddigi történetében. A vígan 
röhécselô MSZP-frakció most az ön-
kormányzati választások sikerében 
reménykedhet, bár ha Horváth Csa-
ba szereplését tekintjük, nincs sok 

esélyük. A megejtô mosolyú fiatalem-
ber szerint Tarlós Istvánnak bocsá-
natot kell kérnie Kósa Lajos kijelen-
téséért, mert „padtársak” a parlament 
ben, különben is, „Tarlós Istvánnak 
nagyon nagy a szája nagyon sokszor”. 
Horváth Csaba összefogást sürget 
azokkal, „akiknek fontos a sokszínû 
Budapest”, örömmel szövetkezne az 
MDF-fel, az LMP-vel és a szociálde-
mokratákkal az „egészséges város 
programja” érdekében. A szocialisták 
képtelenek voltak bármit is tanulni a 
ravasz SZDSZ-tôl, amely idejében el-
hagyta a süllyedô hajót és (látszólag) 
feloszlott. A szocik közül sok már érez-
hetné a börtön szagát, miközben az 
SZDSZ prominensei derûsen szemlélik 
a gazdaállat pusztulását. Ki emlékszik 
már Kuncze Gáborra, Petô Ivánra, 
Magyar Bálintra, Horváth Ágnesre, 
Eörsi Mátyásra, Kóka Jánosra? Hogy 
csak néhány nevet említsek… Ne 
feledkezzünk meg róluk sem! Ôk a 
gazdagok régi, dörzsölt barátai. Ne 
éltesse ôket hosszú, ütemes taps, aho-
gyan a szegények új barátait sem.

* * *
Mi, magyarok régóta tudjuk, hogy a 

politikában és a háborúban mindig 
annak van igaza, aki erôsebb. A világot 
jelenleg is ez az elv irányítja, ezért 
cseppet sem meglepô, hogy Izrael 
szerint Gázában nincs semmiféle hu-
manitárius probléma. Abban sincs 
semmi különös, hogy Izrael feltétlen 
magyar hívei ugyanezt az álláspontot 
képviselik, például Donáth Ferenc 
orvos Méltánytalanság címû cikkében 
(Népszava, 2010. június 9). Donáth a 
segélyszállítókat következetesen lin-
cselôknek nevezi, és elítéli a „szerep-
zavarba került” ENSZ-t, az Európai 
Uniót és Vatikánt, amiért a lincselôk 
pártjára merészelt állni. Vagyis az 
egész világ összefogott Izraellel szem-
ben, holott „a minapi konfliktusban a 
humanitárius segély békés célba jutta-
tását az izraeli kommandósok képvi-
selték” –– „a minden emberségükbôl 
kivetkôzött hajósokkal” szemben. 
Ilyenkor az ember tehetetlenül szét-
tárja kezét, ám a cikkben érdekes 
párhuzam is található a magyar tévé-
székház ostromával kapcsolatban, 
mert ott is lincselôkkel állt szemben a 
rendôrség, és a „lincselôkkel szemben 
számban és technikában is fölényben 
kell lenni a békét védô alakulatoknak”. 
Az igazi csattanó azonban a cikk végén 
található, amelynek summázata az, 
hogy „a 2010-es országgyûlési válasz-
táson a választópolgár négy év után 
egy lincselôket heccelô politikai garni-
túrának teljhatalmat adott”. Hosszú és 
kanyargós az út Izraeltôl „a rendôrségi 
kordonok saját kezû szétszedéséig” és 
a magyar lincselôkig, a sajátos logika 
régóta ismerôs: „Ettôl a magyar min-
tától óvom az Európai Uniót.” Megjó-
solható, hogy ugyanezzel az érvelési 
technikával fogunk találkozni a jövô-
ben is. Egyetlen axióma létezik: Izra-
elnek mindig igaza van, aki ezzel nem 
ért egyet, az lincselô.

(Folytatás az 1. oldalról)
adómegkerülésbôl önálló üzletágat 
építsen ki. Ez lett az offshore-lovagok 
világa, akik beették magukat az állam 
bôre alá is, és nem átallanak sok száz 
milliós offshore-os jövedelem után 
sem jó néhány millió forintnyi köz-
pénzt fölvenni az adófizetôk forint-
jaiból. Ezt az adórendszert tehát egy 
új adórendszerre kell cserélni.”

E kiragadott részekkel érzékeltettük 
a miniszterelnök teljesítményét, ami-
vel elmagyarázta mind a 29 pontot, 
mint a nemzeti összetartás rendsze-
rének elsô intézkedési csoportját. 
Mert továbbiak követik ezeket. A 29 
pont rövid, tartalomjegyzékszerû fel-
sorolását az 5. oldalon olvashatják.

A Századvég Alapítvány legfrissebb 
közvélemény-kutatásában azt vizsgál-
ta, hogy a tervezett intézkedések 
bírják-e a lakosság támogatottságát. 
Kutatásukból kiderült, hogy a kor-
mány terveit a magyar társadalom 
elsöprô többsége támogatja. A terve-
zett 29 kérdésbôl a 16 legfontosabbról 
kérdezték az emberek véleményét. A 
vizsgált intézkedésekkel a szavazók 
átlagosan 84 százaléka egyetért. A 
legszimpatikusabb ötletek közé a kül-
földi élelmiszerek fokozottabb ellen-
ôrzése (96 százalék), az állam kiadá-
sainak általában vett csökkentése (95 
százalék), a telefon-, bútor- és gép-
jármûcserék leállítása (93 százalék), 
az adományozás adómentessé tétele 
(93 százalék), a pártok költségveté-
sének 15 százalékos csökkentése (93 
százalék), a végkielégítések megadóz-
tatása (91 százalék), illetve az EU-s 
források magyar kis- és közepes vál-
lalkozások munkahelyteremtésére 
történô átcsoportosítása (90 százalék) 
került.

Orbán Viktor a nemzetközi bank-
világnak ismertette programját júni-
us 11-én, az International Institute of 
Finance (IIF) közgyûlésén. A tekinté-
lyes nemzetközi pénzintézetek vezetôi 
elôtt tartott beszédében a miniszterel-
nök beszélt a világgazdasági válság-ról, 
az Európai Unió elôtt álló kihí-vásokról 
és bemutatta a kormány intézkedéseit. 
Az Európai Unió elôtt álló nagy feladat 
a kormányfô szerint jelenleg az, hogy 
orvosolja a legnagyobb gyengeségét, 
a demográfiai hanyatlást. Mindent 
meg kell tenni a családok erôsítése, 
a családi alapú gazdaság és annak 

a képességnek az érdekében, hogy 
Európa fenn tudja magát tartani 
népesedési és munkaerô szempontból 
is. Meg kell terem-teni egy új európai 
gazdaságot, amely egyszerre magával 
hozza a demográfiai növekedést és a 
munkahely-teremtést is.

Orbán Viktor megerôsítette, hogy a 
kormány tárgyalni kíván a pénzügyi 
szektorral a már bejelentett bankadó 
részleteirôl. A modern Európában 
meg kell találni az együttmûködés 
lehetôségét a politika és a pénzügyi 
szektor között.

– Orbán évek óta nem beszélt olyan 
meggyôzô erôvel, mint 29 pontja elô-
adásakor – mondta Tölgyessy Péter 
a Kossuth Rádió reggeli mûsorában 
június 14-én. – Olyan programpontok-
kal állt elô, amelyben a választók és 
a külföldi elemzôk is megtalálják a 
nekik tetszô részeket. A piacpárti kül-
föld megkapta a flat tax (egykulcsos 
adó) ígéretét, a hazai kisember pedig 
az energiaár befagyasztását, a vezetôi 
jövedelmek és végkielégítések radi-
kális megkurtítását. A piacról élôk 
hallhattak a közszféra és bürokrácia 
további visszavágásáról, a vidéki fér-
filakosság meg elnyerte a pálinkafô-
zés szabadságát. Durva tehernöveke-
dést inkább csak a bankok kapnak 
majd a nyakukba. Különben majd-
nem mindenkinek jutott valamilyen 
gesztus, valamilyen népbarát ötlet, 
miközben a kormányfô ki sem ejtette 
száján beszorított helyzetének jelké-
pét, az elôdje által rögzített hiány-
pályát – fogalmazott Tölgyessy Péter, 
politikai elemzô.

Összegezésül megállapíthatjuk, 
hogy Orbán Viktor és kormánya 
ura a helyzetnek, a országon belül 
mindenkinek tudomására hozta, 
hogy ezután rend lesz, és a múltért is 
lesz felelôsségrevonás. A gazdasági 
helyzet rendbetételére elhatározott, 
és számít az ország népe bizalmára 
– bár az út, ami oda vezet rögös lesz 
–, hogy az vállalja a nehézségeket a 
jobb jövô érdekében. Talán ennél is 
fontosabb, hogy az ország sorsába oly 
nagy mértékben beleártó nagyhatal-
mi, pénzhatalmi külsô erôk – tetszik, 
nem tetszik – tudomásul veszik, hogy 
ez a kormány van és marad, többségi 
népakarattal. Ebbôl kihozható legjobb 
elôny kitermelése a kormány fela-
data. 

Szemben az árral 
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
A Szózat és a magyar nemzeti him-

nusz szövegét is kifüggesztik egy szlo-
vákiai magyar középiskola osztályai-
ban a szlovák állami jelképek mellé, 
amelyek kifüggesztése az iskolákban 
szeptembertôl kezdve kötelezô Szlo-
vákiában. „A Selye János Gimnázium 
vezetése a szülôk szervezetével lefoly-
tatott konzultációt követôen úgy dön-
tött, hogy az intézményre erôltetett 
propagandaanyagokon kívül a Szózat 
és a magyar nemzeti himnusz ver-
sének 1x1 méteres díszkiadását is 
elhelyezzük az osztálytermekben; a 
díszkiadás háttereként Feszty Árpád: 
A magyarok bejövetele címû festmé-
nyének egy részlete szolgál” –– tájé-
koztatta az Új Szó Online-t Andruskó 
Imre, a gimnázium igazgatója.

„A tanévnyitó, tanévzáró ünnepsége-
ken a szlovák himnusz mellett elhang-
zik az Európai Unió (EU) himnusza is, 
a rendezvények végén pedig a Szózatot 
játsszuk majd” –– tette hozzá.

A pozsonyi parlament által április vé-
gén elfogadott törvénymódosítás ér-
telmében a szlovákiai állami, egyházi 
és magániskolákban a megfelelô he-
lyen elhelyezik a szlovák állami zász-
lót, a himnusz szövegét és az alkot-
mány bevezetôjét.

Az oktatási minisztérium a napokban 
tette közzé a törvény végrehajtási uta-
sítását. Ennek értelmében minden 
tanterem fôfalán, a táblától balra kell 
elhelyezni a legalább 90x100 centi-
méteres mûanyag lapot a törvény által 
elôírt szimbólumokkal. A rendelet azt 
is szabályozza, hogy mikor és hogyan 
kell a himnuszt eljátszani az iskolák-
ban.

„Nem egyszerû az iskolaigazgatók 

helyzete, kiknek esetében a törvény-
ben büntetések nincsenek meghatároz-
va, ám egyéb törvények értelmében 
mégis büntethetôk, akár leválthatók, 
amennyiben a hazafiassági törvény 
rendelkezéseit nem tartják be” –– mu-
tatott rá az igazgató.

„Úgy tûnik tehát, nincs más út, mint a 
kiskapukat megtalálva a szlovák ha-
zafiság jelképei mellett a magyar 
nemzetiségi iskolák tantermeiben el-
helyezni például a Szózat díszített pél-
dányát. Ezzel betartanánk a törvény 
rendelkezéseit, de saját nemzeti tuda-
tunkat sem kellene csorbítani” –– véle-
kedett Andruskó Imre.

A Selye János Gimnázium példát mu-
tat a többi szlovákiai magyar iskolá-
nak –– jegyezte meg az Új Szó Online.

* * *
Több mint 12,4 százalék. Huszonkét 

képviselô. Az ország harmadik leg-
nagyobb politikai ereje. Nemcsak 
kormányzati tényezô, hanem az ország 
vezetését markánsan meghatározó 
erô.

A szlovákiai parlamenti választáso-
kon ezt az esélyt szalasztotta el a fel-
vidéki magyarság.

A Híd párt 8,12 százalékot kapva 14 
képviselôt küldhet a pozsonyi parla-
mentbe, a Magyar Koalíció Pártja 4,33 
százalékkal azonban a bejutási küszöb 
alatt maradt. Az ily módon elveszett 
magyar szavazatok így alapvetôen a 
szlovák pártokat erôsítik. Elsôsorban 
Robert Ficóékat és az utolsóként a 
parlamentbe épphogy becsúszó Ján 
Slotáékat is. Ott keresendô az elve-
szett nyolc mandátum is…

Hosszú évek után miért éppen most 
nem tudott egységesen fellépni a fel-

vidéki magyar politikai elit? Miért épp 
erre a választásra élezôdtek ki a sze-
mélyi, gazdasági és politikai különb-
ségek, s vezettek pártszakadáshoz? 
Nyilván más és más választ adnának 
erre az MKP és a magyar koalíciót ott 
hagyó Híd vezetôi. A budapesti bal-
liberális sajtó véleményemberei ter-
mészetesen máris megtalálták a ket-
tôs állampolgárságról szóló törvény-
ben az MKP rossz szereplésének okát. 
Hiszen miért éppen most ne akar-
nának a felvidéki magyarok helyze-
tébôl belpolitikai tôkét kovácsolni? 
Érvelésük azonban hamis, ugyanis ha 
csak a kettôs állampolgárság körüli 
hisztéria határozta volna meg a vá-
lasztást, Slota nem marad meg öt 
százaléknál. A Híd nyolc százalékának 
és az MKP gyenge szereplésének 
magyarázata Szlovákiában keresen-
dô.

Ott, ahol a Fico-kormányzat az elmúlt 
idôszakban minden létezô törvényes 
és nemtelen eszközt megragadott, 
hogy megossza és gyengítse ellen-
feleit. Magyarokat és szlovákokat 
egyaránt. Partnert is talált — önkén-
test avagy önkéntelenül a játékba 
kényszerítettet — ehhez mind a két 
nemzetiségbôl bôven.

Csak kevésen múlott, hogy ez most 
nem vezetett teljes sikeréhez.

Teljeshez, hiszen Ficót és Slotát pil-
lanatnyilag mindössze öt parlamenti 
hely választja el attól, hogy hatalmon 
maradjanak.

A szociáldemokrata-szélsôjobb cso-
portnak 71 mandátuma van a közép-
jobb pártok — köztük a Híd — 79 
mandátumával szemben.

A négy, eddig ellenzékben lévô tömö-

Remény 90 év után  
(4. befejezô rész)
Mivel a versaillesi békeszerzôdés területi bizottságai-

ban az amerikai kiküldöttek rendszerint egy számunkra 
igazságossabb határokat akartak megrajzolni érdemes 
egy kicsit foglalkozni ennek a tengeren tuli nagyhatalom-
nak szerepével.

Több helyen elhangzott az a bírálat, hogy ez az ameri-
kai küldöttség nem volt eléggé felkészülve a feladatára, 
naív és az európai helyzettel tájékozatlan diplomaták 
ültek a tárgyalóasztaloknál. Errôl a hamis történelmi 
mitoszról a brit Harold Nicolson így ír: „Bármilyen 
ilyen megállapítás helytelen és igazságtalan”.

1917 szeptemberében az Egyesült Államokban létre-
hoztak egy szervezetet amelynek a neve csak „The In-
quiry” azaz „A Vizsgálat” volt. Ez a csoport 150 egye-
temet végzett kutatóból állt és House ezredes vezetésé-
vel egy évig dolgozott New Yorkban az Amerikai Föld-
rajzi Társaság épületében. Nicolson szerint ez a kutató 
szervezet elképesztöen nagy mennyiségü anyagot gyüj-
tött össze ami a George Washington hajót majdnem tel-
jesen igénybe vette. E mellett professzor A C Cooledge-
röl aki a Közép- Európával foglalkozó munkacsoportot 
vezette Nicolson így ir emlékirataiban: 

„Voltak olyan pillanatok amikor ez a briliáns és humá-
nus ember volt a megbizható információ egyetlen forrá-
sa a Békekonferencián. Ma hihetetlennek látszik, hogy 
sem az amerikai küldöttség sem a Békekonferencia nem 
vette figyelembe Archibald Cooledge józan és mérsékelt 
véleményét.”

Az amerikai szakértöket Nicolson nagyra becsülte, és 
szerinte ha a békeszerzôdést kizárólag az amerikai szak-
értökre hagyták volna, akkor ez a dokumentum a legböl-
csebb és legtudományossabb lett volna. Szerencsétlen-
ségnek nevezhetô írja Nicolson hogy az amerikai bizott-
ság már az elsô néhány hét után elvesztette önbizalmát 
és ennél fogva tekintélyét amit pedig kiérdemelt és ki-
járt neki.

Arra a kérdésre, hogy mi történt a kitünôen felkészült 
amerikai küldöttséggel és Wilson elnök 14 pontjával és 
az azt követô öt Alapfeltétellel és négy Részlettel azaz 
összesen 23 tétellel amibôl Nicolson szerint csak négy 

került a békeszerzôdés szövegébe, –– erre a kérdésre a válasz 
bonyolult de ragadjunk ki néhány tényezôt.

Elsônek a békekonferencia szinhelye. Mind a brit mind az 
amerikai diplomaták Genfet javasolták, –– a csendes, sem-
leges, nyugodt svájci légkörben nagyobb esélye lett volna 
egy kielégítô megoldásnak. Wilson elnök ezt megvétózta 
azért mert a genfi tó tele van mérges anyaggal, amit Nicolson 
véleménye szerint semmiféle tárgyi bizonyíték nem igazolt. 
Így a bosszút lihegöô sebzett, a „bosch” megbüntetését és 
kártérítést követelô Párizsba került a konferencia. Itt a má-
sodik tényezô: a francia sajtó hevesen támadta a németbarát-
nak titulált amerikaiakat. A naponta megjelent gúnyrajzok és 
kénsavas újságcikkek megrendítették az amerikaiak önbizal-
mát. A  francia vádak között elsô sorban szerepelt a képmu-
tatás, az, hogy az amerikaiak magukat Jefferson szerint 
látják, de cselekedeteikben Hamilton elnök példáját követik. 
Amíg a jenkik Európában az önrendelkezésrôl prédikálnak 
otthon elnyomják a fekete és indián kisebbségeket. A nagy 
amerikai birodalom a francia meglátás szerint kegyetlen erô-
szak eredménye és a birodalom- épités útja az indiánokkal és 
a szomszédokkal kötött megszegett szerzôdésekkel van kikö-
vezve.

A képmutatás vádját a britek és megkapták a franciáktól 
amikor a népek önrendelkezésôl és igazságos néprajzi hatá-
rokról volt szó. 

Így aztán Versaillesben nem Jefferson hanem Hamilton, 
nem Wilson hanem Clemenceau gyôzött. 

Ezután Középeurópában a „mintakép demokrata” csehek 
vezette Kisantant tartotta fel erôszakkal a rablóbékét és a 
„stratégiai” (értsd rabló) határokat. Errôl a békérôl a brit 
történész A J P Taylor úgy fogalmazott, hogy ennek nem volt 
erkölcsi érvényessége és csak erôszakkal lehetett fenntar-
tani.

Most 90 év után remélünk, már csak azért is mert a remény 
az az utolsó ami elveszíthetô. Remélünk mert van egy új ma-
gyar miniszterelnök aki Európa és a nagyvilág felé tömören 
megfogalmazta a célt: Ami kijár Spanyolországban a kata-
lánoknak és Finnországban a svédeknek az kijár a Kárpát-
medencében a magyaroknak.

VESSZEN TRIANON!
Kroyherr Frigyes 



rülés kijelentette, hogy szó sem lehet 
semmilyen egyezkedésrôl Ficóékkal. 
Így gondolja azonban mindegyik kép-
viselôjük is? Biztosan nem találnak öt 
olyan képviselôt, aki meginog?

A szlovák politika sajátos tisztítótüze 
lesz a kormányalakítás.

A felvidéki magyar közéleté pedig a 
majdani kormányzás.

Ha Fico és Slota mégis marad, akkor 
az lesz a kérdés, hogy a magyar poli-
tikusok tanulnak-e hibáikból, vagy to-
vábbra is megosztottan veszik fel a 
harcot a nacionalista gyûlöletkeltéssel 
szemben.

Ha jobbközép kormány alakul, a Híd 
hét magyar és hét szlovák nemzetiségû 
parlamenti képviselôjérôl derül ki, 
hogy a valóságban mit érnek a kam-
pányban hangoztatott szép társadalmi 
és „nemzetiségek feletti” ígéretek. 
Hogy a bennük bízó magyar és szlovák 
választók — becslések szerint a Híd 
szavazóinak háromnegyede volt ma-
gyar — tényleges akarata, avagy a 
hatalmi és pártérdek diadalmaskodik-
e? Kérdés az is, hogy a hatalomba 
kerülô Híd párbeszédre és együttmû-
ködésre törekszik-e a felvidéki önkor-
mányzatokban meghatározó Magyar 
Koalíció Pártjával, avagy visszaél 
mostani elônyösebb helyzetével. Ké-
pes lesz-e mindkét párt túllépni ellen-
tétein, vagy legalább egy idôre félre-
tenni nézetkülönbségeit?

Kiderül az is, hogy a Híd a szlovák 
pártok kezére csap-e, ha azok újra a 
magyar kártyához nyúlnak.

A szombati voksolás egyszerre volt 
az elszalasztott lehetôségek és az új 
esélyek választása. Az új sansszal, a 
Fico- és Slota-mentes kormányzás 
lehetôségével a Hídnak kell élnie. Az 
azonban az egész felvidéki politikai 
elit felelôssége, hogy négy év múlva 
ne vesszen el több mint százezer ma-
gyar szavazat.

A turáni átok ugyanis nem elkerülhe-
tetlen nemzeti csapás, hanem a kisstílû 
politikai önérdek eredménye.
Máté T. Gyula (Magyar Hírlap)

* * *
Az Európai Parlament egyik alelnö-

kévé választották Tôkés Lászlót, a 
néppárti frakció jelöltjét a strasbourgi 
plenáris ülésen.

Az erdélyi magyar képviselôt 334 
szavazattal, 287 ellenszavazat és tar-
tózkodás mellett választották a tizen-
négy alelnök egyikévé, miután a ko-
rábbi magyar EP-alelnök, Schmitt Pál 
(Fidesz) a Magyar Országgyûlés elnö-
ke lett.

Mint Jerzy Buzek, az Európai Par-
lament elnöke a voksolás elôtt kifej-
tette, nem számolták külön az elutasító 
szavazatokat és a voksolástól való 
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tusban. A svájciak beleegyeztek, hogy 
a vádak ejtéséért cserébe hajlandóak 
neveket kiszolgáltatni, ehhez viszont a 
törvények módosítására lesz szükségük.

Most részint ennek megszavazása bu-
kott el az alsóházban. A parlamentnek 
azonban hamarosan dûlôre kell jutnia, 
hiszen ha augusztus 19-ig nem adják ki 
a neveket, megszegik a tavaly kötött 
szerzôdést, ezzel pedig például a UBS 
elleni pert kockáztatják — írja a 
Telegraph. A svájci bankszövetség 
közleményében azzal vádolta a svájci 
politikusokat, hogy a pártérdekeket a 
nemzet érdekek fölé helyezték. A 
kompromisszumok keresése így to-
vább folytatódhat a parlament két há-
za közt.

* * *
A túlnyomórészt katolikus Spanyol-

országban Katalónia több kisebb te-
lepülésén, többek között Leridában és 
El Vendrellben, illetve most már a 
több mint másfél millió lakosú Bar-
celonában is tilos az egész testet be-
borító burka és az arcot elfedô nikáb 
viselése a közintézményekben. Barce-
lona betiltja minden középületben a 
burka, a nikáb és bármilyen olyan öl-
tözék viselését, amely akadályozza a 
személyazonosítást — áll a barcelonai 
önkormányzat közleményében.

Barcelona polgármestere, Jordi 
Hereu nem tett eleget annak a felhí-
vásnak, hogy minden nyilvános helyen 
tiltsa be az iszlám viseletet, szerinte 
ugyanis ennek elrendelése már nem 
tartozik a városi vezetés hatáskörébe.

A burka és a nikáb használata sérti a 
nôk méltóságát és szabadságát — írta 
weboldalán Alberto Fernandez, a 
konzervatív Néppárt barcelonai képvi-
selôje. A jobboldali politikus szerint a 
most született barcelonai rendelkezés 
csak félmegoldás, hiszen az utcákon 
ugyanúgy be kellene tiltani a szemé-
lyiség eltitkolását lehetôvé tevô lepel 
hordását.

A nikáb és a burka viselésének ti-
lalma a könyvtárakban, piacokon és az 
összes többi középületben várhatóan 
nyár után lép majd érvénybe a katalán 
fôvárosban. A helyi iszlám bizottság 
2009-es adatai szerint Spanyolország-
ban másfél millió muszlim él, vagyis a 
lakosság közel 3 százalékát teszik ki.

* * *
Zárdába távozhat a börtönbôl Pándy 

Ágnes, a belga jogtörténet legszö-
rnyûbb családirtásának résztvevôje 

tartózkodást, mert a jelölt megválasz-
tásához a voksok egyszerû támogató 
többségének megszerzésére volt szük-
ség.

Buzek a voksolás után azonnal gra-
tulált Tôkés Lászlónak.

A korábbi erdélyi magyar püspök 
nyilatkozatában nagy megtiszteltetés-
nek nevezte kinevezését. Visszautalt a 
húsz évvel ezelôtti temesvári esemé-
nyekre, és hangoztatta: ugyanúgy, 
mint azokban az idôkben, most is azon 
fáradozik, hogy hazája érdekeit kép-
viselje az emberi, kisebbségi, vallási 
jogok és a szabadság érdekében. Mint 
mondta, elkötelezett híve annak is, 
hogy továbbvigyék az európai integ-
rációt.

Tôkés László hangoztatta: külön 
örömmel tölti el, hogy a közös Európa 
történetében új fejezetet jelentô idô-
szakban, a Lisszaboni Szerzôdés életbe 
lépése után töltheti be a fontos tisztsé-
get az uniós képviselôtestületben.
Joseph Daul, a kereszténydemokrata-

konzervatív képviselôkbôl álló nép-
párti frakció vezetôje Tôkés Lászlónak 
az elmúlt években végzett tevékeny-
ségére utalva megtiszteltetésnek ne-
vezte, hogy ôt jelölhették a pozícióra.

A szavazás után kiadott közleményben 
Daul bizonyosságát fejezte ki: Tôkés 
amellett, hogy keményen dolgozik 
majd az uniós lakosság érdekeinek 
képviseletében, hozzá fog járulni ah-
hoz is, hogy Kelet-Európában „új hidak 
épüljenek”.

A jelenlegi gazdasági és társadalmi 
helyzetben az EU-nak lelkesedésre 
van szüksége — emelte ki Daul. Em-
lékeztetett arra, hogy Tôkés László 
kezdeményezô szerepet játszott a ro-
mániai forradalomban, és meggyôzô-
dését fejezte ki, hogy most is új ötle-
tekkel áll majd elô.

* * *
A svájci parlament alsóháza 104 — 76 

arányban leszavazta a felsôház által 
már elfogadott törvénytervezetet, 
amely lehetôvé tenné a külföldi szám-
latulajdonosok adatainak kiszolgálta-
tását külföldi adóhatóságok számára. 
Az ügy különösen azért érdekes, mert 
az amerikaiak követelésére 4450 UBS 
betétes adatait már kiadták, ám ille-
gálisan.

Becslések szerint több tízezer ame-
rikai adókerülô tartja még mindig a 
pénzét a banktitkáról híres svájci ban-
kokban, az ô adataik kiadását szün-
telenül követeli az amerikai adóha-
tóság. Persze nem csak az amerikaiak, 
hanem az európai országok is az 
adókerülôk bújtatásával vádolják az 
alpesi ország bankjait, az USA viszont 
pert helyezett kilátásba, ami egy egyes 
ség aláíráshoz vezetett tavaly augusz-

— írta a Le Soir címû brüsszeli lap 
internetes kiadása. A brüsszeli esküdt-
szék nyolc évvel ezelôtt mondta ki 
bûnösnek Pándy András magyar 
származású protestáns segédlelkészt 
és Ágnes lányát hat családtagjuk meg-
gyilkolásában. A véres tragédiasorozat 
1986 és 1989 között játszódott le Pándy 
brüsszeli házában. A fôbûnös az apa 
volt, Ágnes segédkezett neki több gyil-
kosság elkövetésében.

Az 1997-ben letartóztatott, most 50 
éves Pándy Ágnest 2002-ben 21 évi 
börtönbüntetésre ítélték. Most feltéte-
lesen kiengedik a brugge-i börtönbôl, 
és engedélyezik számára, hogy a kör-
nyék egyik apácazárdájába költözzön 
be.

Pándy Andrást továbbra is börtönben 
tartják, nyolcvanhárom évével ô Bel-
gium egyik legidôsebb rabja. Bör-
töntársai szerint továbbra is azt állítja, 
hogy hat áldozata életben van, ô pedig 
bírói tévedés áldozata.

* * *
Miközben Michelle Obama amerikai 

first lady és Michael Bloomberg, 
New York polgármestere más híressé-
gekhez hasonlóan a sófogyasztás csök-
kentése mellett kampányol, a szép-
ségipar a só külsô használatának 
elônyeit hirdeti.

„A sót gyakorlatilag az idôk kezdete 
óta használják bôrradírként –– mondja 
az Allure magazin fôszerkesztôje, 
Linda Wells. –– Olyan, akár egy re-
mek hámlasztó, és emellett valóban jó 
érzés a bôrnek. Vannak lazító fürdô-
sók, amelyekben egyszerûen csak áz-
tatjuk magunkat, ráadásul gyulladás-
gátló hatásúak is. Akkor is hasznosak, 
ha puffadtnak érezzük magunkat”.

A termékeit természetes alapanya-
gokból, friss gyümölcsökbôl, zöldsé-
gekbôl, illóolajokból készítô Lush koz-
metikai cégnél a sótartalmú portékák 
tartósan a legkelendôbbek közé tar-
toznak. Vonzerejük egyrészt hatékony 
bôrradírozó hatásukban rejlik, más-
részt pedig abban, hogy használatuk 
után a bôr sima, puha, feszes és rugal-
mas lesz –– állítja Erica Vega, a 
vállalat illetékese. A maga részérôl az 
óceán ihlette keverékeket ajánlja, pél-
dául olyan fürdôtermékeket, amelyek-
ben a sót tengeri algával és kókusz-
olajjal elegyítik.

A Lush-termékekhez felhasznált só ––
- egy durvább a hámlasztáshoz, és egy 
finomabb az ásványi anyagok pótlá-
sához –– egyenesen Spanyolor-szág és 
Portugália tengerpartjairól érkezik. 
„Lepárlóedényekben gyûjtjük az 
óceánból, hagyjuk elpárologni a vizet, 
és megkapjuk a sót. Ilyen egy-szerû” –
– meséli Vega.

Az Ahava kozmetikai cég is használ 
sót a készítményeihez, mégpedig a 
Holt-tengerbôl, de azokban nemcsak a 
sónak, hanem a különleges vízbôl szár-

mazó ásványi anyagoknak és az iszap-
nak is fontos szerep jut. „A Holt-tenger 
most alapvetôen olyan, mint egy tó, 
ám az ásványi anyagokat egy évez-
reddel ezelôtti, eredeti formájukban 
ôrizte meg, és tízszer több sót tartal-
maz, mint bármely más sós víztömeg” 
–– magyarázza Dawn DiOrio, a cég 
szakértôje. Közlése szerint a Holt-
tengerben olyan ásványok találhatók –
– többek között magnézium, kalcium, 
nátrium és kálium ––, amelyekrôl úgy 
tartják, hogy nyugtató, lazító és sejt-
megújító hatásúak.
Lisa Price, a Carol’s Daughter koz-

metikai cég alapítója azt emeli ki, hogy 
a só jobban tisztít más népszerû bôr-
radír-összetevôknél, például a cukor-
nál, ráadásul tartósabb is. Attól azon-
ban mindenkit int, hogy a kényes 
arcbôrre használja. A „sós radírral” 
körkörös mozdulatokkal masszírozzuk 
át a testünket, különös figyelmet for-
dítva a könyökre, a sarokra és a lábra 
–– javasolja.

* * *
Több szervezet, köztük az Amerikai 

Magyar Szervezet is tiltakozott az el-
len, hogy az amerikai Virginia állam-
ban a legendás D-nap, az 1944-es nor-
mandiai partraszállás évfordulója 
alkalmából több más államférfi mel-
lett Sztálin mellszobrát is elhelyezték 
egy köztéren.

A virginiai Bedford városában a hét 
végén ünnepelték az amerikai és brit 
erôk normandiai partraszállását, a má-
sodik világháború legnagyobb tengeri-
deszant-mûveletét, amelyre 1944. jú-
nius 6-án került sor. A városkában élt 
19 olyan katona, aki életét áldozta a 
hadmûveletben.

A Nemzeti D-nap Emlékalapítvány 
azzal emlékezett meg az eseményrôl, 
hogy leleplezte a világháborúban 
gyôztes hatalmak vezetôinek szobrait; 
Franklin Roosevelt és Harry Tru-
man amerikai elnök és Winston 
Churchill brit miniszterelnök mellett 
helyet kapott Sztálin, az orosz diktátor 
is –– írta a The Washington Times.

A helyi lakosság egy része és több 
szervezet felháborodással fogadta, 
hogy Bedford a világ azon kevés helye 
közé került, ahol még látható Sztálin-
szobor. A Facebook közösségi portálon 
tiltakozó akció indult; a Bedford Bul-
letin helyi újság felmérése szerint a 
lakosság 94,8 százaléka nem tartja he-
lyénvalónak, hogy mellszobrot állítot-
tak Sztálinnak.
Lee Edwards, a Kommunizmus Ál-

dozatai Emlékalapítvány elnöke el-
mondta: amikor elôször hallott a szo-
borról, viccnek gondolta az ügyet. 
Késôbb azonban közölte: a D-nap ala-
pítvány hatalmas hibát követett el az-
zal, hogy Sztálint is belevette a háborús 
emlékmûbe.

A tiltakozó szervezetek között van az 
amerikai magyarok egyik legnagyobb 
érdekképviseleti szervezete, az Ame-
rikai Magyar Szövetség (AMSZ). A 
szervezet az MTI-hez eljuttatott köz-
leményben tudatta: Sztálin öröksége a 
halál, rombolás, internálás, munkatá-
bor, kínzás, félelem, szenvedés, elnyo-
más és megszállás, Sztálin több embert 
gyilkolt meg, mint Hitler és a nácik, ô 
indította el a hidegháborút. Az AMSZ 
szerint a szoborállítás sértés azokra 
nézve, akik felelnek a haza hívására, 
és akik drágán fizettek és fizetnek a 
szabadságért.

* * *

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

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

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email

evas@travelmanagers.com.au
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(Folytatás)
A magyarországi szakemberek azt 

tapasztalták, hogy éppen a magyar 
többségû burgenlandi településeken 
maradtak fönn a legnagyobb, leg-
pontosabban vezetett levéltárak. 1991-
tôl három dunántúli levéltáros évente 
három hetet tölt a szomszéd tarto-
mányban tárgyi rendezést végezve, 
hogy hamarosan elmondhassák: Bur-
genland teljes községi iratanyagát 
magyar szakemberek tették rendbe. A 
kimentett anyagok történelmünk el-
feledett fejezeteirôl mesélnek.

–– Budán még törökök vannak, de a 
mai Burgenland területén már anya-
könyveznek, és meg is ôrzik az ira-
tokat! –– mutat rá a levéltár-igazgató. 
–– Ami arra utal, hogy ezen a vidéken 
korán komoly írásbeliség alakult ki; 
nem pedig arra, amit az osztrákok elô-
szeretettel hangsúlyoznak, hogy Ma-
gyarország legelmaradottabb területét 
„örökölték”, hiszen az itteni írásbeliség 
mértéke 1921-ben messze meghaladta 
például Stájerországét.

Még ma is sok a természetes és a ko-
holt tévhit a két régió viszonyában, 
különösen a vitatott pontokon. Ruccan-
junk át a szomszéd vármegyébe: Sop-
ron falainál kilencven év elteltével is 
csatákat vív a magyar és az osztrák 
történelemszemlélet: ami nekünk a 
leghûségesebb város, az az osztrá-
koknak arcátlan választási csalás. Ez-
zel együtt kevesen tudják, hogy Sop-
ront részben Szamuely Tibornak és 
pribékjeinek köszönhetjük, mert ha a 
kommunisták vérengzéseikkel nem 
vésik be magukat a helyiek emlékeze-
tébe, a német többségû város nem ide-
genkedik 1921-ben a szocdem Auszt-
riától. Legalábbis ez a véleménye 
Perkovátz Tamásnak, akivel angolos 
hangulatú, elegáns belvárosi étter-
mében beszélgetünk Sopronban.

–– Itt mindkét fél áldozat és vesztes: 
az osztrákok azért, mert elveszítették 
szülôföldjük fôvárosát, a magyarokat 
pedig városuk agglomerációjától fosz-
tották meg –– jelenti ki Perkovátz. –– A 
háromnyelvû térség, a három kultúra, 
a magyar, a német és a horvát mixtú-
rája hozott létre olyan gyönyörûséget, 
amelyre méltán lehetünk büszkék. Azt 
a folyamatot kell elôsegíteni, hogy ez a 
hajdani történelmi, földrajzi, kulturális 
és gazdasági egység újra létrejöhessen, 
mert e régió csak így lehet életképes. 
Nem az a jó, ha a szomszéd tehene is 

Margittai Gábor - Major Anita   (Magyar Nemzet)

Kik vagytok ti, gyepûôrök? – A burgenlandi 
magyarság vasfüggönyei (7.) 

megdöglik, hanem ha az övé is tejel 
meg az enyém is.

Perkovátz Tamás azonban nem csu-
pán a szavak embere: az egység hely-
reállítására, a közös értékek propagá-
lására öt éve programot indított, és 
Soprontól Felsôôrig ellátta a környezô 
városok iskolásait háromnyelvû nap-
tárral, valamint magvas gondolatokat 
megfogalmazó órarenddel. „Újra együtt!” 
„Jövônk ígérete múltunk igaz ismere-
tében van” –– olvasható minden évben 
három nyelven a kalendáriumokon. E 
szellemiség lényege, hogy Liszt, 
Haydn vagy Esterházy nem a magya-
roké, a németeké vagy a horvátoké, 
hanem a dicsô múltú szülôföldé –– azaz 
közkincs. De Perkovátz Tamás nem 
jár a fellegekben, idealizmusa nagyon 
is gyakorlatias:

–– Nem elég szépléleknek lenni, ha-
nem, bizonyos morális határokat be-
tartva, érvényesíteni kell érdekeinket. 
Az ember nem tud belenézni a tükörbe, 
ha állandóan csak igazodik –– magya-
rázza. –– Ha meg akarjuk tartani a 
kultúránkat, ahhoz erô és forrás is 
szükséges.

S hogy ennek az elvnek eleget tegyen, 
nem csupán vendéglôjét ajánlotta fel, 
hogy e regionális munka meg a hely-
történeti kötôdést erôsítô kvízjátékok 
fóruma legyen, de bevezetés elôtt áll a 
térség új valutája, a kékfrank is. A há-
romnyelvû húszezresen Liszt Ferenc, 
a tízezresen Haydn, az ötszázason Es-
terházy Pál arcképével.

Beugratós kérdés: adott egy Seedoch, 
egy Behofsits és egy Fazokas. Nem 
talált! Seedochnak mind a négy nagy-
szülôje horvát, Behofsits magyar, Fa-
zokas pedig horvát. Tilcsik György 
burgenlandi találós kérdése jár a fe-
jünkben, miközben az ôshonos ma-
gyarsággal többé nemigen büszkél-
kedô Észak-Burgenland tájain 
bolyongunk. Errefelé az „eredeti” ma-
gyarság már többnyire a föld alatt 
van, vagy csak nevében magyar. El-
hagyjuk Lakompakot (Lackenbach), 
ahol ezernél több kuruc katona nyug-
szik tömegsírban; Kabold (Kobersdorf) 
várát, ahol a várúr elfogatta és a 
császáriak kezére adta Zrínyi Pétert 
és Frangepánt; Fraknót (Forchten-
stein), az Esterházyak ma is pompás 

sasfészkét. Majd a táj elsimul, s amint 
közeledünk a Fertô tó nyugati part-
szegélyéhez, a terhes történelmû erô-
döket gondozott szôlôbirtokok meg ró-
mai kôbányák váltják fel.

Kölcsönhatások.
Nagymartont (Mattersburg) és kör-

nyékét ma nagyjából háromszázötven 
magyar lakja, tudjuk meg Haiden 
Ágnestôl, a nemrégiben megalakult 
Nagymartoni Magyar Kultúregyesület 
elnökétôl. Élnek még a fertôi Nezsider-
ben (Neusiedl am See), Boldogasz-
szonyban (Frauenkirchen), Kismarton-
ban (Eisenstadt), a tartományi 
központban szép számban is –– ám 
errefelé már senkinek nincsenek ada-
tai ôshonosokról. Többnyire Magyar-
országról átköltözött, jobb egziszten-
ciát keresô emberekrôl van szó, 
akiknek a gyermekei villámgyorsan 
asszimilálódnak a többségi társadalom-
ba. Az ingatlanirodát is vezetô Ágnes 
–– aki mindemellett vállalkozó szelle-
mû osztrák felnôttek fejébe igyekszik 
a magyar nyelv követhetetlen szabá-
lyait beleverni –– azt szeretné, az utó-
dok úgy olvadjanak be, hogy tudják, 
honnan jöttek. Amint fogalmaz, a gye-
rekek már nem fogják úgy megélni a 
magyarságukat, mint a szülôk, de a 
lelki-kulturális vérvonalat igenis fenn 
lehet tartani.

Hiába járjuk be Észak-Burgenlandot, 
itt nemhogy az Ôrvidékhez hasonló 
szigeteket nem, de már nyomokat is 
csak elvétve találunk. Elszomorító ez 
az üresség. Így amikor ódon városfa-
lakhoz érünk, ahol csak templom-
toronyba rejtett betûk emlékeztetnek 
a régi világra, meghökkenve tapasztal-
juk meg az egyik utolsó ôshonos ma-
gyar mindent elsöprô hazaszeretetét. 
Fôképp, hogy ez a magyar –– német. 
Aki valóban továbbvitte a szellemi 
vérvonalat. De hogy tôle ki viszi 
tovább…? A Fertô tó partján, a régi 
Magyarország legkisebb szabad ki-
rályi városában, a középkori hangulatú 
Ruszton zárul be a kör.

–– Szeretnék kis családi emlékkönyvet 
írni az utódoknak, miért is beszélek én 
magyarul, amikor egész Ruszt német 
ajkú –– mondja Robert Wenzel 
éneklô hangsúllyal, ám szinte akcentus 
nélkül, olyan lelkesen, igényesen és 
ízesen lubickolva nyelvünkben, hogy 
már elsô szavainál eszünkbe jut Per-
kovátz Tamás kijelentése: ezen a vi-
déken anyanyelv és identitás nem 
föltétlenül függ össze. A nyolcvanadik 
életévéhez közeledô Róbert bácsi –– 
kéri, így szólítsuk –– évszázados csa-
ládi fészkük kapujában vár bennünket, 
hogy karon fogjon, és levezessen ben-
nünket oda, ahol Ruszt és a Wenzelek 
történelme rejtôzik: a borospincébe. A 
mohácsi vésznél, illetve valamivel 
elôbb, az ókornál kezdünk, és a labirin-
tuson át a magyar világ legvégsô pont-
jáig jutunk.

Hordóspince, palackpince, a legifjabb 
Wenzel, Michael külön borgyûjtemé-
nye –– így sorakoznak a föld alatti 
cellák generációk, korszakok szerint, 
mindegyikükben magyar királyok, ki-
rálynék, Habsburg császárok arcké-
pei, római oszlopdarabok, a régi Ma-
gyarország térképe és olyan óborok 
találhatók, amelyek a második világ-
háború után készültek.

–– Nincs korábbi?
–– Ruszt nevezetessége, az aszú kibír-

na száz éveket is, ha rendben cseréljük 
a dugót, de sajnos a szomjas Vörös 
Hadsereget már nem vészelte át. Az 
oroszok minden óborunkat megitták a 
megszállás idején –– felel Wenzel 
Róbert, aztán a folyosó falába illesztett 
ókori dombormûre mutat. –– Látják, 
itt egy példa a mi kettôs kötôdésünkre: 
ez itt, kérem, a fertôrákosi Mithras-
szentély oltára, pontosabban annak 
másolata. Amikor megépült a vasfüg-
göny, és apám többet nem mehetett 
Magyarországra, egy fiatal szobrásszal 
elkészíttette magának ezt az emléket, 
hogy mindig itt legyen.

Wenzel úr ugyanis hamisítatlan 
„Ödenburger”, azaz német ajkú sop-
roni polgár leszármazottja: a nagyapa 
lokálpatrióta vármegyei jogász, ren-
dôrkapitány, a nagyanya magyar is-
kolába járatta gyermekeit, akik „ter-
mészetes kétnyelvûek” lettek. Az 
1932-ben született Róbertnek ez a le-
hetôség már nem adatott meg, mert 
addigra Észak-Burgenlandban elhalt a 
magyar tannyelvû oktatás –– mégsem 
szakadt messze a nagyapa kultúrá-
jától.

–– Apám mindig azt mondta, leg-
alább vasárnap beszéljünk magyarul 
–– emlékezik. –– Ô olyan magyaros 
ember volt, tudják, tárogatókat gyûj-
tött, Petôfit, Vörösmartyt szavalt, s a 
magyar kultúrával tudta idevonzani a 
boros kuncsaftokat. Nálunk ez a bor-
turizmus ôse. A ruszti borosgazdák 
mind magyar érzelmûek voltak, mivel 
az elsô világháborúig Sopron a borke-
reskedelem központja. Apám fontos-
nak tartotta, hogy 1946–47-ben, amikor 
még nem volt lezárva a határ, engem 
is magyar szóra küldjön egy magyar-
országi családhoz. Aztán jött Rákosi 
meg a mosolyország, s amikor lezárult 
a vasfüggöny, apám testvére Sopron-
ban ragadt. Csak ’56-ban látták viszont 
egymást.

A második világháború után még élt 
néhány évet a régi Magyarország 
egyik legeszesebb magánintézménye, 
amíg a cseregyerekek –– amilyen 
Krúdy Gyula volt a szepességi Po-
dolinban –– még szabadon jöhettek-
mehettek a határ két oldalán, hogy ki a 
magyarban, ki a németben legyen 
járatosabb. Ez olyannyira hatékony 
volt, hogy Wenzel Róbertrôl manapság 
is Magyar lélek Ruszton címmel cik-
keznek osztrák újságok. De mindebben 
az is közrejátszhatott, hogy a hatvanas 
évektôl többször járt tanulóúton –– 
ugyancsak apai indíttatásra –– a Bala-
tonboglári Állami Gazdaságban.

Fölmegyünk a poharazóhelyiségbe, 
amelyet Ferenc József, Károly király, 
Zita királyné arcképe díszít, mellettük 
„Wenzel Laci”, a sokat emlegetett apa 
népies stílusú portréja, amint táro-
gatóval kezében üldögél. Róbert bácsi 
kúriája valóságos osztrák–magyar re-
zervátum, amelynek falait római kö-
vekkel erôsítették meg a török ellen 
csaknem fél évezrede –– hogy minden 
réteg együtt legyen. Itt valóban szét-
választhatatlanul összenôtt, ami össze-
tartozik.

–– Sokat hallgatom a magyar rádiót. 
Igazi ruszti kuriózum vagyok, olyan 
Wenzel, aki a Magyar Nemzetbôl tanul 
magyarul –– mondja nevetve, s a 
polcról vaskos dossziét húz elô, amely 

lapunkból kivágott cikkeket rejt. –– 
Soproni barátom minden héten áthozza 
a hétfôi, a csütörtöki és a szombati 
számot, aztán nekiülök a Halász Elôd-
féle szótárral a nívós cikkeknek… Így 
tudom megtartani szókincsemet.

A magyar borászatról már nincs 
ilyen jó véleménye Wenzel Róbertnek: 
úgy véli, rendbe kellene tenni ezt az 
ágazatot. Kitûnôk a villányi borok, de 
Tokajnak és Egernek is jobb hírnévre 
volna szüksége. Nagyon hiányzik a 
külföldi marketing. Ausztriában ezt 
egyszerûen megoldják: a gazdák éven-
te 550 eurót fizetnek egy alapba, 
amelyhez az állam is jelentôs támo-
gatásokkal járul hozzá, s ez az intéz-
mény vállalja a pincészetek reklámo-
zását, külföldi kiállításokra kijutta 
tását, valamint a borászokat, som-
melier-ket képzô borakadémia fönn-
tartását –– mely éppen itt van Wen-
zelék tôszomszédságában. Mivel 
Magyarországon sincs jó hírük –– 
semmilyen se –– a burgenlandi borok-
nak, teszi hozzá a gazda, ezért inkább 
Németország, Svájc, Svédország és 
Amerika az ô piacuk. De ezt már a fia 
intézi.

–– Wenzel Róberten kívül maradtak 
még errefelé nyomai a magyarságnak 
és a kétnyelvûségnek?

–– Sok ruszti került át magyar szóra, 
mint én, de ezek a nénik, bácsik har-
minc éve halottak. Régebben magyar 
parasztfiúk szegôdtek a módosabb 
ruszti gazdákhoz istállómunkára, szô-
lôben segédkezni, például a Szôkéék, a 
Nyitraiék, a Baloghék –– mondja 
elmélázva. –– De nem, már a Baloghék 
sem tudnak magyarul. Nemrégiben 
egy itteni fiatal jogász Tokajból hozott 
feleséget, na, az ô gyerekük talán ké-
tnyelvû lesz. De azt hiszem, Wenzel 
Róbert az utolsó… Apámnak mindig 
mondtam: papa, de hiszen te az iro-
dalmi nyelvet beszéled. Én sajnos ezt 
már nem tudom. Van egy nagyon tisz-
tességes parasztfiú, a Géza, aki segít a 
szôlôben. Tôle talán megtanulhat a 
fiam is magyarul.

Mielôtt elhagynánk Wenzel Róbert 
birodalmát, hatalmas, megfeketedett 
présre leszünk figyelmesek az itt te-
lelô leanderdzsungelben. Amikor fél-
rehajtjuk az ágakat, felirat bukkan elô: 
„Extra Hungariam non est vita, si est 
vita, non est ita.” Mint az idôs gazda 
meséli, a hatvanas években amerikás 
magyar emigránsok látogattak pincé-
jükbe, s amikor édesapja azt kérdezte 
tôlük, milyen az élet a tengerentúlon, 
egyikük krétát ragadott, és a présre 
véste: Magyarországon kívül nincs 
élet, ha van is élet, az nem olyan. 
Aha, akkor már tudom, mondta az ap-
ja.

Vége 

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! 

A MELBOURNEI
MAGYAR

KONZULÁTUS
irodája

június 22-tôl 
augusztus 24-ig

SZÜNETEL

Sürgôs esetben
hivja a Canberrai

Fôkonzulátust
Tel. (02) 6282-3226





10. oldal                                                                   MAGYAR ÉLET                                                2010. június 24.
  

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. június 27-én 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)

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010. június 27-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.
DEAN PARK

2010 június 27--én  vasárnap 14 óakor 
Istentisztelet

Istentisztelet helye: Erzsébet Otthon 1. Symonds Rd.
 Igét hirdet Nt. Péterffy Kund

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.

ADELAIDE (SA) 
2010. június 27-én 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.

Gyûjtés az árvízkárosultaknak 2010. június 13-án

A hetekben meglátogattuk gyülekezetünket hosszú évtizedek óta fenntartó, áldozatkész házaspárját 
KOVÁCS Gyurkát és Piroskát. Jó volt látni az öreg légiós bajtársat, aki sajnos  a távolságok és elôrehaladott 
kora miatt csak ritkán jöhet Melbournebe, résztvenni gyülekezetünk Istentiszteletein, de mint mondták 
szivükben és imájukban gyülekezetünkkel vannak.

Piroska és Gyurka ez úton is üdvözli ismerôseit. Gyülekezetünk nevében ez úton is köszönettel nyugtázzuk 
az 500 dolláros évi egyházfenntartási hozzájárulásukat.

Dézsi Csaba 50, Szöke Sándor 20, 
Olá Ernô 20, Bogós Zsuzsa 50, 
Budaházi Sebestyén 20, Lakatos 
András 20, Szabó Géza 50, Boros 
Emil 100, Fekete Loránd 100, 
Kaltenecker Mihály & Katalin 50, 
Siposôry László 100, Antal Péter 
10, Forgó Béla & Marika 50, Miks 
László & Aranka 100, Fodor Lidia 
50, Katona Gábor 50, Szekeres 
Gyula 500, Gueth Imre 100, Litvik 
Katalin 200, Szabó József 20, 
Bolman Maya 20, Mak Veronika 
100, Csutoros Csaba 20, Csutoros 
István 50, Juliska néni 100, Lautás 
Valéria 50, Czanik Edith 50, 

Kövesdy Dezsô és Sarolta 500, Ámon Kövesdy Lilla 100, A North 
Fitzroyi Magyar Református Egyház gyülekezete 1000. 
Összesen: $3650.00
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A nagy víz és a tolvajok Nincs ok és indok, ami elfogadhatóvá 
tenné azt, ha valaki az árvízi védelem 
berendezéseit lopja el. Emberek éle-
tét, vagyonát veszélyeztetve ezzel. 
Márpedig ez történt Szolnokon.Mono-
ton zúgással dolgozik a gép az alcsi 
szivattyútelepen. Két technikus ügy-
ködik a berendezések körül, így árvíz 
idején éjjel-nappal idekint vannak. Az 
idôsebb gépész készségesen elmagya-
rázza, mennyire fontos szerepük van 
az efféle rendszereknek a Tisza és a 
Holt-Tisza közötti kapcsolatban, azaz a 
víz átemelésében és a vízszint kiegyen-
lítésében. A gát innensô oldalán, mé-
lyen a magáradt Tisza szintje alatt 
álldogálunk, néha nagyobb csobbanás 
hallatszik a csövek torkolata felôl. „Va-
lamilyen nagyobb hal volt — mondja 
az idôsebb gépész. — A szivattyú ter-
mészetesen azokat is átemeli. A kí-
vülálló egyébként el sem hiszi, mek-
kora vízmennyiséget képes átereszteni 
a két negyvenes csô, ha nem szabá-
lyoznánk a víz útját, és csak úgy hagy-
nánk, hogy kifolyjon, hamar elöntené 
a környéket.”

Sok szivattyútelep dolgozik a Tisza 
szolnoki szakaszán, de az alcsiról hal-
lani mostanában a legtöbbet. Itt lopták 
el nemrég az egyik csô tolózárját, 
amelyik az egész rendszer talán leg-
fontosabb alkatrésze. Most újra a he-
lyén van a zár, ezúttal azonban már 
lehegesztették a peremén levô csa-
varanyákat a vízügy szakemberei. 
Mert sohasem lehet tudni…

„Ha a gát túlsó oldalán megemelkedik 

a Tisza szintje, akkor a gravitáció ere-
jével is át tud jönni a víz — magyarázza 
az egyik gépész — és ki is törne persze 
a hiányzó zár helyén. Elöntötte volna a 
környéket, Szolnok kertvárosi részét.” 
Amikor a lopás történt, még nem volt 
olyan magas a Tisza szintje. A gátôr és 
a vízügy emberei idegen alakokat lát-
tak a szivattyútelep körül, meg egy 
autót. Ezek akkor kereket oldottak, a 
szolnoki rendôrkapitányság azonban a 
kocsi színe és típusa alapján megkezd-
te a nyomozást.

„Szajol községbe vezettek a szálak 
—  mondja Balog László törzszászlós, 
a település kmb-s rendôre. — Megtalál-
tuk az autót, s megtudtuk azt is, ki, 

illetve kik használták a kérdéses idô-
pontban a kocsit. Innen aztán a bün-
ügyes kollégák eljutottak ahhoz a 
szolnoki rokonhoz is, akinél elrejtette 
a tolózárat a feltételezett elkövetô.” A 
nyomozás részleteirôl nem árul el töb-
bet a rendôrség, bár Balog törzszászlós 
szavaiból érezni, hogy itt valamilyen 
fineszes megoldásra is szükség volt 
ahhoz, hogy kiderüljön az igazság. No 
meg a Krok nev rendôrkutya részvé-
telére a munkában, akinek most csak 
annyi dolga volt Balog László oldalán, 
hogy álljon és nézzen, de ettôl azért 
megcsendesedett a feltételezett elkö-
vetô hôbörgô rokonsága. 

„Elôzetes letartóztatásban van a tet-
tes, s ha részlegesen is, de beismeri a 
bncselekményt — magyarázza Rigó 
István alezredes, a szolnoki rendôrka-
pitányság bnügyi osztályvezetôje. — 
Beszéltem vele, s kiderült, hogy csak a 
megszerezhetô zsákmány lebegett a 
szeme elôtt, csak a fém érdekelte, a 
veszély, amit a lopással okozott, eszébe 
sem jutott.” Rigó István szerint nem-
igen történnek fosztogatások árvíz 
idején a kapitányság illetékességi te-
rületén, a rendôrség persze minden 
esetben fokozottan védi ilyenkor az 
értékeket. Czinege László ezredes, a 
kapitányság vezetôje csak egy kiugró 
árvízi esetre emlékszik, arra, amikor 
valaki zsákokat lopott a védelmi kész-
letbôl Tiszabôn, tíz évvel ezelôtt. Ak-
kor — a köznyelv kifejezése szerint — 
statáriális módon ítélkezett a tettes 
felett a bíróság. Jelen esetben erre 
nem volt lehetôség, tekintettel arra, 
hogy a zár ellopásának idején még 
csak elsô fokú készültség volt érvény-
ben, az ügyészség nem alkalmazott 
semmilyen minôsítô fokozatot sem az 
eset kapcsán. Hozzá kell tenni, hogy 
ami a készültségi szinteket illeti, itt 
nemcsak napról napra, de óráról órára 
is változhat a helyzet a Tisza szeszélye-
inek megfelelôen. Ami most lopás, 
rövidesen közveszélyokozás lehet. Ám 
így is egytôl öt évig terjedhet az a 
börtönbüntetés, amit a tettes, illetve 
segítôi kaphatnak.A szolnoki rendôrök 
természetesen nem mondják, és nem 
is mondhatják ki, hogy az elkövetôk 
romák voltak. Nekik a tolvaj az tolvaj, 
legyen bárki s jöjjön bárhonnan. Azt 
persze sejteni lehet, hogy a védelmü-
ket vállaló ügyvédek és a jogvédôk a 
cigányok nagy szegénységére, meg a 
megélhetési bûnözés bocsánatos voltá-
ra hivatkoznak majd a bíróságon. Füg-
getlenül attól, hogy elfogadja-e valaki 
a megélhetési bnözés fogalmát vagy 
sem, ez az eset nem egy tyúklopás 
volt. A tolózár mûszaki berendezés, 
körülbelül 800 ezer forintot ér, s ezen 
kívül 250 ezer forint rongálási kárt is 
okoztak a tettesek a szivattyútelepen. 
Információink szerint elvitték a telep 

kerítését és kerítéskapuját is. „Felké-
szült emberekrôl lehet szó — mondják 
a gépészek. — Tudni kellett, hogy 
milyen szerszámokra és eszközökre 
lesz szükségük a zár leszereléséhez. 
Ami egyébként is nagy munka. Amit 
jól mutat az is, hogy a visszahelye-
zéséhez szinte egy teljes napra volt 
szükség.” 

A zár úgy száz kilogramm súlyú le-
het. Összesen. Található benne egy 
hatalmas réztányér, ez önmagában öt-
ven-hatvan kiló. Ezt az egészet persze 
nem alkatrészként, hanem vasként és 
színesfémként értékesíthették volna a 
tettesek. A következményekkel nem 
gondoltak, mint ahogy a fém- és szí-
nesfémtolvajok általában. Rigó István 
alezredes azt a tiszajenôi esetet hozza 
fel példaként, amikor a tolvajok el-
lopták a helyi hidroglóbusz visszatáp-
láló csöveit, s ezzel a falu jelentôs idô-
re víz nélkül maradt. Nyilván a 
tettesek családjai is, de ez nem szá-
mított. 

Az alcsi szivattyútelepen új transz-
formátort látni a fönn a villanyosz-
lopon. Lent pedig számos jelét annak, 
hogy az elôzôt ellopták valamikor. 
Állítólag nem sokat vacakolnak ilyen-
kor a tolvajok, kötelet dobnak a transz-
formátorra, s autóval lerántják. Most 
a telepen a legfôbb értéket egyébként 
az az alumíniumból készült lakókon-
téner jelentené, ami a gépészek ideig-
lenes szállása. De hát ez sincs itt foly-
ton, meg a szivattyú hatalmas 
elektromotorja sem, amelyben tekin-
télyes réztekercselés található, már-
pedig ez a fémtolvajok csemegéje. Az 
illetékes vízügyi igazgatóság, a Köti-
vízig többek között úgy védekezik a 
fémtolvajok ellen, hogy mozgathatóvá, 
azaz mobilissá tesz bizonyos alkatré-
szeket, alkotóelemeket, berendezése-
ket. Azaz nem tartja kinn állandóan a 
szivattyúit, hanem csak akkor viszi 
ôket a helyszínre, amikor szükség van 
rájuk. Ahogy az alcsi telep esetében is 
teszi. Más berendezéseket pedig moz-
gásérzékelôkkel, riasztókkal szerel 
fel, a zagyvai szivattyútelepen pedig 
este, munka után gondosan lehegesztik 
a nagy vasajtót a vízügy szakemberei, 
s másnap reggel, amikor újra jönnek, 
akkor sarokcsiszolóval kivágják. És ez 
így megy nap-nap után. Nemcsak az a 
következménye mindennek, hogy az 
alkatrészek, gépek, alkotóelemek ál-
landó mozgatása és szállítása tetemes 
többletköltséget jelent a vízügynek, de 
az is, hogy így sok helyen ôsrégi 
technológiával kénytelenek dolgozni a 
szakemberek a 21. századi helyett. 
„Volt például egy elektromos, távve-
zérléses szivattyúnk, amelyet az állan-
dó lopások miatt leszereltünk, s most 
egy negyvenéves dízelgép dolgozik 
helyette, amely mellett mindig ott kell 
lenni, s természetesen külön emberek 
szükségesek az ôrzéséhez is —ma-
gyarázza Horváth Béla, a Kötivízig 
mszaki igazgatóhelyettese. — A tolva-
jok mindent lopnak, ami fémbôl ké-
szült. Ez évente csaknem tíz-harmincöt 
millió forintos kárt okoz a vízügynek, 
az esetek utáni átalakításokra pedig 
kettô-öt millió forintot költünk évente.” 
Azt már nem is igen számolják, hogy 
mennyi üzemanyagba kerül a mobili-
tás. Azaz annak a dízelszivattyúnak a 
kiszállítása például, amelyet a tolvajok 
miatt nem lehet kinn hagyni a folyónál, 
és sokszor lánctalpassal viszik a hely-
színre. Úgy számítják, hogy egy-egy 
ilyen akció — egy gép kiszállítása, ál-
landó ôrzése, visszaszállítása, satöbbi 
— plusz százezer forintot követel. 
Horváth Béla szerint 2006-ban igazán 
súlyos veszélyt az a zsiliplopás jelen-

tett, amely a Tápió bal parti részén 
történt. Épp árvíz volt, és a kiemelt 
zsilip helyén lyukas lett a gát, ami 
elöntéssel fenyegette Jászboldogházát. 
Hamar észrevették a lopást, ez men-
tette meg a falut. Mi kell ide? — 
kérdezi a laikus, de nincs egyértelmû 
válasz. Oktatás, iskola? Sok-sok mun-
kahely és felzárkóztatási programok? 
Vagy még több ôr, biztonsági szolgálat 
és riasztóberendezés? Kiúttalan bú-
jócska ez a lehetséges feleletek között. 
A szolnoki rendôrök mindenesetre ott 
kezdenék, hogy ne húzódjanak évekig 
a büntetôperek. Az alcsi tolvaj is kapja 
meg a büntetését, mielôtt elfelejtené 
milyen is a szivattyúzár.

Ellopták a zsilipet, 
elszabadult a patak

Pünkösdvasárnap ellopták a Fekete-
víz nev patak fém zsiliptábláit. Ennek 
következtében félméteres víz öntötte 
el a Kisszentmárton-Mailáthpusztára 
vezetô utat. Miután zsákfaluról van 
szó, az áradás ezzel el is vágta egy idô-
re a külvilágtól a települést. A medré-
bôl kiszabadult patak elborított két-há-
rom hektárnyi erdôt és értékes szán 
tóföldi területet is.

Betörôk a Vöröskereszt 
raktárában 

Megdöbbentô bûncselekmény tör-
tént nemrég, árvíz idején Göny köz-
ségben. Tolvajok feltörték s kifosztot-
ták azt a raktárat, amelyben a helyi 
Vöröskereszt Göny falunak szánt se-
gélyszállítmányát tárolták. A bûnözôk 
élelmiszert és ruházati cikkeket vittek 
el.

„Visszaélni a bajba jutott emberek 
többszörös kiszolgáltatottságával, és 
megkárosítani ôket, ez az egyik legun-
dorítóbb bûncselekmény — mondta a 
Magyar Hírlapnak Muraközi László, 
Göny polgármestere. — Az efféle a 
bûncselekményeket nem lehet meg-
magyarázni, nem lehet rájuk húzni a 
szegénységbûnözés felmentô fogal-
mát. Én amúgy sem fogadom el ezt a 
kategóriát, amely mérhetetlenül meg-
alázó és sértô a valóban szegény em-
berekre nézve. Magam is nagy sze-
génységben nôttem föl, de a családunk 
sohasem nyúlt más tulajdonához. Ami 
Gönyben történt, az az ország morális 
züllésének legmélyebb pontja.” 

A polgármester hozzátette, az árvízi 
védekezés idején több esetben is ide-
gen és gyanús alakokra lettek figyel-
mesek a Bônyben járôrözô polgárôrök. 
Hajnali kettô és három óra között 
bukkantak látszólag céltalanul ôgyelgô 
fiatalemberek csoportjaira a faluban. 
Addig senki sem látta ôket a telepü-
lésen, a gátakon pedig fôként nem. Azt 
sem tudni, honnan érkeztek. A jelen-
ségbôl azonban nem nehéz kikövet-
keztetni, hogy egyes bûnözôi körök 
milyen lehetôségeket fedeztek fel má-
sok kiszolgáltatottságában, s igyekez-
tek végigportyázni Gönyt és a falu 
árvíz sújtotta környékét is.

(Magyar Hírlap)

Megkezdte a csekkek postázását 
a Duna Televízió

Lapzártáig 264 millió forintot ajánlott fel a világ magyarsága az anyaországi 
árvízkárosultak számára a Duna Televízió által, Összefogás Napok címmel 
meghirdetett akcióban. A telefonok a gyûjtési akció tizenegyedik napján is 
folyamatosan csörögtek, az adakozási kedv töretlen. A Nemzet Televíziója által 
meghirdetett felhívás eredményessége ismét ékes példa arra: az igazán nagy 
bajban összefog a világ magyarsága. Hétfôn az Ausztráliában élô magyarok 
közel 5 millió forintot ajánlottak fel az anyaországi árvízkárosultak javára. 

A Duna Televízió a helyzet súlyosságára való tekintettel meghosszabbítja a 
június 4-én megkezdett gyûjtést. Az eredetileg négynaposra tervezett ado-
mánygyûjtés immáron tizenegyedik napja tart: a Duna Televízió napi 24 órá-
ban minden mûsora alatt a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére kéri 
nézôit, munkatársai pedig 9.00 és 22.00 óra között fogadják a telefonos fela-
jánlásokat.

A Nemzet Televíziója megkezdte a csekkek postázását is. Délutánig tizen-
négyezer csekket postáztunk ki azon nézôinek, akik jelezték: adakozni kívánnak 
a magyarországi árvízkárosultak számára. A csekkek borítékolásában — ahogy 
a telefonos felajánlások fogadásában is — önkéntes nézôk segítik a televízió 
munkatársait. A felajánlók többsége banki átutalás útján juttatja el adományát, 
ám sokan csekken kívánják befizetni a felajánlott összeget. A csekkek postá-
zásában a Magyar Posta Zrt. is segít. A Magyar Posta ugyanis még múlt héten 
bejelentette: hozzájárul a csekkek postázásához kapcsolódó költségekhez.

A Duna Televízió természetesen továbbra is várja az adományokat, hogy 
közös erôvel ott segíthessünk, ahol a legnagyobb szükség van rá!

További információkat, az adományvonal számát, számlaszámokat a 
www.dunatv.hu/arviz oldalon, valamint a DunaText 500. oldalán talál.

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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Gondolatok 
és élmények a Székely 

himnuszról
Valamikor drága jó Anyám ˆlÈben 

ülve tanultam a világtitkok elsô be-
t˚it.  

Ô mesÈlt hossz˙ tÈli estÈken a „ge-
nius transsylvanicus”–ról, a nagy feje-
delmekrôl, hÌres tudósokról, nagy 
hazafiakról Ès nagyasszonyokról, a tá-
jak változatos csodaszÈpsÈgÈrôl Ès 
Erdély varázsáról

Tette mindezt titokban, mivel a Rá-
kosi-idôkben errôl nem volt szabad 
beszÈlni, talán mÈg rágondolni sem, 
lelkemre kˆtve, hogy amit mesÈl, 
amire tanÌt, annak kettınk titkának 
kell maradnia, amÌg fel nem nˆvˆk.

Ilyenkor mesélt és tanított apránként 
a hazát szeretni, annak hírességeit 
tistelni, emlékezni a nagytörténelmi 
alakokra, akik csak itt vívhatták meg 
tragikus küzdelmeiket, itt hunytak el, 
mint pislákoló gyertyalángok, holott 

KRÓNIKA 

magasba csapó tüzeknek teremtettek. 
Anyám mutatott be késôbb a nagy 

Ìróinknak Ès kˆltôinknek..... Wass Al-
bert, Nyírô, Tamási és Reményik, 
Ès ôk formálták lelkem alakulását Ès 
befolyásolták Èletem jˆvôjÈt.

Ezeken a nagyszer˚ embereken ke-
resztül tanultam meg szeretni Erdélyt, 
csodálatos tájait, és szívembe zárni 
népét és sajátos népi zamatját .

Mint ˆt-hat Èves kisgyereket vitt el 
Anyám Budapestrôl meglátogatni 
Apámat a visszatÈrt Kolozsvárba, ahol 
mint karpaszományos katona szolgálta 
a hazát.

Elmentünk rokonlátogatásra is a kis 
erdÈlyi faluba ahonnan felmenôim 
származtak Ès az akkori ÈlmÈnyek 
mÈg mindig elôkerülnek lelkem bugy-
rából.

Az erdÈlyi tájakkal, hegyekkel Ès 
emberekkel való akkori Ès kÈsôbbi 
találkozásaim annyi emlÈket hagytak 
lelkemben, hogy nem tudok varázsla-
tuktól megszabadulni.

A tájak változatos szépsÈgei, a he-
gyek messze tekintô cs˙csai Ès fensô-
sÈges fenyˆkkel boritott oldalai.

A patakok csˆrgedezÈse, a kis vÌzesÈs 
z˙gása, mely kisÈrô zenÈt szolgáltat a 
hegyek pazar panorámájához, melyek 
˙gy meredeztek fˆl a sz˚k vˆlgy mind 
kÈt oldalán, mint izmos, vidám óriások, 
kik vállukon hordják az égbolt tisztára 
sikált kupoláját.

Csodálatosan szÈp erdÈlyi hegyek, 
ahonnan szelÌden ereszkedô szÈles 
vˆlgyek mÈlyÈn fekvô apró falvakban 
gyˆnyˆrkˆdhetünk. Az itt Èlô embe-
reknek a lelke valami csodálatos ˆssz-
hangban van a termÈszettel, az erdÈlyi 
hegyekkel, vˆlgyekkel Ès az erdôknek 
a lelkÈvel. 

Mindez és száz más élmény újult fel 
bennem és tárom ezeket az olvasó elé 
olvasva újságunk multheti számában 
Bayer Zsolt értekezését a Székely 
himnuszról — összekapcsolva ezt az ˙j 
országgy˚lÈs nyitó ülÈsÈn a bolsi el-
lenzÈk által elkˆvetett szÈgyenletes Ès 
megbocsájthatatlan viselkedÈsÈvel 
amikor az ülÈs befejezÈskor az ErdÈlyi 
himnusz spontán elÈnÈklÈse kˆzben 
tüntetôleg kivonultak a terembôl. 
Gondolom sokan látták ezt a mÌnôsit-
hetetlen pofátlanságot a televÌzió kÈp-
ernyôjÈn.

SzertenÈk pár dolgot hozzátenni Ba-
yer Zsolt nagyszer˚ cikkÈhez bôvÌtÈs 
Ès ismertet terjesztÈs cÈljából.

A magyarellenes Ceausescu —dik-
tatúra elnyomása alól 1987-89-ben 
Szegedre menekült erdélyiek által lét-
rehozott Szegedi Erdélyi-kör országos 
viszonylatban is kezdemÈnyezı sze-
repet vállalt nemcsak a menekültek 
ÈrdekkÈpviseletÈben, ̂ nszervezôdÈsÈ-
ben, az erdÈlyi magyarság jogaiÈrt 
folytatott küzdelemben, de folyama-
tosan tevÈkenykedett az erdÈlyi kul-
t˙ra ÈrtÈkeinek a magyar kˆzvÈle-
mÈnyben tˆrtÈnô nÈpszer˚sÌtÈsÈÈrt is. 
A kˆr tagjai felvállalták már 1989-tôl 
tˆbbek kˆzˆtt az 1920-ban a Kolozsvári 
Egyetemmel Szegedre menekült ko-
lozsvári egyetemi tanárok, közöttük a 
26 éves korában elhunyt és méltatlanul 
elfelejtett zeneszerzô-tanársegÈd Mi-
halik Kálmánnak a Székely Himnusz 
zeneszerzôje sÌrjának a gondozását. 
Mihalik Kálmán rˆvid Èlete pÈldakÈnt 
szolgálhat rÈszünkre, hogy mikÈnt le-
het a szülôfˆldtôl távol is dolgozni 
ErdÈlyÈrt, a szÈtszórodott magyarság 
ˆsszetartásáÈrt, ˆntudatának erôsÌtÈ-
sÈÈrt.

Ezen céltól vezetve jött létre 1991. 
december 27-én a Mihalik Kálmán 
Alapítvány.

Az AlapÌtvány cÈlul t˚zte ki: — A 
fiatalon elhunyt zeneszerzônek állÌtan-
dó mÈltó sÌremlÈk lÈtrehozásán t˙lme-
nôen tehetsÈges erdÈlyi fiatalok kÈp-
zÈsÈnek támogatását az orvostudo-
mány, irodalom, zene Ès kÈpzôm˚vÈ-
szet területÈn. A menekültek beillesz-
kedÈsi gondjainak felkarolását, a fia-
talok tanulmányi, kulturális felzárkóz-
tatásának elôsegÌtÈsÈt, kapcsolatte-
remtô kÈszsÈgük fejlesztÈsÈt valamint 
kˆzössÈgi kapcsolatok kiÈpÌtÈsÈt a vi-
lág minden táján Èlô magyarokkal.

A szerzô emlÈkÈt a szegedi Belvárosi 
temetôben egy gyˆnyˆr˚en faragott 
kopjafa ôrzi, melyet a Mihalik Kálmán 

AlapÌtvány tagjai minden Èvfordulón 
megkoszor˙znak a város fiataljainak 
rÈszvÈtelÈvel. A zeneszerzô 1922. 
szeptember 6-án halt meg tÌfuszban. 
A SzÈkely himnusz kisÈrte utolsó ˙t-
jára Ès erdÈlyi testvÈrei vigyázzák 
álmát.

A „Hargita Váralja” cim˚ lap Ìgy em-
lÈkezett meg Mihalik Kálmánról: — Ô 
a valóságban 18 Èvig Èlt ErdÈlyben — 
lelkileg utolsó percéig”

A nemzet „szent dalait” általában 
nem a szakÈrtôk hitelesÌtik, hanem a 
kˆzakarat teszi azt, melyet nehÈz 
befolyásolni. Lehet hogy Csanádi 
György a szöveg írója nem volt Köl-
csey és Mihalik Kálmán pedig nem 
volt Erkel, de alkotásuk, a Székely 
himnusz nem csak a székelység „szent 
dala”, hanem minden magyaré, mind-
annyiunké, hisz ez a himnusz világ-
szerte felcsendül ahol magyarok él-
nek és összejönnek. Nagyon is tuda-
tában vagyunk annak, hogy milyen 
kincset kaptunk Csanádi Gyˆrgytôl Ès 
Mihalik Kálmántól.

Pelle Lajos

Az Erdélyi Szövetség hírei
Gyûléseinken általában egy idôszerû 

és néhány kisebb dologgal foglalko-
zunk. Júniusi gyûlésünkön viszont, 
rendhagyó módon két nagyon fontos 
dologról tárgyaltunk; árvíz és tagság. 
Mindkettôben határozatot is hoztunk. 
Abban nagyon könnyen megegyez-
tünk, hogy az árvízkárosultak meg-
segítésére külön- külön anyagi támo-
gatást nyújtunk.

Az Erdélyi Szövetség köztudottan az 
elszakított területek, elsôsorban er-
dély rászoruló magyarjainak megsegí 
tésére jött létre. Elkötelezettségünk 
nem változott, most viszont segítenünk 
kell! Az anyaország bajban van!

Szövetségünk 500 000 forintot aján-
lott fel a Duna TV által kezdeményezett 
gyûjtéshez. Ezt az összeget az idei 
piknik bevételébôl fedezzük és egyéni 
felajánlásainkkal együtt, néhány na-
pon belül egyik  tagtársunk — aki kü-
lönben is Budapestre látogat —, sze-
mélyesen adja át a Duna TV Székhá 
zában. Mire ezt az írást olvassák az 
általunk felajánlott összeg már odaért. 
Az a pénz, melyet támogatóink árva-
házak, ösztöndíjak, ill. más meghatá-
rozott célra adományoznak, centrôl 
centre a kijelôlt helyre kerül.

A másik dolog; e sorok írója még 
innen volt a 35. életévén amikor fér-
jével együtt belépett az Erdélyi Szö-
vetségbe. Közel százan voltunk. Ha 
közben a mennyországban megalakult 
az Erdélyi Szövetség, annak mára sok-
kal több tagja van mint az itteninek, 
köztük három volt elnök: Adorján 
Ferenc, Galló Géza és Ady János. 
Nagyok voltunk és nem akarunk ki-
csik lenni!

Tisztában vagyunk azzal, hogy erôs 
támogató táborunk van. Rendezvénye-
ink sikeresek, de taglétszámunk, va-
gyis tényleges tagunk kevés. Elkezd-
tünk toborozni. Sem dobunk, sem 
trombitánk, így hát kénytelenek vol-
tunk személyesen felkeresni azon 
személyeket, akik hosszú éveken át 
szívvel/ lélekkel mellettünk állanak és 
felkértük ôket, hogy formálisan re-
gisztrálják magukat. Eddig közel het-
ven személy fizette be a tagsági díjat. 
A névreszóló igazolványok július ele-
jén elkészûlnek és azt eljuttatjuk min-
den új tagunknak.

Folyamatosan érkeznek hírek Er-
délybôl. Ottlévô elnökünk Bálint Kál-
mán meglátogatta Berszán Lajos 
plébános urat, akitôl részletes tájé-
koztatatást kapott az ottani problé-

mákról és elkezdte a nála lévô adomá-
nyok elosztását. Az idôjárás ugyan 
kedvezett, de még igy is csak négyórás 
autóút után ért el a Háromkút nevû 
faluba ahol átadta az általunk juttatott 
gyorssegélyt annak a családnak, mely-
nek havi jövedelme nem haladja meg a 
40 dollárt. Videót is készített, amely 
több jövôbeli felvétellel együtt október 
10-én az erdélyi ebéden kerül bemuta-
tásra.

Az elkövetkezô hetekben erdélyszerte 
még számos helyen ad át segélyt és 
ösztöndíjat. Az erdélyi hírek olvasóit 
folyamatosan tájékoztatjuk minden 
eseményrôl.
SEGÍTS HOGY SEGÍTHESSÜNK

Krsztekanits Violetta

Simonyi óbesterre 
emlékeztek Debrecenben

Nagyszabású lovasrendezvény zaj-
lott Debrecenben, a nagyerdei stadi-
onban. A Simonyi Napok keretében 
elôször rendeztek gyorsasági lovas-
versenyt, amit huszár- és csikós, va-
lamint több táncos és énekes bemu-
tatók is színesítettek. Simonyi Óbester 
egykori huszár ezredesre, a legvité-
zebb huszárra, emlékeztek, immár 12. 
alkalommal.

A hangulatos lovasesemények között 
a látogatók megtekinthették a térségi 
települések pavilonjait, ahol népes 
ételeket kóstolhattak, és mesterségek 
alkotásait láthatták, vásárolhatták az 
érdeklôdôk. A hajdú-bihari falvak 
mellett (például ott volt Konyár a szü-
lôfalum, a finom Lepcsánka-sütéssel 
aratott elismerést) és Bihardiószeg 
(szép ismertetôk, települési ételek, ita-
lok) igen sikeresen mutatkozott be. 
Diószeg számára a finom gomolya, 
juhtúró, eperfahordóban érlelt házi 
pálinka, és a saját címkézésû házi bor 
jelentett elismerést!

A lovasok között — a hajdú-bihari és 
debreceni csapattal meglévô térségi jó 
kapcsolatoknak köszönhetôen — most 
is jelen voltak Szentjobbról a lovas hu-
szárok, és gyalogos egységgel a bihar-
diószegi huszárok is. Rajtuk kívül 
Mogyoródról és Polgárról is bemutat-
koztak lovas huszárok, és a térségbôl 
sok lovas íjász és csikós is eljött.

A versenyen csikósok, huszárok és 
civil lovasok is nyeregbe pattantak a 
600 m-es versenypályán történô szá-
guldás öröméért... A gyorsasági ver-
senyeken szerencsére nem történt 
baleset, bár az esô délutánra már igen-
csak veszélyessé tette a talajt. Az elsô, 
lényegében kísérletinek tekinthetô - 
Dr. Papp Gyula nyugállományú ezre-
des, fôszervezô, kezdeményezte az 
emléknapok ilyen bemutatóval való 
kibôvítését — verseny azért baj nélkül 
lezajlott.

A rendezvény egyébként már 
korábban megkezdôdött emléktörté-
neti elôadással, majd folytatódott a 
Nagyvárad-Debrecen váltófutással, 
melynek tagjai az ünnepi megnyitóra 
érkeztek be a debreceni Piac utcán 
lévô patinás Megyeháza épületének 
Árpád termébe. A díszteremben a pro-
tokolláris vendégek között többek kö-
zött köszöntötték Simonyifalva polgár-
mesterét is.

A program vasárnap délelôtt a deb-
receni Bem téren lévô emléktábla ko-
szorúzásával zárult.

EMLÉKEZÉS  MÉLTÓSÁGGAL
2010. június 6-án a Marsden-i Magyar Házban, Brisbane-ben egy csodálatos 

együttlétnek voltunk szemtanúi, a 90. trianoni gyászos megemlékezés évfor-
dulóján.

 KOVÁCS LÔRINC tiszteletesünk által a Brisbane-i Magyar Színtársulat 
rendezvénye és a Magyar Ház új vezetôségének hire futótózként adta tudatára 
honfitársainknak, hogy rendkivüli esemény lesz, újabb lehetôség az összefogás 
megnyilvánítására.

Ez az évforduló, ez a rendezvény bizonyított, hogy igenis szükségünk van 
egészséges továbbvitelére az összefogásunknak. A három klubb, az egyházzal 
karöltve, igenis összetudja kovácsolni a sziveket, ha arra szükség van.

Szivet melengetô érzés volt látni és érezni a levegôben, hogy ez MÁS, hogy ez 
a légkör VOLT valamikor, és amelynek mindig ott kell, hogy legyen körülöttünk, 
mert különben elveszünk.

Nem vagyunk alábbvalók egy nemzetnél sem, mert ha kell, tudunk összefogni 
és ha kell, tenni is azért, hogy ne legyünk lenézettek, mert több a büszkeségünk 
mint a szégyenünk.

Köszönet vajmi kevés azért a mûsorért, melynek szem és fültanúi lehettünk!
A harangszó a képek kivetítése, Kerekes Sámuelnak köszönhetôen a szerep-

lôk részvétele, kik szivükkel, lelkükkel adták elô tudásuk legjavát:
Sipos Ika, Málik Nikoletta, Tóth József, Dohhy Ádám, Kovács Gertrúd, 

Márton Tamás, Horváth Gyöngyi és a legmegrázóbb, legszebb vers: Re-
ményik Sándortól: Nem nyugszunk bele címmel BENCZE MAGDA 
elôadómóvészünk elôadásában. Szavakkal el nem mondható csodálattal zárta a 
mósort, ahól szem nem maradt szárazon!!

Hálás köszönet mindenkinek, aki ott volt!
Legszebben talán én is úgy fejezem be ezt a rövid pár sort, hogy:
SOLI DEO GLÓRIA
EGYEDÜL AZ ISTENÉ A DICSÔSÉG

Szalisznyóné-Gárdonyi Lili
a Brisbane-i magyar rádió szerkesztôje 

Tudósított: 
vitéz 

Szoboszlai 
Endre, 

Debrecenbôl.
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innen az elnök szójátéka” — adott 
magyarázatot Csernai.

Hálás a matematikának
A matematika egész pályámat végig-

kísérte, még a hegyvidéki gimnázi-
umban az egyik tanárom fejben ol-
datott meg velünk feladatokat. Mindig 
hasznát vettem ennek, matematika 
tanár is vagyok, ahogy a svájci kapi-
tány, Ottmar Hitzfeld is. Gondolko-
dási módot adott, szemléletet egy csa-
pat összeállításánál is, a variálásnál. 

„Különös figura volt, egyik nap ra-
jongtunk érte, másnap gyûlöltük, de 
amíg vele dolgoztam, soha nem érez-
tem fáradtságot, még a meccsek után 
sem” — jellemezte Csernait a 
vilábajnok Paul Breitner.

„Egy edzônek mindig az a feladata, 
hogy fizikálisan és mentálisan topálla-
potba hozza a játékosait. Én sem tet-
tem mást. Breitner nyilatkozatát eddig 
nem hallottam, de az biztos, hogy 
gazdaságosan futballozott a csapatom, 
és ha nem is mi voltunk a legerôsebbek 
akkoriban, kétszer is aranyérmesek 
lettünk. Annyi véletlen pedig nem lé-
tezik, hogy ez az edzô és a játékosok 
munkája nélkül összejöjjön.”

Élete legsikeresebb idôszakát akkor 
élte, voltak még nevezetes gyôzelmei, 
de kiugró sikere már nem. Késôbb 
dolgozott a Dortmundnál, a Herthánál, 
a Benficánál és a Fenerbahcénél, leg-
végül Sopronban. Válogatottnál egy-
szer vállalt munkát, Észak-Koreában.

„Kiestünk a Herthával 1991-ben, nem 
sikerült megváltoztatnom a káros 
berlini mentalitást, hogy ôk mennyire 
értenek mindenhez, és csak ôk értenek 
hozzá. Akkor úgy gondoltam, abba-
hagyom. Svájcban éltem, és az egyik 

nagy menedzser cég vezetôjével 
együtt teniszeztem. Észak-Koreával 
ez a cég napi kapcsolatban állt, és 
megkérték, hogy kerítsenek edzôt a 
válogatotthoz. A teniszpartnerem rám 
gondolt. Nem nagyon akartam már 
dolgozni, nemet mondtam. Annyi edzô 
van a világban, válasszanak azok kö-
zül, gondoltam. Kitartóan kerestek vi-
szont, és a svájciak is állandóan 
hívogattak, hogy vállaljam el, hiszen 
ôket is presztízsveszteség érte volna, 
ha nem tudják kommunista partnerük 
egyik fontos kívánságát teljesíteni. 
Addig nem voltam Ázsiában, egyszer 
el akartam utazni oda, ezért vállaltam, 
hogy szétnézek, és utána majd eldön-
töm, tudok-e segíteni rajtuk. Meg hát 
amúgy sem volt semmi dolgom. Pon-
tosan tudtam, milyen viszonyok vár-
nak, elutaztam, pedig még az odau-
tazás sem volt egyszerû, vízum kellett, 
és rendre Moszkván keresztül kellett 
megközelíteni, nagyon sokat voltam a 
repülôtéren.”

Tolmácsot azonnal kapott, megdöb-
bentette viszont, az autójukat kétszer 
vagy háromszor is igazoltatták, amíg 
elérte a szállodát. „Tudniuk kellett ró-
lam, mert meghívásra érkeztem, és 
amúgy sem volt senki a széles sugá-
rúton.”

Csernai felvázolta, hogy a 66-os vi-
lágraszóló siker nem hatott jól a fut-
ballra, ott is elindult a szétesés.

„Három hetet voltam elôször kint, az 
olimpiai válogatottat láttam játszani, 
már akkor le akartak a kispadra ül-
tetni, de azt nem vállalhattam fel. Így 
a vezetôk mellôl, a dísztribünrôl néz-
tem végig, hogyan alakul az edzô-
meccs. Tanácsokat persze adtam, de 
ez egy irtó érdekes mechanizmus volt. 
Mondtam az edzônek, hogy állítsák be 
az általam kijelölt játékost, az el-mond-
ta a szövetség vezetôjének, ô továbbí-
totta a párt egyik vezetôjéhez, de az 
nem mondhatott igent, csak a felettese. 
Amikor az a nagyfejû igent mondott, 
akkor teljesült a kívánságom. Az ösz-
szes döntésem így mûködött. Nincs 
kétségem, valószínûleg ma is így van.”

Amikor a játékosokkal a pályán ta-
lálkozott, felismerte ôket, nem volt 
egyforma mindegyik számára.

„Megjegyezték, milyen rövidített né-
ven szólítottam ôket, így megértették, 
mit akartam, mit kértem tôlük. Gyor-
san elfogadtak, nem is volt nehéz dol-
gom, mert hatvan évesen is beálltam 
közéjük futni. A lépésem nyilván meg-
döbbentette ôket, mert ôk addig ahhoz 
voltak szokva, hogy az edzôk az ár-
nyékban cigarettáznak, és nem fi-
gyelnek rájuk. A Bayernben is elöl fu-
tottam, ebbôl itt sem engedtem. 
Mondták rám, hogy szigorúbb néme-
tebb voltam a szigorú németnél, ha a 
fegyelemrôl volt szó. Nem bújhattam 

ki a bôrömbôl.”
Csernai nem kis vizsgán ment át 1991 

októberében, amikor Észak-Korea az 
Egyesült Államokkal kötött le barát-
ságos meccset. 18 játékost kellett ki-
jelölnie, de végül csak tizenhatan 
utaztak, mert két titkos rendôrnek kel-
lett a hely. 2-1-re legyôzték az USA-t 
Washingtonban, és onnan kezdve min-
den megváltozott.

„Addig a csapatomnak rendes labdája 
sem volt, és ahogy kinéztek. Hátbor-
zongató volt. Nem volt rendes szere-
lésük, nem volt meleg vizünk sem. Ez 
egy csapásra megváltozott. Fényára-
datban úszott a reptér, amikor vissza-
érkeztünk a fôvárosba, és külön ka-
tonai gépet küldtek elénk Pekingbe, 
nem kellett várni két napot, mint álta-
lában. Gyerekek virággal fogadtak 
bennünket, mint a hôsöket. Akkor döb-
bentem rá, hogy ez nem meccs volt, 
hanem háború, amit megnyertünk. 
Nem tartottam az ünneplôkkel, kiáll-
tam a sorból, emiatt nem nehezteltek 
rám, pedig biztosan észrevették. Így 
az állami vezetôk sikere maradt a 
gyôzelem, másodsorban az enyém, de 
ez nem bántott.”

Kétszer fél évet hosszabbított a veze-
tôkkel, a harmadik etap nyolc hónapig 
tartott, de nem sikerült kijutniuk az 
1994-es világbajnokságra. Utána már 
nem akart maradni, bár szerették 
volna, de ehhez már szükséges volt az 
állampolgárság.

Ottani fizetésérôl annyit mondott: 
„Koreai viszonylatban jól kerestem. 
Persze az összeg Németországban is 
szép pénz lett volna”.
Bôrkabát, Bentley, selyemsál
„Mindenhol szobrok voltak, én még 

ennyit sehol sem láttam. A szegénység 
általános volt, de egy honvédségi veze-
tô akkora Bentleyvel jött ki az egyik 
edzésemre, hogy akkorát még nem 
láttam. Miután volt egy hétmeccses 
gyôzelmi szériánkban 1993 tavaszán, a 
játékosok zsebpénzt kaptak, ebbôl sef-
teltek. Nekem is járt, egy tartós bôr-
kabátot vettem belôle, és persze se-
lyemsálat. Nagyon szerettem, igazán 
különcködni, kitûnni nem akartam 
ezzel, de hát ez vált a védjegyemmé 
még Németországban, hiszen akkor 
még melegítôben ültek az edzôk a 
kispadon. Ha Budapestre idôsebb ba-
jor drukkerek érkeznek, akkor felis-
mernek, nem felejtettek el.

Csernai hallott arról, hogy a szabá-
lyokkal ellentétben csak két kapust 
neveztek a 2010-es vb-keretbe, hogy 
eggyel több mezônyjátékosuk legyen, 
de a terv nem jött be, akit csatárnak 
neveztek, kizárólag kapusként játsz-
hat.

„Tökéletesen jellemzi a karakterüket 
ez a döntés is. Abszolút jellemzô rájuk 
ez a mentalitás: azt hiszik magukról, 
ôk a szabályok felett állnak, minden-
hatóak. Illetve a majd úgyis elintézzük 
mentalitás. Ahogy látom, ez csak erô-
södik, nem múlik. Az én idômben a 
pártvezetés úgy gondolta az egyik ki-
szemelt játékosomról, hogy nem elég 
jó, ezért másikat küldött helyette. 
Azonnal észrevettem, elkezdtem ke-
resni a választottamat, akivel koráb-
ban megértettettem, mit kérek tôle 
védekezô középpályásként. Valóban 
nem volt ügyes, de elfogadta a szem-
pontjaimat. Mentségükre legyen 
mondva: egy hét múlva visszaküldték 
a középpályást. Talán ez is érzékelteti, 
meg kellett vívnom a harcokat, de 
utána már nem szóltak bele, maximális 
szabadságot kaptam.”

Észak-Korea egyik felkészülési mecs 
csét látta a görögök ellen, és ugyan 2-2 
lett, nem bírta sokáig nézni a szenve-

dést. Mindkét válogatottat gyengének 
tartja, bár azt hozzátette, hogy az ázsi-
aiaknak biztosan nem lesznek kon-
dicionális problémái.

„Szörnyû volt a meccs. A görögök is 
eléggé visszaestek. Amikor én Észak-
Koréában voltam, állandó problémát 
jelentett, hogy a válogatottat össze-
gyûjtötték, és ôk a klubokban nem 
játszottak éles meccseket. A meccs-
helyzetet pedig edzésen nem lehet 
szimulálni. Amikor ezt szóvá tettem, 
akkor azt csinálták, hogy a válogatottat 
benevezték a bajnokságba. Egyik fél 
sem vette igazán komolyan. Monda-
nom sem kell, milyen komikus mecs-
csek voltak. Most legalább elôreléptek, 
van rendes bajnokságban, már külföl-
dre is engedik a játékosokat.”

Csernai a magyar futballt már évek 
óta nem nézi, a válogatottból is körü-
lbelül húsz percet bírt, utána feladta.

„A magyar futballra különösen igaz, 
hogy érzôdik rajta a társadalom hû 
lenyomata. Mást se látni csak ügyes-
kedést, ez van a futballban is. Amíg ez 
nem változik, addig felesleges arról 
beszélni, mikor lehet elôrelépni. Sop-
ronban, amikor 1995-ben ott edzôs-
ködtem, egy ideig ragyogóan mentek 
a dolgok, megindultunk felfelé a kiesô 
helyrôl, aztán egyszer odajött hozzám 
az egyik játékos, nincs pénze ebédre. 
Adtam neki. A másiknak is. Aztán 
elegem lett.”

Csernai Pál 77 éves, sosem nôsült, 
gyereke nincs, Budapesten egyedül él, 
de egyáltalán nem bánja, sôt.

„Ma már ráérek mindenre, a fut-
ballról meg bármikor hajlandó vagyok 
beszélgetni”.

Csernai Pál 
háborút nyert 

Észak-Koreának
2010-ben Észak-Korea meglepetésre 

kijutott a labdarúgó világbajnokságra, 
Csernai Pállal 1994-ben nem sikerült 
a bravúr. Az edzô jól ismeri a viszo-
nyokat, mert majdnem két évet töltött 
ott. Élményeirôl mesél, illetve az otta-
ni mentalitásról. A magyar futballban 
csak ügyeskedést lát.

Csernai Pál játékos-pályafutását a 
Csepelben kezdte, 1955-ben kétszer 
volt válogatott — testvére, Tibor, 
olimpiai bajnok —, a forradalom után, 
huszonnégy évesen Németországba 
emigrált, a Karlsruhe igazolta le, a tíz-
hónapos kényszerû eltiltás után ott 
folytatta. Huszonnyolc meccsen hat 
gólt lôtt.

1959-tôl hat éven át volt a Stuttgarter 
Kickers játékosa. 1966-tól tartományi 
edzô, utánpótláscsapatai sikeresek let-
tek a szövetségi tornákon, ezzel ala-
pozta meg karrierjét.

Az Aranycsapat középhátvédjével, 
Lóránt Gyulával dolgozott együtt az 
Eintracht Frankfurtnál 1977-ben, in-
nen együtt kerültek a Bayern Münc-
henhez.

Ô volt az utolsó olyan magyar edzô 
külföldön, aki komoly csapattal figye-
lemre méltó sikert ért el. A Bayern 
Münchennel két bajnokságot nyert 
(1980, 1981), a Bajnokcsapatok Európa 
Kupájában (1981) döntôig jutott. Olyan 
klasszisokkal dolgozott, mint Paul 
Breitner, Karl-Heinz Rummenigge 
vagy Klaus Augenthaler.

„Furcsa volt ez az edzôcsere, mert a 
két klub egyszerûen kicserélte a tré-
nereket. A Frankfurtnál meg akartak 
tartani, azt helyezték volna fölém, aki 
a Bayerntôl érkezett, Dettmar Kra-
mert. Ezt nem vállaltam, Gyulával 
tartottam. Nem volt sikeres az elsô fél-
év, Gyulát már december menesztet-
ték. Megkaptam a csapat irányítását, 
ugyanazt a Bundesligában forradalmat 
hozó 4-4-2-es területvédekezést ját-
szottuk, csak más koordinációval, 
mint Lórántnál. Emiatt is lettünk sike-
resek, hiszen mindenki más emberfo-
gással próbálkozott a riválisaink közül. 
A nyolcadik helyrôl elôreléptünk a 
harmadikra, indulhattunk a nemzet-
közi kupában, utána pedig kétszer is 
megnyertük a bajnokságot” —  elevení-
tette fel Csernai.

A Bayern akkori elnöke, Willie O. 
Hoffmann elnevezte Pál-rendszernek 
azt a szisztémát, amit a bajorok ját-
szottak. „A tévéközvetítéseket akkor 
már a PAL-System szerint sugározták, 

Nyári focitábor 
Magyarországon!

Két turnus:
1. 2010. július 21. — augusztus 4. 

2. 2010. augusztus 8. — augusztus 21.
Két hetes focitábor Vácon, Budapesttôl 30 km-re.

Az edzôtábor ára: 530- Euro/ fo
A táborozás költsége a következôket foglalja 

magában:
* 2 hetes szállás, napi 3 étkezés, napi többszöri edzés 

és három edzômérközés a helyi csapat ellen
* 1 napos Balatoni kirándulás

További információ: 
Ofella Zoltán: foci@vac.hu

Szántai Zsolt: utanpotlas@dunaweb.hu

Jenei Imre egykori román és 
magyar szövetségi kapitánny 

a VB-rôl
— Mi a véleménye a vb-címre esélyes 

németek diadaláról?
— Mást játszanak, mint amit a világ 

vár tôlük. A korábbi ívelôs játékukat fel-
váltotta a kulturált, egyérintôs, földön 
való foci, és ezzel még sok meglepetést 
okozhatnak.

— Az ausztrál kiállítás nem befolyásolta 
az eredményt?

— Nem, a német csapat jobb volt. Ha 
senkit nem állít ki a bíró, akkor is simán 
megnyerik a mérkôzést.

— A holland–dán meccs tetszett?
— Két jó csapat találkozott, és a sze-

rencsésebb nyert. Amúgy annak az ed-
zônek a csapata lesz sikeres, aki a fá-
rasztó bajnokságokból érkezô fut-
ballistáit pszichésen topra tudja hozni. A 
holland játékosok frissen léptek pályára, 
s alig várták, hogy ismét futballoz-
hassanak. A vereség ellenére a dánokat 
nem írom le.

— Egyetért azzal, hogy a meccsek 
eddig alacsony színvonalúak?

— Igen, de ez nem is csoda, mert az el-
sô fordulóban beállnak védekezni, csak 
nem vereséget szenvedni jelszóval. Csú-
nya eddig a játék. Azt mondom, hogy az 
európai kupaküzdelmekben sokkal éle-
sebb csatákat láthatunk, mint most. Jó 
példa volt a szerbek Ghána elleni mecs-
cse. Kedvetlenül játszottak, látszik raj-
tuk, hogy ki vannak hajtva, s Antics 
egyelôre nem tudta összeszedni a csa-
patát.

— Mi van önnel, mit csinál?
— Ülök a tévé elôtt, és figyelem a mér-

kôzéseket, miközben tárgyalásban állok 
a korábbi klubommal, a Steaua Buka-
resttel, ahova elnökként szeretnének 
visszahívni. Nincs ellenemre.

— Visszatérve a vb-re. Megtippelné, 
hogy ki lesz a világbajnok?

— Azt nem, de azt igen, hogy Brazíliát, 
Argentínát, Spanyolországot és Hollan-
diát várom a négy közé.
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. Janus, 2. Dioptria, 3. Ikoza-
édernek, 4. Sigourney Weaver, 5. Bog-
do-gegen, 6. Veszprém megyébe, 7. A 
Vígszinház, 8. A ritmikus gimnasztikáé, 
9. Kosztolányi Dezsô Aranysárkány 
címû mûvében, 10. Új Zélandé. 

E heti kérdéseink:
1. Kik voltak Bartók Béla társai az 

1919-es zenei direktóriumban?
2. Mi a magyar neve a hemofiliai be-

tegségnek?
3. Hol mehtünk át a hídon Európából 

Ázsiába?
4. Ki a zeneszerzôje a népszerû 

Könnyûlovasság bevonulása címû 
nyitánynak?

5. Ki írta Az aranyszamár címû ókori 
regényt?

6. A hidrogén helyett milyen elemet 
tartalmaz a nehézvíz?

7. Melyik királyunk fegyvere —egy-
ben hatalmi jelvénye — volt a csata-
bárd? 

8. Ki az elôadója (énekese) a Rossz 
vér címû bluesnak?

9. Ki az a nagy olasz szabadságharcos, 
aki hazáján kívül Uruguay hôse is volt?

10. Ki írta az állítsátok meg Arturo 
Uit! címû dámát?

A válaszokat jövô heti számunkban 
közöljük.

Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
Hogy hívják?
— A spanyol tolvajt? — Lopez de 

Futaztán
— A kínai szakácsot? — Váj Ling
— A japán titkárnôt? — Icuka Ma-

gacuki
— A hülye japánt? — Ikunuku
— A kopasz japánt? — Hayasima
— A japán agglegényt? — Maradoka 

Magamura
— A japán szexboltost? — Sikosito 

Szadiruci
— A görög kártyást? — Namilesz 

Teosztasz
— Röntgen úr feleségét? — Rönt-

genné Ultra Ibolya
— A népi fertôtlenítôszert? — Fol-

klór
— A görög szakácsot? — Szarakoszt
— A görög pincért? — Abrosz Tisz-

takosz
— Az arab ügyeletes orvost? —Kof-

fein Ampullah
— A messzirôl jött hajléktalant? — 

Távcsöves
— Einstein gyerekeit? — Zweistein 

és Dreistein
— Az afrikai buszvezetôt? — Bus 

man
— Az álarcos rókakölyköt? — Zor-

róka
— A kigyúrt Ady Endrét? — Body 

Endre
— A kövér néger énekesnôt? —- 

Whitney Houstonna.
— Japán alkoholistát? — Iszike Ma-

gaszaki
— Lengyel kocsmárost? — Stanislaw 

Mikornyiczky
* * *

Az igazgatót meglátogatja egy ba-
rátja, de csak egy szép robot-titkárnô 
fogadja, aki géphangon közli:

— A fô-nö-köm be-teg-ál-lo-mány-
ban van, ha ó-hajt-ja, a-zért ki-szol-gá-
lom. Ha a jobb mellemet nyomja meg, 
ká-vét, ha a balt, akkor teát szolgálok 
fel.

A barátnak tetszik is a szép robotnô, 
kíváncsi is, és próbaképpen a szoknyá-
ja alá nyúl, de ordítva kapja vissza a 
kezét.

— A lá-bam kö-zött a ce-ru-za-he-gye-
zo van, e-gyéb-ként a fô-nö-köm is e-
mi-att van be-teg-ál-lo-mány-ban.

* * * 
Kocsmában az egyik fickó a másik-

nak:
— Tegnap megtettem az elsô lépést a 

válás felé.
— Ügyvédet fogadtál?
— Nem, megnôsültem...

* * *
A kisfiú megkérdezi az édesapját, 

aki a konyhában mosogat:
— Apa! Mi az, hogy bigámista?
— Bigámista? Az olyan férfi, aki 

kétszer annyi edényt mosogat, mint 
én.

* * *
A férj hullafáradtan érkezik haza, 

bezuhan az ágyba, és már majdnem 
elalszik, amikor a felesége hozzá-
dörgölôzik:

- Mondd, drágám, mit tennél, ha egy 
gyönyörû, szexis nô feküdne melléd 
teljesen ruhátlanul?

A férj:
- Nyugi drágám, hûséges maradnék 

hozzád!
***

A férj és a feleség veszekszik. Végül 
a feleség azt mondja:

- Te gyôztél. Ma a tiéd az utolsó szó. 
Kérj bocsánatot!

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Hi-hi-hi-hírek

Jurij Alexejevics GAGARIN (1934-
1968) szovjet pilóta, ûrhajós volt az el-
sô ember, aki 1961. április 12-én a 
Vosztok ûrhajó fedélzetén tett ûrre-
pülést a világûrben.

Ami az elsôséget illeti, azt én más-
képpen tudom. 1949 nyarán, Pakson 
muzsikáltam az Erzsébet szálló étter-
mében, amikor az eset történt. Juhos 
Dezsô helybeli kisiparos haza ment 
délben ebédelni. Felesége született 
Guzsaly Rozália aznap délelôtt kimos-
ta emberének három olajos munkaru-
háját — benzinben. Az elpiszkolódott 
benzint lavórban hátra vitte a kert vé-
gébe és beleöntötte a deszkából ácsolt 
rozoga budiba, majd az overallokat 
kiakasztotta száradni. Juhos még mie-
lôtt bement volna a konyhába étkezni, 
elsattyogott a retikhez, elvégzendô 
„nagydolgát”. Cigarettával szájában 
ráült a deszkára, mit sem sejtve, hogy 
neje az elôbb a lavór benzint bele 
löttyentette a gödörbe. Természetes, 
idôközben benzingôz keletkezett, és 
amikor Juhos — ülepét kissé föle-
melve — maga alá dobta a parázsló 
cigarettavéget (csikket), hatalmas 
robbanás rázta meg a környéket, és a 
szerencsétlen iparos — a klotyó tetejét 
átszakítva — kirepült az ûrbe. Juhos 
mester megátalkodott antikommunista 
hírben állt, míg Gagarin hû párttag, s 
nyilván ezért hallgatták el a paksi pol-
gár tevékenységét.

* * *
R. Cher londoni háziasszony immár 

félórája kereste nem régen ajándékba 
kapott mobiltelefonját. A jeles dáma 
letette a karácsonyfa alá, ahonnan 
nyomtalanul eltûnt. Miután kutakodá-
sa eredménytelen maradt, elkérte 
szomszédja handyját, és fölhívta saját 
telefonszámát, mire a kézi-telefon jól 
hallhatóan csipogni kezdett, méghozzá 
Charlie nevû hatalmas dán dogjának 

gyomrából. A NOKIA-gyár újdonság-
ként az eddigi fekete foglalatú ma-
roktelefon helyett elefántcsont színût 
dobott a piacra. A falánk dög illetve 
dog nyilván összetévesztette egy da-
rab csonttal, és hamm bekapta, majd 
rágatlanul, egy slukkra lenyelte. Nem 
történt semmi különös, 24 óra múlva 
„természetes úton” újra elôkerült, kis-
sé furcsa szaga lett, de azért kifogás-
talanul mûködött.

* * *
1985-ben jelent meg Bécsben Zsille 

Zoltán és Hegedûs András (5O-es 
évek volt magyar miniszterelnöke) 
„Élet egy eszme árnyékában” címû 
könyve. Kíváncsiságból megvettem, 
majd felütöttem, az elsô lap belsô 
oldalán ez volt olvasható: „Minden jog 
a szerzôké, a fordítás, a színpadra al-
kalmazás, a filmesítés, a rádió és tele-
vízió közvetítés, valamint a kivonatos 
közlés joga is.” Elképzeltem, amint a 
Metro Goldwyn Mayer filmgyár meg-
bízottjai rátörik az ajtót Pesten He-
gedûs elvtársra a  filmesítés jogáért, 
no meg azt is, ahogy a londoni Old Vic 
Theater fôintendánsa, térden állva 
könyörög a mû színpadra alkalmazá-
sának engedélyezéséért. A szomorú 
csupán az a dologban, hogy szeretett 
hazámnak ilyen államfôje is volt…

* * *
A Spanyol Gerona-i nemzetközi 

árverésen az 198O-ban New Yorkban 
meggyilkolt Beatles-tag, John Lennon 
gombafrizurájából származó egyetlen 
hajszálért 346O eurót fizetett egy lel-
kes tisztelôje. Ez a világ legértékesebb 
szôrszála, melyet Lennon az 1968. 
Augusztus 26 denveri koncertje al-
kalmával tépett ki a hajzatából és oda-
ajándékozta egyik imádójának, aki 
idôközben pénzzavarba keveredett, 
elvitte Gerona-ba, hogy elárvereztesse, 
s mivel hülyeségre mindig és minde-
nütt akad „pali”, a szôrszál el is kelt.

* * *
Magyar turisták nézelôdnek a 

moszkvai Hadtörténeti Múzeumban. 
A csoport magyarul beszélô idegenve-
zetôje magyaráz: — Ebben a teremben 
láthatók Bonaparte Napóleon francia 
császár 1812-ben ellenünk vezetett téli 
hadjáratának trofeumai. Továbbvonul-
nak. — Itt vannak elhelyezve a krimi 
háború emléktárgyai. Átmennek a kö-
vetkezô helyiségbe. — Itt találhatók az 
elsô világháború elavult fegyverei. A 
vezetô tovább tereli a csapatot. — Vé-
gezetül nézzék meg a Nagy Honvédô 
Háború hadizsákmányait. A magyarok 
tátott szájjal bámészkodnak, majd át-
csoszognak a következô hallba.  Egyik 
hazánkfia azonban lemarad tôlük, és 
hosszadalmasan nézelôdik, és látható-
an keres valamit. A társaság közben 
már vagy az ötödik teremben téblából, 
amikor a vezetô dühösen visszamegy 
az elmaradt szittyáért. — Miért nem 
jön velünk a továris? Mi az ördögöt 
kutakodik itt? Mire honfitársunk: —
Keresem a faterom biciklijét, amit a 
maga szovjet hôsei zabráltak el tôle 
45-ben.

* * *
Micsoda óriási különbségek vannak 

székek és székek között. Mennyivel 
más a funkciója a szószéknek, mint 
mészárszéknek, hogy most az árva-
székrôl ne is szóljak. Az egyikbôl a 
békét, szeretet hirdeti a tisztelendô úr, 
a másikban lemészárolt, ártatlan ál-
latok tetemeinek darabjait árusítják, 
és talán éppen azok vásárolnak belô-

lük, akik elôbb még a szószék körül 
áhítattal üldögéltek. Aztán itt van a 
bársonyszék, és annak távoli rokona, a 
villamosszék. Hogy valaki bársony-
székbe kerülhessen, bizonyos  esetek-
ben, mások életének kioltását is jo-
gosnak tartja, sokszor él is ezzel a 
„joggal”, lásd Rákosit és pribékjeit. Ha 
érdekeik megkívánják éppen úgy öl-
nek, mint közönséges bûnôzök. Az 
elôbbiek bársonyszékbe kerülnek, az 
utóbbiak meg villamosszékbe. Mind-
ezt egybevetve, a világ legdemokra-
tikusabb széke, melyet koldus és ki-
rályfi egyformán vesz igénybe: az 
árnyékszék.

* * *
1953 Budapest. Egy Pesti polgár 

beállít a patikába: — Kérek egy 
megbízható, jó lázmérôt. Mire a 
gyógyszertáros: — Tessék uram ki-
tûnô, hazai gyártmány. Köszönöm az 
nem kell, külföldi nincs? — De van 
kérem, szovjet. — Isten ôrizz, nem 
lehet lerázni!…

* * *

Az 1988-ban megjelent Kerge Maga-
zin apróhirdetéseibôl válogatva: „Gyö-
nyörû fekvésû sírhelyek már csak 
korlátozott számban kaphatók. Pom-
pás kilátás a tengerre. x Öngyilkosok 
figyelem! Kötelet csak szaküzletbôl 
vegyen. A dunapataji „Búbánat” Kisi-
pari szövetkezet fonja az ország lege-
rôsebb, elszakíthatatlan köteleit. Kös-
se fel magát a „Búbánat” kötelére! 
Nyugdíjasoknak árengedmény. Va-
sárnap is nyitva tartunk! x Megnyílt 
diétás éttermünk. Naponta friss rán-
tott bárányfelhô.”

* * *
4O-es kefekötô (nem iszákos!) vak, 

kisiparos világtalan asszony, vagy le-
ány ismeretségét keresi házasság cél-
jából. 7-8 gyerek nem akadály. Kalan-
dorok kíméljenek. Csak fényképes 
levelekre válaszolok. Rossz egyedül, 
de kettesben még rosszabb jeligére.

* * *
3 és fél éves hangyászsün eladó. 

Csak magánszemélynek.

Shuszter shop
Megboldogult nagyapáim, ha élnének, át kellene hogy festessék a cégtáb-

lájukat. A cipész felirat helyébe, haladva a korral, a trenddel, a következô ke-
rülhetne fel a portálra: shuszter shop. Van „bukéja” annak, hogy a német ere-
detû suszter jövevényszót egy kis angollal megfûszerezzük, legalábbis az írását 
tekintve. Egyébként ez korántsem egyedi, idônként magyar szavakat angolo-
sítanak a névadók a közismert üzletlánc mintájára: Mc Kiwan’s (megkívánsz), 
Mc Cayal’s (megkajálsz).

Az alábbiakban nem az idegen eredetû üzletneveken kívánok siránkozni, s 
nem is azt a törvényt idézni, amely szerint 2003-tól az üzletnevek köznévi tagját 
magyarul is ki kell(ene) írni (például pub — sörözô), hanem a másik irányból 
kívánom megközelíteni napjaink üzletnévadását.

Elôtte azonban egy dolgot feltétlen meg kell jegyezni. Ugye mindenki belátja, 
hogy egy kistelepülésen fölösleges, azzal a felkiáltással, hogy értse a külföldi is, 
angol nevet adni egy lakó- és lajtos kocsi keverékébôl eszkábált, hurkát, mie-
gyebet árusító bodegának?

Nézzük tehát az érem másik oldalát, az alábbiakban találó, figyelemfelkeltô, 
ötletes magyar neveket kívánok felsorakoztatni amolyan üzletnévdivat-bemu-
tató gyanánt. Az én cégérem címmel cégnév- és feliratversenyt hirdet immár 
több éve az EU-33 Vállalkozás- és Közösségfejlesztô Egyesület, valamint az 
Anyanyelvápolók Szövetsége. Íme, válogatás az elmúlt öt esztendô nyertes 
nevei közül, amelyek mind tulajdonnévi neologizmusnak tekintendôk, annak 
ellenére, hogy valamilyen köznévbôl jöttek létre. Boy-Go (futárszolgálat), Ebéd 
Elek (önkiszolgáló étterem), Ampervadász (villanyszerelés), Voltos Bolt (vil-
lanyszerelés), Fogtogon (fogászat), Párváró (társkeresés), Kábelbarát 98 (vil-
lanyszerelés), Megvarr-lyuk (ruhajavító), BrinGáspár (kerékpár-kereskedés), 
Lak-Hatás (lakberendezés), FantÁzsia (ázsiai népmûvészeti bolt), Hajdejó (fod-
rászat), Íz-lelô (csokoládé- és borszaküzlet), Olvas-Lak (könykuckó), Gyöngy-
Ház (ékszerbolt), Karavándor Kft. (lakókocsi-kölcsönzés), Lesz Vigasz (kisven-
déglô), Netmester — a holnaptervezô (tartalomszolgáltató), Panyolai Szilvórium 
(szeszfôzde), Zamatház (élelmiszer-feldolgozó és -kereskedés), Zár-Ba-Zár (la-
kat-, zár-, vasszaküzlet), Bí-Bor (szôlész-kertész gazdabolt), Gondoldó Kft. (adó-
tanácsadó), Háló-terem (internetkávéház), X-elde (lottózó).

Jobb mint otthon — ezt a nevet adta az egyik vendéglô tulajdonosa, amivel 
nyilván vitatkozna jó néhány háziasszony, aki szintén halad a korral, és pub-
tölteléknek nevezi szíve választottját, a gyerek pedig otthon tanulja Petôfi ver-
sét: Falu végén kurta pub… 

Minya Károly (Magyar Nemzet) 
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

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

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   

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

ÁGYNEMÛ. A legjobb minôségû, 
európai stílusú pehelypaplan és -
dunyha egyenesen a gyártótól. Régi 
paplanját újrahúzzuk, felfrissítjük. 
Ágynemût méretre készítünk. Nagy-
kereskedô árak. Csecsemô- és gyer-
mekágynemûk, asztalterítôk. Nyitva 
hétfôtôl csütörtökig reggel 10-tôl 
délután 4-ig, pénteken de. 10-tôl du. 2-
ig. Magyarul beszélünk. Specialty 

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

Quilts, 18 Porter St., Prahran, Vic. 
3181. Telefon (03) 9525-2922.    

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.  

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

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

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

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

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

MAGYARORSZÁGON élô nyug-
díjas fizikus vagyok. Speciális gra-
vitációs mérésekkel foglalkozom. 
Szándékomban áll Ausztráliában 
folytatni kísérleteimet, feltételezve 
egyfajta támogatást, illetve fej-
lettebb mûszaki-tudományos hát-
teret. Ehhez keresek egyetemi 
kapcsolatokkal rendelkezô, ma-
gyarul is értô fizikust, aki ér-
deklôdik a gravitáció területe iránt. 
Nevem Sarkadi Dezsô, kutatásaim 
összefoglalója: www.scribd.com/
dsarkadi

E-mail: dsarkadi@gmail.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 

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

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

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

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