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Augusztus 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bence nevû olvasóinkat.
Bence: A Bencenc névnek, ez pedig a 

Vincentinusnak a rövidülése. A 18. szá-
zadban a Benedek névvel azonosítot-
ták, késôbb pedig a Benjáminokat is 
így becézték.

Köszönthetjük még: Farkas, Fülöp, 
Klaudia, Szidónia, Zakariás, Zden-
ka nevû barátainkat.
Augusztus 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bertalan nevû olvasóinkat.
Augusztus 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lajos és Patricia nevû olvasóinkat.
Lajos: Az ófrancia Lois névbôl. Ez a 

germán Hlútwíg, Hlodwis, Hlovis ne-
vek fejlôdési sorát követte. Elemeinek 
jelentése: hírnév + háború.
Patricia: A latin Patricius nôi párja.
Köszönthetjük még: Patrik, Elemér, 

Elvira, Kleofás, Ludovika, Marietta 
nevû barátainkat.
Augusztus 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Izsó nevû olvasóinkat.
Izsó: Több név egybeesése. 1. Az 

Ezsau alakváltozata. 2. A József régi 
Izsóf változatának rövidülése. 3. Ké-
sôbb az Izsák becézôje.

Köszönthetjük még: Izsák, Izidor, 
Natália, Natasa, Rita nevû barátain-
kat.
Augusztus 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gáspár nevû olvasóinkat
Gáspár: Bizonytalan eredetû ószö-

vetségi név. Talán perzsa névre ve-
zethetô vissza, jelentése ez esetben: 
kincset megôrzô. 

Köszönthetjük még: Cézár  Gilbert, 
József, Vilja nevû barátainkat.
Augusztus 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ágoston nevû olvasóinkat.
Ágoston: A latin Augustinus név Au-

gustin rövidülésébôl. Az Augustinus 
az Augustus név származéka. Ez 
utóbbi jelentése: fenséges, fennkölt.

Köszönthetjük még: Ágost, Gusztáv, 
Auguszta, Herman, Hermina, 
Mimóza, Mózes nevû barátainkat.
Augusztus 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Beatrix és Erna nevû olvasóinkat.
Beatrix: Latin eredetû, jelentése: bol-

dogságot hozó, eredetileg feltehetôen 
Szûz Mária mellékneve.
Erna: Az Ernesztina önállósult német 

becézôjébôl.
Köszönthetjük még: Erneszta, Er-

nesztina, János, Kamilla, Sebô, 
Szabina nevû barátainkat.

tartást ad, erôsíti az összetartozást és a közös fellépés szükségét, közel visz az 
elfeledettnek tûnô természethez, visszaadja az állatok –– különösen az oly fon-
tos lovak –– megbecsülését, valamint segíti a kapcsolatok fenntartását. Nem 
egy néhány napos program, hanem egy hosszú út állomása ez” –– jellemezte a 
rendezvényt Keskeny Ernô, aki még hozzátette: a Kurultáj nemes célja, hogy 
az ôsök útján segítse népeinket, és utat mutasson az eljövô generációknak. Bíró 
András Zsolt ezt követôen számba vette a kedd óta folyamatosan érkezô 
küldötteket, akikhez még Bugacon is csatlakoznak a mai nap folyamán. Az 
ülésteremben megjelentek az Azerbajdzsánból, Kazakisztánból, Kirgíziából, 
Törökországból, az észak-ciprusi Török Köztársaságból, Türkmenisztánból, 
Üzbegisztánból, Baskíriából, Tatársztánból, Dagesztánból, a szibériai Jakutiá-
ból, Japánból és a kínai Ujgur Autonóm Területrôl érkezô törzsek.

Kurultáj 
Mi is jelent ez a különös kifejezés: Kurultáj? Szó szerinti fordításban a 

körülöttünk levô tájat, vagyis a hazánkat, az anyaföldünket, a lényeget tekintve 
viszont ünnepet. Pontosabban egy ünneppé, rituálévá emelkedett törzsi gyûlést, 
ahol szervezôk szerint az azonos tudatú, egymást rokonnak tekintô emberek 
jönnek össze, s emlékeznek meg közös eredetükrôl. Azaz a magyarságukról.

Nem túl veszélyes ez? Mert a hazai szellemi élet és a magyar közoktatás 
egyik legkeményebb tilalomfája a magyarkodás. Ne magyarkodjunk! Nehogy 
azt higgye bárki is, hogy ez a tiltás liberális találmány. Dehogy! Már a kádári 
idôkben is dívott, hol brutális nyersességgel, hol pedig finom, alig tetten érhetô 
rafinériával. Például olyannal, hogy azoknak a finnugor népeknek vagyunk va-
gyunk a rokonai vagy leszármazottai, akiknek maradványai a nagy Szovjetunió 
területén élnek, tehát nemcsak barátok vagyunk mi Moszkvával, de bizony 
testvérek is! 

Ez esetben is a politika lovagolt a magyar ôstörténeten, ahogy korábban is. 
Például az 1890-es években, amikor az MTA –– a bécsi udvar lelkes támogatá-
sától kísérve –– lándzsát tört a finnugor eredetelmélet mellett. 

Mai kutatóktól is tudhatjuk, hogy több elmélet is létezett akkoriban a ma-
gyarok múltját illetôen, például a türk eredetelmélet is, de az akadémia a finn-
ugor mellett döntött. A finnugor elmélet mellett, amelyet a nyelvtudomány, 
pontosabban korabeli nyelvészek alkottak meg, s amely kitûnôen alkalmas volt 
egyébként arra, hogy egyrészt nyugati rokonsághoz, történetesen a finnekhez 
kapcsolja a magyarokat, másfelôl pedig leterelje ôket igaz múltjuk megisme-
résérôl.

Bíró András Zsolt és Bernert Zsolt antropológusok és humánbiológusok 
–– a magyar eredettörténet szakértôi –– állítják, a nyelvi alapokon nyugvó 
eredetkutatás csakis hipotetikus eredményekre vezethet. Mint ahogy vezetett 
a 19. század végén is. Akkor meglehetôsen fejletlenek voltak a természettu-
dományok, de hatalmas utat tettek meg azóta. Sôt! Napjainkban tehát a nyel-
vészet érveivel szemben sokkal hitelesebbek és megbízhatóbbak lehetnek pél-
dául az izotópos kormeghatározás vagy a genetika módszerei. Márpedig ha 
genetika, akkor az elmúlt években, évtizedekben felhalmozott tények és 

Huszonnégy törzs 
érkezett Bugacra 

„A Kurultáj szellemisége 140 millió embert érhet el a földön, nemcsak a 
hagyományok ápolásában jelentve hozzáadott értéket, de a mindennapokban is 
komoly erkölcsi tartást közvetítve” –– mondta Keskeny Ernô miniszteri biztos 
a  negyedik Kurultáj törzsi gyûlés  nyitóeseményén a Parlamentben. Bugacra 
az idén minden eddiginél több, huszonnégy turáni tudatú törzs érkezik. 

A Parlament felsôházi üléstermében köszöntötték a negyedik alkalommal 
megrendezett Kurultáj részt vevô nemzeteit. Lezsák Sándor, az Országgyûlés 
alelnöke bevezetôjében megjegyezte: a rendezvény azt az otthontudatot erôsíti 
a meghívottakban, amely erôs bizalmi köteléket jelent közöttük. A Kurultáj 
létrejöttét többek között a Turán-szövetség és a Külügyminisztérium többéves 
kitartó munkája alapozta meg. Lezsák beszédében megjegyezte: ô maga nem 
csupán politikai alapon vesz részt az eseményen, hiszen a rendszerváltás évei-
ben költôként komoly kutatásokat folytatott, majd Szörényi Leventével 
megírták az Attila, Isten kardja címû rockoperát.

Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus, a Kurultáj fôszervezôje 
beszédében történelmi pillanatnak nevezte a tegnapi gyûlést. „Amikor a 
Kurultáj elindult, a testvéri szeretet lángja sok ezer kis fáklyával járta végig az 
urali régiót. Nagy közös ôseink voltak, és most együtt emlékezhetünk Attilára, 
Árpád vezérre. Összefogva a turáni népek együttmûködésének új fejezetét 
írhatjuk meg.” Bíró szerint a tudományt és a napi gazdaságot hozzátéve az 
emlékezéshez, a turáni tudat segítheti egymás kultúrájának újrafelfedezését. 
„A Kurultájra az idén szinte az összes hun és türk tudatú nép elküldte 
képviselôjét. A lélekben való egyesülés központja Magyarország lehet” –– zárta 
gondolatait a fôszervezô.

A Külügyminisztérium képviseletében Keskeny Ernô miniszteri biztos, a 
kelet-európai és közép-ázsiai fôosztály vezetôje szólalt fel. A Kurultájt a hun és 
türk tudatú népek nagy seregszemléjének nevezte, amely Európa legnagyobb 
hagyományôrzô eseményévé nôtte ki magát az elmúlt évek alatt. „Az elsô 
Kurultájt még Kazahsztánban rendezték meg, tavaly viszont már tizennégy 
nép delegációja érkezett hozzánk. A program akkor 150 ezer látogatót vonzott 
Bugacra. Az idén huszonnégy nemzet magyar hagyományôrzôje van jelen, 
akik nemcsak a Kárpát-medencébôl, hanem Kínától kezdve a Kaukázuson át az 
orosz és bolgár területekig mindenhonnan érkeznek” –– emelte ki. Keskeny 
megemlítette, hogy a Kurultáj beleillik Magyarország külpolitikai stratégiájába, 
és a keleti nyitás politikájával is összhangban van. Éppen ezért a kormány az 
idén elôször teljes mértékben támogatta az esemény szervezését, erkölcsileg 
és anyagilag egyaránt.

„Eseményrôl eseményre emeli a résztvevôk számát, így markáns kifejezôje 
az egységnek. Értékteremtô, segíti a népek összefogását. A Kurultáj szellemisé-
ge száznegyvenmillió embert érhet el a földön, nemcsak a hagyományok ápolá-
sában, de a mindennapokban is hozzáadott értéket jelentve. Komoly erkölcsi 

Napházzal száll versenybe a 
Mûegyetem csapata 

Százmillió forintra becsülték az értékét annak a napháznak, amelyet a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapata tervezett a madridi 
Solar Decathlon Europe nemzetközi versenyre. Az ODOO nevû projekt egy 
olyan negyvenöt négyzetméteres, két személyre tervezett családi ház, amely az 
épületen kívül egy teraszt foglal magában. Az épületen hatvan négyzetméternyi 
napelem termeli a villamos energiát, ezek óránként kilenc kilowattot képesek 
elôállítani. A nappali többletenergia a hálózatba kerül, az éjszakai áramot pedig 
onnan vételezi a ház. A falakat és a tetôt újságpapírból elôállított cellulóz hô-
szigeteléssel látták el. A találmány a felhasznált energia dupláját termeli meg.
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HÍREK 15-ével módosult a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellá-
tásának támogatásáról szóló rendelet. Az ebben szereplô egészségügyi 
ellátások meghatározott mértékû támogatását az Ukrajnában és a Szerbiában 
élô ma-gyar nemzetiségû betegek igényelhetik. Az egészségügyi államtitkárság 
azt írta: 2012-ben összesen 148,8 millió forint áll rendelkezésre e célra. A 
határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról 
szóló rendelet melléklete alapján a támogatható ellátások közé tartozik 
egyebek mel-lett a daganatos megbetegedések mûtéti megoldása a szükséges 
implantátumok alkalmazásával együtt, a sugárterápia és kemoterápia nélkül; 
az idegrendszer „organikus betegségeinek” ellátása és idegsebészeti 
beavatkozások. Továbbá szemészeti mûtéti beavatkozások; a fül speciális 
mûtéti beavatkozásai; az emésztôrendszer fejlôdési rendellenességeinek 
mûtéti megoldása; a mellkas- és gerincdeformitások mûtéti megoldása, a 
keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek mûtéti beavatkozásai; 
csont-ízületi fejlôdési rendellenes-ségek mûtéti ellátása; a szív ingerképzési és 
vezetési zavarainak gyógyszeres és pacemakeres kezelése; a szöveti 
transzplantációk közül a szaruhártya-átül-tetés; valamint a magas kockázatú 
terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti 
gondozása, kezelése.

A rendeletben felsorolt ellátásokhoz szükséges magyarországi diagnosztikai 
eljárás, valamint a –– rendelet alapján engedélyezett és támogatott –– ellá-
tásokhoz kapcsolódó, szakmai irányelvek alapján indokolt kontroll 
elvégzésének költségeit támogatják. Ezek mellett a beavatkozást követôen a 
határig biztosítják a beteg hazaszállításának költségeit is –– derül ki az 
államtitkárság közle-ményébôl.

A Kúria ôsztôl vizsgálja 
a Cozma-ügyet 

Kitûzte a felülvizsgálati tárgyalást a Kúria Marian Cozma meggyilko-
lásának ügyében. A nyilvános ülés szeptember végén kezdôdik, a Legfôbb 
Ügyészség beadványáról pedig október elején döntenek. A vádhatóság a 
másodfokú ítélet hatályon kívül helyezésére tett indítványt.

Formai és érdemi okokat jelölt meg a Legfôbb Ügyészség a Marian Cozma 
halála miatt indult büntetôügy másodfokú ítéletével szemben benyújtott felül-
vizsgálati kérelemben –– mondta el lapunknak Kónya István, a Kúria büntetô-
kollégiumának vezetôje. Kifejtette: az ügyészség eljárási szabálysértésekre, a 
bûncselekmények minôsítésének, valamint a büntetés kiszabásának törvényte-
lenségére mutatott rá indítványában. A Legfôbb Ügyészség egyébként koráb-
ban közleményben jelentette be, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a 
Cozma-ügyben a Kúriához, mivel szerinte a jogerôs ítéletben megállapított 
tényállás olyan ellentmondásokat tartalmaz, amelyek miatt a büntetôjogi fele-
lôsségre vonás szempontjából jelentôs kérdésekben nem derül ki, hogy a Gyô-
ri Ítélôtábla milyen tényállásra alapozta döntését. Ezért a Legfôbb Ügyészség 
azt kérte a Kúriától, hogy helyezze hatályon kívül az ügyben másodfokon 
hozott határozatot. Kónya István hozzátette: a Kúria tanácsa három nyilvános 
ülésen dönt a felülvizsgálati indítványról. Az ülések szeptember 25-én kezdôd-
nek, s a végsô döntést október 2-án mondja ki a Kúria tanácsa –– mondta a 
kollégiumvezetô.

A Gyôri Ítélôtábla április 27-én hirdette ki a nagy felháborodást keltett má-
sodfokú ítéletet. Ebben jelentôsen enyhítette a vádlottak szabadságvesztésének 
idôtartamát. Például a fô vádlottak közül életfogytiglanról tizennyolc év fegy-
házra mérsékelte Raffael Sándor és Németh Gyôzô büntetését, Sztojka 
Ivánét pedig húsz év fegyházról nyolc év börtönre mérsékelte. 

Azzal indokolták az elsô fokon kiszabott büntetések enyhítését, hogy a Vesz-
prém Megyei Bíróság „a vádlottaknak a testi sértés okozására irányuló, két-
ségkívül fennálló akarategységét” esetükben „ténybeli alap nélkül terjesztette 
ki több ember élete kioltására irányuló akarategység megállapítására”. Május 
16-án Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter levelet írt 
Darák Péternek, a Kúria elnökének, amelyben a nagy visszhangot kiváltott 
ítéletek miatti társadalmi felháborodásra hívta fel a figyelmét, s utalt a Cozma-
ügyben született ítéletre is. Felvetette, hogy az ilyen ítéletek miatt megrendül-
het a büntetô igazságszolgáltatásba vetett állampolgári bizalom. Darák Péter, 
a Kúria elnöke határozottan visszautasította Navracsics felvetését. Mint írta, 
az igazságügyi miniszter nem jogosult a bûncselekmények ítélkezési gyakor-
latának felülvizsgálatát kérni. Egyedül az ügyben eljáró bíró van a birtokában 
mindazoknak az ismereteknek, amelyek alapján körültekintô döntés szület-
het.

Marian Cozmát, az MKB Veszprém és a román kézilabda-válogatott 
játékosát 2009. február 8-án gyilkolták meg a veszprémi Patrióta lokál elôtt, 
segítségére sietô társait pedig életveszélyesen megsebesítették.

Pálinkából nem lesz hiány
Üres cefréshordók egy kis pálinkafôzde udvarán –– évek óta kevesebb a 

termés a viszontagságos idôjárás miatt. A törvény szerint pálinkát csak hazai 
gyümölcsbôl lehet fôzni, így küzdenek a hamisítványok ellen.

„A korai gyümölcsök mind elfagytak, ezen a vidéken nem is jellemzô a cse-
resznye, meggy, ami szokott lenni, az most egyáltalán nincsen, sárgabarackból 
is nagyon kevés termett a környéken –– fogalmazott a Hír TV-nek Mihályi 
László pálinkafôzô. –– Aki máskor két-három üstnyi cefrét hoz, az most csak 
100-200 liternyi gyümölcsöt tudott erre a célra összegyûjteni.”

Évente 800 ezer tonna gyümölcsöt tudnának termelni hazánkban, idén csak 
600-650 ezer tonnára számítanak. A fagy elsôsorban a korai termésû gyümöl-
csökben tett kárt. „Fôleg a csonthéjasokat érintette –– közölte Mártonffy Bé-
la, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács elnöke. –– 60-70, esetenként 80 
százalékos kiesés is volt; ez fôleg a cseresznyénél, meggynél, a kajszi- és ôszi-
baracknál jelentkezett, de az almát is érte jócskán, még Szabolcsban is, de a 
déli almásokat szinte teljes egészében.”

vizsgálati eredmények könyörtelenül azt mutatják, hogy a magyarság nem az 
Urál déli végérôl, hanem Közép-Ázsiából származik. A modern antropológia 
pedig a magyarok türk eredetét erôsítette meg.

Sokan azt kérdezik most, jó, de mi a jelentôsége ennek, különösen most, hogy 
az EU és az IMF delegációja kora ôsszel megint Budapestre készül. Ôk úgy 
tudják, hogy egy erôsen összezavart, eredetében és történelmében is bizony-
talan néphez érkeznek, amelyet már Napóleon is úgy akart „kerékbe törni”, 
hogy elveszi a múltját, az identitását.

Nos egy nemzet akkor és akkortól számítja eredetét amikor önnön létére 
ébredt, megnevezte és meghatározta önmagát, s megnevezték, meghatározták 
ôt mások is. Mások, más törzsek, népek, akikkel együtt ott szunnyadhatott már 
a magyarság a hunok által vezetett törzsszövetségben. Ez a válasza a kutatók-
nak a magyarság fennmaradt hun tudatára.

Az meglepô, hogy Bíró és Bernert szinte a végletekig védi a magyar nemze-
tet, mint olyat, amely sohasem vívott pusztító belsô törzsi háborúkat, s amely 
talán most is egységesebb sok már európai népnél. Jó ezt hallani akkor, amikor 
a magyarságot igencsak alávaló nemzetként jelenítették meg sokszor, törté-
nelme folyamán. Az árulók, feljelentôk népe. Irigy az életben, gyáva a harcban. 
És a képességei? Az 1960-as évek nagy divatja volt lesajnálóan azt mondani 
valamilyen elromlott berendezésre, vagy háztartási gépre, hogy „na igen, a 
magyar ipar!”. Noha ez az ipar még akkor is világhírû volt, elegendô a MÁVAG 
mozdonyokra, a Csepel teherautókra vagy az Ikarus buszokra gondolni. Hogy 
az Orion rádióit vagy a Chinoin gyógyszereit ne is említsük! Amilyen gyerme-
teg és ártatlan támadásnak tûnik ma ez a „magyar iparozás”, annyira volt szívós 
és meghatározó a nemzettudatunk gyengítésében. Él ma is, kiterjesztve immár 
minden magyar emberre, a hitét valló magyar társadalomra s persze a magyar 
történelemre, a magyar kultúrára is, ugyebár megkaptuk, hogy bô gatya és 
fütyülôs barack, állítólag ez lenne a magyar esszencia. 

Baj, hogy még a mostani kormány sem emeli megfelelô rangra az eredetku-
tatást. Ennek következtében meglehetôsen nagy e téren a különféle profi és 
amatôr kutatók, a különféle irányzatok közötti vita. Ha még csak vita volna... És 
eléggé nagy a hordaléka ezeknek a kutatásoknak, pont akkora, amely nemhogy 
megszüntetné, épp ellenkezôleg, csak tovább növeli a zavart a magyarok fejé-
ben, akik szeretnének valahogy kiszabadulni a kádárista, majd az azt követô 
liberális véleményterror alól. Kiszabadulni és tudni az igazságot.

Brüsszelnek és barátainak viszont ez nem tetszik. Mert ahhoz, hogy 
hozzáférjenek éltetô forrásainkhoz, például földünkhöz, de még inkább 
ivóvízkészleteinkhez, be kell tömni egy másik forrást. Múltunk forrását. Hogy 
itt ne a magyarok eredetérôl, hanem a globalizmus csalárd és hamis Róbert 
bácsijairól szóljon az ünnep.

Hát ez ellen megy újra a Kurultáj. 
Sinkovics Ferenc (Magyar Hírlap)

Hatalmas összeggel támogatják a 
határon túli magyarok ellátását
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) nemzetpolitikai állam-

titkársága és az Emberi Erôforrások Minisztériuma (Emmi) egészségügyi 
államtitkársága közös közleményében tájékoztatta az MTI-t arról, hogy július 

Amerikai Népszava: 
kukk se Londonból

Bár londoni sikereinkrôl egyetlen 
szót sem ír a New Yorkban megjelenô 
és értünk aggódó Amerikai Népszava, 
Bartus László fôszerkesztô mégsem 
megy el szó nélkül az olimpia mellett. 
A mi megnyitónk címû írása magán 
viseli a szerzô és orgánuma sajátos 
szellemiségét. „Egyetértek Orbán Vik-
tor tervével, hogy Magyarország ren-
dezzen olimpiát... –– kezdi, majd né-
hány sorral lejjebb, immár a fantázia 
mezején ––: Az olimpiát Orbán Viktor 
kormányzó ôfôméltósága nyitja meg 
Mussolini egyenruhájában, beszédében 
a hanyatló Nyugat romlásáról és annak 
okáról, az idejétmúlt demokráciáról és 
a szabadság pusztító erejérôl szól... 
Majd jön a tûzijáték, amelyben árpád-
sávos sültkolbászokat, házipálinkás 
üvegeket, kis alaptörvényeket, mûa-
nyag szentkoronákat, kacsingatós 
krisztusokat, bugylibicskákat, barack-
pálinkás címkéket és Felcsúton gyár-
tott focilabdákat ábrázoló rakétákat 
lônek a magasba…” Szellemesnek ter-
vezett írás. Míg olvassa az ember, van 
ideje elgondolkodni, vajon mi fûtheti 
az ijedt tekintetû, malacszemû köz-
lönykészítôt, hogy hosszú évek óta ké-
pes nap, mint nap idôt, fáradságot nem 
sajnálva, közutálatot vállalva sziszte-
matikusan gyûlölködni. Talán még az 
itthoni sikertelen pályafutás következ-
tében, amikor a 168 óránál, a Hócipônél, 
a Napkelténél meg egyebütt próbált 
versenyt köpködni a hírlapírás legnyá-
lasabbjaival, csak nem bírta a tempót? 
Bizonyára. Vigasztalódhat, mára bizto-
san túlnôtte kollégáit. Méretesnek 
mondható. Sokak szerint már át is lép-
te az ideális mércét, túl-vesszenorbá-
nozta a munkáit, ám ez nem jó a tá-
borának, mert akarata ellenére szim-
pátiát ébreszt a miniszterelnök mel-
lett. 

Bartuson szép lassan röhögni kezd a 
publikum. Nem Orbán olimpiai terve –
– Bartus munkássága ciki. Fröcskölôdni 
csak mértékkel érdemes, szerkesztô 
úr! A nagy kirohanók a saját taposóak-
náikra szoktak lépni –– bár az is nagy 
durranás.  

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Ijesztgetôs kampány
Most százezer kínai betelepítésének 

szándékával vádolják Orbán Viktort
Beindult az Orbán Viktor elleni lejá-

ratókampány. Egy hírportál arról írt, 
hogy Orbán december eleji kínai láto-
gatásán azt ajánlotta tárgyalópartnere-
inek: az IMF-tôl kapott 25 milliárd dol-
láros hitelt eladná Pekingnek, cserébe 
százezer kínait fogadnánk be. Herényi 
Károly (MDF) azt kérdezte a Fidesz 
elnökétôl: igaz-e, hogy gazdasági haza-
árulást követett el? A Fidesz csak any-
nyit közölt a felvetésekkel kapcsolat-
ban: ez olyan bôdületes marhaság, ami 
csak valami nagyon beteg elme szü-
leménye lehet. A baloldal eddig több 
gyûlöletkampányt vezényelt le: 2002-
ben Kovács László vizionálta a 23 mil-
lió román beáramlását, 2004-ben pedig 
a kettôs állampolgárságról szóló nép-
szavazáson Gyurcsány Ferenc vezette 
a határon túli magyarok elleni kortes-
hadjáratot.

(Heti Válasz)
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Több ezren fogadták 
a Syma-csarnokban a 
Londonból hazaérkezô 
olimpiai küldöttséget.

Az ünnepségen 
Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes 
kiemelte, olimpikonjaink 
bebizonyították, hogy
egy kis nép is lehet

nagy nemzet. 

A 4 ezüstérem
nyertesei

UNGVÁRI MIKLÓS
(csalgáncs, férfi 66 kg)

LÔRINCZ TAMÁS
(birkózás kf. 66 kg)

KAMMERER ZOLTÁN              KULIFAI TAMÁS                    TÓTH DÁVID                  PAUMAN DÁNIEL
(kajak-kenu férfi K-4 1000 m)

JANICS NATASA                KOVÁCS KATALIN
(kajak-kenu nôi K-2  500 m)

Kajak-kenu: 
Kozák Danuta valamint a nôi né-

gyes hozta magát, a szülése után vissza-
térô Janics Natasa egyelôre még 
nem, párosban második lett Kovács 
Katalinnal, aki a négyessel három-
szoros bajnok lett a városban.

A férfi kajakpáros gyôzelme min-
denképp felfogható meglepetésnek, 
mert a ciklus három világbajnokságán 
a szakág egy ezüstéremig jutott. És ha 
kicsivel korábban alakul meg, és ha 
kicsivel nagyobb bizalmat kap a férfi 
kajaknégyes, talán újabb arany is le-
hetett volna.

Fábiánné Rozsnyói Katalin nagyon 
jól összerakta a csapatot, és ki kell 
emelni a kapitány szerepét is, aki ren-
díthetetlenül hitt az egységben. Jogos 
elégtétel lehet neki, ami történt, pedig 
sokan támadták a válogatási rendszert. 
Valószínû, hogy Storcz Botond mos-
tantól járhatja a maga útját, nehéz lesz 
megkérdôjelezni a döntéseit.

Vajda kisebb csalódás volt, Janics 
kétszázas bronza elfogadható, ritka 
erôs szél volt a pályán, három illetve 
négy másodperccel gyengébb idôk 
születtek, és a rajtnál mintha kicsit 
kibillent volna. A zágrábi Európa-baj-
nokságon sem jött el jól, de azzal a 
mezônnyel játszadozott, az olimpiaival 
nem. A kétszázon a legkisebb hiba sem 
fér bele.

Úszásban Gyurta Dániel kiteljesí-
tette a korszakát, ebben a négy évben 
nem tudták legyôzni. Azt fontolgatja, 
Rióban már mindkét szám aranyát 
megcélozza. Jamieson látványosan 
sokat javult, és bármennyire hajrázott 
is, nem tudta befogni Gyurtát.

A Gyurta-stáb készítette fel Risztov 
Évát is, vagyis ez a mûhely szerepelt a 
legjobban. Risztov akaratereje példa-
értékû, a debreceni szerepvállalás is. 
Ha egy város egy versenyzô mellé áll, 
abból ilyen eredmények jöhetnek ki.

Cseh Lászlónak csak szurkolni lehet, 

mert a világ legeredményesebb spor-
tolójával vette fel a harcot. Michael 
Phelps visszavonul, Ryan Lochte 
folytatni akarja Csehhez hasonlóan. 
Az új módszerekre nyitott Cseh klisé-
ket akar cáfolni, miszerint harminc 
felett már nem lehet valaki jó vegyes-
úszó.

Torna: 
Berki Krisztián britet gyôzött le, és 

annál nagyobb elismerés nem lehet, 
minthogy a hazai pályán szereplô 

Smith elismerte: hitelesebb, elegán-
sabb és jobb volt a magyar. Berki 
selejtezôs rontása után akadt olyan 
vezetô Londonban, aki úgy gondolta, 
hazai pályán az angolnak fognak ked-
vezni. Ez az olimpia mintha azt is 
igazolta volna, hogy ha a sportdiplomá-
ciánk nem is lett jobb, nem voltak 
ellenünk.

A dzsúdó 
nagyot lépett elôre a két éremmel, és 

két ötödik hellyel, és ha hozzátesszük, 
hogy mindkét pontszerzô (Joó Abigél, 
Karakas Hedvig) sérülten verseny-
zett, könnyen megállapítható, a nôi 
szakág nagy jövô elôtt áll. Pláne, hogy 
Mészáros Anett még nem nyerte 
vissza formáját a sérülése után. A 
dzsúdónak jót tett, hogy 1999 január 
elsejétôl az akkori sportminisztérium 
kiemelt sportággá emelte. A hatvan-
milliós támogatásból programok in-
dultak, és a sportágban annyi pénzbôl 
ilyen látványosan lehet építkezni.

Az atlétika 
1996 után jelentkezett újra arannyal, 

most is a kalapácsvetés hozta. Pars 
Krisztián is a legjobb korban van, 
mostanra érett be ô is, és ezt a mezônyt 
könnyedén uralta, az ô korszaka még 
csak most kezdôdhet, mert az Eb-t is 
megnyerte az olimpia elôtt.

Vívás: 
Az elsô aranyérmet szerzô Szilágyi 

Áronnál érzôdött talán leginkább, 
hogy képes függetleníteni magát az 
olimpiától. Nagyjából arra gondolha-

tott, ezt a segítséget kapta a pszicho-
lógusi háttértôl, hogy érezze magát 
egy plovdivi Világkupán.

Mivel mindegyik érmes beszélt a 
pszichológiai háttér fontosságáról, 
egyre inkább úgy tûnik, ezen a terüle-
ten is elôrelépett a magyar sport. Igaz 
még mindig vannak edzôk, akik úgy 
vélik, túlzott ennek a háttérnek a je-
lentôsége, mert az edzô egyben pszi-
chológus is, és nála jobban senki sem 
ismeri a tanítványát, és az ô minden-
hatósága kérdôjelezôdne meg a segít-
séggel.

Szilágyi, Gyurta, Berki, Pars, Ko-

zák, Risztov olyan kisugárzással ver-
senyzett, hogy elhitették: nekik nem 
lehet ellenfelük. Valahogy magukon 
hordozták a sebezhetetlenséget.

Ezúttal is igazolódott: Európában 
jobban szerepelünk, mert nem kell az 
átállással, az idôjárással küzdeni.

A MOB nemzetközi igazgatója, Nagy 
Zsigmond arra is felhívta a figyelmet, 
hogy Kína szükségszerû visszaesése is 
csak erôsített bennünket, mert négy 

éve minden számban kvóta nélkül in-
dulhattak, és váratlanul is nyerhettek, 
lehettek érmeseik, akik kvótát viszont 
nem szereztek Londonra.

A magyar sportvezetôk valameny-
nyien érzik, ez egy erôn felüli szerep-
lés volt, és már most kell dolgozniuk, 
hogy Rióban ne jöjjön egy kijózanító 
pofon.

Mert a magyar sportnak van ereje, 
csak a bázisa egyre kisebb, fanatikus 
mûhelyek – benne fanatikus szereplôk-
kel – hozzák a sikereket, és ha esetleg 
a sikerek láttán elkezdenének spor-
tolni, vannak olyan helyek, ahová jó 
érzésû szülô biztosan nem engedi el a 
gyerekét sportolni.

Egyelôre csak sejthetô, hogy a sport 
példaképfunkciója mûködni fog, és 
nem kell senkit elküldeni, mert nem 
lehet fogadni ôket, nincs elég hely, 
nincs elég sportszer.

A férfi vízilabdában 
véget ért egy korszak, valószínûleg 

senki sem fogadott volna arra, hogy a 
nôk egy helyezéssel megelôzik a fér-
fiakat. Mint ahogy arra sem, hogy a 
férfi kézisek újra nekifutnak, és me-
gint bejutnak a négybe, de ott már 
nem tudnak meccset nyerni, és nem 
lesz meg az áhított érem.

A férfi póló 
csalódás, bár mindenki tudta, ennek 

a pillanatnak is el kell jönnie. A nôk 
négy év múlva lesznek a legjobb kor-
ban, és ha kitartanak addig, abszolút 
éremesélyesek lesznek.

Vaskos csalódást egyetlen sportág 
sem okozott, ahhoz már hozzászokhat-
tunk, hogy nincs érmük az ökölvívók-
nak, igaz most három meccset is nyer-
tek, ennyi az elôzô két olimpián sem si
került.                             (sportgeza.hu)

Továbbra is a vívás 
áll a sportágak ötkarikás magyar 

eredményességi listájának élén, utána 
– az aranyérmek számát tekintve – az 
úszás és a kajak-kenu követik.

A kardvívásban diadalmaskodó Szi-
lágyi Áron, a 200 méteres mellúszást 
megnyerô Gyurta Dániel és a hosszú-
távúszásban diadalmaskodó Risztov 
Éva révén a két legeredményesebb 
sportág Londonban így gyarapította 
aranyérmeinek számát.

A kajak-kenusok 
Kozák Danuta, a Dombi Rudolf, 

Kökény Roland kajak páros és a nôi 
kajak négyes jóvoltából felzárkóztak, 
egyúttal „lerázták magukról” a birkó-
zókat.

Berki Krisztián révén a tornászok 
megerôsítették ötödik helyüket, míg 
Pars Krisztián felhozta az atlétikát az 
ökölvívás mellé.

Rekordok
A londoni játékok két hete alatt 28 

világrekord dôlt meg, közülük kilenc 

Beszámolók — Vélemények

A lányok a megérdemelt érmekkel — A kajak négyes:
Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin és Fazekas Krisztina
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bajnokai vannak — kis nép is lehet nagy nemzet!”

Az 5 bronzérem nyertesei

CSERNOVICZKI ÉVA
(cselgáncs, nôi 48 kg)

CSEH LÁSZLÓ
(úszás, 200 m vegyes)

MÓDOS PÉTER
(birkózás, kf 55 kg)

DOUCHEV–JANICS NATASA
(kajak-kenu, nôi K-1  200 m)

MAROSI ÁDÁM
(öttusa)

—————————————————––
LONDON 2012 / Éremtáblázat 
Aranyérem  Ezüstérem Bronzérem

  1. Egyesült Áll.  46      29      29
  2. Kína   38      27      22
  3. Nagy Britannia 29      17      9
  4. Oroszország 24      25      33
  5. Dél-Korea   13      8        7
  6. Németország 11      19      14
  7. Francia ország 11      11    12
  8. Olaszország 8         9    11
  9. Magyarország 8         4     5
  10. Ausztrália   7         16     12
  11. Japán   7         14     17
  12. Kazahsztán 7         1        5
  13. Hollandia  6         6        8

A 2012-es nyári olimpia nem hivata-
los pontversenyét Magyarország a 13. 
helyen zárta. A pontversenyben az 
elsô hat helyezés számít: az aranyérem 
hét, az ezüst öt, a bronz négy, a 4. hely 
három, az 5. kettô, a 6. egy pontot ér.

OLIMPIA 2012 
NEM HIVATALOS PONTVERSENY

   1. Egyesült Áll.  718
   2. Kína   584
   3. Oroszország   523
   4. Nagy-Britannia  457
   5. Németország   321
   6. Ausztrália   279
   7. Franciaország  241
   8. Japán   237
   9. Olaszország   209
   10. Dél-Korea   208
   11. Hollandia   147
   12. Ukrajna   147
   13. MAGYARORSZÁG  127
   14. Kanada   121
   15. Spanyolország  107

Veress Kata (London) aug. 14.
A Magyar Olimpiai Bizottság Lon-

donban tartott sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy fél éves munka után el-
készült a MOB „Sportfejlesztési irá-
nyai és területei” címû tervezet, amely 
azon kormányzati akaratra épül, hogy 
több támogatást kapjon minden, ami 
sport. A tervezetet elsôként Áder Já-
nos köztársasági elnöknek mutatják 
be a napokban, majd a miniszterelnök-
nek, s utána kerül a tervezet megtár-
gyalásra és elfogadásra a parlament-
ben.

A sajtótájékoztatón természetesen 
legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy 
hogyan csoportosították a sportágakat 
a MOB szakértôi, és melyek lesznek 
azok a sportágak, amelyek kiemelt tá-
mogatásra számíthatnak.

Borkai Zsolt elmondta: jól tudják, 
hogy a tervezetnek ez a legérzéke-
nyebb pontja, de muszáj volt határokat 
szabniuk ahhoz, hogy ne aprózódjanak 
el a támogatások.

Mint a tanulmányból kiderül, az el-
múlt évtizedben gyakorlatilag 11 egyé-

ni- és két csapatsportág (vízilabda és 
kézilabda) határozta meg a magyar 
sport eredményességét. A MOB által 
négy csoportba osztott sportágak így 
néznek ki:

I. csoport (amelyek az elmúlt 12 
évben meghatározták a magyar ver-
senyport eredményességét): atlétika, 
birkózás, judo, kajak-kenu, ökölvívás, 
öttusa, sportlövészet, torna úszás, ví-
vás, korcsolya. 

II. csoport (azon egyéni sportágak, 
amelyek az elmúlt 12 évben részt 
vettek olimpián, de egy-egy alkalmon 
túl nem voltak eredményesek): aszta-
litenisz, evezés, hosszútávúszás, ke-
rékpár, mountain bike, mûugrás, rit-
mikus gimnasztika, sí-biatlon, súlye-
melés, szinkronúszás, szörf, taekwon-
do, tenisz, triatlon, vitorlázás.

III. csoport (2000. óta nem tudtak 
csapatot vagy versenyzôt kvalifikálni 
olimpiára): curling, BMX, golf, gyep-
labda, íjászat, lovaglás, rögbi, röplab-
da, snowboard, szánkó, tollaslabda. 

IV. csoport (az állam által TAO ked-
vezménnyel támogatott csapatsport-
ágak): jégkorong, kézilabda, kosár-
labda, labdarúgás, vízilabda.

A Szabó Bencével, a MOB sport-
igazgatójával, olimpiai bajnok vívónk-
kal folytatott beszélgetésünkbôl kide-
rült, hogy a MOB-vezetésben ô volt a 
legoptimistább az esélylatolgatások 
terén.

– Jártukban-keltükben, más országok 
küldöttségeivel találkozva kapnak 
visszajelzéseket a mieink nem várt 
csodálatos szereplése miatt?

– Abszolút! Az egész Olimpiai Falu-
ban csodaszámba megy, amit eddig 
elértek a sportolóink, és hiába nem 
Hungary hanem Magyarország 
felirat van a pólóinkon és a melegí-
tôinkön, már egyre többen ismerik ezt 
a nevet is. Nagyon jó magyarnak lenni 
az Olimpiai Faluban, annyian gratulál-
nak más csapatok és a vezetôik. Va-
lamelyik nap dán szurkolók jöttek ve-
lem szembe, s amikor az egyikôjük a 
pólómat látva, rossz magyarsággal 
odakiabálta, hogy „Magyarország”, a 
másik öt dán elkezdte a „Ria-ria, Hun-
gária!” rigmust kiabálni. Nem véletlen 
az elismerés, hiszen mindenkinek fel-
tûnik, hogy egy ilyen kicsi ország ek-
kora eredményt ért el.

– A pekingi mélyponthoz képest mi-
nek köszönhetô ez a négy évvel késôb-
bi csoda?

– Risztov Éva például sokak számára 
csoda, de szakmai berkekben tudtuk, 
hogy mire képes, és az elsô háromban 
ott tud lenni.

– De a MOB hivatalosan csak három 
aranyban reménykedett...

– Engem kivéve! Én ötre tippeltem 
és összesen tizenöt éremre. Kaptam is 
a fejemre, hogy túlságosan optimista 
vagyok. Nem szabad kishitûnek lenni 
és bízni kell sportolóinkban, hiszen 
kiváló edzôink és versenyzôink van-
nak, annak ellenére, hogy olyan szerény 
körülmények között, és versenyeztetés 
mellett kell dolgozzanak, mint az 
utóbbi idôszakban. Úgy látszik, a ma-
gyar virtus és a kiváló szakemberek 
még kitartottak. De eljött az ideje, 
hogy koncepciózusosabb munka foly-
jon, és tudatosabban, hosszú távra 
tervezve szervezzük át a magyar spor-
tot. Akkor nem lesznek ekkora különb-
ségek a jóslatok között, és nem csak 
óhajok fognak elhangzani az olimpiai 
szereplésrôl, hanem reálisabban lehet 
tervezni.

– A sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
a most érmeket szerzôk kilencven szá-
zaléka maximális törôdést kapott a 
MOB-tól, és volt olyan, hogy szövetsé-
gekkel kellett csatározniuk azért, hogy 
több támogatást adjanak valakinek. 
Például Pars Krisztiánnak. Mennyi be-
leszólása van/lesz a MOB-nak abba, 
hogy a sportszövetségek mire költsék 
a támogatásokat?

– Ez jó kérdés. Én azt szeretném, ha a 
MOB markánsabban kontrollálhatná, 
kérhetné számon és avatkozhatna be-
le, hogy mire költik a pénzt a szövet-
ségek. Sajnos, nem lehet megadni a 
teljes önállóságot nekik, mert sokszor 
kiderült, hogy nem jól mûködô szövet-
ségek adósságokat halmoztak fel, 
APEH-tartozásaik vannak, vagy példá-
ul bizonyos edzôk azért nem kapnak 
megfelelô támogatást, mert nincs ben-
ne a pixisben, vagy mert nem a szövet-
ség elnökének a szekerét tolja. A jövô 
kérdése, hogy ez az ellenôrzés hogyan 
fog mûködni.

– A MOB most bemutatott tervezet 
nem egy kormányciklusra készült...

– Szükség lesz hozzá a mindenkori 
kormány támogatására, hiszen nyolc 
évre elôre tekintô tervezetrôl van szó.

– Utolsó kérdés: a vívás, az ön hajda-
ni sportága. Szilágyi Áron megmutatta, 
hogy fel lehet támasztani halotti po-
raiból a hosszú évtizedekig magyar 
siker sportágnak számító vívást – de 
hogyan még?

– Új elnök, új elnökség lett a szövet-
ségben. Adjuk meg nekik azt az esélyt 
és bizalmat, hogy elinduljanak a ma-
guk útján. Csodálatos Szilágyi Áron 
aranyérme, de összesen 7 pontot szer-
zett a vívás. Pekingben 14-et, ami szin-
tén kevés volt, ha az athéni 28-hoz ha-
sonlítjuk. Gyökeres változásokra van 
szükség a sportágon belül. Reméljük, 
hogy az új vezetôség ezt megteszi.

Jó magyarnak lenni az Olimpiai Faluban

úszásban, hat a kerékpáros verseny-
számokban és ugyanennyi súlyeme-
lésben. Pekingben 43, a 2004-es athéni 
olimpián 31 új világcsúcs született.

A The Sunday Times nem felejti el 
megemlíteni, hogy csak a brit kerék-
párosok nyolc aranyat gyûjtöttek, töb-
bet, mint az örök rivális Ausztrália 
teljes olimpiai csapata összesen.

Ausztrália csapatának 59 tagjára ju-
tott egy aranyérem, a brit csapat ese-
tében ez az arány 21. Az amerikaiak 
közül minden 13-ik, a kínai csapatból 
minden 11-ik. versenyzô térhet haza 
arannyal Londonból. 

A lap kiszámolta azt is, hogy a Team 
GB dobogós helyezettjeinek 37,5 szá-
zaléka fakadt sírva az eredményhir-
detés alatt. Az éremtáblázat elsô és 
második helyén álló amerikaiak és 
kínaiak kevésbé mutatták ki érzelmei-
ket: érmeseiknek mindössze 17, illetve 
7 százaléka figyelte könnyek között, 

amint felvonják hazájának nemzeti lo-
bogóját.

A brit olimpiai csapat 13 verseny-
számban nyert aranyérmet; ennél 
több számban a 204 részvevô nemzet 
közül csak az Egyesült Államok gyô-
zött.

A londoni olimpia legtestesebb ver-
senyzôje Ricardo Blas guami csel-
gáncsozó volt, 220 kilót közelítô test-
súlyával, a legmagasabb pedig Csao 
Hszu-csang (Zhaoxu Zhang), a 218 
centis kínai kosárlabdázó.

A leghosszabb vezetéknevû olimpi-
kon – az angol átírás alapján – Saeid 
Mohammadpourkarkaragh iráni 
súlyemelô volt, aki a 94 kilogrammos 
súlycsoportban az 5-ik helyen végzett. 
A versenyszám gyôztesének kihirde-
tésével sokkal könnyebb dolguk volt a 
rendezôknek – ebben a súlycsoportban  
a kazah Ilja Iljin vette át az aranyat.

A gyôztes magyar olimpikonok arcképeiért köszönetet 
mondunk a sport365 online sportújságnak

Kökény Roland és Dombi Rudolf aranyöröme

A három érmes díj (balról): ezüst, arany és bronz
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Egy kôkorszakból származó, nemré-

giben felfedezett földalatti vízkészlet 
megváltoztathatja az életet Namíbia 
északi, sivatagos részében, és a lakos-
ság négyszáz évi ellátására elegendô 
lenne –– közölte a hét végén egy kor-
mányilletékes.

„Ha a vízkészlet létezését tudomá-
nyosan is bebizonyítják, nagy meg-
könnyebbülést jelent majd Namíbia 
északi része számára, és ellátja azt 
elengedô ivóvízzel” –– mondta Abra-
ham Nehemia, a mezôgazdasági mi-
nisztérium államtitkár-helyettese. A 
próbafúrások még nem fejezôdtek be 
teljesen, és a víz mennyiségét még 
nem állapították meg tudományosan.

Németországnak az egykori német 
gyarmatba akkreditált nagykövetsége 
a múlt héten jelentette be, hogy német 
szakértôk vízzáró réteget fedeztek fel 
az angolai határ közelében.

A 10 ezer éves vízkészlet, ami felte-
hetôen akár 5 millió köbméter jó mi-
nôségû vizet is tartalmazhat, 280-350 
méter mélyen a föld alatt található, 
egy 40*70 kilométeres területen.
Martin Quinger, a német földtudo-

mányi és természeti erôforrás kutató 
intézet projektvezetôje szerint a víz 
mennyisége Namíbia sûrûn lakott 
északi részének 400 éven át történô 
ellátásához elegendô lehet. Az értékes 
természeti kincsre egy sós vízréteg és 
egy sziklás réteg alatt bukkantak rá. A 
vadfúrások, illetve a nem kellôen ösz-
szehangolt munkálatok ronthatják a 

víz minôségét –– figyelmeztetett a 
német kutató.

Namíbiának, Fekete-Afrika legszára-
zabb országának ebben a térségében 
800 ezren élnek, azaz a 2,1 milliós né-
pesség 40 százaléka. Az itteni lako-
sokat egy Angola délnyugati részében 
létesített gát segítségével látják el víz-
zel.

Quinger becslése egyébként merész, 
mert 5 millió köbméter víz 400 évre és 
800 ezer emberre csak úgy elegendô, 
ha mindenkire napi 0,44 deciliter víz 
jut, ami kevesebb mint napi egy feles. 
A felefedezés így is nagy jelentôségû, 
a vízkészlet ha 400 évre nem is, de 
hosszú idôre elláthatja a térséget.

* * *
Nyílt levélben ajánlotta José Manuel 

Barrosónak, az Európai Bizottság 
elnökének a figyelmébe a székely au-
tonómiatörekvéseket a Székely Nem-
zeti Tanács elnöke, Izsák Balázs. A 
politikus emlékeztetett rá: Románia 
EU-csatlakozásakor a székelyek ab-
ban reménykedtek, hogy „hosszú és 
változatos eszközökkel folyó jogfosz-
tottságuk véget ér”. A bizakodás azon-
ban korainak bizonyult. „Hamar kide-
rült, hogy Románia nem a valós de-
mokrácia ismérveinek akar megfelel-
ni, hanem beéri a vállalt kötelezettsé-
gek teljesítésének látszatával” –– áll a 
nyílt levélben. Izsák arra figyelmezte-
tett, hogy a megtévesztô felszín alatt 
folytatódik az asszimilációs politika.

* * *

Három egyéni választókerületben 
indít képviselôjelölteket a 2012. októ-
ber 28-ra kitûzött ukrajnai parlamenti 
választásokon a KMKSZ –– döntött a 
hét végén a magyar szervezet választ-
mánya Nagyszôlôsön megtartott ülé-
sén. A döntés értelmében Kovács 
Miklós elnök a Nagyszôlôs-központú, 
Brenzovics László alelnök az Ung-
vár-központú, míg Gulácsy Géza 
alelnök a Munkács-központú választó-
kerületben indul egyéni jelöltként.

Kovács Miklós elmondta: a képvise-
lôjelöltek állításával a szövetség alter-
natív választási lehetôséget szeretne 
biztosítani a kárpátaljai magyar sza-
vazók számára, hogy ne kelljen olyan 
ukrán pártokra és jelöltjeikre voksol-
niuk, mint a kormányzó Régiók Pártja, 
amely egyebek mellett felszámolta a 
korábbi magyar többségû egyéni par-
lamenti választókerületet, vagy mint a 
Kárpátalján meghatározó politikai 
erônek számító, a kisebbségbarát új 
ukrán nyelvtörvényt elvetô Egységes 
Centrum. 

A fô feladat természetesen az, hogy a 
KMKSZ minél több magyar szavazatot 
gyûjtsön be –– tette hozzá.

A magyar képviselôjelöltek esélyei-
rôl szólva Kovács kifejtette: minden 
attól függ, hogy mennyire egységesen 
szavaznak a magyar nemzetiségû 
választók, mennyire durva csalásokra 
szánják el magukat a hatalom képvi-
selôi, hogyan osztódnak meg a nem 
magyar szavazatok, vagy mennyi uk-

A középosztály
 fizetni fog 
(na meg a tótok is)

Kevesen vannak akik nem tudják, hogy az európai ela-
dósodás következményei nemcsak az öreg kontinenset 
érintik, hanem az egész világra kigyûrüznek. Az is nyil-
vánvaló, hogy Európa alacsony gazdasági növekedése és 
gyorsan öregedô lakossága miatt ezt az óriás adósság hal-
mazt sohasem tudja a hagyományos módon kifizetni. Köz-
ben jönnek a dátumok minden országban amikor az állam-
kötvények visszafizetése esedékes és ehhez új kölcsönöket 
kell felvenni. Itt a pénzpiac mond ítéletet, –– gyenge lábon 
álló országok mint Spanyolország és Olaszország kénytele-
nek magas kamatlábat kinálni az államkötvény vásárlóinak. 
Egy bizonyos százalék kb. 7 felett ezek az államok nem 
képesek fenntartani az államháztartást, és az államadósság 
mértéke is rohamosan nô. Görögország esetében a görög 
államkötvényeket a végén senki sem vette meg, s így a gö-
rög állam a nemzetközi szervezetekhez folyamodott segít-
ségért és egy  két részes mentôcsomagot kapott. Az elsô 
rész a magán befektetôk 110 milliárd eurós „hajvágása” 
volt, a második részt az Europai Únió fogja kiutalni, ha a 
görög állam végrehajtja azokat a megszorításokat amik a 
mentôcsomag feltételei. Az ilyen mentô beavatkozás Olasz-
ország és Spanyolország esetében nem lehetséges, mert 
erre az Európai Uniónak nincs fedezete.

Mi lehet a megoldás? Oliver Hartwick a Business 
Spectatorban az Európai Központi Bank (EKB) elnökének 
Mario Draghi-nak múlt héten elmondott beszédérôl szá-
mol be, ahol a bankár biztositotta a világot, hogy az EKB 
mindent megtesz az euróért. A gyakorlatban a Draghi 
megoldás azt jelenti, hogy az EKB felvásárolja a „mérge-
zett” államkötvényeket, s Hartwichet idézve:

„Amig kincstári intézkedések korlátozva vannak az által, 
hogy mennyi jövedelmet tud egy állam összehozni adókból 
és kölcsönökbôl, pénzügyi beavatkozásoknál nincsenek 
ilyen határok. Ez addig mehet amíg fatörzsekbôl gyárthat-
nak bankjegyeket, vagy zérókat lehet biggyezteni elektro-
nikus számlákhoz” 

Az ilyen fajta megoldásokra már több példa van, és leg-
többjük egy gyors pénzromláshoz, hiperinflációhoz veze-
tett. Magyarország még mindig tartja a világcsúcsot, mert 
1946 nyarán a „felszabadult” országban a „haladó” kor-
mányzás idején egy olyan pengô bankjegy került forga-
lomba amin 21 zéró lett volna ha a bankárok számban je-
lezték volna a bankó értékét. (Az sem meglepô, hogy ezen 

a bankjegyen csak olvashatatlan aláirásokat láthatunk)
Hartwick megítélése szerint a Draghi megoldás is inflá-

ciót fog okozni, de Európa esetében ez mérsékelt és kibir-
ható lesz  mert a lelassult, recessziós Európában nem igen 
várható egy gyors áremelkedés. Infláció várható ott 
ahova az okosok pénze megy: jól szituált ingatlan, nemes 
fémek, veterán autók, festmények, szobrok stb. –– vagyis 
minden ahol a kínálat szûk és korlátozott, ezek a vagyon-
tárgyak lépést tartanak az inflációval. Ugyanakkor az 
infláció idôvel komoly kárt okoz a középosztálynak, mivel 
az alacsony kamatlábak miatt a bankbetétek és nyugdija-
lapok értéke negativ irányba mozog. Csak 4 százalékos 
infláció azt jelenti, hogy 18 év után a pénz értéke a felére 
csökken.

Draghi egy új jövôképet helyezett az európai nagykö-
zönség elé, megint Harthwickot idézve:

„Ez egy olyan jövô ahol a világrész gazdasági sorsáról 
nem parlamentek, kormányok, szerzôdések vagy bírósá-
gok döntenek, hanem a központi bank. Ez egy olyan forga-
tókönyv, ahol minden pénztulajdonostól minden évben 
elrabolnak egy kicsit azért, hogy kifizessék az államadós-
ságokat és a pénz intézmények adósságát.

Ez egy olyan Európa ahol az okosok, a gazdagok és a moz-
gékonyak elkerülik a legrosszabbat de a középosztályokat 
elszegényitik.”

A kérdés az, hogy az európai politikusok (fôleg a néme-
tek) engedik-e, hogy a Draghi megoldást bevezessék. 

Átugorva Ausztráliába, már most látható, hogy az AAA 
minôsített ausztrál államkötvények iránt világszerte 
növekszik az érdeklôdés, és az ausztrál dollár erôsödé-
sének egyik oka, hogy az okosok pénze egy biztos helyet 
keres egy bizonytalan, adósságban fuldokló világban.

Mindez elkerülhetô lett volna, ha a berlini fal lehullása 
után a volt európai nagyantant hatalmak megint nem a 
versaillesi (trianoni) Clemenceau- Benes ideológia gondol-
kodásmód forgatókönyve szerint a német újraegyesítésért 
az euró bevezetését (sikeresen) követelik. 
Befejezésül, mi akik hallgattuk a melldöngetô, ön-

dícsérô tót nacionalisták pökhendi kijelentéseit a 
szlovák euróról most tudomásul vehetjük, hogy ha a 
Draghi javaslatot Európa elfogadja, akkor a tót atya-
fiak évtizedeken át fogják fizetni csendben, sutyin, az 
euró infláción át azt az adósság hegyet amit a fôleg 
déleurópai államok halmoztak fel.

Kroyherr Frigyes  



rán voksot sikerül megszerezniük a 
magyar jelölteknek. „Matematikailag 
a lehetôség megvan a sikerre, a küzde-
lem nem annyira esélytelen, mint aho-
gyan elsô pillantásra tûnhet, amennyi-
ben a magyarok nem szavaznak szét, 
vagy ha sikerül begyûjteni ukrán pro-
test szavazatokat is” –– mutatott rá. A 
magyar politikus hangsúlyozta: a KM-
KSZ szándékának komolyságát azzal 
is jelezni szerette volna, hogy egyszer-
re három vezetôje –– elnöke és két 
alelnöke –– is beszáll a küzdelembe az 
ukrajnai magyarok voksaiért. 

Ukrán sajtóhírek szerint a kárpátaljai 
magyarság másik nagy érdekvédelmi 
szervezete, az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetség elnöke, Gajdos 
István, aki egyben Beregszász polgár-
mestere, a Régiók Pártja választási 
jelöltlistájának 72. helyén indul az ok-
tóberi parlamenti választásokon. Ez a 
hely jelen állás szerint befutónak te-
kinthetô. Gajdos már korábban is 
többször együttmûködött az éppen ak-
tuális ukrán kormánypárttal, tagja is 
volt a parlamentnek. 

* * *
Levélben szólította fel José Manuel 

Barroso, az Európai Bizottság elnöke 
Victor Ponta román miniszterelnököt, 
hogy tegyen meg mindent az alkot-
mánybírák függetlenségének tiszte-
letben tartása érdekében.

„Remélem, hogy Ön és az Ön kormá-
nya, Romániának és állampolgárainak 
az érdekét szem elôtt tartva, meghozza 
a szükséges intézkedéseket az Önök 
által vállalt kötelezettségek teljesítésé-
re” –– írta Victor Ponta román mi-
niszterelnöknek címzett levelében Jo-
sé Manuel Barroso, az Európai Bi-
zottság elnöke. Az európai tisztségvise-
lô a román kormányfônek címzett le-
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egy alkalommal pedig az iskolában 
zaklatták a rendôrök. Most pedig be-
keményítettek.

Fehér Istvánt beidézték a rendôrség-
re, és megpróbálták bevonni személyi 
okmányait –– ezúttal harmadik alka-
lommal. Mivel ezt megtagadta, a ren-
dôrségen közölték: augusztus 10-i 
hatállyal érvénytelenítették a személyi 
igazolványát. „Ezúttal elmentem a 
rendôrségre, de a személyi igazolvá-
nyomat inkább el sem vittem magam-
mal, az útlevelemet –– amely már 
lejárt –– viszont leadtam, mert nem 
akartam kétszeres bírságot fizetni” –– 
ismertette a történteket az MTI-nek 
Fehér István. Elmondta: a rendôrségen 
a szlovák állampolgársági törvény be-
tûjére hivatkozva kérték tôle okmá-
nyai leadását, ô viszont ezúttal is a 
szlovák alkotmányra és a vonatkozó 
nemzetközi jogi normákra hivatkozva 
tagadta meg ennek teljesítését. Sze-
mélyi igazolványa beszolgáltatásának 
megtagadása miatt 33 eurós bírságot 
róttak ki rá, majd közölték vele, im-
már érvénytelen igazolványát bárhol 
és bármikor elkobozhatják tôle.

A szintén komáromi Boldoghy Oli-
vér nem vette át az idézését.

Az egyszerûsített magyar honosításra 
reagáló ellentörvényt Robert Fico 
elsô kormánya végnapjaiban, 2010-
ben fogadták el. A Radicová-kormány 
programjában szerepelt, hogy „mér-
sékli az ellentörvény hatásait”, azon-
ban a kabinet idô elôtti bukása miatt 
erre nem kerülhetett sor.

Robert Fico második kabinetjének 
belügyminisztere, Robert Kalinák 
már dolgozik a törvény módosításán. 
Eszerint azok, akik tartósan abban az 
államban élnek, amelynek fel kívánják 
venni az állampolgárságát, nem vesz-
tenék el a szlovákot, ha újat vesznek 
fel. Ez azonban az egyszerûsített ho-
nosítással élni kívánó magyarok hely-
zetén nem változtatna.

* * *
Az új cseh egyházi kárpótlási törvény 

lehet a központi témája az októberi 
részleges szenátusi és regionális ön-
kormányzati választásoknak. Ugyanis 
a Petr Necas jobbközép kormányfô 
által júliusban keresztülvert törvényt 
végleg elutasította a felsôház illetékes 
bizottsága. Maga a szociáldemokrata 
többségû szenátus a jövô héten szavaz. 
Így a parlament szeptemberben, a 
kampány kellôs közepén fog a jogsza-
bály újbóli tárgyalásába –– egy koráb-
bi felmérés szerint ugyanis az egy-
házak kárpótlását a csehek több mint 
kétharmada elutasítja. 

A cseh kulturális és közélet mintegy 
háromtucatnyi képviselôje ezért a 
prágai lapok szerint felhívással fordult 
a politikai pártokhoz, hogy a témát ne 
tegyék a választási kampány részévé. 
A felhívást olyan személyiségek írták 
alá, mint Dagmar Havlová, Václav 
Havel egykori cseh államfô felesége, 
neves cseh színésznô, Václav Hudecek 
hegedûvirtuóz vagy Nadezda Kavalí-
rová, a Politikai Foglyok Konföderá-
ciójának elnöke. Neves cseh mûvészek 
egy másik csoportja –– élén Lenka 
Procházková íróval, egykori ellenzé-
kivel –– ugyanakkor annak érdekében 
kampányol, hogy az egyházak már 
semmit se kapjanak vissza. Szerintük 
már az is sok, amit az 1989-es rend-
szerváltás után eddig visszakaptak.

Az egyházak ökumenikus tanácsának 
állásfoglalása szerint a szociálde-
mokraták és a civilek kampánya az 
egyházi kárpótlás ellen demagóg és 
egyházellenes hangulatot szít Csehor-

velében aggodalmát fejezte ki amiatt, 
hogy egyes állítások szerint a román 
alkotmánybírákra megfélemlítés ré-
vén nyomás nehezedik.a levélben.

Barroso „mélységes aggodalmát” fe-
jezte ki a népszavazási választói név-
jegyzék körül kialakult botrány miatt 
is (arra utalva, hogy Romániában az 
érdekelt felek között nincs egyetértés 
a választásra valóban jogosultak szá-
mát, illetve a jelenlegi választói név-
jegyzék hitelességét illetôen).

Az Európai Bizottság elnöke kulcs-
fontosságúnak tartja, hogy a kormány 
késedelem nélkül tegyen eleget az al-
kotmánybíróság kérésének, és mie-
lôbb juttassa el hozzá a kért választói 
névjegyzéket, a taláros testület ezáltal 
tisztázhatja végre álláspontját, és 
meghozhatja döntését a (Traian Ba-
sescu államfô leváltásáról szóló) nép-
szavazás érvényességérôl. Az összes 
többi félnek pedig tartózkodnia kell 
mindenféle „saját értelmezéstôl” ––
fûzte hozzá Barroso.

Egy nappal korábban Titus Corlate-
an román külügyminiszter megerôsí-
tette Romániának a jogállamiság mel-
letti elkötelezettségét, és az alkot-
mánybíróság döntéseinek tiszteletben 
tartásáról biztosította a Velencei Bi-
zottságot. A külügyminisztérium köz-
leménye szerint Corlatean telefonon 
beszélt Gianni Buquicchióval, a 
bizottság elnökével, aki közleményé-
ben azt állította, hogy a román alkot-
mánybíróságtól érkezett információk 
szerint a bukaresti taláros testületre 
továbbra is „nyomás” nehezedik.

* * *
Érvénytelenítették a szlovák hatósá-

gok Fehér István szlovák okmányait. 
A március 10-i elôre hozott választá-

sokon Fehért nem engedték szavazni, 

szágban. „A szociáldemokrata propa-
ganda a két egykori totalitárius rend-
szer szókészletével támad, s az emlé-
kezôk megerôsíthetik, hogy nincs 
messze a Harmadik Birodalom anti-
szemita és egyházellenes plakátjaitól, 
amelyeket a gottwaldi ideológusok 
vörösre festettek” –– áll a nyilatkozat-
ban. A szociáldemokraták szerint vi-
szont ez a nyilatkozat bizonyíték arra, 
hogy éppen az egyház használja az 
egykori diktatúrák szótárát.

A jobbközép kormány és az ország-
ban mûködô 17 egyház képviselôi ta-
valy nyáron egyeztek meg abban, 
hogy az egyházak visszakapják a 
szocialista rendszer idején államosított 
egykori vagyonuk 56 százalékát –– 
erdôket, termôföldeket, halastavakat, 
épületeket ––, amelynek becsült mai 
értéke 75 milliárd korona, azaz több 
mint 750 milliárd forint. A fennmaradó 
részért az állam 59 milliárd koronát 
fizet ki kárpótlásként 2030-ig.

* * *
Olaszországban letartóztatták Miko-

la Melnyicsenkót, Leonyid Kucsma 
egykori ukrán elnök testôrségének 
tagját, akinek évekkel ezelôtt el kellett 
menekülnie hazájából, mert azt állítot-
ta, hogy Kucsmának köze volt Georgij 
Gongadze rendszerbíráló újságíró 
meggyilkolásához. A volt ôrnagyot au-
gusztus 3-án a nápolyi repülôtéren 
fogták el az Interpol körözése alapján. 
Gongadze, az Ukrajinszka Pravda 
címû internetes kiadvány vezetôje 
2000 szeptemberében tûnt el útban ki-
jevi otthona felé. Lefejezett holttestét 
ugyanazon év novemberében találták 
meg a Kijev megyei Tarascsában. 
Korábban Kucsma ellen büntetôeljárás 
is indult a Gongadze-ügyben, de 2011-
ben és 2012-ben különbözô fokú bí-
róságok megváltoztatták a legfôbb 
ügyészség határozatát a volt államfô 
elleni eljárás megindításáról. Ukrajná-
ban Melnyicsenkót államtitok nyilvá-
nosságra hozatalával és okirat-hamisí-
tással vádolják. 

* * *
A 19. század második és a 20. század 

elsô felébôl származó anyakönyveket 
semmisítettek meg a napokban Ung-
váron a Kárpátalja megyei igazságügyi 
fôosztály megbízásából –– adta hírül 
internetes kiadásában az ungvári Kár-
páti Igaz Szó címû lap.

Az újságnak, amely szerint az állam-
hatalom ezzel az intézkedésével sokak 

számára tette lehetetlenné felmenôik 
megismerését, Zubánics László is-
mert beregszászi történész, magyar 
politikus elmondta, hogy az anyaköny-
vek megsemmisítésével pótolhatatlan 
érték ment veszendôbe. Szerinte az 
iratokat inkább levéltárba kellett vol-
na küldeni, vagy legalább digitalizálni 
kellett volna ôket. Mint kifejtette, 
nagyon sok helyen a járási levéltárak 
hatáskörébe tartoznak az állami és az 
egyházközségi anyakönyvi kivonatok, 
amelyek ha eltûnnek, vagy esetleg be-
ázás miatt megsemmisülnek, akkor 
egyértelmûen csorbulnak az állampol-
gárok információhoz való jutáshoz fû-
zôdô jogai.

A szakember szerint a levéltári anya-
gok vonatkozásában egyébként is visz-
szalépés történt Ukrajnában, mert 
míg korábban magánember is kutat-
hatta a múltját, ma ezt már jobbára a 
hivatal munkatársai teszik meg he-
lyette, ha van rá idejük. Ugyanakkor 
furcsaság –– állítja a történész ––, 
hogy ha valaki levéltári igazolást kér 
valamely felmenôjérôl, aki például 
1923-ban született Ungváron, a kiállí-
tott okmányban az fog szerepelni, 
hogy az illetô Ukrajnában (és nem 
Csehszlovákiában, ahová Kárpátalja 
akkor tartozott –– a tud.) látta meg a 
napvilágot, mivel létezik egy vissza-
menôleges hatályú igazságügyi ren-
delkezés. A lap felvetésére, amely 
szerint ez akár történelemhamisításnak 
is minôsülhet,

Zubánics kifejtette: lehet, hogy ami-
kor a jogszabályt megfogalmazták, a 
kodifikálók tudatalattijában ilyen mo-
tiváció is szerepet játszott, ám való-
színûbb, hogy technokrata hozzáállás-
ról van szó. „Egyszerûen uniformizál-
ják a lakosságot. Mindenki ukrán –– 
függetlenül attól, hol született, milyen 
az anyanyelve ––, és a felmenôi is 
azok” –– tette hozzá. Zubánics László 
rámutatott: a kárpátaljai települések 
történelmét részben már átírták, s je-
lenleg a múlt kulturális értékeinek 
fokozatos felszámolása történik. 
„Megszûnnek a temetôk, eltûnnek a 
feliratok, megváltozik a régi épületek 
homlokzata, s ezáltal egy-egy város 
arculata is. Az egészet nem tudják 
megsemmisíteni, az megmarad euró-
painak –– csak éppen egész Kárpátal-
ján egyre magyartalanabb” –– emlé-
keztetett a beregszászi magyar törté-
nész.

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

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni
akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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A krizantém illata egész életében a 
következô, hároméveskori képsort 
idézte fel. Nagyanyja mellett áll a 
dunavecsei kis ház kertjében. A kert-
ajtó megnyikordul, nagyanyja reked-
ten kiáltozva elrohan. Ô ott marad a 
melléig érô virágok közt. Késôbb ösz-
szerakta, hogy akkor késelték meg 
egy kocsmai verekedésben Károlyt, 
édesanyja legkisebb öccsét. „Nagya-
nyám és én krizantémot szedtünk a 
másnapi piacra, amikor hozták a hírt.”

Egyszer megpróbálta összeírni, mi-
féle emlékek rejtôznek a fejében a 
legtávolabbi gyerekkorából. Szép 
rendben, évenként haladt. Az 1936-os 
évnél a Logodi utcai földcsuszamlás, 
az Otthon utcai költözés, az abesszin 
háború és „Franco lázadása” mellett 
ott szerepel „az Alcazar ostroma”, ami 
késôbb is elô-elôfordul. Öt és fél éves 
volt, amikor 1936. július 21-én megkez-
dôdött a hajdani toledói mór erôd ost-
roma. Vajon mi ragadta meg annyira, 
hogy évtizedek múltán is emlékezett 
rá? A válasz egyszerû: a hôsiesség. A 
város katonai kormányzója, José 
Moscardó Ituarte ezredes körülbelül 
ezer emberrel védte az erôdöt: csendô-
rökkel, kadétokkal, a katonai iskola 
tisztjeivel és néhány száz civillel. A 
támadó köztársasági erôk túlerôben 
voltak, és az ostrom több mint két hó-
napig tartott. A két háború közti Ma-
gyarország hivatalos propagandája 
bizonyára kihasználta a vörös rém el-
len utolsó csepp vérükig kitartó nem-
zeti erôk heroikus küzdelmében rejlô 
lehetôséget. Ez megragadhatta a kö-
lyök fantáziáját. Ráadásul ismerte a 
történetet a várvédô ezredesrôl, aki-
nek fia a vörös brigantik kezére ke-
rült. Ôk saját gyerekével üzenték meg 
telefonon, hogy ha nem adja fel a vá-
rat, a húszéves fiút megkínozzák és 
kivégzik. A legenda szerint az ezredes 
könnyes szemmel, ám szilárd hangon 
mondta a telefonba: Ajánld, fiam, lel-
ked Istennek, és bátran halj meg, 
ahogy egy hazafitól elvárható. Kiált-
suk együtt: Éljen Spanyolország! „És 

Apám és az Alcazar

res ember hordozta, a hajában éksze-
rekbôl épített virágkoszorú. Tudtam, 
hogy Albániában nem indiánok élnek, 
mégis az a homályos érzésem volt, és 
bevallom, lenyûgözött, hogy a magyar 
’Zseri’ grófnôbôl indián királynô lett.” 
Akkor kezdhetett moziba járni, mert a 
híradófelvételek mellett számos „ko-
moly” film is megragadt elméjében: 
„Örök titok”, „Robin Hood”, „Borzal-
mak szigete”. Ám a mindent elsöprô, 
nagy élményt az Eucharisztikus Kong-
resszus jelentette. Tizenhét évvel ké-
sôbb, 1955-ben, a börtönben így ír róla: 
„Mindenütt külföldiek nyüzsögtek, 
emlékszem Pacelli bíboros miséjére 
a Hôsök terén, a ragyogó napsütésre, 
a zászlók és virágok erdejére, a szín-
pompás díszmagyarokra, a fehérköpe-
nyes-alabárdos testôrökre, a meg-
megcsillanó tölgyfaleveles rohamsisa-
kokra, a káprázatos egyházi pompára, 
a nagy baldachin alatt a karvalyorrú 
tengerészre, a káprázatos éjszakai ví-
ziparádéra a Dunán, melynek ezer 
színben csillogó vízén álompalotákhoz 
hasonló hajók siklanak. És mindennél 
jobban emlékszem a kivilágított fôvá-
ros szívfájdítóan gyönyörû Szent Ist-
ván-napi látképére a Gellérthegy ol-
dalából. A Bazilika és az Országház 
tejfehéren csillogó kupolájára, a drá-
gakövekkel kivert hidak ívére a villó-
zó fényeket visszaverô víztükör felett. 
A Dunapart hatalmas ívlámpáira, a 
belváros vidáman hunyorgató neon-
reklámjaira, és körben a látóhatáron 
az apró fénypontocskák egybeolvadó 
koszorújára.”

„Keveset tudtam és keveset értettem 
–– írja néhány oldallal késôbb. ––Vé-
letlenszerû képeket és hangokat ôr-
zök, amilyen például a Viktor Emma-
nuel látogatásakor leadott tüzérségi 
díszsortüzek dübörgése, a budaörsi 
repülôtér megnyitására hajtató Hort-
hy elsuhanó arca, Hitler rikácsolása a 
háziúrék rádiójában, az újságmellék-
letek fényképei az alcazari hôsökrôl, 
Franco modern keresztes lovagjairól, 
a leendô XIII. Pius pápáról, amint a 
bolsevizmus elleni keresztes hadjárat-
ra buzdít. Keveset tudtam és keveset 
értettem a világból, de azt éreztem, 
hogy minden a háborúról szól.”

Szeretett olvasni. Egy vasárnap déle-
lôtt Jules Verne Észak a Dél ellen cí-
mû könyvét olvasta az ágyban. Fenn-
hangon, szótagolva. Apám anyját ide-

együtt kiáltották –– írja apám nyolc-
éves korában ––: Viva Espana!”

Idônként megkeverednek az emlé-
kek, például az 1937. szeptember eleji 
középfülgyulladás és Viktor Emma-
nuel budapesti látogatása. Utóbbi 
ugyanis még májusban volt. 1938-ból 
több eseményt is megôrzött az emlé-
kezete. Tavasszal megragadta ôt Zo-
gu király és Apponyi Geraldine 
pompás esküvôje. „Tirana keleties 
hangulata, a város fölött zúgó kétfede-
les repülôgépek, a hatalmas, nyitott 
gépkocsik. De mindenekelôtt a ma-
gyar királynô. Ahogy vonult a frakkos, 
díszmagyaros, töröksapkás tömegben. 
Menyasszonyi ruhája hosszú uszálya 
kétágú volt, a végeit egy-egy cilinde-

gesíthette a harsány felolvasás. Rá-
szólt, hogy magában olvasson. Apám 
nem értette. Ne mondd ki a szavakat, 
mondta nagyanyám. Apám megpró-
bálta, és megdöbbenve tapasztalta, 
hogy befelé is lehet olvasni. Másodikos 
korában már mindent olvasott: Színhá-
zi Életet, napilapokat. Hétévesen be-
falta az Anna Kareninát. Unta, de 
kitartott az utolsó oldalig. Robinson, A 
tizenöt éves kapitány, Egri csillagok. 
Benedek Elek egyik nagy mese- és 
mondagyûjteményét lábjegyzetekkel 
látta el. Minden történet végére ákom-
bákom betûkkel odaírta a tanulságot. 
Egyszer magával vitte a könyvet a 
szomszéd kislányhoz. Amíg játszottak, 
a kislány mamája észrevette a jegyze-
teket, és felolvasta ôket a férjének. 
Gurultak a nevetéstôl. Amikor vissza-
adta a könyvet, az asszony csodálkozva 
nézett apámra. –– Micsoda kis csoda-
bogár vagy te? –– kérdezte, és finoman 
megcibálta az üstökét. Apám halálosan 
megsértôdött és beleszeretett a har-
mincöt éves asszonyba. Egy nyolcéves 
férfi szerelme súlyos dolog: a könyvet 
a jegyzetekkel nem látta többé senki.

Elsô nagy lelkiismereti válságát is 
ekkor éli át. Elsôáldozásra készültek a 
tabáni plébániatemplomban. Elôzô 
nap az iskolában gyóntatta meg ôket 
Mayer tisztelendô úr, és amikor apám-
ra került a sor, nem vallotta be egyik 
„halálos bûnét”, a nagyobb fiúbarátok-
kal folytatott, parázna témájú beszél-

getéseket. Másnap elment áldozni, s 
bár tudta, hogy érvénytelen gyónás 
esetén az oltáriszentséget magunkhoz 
venni a legförtelmesebb bûn, ô meg-
tette. Közben rettegett. Szorongatta az 
elsôáldozóknak kijáró virágcsokrot, és 
a tömjénfüsttel és orgonabúgással 
csurig telt öreg kôfalak közt nem tu-
dott másra gondolni, mint a kárhozat-
ra.

Réz Juci úgy jelent meg apám életé-
ben a kanárisárga hajával, dundi ar-
cával és fehér karjával, mint egy 
trampli angyal. Viszonyuk zavarosnak 
tûnik. Apám nyolcéves, Réz Juci tizen-
nyolc vagy huszonnyolc. Élvezettel 
meséli apámnak, hogy mielôtt Réz 
ôrnagy szeretôje lett, utcalány volt. A 
homlokán húzódó vörös sebhely meg-
igézi apámat. A nyugalmazott ôrnagy, 
Horthy távoli pereputtya, nem törôdik 
azzal, hogy Juci szeretôket tart. Ponto-
sabban nagyon is törôdik, roppant 
érdeklik szöszke védence szerelmi 
ügyei, és mindenrôl kimerítô részle-
tességgel beszámoltat magának. Réz 
Juci pedig apám anyjára várva ücsö-
rög apám anyjának a konyhájában, és 
kimerítô részletességgel meséli el 
apámnak, hogy mit és hogyan mesélt 
elôzô este kimerítô részletességgel az 
ôrnagynak, és hogy utána mi mindent 
csináltak. Réz Juci elsô alkalommal 
vitriollal a táskájában tûnt fel az And-
rassovszky-villában, melynek alagsori 
lakásában apámék is laktak. Mint ki-
derült, a tulajdonosék kis fekete cse-
lédjének, Lenkének a képébe és bogár 
szemeibe kívánta locsolni a nyers kén-
savat. Lenkének ugyanis egy hetykén 
pöfögô motorkerékpárral közlekedô 
sörgyári gondnok csapta a szelet, aki 
nemcsak udvarló és gondnok, hanem 
Juci ki tudja, hányadik számú vôlegé-
nye is volt. És Juci számon tartotta, 
féltékenyen ôrizte vôlegényeinek né-
pes hadát. Lenke hamvas bôrét –– és 
Juci szabadságát –– apám anyja men-
tette meg, midôn a két szép szemét és 
acélhegyû esernyôjét vadul forgató 
Jucival beláttatta, hogy nem érdemes 
egy „sörgyári striciért” börtönbe vo-
nulnia.

Jó tett helyében jót várj: Réz Juci 
hálája jót tett apámékkal, mert az ô 
közbenjárására kínálták fel a nagya-
pámnak a Kacsa utca 9–11. szám alatt 
mûködô szódagyár üzemvezetôi állá-
sát. Az ôrnagy csendestárs volt a cég-
ben. Apám így kezdi a börtönben, hu-
szonnégy évesen körmölt emlékezé-
seinek negyedik fejezetét: „Szép, ve-
rôfényes tavaszi napon állott meg a 
motyónkkal megrakott szódagyári 
stráfkocsi a sárga, alacsony épület 
elôtt, melynek homlokzatán kopott 
tábla hirdette: „Wagner, Werner és 
Schleicher Elsô Budai Szikvízgyár.”

Száraz Miklós György

KORONA CSÁRDA ÉTTEREM
760 Boronia Rd. Wantirna

Különleges
Apáknapi Ebédre

várunk sok-sok szeretettel minden Édesapát, 
nagyapát, leendô apát és családtagjait.

Helyszín:
Korona Csárda Étterem

Idôpont:
Szeptember 2-án, vasárnap 12 órától

Ebéd:
Ízletes büféasztalunk teljeskörû választéka.

Az apák elsô pálinkája ingyenes!
Ár: $ 38.-

---------------------------------------------------------

Asztalfoglalás: 9801 8887
Nyitvatartás;

péntek 6-11pm, szombat 6-11pm, vasárnap 12-3pm
Látogassa meg web oldalunkat:

www.korona.com.au

Cim: 760 Boronia Rd,Wantirna

Ausztrália nem adja ki Zentai Károlyt
Augusztus 15-én hozta meg döntését a Legfelsôbb bíróság, melynek az 

Ausztrália és Magyarország között érvényben lévô kiadatási egyezményt fi-
gyelembe véve azt kellett megvizsgálnia, hogy az ügyre vonatkozik-e a „kettôs 
büntethetôség” elve, amelynek követelménye, hogy a szóban forgó cselekmény 
mind az elfogatóparancsot kiadó, mind az azt végrehajtó állam joga szerint 
bûncselekménynek minôsüljön. A 2005-ben benyújtott magyar kiadatási kére-
lem háborús bûncselekmény elkövetése gyanúja alapján történt, egy Zuroff 
nevû izraeli személy általi feljelentés szerinti bûnügyi eljárás érdekében.

A Legfelsôbb Bíróság (High Court) helybenhagyta a Szövetségi Bíróság (Fe-
deral Court) korábbi döntését, amely szerint olyan, hogy „háborús bûncse-
lekmény” nem szerepelt a magyar jogrendben (persze az ausztrál jogrendben 
sem) az állítólagos cselekmény idején, 1944-ben. 

Hét éves huzavona és a megvádolt meghurcoltatása árán történt meg az 
egyszerû döntés arról, hogy nincs jogalap a kiadatásra. Ausztráliában nem fog-
lalkoztak a vád tárgyával, sem a megvádolt ártatlanságát hangsúlyozó nyi-
latkozatával. Kizárólag a kiadatás jogi megalapozottsága volt a téma, amiközben 
egy túlbuzgó politikusi rendeletre egy idôre nehéz fegyházi fogvatartást viselt 
el Zentai Károly. Nem szólva a folyamatos bûnözôi megbélyegzésrôl, ami fog-
lalkoztatta szinte folyamatosan a világmédiát.  
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Hangay  Gyuri és felesége Kati-

ka sok helyen megfordult már, be-
járták öt kontinens sok országát az 
elmúlt fél évszázad során. Az 
utóbbi években felcsaptak ìtenge-
résznek” és Gyuri a közösen meg-
alkotott, számítógéprŒl vetített 
történelmi ismeretterjesztŒ mûso-
raikat adja elŒ a nagy, világjáró 
luxushajókon. Kati munkatársa 
ezeken az utakon, mert ahogy 
mondani szokták: minden  valamit 
érŒ férfi mögött egy még értéke-
sebb aszszony áll!...

SydneybŒl 2-3 napos hajóút Új 
Zéland. Némelyik hajó megteszi az 
utat 2 nap alatt, mások lassabban 
haladnak. Nem teherhajókról van 
most szó, hanem a hatalmas, 2-3000 
utast szállító luxus tengerjárókról. 
Ezek nem sietnek, mert legtöbbször 
az uticél maga az utazás. Senkinek 
sem érdeke, hogy gyorsan kikötŒbe 
érjen, mert hiszen a hajón szebb az 
élet, mint a szárazföldön. Itt minden 
való-színûtlenül, meseszerûen 
könnyû, gondtalan társalgás, evés-
ivás, pom-pás kiszolgálás, szórakozás 
– ugyan ki akar ettŒl hamarjában 
elszakadni?

Ezúttal bermudai lobogó alatt 
hajózunk, tengerészkönyvünkben is 
bermudai pecsét díszeleg, a hajótulaj-
donos pedig az amerikai  Royal Carib-
bean hajóstársaság. Hajónk szép, 
elegáns, úszó palota. A legénységünk 
javarészt nesztelen léptû, állandóan 
mosolygó Fülöp szigetiekbŒl áll, a 
tisztikar és a kapitány részben angol-
szászokból és olaszokból tevŒdik 
össze, s talán mondanom sem kell: mi 
ketten vagyunk csak magyarok. Pedig 
ez elég szokatlan, mert általában min-
díg találkozunk magyar fiatalokkal, 
kik a tengeren próbálnak szerencsét, 
rövidebb- hosszabb idŒre elszegŒdnek 
ezekre a nagy hajókra. Ezúttal még az 
utasok között sem találunk hazánkfiát.  
Mint mindg, mi ezúttal is  ismeretter-
jesztŒ elŒadásokat tartunk utastársa-
inknak. A témakör fŒként ausztrál és 
újzélandi történelem. Hallgatóink 
nemegyszer meglepŒdve kérdezik.:
hogy létezik, hogy magyar létünkre 
ezzel foglalkozunk? A válasz egyszerû: 
már majdnem fél évszázada élünk 

amikor ellátogatunk Földünk egyik 
legmagányosabb országába. A ma-
gány alatt ne értsük azt, hogy ez a szi-
getország szomorúan és elhagyatottan 
árválkodik a Déli Csendes Óceán kel-
lŒs közepén. Hogy magányos, az két-
ségtelen, de ez csak földrajzi helyzeté-
re vonatkozik. Valóban, szomszédai 
elég messze esnek tŒle,  de azért élénk 
kereskedelmi kapcsolatot tart fenn Új 
Kaledóniával, Fidzsivel és természete-
sen Ausztráliával.A túristaipar meg 
egyenesen virágzónak mondható – a 
világ minden tájáról jönnek ide 
látogatók, hogy megcsodálják a gyö-
nyörú tájat, élvezzék  a sokféle sporto-
lási lehetŒséget és a hires újzélandi 
nyugalmat. Mert Új Zéland errŒl is 
hires: itt még mindíg nyugalomban, 
kényelmes középosztály-beli jólétben 

Hangay György

Bermudai lobogó alatt – Új Zéland körül

él az emberek legtöbbje. 
A fizikai magány elŒnyökkel is 

jár. Új Zéland olyan messze van min-
dentŒl és mindenkitŒl, hogy soha sem 
kellett egy esetleges inváziótól tarta-
nia, még a II. Világháború során sem, 
amikor pedig Japán komoly veszélyt 
jelentett Ausztrália és a környezŒ szi-
getvilág számára.

De kanyarodjunk vissza az ìan-
golságra”. Az ország 4.3 millió 
lakosának 78  %- a “pakeha”, azaz eu-
rópai eredetû. Az európai alatt leg-
inkább angolt, írt és skótot értsünk, 
mert a többi európai nációt soha sem 
invitálták ide szívesen. Talán még a 
holland bevándorlókat engedték be a 

táján jöttek ide. Egy fontos dolgot 
nem szabad elfelejtenünk: Uj Zéland, 
ellentétben Ausztráliával, Új Kaledó-
niával – de még Amerikával is, soha 
sem volt büntetŒtelep, azaz fegyenc 
gyarmat. Ide mindíg jószántukból 
jöttek a bevándorlók, szabad akara-
tukból, hogy egy jobb életet teremt-
senek maguknak, mint amilyen 
eredeti hazájukban jutott nekik. Talán 
éppen ezért nem haragudtak az óhazá-
ra – ellentétben a sok ausztráliai fe-
gyenccel, kiket gyakran semmisége-
kért számûztek Angliából. Az Új 
Zélandba vándorolt angol megmaradt 
angolnak. Öltözködésében – ha ezt 
meg tudta magának engedni – étkezési 
szokásaiban és általában minden más-
ban is konzervatív maradt, s legtöbb-
jük még ma is az. 

Számunkra furcsa, hogy egy 
fiatal újzélandi szinte kötelezŒnek 
érzi, hogy érettségi után (vagy még 
elŒbb) Angliába költözzön egy-két 
évre, s ott próbáljon szerencsét, vagy 
hát bizo-nyítson, Œ sem rosszabb mint 
azok, akik ìotthon” maradtak, a ködös 
Albionban. MegjegyzendŒ, hogy ma 
már ugyanannyian vándorolnak 
Ausztráliába is mint Angliába. Érthe-
tŒ ez, hiszen Ausztrália ìcsak” egy 
2000 mérföldes ugrás, s onnan azért 
csak könnyebb hazautazni Új Zéland-
ba, mint Angliából. A hazatérés szán-
déka ugyanis mindíg megmarad a 
tŒzsgyökeres kiwiben – ahogy az 
újzélandiakat becézik. ÉrthetŒ ez, 
mert hazájuk tényleg a földkerekség 
egyik legszebb és legkellemesebb 
országa.

Hajónk az Északi Sziget keleti 
partja mentén halad. Hamarosan 
Aucklandba érünk, melyet a Vitorlák 
Városának is hívnak. A vitorlázás 
valóban nemzeti sport itt, minden 
valamire való aucklandi ért is hozzá, s 
legtöbbjének van is valami vízi jár-
mûve. A vitorlázást már kisiskolás 
korban tanulják, tornaóra-szerû fog-
lalkozásokon – a tengeren. Auckland 
valójában Új Zéland fŒvárosaként in-
dult, de aztán  a kezdeti politikai 
nézeteltérések során az Északi Sziget 
délnyugati csücskén kapaszkodó 
Wellington lett a kormány székhelye. 
Auckland belvárosa olyan angol, 
hogy lehetne akár Londonban, Mel-
bourneban vagy Sydneyben is. Érde-
kes megfigyelni viszont mindazokat 
az apró különbségeket, melyek mégis 
sajátságosan újzélandivá teszik ezt a 
barátságos, vendégszeretŒ várost. 
Számunkra például feltûnŒ a kiwi 
kiejtés, fŒleg az, ahogy ìü”-t monda-
nak a legtöbb ìi” helyett. Így lesz 
aztán a ìfish”- bŒl ìfüsh” s így tovább. 
Akárcsak a szögedi “Œ” – ez is szinte 
ragályos, aki itt él, az elŒbb-utóbb így 
beszél. De hát mint mindíg, most is 
felharsan a hajókürt, megyünk 
tovább.

A Déli Sziget keleti partján 
Christchurch talán a legangolabb az 
összes újzélandi városok között. Még 
az építkezés is Angliát idézi, méltó-
ságteljes, homokkŒbŒl épült templo-
mok, középületek – mint ha csak egy 
Angliában játszódó film kulisszái 
lennének – csak ezek igaziak és leg-
többjük több mint 100-120 éves. A 
város közepén folyik csendesen az 
Avon folyó. Angliából betelepített 
fûzfák állnak a partján, Angliából 
származó vadkacsák úszkálnak alat-
tuk– és Angliát idézŒ párok csónakáz-

legkönnyebben, mert azokról mindíg 
jó véleménnyel vannak a befogadó 
országok: szorgalmasak, tiszták és 
törvénytisztelŒk. Persze magyar szár-
mazású pakehák is élnek itt, ha nem is 
magy számban. De ez már szinte köz-
mondás: magyarok mindenütt van-
nak! Igy hát a legtöbb pakeha ereiben 
angolszász vér csörgedezik – s ehhez 
mérten élnek is. Számukra még 
mindíg Anglia az anyaország, pedig az 
elsŒ telepesek a XIX. Század eleje 

Ausztráliában, valami csak  ragadt ránk...
Új Zéland tulajdonképpen két 

nagy szigetbŒl áll, egyik az Északi, a 
másik a Déli. Mi az Északit érintjük 
elŒbb, ez van közelebb Ausztráliához. 
Szerencsénk van, pompás idŒ fogad, 
se meleg, se hideg – de viszont ragyogó 
napsütés, kék ég – amerre csak látunk.

Valóban igazat mondanak a 
látogatók , amikor azt mondják, hogy 
Új Zéland angolabb mint Anglia maga. 
Mi is így érzünk minden alkalommal, 

építtette. Ennek az úrnak szívügye 
volt az ilyen jellegû teázók létrehozása, 
mert hármat is épített. Ezek közül a 
legpompásabb az, melyet mi is isme-
rünk, a ìSign of the Takahe” . A takahe 
egy Œshonos, majdnem kipusztult, 
repülésre képtelen újzélandi madár, s 
nyilván ennek akart Ell úr emléket 
állítani. Jól tette, mert maradandót 
alkotott, Christchurch egyik legszebb 
épületét. Csak hát egy romatikus tör-
ténelmi háttér is kellene hozzá... ami 
viszont nincs. Nemrégen hallottuk, 
hogy ez a szép, romantikus épület is 
súlyos károkat szenvedett a földren-
gések során. A városközpont katedrá-
lisa is elpusztult.

nak rajta. A békés, csendes városban 
még semmi sem sejteti a közeljövŒben 
bekövetkezendŒ tragédiát, a mindent 
elpusztító földrengést. Azután Christ-
church soha sem lesz olyan mint volt. 
De ottjártunkkor még megláthattuk és 
nem is gondoltunk arra, hogy tulajdon-
képpen búcsúztattuk ezt a szép, derûs 
várost!

Felkeressük egyik kedvenc he-
lyünket, melyet vagy 40 évvel ezelŒtt 
fedeztünk fel, elsŒ látogatásunk alkal-
mával. Csodás épület, teraszáról pom-

pás kilátás nyílik Christchurch-re, 
Lyttelton kikötŒjére, ahol hajónk áll és 
az egész Canterbury Síkságra. Amikor 
elŒször jártunk itt, el sem tudtuk kép-
zelni, hogy mikor, ki és milyen célból 
éptette ezt az ódonnak tûnŒ, kastély-
szerû épületet. Amikor aztán kinyo-
moztuk történetét, egyik meglepetés 
érte a másikat. ElŒször is, a kora volt 
meglepŒ. Egyáltalán nem volt ódon, 
mert 1918-ban kezdték píteni és csak 
1948-ban fejezték be. Nem kastély, 

sem titokzatos kultikus gyülekezŒ-
hely (aminek kinézett) hanem egy-
szerû teázó kioszk volt a rendeltetése, 
s ennek is készült. Egy Henry George 
Ell nevezetû vállalkozó tervezte és 

Este már megint a tengeren va-
gyunk, célunk a Déli Sziget legdélibb 
csücske. Ezzel szemben már az An-
tarktisz hó és jégvilága van –oda most 
nem megyünk. Inkább megkerüljük a 
sziklás fokot és elkezdjük útunkat é-
szak felé, a sziget nyugati partja men-
tén. Hamarosan a fjordokhoz érünk, 
mindenki jó idŒben reménykedik. 
Esélyünk erre ugyancsak csekély, 
mert ezen a vidéken állítólag állandóan 
esik az esŒ vagy a hó – egy évben ha 

két  napsütéses nap van, akkor a hely-
béliek szerencsésnek érzik magukat! 
Mi azért reménykedünk. Hogy aztán 
majd mit látunk ott , legyen az egy 
másik beszámoló témája. 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2012. augusztus 26-án vasárnap de. 11. órakor

 Istentisztelet
  a North Fitzroy-i Magyar Templomban

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

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)
Istentisztelet után 12 órától ebéd 

a Templom melletti Bocskai Nagyteremben
Minden kedden 12 órától Biblia óra a Bocskai Nagyteremben 

Honfitársainakat szeretettel hívjuk és várjuk

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: melbref@gmail.com
Telefon: (03) 9481-0771 

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

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2012.augustus 26-án, vasárnap d.e 11.30 órakor 

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

ADELAIDE (SA) 
 2012. augusztus 26-án, vasárnap de. 11. órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hirdet: Nt. Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán du. 2.30--tól BIBLIAÓRA, a lelkész ill. 

a gyülekezeti tagok lakásán. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2012. augusztus 26-án vasárnap de. 11 órakor,  
 ISTENTISZTELET

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

Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2. órakor az augusztusi és 
szeptemberi Istentisztelet nem lesz megtartva 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
a St Paul templomban. St. Paul Terrace. Brisbane

GOLD COAST — ROBINA 
2012. minden hónap harmadik vasárnapján  du. 2 órakor 

 Istentisztelet 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

 Cottesloe Drv. and University drv. 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

Rendezze születésnapját, 

névnapját, családi 

összejöveteleit 

a vasárnapi ebédek keretében 

a Bocskai Nagyteremben.

Idôs SÛTÔ BÁLINT-tól gyülekezetünk volt presbiterétôl vettünk örök 
búcsút. Ôzvegye ILONA, leánya ILONA, fiai BÁLINT és CSABA és széles 
baráti köre... 

Bálint Erdélybôl kiérkezve családjával beépült gyülekezetünkbe. Gyermekei 
a templom tövében nôtek fel, konfirmáltak, ifjúsági kör tagjai voltak és elsô 
bálozók. Ifjú Bálint és családja gyülekezetünk fenntartó tagjai. 

Bálint, Isten veled. Nyugodj békében.
Gyülekezetünkben végzett munkád, barátságod és közös küzdelmünk 

emléke, szívünkben örökké élni fog.

Ovódásaink bevonulnak az Istentiszteletre. Vasárnapi Iskola és az Ovóda minden hónap elsô és harmadik 
vasárnapján délelôtt a Bocskai Complexben.

A gyerekek foglalkozásával kapcsolatban érdeklôdni lehet Makkai Mártánál a 0408-950-491, 
vagy Nt. Dézsi Csabánál a 0414-992-653 számokon. 

Augusztus 10-én búcsúzott HIE 
LÍDIÁ-tól a szeretô mamától, nagyma-
mától, ÁGNES és BÉLA és családjaik. 
Nt. Dézsi Csaba a Pál.1.15 versébôl 
hírdette a vigasztalás Igéjét, magyar 
és angol nyelven. Lídia nyugodj béké-
ben.

Lídia, volt gondnokunk és haláláig 
presbiterûnk, Béla felesége, gyüle-
kezetünk indulásától, hosszú évekig 
munkás és fenntartó tagja volt gyü-
lekezetünknek. Ifj. Béla és Ágnes gyü-
lekezetünk kebelében nôt fel.

HIE BÉLA és LÍDIA emléke szívünk-
ben élni fog.
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Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
Ha az ember szeretne tájékozódni, 

minden lapot elolvas, aztán kialakítja 
saját, minél tárgyilagosabb vélemé-
nyét. A Népszava címoldalán vastag 
betûkkel ez áll: „Csúnya átverés az 
erôs forint”. A Magyar Nemzet fôcí-
me: „Kirobbanó formában a forint”. 
Ha az ember az okokat firtató külön-
bözô elemzéseket olvassa, még jobban 
összezavarodik, a végén pedig enyhe 
ingerültséggel megállapítja, hogy kár 
volt elmélyedni a témában, a piacok 
idegessége vagy megnyugvása éppen 
olyan rejtély, mint a vulkánok kitö-
résének kiszámíthatósága. Egy azon-
ban most is bizonyos: akár erôs, akár 
gyenge a forint, a magyar kormány a 

hibás, személy szerint pedig Orbán 
Viktor. Hiszen a Der Spiegel szerint 
Európa tizenegy legveszélyesebb em-
bere közül ô a tizedik, miatta szapo-
rodnak a ráncok Brüsszel vezetôinek 
homlokán, amint a képaláírás közli, 
mert diktatúrát épít az EU kellôs kö-
zepén. Erre a rágalomra rátesz egy 
lapáttal az Amerikai Népszava, amely 
közli: „A nyári olimpiai játékokon a 
pillanatnyi állás szerint a világra leg-
veszélyesebb diktatúrák, köztük Ma-

gyarország, egymás után jönnek az 
éremtáblázaton”, mégpedig 12. Irán, 
aztán jön Magyarország, Észak-Korea, 
Kuba, Fehéroroszország. Hogy egé-
szen világos legyen: „Magyarország a 
demokráciának álcázott lopakodó fa-
sizmus fertôzésével jelent intenzív 
veszélyt a szabadságra és a demokra-
tikus nyugati civilizációra.” Ilyenkor 
lélegezzünk mélyeket, rebegjünk el 
egy imát az agyhalottért, aki képes 
volt némi segítséggel leírni ezt a mon-
datot, a hazai balliberális újságírók is 
így gondolják, csak nem merték le-
vonni ezt a következtetést a diktatúra 
és a sport ilyen összefüggésérôl, in-
kább megvárják, míg valamelyik ma-
gyar olimpikonunk menedékjogot kér 
a szabad világban, mert itthon börtön 
fenyegeti, ha nem hoz haza legalább 
egy bronzérmet. Maradjunk annyiban, 
hogy csúnya átverés az erôs forint, és 
a magyar sportsikerek a diktatúra 
vadhajtásai.

* * *
Miniszterelnökünk tusnádfürdôi be-

széde alighanem jó ideig témát szol-
gáltat majd a hazai és a külföldi el-
lenzéki, illetve ellenséges sajtómun-
kások számára, mert sokak nevében 
fogalmazott meg nagyon fontos gon-
dolatokat Európa jelenérôl és lehet-
séges jövôjérôl. Amint Orbán Viktor 
maga is utalt rá, ezt a beszédet is popu-
listának fogják nevezni, márpedig a 
populizmus a balliberális szóhaszná-
latban rettenetes bûn, ha nem ballibe-
rálisok követik el. A „nép” nevében és 
a néphez szólni rettenetes dolog, ennél 
szörnyûbb csak az lehet, ha a nemzet-
hez szól bárki is, mert az már nemcsak 
nacionalizmus, hanem a demokráciát 
lábbal tipró náci beszéd. Ám a legna-
gyobb baj az lesz, hogy a miniszter-
elnök igazat mondott, és százmilliók 
titkos gondolatát mondta ki: az Euró-
pai Unió vezetése akkor is felelôs a 
válságért, ha a sajátos intézményrend-
szer egyszerûen nem ismeri a fele-
lôsség fogalmát sem jogi, sem erkölcsi 
értelemben. A nemzeti kormányok be-
lebukhatnak egy-egy rossz vagy nép-
szerûtlen döntésbe, az unió vezetése 
azonban szent és sérthetetlen, minden 
törvényen felül áll, persze ezt már én 
teszem hozzá, a képviselôk nem hív-
hatók vissza, még ha az ôket delegáló 
pártok el is fogytak mögöttük, a bü-
rokrácia pedig bevehetetlen, és labi-
rintusokkal, kazamatákkal biztosítja 
saját védelmét, ahová vész esetén 
visszahúzódik, megfoghatatlanul, el-
érhetetlenül, vitára alkalmatlanul és 
képtelenül. Egészen biztos, hogy a saj-
tó ezt a beszédet Brüsszel és Európa 
elleni támadásnak fogja bélyegezni, 
pedig éppen az egyesült Európa fél-
tése olvasható ki belôle, korrekcióra 
van sürgôsen szükség, különben újra 
szétszakad apró darabokra a konti-
nens, amit igazán nem szeretnének 
mindazok, akik útlevél és vámhatárok 
nélkül utazhatnak. Nem hangzott el a 
beszédben, csak én teszem hozzá: 
ugyanezt az Európát akarjuk, csak 
gazdasági-pénzügyi gyámság és libe-
rális „alapelvek” kényszere nélkül, 
vagyis keresztény Európát. Tisztessé-
ges, munkára alapozott fejlôdést, nem 
elsôsorban a baromfik, hanem az 
emberek jólétét Közép-Európában is.

* * *
A minap szóvá tettem, hogy „ma-

gyarozni” liberális szempontból nem-
csak korrekt politikai értelemben, ha-

A tabuk vége 
A világ erjedésben van. Ez a nagy változások kora.

Ekkor jelennek meg új gondolatok, indulnak el új gondolatmenetek, amelyek 
eladdig tabunak, szentnek, megkérdôjelezhetetlennek vélt dolgokra kérdeznek rá 
kíméletlenül, ha kell szemtelenül, félelmek nélkül (na jó, mondjuk, lassan enyhülô 
félelmekkel…).

Ez az az idô, amikor lassan végre szakítunk a szabad gondolkodást és a valóság 
megismerését gátló, önmagunk által kreált korlátokkal. Szakítunk a politikailag 
korrekt beszéddel. Szakítunk azzal, hogy egy emberrôl nem szabad megmondani, 
hogy ô kicsoda, milyen származású, milyen vallású. Ki merjük végre mondani, 
hogy ô magyar, ô zsidó, ô cigány, ô német, ô román, ô arab, ô fekete, ô angol. S 
merünk végre olyanokat is mondani, hogy „szerintem az angolok ilyenek meg 
ilyenek”, „szerintem a németek olyanok meg olyanok”, „szerintem a magyarok 
amolyanok meg amolyanok”, s a jelzôink lehetnek pozitívak és negatívak is. Mert 
jogunk van ahhoz, hogy véleményünk legyen.

Ez az az idô, amikor elmondhatjuk, hogy mi szeretjük a homoszexuálisokat, de azt 
is, hogy nem szeretjük ôket. Ez az az idô, amikor végre újra kimondhatjuk a ter-
mészet rendje szerint, hogy a legideálisabb a gyermekek fejlôdése szempontjából 
a férfira és nôre épülô család, ami persze nem zárja ki, hogy egynemûek is élhes-
senek együtt, s jogokkal is rendelkezzenek. 

Ez az az idô, amikor végre szakíthatunk az Egyesült Államokban kialakult elme-
beteg állapotokkal, ahol gyakorlatilag nem lehet egy nônek udvarolni, mert minden 
szép és dicsérô szó szexuális zaklatásnak minôsül, s esetleg börtönbe is zárnak 
miatta. (Szerencsére a mi lányaink és asszonyaink elvárják tôlünk, hogy udvarol-
junk nekik…) 

És ez az az idô, amikor végre rákérdezhetünk Európa, az Európai Unió ostoba és 
buta, önmagát megbéklyózó szabályozásaira, amelyekkel érthetetlen módon saját 
magunk cselekvési lehetôségei elé állítunk mesterséges akadályokat, a neolibera-
lizmus és a washingtoni konszenzus (privatizáció, dereguláció, az állami kiadások 
csökkentése, az állam gazdasági szerepvállalásának minimalizálása) szellemében. 
Megkérdezhetjük végre, hogy az uniós alapelv, azaz a pénz, a munkaerô és a tôke 
szabad áramlása mint alaptörvény, valóban mindig és minden esetben helyes, ak-
kor is, ha már egy adott ország nem tud mit kezdeni a bevándorlókkal? Megkérdez-
hetjük végre, hogy egy ország valóban nem szabhatja meg, hogy meddig és milyen 
mértékig viseli el a migrációt? Sôt –– horribile dictu –– lassan már azt a neoliberális 
mantrát is megkérdôjelezhetjük, hogy mindig „a más a szép”; felvethetjük végre 
azt az eretnek gondolatot is, hogy esetleg az emberek a hozzájuk hasonló embe-
rekkel szeretnek egymás mellett élni, s nem a „mással”, miközben semmi bajuk 
sincs a „mással”, csak annyit kérnek, hogy a más máshol legyen. S felvethetjük azt 
is, hogy a különféle etnikai, nemzetiségi, vallási stb. csoportok együttlétét, egymás 
mellett létét erôltethetjük ugyan, de ha végül ez az egész kísérlet véres összecsa-
pásokhoz vezet, akkor talán érdemes lenne figyelembe venni a valóságot is neolibe-
rális álmodozások és ostobaságok helyett.

És ez az az idô, amikor megkérdezhetjük az EU-tól –– hangsúllyal és élesen ––, 
hogy vajon a disznók és a tyúkok jogai tényleg annyira fontosak-e az uborka dôlés-
szögével együtt, hogy mindenképpen változtassunk miattuk évszázados mezôgaz-
dasági hagyományainkon. De továbbmegyek: lassan rákérdezhetünk arra is, hogy 
amíg az Egyesült Államok a legszemérmetlenebb módon és gátlástalan, önszabá-
lyozástól mentesen próbál túljutni saját pénzügyi válságán például úgy, hogy a Fed 
egyszerûen pénzt „állít elô” töménytelen mennyiségben és értékfedezet nélkül, 
addig Európa azon szöszmötöl, hogy milyen paragrafust kell még megnéznie, 
nehogy annak egy kicsit is ellentmondjon egy vis maior helyzetben hozott, teljesen 
érthetô és indokolt döntése. 

És ez az a kor, amikor rá lehet kérdezni a parlamentáris demokrácia egyes, leve-
gôben lógó kérdéseire is. Ilyen az általános választójog. Amikor a 19–20. században 
bevezették, akkor ez fejlôdés volt, hiszen társadalmi csoportok és a nôk kimaradtak 
a választás lehetôségébôl. Ma viszont azt látjuk, hogy az általános választójoggal 
sokan nem élnek, mások pedig, akik élnek vele, felelôtlen és teljességgel megala-
pozatlan döntéseket hoznak, pillanatnyi hangulatoknak, a pártok manipulációinak 
engedve. 

Bizony ez az a kor, amikor egy ország –– mondjuk Magyarország –– dönthet úgy, 
hogy a választást némi felelôsségvállaláshoz és tudatossághoz köti. Hogy valóban 
a citoyenek (franciából: honpolgárok, állampolgárok) döntsenek egy ország sorsá-
ról, s ne azok, akik valójában nem is akarnak dönteni, csak odasodródnak az urnák-
hoz. Vagy odaviszik ôket. Úgy, ahogyan egy operát és balettet utáló ember véletle-
nül besodródik az Operába, s ott elkezd hangosan chipseket enni és nagyokat rö-
högni az áriákon. Tehát ez az a kor, amikor az elôzetes (regisztráció) nem tabutéma 
többé. Hanem lehetôség a demokrácia kiegyensúlyozottabbá, igazságosabbá téte-
lére. Hiszen a nép uralma a felelôs és tudatos választók, a citoyenek uralmát jelent-
heti csak. A feliratkozás intézménye nem gyengíti, hanem erôsíti a demokráciát, 
annak komolyságát és hitelességét.

Fricz Tamás 
(Magyar Hírlap)

nem ráadásul „becsület és dicsôség 
dolga” is. Nem szeretném reklámozni 
sem a hetilapot, sem a vezércikk szer-
zôjét, csak a lényeget foglalom össze. 
A publicista azon gúnyolódik, hogy az 
ôsszel több általános iskolában meg-
indul a lovaglás oktatása. Ez jó, „mert 
hiszen a felcseperedô nemzeti burzsoá 
pulyának természetes igénye lóháton 
bejárni atyjának latifundiumait, me-
lyeknek idôvel ura leend”. Nem is kell 
sokat elemezni ezt az állítást, régebben 
„osztály elleni izgatást” állapítottak 
volna meg, mi azonban maradjunk 
annyiban, hogy rosszindulatú rágalom 
és uszítás a közoktatási szándék és 
mellesleg a kormány ellen. Olcsó vic-
celôdés, a célpont természetesen a lo-
vas kultúra, mely eredendôen nevet-
séges és alpári, mert magyar hagyo-
mány. A cikk kifejti még: „Nem írtam 
viszont a lószarról, aminek Magyaror-
szág sikeres, XXI. századi gazdasági 
modelljében igencsak fontos szerepe 
lesz. Több lovagló gyermek = több ló = 
több lószar. A lovas kultúrának ez a 
szerény, ám sokoldalúan hasznosítható 
mellékterméke univerzális trágya, 
építôanyag és energiahordozó, továb-
bá gyógyszer is.” Az értekezés vége: 
„Nyakunkba kötjük a lóganét, kime-
gyünk a felcsúti határba, leheverünk a 
parlagfû borította réten, magyar kéz-
be vesszük az IMF tulajdonjogának a 
felét, és irgalmatlan nagyokat élve-
zünk.” Nem kell felháborodni, meg-
szokhatta, aki akarta ugyanezt mind a 
Heti hetesbôl és a pesti politikai kaba-
ré mûvelôitôl, a magas kultúra és a 
szabad szellem megnyilvánulása csak 
a mélymagyarokból vált ki némi alap-
talan sértôdöttséget, a lovak vélemé-
nyét e tárgyban sem ismerjük. Persze 
taníthatnák a magyar általános isko-
lákban a golfozást, az amerikai futballt 
vagy a hegymászást is, de a magyar 
nacionalisták éppen a lovaglást erôlte-
tik. Csodálom, hogy az emelkedett 
hangvételû szerzô nem az új magyar 
politikatörténet klasszikusát idézte: 
„Lószart, mama!”

* * *
Az MSZP–Fidesz-nagykoalíciót em-

legetô szocialista politikusoknak meg-
árthatott a kánikula, mert az ilyen 
képzelgések sokat árthatnak a párt 
amúgy is bizonytalan imázsának, a 
Fidesz-szavazókat pedig méltán bosz-
szanthatja maga az ajánlkozás is. 
Ennél már csak az lenne furcsább, ha 
az ôszödi rém is javasolná, hogy ezen-
túl a Fidesszel vállvetve küzdjenek a 
reformok sikeréért. Még szerencse, 
hogy az SZDSZ és az MDF ötleteivel 
már nem kell számolni, ôk voltak a po-
litikai sasszézás valódi mesterei, min-
dent meg tudtak magyarázni, és per-
sze mindennek az ellenkezôjét is, ter-
mészetesen az ország érdekében. Ap-
ró öröm ugyan, de meg kell becsül-
nünk, hogy bizonyos arcok funkció 
híján kikoptak a képernyôrôl, bár a 
volt pénzügyminiszterek állandó erô-
feszítést tesznek, hogy nem túl biza-
lomgerjesztô ábrázatukról ne feled-
kezzék meg a közönség. Mivel a par-
lamentben szünet van, és a politikusok 
többsége szabadságát tölti, a ballibe-
rális média kénytelen beérni a Csa-
táry- és Szegedi Csanád-üggyel, illetve 
az elôzetes feliratkozás tervével. Ko-
rábban én is javasoltam a regisztrációt, 
vagyis társtettes vagyok abban, amit a 
baloldal az általános választójog kor-
látozásaként támad, lesz még ebbôl 
vitanap az Európai Parlamentben, 
már biztosan szövegezik a leveleket az 
Alkotmánybírósághoz, a Nemzetközi 
Bírósághoz, továbbá gyûjtik az ame-
rikai képviselôk aláírását is, mert Ma-

gyarország nem Amerika, nálunk bu-
tábbak az emberek, és csak az utolsó 
pillanatban döntik el, érdemes-e leadni 
a szavazatukat. Ha még mindez nem 
lenne elég, még Dániel Péter is beje-
lenti, hogy visszavonul a politikától és 
a közélettôl, már csak a vörös csillag 
viselését vagy felmutatását vállalók 
aktivitásában bízhatunk: ha a stras-
bourgi bíróság minden esetben meg-
ítél négyezer eurós kártérítést e bátor 
embereknek, nem is kell mást tenniük, 
mint havonta egyszer kitûzni a ha-
zánkban tiltott önkényuralmi jelet. 
Havi négyezer euróért a bolondnak is 
megéri.

* * *
Számos ellenzéki politikus fejti ki 

naponta a véleményét, amely szerint 
egyrészt a kormány már megbukott, 
másrészt azonban ha mégsem, akkor 
mindent le kell rombolni, amit ez a 
rezsim 2014-ig még felépít. Ez töké-
letesen egybevág a baloldal minden-
kori programjával, mert el kell ismer-
nünk, a rombolásban nagy szakértôk 
voltak mindig. Ezért rossz vicc a nagy-
koalíció emlegetése részükrôl, bár 
propagandaszempontból ügyes, mert 
a Piszkos Fred-effektust használják: 
ha a Fidesz velük „összefogna”, akkor 
éppen olyan, mint ôk, ha pedig elutasít-
ja az ötletet, akkor kirekeszti a nemze-
ti együttmûködésbôl a csupa jó szán-
dékkal érkezô szocialistákat. Az épí-
tésrôl és rombolásról jutott eszembe, 
hogy végre rendbe hozzák a Várkert 
bazárt, amely a fôváros egyik szégyen-
foltja volt, pedig még romjaiban is 
gyönyörû. Valami érthetetlen okból 
(bár a bevezetô alapján megmagyaráz-
ható) a baloldal kedveli a romokat, új 
középületek felhúzásától pedig való-
sággal irtózik. Ez vonatkozik a stadi-
onépítésekre is, kidobott pénznek 
tartják, hiszen merjünk kicsik lenni, 
nem kellenek ide világversenyek. 
Ugyanez a szemlélet mutatkozott meg 
az 1996-os világkiállítás visszamon-
dásakor is: szegények vagyunk, nincs 
itt semmi látnivaló, kérem, tessék 
oszolni! Sajnos a magyar balliberáliso-
kat nem érdekli sem a múlt, sem a jö-
vô, csakis a jelen, s ebben rejlik sivár 
haszonelvûségük: lopni csak jelen 
idôben lehet, méghozzá hitelekbôl és 
privatizációból. Ha aztán megint visz-
szajön a nemzeti kormány, majd visz-
szafizeti a hitelt és visszavásárolja az 
elkótyavetyélt közvagyont. Ettôl a 
„váltógazdaságtól” mentek tönkre Eu-
rópa nálunk gazdagabb államai is: a 
baloldal bôkezûen osztogatott, a job-
boldal pedig fizetett. Remélem, a ma-
gyar társadalom többé nem veszi be a 
régi, népboldogító, demagóg maszla-
got holmi jóléti rendszerváltozásról és 
az eljövendô, szabad Negyedik Köztár-
saságról, mert az olyan rövid és gyá-
szos lenne, mint a Tanácsköztársaság.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 
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KRÓNIKA
és látványos. A zenekarok közremû-
kôdése mindig népszerû a látogatók 
által, vagy a nagyteremben, vagy kint 
a sôrkertben. Az utolsó két Hungaro-
feszten a Box Hill-i Ballett iskola 
magyar témájú elôadással, mint 2009-
ben a János Vitéz-zel gazdagították a 
mûsor sorozatot. Magyarországról 
1999-ben a Tolcsvay Trió „Híd Auszt-
ráliába” címû zenés, táncos elôadással 
léptek fel. Tárkány Kovács Bálint 
cimbalom mûvész 2004-ben Jackie 
Orszáczky-val játszott kombinált 
népzenét és jazz-t. Nagy Tamás a Nox 
Együttesbôl és Farkas Tamás a Bé-
késcsabai Tabán Együttes táncosa és 
koreográfusa 2009 voltak vendégsze-
replôk. Itt lehetne tovább sorolni a 
szereplôket, akik gazdagították a 
mûsorokat mint például Biszák Júlia, 
Tûz Zoltán, a Zengô kórus, Csík 
Éva és még sokan mások.

Kiemelkedô vendégeink közé tarto-
zott Göncz Árpád aki 1999-ben vett 
részt a fesztiválon. Azóta már tradició 
lett, hogy a magyar nagykövetek nyit-
ják meg a fesztivált és ezt a rendezôk 
meg szeretnék tartani.

A konyhán változatos eredeti magyar 
izeket készitenek mint a lecsó, túros 
csusza, töltött paprika és még sorol-
hatnám. A kertben készül az el nem 
hagyható bogrács gulyás. A sütemé-
nyek mindig népszerûek és nem lehet 
eleget készíteni.

2013 februárban rendezésre kerül a 
12. Hungarofest és a fesztivál rende-
zése már megkezdôdött. A fesztivál 
koordinátori szerepet Fodor Sándor 
vállalta el. Az albizottságok a követke-
zô személyek:
* Média: Kövesdy Éva
* Program: Vetô Olga, Kövesdy 

Éva és Liptai Ibolya
* Gyerek Program: Kovássy István, 

Gruber Tibor, Bartha Gyöngyi, 
Makkai Márta
* Kiállítás: Jobbágy Simona, 

Kövesdy András, Dézsi Csaba és 
Benedek Ilona
* Konyha: Szabó Edit; Kocsma: 

Ámon Lilla és Hende József
* Épitkezés-terem felállitás: Vetô 

Tibor
* Bejárat/parkolás: Erdélyi Szövet-

ség. Ha valaki szertne segíteni, illetve 
hozzájárulni a fesztivál sikeréhez hív-
ja Fodor Sándort 5996 4006 vagy 
email: alexfodor477@hotmail.com

A 2013 Hungarofest kiemelkedô ven-
dége Pozsonyból a Szöttes Együttes 
lesz, akik elfogadták meghívásunkat 
és egy három hetes turnét terveznek. 
Az együttest mûvészi vezetôje Géme-
si Zoltán kiséri aki ez évben 4 hónapot 
töltött Melbourne-ben és a táncosain-
kat tanította. Mindenki jegyezze be 
naptárába 2013. február 22-23-24-et 
és jöjjön el újra a Hungarofestre.

Kövesdy Éva

A Melbourne-i Magyar 
Központ 2013-ban újra 
rendezi a közkedvelt és 
népszerû Hungarofestet 

amelyre február 
22-23-24-én kerül sor.

Ez immár a 12-ik Hungarofest ami 
Ausztráliában a legnagyobb magyar 
kultúrális fesztivál. 1994-ben volt az 
elsô, amikor még Folkfest néven in-
dult el. Minden második évben volt 
azóta megtartva de már volt úgy is, 
hogy évente.

A bevált három részre osztott fesz-
tivál mindig változatos mûsort kinált, 
és egyben a közönséget tanítja is a 
magyar kultúráról, hagyományokról. 
A kiállítások témaköre például foglal-
kozott a Nobel díjas magyarokról, 
vagy a kárpátmedencei ôshonos házi-
állatokról. Gyönyörû népmûvészeti 
tárgyak, kovácsolt szobrok Ilosvay 
Gusztávtól és Józsa Judit 7 vezér 
kisplasztikája díszítették a termet. 
2009-ben Révész Márta Magyaror-
szágról kézzel készített csipkéit cso-
dálhattuk. 2006-ban nagy része a kiál-
lításnak az 1956-os Forradalom  50-ik 
évfordulójának volt dedikálva. 2011-
ben Világos István Liszt Ferenc 
emlékmûsort állított össze. A 12 alka-
lom alatt több festômûvész lehetôséget 
kapott, hogy munkájukat kiállitsák de 
azon kivûl voltak érdekes és különle-
ges kiállított tárgyak, mint például 
különbözô ceruzák és bélyegek.

A mûsorok mindig változatosak. A 
helyi táncccsoportok fellépése kedvelt 

Együtt éltek és haltak 
Nagyboldogasszony napján v. Szûcs Ferenc barátommal látogatóban voltunk 

Huszár Ottó honfitársunknál a Hervey Bay-i Torbay nevezetû idôsek otthonában. 
Ottónak a jobb idôkben igen népes baráti köre volt, de sajnos bizony mostanában, 
Icán, Nándin, Ferin meg rajtunk kívül még elvétve sem téved be hozzá senki.

Tágas nagy nappaliban leltünk Ottóra aki a nagy TV képernyô elôtt nézte a labda-
rúgó mérkôzést az osztály többi lakóival, akiknek édes mindegy volt, hogy kerek e 
labda, vagy tojás alakú. Mosolygós piros képe jó erôt és egészséget sugározott, vi-
szont értelme már sajátos módon fakulni kezd. Azért mondom, hogy sajátos, mert 
a magyar kötôdése diákkora, magyar beszéde, a régi értékek majdnem hibátlanul 
megmaradtak az agyában, de az angol már lassan ködösödik. Személyesen is már 
egyre nehezebben ismert fel bennünket, de azt tudta, hogy magyarok vagyunk. 
Bevezetett az egyszerû, puritán életû embernek megfelelô berendezésû szobájába, 
amit pár családi képen kívül az ágyával szembe nézve, majdnem az egész falat 
beborító két festménye díszíti. Amit ábrázolnak az a TÁJHÁZ. Ottó szellemi és lelki 
támogatók egyike volt, a Délvidéki doroszlói Tájház alkotásának idejében. Abban 
az idôben örömében és lelkesedésében festette ezeket a festményeket, s a TÁJHÁZ 
elnevezésnek is innen jött az eredete. Az egyik festmény a tisztaszobát mutatja be, 
másik a ház és környéke. Ottó, így most már öreg napjaira, ennek az otthont 
felidézô, mesekönyvbe illô, idillikus falusi háznak és tájának a meghitt nyugalma 
láttán tér napról, napra a hazájától távol lévô kis szobában nyugovóra. Közben, 
talán elmondja a Miatyánkat magyarul. Lehet, hogy aki anyanyelvén imádkozik, az 
nem felejti el a nyelvet.

A családi környezetében angolul értették meg egymást, és oly hihetetlen hogy 
most, életének az elmúlt ötven éve így lassan homályba vész. Ottó tanítóképzôt 
végzet Esztergomban, majd a békési tanyavilágban tanítóskodott, miután tanfe-
lügyelô lett, és 56 ban külföldre indult. Ausztráliában kötött ki ahol szintén tanítós-
kodott, majd befejezte a Szépmûvészeti Fôiskolát. Nyugalomba - vonulás idejében, 
élete nagy részét a mûtermében töltötte, ahol, minden idôben sok szeretettel foga-
dott bennünket. Ott alkotta a szivárvány minden színében festett, ôsmagyar szelle-
mû ésihletésû alkotásait.

Az ôsmagyarok mondavilága és Szent István munkássága címû önálló kiállítása 
alkalmával, lelkes délvidéki barátja Maurits András segítségével és Magyaror-
szágon élô Kisimre Ferenc délvidéki Topolya –– i születésû publicista, szerkesztôk 
jóvoltából, 1997 ben Szegeden is be mutatták Huszár Ottó mûveit.

A Hervey Bay –– i Art Galériában 2003-ban szintén önálló kiállítás alkalmával, a 
látogató nagyközönséggyönyörködhetett, a sok ezer színben pompázó, magyaros 
jellegû és érzésû festményeiben. Egy ausztrál ismerôsünknek az volt a megjegy-
zése, hogy –– „I suppose one has to be Hungarian to understand Otto’s paintings”. 
Tényleg, még a felfeszített Úr Jézust is magyarosan öltöztette, de még a keresztfa 
is az a magyar fantázia szülötte, amit Feri barátunk ôriz. Ausztrália térképét is 
fajtánk szemével láttatta. Talán a legjobb alkotása az Attila halála lehetett, s ez 
Magyarországon díszíti valaki otthonát.

Amikor az öregség hozta nagy változásokra fel kellett készülni, bekövetkezett 
Ottó életének az az ideje, hogy többek között, a festményeknek is új falakat kellet 
keresni. Az idô tájt, éppen ebéd utáni pihenésünkben a kintrôl behallatszott 
hangoskodásra lettünk figyelmesek. Letekintve a tornácról, meglepetten vettem 
észre az udvaron álló autókat, Eunice, Ottó, Miklós, Jóska, Feri meg a többiek, már 
emelték is le az utánfutójukról egy másfél méterszer másfél méter nagyságú 
festményt és hozták fel a házba. Az a határozat született, hogy a mi tradicionális 
queenslandi, tipikusan magas plafonos faházunk falán lesz az új hazája, Ottó 
legnagyobb méretû és legtarkább színû alkotásának. Így történt tehát, hogy a 
Kárpát medence magyar népi mintáiból egybe-illesztett mozaikot, immáron én 
vigyázom több más festményével, egy tarsollyal, és más korai mûveivel egye-
temben . Egy páros képe is nálam van. Egyikén egy nádas ház elôtti tornácon, ma-
gyar paraszt ruhában öltözött anyóka és apóka ülnek, a virágos kiskert elôtti padon. 
Az azonos nagyságú másik képen, két egymásnak dôlô kopjafa áll. Akkoriban, 
ennek a páros képnek a nevét Ottó így adta meg ez az „Együtt éltek, és hótak”, majd 
még hozzátette, hogy „nem emlékszem már tisztán rá”, de a magyar történelemhez 
vagy irodalomhoz a Huszár nevemhez kötôdik valahol egy kapcsolat. Hozzám 
fordulva még kiegészítve gondolatát „te egy napon rá fogsz majd jönni erre”. 
Rendben van, mondtam s azóta is figyelemmel, kutatgatom történelmünk jelentôs 
mozzanatait, költôink alkotásait, reménykedve, hogy majd csak megfejtôdik a két 
festmény nevének az eredete. Íme, hat év elmúltával valóban megoldódott a rej-
tély, amikor olvastam Hering József „Benedek Elek halálának 80. évfordulójára 
„ készült tudósítását.

Részlet –– „Benedek Elek 1859-1929 Nyolcvan esztendôvel ezelôtt 1929 augusztus 
17-én hunyt el az erdôvidéki Kisbaconban. Benedek Elek székely-magyar mese-
mondó, nemzetünk ifjainak és öregeinek tanítója, mindenki Elek Apója. Elôzetes 
fogadalmuknak megfelelôen követte ôt a halálba hûséges felesége, Fischer Mária. 
Mindketten a kisbaconi temetôben nyugszanak.

Benedek Elek szülei: Benedek HUSZÁR János és Benedek HUSZÁR Jánosné 
márványból készült kopjafa síremlékén a kisbaconi temetôben, ez a sírfelirat:

Ami jót, nemeset könyveimben láttok,/ E két öreg ember szívébôl eredett. / Ha 
majd kihull a toll a kezembôl: / E két öreg ember mellé temessetek. B.E.„

Elgondolkodva a fenti sorokon, megint egy gyors látogatást tettünk Ottónál. El-
meséltem neki, hogy mostanában ünnepelték Benedek Elek halálának 80-ik évfor-
dulóját és felolvastam neki az errôl szóló beszámolót és a fenti sírfelirat sorait, 
gondolván, majd csak valami visszajön emlékezetébe. Így is történt, mintha emlé-
kezete felcsengett volna, nagy higgadtan azt felelte, „mondtam neked, Benedek 
Elekkel, a Huszár néven keresztül persze, mi rokonok vagyunk”

Most már jó magam is a Huszár név láttán, és a Benedek Elek szüleinek kopjafá-
ján feltüntetett sorok alapján, biztosra merem venni, hogy Ottó e képek festésére 
Benedek Eleknek és hûséges társának Fisher Máriának elôzetes fogadalmuknak 
megfelelôen az ihletet innen meríthette. Mert valójában –– EGYÜTT ÉLTEK ÉS 
HALTAK –– .

Befejezésképpen, Ottó a zongorához ült, egy csalfa tekintettel és a régi fiatalos 
bohósággal eljátszotta –– Csak egy kislány van a világon –– és ezzel mintha semmi 
sem történt volna, egy kézcsókkal búcsúztunk.

Renics Kistamás Katalin 2009. augusztusában, Hervey Ba ben

Huszár Ottó, 1922. Esztergom –– 2011. Hervey Bay 



(Folytatás)
Summa summarum, a szakszóval 

QSO-nak mondott összeköttetés sike-
rült, s elmondhatjuk, az a hetvennyolc 
amatôr, aki az égen át kezet fogott ve-
lünk, a történelem részese lett.

A magyar katonák központi temetôje 
Rudkinóban található. A látvány leír-
hatatlan, fotó, szavak nem adják vissza 
hitelesen a sok tízezer, fekete már-
ványlapra vésett név okozta sokkot. 
Sírkertek
A központi részen álló három kettôs 

kereszt, a magányosan szétszórt fej-
fákra kötött nemzetiszínû szalagok 
láttán az ember önkéntelenül elhalkul, 
óvatosan lépdel. Útitársunk, Almási 
Sándor filmet forgat – pár nap múlva, 
már Pesten látva a Youtube-ra föltöl-
tött mûvet, környezetünkben minden-
ki arról beszélt, egyszer az életben 
neki magának is ki kell jutnia oda, fôt 
hajtani a hôs magyar honvédek elôtt. 
Mint a mohamedánoknak Mekkában.

És ha már Rudkinóban járunk, kár 
lenne elfelejtkezni a viharsarki An-
náról, aki arra kért bennünket, vigyük 

el a saját kezûleg varrt matyóhímzéses 
zászlót a folyó partjára. Megtettük, 
fénykép és video is készült, amint ott 
térdelünk a napon a gyenge szélben. 
Az ugyancsak az ô ügyességét dicsérô, 
tenyérnyi széles szalagot az út ötlet-
adója, Varga Tamás kötötte rá egy 
fejfára. Arrébb, egy másik sírkertben 
tizenegyezer honvéd nyugszik. 

A földön guggolok, Simon Tamás ba-
rátunk rákérdez, talán rosszul vagyok 
a melegtôl? Nem, csak fogom a ke-
züket – felelem. Rögvest elérti, s 
csendben továbblépdel.

Néhányan kisebb zacskókat vonnak 
elô a zsebükbôl, és a vakondokok által 
fölhalmozott földdel tömik ki az alkal-
mi szatyrocskákat. Az egyik orosz 
amatôr, Borisz tanúja a jelenetnek. 
Amikor visszaszállunk a kisbuszba, 
mellém ül, a vállamra teszi a kezét, a 
szemembe néz, s azt mondja: „A föld-
ben már barátok.” 

Bólintok, és Alekszre gondolok, aki 
Scsucsje mellett hasonló gondolatairól 
beszélt nekünk szamócázás közben.
Más viszonyok
Méltánytalan lenne említés nélkül 

hagyni, hogy tisztelgô túránkat több 
cég is támogatta. Ez annyit tesz, hogy 
az út költségeinek csaknem harmadát 
mások viselték helyettünk – amiért 
nem lehetünk eléggé hálásak e válla-
latoknak.

Az élet Oroszországban egyébként 
látszólag igen kellemes. Persze, mi 
csak megkarcoltuk a felszínt, igazából 
nem tudhatjuk, mit rejt a mély. Min-
denesetre az összességében 1,2 millió 
embernek otthont adó Voronyezs köz-
pontját az utolsó szögig fölújították, az 
utcákat folyamatosan takarítják, a fa-
lak firkamentesek. A kétszer három-
sávos proszpekten egymást érik a 
drágábbnál drágább autók, s bár lám-
pák csak elvétve akadnak, a gyalo-

Kalandozás a Don kies partján 
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gosra mégis figyelnek. Rendôr, mi-
licista vagy katonai rendész minden 
sarkon látható. Az utakat két-három-
száz méterenként díszes, szökôkutas 
és tiszta parkok övezik, a padokat 
pedig nem hajléktalanok, hanem bé-
késen beszélgetôk foglalják el.

A pályaudvaron tekintélyes plakátok 
hívják föl a nagyérdemû figyelmét, 
hogy a vasút megrongálását, a közér-
dekû közlekedés és szállítás sínlo-
pással vagy a felsôvezeték leszaggatá-
sával végzett veszélyeztetését tíz év 
kényszermunkával „díjazzák” a ható-
ságok. Mi lenne nálunk, ha egy kor-
mány efféle fegyelmezô eszközzel 
próbálkozna? – csúszik ki a számon. 
Rend. Piszok nagy rend – kapom a 
választ egyik útitársamtól. A fene vi-
gye, igaza van...

A Don-kanyarbeli tisztelgô túránk 
Moszkván át vezetett. Igaz, ez a verzió 
hosszabb egy fél ezressel, mint ha Ki-
jevbôl egyenesen Voronyezsbe fordul-
nánk, ám a vagonok hetente csak két-
szer járnak arra, szerdán és pénteken, 
mi pedig hétfôn érkeztünk Ukrajna 
fôvárosába. 

Odafelé hat, vissza csaknem kétszer 
ennyi órát töltöttünk Moszkvában. 
Láttuk a Vörös teret, a Lomonoszov 
Egyetemet, a tíz éve épült Orosz Had-
történeti Múzeumot és a Gyôzelem 
Parkját. Utóbbi igazi csemege a má-
sodik világháború mûszaki eszközeiért 
rajongó embernek. Van ott ugyanis 
minden, mi szem-szájnak ingere: né-
met és japán harckocsi, repülôgép, 
hetvenéves fegyver, autó és gigászi, 
elképesztô méretû vasúti löveg.

A közintézmény felépítéséhez egy 
kisebb erdôt és egy régimódi lakó-
telepet dózeroltak el. A fôbejárat elôtt 
több mint egy kilométer hosszú és rá-
nézésre százötven méter széles séta-
teret alakítottak ki szökôkutakkal, lép-
csôkkel, a végét pedig egy domb és 
egy azon álló, hatalmas obeliszk zárja 
le. 

Az ember külföldön járva óhatatlanul 
összehasonlításokat tesz a saját és a 
vendéglátók anyagi viszonyai között. 
Az orosz átlagfizetések nem rosszak. 
Vegyünk példának egy metróvezetôt, 
aki félmillió forintot kap kezdôként a 
borítékba. S mindez egy olyan állam-
ban történik, ahol egy liter benzin két-
százhetven, egy vonaljegy kétszázhúsz 
forint körül jár, az építôanyag pedig 
durván a felébe kerül, mint nálunk. Az 
élelmiszer ellenben rémesen drága.

Emellett kár lenne tagadni, Moszk-
vában rengeteg a bevásárlóközpont, 

ahol durván annyit kell letenni az 
asztalra a húsért-kenyérért-zöldségért, 
mint idehaza. Igaz, aki efféle helyre 
jár, némi lenézést tapasztalhat a 
többség részérôl, s ezt nem én állítom, 
hanem a voronyezsi amatôrök mond-
ták két ízletes, nyolc alkoholfokos, 
hûvös Baltika sör legurítása között. A 
fiataloknak saját lakást szinte képte-
lenség az átlagfizetésbôl kigazdálkod-
ni. A tévében látott hirdetések szerint 
Voronyezs legrosszabb helyén, köz-
vetlenül a fôút mellett 120 ezer rubelt, 
azaz 912 ezer forintot kérnek egy 
négyzetméterért, míg Moszkva szélén 
ennek minimum a kétszeresét.

Zárásként néhány mondat az étke-
zésrôl. Hagyományos orosz ételeket 
árusító, a szó szoros értelmében vett 
vendéglôt a legalaposabb utánjárással 
sem sikerült találnunk Voronyezsben. 
Elszórva akadt borscs, esetleg pirog 
vagy pilmenyi az étlapokon, de a teljes 
kínálatra végül egy út menti gyors-
büfében sikerült rálelnünk. Nem volt 
proccos, sôt – de az étel elsô osztályúra 
sikerült.

Lázin Miklós András
(Magyar Hírlap)

Vörös csillag és ortodox templom szemez egymással a Vörös téren 
(Fotó: Voros Szabolcs)

Kurszk belvárosában 
hantolták ki 108 magyar 

katona csontjait
A Komszomolszkaja Pravda beszá-

molója szerint a német megszállók és 
magyar szövetségeseik 1941 és 1943 
között Kurszkban a város központjában 
lévô Borogyino parkban temették el 
halottaikat, sorkatonákat és tiszteket 
egyaránt. Az exhumálási munkálatok 
a napokban fejezôdtek be.

Dmitrij Sisonkov, a Vojennije me-
moriali (Háborús emlékhelyek) hadi-
sírgondozó társaság képviselôje, a 
kurszki munkálatok koordinátora a 
lapnak elmondta, összesen 1425 ember 
földi maradványai kerültek elô a 
földbôl, közülük 1317 német és 108 
magyar katonáé. Azonosításuk részint 
az egykori katonai azonosító jegyek 
(“dögcédulák”) alapján történt – ilyet 
összesen 645-öt találtak –, részint pe-
dig az egyenruhák maradványainak, 
valamint a Wehrmacht információs 
szolgálata által “német precizitással” 
kiállított temetkezési okmányoknak 
köszönhetôen.

Az orosz illetékes közölte, hogy a 
kihantolt maradványokat szeptem-
berben újratemetik. Az elesett magyar 
katonák esetében ez a Voronyezstôl 30 
kilométerre fekvô rudkinói II. Magyar 
Központi Katonai Temetôben fog 
megtörténni.



00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sport  
00:30 Vannak vidékek: Mo-
sonmagyaróvár és tájai
01:25 DUNASZÍNHÁZ. 
Schiller: Stuart Mária. A 
Békés Megyei Jókai Szín-
ház elŒadása felvételrŒl. A 
„királynŒ” drámát  vala-
melyest rövidítve mutatja 
be a Jókai színház, a darab 
rendezésére a német drá-
mairodalom egyik specia-
listája, Szalma Dorotty 
vállalkozik, a fŒszerepek-
ben Dobó Katával és Ko-
vács Edittel. 
03:30 Szent Péter esernyŒ-
je (1958)  Magyar játék-
film  Rendezte: Bán Fri-
gyes. SzereplŒk: Egri Ist-
ván, Fónay Márta, Karol 
Machata, Mádi Szabó Gá-
bor, Margittay Ági, Már-
kus László, Orsolya Erzsi, 
Pécsi Sándor, Psota Irén, 
Rajz János, TörŒcsik Ma-
ri. Besztercén meghal a 
rokonokkal hadilábon álló 
gazdag Gergelits. Minden-
ét fiára hagyja, de a nagy 
vagyon nem kerül elŒ. A 
bútorok elárverezése után 
az apróbb ingóságok az 
ócskás Münz birtokába 
jutnak, köztük egy piros 
esernyŒ is. 
05:00 Na végre, itt a nyár - 
magyar tévéfilmsorozat  
05:25 Hazajáró:  Alacsony-
Tátra - A gyömbér csoport 
téli gyönyörei
05:55 Ma reggel  
07:55 Gazdakör  
08:15 Balatoni nyár  
09:55 Határtalanul ma-
gyar: ÖsszenŒ, ami össze-
tartozik... Két ország, egy 
város!
10:25 Térkép - Válogatás 
11:00 Kisváros: FŒnicia 
Takarék. Magyar tévé-
filmsorozat  
11:35 MESE  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Na végre, itt a nyár - 
magyar tévéfilmsorozat   
14:40 Rocklexikon: 
Presser Gábor
15:15 Duna anzix 
15:50 Magyar elsŒk 
16:05 Térkép - Válogatás 
16:35 Gazdakör  
16:45 Család-barát 
17:40 MESE
18:00 Balatoni nyár 
19:00 Híradó 
19:30 Kárpát expressz  
19:55 Magyarok cseleke-
detei 
20:05 Szerelmes földrajz 
Kötödéseim - Lévai Anikó
20:40 Magyar elsŒk: Az 
elsŒ magyar kémek
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós mûsora: 
Vendégjárás a Kremlben
21:25 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
21:35 Hazajáró: Alacsony-
Tátra - A gyömbér csoport 
téli gyönyörei
22:00 Lamantin Jazz 
Fesztivál Dresch Quartet.
22:50 Sport  
22:55 Duna anzix 
23:15 Szellem a palackból: 
Pócsi Béla madárgyûjtŒ
23:40 Arcélek 
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00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sport 
00:30 Kívánságkosár   
02:25 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
02:30 Térkép - Válogatás 
02:55 Égi élŒ igazság 2/2.  
03:55 Duna anzix 
04:15 Kisváros: FŒnicia 
Takarék. Magyar sorozat  
04:50 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Na végre, itt a nyár - 
magyar tévéfilmsorozat  
05:25 Hazajáró: Tarcal-
hegység - A déli végek 
ékszere
05:55 Ma reggel  
07:55 Gazdakör  
08:15 Balatoni nyár  
09:55 Határtalanul magyar: 
Szó, szerep, színpad - Hit-
vallás
10:20 Térkép - Válogatás 
10:50 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
11:00 Kisváros:Tengerpar-
ti végjáték. Magyar sorozat  
11:35 MESE
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Na végre, itt a nyár - 
magyar tévéfilmsorozat   
14:40 Kettészelt égbolt - 
Tóbiás Áron portré 
15:35 Magyar elsŒk 
15:55 Duna anzix 
16:10 Térkép - Válogatás 
16:40 Gazdakör  
16:50 Család-barát 
17:45 MESE
18:00 Balatoni nyár 
19:00 Híradó 
19:30 Kárpát expressz  
20:00 Magyarok Cseleke-
detei  
20:05 Szerelmes földrajz: 
Bizalmas jelentés Kolozs-
várról - Nagy Elek
20:35 Magyar elsŒk: Az 
elsŒ magyar csillagvizsgáló
20:55 Hagyaték: Székely 
kapu - Átjáró a tündérkertbe
21:20 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
21:30 Hazajáró: Tarcal-
hegység - A déli végek 
ékszere
21:55 Magyarok Azúr-or-
szágban. A Duna Televízió 
stábja olyan francia-ma-
gyar helyszíneket kere-
sett, és olyan sorsokat, 
embereket mutat be, akik 
összekötŒ kapcsot jelente-
nek a két kultúra között. A 
Côte d’Azur, az Azúrpart 
magyar helyszínein jár-
tunk, hiszen Párizs után 
ezen a vidéken volt a leg-
pezsgŒbb magyar élet. 
Ady jegyezte fel 1904-ben, 
hogy oly sok magyar for-
dult meg itt az Œ korában, 
hogy még a borbélya is 
megtanult „köszönni és 
káromkodni Árpád nyel-
vén.” Filmünk megemlé-
kezik a századforduló és a 
XX. század híres és a vidé-
ket járó irodalmárairól és 
mûvészeirŒl, és a nézŒk 
megismerkedhetnek nap-
jaink itt élŒ és alkotó mû-
vészeivel is.
22:50 Sport  
23:00 Duna anzix 
23:15 Szellem a palackból: 
Pásztorgyûjtemények
23:45 Arcélek 

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sport 
00:30 Kívánságkosár   
02:25 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
02:30 Térkép - Válogatás 
02:55 Balatoni nyár 
03:50 Duna anzix 
04:05 Kisváros: Ereklyék. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:40 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló 
05:00 Éretlenek. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:25 Hazajáró: A Kojsói-
havasok
05:55 Ma reggel  
07:55 Gazdakör  
08:15 Balatoni nyár  
09:55 Határtalanul ma-
gyar: Egy „összetartó” csa-
lád története (A népzene 
nemzeteket összekötŒ ha-
talma a Felvidéken)
10:20 Térkép - Válogatás 
10:50 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
11:00 Kisváros: Rókava-
dászat.Magyar sorozat  
11:35 MESE
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Éretlenek. Magyar  
tévéfilmsorozat   
14:40 Sírjaik hol dombo-
rulnak 
15:10 Magyarország 2000 -  
Családi krónikák: Törley 
család
15:40 Duna anzix
15:55 Magyar elsŒk 
16:20 Térkép - Válogatás 
16:45 Gazdakör  
16:55 Család-barát 
17:50 MESE
18:00 Balatoni nyár - 
19:00 Híradó 
19:30 Kárpát expressz  
20:00 Magyarok cseleke-
detei 
20:05 Szerelmes földrajz: 
Csenddé lett…(„Ilonka”)  - 
Jung Zseni fotómûvész, a 
kortárs portré-és aktfény-
képezés kiemelkedŒ alak-
ja az ukrajnai Berezány-
ban született. Az elmúlt 
idŒszakban néhány évig az 
Ipoly-menti Honton élt. 
Aztán a folyó áradása 2010 
júniusában elmosta a há-
zát. Ezután Balatonalmádi-
ba költözött. Most mégis 
visszatér fájdalmas emlé-
keinek színterére, Hontra 
és az Ipolyhoz, „akit” Ilon-
kára keresztelt át („Az I-
poly olyan férfiasan hang-
zik…”).Visszatér a lágy, 
nŒies dombokhoz, a nyár-
fáshoz, a virágzó boglár-
kákhoz, kedves egykori 
szomszédaihoz, az elha-
gyott kerthez és házhoz.
20:35 Magyar elsŒk: Az 
elsŒ magyar autóverseny
20:55 Kulisszatitkok 
21:25 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
21:30 Hazajáró: A Kojsói-
havasok
22:00 Rocklexikon Presser 
Gábor
22:50 Sport  
23:00 Duna anzix 
23:15 Császár-csatorna, 
Kína4/2.: -  
23:45 Arcélek 

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sport 
00:30 Kívánságkosár   
02:25 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
02:30 Térkép - Válogatás 
02:55 Paralimpia, London 
2012 - Összefoglaló  
03:55 Duna anzix 
04:15 Kisváros: Rókava-
dászat. Magyar sorozat  
04:50 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Éretlenek - magyar 
tévéfilmsorozat  
05:25 Hazajáró: Kászon-
szék
05:55 Ma reggel  
07:55 Gazdakör  
08:15 Balatoni nyár  
09:55 Határtalanul ma-
gyar: „Isshoni ganbarou!” 
„Együtt gyŒzünk!”
10:20 Térkép - Válogatás 
10:50 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
11:00 Kisváros: Vízszeny-
nyezés. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:35 MESE 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Éretlenek - magyar 
tévéfilmsorozat   
14:40 Szósz!? - a magyar 
nyelv szava-borsa: Iro-
dalmi fegyvertár - stílus 
és paródia
15:30 Duna anzix 
15:50  Magyar elsŒk
16:05 Térkép - Válogatás 
16:35 Gazdakör  
16:45 Család-barát 
válogatás 
17:40 MESE
18:00 Balatoni nyár   
19:00 Híradó 
19:30 Kárpát expressz  
20:00 Magyarok cseleke-
detei 
20:05 Szerelmes földrajz: 
Ligeteim - Ragályi Elemér 
operatŒr
20:35 Magyar elsŒk: Az 
elsŒ magyar vasút
20:50 Barangolás öt konti-
nensen: Skóciai független-
ségi törekvések
21:20 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
21:25 Hazajáró: Kászon-
szék
21:55 Tejjel folyó Kánaán. 
Magyar dokumentumfilm. 
Az ország egyik legkele-
tibb faluja a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Nagy-
hodos. Ez az alig 300 lelkes 
kis falu közvetlenül az uk-
rán, román, magyar hár-
mas határ mellé települt, 
melyen a nagy Szovjetuni-
ó és a ceausescu-i Romá-
nia idején legfeljebb a ma-
dár repülhetett át. Ezért 
ez a gyönyörû természeti 
környezetben fekvŒ hely 
akkoriban afféle világvé-
ge volt és kicsit ez maradt 
ma is. Sokan az itt lakók 
közül komolyan vették a 
szózatot: „Itt élned, halnod 
kell”.Így tett az ŒsidŒk óta 
Nagyhodoson gazdálkodó 
Krakkó család is.
22:50 Sport  
22:55 Duna anzix 
23:10 Császár-csatorna, 
Kína 4/3.
23:45 Arcélek - Csáky 
Zoltán mûsora

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sport 
00:30 Kívánságkosár   
02:25 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
02:30 Térkép - Válogatás 
02:55 Paralimpia, London 
2012 - Összefoglaló  
03:55 Duna anzix 
04:15 Kisváros: Vízszeny-
nyezés. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:50 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Poén Péntek - Szálka 
- Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán 
05:50 Számûzött magyar 
irodalom: NyirŒ József
06:20 ÉlŒ népzene: 30 éves 
az erdélyi táncház - 1. rész
06:55 Balatoni nyár  
09:00 ÍzŒrzŒk: Kiskunhalas
09:30 Zénó 
09:30 Hol volt, hol nem 
volt  
09:45 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
10:00 Genfest 2012 - 1. 
rész  „Let’s bridge” vagyis 
Építsünk hidakat – ez a cí-
me a 10. Genfestnek, va-
gyis a fiatalok „ünnepé-
nek”. Az egész világról a 
legkülönfélébb nemzetisé-
gû és kultúrájú fiatalok 
ezrei találkoznak Buda-
pesten. Közös céljuk az 
egység, mely egyben min-
dennapjaik törekvése és 
társadalmi tevékenységük 
mozgatórugója is. Egység 
a népek, különbözŒ kultú-
rák, különbözŒ társadalmi 
csoportok között, egység a 
generációk között is, a 
családban, csoportok és 
mozgalmak között, külön-
bözŒ felekezetû kereszté-
nyek vagy különbözŒ val-
lások követŒi között. Az 
egységnek számtalan útja 
van, amelyen már elindul-
tunk, hogy az egyesült vi-
lág felépítésén munkál-
kodjunk.
12:30 Híradó - Déli  
12:35 Gasztroangyal 
13:30 Hagyaték: Székely 
kapu - Átjáró a tündér-
kertbe
14:00 Határtalanul 
magyar 
14:25 Egy iskolai emlék... 
Magyar dokumentumfilm. 
Pál István palóc dudás 
idézi fel elsŒ iskolaéveit.
14:40 Barangolás öt kon-
tinensen : Skóciai függet-
lenségi törekvések
15:05 MESE
15:10 Hol volt, hol nem 
volt 
15:30 Genfest 2012 - 2. 
rész  
19:30 Híradó 
20:00 MindenbŒl egy van 
20:55 Poén Péntek - Van 
képünk hozzá. SzereplŒk: 
Aradi Tibor, Bertalan 
Ágnes, Csöre Gábor, Csuja 
Imre, Janklovics Péter, 
Kecskés Karina, Lengyel 
Tamás, Magyar Attila, 
Maksa Zoltán, Murányi 
Tünde
21:50 Nemcsak a húszé-
veseké a világ: Szenes 
Iván írta
22:40 Kultikon 
23:35 Császár-csatorna, 
Kína 4/4.

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sport  
00:30 Képeslapok Indo-
néziából 
00:50 Új nemzedék 
01:20 Paralimpia, London 
2012 - Összefoglaló  
02:20 Lamantin Jazz Feszt-
ivál:  Ben Prestage - 1. rész
03:00 A kígyó (2006)  Fran-
cia játékfilm. 
05:00 Hacktion. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:50 Határ-folyó - (Ipoly-
hidak) Több mint 40 híd 
kötött össze az Ipoly folyó-
nál embereket, sorsokat, 
kultúrát, gazdaságot. Az 
Ipoly mentén élŒk általá-
ban úgy mentek férjhez, 
úgy nŒsültek, hogy a ro-
konok épp a szemben lévŒ 
faluban éltek. Az Ipolyt 
azonban 1920-ban hajózha-
tó folyónak nyilvánították, 
és így lett belŒle az új 
Csehszlovák Köztársaság 
és Magyarország határfol-
yója. A hidakat pedig a 
második világháború ide-
jén többségében felrob-
bantották. Azóta szakadt 
meg vagy vált nehézkessé 
két ország kapcsolata. 
Most azonban történt vala-
mi, az uniós csatlakozás-
nak is köszönhetŒen. 
Mindkét ország kisrégiói 
mindent megtesznek 
azért, hogy legalább 
néhány híd megépüljön.
06:20 ÉlŒ népzene 
06:55 Balatoni nyár  
09:00 Kultikon 
09:50 Táncvarázs. Show 
Tánc Országos Bajnokság 
- Kartal
10:45 A Balatontól a mély-
tengeri árkokig. G. Tóth 
László – egyedüli magyar-
ként – részt vett egy japán 
tudományos kutató expe-
díción és ennek keretében 
volt alkalma tanulmányoz-
ni a tengerfenéken a mély-
tenger forrásvidékének 
gazdag élŒvilágát.
11:10 Aranyfeszt  
11:35 MESE
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó  
12:05 MindenbŒl egy van 
13:00 Négy szellem: Férfi-
nŒi szerepek
13:50 Genfest 2012 – Ró-
mai katolikus szentmise 
közvetítése a Szent István 
Bazilikából  
16:10 A nap vendége: 
Kozma Imre
16:20 Zarándokutakon: 
Mária tanyája  - Pálosok 
az Alföld közepén
16:50 Napok, évek, száza-
dok - TŒkéczki László mû-
sora
17:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Bartók 
Béla
17:55 MESE
18:15 Másfélmillió lépés 
Magyarországon: A Ba-
laton-felvidék 
19:00 Híradó 
19:30 Az utca másik olda-
lán. Magyar dokumen-
tumfilm  
20:30 Gasztroangyal 
21:30 ÖrdögölŒ Józsiás. 
Magyar tévéfilm  
23:20 Határtalanul 
magyar 

00:00 Himnusz  
00:00 Híradó  
00:25 Sport 
00:30 Kívánságkosár   
02:25 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
02:30 Térkép - Válogatás 
02:55 Balatoni nyár - 
összefoglaló  
03:50 Duna anzix 
04:05 Kisváros: Tenger-
parti végjáték. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:45 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
05:00 Na végre, itt a nyár - 
magyar tévéfilmsorozat  
05:25 Hazajáró: Körmöci-
hegység
05:55 Ma reggel  
07:55 Gazdakör  
08:15 Balatoni nyár  
09:55 Határtalanul ma-
gyar: Nyeregszemle - 
Vivát huszár!
10:20 Térkép - Válogatás 
10:50 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
11:00 Kisváros: Ereklyék. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:35 MESE
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Kívánságkosár  
14:15 Na végre, itt a nyár - 
magyar tévéfilmsorozat   
14:40 Másfélmillió lépés 
Magyarországon: A Bala-
ton-felvidék 
15:25 Duna anzix 
15:40 Magyar elsŒk 
16:00 Térkép - Válogatás 
16:25 Gazdakör  
16:35 Család-barát 
17:30 MESE
18:00 Balatoni nyár 
19:00 Híradó
19:30 Kárpát expressz  
20:00 Magyarok cseleke-
detei 
20:05 Szerelmes földrajz: 
Œrségi idŒszámítás. Rudolf 
Péterrel és feleségével, 
Nagy-Kálózy Eszterrel ba-
rangolunk az „Œrállók föld-
jén”, amely a színészhá-
zaspár második otthona, 
afféle menedéke, 
búvóhelye. 
20:35 Magyar elsŒk: Az 
elsŒ magyar atomreaktor
20:55 Számûzött magyar 
irodalom: NyirŒ József. Az 
egypárti kommunista dik-
tatúra kezdete után, a ma-
gyar irodalom tanköny-
vekbŒl, illetve tanításból 
tudatosan kihagyták mind-
azokat az igen jelentŒs író-
kat, költŒket, akiknek élet-
mûve nem volt alkalmas 
arra, hogy a meghirdetett 
kommunista ideológia, va-
lamint osztályharc eszkö-
zévé váljanak. Sorozatunk-
ban ilyen mûvekbŒl muta-
tunk be válogatott részle-
teket, ismert színészek 
tolmácsolásában.
21:20 Flash News - angol 
nyelvû hírösszefoglaló  
21:30 Hazajáró: Körmöci-
hegység
21:55 Szósz!? - a magyar 
nyelv szava-borsa. Irodal-
mi fegyvertár - stílus és 
paródia
22:50 Sport  
22:55 Duna anzix 
23:10 Császár-csatorna, 
Kína 4/1.: Magyar sorozat  
23:40 Arcélek 

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

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *

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

csabai, debeceni 
és más kolbászok, 

házilag készített szalámi,
hazai ízek, 

finom húsok, magyar konzervek 
és befôttek, akácméz.

GRÜNER HENTESÜZLET

Gyálon 120 négyzetméteres családi 
ház, Budapest mellett eladó. 1997-ben 
épült, klimatizált, 2 hálószoba, konyha, 
nagy nappali, WC, fürdôszoba, garázs. 
Érdeklôdni Melbourneban ezen a tel. 
számon (03) 9705-1638

vagy e-mail cimen
 rencsi62@freemail.hu.

ÉRTÉKES magyar könyvek eladók. 
Megtekinthetôk megbeszélés szerint. 
Telefon 9523-5545 (Melbourne).

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

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.    

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

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

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

Sydney

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

BUDAPEST belvárosában 2 szoba 
összkomfortos lakás teljes felszereléssel 
ausztrál-magyartól kiadó. Tel: 0011 36-6-
30-877-40-30. soos.steve@yahoo.com

ÉJSZAKAI gondozónôt keresünk he-
ti 7 éjszakára 87 éves hölgy számára 
Bondi Junction-ba. Lényeges, hogy ma-
gyarul beszéljen. Feladatokhoz tarozik 
könnyû házimunka is.  Hívja Judyt a 
0419-801-838, vagy Suzannet a 0419-216-
693  telefonszámon. 

KÖZÉPKORÚ nô vállal babysister 
munkát, idôseknek való segitést, 
bevásárlást, fôzést hétfôtôl péntekig 
9.30 és 14 között, Sydney, Eastern 
Suburb-ben.

Elérhetôség. email:
betti.szendi@gmail.com  
tel: 044 9174--332

HEARTY
HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 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.

HÁZVEZETÔNÔT
KERESÜNK!

Sydney északi részén, Castlecrag-ben
heti 3-4 alkalomra, napi 4 órára 
megbízható személyt keresünk

kétszemélyes háztartás vezetésére.
Feladatok: fôzés, mosás, rendcsinálás, 

kevés takarítás modern házban.
Hajtási jogosítvány lényeges.

Jelentkezés a 9958-8241 vagy 
a 0414655221 telefonszámon. 

JÓBARÁTOK
összeálltak,

hogy segítségedre legyenek:
Olcsón, szépet, jót csinálnak.

Hívjad ôket bátran ha szükséged 
van  bármilyen házkörüli 

javításra,  vagy segítségre.  
Handyman, víz/gázszerelô, 

villanyszerelô,
festô áll rendelkezésedre. 
Fûnyírást, kertgondozást, 

takarítást, házfelújítást, fôzést, 
betegápolást is vállalunk.

Telefon: 0420 588-214, 
vagy 0415 801-400 (Sydney) 

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLíTÁS!!!
BUDAPEST CATERING

Magyar ételek, házias ízek!
Új családi vállalkozás.

Rendelje meg háromfogásos 
heti menünket kedvezô áron.

Kérje menü füzetünket telefonon.

Kiszállítás:
North Shore és Eastern Subs.  

Hívja Jánost a
04-06-022-905

számon (Sydney)

HÁZVEZETÔNÔT
keresek 3 –szor hetente 

napi 5 órára South Yarrába. 
Kiváló körülmények, jó fizetés, 

rugalmas idôbeosztás. 
Csak komoly személy 

jelentkezzen.
Telefon

9509-2216, vagy 9866-2169 
(Melbourne)

Fordítások, ausztrál 
bevándorlási és 

magyar honosítási 
kérelmek

Hajdu Gábor 
(MARN: 0962683, 

NAATI: 22224)
www.gaborhajdu.com.au

Mobil:
0423-893-206
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