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KÍVÁNUNK! 

Július 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Magdolna nevû olvasóinkat.
Magdolna: A Magdaléna név magya-

rosodott alakváltozata.
Köszönthetjük még: Lipót, Magda, 

Manda, Marica, Verbéna nevû bará-
tainkat. 
Július 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lenke nevû olvasóinkat.
Lenke: A 19. században keletkezett  

magyar névalkotás, a német Lenchen 
magyarító fordítása. A Lenchen a né-
met Helene és Magdalene becézôje.

Köszönthetjük még: Apollónia, Ila, 
Laborc, Paulina, Polla nevû baráta-
inkat.
Július 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kinga és Kincsô nevû olvasóinkat.
Kinga: A Kunigunda régi magyar 

becézôjébôl önállósult.
Kincsô: Jókai Mór A jövô század cí-

mû regényében alkotta ezt a nevet a 
magyarok ôshazájának elképzelt ne-
veként a kincsô (vagyis: számomra  ô a 
kincs) mondatból.

Köszönthetjük még Bernát, Dénes, 
Koppány nevû barátainkat. 
Július 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kristóf és Jakab nevû olvasóinkat.
Kristóf: A görög Krisztophorosz név 

rövidülése. Jelentése: Krisztust hordo-
zó. 
Jakab: Ószövetségi név. Eredete  és 

jelentése bizonytalan. 
Köszönthetjük még: Debora, Jákob, 

Jakobina, Valér, Valéria nevû bará-
tainkat.
Július 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Anna és Anikó nevû olvasóinkat. 
Anna: A héber Hannah névbôl. Je-

lenése: kegyelem, Isten kegyelme, 
kellem, báj, kecsesség.
Anikó: Az Anna erdélyi becézôjébôl. 

Köszönthetjük még: Anielle, Anita, 
Nanette, Ninon, Panna nevû baráta-
inkat.
Július 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Olga és Liliana nevû olvasóinkat.
Olga: A Helga orosz formája.
Liliana: A több nyelven meglévô Li-

lián nôi név latinos alakja. A Lilian az 
angolból terjedt el, ott eredetileg az 
Elisabeth becézôje volt.

Köszönthetjük még: Ajtony, Aurél, 
Benjámin, Bertold, Celesztin, Hu-
gó, Kamilla, Natália nevû barátain-
kat. 
Július 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szabolcs nevû olvasóinkat.
Szabolcs: Ismeretlen eredetû régi  

magyar személynévbôl Vörösmarty  
Mihály újította föl. Béla király jegy-
zôje szerint a honfoglaló magyar vezé-
rek egyike volt. 

Köszönthetjük még: Ada, Adelina, 
Alina, Botond, Gyôzô, Ince, Viktor 
nevû barátainkat.

Milliók a prostituáltaknak
A gazdasági válság kirobbanásakor közel 57 ezer euróval támogatta a Nem-

zeti Fejlesztési Ügynökség a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egye-
sületét Rauch Edit volt szocialista szakállamtitkár védnökségével –– tudta 
meg a Magyar Nemzet. A projekt a prostituáltakat „egy speciális értelemben 
hátrányos helyzetû csoportnak” nevezi, így a diszkrimináció leküzdése nevében 
ítélték a szervezetnek a hatalmas összeget.

Egészen újszerû megközelítéssel értelmezte a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (NFÜ) és Rauch Edit a diszkrimináció fogalmát. A volt szociális államtitkár 
és az NFÜ feltehetôleg úgy látta, a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi 
Egyesületének (MPÉE) komoly szerepet kell vállalnia a diszkrimináció hazai 
leküzdésében. Miközben a legtöbb civil szervezet sok száz millió forintos meg-
szorítást szenvedett el a Gyurcsány–Bajnai-éra alatt reformintézkedés néven, 
addig az egyesület 56 850 eurót kapott az ügynökségtôl 2008 végén a Civil 
szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása program révén. 

Az NFÜ mindezért csupán annyit kért: a kedvezményezett készítsen szakmai 
és pénzügyi beszámolókat a „kifizetési igények alátámasztása érdekében”. Eze-
ket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai programfelelôsének, 
Rauch Editnek kellett címeznie, akinek jóváhagyásával kaphatta meg a szerve-
zet a körülbelül 15 millió forintnak megfelelô összeget –– írja a Magyar Nemzet.

Nem tesz félre a magyar
A GfK Custom Research Worldwide és a Wall Street Journal közös felmé-

résben vizsgálta a megtakarítási várakozásainkat, a legkedveltebb befektetési 
formákat, illetve a háztartások vagyoni helyzetét. A tanulmányban tizenegy 
ország több mint 11 ezer lakosát, köztük 1001 magyart kérdeztek meg.

Amíg az amerikaiak döntô többsége rendelkezik valamilyen megtakarítással 
(a megtakarításban nem szerepelnek a tulajdonolt ingatlanok értékei), addig 
ugyanez tíz európaiból csak háromra igaz. Régiónkban még rosszabb a helyzet, 
a megkérdezettek 74 százalékának semmilyen megtakarítása nincs, a lengyelek 
és a magyarok a lista sereghajtói.

Európában a megkérdezettek 45 százaléka tudhat magáénak 25 ezer eurónál 
(7,13 millió forint) kisebb vagyont, és 13 százalék ennél nagyobbat. Magyaror-
szágon lényegesen más a helyzet, mindössze a lakosság egy százaléka rendel-
kezik 25 ezer eurónál nagyobb megtakarítással. Összesen a magyarok 26 szá-
zalékának van valamilyen formájú megtakarítása, a legtöbben (17 százalék) 1,4 
millió forintnál kisebb megtakarítást birtokolnak. További hét százalék tudhat 
magáénak 1,4 milliónál nagyobb, de 4,3 millió forintnál kisebb megtakarítást. 
Ennél több megtakarítással csak a lakosság 2 százaléka rendelkezik.

Különbséget mutatnak a kedvelt befektetési formák is a megkérdezettek 
között. Az európaiak 75 százaléka bankbetétben, 43 százaléka biztosításban, 29 
százaléka pedig részvényben tartja vagyonát. Magyarországon a megkérdezet-
tek 62 százaléka bankbetétben tartja a vagyonának majdnem teljes egészét. A 
többi befektetési forma közül a biztosítást 25 százalék, a részvényt 10 százalék 
választotta.

A várakozásokat illetôen az amerikaiak a legoptimistábbak, 38 százalékuk 
szerint többet fognak félretenni, mint jelenleg. Nyugat-Európában ugyanez az 
arány 12 százalék, míg Magyarországon mindössze 7 százalék. Mi rendelkezünk 
ugyanakkor a legtöbb pesszimista válaszadóval, 49 százalékunk szerint keve-
sebb megtakarítása lesz egy év múlva a mostaninál. Európában ugyanez az 
arány 40 százalék.

A magas negatív válaszadási arány ellenére mégis számottevôen csökkent a 
hazai válaszadók pesszimizmusa, tavaly még tízbôl nyolcan számítottak a meg-
takarításuk csökkenésére, idén már csak tízbôl öten vélekedtek hasonlóan.
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HAT MILLIÓÉRT KELT EL 
SCHMITT PÁL MOTORJA

Hatmillió forintért kelt el Schmitt Pál, az Országgyûlés elnöke, megválasz-
tott köztársasági elnök motorja egy jótékonysági árverésen. A befolyt összeget 
az árvízkárosultak megsegítésére fordítják.

Schmitt Pál Harley-Davidson WLA 42/A típusú, jelenleg is üzemképes, nagy 
értékû oldtimer motorkerékpárját ajánlotta fel az aukcióra, amelyet a 11. Nem-
zetközi Harley-Davidson Fesztiválon, Alsóörsön mutattak be június 16-án. A 
licitálás, amely 3 millió forintról indult, múlt pénteken fejezôdött be, hat millió 
forint volt a legmagasabb összegû ajánlat.

A ünnepélyes átadási rendezvényen Szekeres László, az árvízkárosultak 
megsegítésére országos akciót indított Duna Televízió gazdasági alelnöke vette 
át a felajánlott támogatást.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) is csatlakozott az országos kampányhoz 
az árvízkárosultak megsegítéséért. A MOB 25 millió forintot gyûjtött, további 
25 millió forint értékben pedig természetbeni juttatásokkal járulnak hozzá a 
rászorulók támogatásához.

Ellustulás? –– Rosszabb 
eredmények az érettségin

Túl könnyû az érettségi vizsga, szinte lehetetlen megbukni, mégis az úgyne-
vezett kétszintû érettségi rendszer öt évvel ezelôtti bevezetése óta az idén több 
tárgyból is drasztikusan romlottak a diákok eredményei. A legfrissebb adato-
kon megdöbbenô szakemberek szerint az alacsonyabb követelményszint a ta-
nulók ellustulásához vezetett. Nagyon kevesen választják az emelt szintû érett-
ségit, hiszen ha a középszintet teljesítik, általában az is elegendô az egyetemi, 
fôiskolai felvételihez. A jövôben kötelezô lesz emelt szintû vizsgát tenni az 
egyetemi felvételihez. 

150 millióba kerül 
az idei tûzijáték

A kormány a szokásos összeg felét költi az ünnepségre. A maradékot az árvíz 
sújtotta térség közintézményeire fordítják.

A kormány idén a szokásos összeg felébôl, mintegy 150 millió forintból ren-
dezi meg az augusztus 20-i ünnepségeket –– jelentette be a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelôs államtitkára 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelényben tartott kihelyezett kormányszóvi-
vôi tájékoztatón.

Kovács Zoltán hangsúlyozta: augusztus 20-ról méltón emlékezik meg az 
ország, ám szerényebb lesz az ünnep.

Az elmúlt években 300 millió forint körüli összegbe került az ünnepség meg-
rendezése, idén ennek az összegnek a felét fordítják erre, 150 millió forintba 
kerül majd a tûzijáték és a hozzá kapcsolódó rendezvények sorozata –– mondta, 
hozzátéve: elfogadták annak a szombathelyi vállalkozónak a felajánlását, aki 
bruttó 70 millió forintból rendezi meg a budapesti tûzijátékot.

Nagy Anna kormányszóvivô emlékeztetett: a kormány saját elhatározásából 
és egy civil kezdeményezést követôen úgy döntött, hogy az ünnepséget jóval 
szerényebb költségvetésbôl rendezi meg.

A Facebookon bô két hete indult a „Mondjunk le az aug. 20-i tûzijáték élmé-
nyérôl az árvízkárosultak javára!!!” kezdeményezés. A támogatók száma azóta 
261 ezerre emelkedett. Idôközben az MSZP is a tûzijáték lemondása mellett állt 
ki. A fennmaradó összeget a kormány az árvíz sújtotta térségek közintézménye-
inek felújítására fordítja.

Eltörölték az ôrült rendeletet, 
újra szabad lesz vágni, termelni 
Megszabadulnak a kistermelôk és a falusi vendéglátók a bukott MSZP–

SZDSZ-kormány büntetôrendeleteitôl, amellyel az elmúlt években az uniós 
elôírásokra való hamis hivatkozással ellehetetlenítették a magyar vidéket. A 
kormány döntése értelmében a kistermelôk (miután családonként legalább egy 
személy teljesíti a rá rótt egyszerû adminisztrációs kötelezettséget) negyven 
kilométeres körzeten belül eladhatják a feldolgozott állati termékeket, sonkát, 
tojást, szalámit. Besegíthetnek más kistermelôk munkájába, ahhoz alapanyagot 
gyárthatnak. Terményeiket, portékáikat felszolgálhatják a falusi vendéglátás-
ban, és eladhatják boltoknak, vendéglôknek, de még menzáknak is továbbadhat-
ják. Sôt a kistermelôk által elôállított húsok ezentúl helyi rendezvényeken is 
felhasználhatók lesznek. Így újra találkozhatunk azokkal a hagyományos ízek-
kel, amelyeket az importélelmiszerek, tömegáruk képtelenek visszaadni. A 
kistermelôk végre kikerülhetik a kereskedôket, a nyomott felvásárlási árakat.
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HÍREK Neki nyolc
Minél felháborodottabb nyilatkozatokat 

tesz közelgô fizetéscsökkentésérôl Simor 
András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
annál nagyobb ellenszenv övezi szemé-
lyét. Nincs is ebben semmi rendkívüli. 
Adott egy pénzügyi vezetô, a jegybank 
elsô embere, aki az ország mostani ka-
tasztrofális helyzetében nagyjából negy-
venszer annyi pénzt keres, mint egy sze-
rencsés helyzetben –– állásban –– lévô jól 
képzett szakmunkás. És több százszor 
annyit, mint egy segélyen tengôdô mun-
kanélküli vagy egy nyugdíjas. Simor And-
rás jogtalannak tartja, hogy az ô mostani 
nyolcmilliós fizetését ugyanúgy kétmillió-
ban maximálják, mint a többi állami alkal-
mazottét. Érvelése végtelenül egyszerû: 
az ô pénzét törvény rögzíti. Hozhat ugyan 
új paragrafust az Országgyûlés, de –– 
Simor érvelése szerint –– az csak az ôt 
2013-ban felváltó jegybankelnökre vonat-
kozik. A feje tetejére állhat Orbán Viktor, 
sugallja a pénzember, az ô fizetése egy 
fillérrel sem lesz kevesebb.

Kétségtelen, hogy érzéke van a pénzhez 
Simor Andrásnak, aki annak idején off-
shore-lovagnak is beállt, az országhatáron 
kívül adózott. Már ennyi is elég ahhoz, 
hogy ne érzékenyüljünk el, amikor a 
bankelnök saját szomorú helyzetét taglal-
ja. (Jelenlegi jövedelmének még a felét 
sem kapja meg egyesült államokbeli kol-
légája.) Simort a jelek szerint hidegen 
hagyja az ország állapota, amelyben nem-
hogy a jómódúak, de még a kevésbé tehe-
tôsek is adni akarnak, nemhogy csökö-
nyösen ragaszkodni úgymond jussukhoz. 
(Jellemzô, hogy már az augusztusi tûzi-
játékon is gondolkodnak, megtartsák-e.) 
Azt talán mondani sem kell, hogy a tör-
vényesség ôreként strázsáló baloldal szá-
mára Simor András már most a „Fidesz-
diktatúra” potenciális áldozata. 

Szomorú Péter, Pál
Hivatalosan ma, Péter, Pál napján kez-

dôdik az aratás a vele járó ünnepi cere-
móniákkal, ám az idén másmilyen lesz a 
betakarítás, elmarad az ihaj-csuhaj is. A 
gabonatáblák jelentôs részét víz borítja, 
kombájn, cséplôgép sem igen tudná meg-
közelíteni, vagy ha mégis, ugyan mit csi-
nálna szegény a szúnyog lepte sártenger-
ben… A magyar mezôgazdaságot az idén 
elintézte a természet. Történt mindez ép-
pen akkor, amikor nyakig áll az ország a 
gondban, még abban is nehéz dönteni, hol 
kezdjük a romeltakarítást. Borítékolni le-
het, hogy a természeti katasztrófát áre-
melések sora követi, drágább lesz a zöld-
ség, a gyümölcs, a gabona, minden, 
amibôl ilyenkor hiány van. Mezôgazda-
ságból élô emberek kerülnek kétségbeejtô 
helyzetbe.

Megindító, ahogyan megjelenik a bajban 
a segítô szándék. Akiben csak lapul jó ér-
zés, a maga módján tesz valamit a szorult 
helyzetbe jutott másikért. És milyen fur-
csa: gyakran az adakozóbb, aki maga is 
rászoruló. Ki pénzzel, ki munkájával se-
gít, sok-sok kamion, teherautó viszi a se-
gélyeket; koncerteket, kiállításokat, be-
mutatókat rendeznek a bajba jutott 
térségek javára. Segít az egyház is: misé-
ken, istentiszteleteken gyûjtenek a káro-
sultaknak, értük szól az imádság. Érvek 
és ellenérvek csapnak össze: legyen-e 
tûzijáték a fôvárosban augusztus huszadi-
kán, vagy ne legyen? Az attrakció meg-
spórolt kiadása segítené-e jobban az árvíz 
sújtotta embereket, vagy a parádéra ösz-
szegyûlt tömeg mint az összetartozást 
szimbolizáló egység? A vélemények meg-
oszlanak, de a jó szándék nem kétséges. 
Sok kombájn ma, Péter, Pál napján a gép-
házban marad, ott csak a traktorokat in-
dítják be, pótkocsijukban leginkább a 
mentenivalót viszik. Amit meghagyott a 
sors.

Pilhál György
(Magyar Nemzet) 

Emberi Méltóság Tanácsának alapító elnöke mondott zárszót.

Kitörést jelent a lovas turizmus 
Ismét egyre népszerûbbek Magyarországon a lovassportok, és a szabadidô 

eltöltése lóháton. Amíg egy-két évtizeddel ezelôtt romos lovardákkal, elhagyott 
lovasfarmokkal találkozhattunk országszerte, addig ma már hazánk számos 
pontján megújult épületek, minden igényt kielégítô lovardák, panziók várják a 
vendégeket. A lovasoktatások, lovastúrák és -táborok újraélesztésével a lovas-
sport is egyre népszerûbb Magyarországon.A lovas turizmus is fellendülôben 
van, az Alföldön, Nyugat-Dunántúlon vagy a hegyvidéken ma már kifejezetten 
része a vendégek számára kínált programlehetôségeknek. A korábban a lóte-
nyésztés fellegvárainak számító városok, mint például Kisbér is, a hagyomá-
nyaira és hírnevére építve fordította meg az évtizedekig tartó leépülési folya-
matot, s mára a régi pompájában tündöklô lovarda, a lósporthoz, a lovakhoz 
kapcsolódó számos rendezvény várja az odalátogatókat. Szakemberek szerint 
azért is elengedhetetlen a lovas turizmus további fejlesztése és az abban rejlô 
lehetôségek kihasználása, mert ezáltal hazánk nagyobb idegenforgalmi bevé-
telre is szert tehet, miután a Magyarországra látogató turisták közül sokan 
érdeklôdnek a kikapcsolódás ezen formája iránt. A lovas turizmus fellendítését 
tûzte ki célul Karcag városa is. Az önkormányzat ugyanis módosította a Szent-
annai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát, hogy 
az intézmény a következô tanévben megkezdhesse a lovastúra-vezetô szakkép-
zést.„A lovassport és a lovas turizmus fellendülôben van a Nagykunságban, és 
további fejlôdéséhez, Karcag idegenforgalmi lehetôségeinek bôvítéséhez 
szükség van ilyen képesítéssel rendelkezô szakemberekre” –– mondta Dobos 
László, a város alpolgármestere. Spisák Dezsô, a középiskola szakképzési 
igazgatóhelyettese hangsúlyozta: a kétéves, államilag finanszírozott képzésre 
érettségi után lehet jelentkezni. A felvételhez megfelelô egészségügyi alkal-
masság és alapszintû lovaglótudás szükséges.

Négymillió magyar nem fér 
hozzá a világháló lehetôségeihez

Szeretné elérni, hogy az infokommunikáció nemzeti ügy legyen –– jelentette 
ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium informatikai államtitkára. Jelenleg 4 mil-
lióan nem férnek hozzá a világhálón rejlô lehetôségekhez –– ismertette a helyze-
tet Nyitrai Zsolt a Magyar Televízió Ma reggel címû mûsorában.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium informatikai államtitkára elmondta: 
szeptember közepére megalkotnak egy infokommunikációs stratégiát, ennek 
elôkészítése már folyik. „Mindehhez párbeszédre hívjuk a különbözô szerveze-
teket, szeretném elérni, hogy az infokommunikáció nemzeti ügy legyen” –– 
szögezte le Nyitrai. 

„Stratégiákat a ciklus elején kell alkotni. Az elôzô kormány a ciklus végén 
kezdett hozzá a feladathoz” –– érvelt az államtitkár, aki beszélt arról is: készíte-
nek egy fehér könyvet, mely többek közt tartalmazza, milyen felelôtlen döntései 
voltak az elôzô kormányzatnak. 

Tudáshátrány
Magyarországon a nemzeti jövedelem egy százalékára nôtt a kutatásra és 

fejlesztésre fordított pénzmennyiség. A hírnek akár örülhetnénk is, hiszen az 
egyszázalékos arány lényegesen nagyobb, mint az elôzô években tapasztalt 
mérték. Némileg árnyalja azonban a képet, hogy e növekedés kevéssé jelenti a 
tudomány támogatásának valóságos emelkedését. Az utóbbi években ugyanis 
annyival csökkent a nemzeti összjövedelem, hogy a stagnáló, alig emelkedô 
kutatástámogatás látszólag kirobbanó fejlôdésnek indult.

Az Európai Unió (EU), Észak-Amerika és a Távol-Kelet között fegyverek 
nélkül vívott háború zajlik, mondta Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia (MTA) Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete farmakológiai 
osztályának vezetôje, az MTA volt elnöke a Gutmann magánbankház által 
szervezett sajtóbeszélgetésen. A fegyverek nélkül zajló háború a tudományos 
innováció csataterein fog eldôlni. Az EU lisszaboni szerzôdésében az szerepel, 
hogy a kutatás és a fejlesztés támogatását a nemzeti jövedelem három száza-
lékára emelik. Ezzel szemben a huszonhét tagország jelenlegi átlaga csak 1,92 
százalék, miközben Japán 3,1, az Egyesült Államok 3,8 százalékot költ a tudo-
mányra és a fejlesztésre. Emiatt lemaradhat az unió az innovációs versenyben, 
pedig az európai munkabérek és az életszínvonal viszonylagos magassága miatt 
az EU labdába sem rúghat Kínával és szomszédaival szemben a termelés gaz-
daságosságát tekintve.

Hazánk gondjai korántsem a pénzügyi világválságból gyökereztethetôk. Vizi 
E. Szilveszter a World Economic Forum (WEF) felmérését idézte, amely szerint 
2001 és 2008 között Magyarország harminchat helyet rontott a vizsgált 134 or-
szág versenyképességi ranglistáján. Miközben az egyetemek és a gazdasági 
szereplôk kapcsolata alapján még mindig a harmincadik, a kutatóintézetek 
eredményességét tekintve pedig a huszonnegyedik helyen állunk, a WEF érté-
kelésében a megtisztelô 133., utolsó elôtti pozíciót foglaljuk el, ha a kutatást és a 
fejlesztést serkentô adókörnyezet az összehasonlítás alapja.

Bár elôadásában fôként a tudományfinanszírozás anomáliáival, tehát a kuta-
tók hatókörén jórészt kívül esô pénzügyi kérdésekkel foglalkozott, a kutató 
kérdésünkre egyetértett azzal, hogy a magyar tudományos élet belsô mûködé-
sében sincs minden rendjén. Aki eltöltött néhány évet a magyar egyetemek, 
kutatóintézetek falai között, hosszan sorolhatja azoknak a professzoroknak, 
akadémikusoknak a nevét, akik nem értek el semmi említésre méltót, csak 
jókor voltak jó helyen. Miközben sok tehetséges fiatal kutató egy év alatt annyi 
tanulmányt publikál a nemzetközi szaklapokban, mint néhány idôs kolléga 
egész életében (ha beszél egyáltalán valamilyen idegen nyelven), esélye sincs, 
hogy biztos állást kapjon, hiszen az utóbbiak gyakorlatilag eltávolíthatatlanok, 
pontosabban nincs meg a hajlandóság az eltávolításukra.

A kutatói kar utánpótlása is veszélybe került az utóbbi évtizedekben. Vizi 
ezért a középiskolai tankönyveket kárhoztatta, és a továbbra is kitûnô magyar 
tanárokat dicsérte. Még mindig sok remek középiskolai tanár dolgozik, ám az 
már erôsen kétséges, hogy a mostanában végzettek hasonló képességekkel 
bírnak-e majd.

Tovább tanuló gimnáziumi osztálytársaim többsége annak idején jelentkezett 
valamilyen tanári szakra is. Kivétel nélkül a jelentkezési lap utolsó helyén, 
hiszen a tanári pálya megbecsültsége már akkor is olyan alacsony volt, hogy 
nem jelentett gondot a bejutás. Ha ez általános jelenség (és miért ne lenne az?), 
akkor feltételezhetjük, hogy az újonnan munkába álló tanárok közül sokan 
motiválatlanok, tehetségtelenek, és csak azért szereztek oktatói diplomát, mert 
máshová nem voltak jók.

A pálya megbecsültségének mélypontját jelentô tanárverésekrôl viszont 
úgy vélekedett Vizi E. Szilveszter, hogy a pedagógusra kezet emelôket börtönbe 
kell zárni. 

Elismerés Mádl Dalmának 
Mádl Dalma asszony vehette át a Még nem késô díjat a Széchenyi Tudo-

mányos Társaság, az Emberi Méltóság Tanácsa és a Ring Alapítvány közös, 
fôvárosi rendezvényén. A volt köztársasági elnök feleségét Jókai Anna Kos-
suth-díjas író méltatta. Az elismerést rajta kívül Erdélyi Géza felvidéki 
református püspöknek és Végh Ferencnek ítélték oda. Az ünnepségen átadták 
a Széchenyi-emlékérmet is Csépe Valéria akadémikusnak, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia fôtitkárhelyettesének és Kányádi Sándor Kossuth-díjas 
költônek. Utóbbihoz a Melocco Miklós szobrászmûvész által jegyzett laudá-
ciót Koncz Gábor színmûvész olvasta fel. 

A rendezvény végén Lomnici Zoltán, a Legfelsôbb Bíróság volt elnöke, az 
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Bár elég fejlett humorérzékkel ren-
delkezem, jól tûröm a bírálatokat, sôt 
szórakoztatnak is, bevallottan kor-
mánypárti publicistaként látom a si-
vár jövôt. Elôre meg tudom mondani, 
milyen lépésre mi fog következni, 
akár a sakkban, és ez gyötrelmesen 
unalmas. Mindez arról jutott eszembe, 
hogy Oszkó Pétert a Magyar Sakk-
szövetség tiszteletbeli elnökévé vá-
lasztotta, és a volt (igen sikeres) pénz-
ügyminiszter megígérte, anyagi 
támogatást szerez a szövetségnek. 
Ebbôl a picike hírbôl is látszik, ha-
zánkban megbecsülik a nagy és füg-

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
getlen elméket, a valóban jó szakem-
bereket. Kíváncsian várom, Bajnai 
Gordont melyik nagy múltú szervezet 
részesíti hasonló megtiszteltetésben. –
– talán a Libatenyésztôk Egyesülete. A 
jövôbe látás és a prófécia tudománya 
megfosztja az embert a kellemes meg-
lepetésektôl, igaz, a kellemetlenektôl 
is. Le tudom írni elôre, hogyan tiporja 

sárba az alkotmányt és a jogállamot az 
Orbán-kormány, hogyan építi ki a Rá-
kosiéra emlékeztetô személyi kultuszt, 
miként teremti meg a keresztény egy-
házakkal szövetségben a fundamen-
talista és tekintélyuralmi intézmény-
rendszert, valamint milyen aljas 
eszközökkel szünteti meg a független 
és szabad sajtót. És persze nemcsak 
Schmitt Pál melegíti elôre Orbán 
Viktornak a prezidenciális hatalmat, 
hanem már a koronát is méregetik ti-
tokban, hogy pontosan illjék a kéthar-
maddal megválasztott új király fejére. 
Még a külföldi lapok és a különféle 
külföldi szervezetek cikkeit, nyilatko-
zatait és elemzéseit is elôre tudom 
olvasni, jövôre a Freedom House je-
lentésében legalább száz hellyel esünk 
vissza a listán, hazánk a kannibálok 
földje minôsítést kapja, a Magyaror-
szágra készülô turistáknak Szudánt 
vagy Afganisztánt ajánlják az utazási 
irodák. Szörnyû világ lesz itt négy 
évig, de az is lehet, hogy húszig, a kor-
mánypárti publicistákra nehéz idôk 
jönnek, hiszen védeni kell a védhetet-
lent. Sakk-matt.

* * *
Kedvenc szerzôm, az ôszödi rém új 

blogbejegyzése (Lükeforradalmárok a 
fülkeforradalomban) kifejezetten sza-
tirikus jellegû, talán íródeákot váltott 
a fékezhetetlen agyvelejû szerzô. Utó-
iratában felteszi a kérdést: „Polgártár-
sak, meghülyültetek?” Közismert 
pszichiátriai tény, hogy a bolondok 
szerint mindenki más bolond, de az a 
helyzet, hogy az elvtársak akkor hü-
lyültek meg, amikor szegény lükét be-
szavazták a miniszterelnöki székbe. 
Persze vannak még néhányan, akik ––
mint Gréczy Zsolt –– Orbánról gon-
dolják ugyanezt: „Rettenetes megélni, 
hogy Magyarországnak ilyen minisz-
terelnöke van” –– zokog a volt fôta-
nácsadó Szégyellem Orbánt címû cik-
kében, sôt még azt is kimondja: „Az én 
jobboldali barátaim vagy hallgatnak 
vagy szitkozódnak.” Én meg azt mon-
dom, álljon elô G. Zs. minden jobb-
oldali barátja, és kicsit szégyellje ma-
gát. A régrôl jól ismert baloldali ak-
ciózás többi, elképesztôen hazug és 
ostoba mutatványát tényleg kár lenne 
idézni, nem kellett volna újra meg-
nyitni a bezárt vasúti szárnyvonalakat, 
mert veszteségesek, nem ildomos be-
zárni a tolvajokat, mert a börtönben 
csak rosszat tanulnak, nem szabad 
bántani a bankokat, mert majd kivo-
nulnak (isten éltesse ôket!) –– sötét 
butaság bugyog fel a kanálisokból. 
Nem elég, hogy hülyének nézték a né-
pet, és úgy is kezelték, most még meg 
is vannak sértôdve. Például Csehák 
Judit, akinek a betegjogi alapítványa 
ezentúl remélhetôleg nem kap évi két-
százötvenmilliós állami támogatást, 
ezen felül tavaly még kapott a Szószóló 
Alapítvány csaknem egymilliárdot a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtôl. A 
betegek jogairól és azok védelmérôl 
mindenki sokat tudna mondani, vala-
mint Csehák Juditról is, de e gondola-
tok nem tûrnék a nyomdafestéket. Ha 
elzárják a pénzcsapot, akkor nyilván-
való, nemcsak a demokrácia sérül, 
hanem Békesi Lászlóné Csehák Judit 
is, nem szólva az olyan betegek jogai-
ról, mint maga a rém, a lükereformer.

* * *

Az arcismeret régi és komoly tudo-
mány, de az évek múlásával minden-
kinek összegyûlik annyi személyes 
tapasztalata, hogy a tévedés kockázata 
nélkül meg tudja állapítani, kiben mi 
lakozik. Persze elôfordul, hogy a zord 
külsô érzô szívet takar, de Tóth Ká-
roly esetében egészen pontosan le-
hetett tudni, milyen kvalitású ember-
rôl van szó. Ha Tóth Károly mondjuk 
megmarad matematika–fizika szakos 
tanárnak a békéscsabai Ruhaipari 
Szakközépiskolában (1989–94), és nem 
vállal egyre több politikai szerepet az 
MSZP-ben, ha megmarad kedvenc 
idôtöltése, a galambászat mellett, hasz 
nos polgára lehetett volna a hazának, 
megfelelô ember a megfelelô helyen. 
Ugyanez vonatkozik persze a legtöbb 
szocialista politikusra is, de az ubor-
kafára való felmászás örök kísértés az 
egyszerû emberek számára, és minél 
magasabbra jutnak, annál kevésbé 
mernek szólni nekik, hogy fájdalmas 
lesz a lepottyanás. Csak egészen lazán 
kapcsolódik ide Sólyom László lekö-
szönô államelnök ügye, akirôl még 
nem tudni, kéri-e a hivatalból neki járó 
második állami lakást 250 millióért, 
hiszen az Alkotmánybíróság volt elnö-
keként 1998 óta már kapott egy másik 
lakást, amely ugyan üresen áll, de az 
elnök nem mondott le róla. Feltétele-
zem, hogy abba a lakásba sem a híd 
alól költözött az elnök, és ne is garasos-
kodjunk az ország elsô emberével 
kapcsolatban. Csak félve jegyzem 
meg, nálunk fejlettebb demokráciák-
ban kissé más a helyzet, a Downing 
Street 10. alatti miniszterelnöki rezi-
den ciát elhagyó személy nem szokott 
fájdalomdíjként új kastélyt kapni a 
hálás vagy hálátlan nemzettôl, de a 
Fehér Házból kikerült elnöknek sem 
vesznek új palotát. Igaz, busás végkie-
légítést sem kapnak, mint nálunk szin-
te minden „nagy” ember. Olyan nyil-
ván sosem lesz, hogy „a bôség kosará-
ból mindenki egyaránt vehet”, de ami-
kor „alul a víznek árja”, talán nem csak 
a tûzijátékon kellene spórolni.

* * *
Sokan írtak már a magyarok szalma-

lángtermészetérôl, vagyis arról a nem 
zeti sajátosságról, hogy a magyar 
könnyen lelkesül, de hamar ráun a lá-
zadásra, forradalomra, hazamegy va-
csorázni, csinálja más, ha van kedve 
hozzá. A nagy parasztforradalmak és 
keresztes hadjáratok többsége is csak 
addig tartott, amíg el nem jött az ara-
tás ideje, akkor aztán szétszéledtek a 
seregek. Magyarországot is sokszor 
kellett már visszafoglalni, de mire az 
idô elérkezett, a megtizedelt és elfá-
radt magyarok helyett idegenek haj-
tották végre a döntô csatákat, vagy a 
meggyengült birodalmak katonái ma-
guktól húzódtak vissza. Az „itt az idô” 
forradalmi hevülete mindig hajlamos 
arra, hogy közönybe és csalódásba 
váltson át, hiszen kicsinyek vagyunk, 
magányosak, az egész világ a vesz-
tünkre tör, vagy korszerûbben: kicsi a 
mindenkori kormány mozgástere. És 
maradnak a honmentô nagy szavak. 
Az új kormány jól kezdte mûködését, 
tanult a korábbi hibákból, a fontos in-
tézmények élén végrehajtott személy-
cserék azt célozzák, hogy az üdvös 
változtatásokat ne szabotálják vagy 
torzítsák el a balliberális klientúra 
ellenérdekelt vagy korrupt tagjai. Az 
állami bürokrácia és szervilizmus 
azonban makacs, mint a gyom, pil-
lanatok alatt újra kinô, gyûlöli a rendet 
és az ellenôrzést, ezer ürügyet talál 

arra, hogy tétlen maradjon, mert ab-
ból nem lehet baj. A bürokrácia utálja 
a forradalmat és a gyors döntés fele-
lôsségét. A visszarendezôdés erôi bé-
kérôl szónokolnak, a legnagyobb gaz-
emberek pedig követelik a boszor-
kányüldözés befejezését. Most az el-
múlt nyolcévnyi múltat szeretnék 
végképp eltörölni, kitörölni a fejekbôl, 
az iratokból, filmekbôl, számítógépek-
bôl –– csak a bankszámlákról nem. Ha 
a kormány nyári szünetet tart, a nép is 
hazamegy a fórumokról, mert a ke-
nyér fontosabb, mint a politika. Aztán 
majd mindenki csodálkozik.

* * *
Az egész nyomorúságos, elfuserált 

„rendszerváltás” nagyon hasonlít a ma 
gyar történelembôl jól ismert külön-
bözô kiegyezésekre az éppen létezô 
erôközpontok között: egyik sem töre-
kedett sem igazságosságra, sem igaz-
ságtételre, vállalta a folytonosságot az 
elôzô renddel. Mindez a Biszku-ügyrôl 
jutott eszembe, no meg arról a friss 
alkotmánymódosításról, amely a véle-
ménynyilvánítás szabadsága mellett 
megemlíti a szólásszabadságot is. Bisz 
kuval kapcsolatban most meglehetôsen 
groteszk vita folyik, vajon a Kádár-kor 
rettegett belügyminisztere közszerep-
lônek tekinthetô-e, vannak-e személyi-
ségi jogai, és fôleg bíróság elé állítha-
tó-e visszamenôleg olyan bûnökért, 
amelyek az elkövetés pillanatában 
„törvényesek” voltak. Érdekes módon 
a nácik esetében egy pillanatra sem 
merültek és merülnek fel ilyen ag-
gályok. Nem vagyunk egyedül ezen a 
téren, hiszen tudomásom szerint 
egyetlen szovjet tömeggyilkost sem 
végeztek ki vagy csuktak le, pedig 
voltak szép számmal: a diszkrét hall-
gatás elismeri, hogy bár sok ezren 
voltak, de alapjában véve „jót akartak”, 
vagy felsôbb parancsot teljesítettek. A 
Biszku-ügyben csak egyetlen véle-
ményt idézek (Révész Sándor, Nép-
szabadság): „Egy biztos: az ügy szem-
pontjából mindegy, hogy Biszku ke-
zéhez mennyi vér tapad, mennyi a 
nyugdíja, s hogy helyes lenne-e a meg-
torlásért felelôs politikai vezetôk fe-
lelôsségre vonása, vagy nem. Azoktól 
a személyiségi jogoktól, amelyekrôl itt 
szó van, csak egyetemlegesen lehet 
megfosztani a magyar múlt, jelen és 
jövô közszereplôit. Ha Biszkut, akkor 
ezentúl mindenkit korlátlanul át lehet 
verni, minden politikus ki lesz szol-
gáltatva a gátlástalan manipulátorok-
nak. És persze a köz is.” Vagy úgy. Az 
ügy szempontjából mindegy. Az áldo-
zatoknak nincsenek személyiségi jo-
gaik, hiszen meghaltak. Rosszkor vol-
tak rossz helyen –– Magyarországon.

(Folytatás az 1. oldalról)
a Magyar Rádió, a Magyar Televízió,  a 
Duna Televízió és a Magyar Távirati 
Iroda felett, az erre a célra meg-
szerkesztendô kódexben foglaltak 
végrehajtása kapcsán.

A benyújtott törvényjavaslat a sajtó 
alapvetô jogait kívánja meghatározni. 
Az elôterjesztôk a sajtószabadságról 
és a médiatartalmak alapvetô szabá-
lyairól szóló javaslat indokolásában 
úgy fogalmaznak, hogy az új, a jog-
rendszerben korábban nem létezett 
„médiaalkotmány” közérdekû felada-
tokat oszt a médiapiac szereplôire, 
amelyeket összefoglalóan ,,a közönség 
jogaiként” határoz meg. Eszerint 
,,mindenkinek joga van arra, hogy 
megfelelôen tájékoztassák a helyi, az 
országos és az európai közélet ügye-
irôl, valamint a Magyar Köztársaság 
polgárai és a magyar nemzet tagjai 
számára jelentôséggel bíró esemé-
nyekrôl”.

A javaslatban szerepel a média tá-
jékoztatási kötelezettsége, valamint a 
kiegyensúlyozottság követelménye. A 
fideszes politikusok emellett kitérnek 
az alkotmányos rend és az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
elôírásokra, a gyûlöletkeltés tilalmá-
ra, és az emberi méltóság védelmére, 
valamint a gyermek- és ifjúságvédel-
mi szabályokra, illetve bizonyos rek-
lámkorlátozásokra.

A törvényjavaslat a polgári törvény-
könyv helyett a sajtószabadságról szó-
ló törvényben kezelné a sajtó-hely-
reigazítások szabályozását, amelynek 
új elnevezése válaszadási jog lenne.

A törvényjavaslat hatálya valameny-
nyi ma ismert médiumra kiterjed, be-
leértve a nyomtatott és elektronikus 
sajtót, illetve az internetes tartalmak 
egyes szabályozás alá vont részét.

A közszolgálati médiát (MR, MTV, 
Duna) nem vonják össze, azonban kö-
zös felügyeletet kapna. A közmédiu-
mokból közös nonprofit részvénytár-
saságot alakítanának, azonban szerve-
zetileg továbbra is önállóak marad-
hatnának. A Magyar Televízió Köz-
alapítványt átalakítanák Közszolgálati 
Közalapítvánnyá, a többit (Magyar 
Rádió Közalapítvány, Hungária Tele-
vízió Alapítvány és a Magyar Távirati 
Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testü-
lete) megszüntetnék, feladataikat és 
vagyonukat az új társaság venné át. 
Az új Közalapítványt egy kuratórium 
vezetné, tagjait az Országgyûlés vá-
lasztaná, s tagja lenne az új médiata-
nács elnöke is. A kuratórium éves be-
számolóval tartozna munkáltatójának, 
az Országgyûlésnek. 

A hírközlési törvényt úgy módosí-
tanák, hogy abban új meghatározást 
kapna a felügyelô hatóság, s annak 
szerepe, feladata is. A neve Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság lenne, 
amelyet három, önálló hatáskörrel bí-

ró szerv vezetne. Az elsô a médiata-
nács elnöke – ôt a miniszterelnök ne-
vezné ki kilenc évre, maga a média-
tanács, aminek tagjait az Országgyû-
lés választaná, valamint a hatóság hi-
vatala.

A fideszes képviselôk által benyúj-
tott törvényjavaslat szerint valameny-
nyi közszolgálati mûsorszolgáltató, 
valamint az MTI-t irányító vezérigaz-
gató számára kötelezôen betartandó 
Közszolgálati kódex tartalmazná a 
közszolgálati média és a nemzeti 
hírügynökség számára elôírt pontos 
feladatokat.

A médiát és hírközlést szabályozó 
egyes törvények módosításáról szóló 
javaslat szerint megszûnne a jelenlegi 
formájában a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság (NHH) és Országos Rádió és 
Televízió Testület (ORTT), összevoná-
sukkal létrejön a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (NMHH), amely 
autonóm államigazgatási szerv, elnö-
két a miniszterelnök nevezi ki 9 évre.

A jogszabály rögzíti azt is, hogy az 
Országgyûlés határozatban a Magyar 
Rádió Közalapítványból, a Magyar 
Televízió Közalapítványból és a Hun-
gária Televízió Közalapítványból lét-
rehozza a Közszolgálati Közalapít-
ványt.

A baloldal, a hazai és a külföldi, 
egyaránt elítéli a média megszabályo-
zását.

Az EBESZ (Európai Biztonsági és 
Együttmûködési Szervezet) sajtósza-
badság-képviselôje felszólította a ma-
gyar kormányt, állítsa le a médiatör-
vény-tervezetet, és kezdjen nyilvános 
konzultációkat a szakmai szereplôk 
részvételével a törvénytervezetek 
módosítása érdekében. „A javasolt 
törvények nagyfokú aggodalomra ad-
nak okot országuk médiaszabadságát 
illetôen” – írta a sajtószabadság- kép-
viselô Martonyi János külügymi-
niszterhez intézett levelében, majd: 
„Elfogadásuk ahhoz vezethet, hogy az 
összes mûsorszolgáltatást politikai 
döntéseknek rendelik alá”.

Ki tudja, milyen információkra ala-
pozta az EBESZ-tisztviselô ezt a mon-
datát, amivel szemben pontosan az 
ellenkezôje fog megvalósulni a ma-
gyar médiatörvénnyel: kikerül az ed-
digi pártalkudozások, civódások huza-
vonás állapotából, és – aminél már 
demokratikusabb nem is lehetne – 
mint fentebb felsoroltuk – országos 
társadalmi szervezetek ellenôrzése 
alá kerül. Jó is lesz, ha ezzel a tör-
vénnyel tisztességre szorítják a sajtó-
szabadosság betyárjait is, de legfô-
képpen az lesz történelmi eredmény, 
hogy a közszolgálati médiumok beáll-
nak a nemzeti összetartozás megva-
lósítása törekvéseibe, aminek mi is 
részesei akarunk lenni itt Ausztráliá-
ban.  

A média a nemzet intézménye lesz 
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Sokan próbálnak tenni azért a mai 
napig is, hogy a magyar félmúlt egy-
szer kikerekedhessen. Ezek közé tar-
tozik Vándor Tamás, aki szerint a 
teljes igazságot még mindig nem is-
merhettük meg. Az egykori rendôr 
századossal Fekszi László nyugal-
mazott határôr ezredesrôl beszélge-
tünk, aki egy volt azok közül, akik a 
munkáshatalmat védték a munkások-
tól.

— Miért kíván Fekszi Lászlóról be-
szélni, miért aktuális ez most?

— Sokszor gondoltam arra, hogy fel 
kell tárni a múltat. Meg kell ismer niük 
a magyar embereknek, hogy valójában 
kik uralkodtak felettük, kik voltak 
azok, akik a néphatalmat csak kihasz-
nálták, mert jegyezzük csak meg, a 
nép kezében sohasem volt hatalom. 
Ráadásul nem hiszek a véletlenekben, 
pontosabban abban, hogy a hatalmi 
elitnek csak sikeres gyermekei szület-
hettek, akik közül sokan mindmáig 
jelentôs pozícióban lehetnek. És ezek 
közé tartozik a Fekszi család is.

— Névazonosság, vagy rokoni kap-
csolat áll fenn Fekszi László és Hor-
váthné Fekszi Márta jelenleg még 
New York-i ENSZ-nagykövet között?

— Rokoni, a hölgy ugyanis Fekszi 
László lánya.

— Hogyan került kapcsolatba Fekszi 
Lászlóval?

— A BM Tartalékos Tisztképzô Is-
kolán, a büntetôjog tanszéken tanítot-
tam 1978 márciusától tíz hónapig 
Kerepestarcsán. Az intézmény pa-
rancsnoka akkor már tíz éve Fekszi 
László volt. Tudom, sokaknak semmit 
sem mond ez a név, habár az Állam-
védelmi Hatóságnál szolgáltak listáján 
az ô neve is szerepel. A sortûzperek 

hiteles feltárása valamiért nem úgy 
folyt le, ahogy azt a rendszerváltás 
hajnalán a magyar emberek elképzel-
ték. Sohasem vizsgálták például 
Fekszi László szerepét és felelôsségét 
az 1956. október 26-i, mosonmagyar-
óvári határôrsortûz ügyében.

— Mit csinált Fekszi abban az idôben 
Mosonmagyaróváron?

— A BM Határôrség anyagokat kért 
a volt határôrtisztektôl 1985-ben. Fek-
szi is írt egy dolgozatot, amelyet, félve 
az esetleges felelôsségre vonástól, 
1989-ben visszakért. A birtokomban 
lévô visszaemlékezése szerint 1956. 
október 26-án személyesen tárgyalt 
Szigeti Attilával, a Nemzeti Bizottság 
elnökével arról, hogy a határôrök részt 
vesznek a rend fenntartásában. A 
mosonmagyaróvári sortûz után több 
tiszttel átment a városba Fekszi, ahol 
az „Itt a gyilkosok vezére!” felkiáltásra 
a tömeg kirángatta a kocsiból, és több 
tiszttel együtt ôrizetbe vették. Ezután 
a tanácsházán helyezték el. Fekszi 
visszaemlékezése szerint kalandos 
úton szöktek meg. Kutatásaim szerint 
azonban ez nem így történt, hanem a 
nemzetôrök szabadon engedték ôket. 
A nyomozást irányító Dejczô ôrnagy, 
aki a BRFK III/II osztályától ment 
nyugdíjba, több gyanúsítottnak felve-
tette 1957-ben, hogy hívjanak meg 
határôrtiszteket felmentô tanúként. 
Feksziék visszaüzentek, sohasem tár-
gyalnak ellenforradalmárokkal. 

— Aztán a határôrség politikai cso-
portfônökének nevezték ki Fekszit az 
ötvenes évek végén. Mi volt a fela-
data?

— A tisztek állományban tartásáról 
vagy elküldésérôl dönthetett. A sor-
tüzek után Csehszlovákiába átmenekü-
lô Dudás századost és helyettesét 
például alkalmasnak tartotta további 
szolgálatra. Fekszi minden alkalommal 
arra hivatkozott, ezzel védve saját 
beosztottjait is, hogy olyan utasításokat 
kapott, hogy cselekedjen saját belátá-
sa szerint. Dudás természetesen csele-
kedett is. A sortüzeket vizsgáló bi-
zottság 1993-ban 55 halottat és 86 
sebesültet állapított meg. Ettôl eltérô 
azonban, hogy az 1957-ben lefolytatott 
perben, amelyben Földes Gábort, Szi-
geti Attilát és másokat is halálra ítél-
tek, 105 halottról és 180 sebesültrôl 
szól a jelentés. 

— Miért eltérôek az adatok?
— A BM Felügyeleti és Ellenôrzési 

Fôosztály a korabeli jelentések, hiá-
nyos hadmûveleti naplók és az elér-
hetô irattári anyagok alapján vizs-
gálatot folytatott le a sortüzekkel 
kapcsolatban 1989-ben. Megállapítot-
ták, hogy a laktanyában tartózkodó, 
különbözô helyekrôl odavezényelt ha-
tárôrök és tisztek nem ismerték egy-
mást, nem voltak megfelelôen felké-
szülve az objektumok védelmére. 
Legfôbb hibának azonban azt tekintet-
ték, hogy az akkor már elhunyt Szalva 
János határôr ezredes, aki 1956 au-
gusztusától tizenegy hónapon át a ha-
tárôrség országos parancsnoka volt, a 
neki jelentô és tôle konkrét utasítást 
kérô parancsnokoknak olyan utasítást 
adott, hogy tegyenek saját belátásuk 
szerint. 

— Fekszi családja is mindvégig el-
kötelezett volt a nem létezô kommunis-
ta rendszer iránt. 

— Ne feledjük, testvére Nyíregy-
házán megyei tanácselnök volt, ahol 

Benkei András késôbbi belügyminisz-
ter az MDP megyei titkára volt. 
Felesége, Raffai Márta a BM kórház 
belgyógyászatának egyik vezetô orvo-
sa, lánya pedig, Horváthné Fekszi 
Márta hosszú éveken keresztül jelen-
tôs beosztásokat töltött be. 

— Féltek-e Feksziék, hogy újraszer-
vezôdhet az ellenállás az addigra már 
Kádár János kezébe került hatalommal 
szemben?

— Igen, és erre egyértelmû utalást 
találhatunk memoárjában. 

— Mi lett Fekszi további sorsa?
— Fekszi László ezredes 1984-ben 

nyugállományba került. Azonban a 
Fekszi név továbbra is ismerôsen 
cseng a hazai bel- és külpolitikai élet-
ben, mint ahogy más, a munkáshata-
lomért elkötelezett elvtársak gyerme-
keinek neve is.
Visszavont megbízatás 
A Külügyminisztérium 2010. július 

31-i hatállyal visszavonja Horváthné 
Fekszi Márta New York-i ENSZ-nagy-
követ megbízatását. Horváthné Fekszi 
Mártát tavaly ôsszel a Bajnai-kormány 
nevezte ki a posztra. Nem sokkal ko-
rábban indított a tárca belsô vizsgá-
latot a moszkvai kereskedelmi képvi-
selet eladásának ügyében. A vizsgálat 
befejezése után, tavaly novemberben 
a Központi Nyomozó Fôügyészség 
nyomozást rendelt el az ingatlan ela-
dása miatt. Azt gyanítják, hogy ha a 
jogszabályoknak megfelelô módon 
adták volna el a moszkvai ingatlant, 
akkor magasabb áron lehetett volna 
értékesíteni a korábban állami tulaj-
donban lévô épületet. Horváthné Fek-
szi Márta az eladás idején a Külügy-
minisztérium államtitkáraként, majd 
kabinetfônökeként dolgozott. Hor-
váthné Fekszi Márta korábban Uk-
rajnában és Görögországban is be-
töltött konzuli állást.

Szemelvények 
a Fekszi-memoárból (1985)

„Az ’56-os események idején kommu-
nista parancsnok voltam, ma is ebben 
a meggyôzôdésemben szolgálom a 
párt és a haza ügyét… Mûködési terü-
letem Komárom, és Gyôr-Sopron me-
gyére terjedt ki. 1956 november-de-
cemberében 70-80 fô pufajkás érkezett 
a gyôr-soproni határszakasz ôrzésére.” 

(Egyes történeti források szerint a 
budapesti karhatalmi ezred alakulata 
szolgált itt Orbán Miklós ÁVH-s ezre-
des vezetésével. Egyébként Orbán 
Miklós pufajkás alakulatában állítólag 
Horn Gyula is szolgált.) 

„Ma, 30 év után is meggyôzôdésem, 
hogy a segítségünkre érkezett szovjet 
csapatok parancsnokai nem kapták 
meg azt a minimális tájékoztatást, 
amire feltétlenül szükség lett volna. 
November 7-én telefonértesítést kap-
tam Budapestrôl, hogy az MSZMP 
Ideiglenes Központi Bizottsága Aka-
démia utcai székházában értekezlet 
lesz. A tanácskozáson 180-200 fô 
egyenruhás volt jelen. Az érkezôket 
Czinege elvtárs fogadta. Majd megér-
kezett Münnich és Uszta elvtárs is. 
Késôbb egy csoport, úgy 35-40 fô 
Münnich elvtárssal az élen átment a 
József Attila utcai objektumba. Eliga-
zítás után igazolványt kaptam, 788-as 
sorszám alatt, amelyet ma is becsben 
tartva ôrzök.”

„Közelgett február 23., a Szovjet 
Hadsereg Napja. Kineveztem magam 
helyôrségi parancsnoknak, és elren-

Betiltott Ávósok  

Ki kéri ki?
A turultörvény vet véget a fôvá-

rosban még létezô szabad demokrata 
politikai revolverezésnek. Pokorni 
Zoltán módosító javaslatának köszön-
hetôen a jövôben a helyi közösségek 
döntését a fôvárosban sem lehet 
felülírni. Fôként nem mondvacsinált, 
igaztalan vádakkal, hecckampányok-
kal.

Emlékezetes, hogy a XII. kerületi 
önkormányzat még 2002-ben a meg-
szólalásig egyforma körülmények kö-
zött emelt egy holokauszt-emlékhelyet 
és a II. világháború áldozatainak szen-
telt emlékmûvet. Az utóbbi az elsô 
perctôl kezdve állandó támadások ke-
reszttüzében állt, a másik létrejöttének 
szabálytalanságait viszont mély hall-
gatás övezte. A kettôs mérce világában 
nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, 
hogy talán nem véletlenül.

A fenyegetettség állandósult, s a XII. 
kerületi önkormányzatnak saját terü-
letén honvédô háborút kellett vívnia a 
szabad demokrata fôvárossal, hogy a 
turul fémjelezte (az ország más pont-
jain békésen megférô) emlékmûvet 
ne kelljen lebuldózerezni.

A történet mellé jól passzol egy má-
sik, amely két “háborús bûnösrôl” 
szól. Az egyik az a Zentai Károly, 
akit egy zsidó fiatalember több mint 
hatvan évvel ezelôtti meggyilkolásával 
gyanúsítanak, s ezért ausztráliai kia-
datását követelik. Minden eszközt 
megmozgatva. A másik az a Biszku 
Béla, aki fôszerepet játszott az ‘56 
utáni megtorlások irányításában, éle-
tek elvételében, ezrek sorsának meg-
nyomorításában, s ma hatalmas nyug-
díját élvezve élhet békében a Rózsa-
dombon. Ôt nem kell kiadni.

De nem is kérjük ki magunknak.
Borókai Gábor, Heti Válasz 

Magyarország húsz éve lépett a 
rendszerváltás útjára, azonban vannak 
olyan tabutémák, amelyeknek feltárá-
sában a mai napig sem történt semmi. 
1994-ben elkészült egy filmtrilógia, 
amelyet közvetlenül elkészülte után 
be is mutattak, aztán gyorsan el is 
tûnt. Azóta dobozban pihen. Az Ávósok 
címû háromrészes dokumentumfilm-
rôl, valamint a Zsoldosok címû filmrôl 
van szó. A két mû a Katonapolitikai 
Osztály megszervezésérôl szól, de va-
jon miért nem láthatjuk ôket? Kik 
azok, akik féltik tôlünk a tudás sza-
badságát, s kik azok, akik dobozba 
kényszerítették egy olyan terrorszer-
vezet történetét, amely egy egész or-
szág életét megnyomorította.

Egyre többen és többen szeretnék e 
filmeket ismét látni. Hiába írunk 2010-
et, az ávósok és családjaik — azon 
kívül, hogy köszönik szépen, jól van-
nak — mind ez idáig sikeresen gátolták 
meg a filmek vetítését. Könnyû hely-
zetben vannak az elbocsátott légió 
tagjai, szétszéledtek az élet különbözô 
területeire, s mind a mai napig erôs 
hatással bírnak a médiumokra, ôk ma-
guk és gyermekeik is sikeres ügyvé-
dek, korábban külkeresek, majd diplo-
maták vagy a bankszakma kiemelt 
vezetôi lettek. És behálózzák a kultúra 
szinte minden területét is. A rendszer-
váltáskor gyermekeik közül sokan be-
kerültek a parlamentbe, az atyák meg, 
a titkosszolgálatok volt ügynökei, be-
szervezôi, tartótisztjei — minden tilta-
kozás ellenére, jogkövetkezmény nél-
kül, magas nyugdíjjal honorálva 
— köztünk élnek. Az egész ország 
tûrte, hogy 1994 és 1998 között egy 
pufajkás, majd 2002-tôl a D–209-es 
ügynök volt a miniszterelnök. Magya-
rok, hol voltatok?

Az ÁVH titkos, szétszéledt légiója 
igenis mûködik, kár hitegetni magun-
kat azzal, hogy nem így van. Kubinyi 
Ferenc újságíró egykor a lehetetlenre 
vállalkozott: feltárni a múltat, úgy, 
ahogy van, az egészet. Szerencsém 
volt ismerni ôt, mindenre elszánt volt, 
sajnos, korán ragadta el a halál. Mond-
hatnám azt is, agyonemésztette magát 
a sok-sok adat birtokában, tudván, 
hogy mindenhol durva falakba, sôt, 
ávós falakba ütközik. Az általa szer-
kesztett Fekete lexikon mind a mai 
napig az egyetlen olyan könyv, amely 
elvezet a valósághoz. A második rész 
kiadására is készült, azonban hiába 
volt birtokában a rengeteg dokumen-
tum, a halál közbeszólt, már nem ké-
szülhet el vele. Próbálják valahol 
megvásárolni ezt a bizonyos Fekete 
lexikont — hosszú évek óta nem kap-
ható, a könyvesboltokban általában 
nem is tudják, mirôl van szó. Miért 
nem jutott senkinek eszébe újra kiadni 
egy ilyen sikerkönyvet?

Térjünk azonban vissza az ávós film-
hez. 1994 tavaszán az MTV elállt az 
ismételt vetítéstôl, mert a különbözô 
zsidó szervezetek és Schweitzer Jó-
zsef országos fôrabbi megkeresték 
Nahlik Gábort, az MTV akkori veze-
tôjét, és érzelmi okokra hivatkozva — 
mely szerint a hazai zsidósággal szem-

ben ellenérzéseket váltana ki az újbóli 
sugárzás —, ragaszkodtak a filmek 
elsüllyesztéséhez. Természetesen a 
film nem a magyarországi zsidóságról 
és nem is a magyarországi zsidó szer-
vezetekrôl szól. Mégis azzal indokolták 
kérésüket, hogy a filmben szereplô 
ávós vezetôk vallására utaló iratok 
közreadása veszélyeztetné a méltó 
megemlékezést a deportálások 50. 
évfordulójáról. Az elsô demokratiku-
san választott kormány — idôközben 
Antall József már elhunyt — ezzel is 
kimutatta pipogyaságát, alátámasztva, 
hogy a félrecsúszott rendszerváltással 
és az antiszemitizmussal is rendsze-
resen meg lehet vádolni, fenyegetni. 
Csak azért, mert az egyenlôbbek azt 
akarták, hogy ne derülhessen ki a va-
lóság.

Döntésükkel ôk maguknak tették le 
az antiszemita kártya kijátszásának 
alapjait. Azonban a történelmi múlt 
feltárása nem egyenlô az antiszemi-
tizmussal, de ezt rajtam kívül nagyon 
kevesen merik kimondani. A filmbéli 
tettesek által elkövetett bûnök nem a 
zsidóság és nem a zsidó vallás nevében 
történtek. De mindazok, akikkel szem-
ben ezt megtették — legyenek azok 
bármilyen vallásúak — egyszer és 
mindenkorra igazságtételt érdemelné-
nek.

Az ávó rémtetteivel még Kiszely 
Gábor is foglalkozott, ÁVH címû 
könyvében. E mû szintén példaértékû, 
s mára ez a könyv is eltûnt a boltokból. 
Így a dobozba zárt filmek, a Fekete 
lexikon vagy az ávós könyv olyan al-
kotásokká váltak, amelyekrôl idônként 
azt hihetnénk, nem is léteztek. Múl-
tunk feltárása csak akkor lehet teljes, 
ha kiköveteljük a félmúlt másik felét 
is.

A Bûn és büntetlenség címet adták 
az alkotók a Biszku-filmnek. Skrabski 
Fruzsina, Novák Tamás és stábjuk fel-
tépte a sebeket, hiszen egy legyintéssel 
nem lehet elintézni történelmünk sötét 
napjait csak azért, mert egyesek nem 
akarják, hogy kiderüljön az igazság. A 
filmek nem maradhatnak továbbra is 
dobozban, mert ott nem jó nekik, az 
igazság ki akar szabadulni, hiszen az 
mindenekfelett áll az igazi demokrá-
ciában! Ez a demokrácia, végre, a 
2010-es választások után megadatott a 
magyar nemzetnek. Az áldozatok már 
nem tudnak velünk együtt tiltakozni, 
csak kritikát fogalmazhatnak meg 
velünk szemben a túlvilágról: erôtle-
nek voltunk, amikor az új parlament 
1991-ben elfogadott egy olyan jog-
szabályt, amellyel a bûn büntethetô 
lett volna, de Göncz Árpád nem írta 
alá, hanem elküldte normakontrollra 
az Alkotmánybíróságnak, ahol elbu-
kott, alkotmányellenesnek minôsítet-
ték.

Így hát maradt a bûn — büntetés 
nélkül.

Vámos György (Magyar Hírlap)

„Tegyenek saját 
belátásuk szerint”  

deltem a szovjet emlékmûvek helyre-
állítását. Az ünnepségre egy zászlóalj 
alegységet állítottunk ki: egy szovjet, 
egy határôr- és egy pufajkás századot. 
Tudtuk, hogy a különbözô ellenforra-
dalmi szervezetek részérôl fellángolt 
a MUK-ra való készülôdés.”

Vámos György (Magyar Hírlap)

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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Az új szlovák kormány visszavonja 

az elôdje által a magyar kettôs ál-
lampolgársági törvényre adott szigorú 
válaszlépést –– derül ki az interjúból, 
amelyet Iveta Radicová szlovák mi-
niszterelnök adott a HVG-nek. Radico-
vá közölte ugyanakkor azt is, hogy 
nem értenek egyet a magyar állam-
polgársági törvény elfogadtatásával 
sem, és ha Budapesten nem hajlandók 
módosítani rajta, akkor Szlovákiában 
érvényteleníteni fogják azt.

Az új szlovák kormányfô, Iveta Ra-
dicová változtatásokat ígér több olyan 
kérdésben, amelyek feszültséget okoz-
nak a magyar-szlovák kapcsolatokban. 
Radicová a HVG-nek adott interjú-
jában közölte, hogy megszünteti azt az 
elôzô miniszterelnök, Robert Fico által 
elfogadtatott törvényt, amely büntetné 
azokat a szlovákiai magyarokat, akik 
felvennék a magyar állampolgársá-
got.

Kijelentette ugyanakkor azt is, hogy 
nem ért egyet a magyar parlament 
által elfogadott, a kettôs állampolgár-
ságról szóló törvénnyel sem. Szerinte 
ennek elfogadása során eljárási hibák 
történtek. „A két ország között van ál-
lamközi szerzôdés, és vannak vegyes-
bizottságok. Egy ilyen nagy horderejû 
törvényt e testületek elé kellett volna 
terjeszteni, és megtárgyalni az érin-
tettekkel” –– közölte Radicová, aki 
szerint önmagában a kettôs állampol-
gársággal nincs problémájuk, de a 
konkrét magyar törvénnyel igen.

„Vajon kész lenne a magyar parla-
ment módosítani a kettôs állampolgár-
sági törvényt a nemzetközi szerzôdé-
sek szellemében? E nélkül ugyanis 
nem marad számunkra más megoldás, 
mint hogy Szlovákia területén érvény-
telennek nyilvánítjuk a törvényt, ami 
azonban valószínûleg nehezíti a köl-
csönös megértést” –– jegyezte meg a 
kormányfô, de azt nem részletezte, 
hogy mit ért az érvénytelenítés alatt.

Radicová közölte ugyanakkor azt is, 
hogy módosítanak a magyar kormány 
által kifogásolt nyelvtörvényen, amely 
nek értelmében büntetik azokat, akik 
bizonyos helyzetekben nem szlovákul 

beszélnek. A kormányfô ezt sem rész-
letezte, csak annyit mondott, hogy 
„kikerülnek belôle az értelmetlen –– a 
tankönyvekkel, a névhasználattal, a 
mûemlékekkel kapcsolatos ––intézke-
dések”.

* * *
A parlamentbe harmadik legerôsebb 

pártként bekerült Szabadság és Szoli-
daritás (SaS) kezdeményezésére nép-
szavazást rendeznek szeptember 18-
án Szlovákiában. A lakosság hat kér 
désben nyilváníthat véleményt.

A kérdések a rádió és televízió üzem-
bentartási díjának eltörlésérôl, a kép-
viselôk mentelmi jogának szûkítésérôl, 
a parlamenti képviselôk számának 
csökkentésérôl, az országos voksolá-
sok esetén internetes szavazásról, a 
sajtótörvény módosításáról és az álla-
mi szervek luxusautókra vonatkozó 
költéseirôl szólnak.

A népszavazás kezdeményezôi június 
kilencedikén adták le az aláírásokat 
Ivan Gasparovic elnök hivatalának, s 
azt szerették volna, hogy a köztársasá-
gi elnök a voksolást november 27-re, a 
helyhatósági választások idôpontjára 
írja ki. Ezzel komoly összeget takarí-
tottak volna meg.
Robert Kalinák távozó belügymi-

niszter kijelentette, továbbra is úgy 
gondolja, Malina Hedvig csak kitalál-
ta, hogy 2006 augusztusában bántal-
mazták Nyitrán. A vizsgára igyekvô 
diáklányt két, mindeddig ismeretlen 
ember bántalmazta, a blúzára magya-
rokat gyalázó feliratot írtak. „Meggyô-
zôdésem, hogy ez az eset nem történt 
meg” –– mondta a leköszönô belügymi-
niszter az utolsó kormányülést köve-
tôen. Kalinák emlékeztetett, a rendôr-
ségnek három és fél éve semmi köze 
az esethez, az ügy a fôügyészségen 
áll.

Óvatosan kell bánni a szlovák–ma-
gyar kapcsolatok normalizálására vo-
natkozó várakozásokkal, s nem lehet 
kizárni azt sem, hogy a kapcsolatok 
továbbra is fagyponton maradnak –– 
vélekedett tegnap a Sme címû liberális 
szlovákiai napilap.

Az újság szerint az új magyar kor-
mány retorikája nem egyértelmû Szlo 
vákia irányába, a Fidesz kétarcú kom-
munikációt folytat, míg a Pozsonyban 
felálló új, jobbközép koalíció Bugár 
Béla „megkopasztása” helyett kisebb-
ségi törvényt adhatott volna ajándék-
ba, bizonyítva ezzel, hogy nem a leg-
rosszabb dolog a világon szlovákiai 
magyarnak lenni.

* * *
Berényi Józsefet megválasztották a 

szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának 
(MKP) az új elnökévé a párt rendkívüli 
kongresszusán Dunaszerdahelyen, de 
ô a tisztség elfogadását az országos 
tanács megfiatalításától tette függôvé. 
A rendkívüli kongresszuson a korábbi 
alelnök Berényi volt az egyetlen el-
nökjelölt. A majdnem 300 küldött 282 
érvényes szavazatot adott le, s közülük 
236-an támogatták Berényit. A tanács-
kozás megtartását az tette indokolttá, 
hogy az MKP a júniusi választásokon 
megbukott, és nem került be a szlovák 
parlamentbe. A választások után Csá-
ky Pál pártelnök, valamint az egész 
elnökség benyújtotta lemondását, 
amelyet a kongresszus jóváhagyott.

„A kongresszus nemcsak személyi 
kérdésekkel foglalkozott. Tanácskozá-
sunk üzenete: folytatni akarjuk tevé-
kenységünket a szlovákiai politikai 
színtéren. Meggyôzôdésünk: továbbra 
is szükség van arra a kisebbségi 
pártra, amely a múltban folyamatosan 
tíz százalék körüli támogatást kapott” 
–– jelentette ki Berényi.

Úgy fogalmazott: változásokra, de nem 
radikális változásokra van szükség a 
pártban. „Igyekszem magam köré 
gyûjteni a fiatalokat” –– szögezte le. 
Parlamenten kívüli pártként az MKP 
„a kormánykoalíció konstruktív ellen-
zéke” kíván lenni.

Ami a választási kudarcot illeti, Be-
rényi szerint még folyik az elemzés, 
de már van néhány észrevétel, követ-
keztetés.

Az MKP-Híd jövôbeni viszonyát fir-
tató újabb kérdésre kifejtette: Az 
MKP egyelôre a koalícióhoz való vi-
szonyát tisztázza, s nem foglalkozik 

A Károlyi szobor 
(3. befejezô rész)
Károlyi Mihály az országra nézve tragikus kormány-

zása után Ausztriában, majd Csehszlovákiában és Ju-
goszláviában élt. 1924-tôl kezdve Londonban és Párizs-
ban az emigráció radikális, szocialista azaz károlyista 
szárnyának vezéregyénisége volt.

Külföldrôl állandóan birálta a Horthy rendszert és 
müködésével lovat adott Magyarország ellenségei alá, –
– a „mintakép demokrata” csehszlovák Benes külügy-
miniszter kedvenc témája volt a megcsonkitott Magyar-
ország  demokráciát nélkülözô állapota. A történelem 
bizár tényei közé sorolható az a tárgyalás 1943-ban ami-
kor Benes és Sztálin a magyar demokrácia létrehozá-
sának szükségességét is megbeszélték.Ehhez a kórushoz 
csatlakozott Károlyi Mihály aki barátainak és politikai 
szövetségeseinek figyelmeztetése ellenére egyre erös-
sebben rokonszenvezett a szovjet rendszerrel, s magát 
immáron szocialistának sôt marxistának tekintette. A 
dunai-népek megbékélésének megvalósitásában a kom-
munistákkal keresett kapcsolatokat. A háború alatt a 
nyugat felé forduló magyarok tárgyalási pozicióját alá-
ásva tovább méltatta a sztálinista Szovjetúnió szerepét a 
Duna menti Európa „felszabaditásában”.A többi emig-
ránssal való személyi és politikai ellentétei miatt nem 
volt hajlandó sem a Molotov- Ribbentrop paktumot 
elitélô nyilatkozat aláirására, de a benesi magyarellenes 
politika elleni tiltakozásban sem vett részt.

Huszonhét évi emigráció után 1946 májusában érkezett 
haza azzal az elhatározással, hogy pártokon felül álló po-
litikus marad. Rákosi Mátyással, a kommunista párt ve-

zetôjével majd más politikai pártok képviselôivel folytatott 
tárgyalásai után végül a párizsi magyar követség vezetését 
vállalta el 1947 augusztusában. 

Maradt Rákosi nagykövete amikor a Baloldali blokk (kom-
munista párt, szociáldemokrata párt, és parasztpárt) szovjet 
segitséggel szétverte a magyar demokráciát. Nyilvánosan 
nem emelt szót Mindszenti József hercegprimás meghur-
colása és kirakatpere ellen sem. Károlyi csak Rajk László 
1949 májusi letartóztatásáról értesülve adta be a lemondását, 
amit el is fogadtak.

Károlyi Mihály nem volt alkalmas arra a szerepre ami egy 
ônála tehetségesebb államférfi számára is nehéz feladat lett 
volna. Hibát hibára halmozott, és amíg egy intelligens ember 
tanúl a hibáiból, erre azonban a „vörös gróf” nem volt képes. 
Jellemhibáival már korábban foglalkoztunk.

Tisztelt Kövér László úr, ne várjunk négy évig, –– A 
Károlyi szobor helye az érdi szoborparkban van! Ugyanakkor 
hiba lenne a Károlyi szobor helyébe egy Kéthly Anna szo-
bort állítani. A szociáldemokrata politikus is ott ült a parla-
mentben amikor a Rákosi vezette Balodali blokk aminek 
Kéthly is tagja volt szétverte a magyar demokráciát. Kéthly 
nem mondott le semmiféle tisztségrôl, politikai pályafutása 
úgy ért véget, hogy saját párttagjai akik a kommunista párt-
tal való egyesülést szorgalmazták kizárták a volt újságirót a 
pártból.

A magyar történelemben találhatunk sok tehetséges, a ha-
záért önfeláldozó embert akiknek nincs szoborja az ország-
ban. Ezzel szemben se Károlyi se Kéthly nem érdemel szo-
bot a Kossuth téren de máshol sem.

Kroyherr Frigyes. 



külön az egyes pártokkal.
Az új elnök azt is elmondta, hogy az 

MKP jövô évi tevékenységének közép-
pontjában a szlovákiai népszámlálás 
lesz.

* * *
A Határon Túli Magyarok Informá-

ciós Központja Alapítvány pályázatot 
hirdet Családi történelem címmel.

Olyan családi események, életutak 
bemutatását várjuk amelyek mögött 
érdekes és fontos 1970 elôtti történelmi 
események különleges részleteit is 
megismerhetünk. A történet bárme-
lyik országban játszódhat. Idôs embe-
rek elmondásaiból származó régi kü-
lönleges történeteket szeretnénk 
összegyûjteni. A történelmi részeket 
illetôen tárgyilagos leírásokat várunk, 
kérjük az egyéni minôsítéseket, poli-
tikai véleménynyilvánításokat kerül-
jék. A munka készülhet riport formá-
jában, de leíró vagy bemutató 
formában is. Ha lehetôségünk lesz rá, 
az összegyûlt anyagokat nyomtatott 
formában is szeretnénk megjelentetni. 
Az írásokat a www.htmik.hu oldal 
Családi történelem rovatába várjuk. A 
témához kapcsolódóan régi fényképe-
ket is várunk. Ha egynél több fotót 
szeretne mellékelni, akkor a Galéria 
rovatban az Életképek/Családi képek 
mappába beküldve teheti meg. Bekül-
dési határidô: 2011.március 31. Ered-
ményhirdetés: 2011. április A legjobb 
pályamunkákat beküldôk jutalomban 
részesülnek. 

Kiadó: H.T.M.I.K. Alapítvány
* * *

A Die Welt beszámol arról, hogy 
Brüsszel az egész Európai Unióban 
szeretné egységesíteni a menekültjo-
got. 

A brüsszeli bizottság tervezete lénye-
gesen lazítana az 1993-as alkotmány-
módosítással elfogadott német mene-
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osztása körül felmerült esetleges visz-
szaélések ügyében kérdeztük. „Az iga-
zolványokról még a státustörvény 
elfogadásával született döntés, kiuta-
lásukat pedig az úgynevezett státusi-
roda-hálózat intézte. Ezt a KMKSZ ál-
lította fel még a Fidesz-kormány 
idején. 2003-ra úgy éreztük, a munkát 
befejeztük, mintegy 110 ezer igazol-
ványt közvetítettünk ki. A kormány-
váltáskor az MSZP azonban egyértel-
mûen jelezte, szervezetünk számára 
nem kívánatos, az ügyintézést pedig az 
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövet-
ségnek (UMDSZ) adta át. Eközben 
meglepôdve tapasztaltuk, hogy a ma-
gyarigazolványok kiadása új lendü-
letet kapott. Szembetûnôvé vált ugya-
nis, hogy egyszer csak magyarul nem 
tudó tömegek magyarigazolvány bir-
tokában igényelnek vízumot az ukraj-
nai magyar konzulátusokon. Ettôl 
kezdve kétség sem fért hozzá, hogy 
nagy léptékû visszaélésekrôl van szó. 
Az UMDSZ ráadásul még kérkedett is 
azzal, hogy vagy 160 ezer magyariga-
zolványt utalt ki, miközben a kárpátal-
jai magyarság összlétszáma 150 ezer 
fônél többre nem tehetô” –– mondja 
Kovács Miklós. 

A KMKSZ már az elôzô, szocialista 
kormánynak jelezte, meglátása szerint 
visszaélések történtek az ügyben. Az 
akkori kabinet azonban süketnek mu-
tatkozott. Elôször most történik biztató 
fejlemény az ügyben, amelynek így 
még következménye is lehet –– mondta 
Kovács Miklós. „Remélem, végigviszik 
a vizsgálatot. A magyarországi politi-
kusok közül valakinek ugyanis annak 
idején meg kellett hozni az UMDSZ-t 
favorizáló döntést.” Az UMDSZ nyilat-
kozatában visszautasította a vádakat.
Semjén Zsolt utasítására csak a be-

regszászi és az ungvári magyar kon-
zulátusok adhatnak ki magyarigazolvá-
nyokat Kárpátalján. A magyar minisz 
terelnök-helyettes errôl azt követôen 
rendelkezett, hogy probléma merült 
fel a magyarigazolványok kiadása kö-
rül. Elôzôleg Németh Zsolt, a Külügy-
minisztérium parlamenti államtitkára 
jelentette be, a minisztérium révén 
kezdeményezi a kormánynál az ok-
mányok kiadásának felfüggesztését és 
ezzel egyidejûleg vizsgálat lefolytatá-
sát.

* * *
Valóra válhat az ôsi nyelvek megfej-

tésének álma: egy új algoritmus nem-
csak az egykori nyelvek dekódolásá-

kültjogi szabályozáson. A Bild Zeitung 
értesülése szerint megszüntetnék az 
úgynevezett repülôtéri szabályt, 
amely lehetôvé teszi a menekültstá-
tusra nem jogosult személy kiutasítá-
sát még a repülôtér tranzitvárójában. 
Ezenfelül egységesítenék az uniós me-
nekültügyi eljárást is. A bizottság hat 
hónapos kötelezô eljárási határidôt 
szabna, mely további fél évvel lenne 
meghosszabbítható. A menekültek az 
„eljárásképesség helyreállítása érde-
kében” ezentúl egész Európában igé-
nyelhetik az orvosi ellátást. A mene-
külteket a szociális ellátás tekintetében 
egyenjogúsítanák az állampolgárokkal, 
s legkésôbb hat hónap múlva korlát-
lanul hozzáférhetnének a munkaerôpi-
achoz. A szövetségi kormány a belügy-
minisztérium tájékoztatása szerint 
támogatja az egységes szabályozás 
megteremtését. Ole Schröder (CDU), 
a belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára hangot adott annak a törek-
vésének, hogy a bizottság eme mene-
kültjogot érintô tervei hosszabb 
eljáráshoz, magasabb költségekhez 
vezetnek, és meghívást jelentenek a 
menekülôk számára. A berlini kor-
mány azért fog harcolni Brüsszelben, 
hogy a már bizonyított német mene-
kültjog lényegében ne változzon.

* * *
Az MSZP támogatását élvezô kárpát-

aljai UMDSZ legalább 160 ezer ma-
gyarigazolványt állított ki egyedül az 
elmúlt években, miközben Ukrajnában 
összesen nem él 150 ezer magyar.

„Óvatosan fogalmaznék azzal kapcso-
latban, hogy bûnözôi csoportokhoz 
köthetô személyek gyakorolnak nyo-
mást a magyarigazolványokat kiadó 
irodákra” — reagált megkeresésünkre 
Kovács Miklós. A Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnökét a magyarigazolványok szét-

ban, hanem a jelenleg használt 
fordítóprogramok hatékonyságának 
növelésében is segíthet majd. A tech-
nológia azonban még igencsak gyere-
kcipôben jár –– figyelmeztetnek a 
szakértôk.

Az MIT szakemberei Regina Barzi-
lay, a Mesterséges Intelligencia La-
bort vezetôje irányításával egy olyan 
számítógépes algoritmust fejlesztettek 
ki, amely a tesztek során alig pár óra 
alatt fejtette meg az ugariti nyelvet (A 
Statistical Model for Lost Language 
Decipherment). A beszámolók szerint 
ezen algoritmussal a jövôben a ko-
rábban megfejthetetlen ôsi nyelvek is 
dekódolhatók lesznek, és mindez segít-
het az automata fordítószoftverek ha-
tékonyságának növelésében is. (Ahogy 
egy korábbi kezdeményezés is ilyen 
babérokra tör.)

A módszernek azonban vannak elô-
feltételei, így a dekódolandó nyelvnek 
hasonlítania kell valamelyik már is-
mertre: az ugariti esetében ez a héber 
volt. A szimbólumok gyakorisága alap-
ján aztán az algoritmus –– a betûk 
megfeleltetése után –– képes megálla-
pítani, hogy az egyes szavak elôfor-
dulási gyakoriságuk alapján milyen 
alakban szerepelhetnek a másik nyelv-
ben.

A kutatók azt egyelôre nem tartják 
valószínûnek, hogy egy teljes nyelv 
megfejtése akár egy program számára 
is automatikussá válhat –– már csak 
azért sem, mert az ábécé-alapú meg-
feleltetés egy teljesen ismeretlen 
nyelv esetén elképzelhetetlen. Ráadá-
sul mindez nem helyettesíti az emberi 
munkaerôt sem, hiszen a véletlenek, 
vagy épp a felfedezések közben adó-
dott problémákat egyetlen program 
sem képes megoldani.

* * *
Vlagyivosztok elôvárosában tömeg-

sírt találtak május végén: mostanra 
befejezôdött a feltárás, 495 ember föl-
di maradványait emelték ki, s a szak-
értôk szerint megerôsítést nyert a fel-
tételezés, hogy a 30-as években a 
sztálini repressziók áldozatait temet-
ték a sírba.

Az eltemetettek koponyáin szinte ki-
vétel nélkül golyó ütötte nyomokat ta-
láltak, legtöbbjüknél a tarkó környé-
kén, néhánynál a halántékon, vagyis 
agyonlôtték ôket. A maradványokat a 
törvényszéki orvostani intézetbe vi-
szik, ahol megállapítják majd az áldo-
zatok halálának pontos idejét és vélhe-

tô okát. A vizsgálatok menetének 
függvényében jelölik majd ki az újra-
temetés idôpontját.

Büntetôeljárásokat az elévülés miatt 
akkor sem indítanak, ha a törvényszéki 
orvosszakértôk bebizonyítják, hogy az 
áldozatokat a sztálini repressziók ide-
jén, az 1937-39 közötti idôszakban vé-
gezték ki.

A tömegsírra egy útépítés során buk-
kantak tavaly decemberben, s a feltá-
rást 2010. május végén kezdték meg 
önkéntesek segítségével, akik egy 
200x150 méteres területen, mintegy 
2,5 méter mélységig kutattak. A ma-
radványok körül talált használati tár-
gyakból mindjárt arra következtettek, 
hogy a tömegsírt a harmincas években 
alakították ki.

Találtak egyébként mintegy száz 
rozsdás japán puskát, több gránátvetôt 
és több féle lôszert is, amelyek szintén 
néhány évtizeddel ezelôtt voltak hasz-
nálatosak.

* * *
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Két magyar sikertörténet kapcsoló-
dott össze idén tavasszal: a párizsi 
Aqua-Expo világkiállításon több ízben 
is hatalmas nemzetközi márkákat 
maga mögé utasítva világgyôztessé 
lett Szentkirályi ásványvízé és a fut-
balltörténelem talán leghíresebb fo-
cistájáé, Puskás Ferencé. Mindkettô 
igazi sikertörténet, és mindkettô ma-
gyar.

A Szentkirályi egymagyar vállalko-
zás, mely díjat díjra halmoz a világban, 
mely kategóriájában itthon piacvezetô, 
melynek beruházásait önerôbôl, állami 
támogatás nélkül valósították meg, 
melynek éves árbevétele az utóbbi 
esztendôkben mindig öt-hat milliárd 
forint körül mozog, s melyet tulajdo-
nosa és vezérigazgatója, Balogh Le-
vente szeretne magyar multinacioná-
lis vállalkozássá fejleszteni. A Szent 
királyi ásványvíz és a magyar fut-
balltörténelem leghíresebb alakja 
2010-ben összetalálkozott. A Kecske-
mét környéki forrásvíz palackjainak 
címkéjén néhány hónapja Szent István 
koronája mellett Puskás Ferenc arca 
látható, azé a kispesti férfié, akirôl azt 
tartják, a leghíresebb magyar ember, 
ismertebb Árpád-házi szentünknél, 
Erzsébetnél, ismertebb Bartók Bélá-
nál vagy Kodály Zoltánnál is. Ba-
logh Leventét a vizekrôl, sportról, 
küzdôszellemrôl, hazaszeretetrôl fag-
gatjuk.

Húsz éven át cselgáncsoztam, há-
romdanos feketeöves mester vagyok, 
tizennyolcszoros országos bajnok, az 
olimpiára csak egy nézeteltérés, sze-
mélyi ellentét miatt nem jutottam ki. 
Azt hiszem, tudok egyet s mást arról, 
amit küzdôszellemnek, kitartásnak 
hívnak. Nem túlzok, ha azt mondom, 
nagyrészt a sportban tanultaknak kö-
szönhetem a Szentkirályi sikerét is. 
Engem ugyanis gyôzelemre neveltek: 
mindig arra tanítottak, hogy a legna-
gyobb, legveszélyesebb ellenfelet kell 
kihívni, a mindenkori olimpiai baj-
nokot kell legyôzni.

A Szentkirályi ásványvíz története 
mégsem önnel, hanem az édesapjával 
kezdôdik. Balogh Sándor volt a céga-
lapító, az a szakember –– valaha az 
Olympos vállalat igazgatóhelyettese –
–, aki 1989-ben létrehozta a Vitapress 
Kft.-t, mely leginkább különféle ször-
pöket, szószokat, ételízesítôket és 
egyéb termékeket gyártott.

Igen, így volt. A Vitapress Kft. az 
évek folyamán egyre nagyobb lett, 
cégcsoporttá nôtte ki magát. Édesa-
pám vegyészmérnöki tudása és az én 
küzdeni akarásom, üzleti érzékem 
hozta meg az átütô sikert. Amikor 
abbahagytam a cselgáncsot, én is el-
kezdtem forgalmazni a családi vállal-
kozás termékeit. Jó páros voltunk. Én 
kitaláltam a terméket, ô pedig le tudta 
gyártani. Ezzel együtt rengeteget vi-
tatkoztunk. 2000-ben egyértelmûen 
elindultunk lefelé a lejtôn, hiszen 
körülbelül 250 terméket gyártottunk, 
legtöbbjüket veszteségesen. Nem le-
hetett tovább csinálni, ezért 2003-ban 
ügyvezetôségekre választottuk szét a 
céget. Megkérdeztem édesapámat, 
hogy melyik üzletágunkat szeretné a 
legkevésbé maga csinálni. Így jutott 
nekem a víz, én vittem tovább a Szent-
királyi ásványvizet. 2007-ben, apám 
halála után a többi területen is drasz-
tikus leépítést hajtottam végre, sok 
üzletágat felszámoltam. Összefoglalva 
tehát a Szentkirályi ásványvíz már 
1993 óta létezik, csak kezdetben na-
gyon kicsi cég volt, és a Vitapress Kft. 
kebelében mûködött. 2003 novemberé-
ben alakult meg a Szentkirályi Ás-

ványvíz Kft., amelynek vezetését én 
vettem át.

Kezdjük az elején. Honnan indult, 
mibôl, hogyan fejlôdött ki a mára min-
denki által ismert Szentkirályi?

Mit látunk most itt? Modern üzemet, 
teherautókat, a személykocsik terén 
akár luxust is megengedhetek magam-
nak. Ha belegondolok, hogy eleinte 
egyetlen csörgô-zörgô, kékesszürke 
füstöt pöfögô kék Barkasszal terítet-
tem a terméket… Onnan indultunk. De 
hittünk benne, és volt hozzá erônk. 
Akár úgy is mondhatnám, hogy a jö-
vôbe láttunk. Mindig tudtuk, édesapám 
biztosan nagyon régen tudta, hogy a 
víz olyan élelmiszer-ipari ágazat lesz a 
jövôben, ami kardinális fontossággal 
bír majd. Pedig valaha, amikor átvet-
tem, a legveszteségesebb üzletágunk 
volt a Szentkirályi. De édesapám azt 
mondta, hogy ez a világ legjobb vize. A 
lábát sem tette ki otthonról úgy, seho-
vá nem utazott anélkül, hogy a hóna 
alá ne vett volna egy palackkal. Az 
elején talán még meg is mosolyogtuk, 
aztán Párizsban, amikor elnyertük a 
díjat, már ô mosolygott. De tényleg 
kezdjük az elején! A mostani, modern 
telep helyén valaha egy ütött-kopott, 
szedett-vedett téeszfonoda volt. Akko-
riban tragikus állapotok uralkodtak. 
Szó sem volt még ásványvízrôl. A Vi-
tapress Kft. szörpjeihez és egyéb ter-
mékeihez víz kellett volna, de a falu 
vízmûve képtelen volt eleget termelni. 
Akkor édesapám kisétált ide, a telep-
helyre, megállt, és rámutatott egy 
pontra. Itt lesz a kút, mondta. Lefú-
rattunk 206 méterre, és ott volt a víz. 
Ebbôl a mélységbôl buzog ma is. A 
forrás évi másfél milliárd liter vizet 
képes adni, vagyis ötven évig garantált 
a hozam. A gyár kapacitása ma is ke-
vés ehhez a víztömeghez, pedig már 
hipermodern gyártósor dolgozik. A 
földmélyi folyékony kincs felett hú-
zódik egy körülbelül százötven méter 
vastag agyagtömb, ami minden szeny-
nyezôdéstôl tökéletesen védi. Ez az 
ország legjobb ásványvize. Nem azért, 
mert jó ízû, hanem azért, mert tiszta. 
Tévhit, hogy egy ásványvíz attól jó, mi 
mindent tartalmaz, mennyi pluszt ad. 
Ez nem igaz. Egy jó ásványvíz nem ad 
mínuszt. Nem tartalmaz semmit, ami 
valamilyen mennyiségben káros le-
hetne. A mi vizünkbôl, a Szentkirályi 
ásványvízbôl nyugodtan meg lehet in-
ni napi három litert. Ennyire jó az ás-
ványianyag-összetétele. Csak épp 

megemlítem, hogy Magyarországon 
sok palackozott víz termálvízbôl ké-
szül, melyekbôl egyszerûen nem sza-
bad napi három deciliternél többet 
inni… De térjünk vissza a mienkhez. A 
Szentkirályi vízkészlete egymillió 
éves, jégkorszaki eredetû, lencseszerû 
tányérban fekszik. Ez azt jelenti, hogy 
az ásványvizünk a középsô jégkor ide-
jén keletkezett, vagyis akkoriban, 
amikor még a vértesszôlôsi ôsember, 
a híres-neves Samu sem létezett. Ez a 
víz steril, a mûtéti sebre is rá lehet lo-
csolni. Télen-nyáron tizennyolc foko-
san bukkan a felszínre.

Beszéljünk Puskásról! Kinek, hol, 
hogyan, mikor, miért jutott eszébe, 
hogy az ô nevét, arcát, legendáját kell 
összekötni a Szentkirályival?

Nem kényelmes fotelekben, nem a 
tárgyalószoba nagy asztala körül, ha-
nem szálkás raklapokon ültünk itt, 
már akkor kidolgoztam a marketing-
tervet. Hosszú távra, nagy lélegzettel. 
Tudtam, hogy vagy beleragadok az 
iszapba, vagy elkezdek márkát építeni. 
Minden lépés tudatos volt, alaposan 
felépítettem. Nem tagadom, hogy a 
szerencse is mellénk szegôdött olykor, 
de a szerencse csak azon segít, aki ke-
mény munkával olyan helyzetbe hoz-
za, hogy tudjon segíteni. A párizsi 
vízexpó, majd az utána következô lé-
pések tervezett folyamat részei voltak. 
Megcsináltam a reklámot és utána a 
márkát. A családi vállalkozásban ak-
kor talán harmincmillió forint volt, és 
én közöltem, hogy másfél milliárdért 
fogunk beruházni. Lett is nagy pánik, 
fölhördülés! Mindenki megpróbált le-
beszélni, de belevágtam. És már akkor 
is Puskásra gondoltam. De nem lehe-
tett vele indítani. És hadd oszlassak el 
megint egy tévhitet. Terméket nem 
lehet sztárral építeni. Sztárt csak ak-
kor lehet termékhez csatolni, ha az 
már megáll a saját lábán, márkává 
vált. Zséda volt a hazai sztár, utána 
kerestem külföldi jelességet. Sportolót 
akartam, az egészséges életmód, a csa-
patjáték miatt. Luís Figo szimpatikus 
volt, ezért választottam ôt. De már 
akkor is tudtam, hogy Figo után Pus-
kást akarom. A legismertebb magyart. 
Ma is szoros kapcsolatban állok a csa-
ládjával. Puskás erôsíteni tudja a 
Szentkirályit. Két nagy ügy kapcso-
lódik össze: Puskásé, a futball császá-
ráé meg a Szentkirályié, a vezetô ma-
gyar ásványvízé. Egy Puskásról elke 
resztelt ásványvíz önmagában nem 

állna meg a lábán. Így azonban jól 
kiegészítik egymást. Ha Puskással 
kezdtem volna, nem reagál a piac. De 
így, hogy elôbb látták Figót, így már 
bíznak a vízben. Hosszú távon nekünk 
Puskás kell. Puskást az egész Földön 
ismerik, szeretik, becsülik, van, ahol 
istenként tisztelik. Éppen mi, magya-
rok nem becsüljük eléggé. Pedig a mai 
magyar futballban nincsenek világ-
sztárok. Kire nézzen fel egy magyar 
kissrác? Hát mutassuk meg Puskást! 
Valós, hiteles, hazai. Puskás egy ma-
gyar „termék”, hiszen itt született, in-
nen indult, itt fejlôdött, magyarként 
vergôdött világhírre, még ha a koroná-
zása már nem itthon, hanem az Ibériai-
félszigeten zajlott is. Kétségtelenül 
magyar ügy ez. Zidane vagy Ronaldo 
is világhírû, de nem magyar. Ôk ide-
genek. Puskás a Honvéd-pálya melletti 
szegénysorról küzdötte fel magát a 
Real Madridig. Csoda? Az. Nehezen 
elérhetô? De mennyire! De igaz. Mert 
mit tud egy magyar kisfiú Ronaldóról? 
Semmit. Látja, hogy a csúcson van, de 
azonosulni nem tud vele.

Rebesgetik, irigységgel vagy éppen 
nem titkolt tisztelettel mesélik, a mi 
fülünkbe is eljutottak ilyen pozitív hí-
resztelések, hogy többször is megkör-
nyékezték önöket különféle multina-
cionális vállalatóriások. Németekrôl, 
olaszokról, távol-keleti érdeklôdôkrôl 
hallunk. Igaz ez? És ha igen, hogyan 
maradt mégis magyar családi vállal-
kozás a cég?

Ha ôszinte vagyok, és miért ne len-
nék az, bevallhatom, néha csak kicsin 
múlt, hogy nem adtuk el a vállalatot, a 
vizet. Voltak súlyos döntések, nagyon 
nehéz pillanatok. Volt olyan, hogy már 
megvolt a külföldi vevô, létezett szó-
beli egyezség, kialkudott vételár, de 
aztán mégis méltatlan alkudozásba 
kezdett a vásárló. Talán néhány tízmil-
lióról lehetett szó. És akkor édesapám 
megelégelte, felállt a tárgyalóasztaltól, 
kitárta az ajtót, és azt mondta: fel is út, 
le is út, ez így nem megy, alászolgája!

Önt Leventének keresztelték, a test-
vérét Emesének hívják, a víz neve ––
Szentkirályi –– egyértelmûen elsô 
uralkodónkra, Szent Istvánra utal, 
ahogy a címkén a korona is. Kápolnát 
emeltettek a források fölé, amit fel is 
szenteltettek, majd elhelyezték benne 
a magyar Szent Korona Herenden ké-
szített másolatát. Végül is nem adták 
el külföldi vásárlónak, idegen multinak 
a vizet. Nem beszél róla, ezt nem rek-
lámozza, nem veri nagydobra, de utá-
najártunk, tudjuk, hogy mecénás is, 
támogat mûvészeket, kultúrát, segít a 
rászorulókon. Mirôl árulkodik mind-
ez?

Engem patriótának neveltek. A sport 
is a hazaszeretetet erôsíti, hívja. Ma-
gyar vagyok. Én itt, ezen a földön va-
gyok itthon. Nem engedtem és ezután 
sem engedem, hogy a baráti körömet, 
az emberi kapcsolataimat szétverje a 
pénz. Körülöttem ma is ott vannak 
azok az emberek, akik régen. Megôriz-
tem a gyerekkori társaságomat is. Ne-
kem két kötelességem van: dolgozni, 
és itt dolgozni, Magyarországon. A 
magyar föld adta mindazt, amim van. 
Ha úgy tetszik, az a nép hatalmazott 
fel, történetesen a magyar nép, mely 
birtokosa ennek az országnak, földnek. 
Áttételesen tehát a magyar népnek 
tartozom azzal, hogy kiérdemeljem a 
szerencsét, a bizalmat. Hogy megdol-
gozzak érte. De hogy ne csak érzelmi 
érveket soroljak: ne feledjük, hogy 
nekem a fogyasztóim a magyarok. Az 
ásványvíz nemzeti kincs, ezért egy 
adott országban mindig a helyi termék 

A királyi víz és a 
labdarúgás királya
A Szentkirályi és Puskás 

a meghatározó. A víz, a márka az or-
szágimázst is erôsítheti, és fordítva. 
Nem is lehetne másképp, tehát nekünk 
is a legnagyobb piacunk a hazai. 
Mondhatok külföldi példát is. Az egyik 
legismertebb nyugati ásványvíz ren-
geteg országba eljut, ismerik is, de az 
eladási statisztikáiban a külföld résza-
ránya így is elenyészô, szinte semmi. 
A természetesásványvíz-exportban 
nem a mennyiség a meghatározó. Na 
de térjünk vissza a mecenatúrára! 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy hon-
nan kapjuk a természeti kincset, ezért 
aztán sosem lankadó buzgalommal 
törekszem arra, hogy megvédjem a 
természetet, a környezetünket. Ki-
mondhatatlanul fontos ez. Én csak tu-
dom, hiszen az ásványvizünket adó kút 
óvása, környezetének háborítatlansága 
elemi érdekünk. De általában is úgy 
vélem, hogy aki olyan helyzetben van, 
hogy tehet, annak tennie is kell a szû-
kebb és tágabb közösségért. Valóban 
nem szoktam dicsekedni vele, de ha 
rákérdezett, hát felelek: támogattuk a 
bazilika felújítását, a Lánchíd graffiti-
mentesítését. Segítettük a pannonhal-
mi apátságot, több rászoruló falut, 
olyan településeket, melyeknek arzén-
tartalmú a vize. Segítettünk árvízkáro-
sultakon, támogattunk sportcsarnoko-
kat, utánpótlás-sportolókat, több kór 
házat és szakközépiskolát is. Ezek 
mind olyan ügyek, melyekkel meg 
akarom köszönni az országnak, hogy 
ez a cég létrejöhetett. Szállítottunk 
Haitibe is, amikor a földrengés volt.

Azt mondják, a természetes ásvány-
víz európai, sôt talán közép-európai 
sajátosság. Japánban vagy az Egyesült 
Államokban egyáltalán nem ismerik a 
természetes víz fogalmát, de Nyugat-
Európában is rohamosan terjednek a 
tisztított palackozott vizek. Beszélne 
nekünk arról, mi is a Szentkirályi víz, 
valamint arról, hogy milyen palacko-
zott vizek léteznek, s egy-egy elnevezé-
sen mit kell értenünk?

Többé-kevésbé igazak az állításai. 
Mint annyiszor, megint a multinacio-
nális vállalatok áldatlan tevékenységé-
nél kötünk ki. A multik kezdték el 
összemosni a palackozott víz és az ás-
ványvíz fogalmát. Mert valójában a 
valódi forrásvizet, az ásványvizeket 
nem lehet globalizálni. Ezeket csak a 
helyszínen, a kitermelés közelében, a 
forrásnál lehet palackozni. Nem kell 
részleteznem, ugye, hogy mi a különb-
ség a szûrt, ilyen-olyan módszerekkel 
tisztított csapvíz meg a valódi termé-
szetes forrásvíz, ásványvíz között? 
Csak úgy mellékesen említem meg itt, 
hogy az ásványvíz a világ legbonyo-
lultabb élelmiszere. Amikor a japán 
kapcsolatokat építettük, ôk például 
elôször el sem hitték, hogy létezhet 
természetes víz. Aztán vagy hatvan 
különféle igazolást, papírt kértek. 
Megkapták. Folytatom: ugye azt sem 
kell hosszasan magyarázni, hogy 
miért lehetséges, hogy mára a globális 
Ásványvíz Tanács már más nevet, a 
Palackozott Víz Tanács nevet viseli. 
Kell-e arról bôvebben nyilatkoznom, 
hogy például Magyarországot ––mely-
nek nemzeti ügye, talán legfontosabb 
természeti kincse a föld mélyében 
rejlô temérdek és sokféle vize –– 2004-
ig a Palackozott Víz Világszövetségben 
a Coca-Cola képviselte? A multik lob-
bija nagyon erôs. Azt a képzetet igye-
keznek erôsíteni, hogy ezek a különféle 
palackozott vizek ugyanolyan vizek. 
Hát nem azok! Most talán ne rész-
letezzük, de nem árt tudni, hogy ez egy 
komoly tudomány. Természetes vizek, 
forrásvizek, artézi vizek, különbözô 
hévizek és ásványvizek –– mind más 
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és más. Más a hatásuk, gyógyhatásuk, 
élvezeti értékük. Itthon eleve zavar 
van a gyógyvíz és az ásványvíz fo-
galma körül is. Az elôbbi mintegy 
1500–2000 milligramm ásványianyag-
tartalommal rendelkezik, az utóbbi 
legfeljebb 600 milligrammal, vagyis 
az elôbbit csak mértékkel, receptúra 
szerint, kúraszerûen szabad kortyol-
gatni, míg az utóbbit akár literszám 
lehet nyugodtan inni. A Szentkirályi 
semleges ásványvíz. Nagyon tiszta. 
Ismétlem, ez az ásványvíz steril. 
Emellett olyannyira ideális az ásványi-
anyag-tartalma, hogy nagyon egész-
séges is. Fô jellemzôje, hogy nitrát- és 
nitritmentes, minden korosztály fo-
gyaszthatja. Hidrokarbonát-tartalma 
révén pedig nagyszerûen alkalmazható 
méregtelenítéshez. Ráadásul, ahogy 
azt elfogulatlan ítészek és a nagykö-
zönség, a fogyasztó is egybehangzóan 
állítja, ez a víz jó ízû és üdítô hatású. 
Nyilván nem lehet véletlen, hogy az 
Ásványvíz Terméktanács adatai alap-
ján Magyarországon mennyiségben 
15 százalékos piacrészünk van, ár-
bevétel szerint pedig 22 százalékos, és 
az AC Nielsen szerint is piacvezetôk 
vagyunk itthon. Talán az is jelenthet 
valamit, hogy a Szentkirályi ásványvíz 
feltûnt már a Grammy-gálán vagy az 
Oscar-gálán is. Ismétlem, egy termé-
szetes ásványvíz mindig a kitermelés 
helyén fogy el, de azért nem rossz, 
hogy St. King néven Amerikában, 
Japánban, Dubaiban is ott a vizünk.

Végezetül egy nehéz kérdés. Nehéz 
és összetett. Milyennek látja az ország 
helyzetét, s abban milyennek látja, 
képzeli a Szentkirályi jövôjét?

Hadd kezdjem a kérdés második fe-
lével! Az sem egyszerû, de átláthatóbb. 
Tehát rólam, rólunk… Az egyik erôs-
ségünk abban van, hogy én nem ha-
gyományos magyar ügyvezetôi fejjel 
gondolkodom. Én tudom, hogy csapat-
játékra van szükség, hogy szakembe-
reknek kell felelni egy-egy területért. 
Állítom, hogy egy cégnek mindig meg 
kell újulnia. Mert az ifjabb generációk, 
szakemberek modern technológiát, új 
módszereket, eszközöket hoznak, és 
hoznak új termékeket is a vállalatba. 
És persze friss lendületet. Valami 
olyasmit, azt az innovációt, amit az 
idôsebbek sokszor már nem is képesek 
befogadni. Én még a pacalt imádom, a 
gyerekem már a müzlire esküszik. 
Változik az élet, az életmód, a divat, 
változnak a fogyasztási szokások is. 
Ezt fel kell ismerni és követni kell, ha 
nem akarunk lemaradni. Soha nem 
szabad megtorpanni! Sôt, tovább kell 
lépni. Szeretnék további tôkét bevonni, 
mert multinacionális céget akarok csi-
nálni a Szentkirályiból. És akkor már 
ott is vagyunk a kérdés elsô felénél. 
Akkor tehát az országról… Ha a mos-
tani helyzetben létrejönne az, ami 

méltán elvárható, ami különben min-
dig is méltán elvárható lett volna, amit 
nevezhetnék egy ország, egy közösség 
elemi érdekképviseletének is, szóval 
ha a mostani helyzetben végre megva-
lósulna a patrióta gazdaságpolitika, 
akkor nagy dolgok történhetnének, és 
villámgyorsan történhetnének nagy 
dolgok, születnének látványos és bizta-
tó eredmények. De ehhez alapvetô 
lenne a szemléletváltás. Be kellene fe-
jezni azt a szemléletet, hogy a politikai 
elit Hegyeshalomnál áll távcsôvel, és 
lesi a Nyugatot. Hátraarcot kéne csi-
nálni! Vissza kéne fordulni az ország 
felé, a magyar emberek felé. Mindkét 
értelmében a kifejezésnek: jó lenne 
kissé befelé fordulni. Nem bezárkózni, 
hanem jó értelemben befelé figyelni. 
Mi, magyar vállalkozók itt vagyunk. 
Hazai vállalkozókkal dolgozunk együtt, 
nem visszük ki a profitot, itt adózunk. 
Hogy is ment eddig, évtizedek óta? 
Idejött a multinacionális vállalat, adó-
kedvezményt és támogatást kapott. Én 
nem kaptam semmit. Sok száz vállal-
kozó, remek emberek, remek ötletek-
kel, magyaroknak munkát adó, piac-
képes, fantáziadús vállalkozásokkal, 
mûködô vállalatokkal, cégekkel, soha 
nem kaptak semmit. Sem állami tá-
mogatást, sem kedvezményt, semmi-
féle segítséget, csak piszkálódást, 
szándékos elnyomorítást. Ha megka-
pom azt a támogatást, amire szüksé-
gem lenne, magyar multinacionális 
céget tudok létrehozni. Nem sok ma-
gyar nagyvállalkozás van talpon, de 
azokat segíteni kéne. Kellenek erôs 
vállalkozások, amelyek eltartják az or-
szágot. Ismét hadd oszlassak el egy 
tévhitet. Azt mondják, a politika segíti 
a vállalkozót. Hát nem! Éppen, hogy 
fordítva! A magyar politikának kell 
bíznia a magyar vállalkozásban, nem a 
vállalkozásnak a politikában. Az utóbbi 
módszer nem életképes. A politika lob-
bizzon a gazdaságnál, ne pedig meg-
fordítva, ahogy ez nálunk ez idáig mû-
ködött. A multi valóban biztosít 
munkát –– kérdés persze, hogy milyet, 
mennyiért, meddig, milyen áron ––, de 
általában rövid távra tervez. Ha vala-
hol másutt a világban olcsóbb lesz a 
munkaerô, továbbáll. Mi viszont mara-
dunk. Mindig. Mert ez a hazánk. És 
nekünk az a jó, ha a hazánk velünk 
együtt gyarapodik. Ez a patriótai ér-
dekünk, és ez a az üzleti érdekünk is. A 
Szentkirályi egy magyar családi vál-
lalkozás, de persze magyar kincs is 
egyben, egy magyar legenda. Az pedig 
száraz, kopogós tény, egyszerû adat, 
hogy a cég ma körülbelül másfél száz 
dolgozónak és félszáz alvállalkozónak 
biztosít megélhetést, a falu önkor-
mányzatának pedig évente mintegy 
hatvanmillió forint iparûzési adót fi-
zet.

Kilencezer mondat a magyar meg-
maradásért — ebbe a mondatba lehet 
sûríteni mindazt, amit Bayer Zsolt öt-
letgazda megálmodott, amelynek a lé-
nyege az, hogy a Kárpát-medencében 
Magyarország határain innen és túl, 
ahol magyarok élnek a település poli-
tikai és civilszervezeteinek, az egyházi 
közösségeknek a képviselô válasz-
szanak ki — idézzenek —, vagy szöve-
gezzenek meg egyetlen mondatot, 
amellyel az utókornak üzennek. Ezeket 
a szövegeket a település nevével (és 
talán az elsô okiratos említés dátu-
mával) márványtáblákra vésnék, s a 
táblákat egy Makovecz Imre által ter-
vezett templomban vagy kápolnában 
helyeznék el.

Azon a tájékoztatón, amelyen az el-
képzelést bemutatták, Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes elmondta, 
hogy a felhívás alapján mintegy ki-
lencezer tábla gyûlne össze. A tervezés 
részletei még kidolgozatlanok, a hely-
szín sem ismeretes, az ötletgazda és 
támogatói szükségesnek tartanák, 
hogy a témában magyar –– magyar 
párbeszéd alakuljon ki, ami a végsô 
soron lévén közösségi alkotásról is szó 
természetes igény és követelmény. A 
templom építését ökumenikus alapon 
képzelik el, amely mintegy memen-
tóként áll majd az idô kapujában.

Hasonló, a magyarság egészét együ-
vé ölelô, vagy ennek egy részét vala-
milyen elvi vagy egyéb alapon egymás 
mellé rendezô elképzelések eddig is 
voltak. Történelmi példákat keresve 
ehhez a gondolatsorhoz kapcsolhatók a 
Magyar Millennium és a Millecente-
nárium éveiben létesített emlékerdôk, 
emlékparkok, emlékmûvek, vagy idô-
ben korunkhoz közelebb lépve elvileg 
közel áll ehhez az elképzeléshez nálunk 
a Maksa és Eresztevény fölötti Lárma-
fa-tetôn –– az Óriáspince-tetôn –– az a 
Háromszéket bemutató tájmûvészeti 
alkotás, amely a Lármafa Körönd kö-
rül nagyléptékû tájtérképpel jeleníti 
meg Székelyföld déli megyéjének 
földrajzi koordináták szerint elhelyez-
kedô település-együttesét. Az ott lévô 
andezit tömbök metszett síkjára fel-
vésett településnevek mellett ott áll-
nak az elsô okiratos említés évszámai 
is. (Ötletgazda dr. Demeter János 
egykori megyei tanácselnök, a mostani 
tanácselnök-helyettes.)

Jegyzetemben a Magyar megma-
radás templomának falára helyezett 
településjelzô táblák évszámozásának 
ötlete is a háromszéki ôrtüzes Lármafa 
tetôrôl származik, ahol a székely tör-
ténelmi kálváriajárás stációinak kü-
szöbén a helyi história csomópontjai-
nak kôtáblás megjelenítése is leolvas 
ható.

Hasonló kezdeményezésekkel talál-
kozhatunk a külhoni magyarokat, a 
székely-magyarokat virtuálisan együ-
vé gyûjtô Budakeszi templom, a Ve-
rôce melletti Csattógó-völgy esetében.

Amit az ötlethez a magam részérôl 
hozzáfûzhetnék az évszámos település 
megjelölés mellett az volna, hogy a 
mintegy kilencezer falut, községet, vá-
rost ne fogják valamiféle egyen már-
ványtáblákon együvé, hanem a falbur-
kolatot képezô anyagok sokféleségével 
is jelezzék, akárcsak a szövegekkel azt 
a sokféleséget, amely a nemzet egy-
ségességét a maga sokszínûségében 
jeleníti meg. És a táblák méretei, 
alakja is legyen lazán behatárolt, hogy 
ne alakulhasson ki semmiféle nagyzo-
lásos versengés.

Példaként említhetném, hogy a há-
romszéki Mikóújfalu esetében, ahol 

A Magyar megmaradás temploma 
gyönyörû szürke vagy vöröses andezit 
lapokat metszenek Rozin Sándor kô-
vágó mûhelyben, ott ilyen táblára ír-
ják a szöveget, az erdôvidéki Magyar-
hermányban „hermányi kôbe” 
–– nagy-szemcséjû vöröses andezit ––, 
Szinérváralján, Erdôsi Sylvester 
János szülôvárosa esetében az ottani, 
szeletelve-csiszolva a fekete márvány 
hatású sötét színû bazalt lapra, a. Hu-
nyad megyei településeken használja-
nak ruskicai fehérmárványt, Süttôn 
süttôi homokkövet és Hódmezôvásár-
helyen, a fazekasság fészkében helyi 
színezetû kerámialapot.

A magam számára is nagykérdôjeles 
kérdés, hogy a Magyar megmaradás 
templomának külsô falára kerüljenek-

e táblák –– a régi templomok egyes 
eseteiben a külsô falakon is voltak 
falképek –– vagy csak a templombel-
sôben? Spontán ötlik fel az a gondolat, 
hogy a határokon kívüli települések 
neve kerüljön a külsô falakra, s az 
anyaországiaké bévülre, de ez azonnal 
a szétválasztás érzését is keltené, ho-
lott a kôtáblás szimbólumok üzenete a 
nemzet együvé tartozásának gondo-
lata. De Trianon, sajnos, volt.

Színhely? Óbuda, Dunakanyar, Vise-
grád? Legyen egyben történelmi fo-
gódzó is, és, lehetôleg közel az anya-
ország szíve veréséhez.

Akkor hogyan is legyen? Végül is 
úgy, ahogyan Makovecz Imre megál-
modja. Mert a tervezésben a döntô szó 
az övé.

Sylvester Lajos  (Gondola)

Részlet egy kárpátaljai érettségizô naplójából 
Megszólalt az utolsó csengô –– mondták a ballagásunkon. Ha-ha-ha… Azért 

maradt még abból a csengôbôl, ami jövôre is szólni fog, legfeljebb nem minket 
hívogat majd órára. Véget ért a gondtalan gyermekélet, hangzott sok köszön-
tôben. 

Ha-ha-ha… Mitôl volt gondtalan? Ha írtatok volna annyi dolgozatot... No és az 
utolsó évek. Amikor állandóan amiatt izgultunk, hogy lassan csak a magyar 
nyelvet meg irodalmat tanulhatjuk magyarul. Az a 461-es miniszteri rendelet! 
De sokunk életét megkeserítette! S hány szülôt ingatott meg! Mi lesz, ha tényleg 
csak ukrán nyelven tehetnek emelt szintû érettségit a magyar iskolák végzôsei? 
Akkor inkább átíratom ukrán iskolába a gyermekemet, hadd boldoguljon job-
ban, mint én. Szegény gyermek! Azóta szenved. A nyelvet sem bírja, nem is érti, 
mirôl beszél a tanár. Hogy tesz így szert alapos tudásra? Hát, többségükbôl leg-
feljebb ukránul beszélô segédmunkás lesz, merthogy az anyanyelvükön tanuló 
diákokkal így is kevesen tudják felvenni a versenyt…

És mi lesz velünk? Akik jó hírûnek tartott tehetséggondozó intézményben 
tanultunk? Anyanyelvünkön. Magyarul. Nem is panaszkodhatunk, jól felkészí-
tettek bennünket, számtalan tantárgyi vetélkedôn értünk el dobogós helyezést, 
sokszor lekörözve az ukrán iskolásokat. Társaim közül szinte mindenki folytatni 
szeretné tanulmányait. Ezért is hajtottunk évek óta. De annyi akadály áll elôt-
tünk!

Hogyan tovább? Merre tovább? Itthon vagy külföldön? Szüleink, tanáraink 
állandóan azt sulykolták belénk, hogy szülôföldünkön kell érvényesülnünk. 
De…

Hogy mi a „szufiksz”, a „predmetnik”, meg a többi nyelvtani fogalom, azt talán 
sikerült bemagolni, ukrán irodalmi szöveget elemezni viszont… A független 
tudásfelmérô központokban végzett tesztelésen hogyan versenyezhetünk azok-
kal az ukrán iskolát végzett diákokkal, akiknek az államnyelv az anyanyelvük, s 
annak ismeretét még körükben is olyan szinten tesztelik, mintha ukrán filoló-
giára készülnének? Természetesen az „esélyegyenlôség” jegyében mi is ugyan-
azt a tesztlapot kell kitöltsük. Nem véletlen, hogy a két évvel ezelôtti végzôsök 
közül –– ôk voltak az elsô áldozati bárányok –– sokan emiatt nem kerültek be az 
egyetemekre, fôiskolákra, vagy csak költségtérítéses helyekre juthatnak be. 
Tavaly meg minden tantárgyból ukrán nyelven kellett vizsgázni. És ez a szer-
tifikát (a vizsgaközpont által kiadott bizonyítvány) csak egy évig érvényes! Na, 
nekünk –– legalábbis azt mondják –– kedvezett ez a mostani választás: már 
három évig érvényes az emelt szintû érettségink. S lám, az új ukrán oktatási 
miniszter engedélyezte azt is, hogy lefordítsák a nemzeti kisebbségek nyelvére 
a teszteket. Persze ukránból még mindig ugyanaz a követelmény, és a magyar 
iskolát végzettek anyanyelvükbôl nem tehetnek –– még választott tantárgyként 
sem –– emelt szintût.

És maradt még jó néhány ôrültség. Immáron három éve az a helyzet –– amin 
csak kínomban nevetek ––, hogy ha például magyar filológiára jelentkezem az 
Ungvári Egyetemre, ukrán nyelvbôl, ukrán történelembôl és idegen nyelvbôl 
kell emeltszintûzni. Hogy én a magyart milyen szinten tudom, kit érdekel? 
Pontszámai alapján akár magyarul nem is beszélô diák felvételt nyerhet a ma-
gyar filológiára vagy a magyar kar bármelyik szakára. Tavalyelôtt pedig még 
az idegen nyelv sem volt választható, így angol, német, francia szakra is beke-
rülhetett bárki, aki ukránból jól teljesített. (No, ezek nem a nemzetiségi iskolák 
végzôsei voltak!)

Azt mondják, az idén könnyebb lesz. Hát az ukrán biztosan nem. És a fordítás-
ra is kíváncsi vagyok, mert korábban a magyar diáknak elôbb meg kellett 
fejtenie a kérdéseket. S nemcsak azért, mert a tükörfordításhoz még pongyola 
fogalmazás is társult, hanem mert a csak ukrán nyelvet ismerô számítógépen 
gépelt szöveg sok hieroglifát tartalmazott…

Próbálkozunk. Itt is, meg Magyarországon is. Merthogy ott valóban anyanyel-
vünkön tanulhatunk. De azonos eséllyel indulunk-e? Nem, hisz eleve szûkre 
szabott a támogatott helyek kerete. Hogy bekerülhessünk ebbe a körbe, 
Magyarországon kell emeltszintûznünk. Csakhogy a tantervi követelmények 
nem azonosak, tehát így is hátrányos helyzetbôl indulunk. És az itthonról vitt 
pontszámaink is csökkenhetnek, mert idén –– micsoda kedvezmény! –– csak 
három érettségi vizsgát kell tenni a középiskolákban, gimnáziumokban. Ma-
gyarországon meg öt az elfogadott. Szerettünk volna idehaza még két, a profilba 
illô szakból érettségizni (középszinten), de azt nem engedélyezték, merthogy 
akkor itthon nem lesz érvényes az érettségi bizonyítványunk…

Nemhiába zakatol fejemben mostanság József Attila-díjas költônk, Vári 
Fábián László –– úgy tûnik, örök érvényû –– verssora: „mindkét hazából 
kiárvulva…”

Marton Erzsébet

„Mindkét hazából kiárvulva…” 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. július 25-én vasárnap d.e. 11 órakor

  ISTENTISZTELET
a Magyar Templomban

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

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

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

2 órától klubélet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

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

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

 SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010. július 25-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.
DEAN PARK

2010 július 25--én  vasárnap 14 óakor 
Istentisztelet

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

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.

ADELAIDE (SA) 2010. július 25-én vasárnap de. 11 órakor
 ISTENTISZTELET

 Igét hirdet Nt. Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerdán du. 2.30-kor BIBLIAÓRA
Mindenkit szeretettel hívunk

BRISBANE (QLD)2010. minden vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

 .Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor
 ISTENTISZTELET 

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

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

ISTENTISZTELET
Igét hirdet Nt.Kovács Lôrinc 

Cottesloe Drive és University Dr. sarok. Robina

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

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

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

Kényelmes idô, munka és anyagi elônyök mellett rendezze szüle-
tésnapi, névnapi, családi, baráti összejöveteleit a vasárnapi ebédidôk 
alatt 12-órától 3-óráig a Bocskai Nagyteremben. Bôvebb felvílá-
gosításért, hívja Dézsi Csaba lelkipásztort 0414 992-653, vagy 
Csutoros Csaba fôgondnokot 9439-8300 telefon számokon. 

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

Ferenc igehirdetéseinek tükrében.
 A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a 

Bocskai nagyteremben (123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), 
vagy megrendelhetô postán. Küldje rendelését csekkel együtt 

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

Ez uton is szeretnénk Nth. Fitzroy-i gyülekezetünk köszönetét tolmácsolni Dr. 
Frank Mártonnak gyülekezetünk fiatal korától barátunknak és feleségének 
Dr. Ruth (Hand)-nak az évenként megismétlôdô 1500 dolláros egyházfenn-
tartási hozzájárulásért. Frank édesanyja Márton Ágnes mindnyájunk által is-
mert és szeretett Nôszövetségünk hosszú évtizedes dolgozó tagja. 

A North Fitzroy-i Magyar Egyház július havi ülésén résztvevô presbiterei:
Nt. Dézsi Csaba (lelkipásztor), Szatmári István (pénztáros), Vidács István, Fekete Lóránt, 

Csutoros Csaba, (fôgondnok), Szabó József, Körtési János, Szabó Géza, Gergely Zsigmond, 
Csutoros István presbiterek.

VASÁRNAPI ISKOLA 
minden hónap elsô 

és harmadik vasárnap 
de. 11 órától a Bocskai 

kisteremben. 
Az Istentisztelet alatt a 

gyerekek vasárnapi iskolai 
foglalkozáson vesznek részt. 

Mit lehet csinálni a 
vasárnapi iskolában? 

— Ha felnôttek kérdezik, 
tanulni, — ha gyerekek 

kérdezik játszani, mert mi 
játszva akarjuk a gyerekeket 

megtanítani: hitre, 
magyarságra, szeretetre... 

Érdeklôdni a lelkész 
irodában... 
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Tíz éve, 2000 telén szakadt át az 
Esmeralda leányvállalatának, az Aurul 
ércfeldolgozó üzemnek a zagytározója 
az észak-erdélyi Nagybánya térségé-
ben, és százhúszezer köbméter ciánnal 
szennyezett víz került a Tiszába. Egy 
algyôi halász még akkoriban elhatároz-
ta, hogy kijárja a tönkrement halász-
családok kártérítését. Szerepet vállalva 
egy dokumentumfilmben eljutott az 
ipari katasztrófa helyszínére, sôt a ve-
gyes vállalat ausztráliai tulajdonosaihoz 
is. Mindhiába. Mészáros Balázs ma is 
Algyôn él, felméri magányos harcának 
tanulságait: bolondnak nézték, szét-
ment a családja, elúszott mindene.

Már az apám dédapja is halász volt a 
Tiszán. Mióta fél kézzel ki tudtam 
nyomni a lekvárt a palacsintából, mel-
lette foglalatoskodtam. Beleneveltek 
abba, hogy szeressem a természetet és 
a Tiszát. Apum reggel fölkelt, s a Rá-
kóczi-indulóra, amely fél öt elôtt öt 
perccel kezdôdött a rádióban, megfôzte 
a kávét, ezt követôen mentünk a ladik-
kal a vízre, figyeltük a halak mozgását. 
Akkoriban volt értelme halászni, min-
dig reméltünk. Emlékszem egy nagyon 
jó mondására: jobb, fiam, hiába dol-
gozni, mint hiába henyélni –– mesél a 
régmúltról egy algyôi presszóban a 
most ötvenkét éves férfi. Erôs kezû, 
zömök termetû. Cserzett arcán néhány 
év alatt megszaporodtak a barázdák.

Mészáros Balázs szüleinek gát mellet-
ti házát elvitte az 1970-es árvíz. Abban 
forgatták Oszter Sándor fôszereplésé-
vel a Rózsa Sándor címû filmet. Ô gye-
rekként zsákruhában rohangál, s or-
dítja, hogy tûz van, tûz van. Jelképes 
emlék ez. Tíz éve megint kiáltott va-
lamit. Azt kiáltotta, bajban vannak a 
tiszai halászok, bajban vannak a tiszai 
halászok, de nem figyelt rá senki sem.

Mészáros Balázs mindig halász szere-
tett volna lenni, hitt a biztos megélhe-
tésben, de azért 1973-ban beiratkozott a 
szegedi szakmunkásképzôbe, és távköz
léstechnikaihálózat-szerelôi képesítést 
szerzett. 1976-tól 1985-ig dolgozott a 
szakmában, addigra mérgezést kapott 
az ólomköpenyû vezetékektôl. Idôsödô, 
beteges apja már nehezen tudta elvé-
gezni a lehalászást a saját vízszakaszán. 
Hogy segítsen neki, majd átvehesse 
tôle a munkát, 1986-ban belépett a Ti-
sza Halászati Szövetkezetbe. Boldogan 
fogta a 40–80 kilós harcsákat, s mivel 
bevallottan jól ment neki, a római ka-
tolikus templomban szobrot állított 
Nepomuki Szent Jánosnak, a halászok 
védôszentjének. Gyûrött fényképet 
vesz elô a zsebébôl, úgy mutatja.

–– Egyszer volt három Mészáros Ba-
lázs a ladikban egy fénykép kedvéért. 
Az apám, én meg a fiam. Ez volt a leg-
szebb perc az életemben. Apám meg-
halt, a cián tönkretett engem, a fiam 
pedig sohasem lesz már halász, még én 
is lebeszélném róla.

Mintegy 120 ezer köbméternyi cia-
nid- és nehézfémtartalmú szennyvíz 
zúdult 2000. január 30-án az Aurul 
zagytározójából a Lápos folyóba, onnét 
a Szamosba, majd a Tiszába. A halálos 
méreg koncentrációja 180-szor haladta 
meg a megengedett határértéket, így 
valóságos haltetemszônyegek úsztak le 
a folyón. Az eddigi legsúlyosabb ma-
gyarországi vízszennyezés felmérhe-
tetlen károkat okozva két hét alatt vo-
nult le a hazai szakaszon. A román 
–ausztráliai tulajdonú Aurul a környék 
fémbányáiból kikerült és felhalmo-
zódott meddôhányókból nyerte ki az 
aranyat és ezüstöt a fejlettebb orszá-
gokban már nem alkalmazott ciános 
kioldással. 

A vállalatnál nem volt kárelhárítási 
terv, így kísérlet sem történt a szeny-
nyezés lokalizálására, enyhítésére. A 

halpusztulást még Belgrád alatt is ész-
lelték, sôt a Duna bulgáriai szakaszán 
is határérték feletti volt a koncentráció. 
Becslés szerint idehaza 1241 tonna hal 
pusztult el.

Románia az Aurult tette felelôssé a 
környezeti katasztrófáért, az ottani 
vizsgálat szerint a katasztrófát „elôre 
nem látható körülmények” okozták. A 
Máramaros megyei prefektus az Aurul 
társaságot hárommillió régi lej, mint-
egy 45 ezer forint bírsággal sújtotta! A 
magyar állam a ciánszennyezés miatt 
29,3 milliárd forintos kárigényt jelen-
tett be, amely összeg az élôvilágot ért 
károkat és ezek helyreállítási költségeit 
tartalmazza, a per jelenleg is zajlik. Az 
Aurul tovább folytatja tevékenységét 
Transgold néven.

Bár a folyó a vártnál gyorsabban tért 
magához, hiszen 2002-re rendbe jött az 
alacsonyabb rendû élôlények (kagylók, 
szitakötôk, kérészek, rákok) állománya, 
és három-négy év alatt ismét megjelent 
a vízi élôvilág 95 százaléka a Szamosban 
és a Tiszában, a halászati vállalkozások 
vesztesége óriási lett, mert csökkent a 
hozamuk, sôt még ma is magas a lebe-
gô hordalék meg az üledék nehézfém-
tartalma. A Tisza mentén 262 halász-
család került szorult helyzetbe, életük 
ben új idôszámítás kezdôdött.

Mészáros Balázs egyike volt a kárval-
lottaknak, a ciánszennyezést követôen 
sírásóként, majd építôipari segédmun-
kásként dolgozott. Szerinte egy 2001-es 
hódmezôvásárhelyi halászati szövet-
kezeti közgyûlésen történt viharos sze-
replése miatt választották ki a cián-
szennyezés következményeit taglaló 
dokumentumfilm fôszerepére. Hege-
düs András egykori miniszterelnök 
Ausztráliában élô unokája, Hegedüs 
Péter volt a film producere, rendezôje 
és fényképésze.

–– Hónapokon keresztül forgattunk. 
Elôbb Romániába mentünk ki, ott a 
filmesek jelenlétében megpróbáltam 
számon kérni a vállalat vezetésén a 
történteket. Az a Visitor feliratú sisak 
még a mai napig megvan, amelyben 
építkezéseken dolgoztam, azt vettem 
fel védôsisakként. Megtudtam, hogy a 
világ egyik legmodernebb üzemében 
járok, s néhány hét alatt helyreállt a 
rend a Tiszán. És megtudtam azt is, 
hogy szerintük nem felelôsök semmiért 
sem.

Idôközben válságba került a Tisza 
Halászati Szövetkezet is, amelyet senki 
nem akart már irányítani, így a 
kitartásáról ismert Mészáros Balázs 
lett a társaság elnöke. Akkor még úgy 
gondolta, hogy Magyarország legna-
gyobb halászati szövetkezetének veze-
tôjeként nagyobb sikerrel járhat a ro-
mániai vállalat tulajdonosaival folyta 
tott tárgyalásain. A filmes stáb kísére-
tében, kölcsönkért pénzbôl utazott el 
Ausztráliába.

–– Sydneyben bejutottam a parla-
mentbe, s csak miután ott szóba került 
az Esmeralda botránya, fogadtak az 
anyavállalat tulajdonosai. Míg Sydney-
bôl Perthbe, az Esmeralda központjába 
utaztunk repülôn, a négy és fél óra alatt 
megpróbáltak néhány szót megtanítani 
nekem angolul, de én még a hájduju-
dúból és hájududut csináltam. Létrejött 
a találkozó az egyik tulajdonossal, tol-
mács segített. Nem jutottam sokra, az 
üzletember azt ismételgette, nem érez-
nek felelôsséget, ugyanakkor ha ked-
vezôtlen lesz számukra az államok 
közti pereskedés eredménye, akár szó-
ba kerülhet a halászok kártalanítása is. 
Annyira elkeseredtem, hogy odaadtam 
valakinek a faragott halászkésemet is. 
Engem nem érdekel az a vita, hogy a 

harmincmilliárdos kártérítési perben a 
magyar, a román vagy az ausztrál jogot 
érvényesítsék-e. Ráadásul ebben a per-
ben a halászok nem is érintettek. Azt 
szerettem volna elérni, hogy a halá-
szokat kártalanítsák. Ismerjék el, hogy 
a magyar halászoknak kárt okoztak, és 
próbáljanak segíteni nekünk. Ôsterme-
lôi igazolványunkkal, egyéb papírokkal 
tudtuk volna bizonyítani, hogy mennyi 
bevételünk volt 1999-ben, s nulla 2000-, 
2001-, 2002-ben. Ausztráliában egy rá-
diócsatorna magyar nyelvû mûsorának 
a riportere élô adásban az orrom alá 
dugta a mikrofont, és megkérdezte, 
mire költötték a halászok azt a pénzt, 
amelyet az ausztráliai magyarok küld-
tek nekünk adományként. Semmire, 
mert meg se kaptuk, feleltem meghök-
kenésemben. A helyi újságok arról ír-
tak, hogy elôször háromszázötvenmil-
liót, majd újabb ötvenmilliót küldtek. 
Sohasem derült ki, ténylegesen hová 
került ez a pénz, vélhetôen a vízügyi 
minisztérium Szolnok–Szajol árvízvé-
delmére csoportosította át. Ezt én per-
sze biztosra nem mondhatom, de mi 
nem kaptuk meg. Ha akarja, megis-
métlem: mi nem kaptuk meg.

–– Idehaza miben segítették a halá-
szokat?

–– A Máltai Szeretetszolgálattól kap-
tunk húsvétra csomagot, s egy kht. 
alkalmazott bennünket halmentésre. Ez 
néhány hónapig tartott. Aztán a nagy 
semmit kaptuk.

Az Örökség címû film a Magyar Film-
kritikusok Díja mellett több más elis-
merést is kapott. 2003-ban jelen volt 
több mint tíz nemzetközi fesztiválon, 
például Svájcban, New Yorkban. Az 
Örökség nyerte el a Global Peace 
fesztivál elsô díját. Egyhetes nyilvános 
Los Angeles-i vetítést követôen felke-
rült arra a tizenkét alkotást felsora-
koztató listára, amelyek közül 2004 
januárjában választották ki azt az öt 
munkát, amely esélyes lett a dokumen-
tumfilmes Oscar-díjra. Ezek közé már 
nem válogatták be az alkotást.

Mészáros Balázst Nevadában „a folyó 
hôsének” hívták, egy nemzetközi inter-
netes filmfórum New York-i és tel-
avivi bejegyzôje is büszke rá, hogy 
ilyen igazságkeresô emberek is élnek 
közöttünk. Íme:

„Kiváló film a földünket, sajnos ha-
zánkat érintô katasztrófáról, melynek 
fôszereplôje a film kezdetekor csendes, 
visszahúzódó, egyszerû Tisza menti 
férfi, aki e szomorú, de reményteli 
ügyet szívén viselve átalakul az igaz 
ügyért vívott harcában, szembeszáll 
akár egy multinacionális céggel is!”

„Láttuk a filmet a Duna Tv-ben Izra-
elben. Balázsnak sikerült, legalábbis 
részben, elérnie, amiért harcolt, az 
egész világ megismerte. Egy algyôi ha-
lász, aki élete végéig ismeretlen ma-
radt volna, ha nem jön ez a szerencsét-
lenség, de fôleg, ha nem lett volna ilyen 
egyéniség. Igaz, hogy a Hegedüs Pé-
ternek is van ebben része, de ô csak 
hozzásegítette, az igazi hôs az a Mé-
száros Balázs, akit az egész világon 
ismernek, és felnéznek rá. Még sok 
mindent elérhet az életben, de ezt már 
biztos, hogy elérte. Mi itt Izraelben is 
felnézünk rá, és kívánunk neki további 
sok sikert.”

Kapott azért hideget is. Ausztráliában 
élô magyaroktól tizenhárom zsebken-
dôt, hogy ne sírjon már annyit, és au-
gusztusban nyaksálat, hogy azzal kösse 
fel magát. Bosszúsan nyitogatta fel a 
kis postán a neki címzett csomagokat. 
Aztán Koreába invitálták.

–– Meghívott vendég voltam, de csak 
az utolsó percben tudtam meg, vonat 

sem volt már Budapestre, ezért egy 
barátom ismerôse, aki taxis, 68 ezer 
forintért vitt el Ferihegyre, amely 
összeget fél év alatt törlesztettem neki. 
Frankfurtból Szöulba úgy jutottam el, 
hogy nem volt nálam más tudomány, 
mint egy magyar–angol és egy angol–
magyar szótár. Kétszáz euró kölcsön-
pénzzel a zsebemben érkeztem meg, s 
egy nagyon alacsony hölgy várt rám a 
repülôtéren, a feje fölött egy Mr. Mé-
száros táblával. A szótárban a meg-
felelô sort mutatva kommunikáltunk. 
Szállás és étel biztosítva volt, majdnem 
úgy bántak velem, mint egy miniszter-
elnökkel. Olyan környezetvédelmi fil-
meket láttam ott, hogy majdnem sírva 
fakadtam, például a Halál a sas miatt 
címût. Egy gumigyárról szólt, ám a 
forgatása közben megöltek mindenkit, 
végül a teherhordó fejezte be a filmet 
–– mondja megrendülve.

Azt látta mindenhol, hogy az embe-
riség felelôtlen, s a pénz mozgat min-
dent. Látszólag a csúcson volt, idehaza 
még Algyôért kitüntetést is kapott. 
Minden erejét a filmezésre, majd a 
csôdhelyzetbe került halászati szövet-
kezet megmentésére fordította. A hal-
pusztulás után tönkrement a vendég-
látás, a turizmus, a horgászat és a 
halászat. De mindenki talpra állt vala-
hogy, csak a halásztársadalom nem. 
Miután újra kiderült, hogy az állami 
követelésben nem szerepel a kártalaní-
tás, 600 kilométert utazott a Tisza vo-
nalán, hogy összefogja a kárvallottakat, 
de kevesen álltak mellé, hiszen látták, 
hogy évekig semmi sem történt. Ráa-
dásul senki sem figyelt fel a halászok 
gondjaira. Sokan azt hitték, nagy bô-
rönd pénzzel jön majd haza külföldi 
útjairól, de nem így történt. Idehaza a 
befizetetlen csekkek várták. Kiábrán-
dulva a világból összehívott egy zárszá-
madó közgyûlést, majd rendkívüli köz-
gyûlésen lemondott az elnökségrôl.

A fesztiválokon való megjelenése sok 
kölcsönpénzbe került. Ekkoriban még 
meghívták A szólás szabadsága címû 
tévés mûsorba, ahol Friderikusz Sán-
dor faggatta. Az ígéretek ellenére a 
mûsorszervezô társulattól nem kapott 
szállást, a vonatjegyét sem térítették 
meg, így a Nyugatinál a 100 forintos 
bolt lépcsôjén aludt, az intercityn pedig 
tízezer forintra megbüntették, mivel 
nem volt jegye.

Újrakezdte. Pályázott az önkormány-
zatnál, halôrsége mellett mezôôr is lett. 
Ezért már fizetést kapott. Halôrként 
nem akarta hagyni, hogy orvhalászu-
ralom alá kerüljön a folyó algyôi sza-
kasza, küzdött a nyugalmat zavaró 
jetskisekkel, mezôôrként pedig a tol-
vajokat üldözte. Azt mondja: akit meg-
fogott a vízen, az a szárazon ütött visz-
sza, akit a szárazon, az a vízen állt 
bosszút rajta.

–– Hogyan?
–– Betörtek a házamba, ellopták a mo-

toromat, a vízrôl a ladikomat. Ellopták 
a halászeszközeimet, a varsáim köze-
pébe belöktek egy autógumit és fel-
gyújtották. Végül a falu nyugalmat 
szeretô része mellém állt, s aláírás-
gyûjtést követôen elzavartuk a vízisíe-
lôket. De éreztem, hogy ezt a háborút 
én már nem tudom végighadakozni.

Mindezek mellett még azzal is szem-
besült, hogy a tiszai hallal öt év múltán 
sem lehetett boldogulni. Kevés volt a 
vízben, s azt a keveset sem lehetett 
eladni. 2005-ben fogott egy kilencven-
egy kilós harcsát, ám a környékbeli 
csárdák arcátlan ajánlatot tettek neki: 
650 forintot ígértek kilójáért, így nem 
kötött velük üzletet, hanem a barátaival 
megpucolták, és felajánlották az Algyôi 
Faluvédô Egyesületnek.

Mészáros Balázs, a halász, akinek az 

Tizenhárom zsebkendô ükapja is halász volt, 2007-tôl építkezé-
seken dolgozik. Végigjárta Magyaror-
szág helyszíneit, minden arra érdemes 
várost, ahol a multinacionális befek-
tetôk bevásárlóközpontokat építenek: 
Szegedet, Debrecent, Kaposvárt, Szé-
kesfehérvárt, Sopront, és Budapestrôl 
nyolc hónapig haza sem jutott. Pedig 
egy multi ellen küzdött… De nem 
hagyták békén. Halôrként, mezôôrként 
túl sok ellenséget szerzett.

–– Felforgatták a lakásomat. Olyasmit 
vittek el, mint betyár alól a lovat: a 
kutyaházba rejtett csónakmotoromat. 
Most az árvízvédelem miatt megtil-
tották a halászatot, de a folyó itt folyik, 
s hal is van benne. Ha nem lesz hiva-
tásos halászat, akkor még több orvha-
lász lesz.

Régen elvált, két gyermeke fôiskolás. 
A lánya az iparmûvészetire, a fia vil-
lamosipari szakra jár. Élettársával 
megromlott a kapcsolata.

–– Az élettársam látta a szélmalom-
harcomat, azt, hogy nem jutok sem-
mire. Túlélônek nevezett, és túl kell 
élnem, bár anyagilag semmiféle kiutat 
nem látok. Eredeti szakmámba, kábel-
fektetônek már nem mehetek el, hiszen 
a távközléstechnikából eltûntek a ká-
belek. Próbálok munkát találni, de a 
Tiszára is figyelnem kell, hogy ne lop-
ják el mindenemet. Ha felakasztanám 
magamat, annak csak az ellenségeim 
és az orvhalászok és -horgászok örül-
nének. Nemrég az árterületen úszva 
megtaláltam ellopott ladikomat, vissza-
úsztam érte a lakatlevágó vasfûrészem-
mel, s újra elrejtettem valahová. Mert 
újrakezdem a nulláról is! Újra halászati 
eszközöket vásárolgatok, ez ad re-
ményt. Egyfajta cserekereskedelmet 
ûzök. Mivel a magyar halnak nincs 
értéke, amit véletlenül fogok, megfô-
zöm a barátaimnak, ismerôseimnek. 
Cserébe visszahívnak egy-két sörre, 
kaphatok tôlük ötszáz forintot, ha nincs 
pénzem kenyérre sem.

–– Biztosan ismeri Az öreg halász és a 
tenger történetét.

–– Hogyne, a Santiago bácsist. Ô a 
példaképem. Általános iskolában két 
választásom volt: vagy Solohov Emberi 
sorsát elemezzem, vagy Hemingway 
Az öreg halász és a tengerét. Az egyik-
ben a fôszereplô a gonoszsággal, a má-
sikban a természeti erôkkel küzdött. 
Írtam a halászról tizenhét oldalt egy 
franciakockás füzetbe. Nem gondoltam 
volna, hogy nekem mindkét sorsból jut 
osztályrészül.

Mészáros Balázs a ciánszennyezés 
óta mindennap határidônaplóban rögzí-
ti az aznapi történéseket, majd téli es-
téken papírra veti a gondolatait. Mé-
száros Balázst amúgy Algyôn inkább 
Kece Balázsként keressék. Kecének a 
halászháló tartószerkezetét nevezik, s a 
nagyapja hét lólábszárcsontból szer-
kesztett egy kitûnô darabot. Attól fogva 
Kecének hívták ôket, mindenkit Kece 
Balázsnak. Élettere folyókilométeres 
szakaszokban mérhetô.

A vastag mappa címlapján idézet: 
„Ha már minden fát kivágtál, és min-
den halat kifogtál, rájössz, hogy a pénz 
nem ehetô.” Nincs még befejezve az 
írás, várja a kegyelemdöfést. Szerinte 
az 2015-ben jön el, amikor az állam él 
majd monopóliumával, és visszaveszi a 
Tisza Halászati Szövetkezettôl a hasz-
nosítási jogot, a bérvizeket. Mert az 
állam megteheti, hogy nem ír ki új pá-
lyázatot, ha nagyobb a bevétele a hor-
gászati hasznosításból. Aztán végleg 
befellegzik a halászatnak a Tiszán.

De azért titkon mégis bízik benne, 
hogy nem ô lesz az utolsó tiszai halász. 

Varga Attila 
(Magyar Nemzet)
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90 ÉVE FÁJTRIANON
2010. június 6-án Melbourne-ben a 

Trianon Társaság Viktoriai Tagozata 
emlékezett e szomorú évfordulóra. A 
hideg idô ellenére szép számmal je-
lentek meg az emlékezni akarók a 
kopjafa avatásnál és az utána követ-
kezô emlékmûsoron. 

A megemlékezés egy mûvészien ter-
vezett és faragott KOPJAFA avatá-
sával kezdôdött, amelyet készítôje, 
Orbán  István a Melbourne-i összma-

KRÓNIKA 

gyarság számára ajánlott fel. Az ava-
tás elôtt beszédébôl sokat tanultunk a 
magyar néphagyomány e neves kin-
csérôl: hogy minden kopjafának, azon 
levô minden rovátkának, bevésésnek 
és karikának külön üzenete van. Or-
bán István szavai után az egyesületek, 
különbözô csoportok képviselôi elhe-

lyezték a kegyelet virágait a Hôsi Em-
lékmûnél, majd nemzeti színû szala-
gokat kötöttek a kopjafára az együvé-
tartozás jelképeként.

Látogató, ha arra visz utad, a Szent 
István templom, és a Hôsi Emlékmû 
melletti parkba, –– állj meg egy pil-
lanatra –– és halld meg e kopjafa 
üzenetét: Nem, Nem, Soha el nem 
feledjük Trianont!

Emlékezzünk a haza bölcsének üze-
netére: „amit erô és hatalom elvett a 
nemzettôl, azt idô és kedvezô szeren-
cse még visszahozhatja.

 De amirôl a nemzett önmaga lemon-
dott, az /és csak az!/ veszett el vég-
leg...”

A megemlékezés az Ifjúsági Terem-
ben folytatódott, ahol a látogatót az al-
kalomhoz méltóan feldíszített helyiség 
fogadta. A terem közepén Kismartoni 
Tünde elképzelése és kivitelezése 
alapján készült kereszt állt, amire Ma-
gyarország térképe volt kifeszítve. 
Alatta a hármas halmon, amin a Szent 
Korona mása volt elhelyezve, a szín-
pad elôtt baloldalon a Kárpáthaza 
nagytérképe foglalt helyet. Ezt a tér-
képet vitték a hazaszeretô lelkes fia-
talok 2005-ben a 85. évi megem-
lékezésen. A színpad jobb oldalán a 
Trianon zászló volt látható.

A mûsor  zászlóbevonulással kezdô-
dött amit ôsi magyar himnuszunk, 
Boldogasszony anyánk megható éne-
ke kísért. Majd felállva a Hitvallás 
hangzott el, amit egy perces néma 
tiszteletadás követett az elhunyt hô-
sökre emlékezve. Ezt követte a Kis-
martoni Tünde által írt Felajánló Ima, 
amit Pappné Szarka Etelka mondott 
el. Majd a Trianon megemlékezések 
jólismert személye Pálos István vette 
öt a szót. Trianon fájdalmáról beszélt, 
de reménykeltôen fejezte be. 

A Köszöntôt Pappné Szarka Etelka 
Elnökasszony mondta el. 

Majd a Megemlékezést Szegedi Mi-
hály Elnökhelyettes olvasta fel.

Ezután Zenemûhely következett ma-
gas színvonalú elôadásával, ahol elsô 
számuk P.Mobil Ôshaza címû remek-
mûve volt. A következô szám Kor-
morán: Jöjjön el a Te országod, 
megható zenéje. Itt kell kiemelnem a 
Zenemûhely tagjait a kiváló elôadás 
elismerése képen: Hegedûs József, 
Papp Ferenc, Náday Ingrid, Beny-
he-Csuka Beáta és Dénes Zsuzsa.

Következô szám Antal Péter Tria-
nontól tovább címû verse következett, 
amit a Trianon Társaság felkérésére 
erre az alkalomra írt. A verset mély 

Tisztelt gyászoló gyülekezet,
Tisztelt gyászoló Család,
A Magyar Központ vezetõi nevében, kérem, fogadják legõszintébb rész-

vétünket e szívszorongató gyászban.
Elment... átkélt... a szeretett férj, édesapa, nagypapa, honfitársunk, 

MAGYAR. Faith Ferenc, Feribácsi ahogyan legtöbben ismerték, több 
mint fél évszázada szorgoskodott magyar közösségünk építésén, fenntar-
tásán, megmaradásán. Sok magyar bevándorló emlékszik Feri bácsi 
készséges segítségére; állami, hivatali, vagy munka-ügyek intézésében.  
Közösségünk szervezett alakulatait, a cserkész mozgalmat, tánccsoportot, 
színjátszó csoportot kezdeményezte. Ezek lettek a Westgart-i Magyar 
Ház magvai, melybõl, 30 esztendõvel ez elõtt, megépült ez a gyönyörû 
építmény, melyet Magyar Központnak tudunk. Feribácsi, mindkettõ lét-
rehozatalában, oroszlánrészt vállalt, és teljesített. Sosem volt túl fáradt 
ahhoz, hogy ne tudta volna megcsinálni még azt a kicsit, amit még éppen 
kellett; sosem volt az, hogy, én már csináltam eleget. Meghallgatta, ha 
panasz volt, és oltalmazta a panaszost; sokrétû tudása és tapasztalatai, 
bölcs tanácsok és megoldások forrása volt; átható tekintetével leplezte le 
a kérdést, még mielõtt elhangzott volna, és jött a megnyugtató válasz.

A sok munkától a test elfáradt, pihenni kívánt; a nemes lélek Terem-
tõjénél oltalmat talált. 

Feribácsi, KÖSZÖNJÜK munkád, mindent, amit értünk tettél, ezért 
a magyar közösségért és nemzetedért. Életed, követendõ példa, világító 
torony, mely irányt mutat nemzedékeknek. Távozásod pótolhatatlan ûrt 
hagyott közösségünkben, ám nyomod megmaradt, minden beépített tég-
lában, a ligetben a magas fenyõk hûs árnyékában,  szeretett könyvtáradban 
a könyvek csendes suttogásában.Feribácsi, köszönjük a sorsnak hogy 
Veled lehettünk, hogy nekünk adott, hogy alkotó tevékenységed gyümöl-
cseinek részesei lehettünk. Isten Veled. Imádkozunk  Mennyei Atyánkhoz, 
adja meg méltó helyed országában. Nyugodjál Békében.

Bakos János 

IN MEMORIAM
Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Emléke örökké él.

vitéz BÁNYAY LÁSZLÓ
1925—2004

halálának évfordulóján soha el nem múló szeretettel,
fájó szívvel emlékezünk reá.

Örökké szeretô, gyászoló felesége Irén 
és családja

Köszönetnyilvánítás
Varró Ildikó ezuton is köszönetét fejezi ki 
rokonainak, barátainak, ismerôseinek, kik 

András férjemet
utolsó útjára, elkisérték, valamint 

mindazoknak,
akik rajtuk kivülálló okok miatt nem tudtak 

résztvenni a temetésén, 
de megemlékeztek, részvétüket nyilvánították, 

lélekben együtt gyászolták velem 
András elhunytát.

Nyugodjon békében

kedves ismerôsöm szavait..... 
„Néhányan öregek, akik csak most 

kezdjük megszokni a modern zenét 
nem gyôztük csodálni: hát ezen a -
színvonalon is lehet Ôsi magyar érté-
keket elôadni?” Hát lehet! Köszönjük.

Könnyeztetô volt nézni ezeket a rock-
en-rollon nevelkedett Y generrácios 
gyereklányok milyen megérzéssel ad-
ták elô az ôsmagyar mitológia legen-
dáját. Nevüket hadd említsem, Low-
recz Christina, Papp Etelka, Papp 
Emese, Jobbágy Erika, Taylor Ma-
deline, a szüleik, A táncot betanította 
Huszár Jutka és a Gyöngyösbokréta 
vezetôi, minden dicséretet megérde-
melnek...

Végül a Himnusz eléneklésével ért 

átérzéssel Incze Margit adta elô. 
Ezután egy film részlet került leve-

títésre: elsô rész a Trianon filmbôl 
volt, ahol Nemeskürthy István 
mondta el gondolatait, A Békedik-
tátumról, majd az idén 2010 június 4-
én Versailles-i Palota elôtt megren-
dezett nagygyülés egyik résztvevôje 
Rácz Sándor lelkes beszéde követ-
kezett.  

A filmet összeállította Kismartoni 
Tünde.

Ezt követte újra a Zenemûhely nagy-
szerû elôadásában Kormorán: Mia-
tyánk.

A magasszínvonalú mûsort a Gyön-
gyösbokréta kiváló táncosai fejezték 
be a Honfoglalás címû film zenéjére, 
Az öt elem –– tûz, víz, föld, levegô és a 
szeretet felajánlása. Itt idezném egy 

véget az idei megemlékezés.
A Triannon Társaság köszönetét sze-

retné kifejezni mindazoknak, akik 
idejüket áldozva hozzájárultak az em-
lékmûsorhoz:
Zenemûhely, Orbán István, MHTV 

munkatársai, Magyar Központ ve-
zetôsége a teremért.
Szent László Társaság és Rend, 

Vitézi Lovagrend, Erdélyi Szövet-
ség, Cserkészek, Magyar Gárda, 
Gyôri Izuka (Sütemény eladásért).

És köszönet minazoknak akik eljöt-
tek, hogy velünk emlékezzenek,

 MERT NEKÜNK MÉG MINDIG 
FÁJ TRIANON.

A Jóisten áldja meg Nemzetünket és 
Szent Hazánkat!

Pappné Szarka Etelka 
Elnökasszony
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SPORT 
Sándor kért fel, nyilván ismerte a fo-
ciszeretetemet. Szóval felhívott, meg-
kérdezte, lenne-e kedvem segíteni ne-
ki. Nem sokat gondolkodtam, szinte 
rögtön válaszoltam is: vállalom. Neked 
szívesen segítek, Sanyi, mondtam. 
Rendbe kell tenni a magyar labdarú-
gást, bár a rendetlenség, sajnos, nem 
csak a pályákon, országosan is jellem-
zô.

— Tudják már, hogy mit örököltek?
– Errôl még csak halvány sejtéseink 

vannak. Ám az mindenképpen pozití-
vum, hogy az új elnökségben minden 
egyes tag szinte azonos arányú sza-
vazatot kapott, és ez a feltétlen bizalom 
összefogásra, tenni akarásra sarkall 
mindenkit.

— Hallottam már az egyik nyilatko-
zatát, amely szerint szeretné hazahozni 
a külföldi csapatoknál számításba nem 
vett tehetségeket. Hogyan képzeli?

– Nézze, én büszkén vallhatom, hogy 
akadémiai munkásságom során na-
gyon sok tudóst, szakembert tudtam 
már hazacsábítani a világ minden ré-
szérôl. Úgy gondolom, hogy a magyar 
tehetségek, akik külföldi csapatokhoz 
kerülnek, ám ott legfeljebb a tar-
talékok kenyerét eszik, jobban járnak, 
ha itthon maradnak. Szem elôtt lesz-
nek, a szurkolók is többen váltanak je-
gyet a meccsekre, egyszóval azt gon-
dolom, mindenki jól jár. De azt is 
elmondhatom, hogy az MLSZ új el-
nöksége nemcsak beszélni fog, hanem 
tenni is a magyar utánpótlásért.

— Újra életre hívják a Bozsik-prog-
ramot?

— Igen. Szeretnénk a Bozsik-prog-

ramot az eredeti formájában felé-
leszteni. Mert jól tudjuk, a fiatal fo-
cisták fejlôdését nekünk kell bizto 
sítanunk. A magyar játékosok értékét 
is az szabja meg, hogyan szerepel az 
ország válogatottja. És nemcsak hang-
zatos beszéd, hanem mindenki számá-
ra megtiszteltetés legyen a magyar 
válogatott meze. De azzal is tisztában 
vagyunk, hogy ennek alapjait gyerek-
korban, az iskolai testnevelés- órákon 
kell letenni.

— Az egészségre nevelésbôl tud 
meríteni majd a labdarúgás?

— Igen, pontosan így van. Valamit 
tenni kell, mert kevesen tudják, hogy 
ma Magyarországon hét évvel ala-
csonyabb a férfiak átlagéletkora, mint 
az Európai Unióban. Amikor elvállal-
tam az elnökségi tagságot, többek kö-
zött ez is motivált.

— Hogyan képzelik a stadionok 
felújítását?

— A korábbi Orbán-kormány is terv-
be vette, sôt részben meg is valósította 
abból a programból, amelyet a lé-
tesítmények felújítására eltervezett. 
Most is nagy feladat, hogy olyan kö-
rülményeket teremtsünk a pályákon, 
hogy családok, szervezett iskolai cso-
portok is bátran látogathassák a foci-
meccseket.

— Igen ám, de ott van a futball-hu-
liganizmus.

– Ezzel kapcsolatban csak azt sze-
retném mondani, hogy ha Angliában 
rendet lehetett teremteni a stadionok-
ban, akkor nem hiszem, hogy ez Ma-
gyarországon ne sikerülhetne. Tör-
vények kellenek, és olyanok, akik e 
törvényeket be is tartatják.

— Alig egy hete elnökségi tag. Van 
már rálátása, hogy mi a magyar lab-
darúgás legneuralgikusabb pontja?

— Némi rálátásunk van, de igazából 
erre Csányi Sándor elnök tudna napra-
készen válaszolni.

— Tudjuk, hogy egy fia és egy lánya 
van, és hogy ön sportol. De a gyerme-
kei sportolnak-e?

— Igen. A fiam rendszeresen tenisze-
zik, szerepel a csapatbajnokságon, a 
lányom nem sportol, ô sokszoros anya, 
én meg ezáltal sokszoros nagypapa 
vagyok. 

— Sok szép tervet hallhattunk 
önöktôl, de mi történik, ha mégsem 
sikerül, ha kudarcot vallanak?

— Amit vállaltunk, azt a legjobb in-
dulattal és segítô szándékkal tettük. 
Igen mélyrôl próbáljuk kimozdítani a 
magyar labdarúgás szekerét. Ezért, 
bár sosem szokásom, de türelmet, idôt 
és társadalmi összefogást kérek az 
emberektôl. A labdarúgás, mindany-
nyian tudjuk, nemzeti ügy Magyaror-
szágon.

— Akkor úgy kérdezem: ha egy év 
múlva ismét leülünk beszélgetni, mi-
vel lesz elégedett?

— Akkor leszek elégedett, ha meg-
valósítjuk azt a nevelési programot, 
amelyet említettem. És nem utolsó- 
sorban akkor lennék elégedett, ha a 
magyar válogatott az ôsszel kezdôdô 
Eb-selejtezôkön és a jövô évben már 
nemcsak olykori felvillanásokra lenne 
képes, hanem némi tudatosságot is 
mutatna.
Burkovits Ferenc(Magyar Hírlap)
Kapushibával a Debrecené a 

Szuperkupa
A Debrecen labdarúgó csapata hazai 

pályán egy góllal verte a Videotont a 
Szuperkupáért. Ezzel minden hazai 
trófeát begyûjtött idén, ugyanis ta-
vasszal megnyerte a bajnokságot, a 

Magyar Kupát és a Ligakupát is.
A DVSC-TEVA gyôzelemmel a ti-

zenharmadszor kiírt Szuperkupa tör-
ténetének legsikeresebb együttese 
lett, ugyanis ötödször nyerte meg, ed-
dig a négyszeres gyôztes Ferencváros-
sal állt holtversenyben.

A bajnoki ezüstérmes Videoton má-
sodszor lépett pályára a Szuperku-
páért, ezt megelôzôen 2006-ban szintén 
a Debrecennel szemben maradt alul. 
A debreceniek gyôztes gólját Szakály 
szerezte a 66. percben.

A mérkôzésen nem jelentek meg a 
hazai ultrák, akik így tiltakoztak a 
találkozó megrendezése ellen, míg a 
Videoton vezetése az összecsapás elôtt 
kijelentette, hogy gyôzelme esetén a 
trófeát átadja a bajnok és kupagyôztes 
debrecenieknek.

Sokkal aktívabb DVSC lépett pályára 
a szünet után. Szakály a hajdúsá-
giaknak egy szép fejessel szerezett 
vezetést — igaz a kapus nagyot hibá-
zott —, amely a gyôzelmet és a Szu-
perkupát jelentette Herczeg András 
tanítványainak.
DVSC-TEVA — Videoton FC 1-0 

(0-0)
Debrecen, 1000 nézô, 
Gólszerzô: Szakály P. (66.)
A Gyôr fordított, továbbment az 

EL-ben
Hátrányba került a Gyôri ETO az 

Európa Liga elsô fordulójának hazai, 
visszavágó mérkôzésén, de még az 
elsô félidôben egyenlített. A második-
ban pedig még két gólt lôtt a Nyit-
rának, így jutott tovább. A ZTE a 
hosszabbításban kapott ki az albán FK 
Tiranától, így kiesett. A rendes játék-
idô utolsó percében tizenegyest hi-
báztak az albánok.

Az Európa Ligában érdekelt magyar 
csapatok közül mindkettô idegenbeli 
döntetlennel rajtolt. A Gyôr a szlová-
kiai Nyitrán ért el 2-2-es döntetlen, a 
Zalaegerszeg gól nélküli meccsel tér-
hetett haza Tiranából.

Csütörtökön játszották a visszavágó-
kat, a Gyôr a tizedik percben itthon is 
hátrányba került az elsô meccshez 
hasonlóan. Hodúr lôtte a gólt, miután a 
jobb oldalon elfutott Sloboda és pon-
tosan adott középre.

Tíz percig sem kellett azonban várni 
az egyenlítésre, Koltai visszafejelt lab-
dájára Alekszidze érkezett a legjobb 
ütemben, és kihasználta a nagy hely-
zetet.

A második félidô eleje unalmas volt, 
Tokody lövése után — bravúrral há-
rított a kapus — azonban egyre inkább 
átvette a meccs irányítását a Gyôr, 
Nicorec pedig a vezetést is megsze-
rezte, amikor egy beemelt labda után 
ziccerbe került.

Az észt Kink a hajrában többször 
nem célzott olyan pontosan, mint az 
elsô meccsen, de a 93. percben belôtte 
a Gyôr harmadik gólját, ami a pár-
harcban neki is a harmadik gólja volt. 
A gyôzelemmel a továbbjutás nem 
volt kérdéses. A Gyôr a következô for-
dulóban a kazah Atyrauval játszik.

A ZTE az FK Tiranával megint 0-0-ra 
végzett 90 perc után. Ebben viszont 
óriási szerepe volt Vlaszák Gézának, 
aki az utolsó percben tizenegyest há-
rított lábbal.

A 105. percben Balázs elônyhöz jut-
tathatta volna a hazai csapatot, de 
nagy helyzetben centikkel mellélôtt.

A hosszabbításban Karabeci megpat-
tanó szabadrúgása utat talált  a kapu-
ba, a ZTE-nek nem volt válasza, így a 
holland Urechttel a Tirana játszhat.

A második fordulóban kapcsolódik 
be a Videoton, amelyik a szlovén Mari-
borral játszik.

Jegyzôkönyv
Európa Liga-selejtezô, 1. forduló, 

visszavágó:
Gyôri ETO FC-FC Nitra (szlovák) 

3-1 (1-1)
Gyôr, 5000 nézô,
Zalaegerszegi TE-KF Tirana 

(albán) 0-1 (0-0, 0-0, 0-0)
Zalaegerszeg, 3500 nézô,
Továbbjutott: a Tirana, 1-0-s ösz-

szesítéssel
Döntetlenre mentette BL-meccsét a 

DVSC

Bajnokok Ligája-selejtezô, 2. forduló, 
elsô mérkôzés
Levadia Tallinn (észt) — DVSC-

TEVA 1-1 (0-0)
Tallinn, 2000 nézô, 

* * *
A kényelmesen futballozó Debrecen 

hátrányba került Tallinban, de a 90. 
percben Rezes László góljával kie-
gyenlített a BL-selejtezôn. Az 1-1-gyel 
a Levadiát tavaly is kiütô Debrecen az 
esélyes, de 20 percnél többet kell fut-
ballozni.

A BL-ben szerepelt csapatból csak 
négy játékossal a kezdôjében lépett 
pályára a Debrecen a BL-selejtezô má-
sodik fordulójában Tallinban, ahol 
szinte pontosan egy évvel ezelôtt 1-0-
ra nyert.

Lassan kezdôdött a mérkôzés, sokat 
hibáztak a csapatok, a szezonbeli elsô 
meccsét (a Szuperkupa-döntôt nem 
számítva) játszó Debrecen pontat-
lansága miatt enyhe fölényben játszott 
a Levadia. Távoli lövésekkel próbál-
koztak, veszélyes helyzet nem alakult 
ki egészen a 25. percig.

A Loki a félidô közepénél összeszedte 
magát, ott tartotta a labdát az ellenfél 
térfelén, Szakály egy szép testcsel 
után jó lövéssel próbálkozott, de a 
kapufa külsô felérôl kipattant a labda. 
A magyar bajnok átvette a játék irá-
nyítását, Bódi és Czvitkovics is gólt 
szerezhetett volna, de a Levadiának is 
volt közben komoly helyzete: Nahk 
szabadrúgásból óriási kapufát lôtt.

A szünet elôtt kiegyenlítettebb lett a 
játék, a Debrecen jól védekezett, de a 
támadóharmadban keveset mutatott. 
A második félidô elején újra a Loki 
szerezhetett volna gólt, de Kiss Zoltán 
elôretörése után Coulibaly nem érte el 
társa passzát.

Az 59. percben vezetést szerzett az 
észt bajnok. Nahk beadására nem jött 
ki Malinauskas, Komlósit megverve 
Neemelo a léc alá bólintott. A bekapott 
gól benne maradt a kényelmesen fut-
ballozó Debrecenben, a Levadia vi-
szont felpörgött, Malov jó helyzetbôl 
kevéssel lôtt mellé, nem sok hiányzott, 
hogy komoly hátrányba kerüljön a 
Loki.

Herczeg András támadókat cserélt, 
fölénybe is került a Debrecen, de a 
Levadia kapusa, Kaalma nagyokat 
fogott, Czvitkovics szabadrúgása után 
egy csapattársról kapura pattanó lö-
vésnél is óriásit védett. Az utolsó 10 
percet ellenfele térfelén töltötte a DV-
SC, a kevés fantáziával szôtt táma-
dások kicsit felgyorsultak, és a talli-
niak is fáradtan mozogtak, mégsem 
akart összejönni az egyenlítés.

A 90. percben két csereként beállt 
támadó hozta össze a magyarok gólját, 
Dombi verte meg az emberét a jobb-
szélen, beadására Rezes érkezett a 
rövid sarokra, és az emberét mege-
lôzve, szép mozdulattal pörgetett a 
hosszú sarokba.

A döntetlennel jó esélye van a tovább-
jutásra a Debrecennek, amely nem 
sokat mutatott Észtországban , de így 
is megfelelô eredményt ért el. 

A professzor 
gyógyítást ígér 

Egy akadémikust — Vizi E. Szil-
vesztert, a Magyar Tudományos Aka-
démia korábbi elnökét — is bevá-
lasztottak a Magyar Labdarúgó-szö 
vetség alig egy hete alakult, új el-
nökségébe. A ma is aktív agykutató 
orvosprofesszor hisz abban, hogy 
Csányi Sándor MLSZ-elnökkel mara-
dandót tudnak majd alkotni. A pro-
fesszor irodájában „futballoztunk”.

— Annak idején focizott valamilyen 
szinten?

— Focizni nem fociztam, de azért 
igazi sportembernek vallom magam, 
hiszen a fizikumom karbantartása ér-
dekében a mai napig rendszeresen 
teniszezem. Élvonalbeli sakkozó va-
gyok, elsô osztályú tornász voltam, 
harmincöt éve szakosztályelnöke va-
gyok az OSC-nek, és tiszteletbeli el-
nöke a Pont Klubnak. De hogy a focit 
se hanyagoljam, a helyszínen láttam 
Deák Bamba egy bajnokságban lôtt 
ötvenedik gólját.

— Sokakat meglepett, hogy önt is az 
MLSZ elnökségébe jelölték. Hogyan 
jött a felkérés?

— Mi, magyarok már csak ilyenek 
vagyunk. Mert bizton állíthatom, hogy 
csak szép hazánkban meglepetés az 
ilyen fajta felkérés. A hét végén kül-
földön voltam egy kongresszuson, és 
ott találkoztam egy bank elnök-vezér-
igazgatójával, aki talán nem mellesleg, 
a Bayern München elnökségének tag-
ja. Tôle tudom, hogy soha életében 
még a futball-labda közelében sem 
járt. Jó lenne, ha idehaza is tudomásul 
vennék, hogy egy sportszervezet el-
nökségébe sem mindig sportolók fog-
lalnak helyet. De egyébként Csányi 

Kassai Viktor: Könnyebb volt a vb, mint az NB II.
Kassai Viktor, a futball-világbajnokságon négy meccset — köztük az egyik 

elôdöntôt - vezetô bíró úgy érzi sikeres munkát végeztek Dél-Afrikában, amihez 
nagyban hozzájárult a játékosok viselkedése is.

Hazaérkezett Kassai Viktor futballbíró a dél-afrikai világbajnokságról.
„Nagy kihívás volt és egyben szakmai elismerés, szerencsénk volt, mert a 

csapatok partnerek voltak, alapvetôen segítettek minket, hogy ne égjünk be az 
elôdöntôn. Nem könnyû játékvezetôként bejutni  abba a körbe, ami elôdöntôt 
vezethet” — nyilatkozta az MTI-nek.

Neki és asszisztenseinek azért sikerülhetett, mert a bíróküldôk elégedettek 
voltak korábbi három meccsükkel, és a bizottság kiválasztotta ôket a Német-
ország-Spanyolország-rangadóra .

Kassai szerint a világbajnoki meccseket gyakran könnyebb vezetni, mint egy 
NB II.-es mérkôzést, mivel különbözik a játékosok viselkedése és hozzáállása.

Legfontosabb meccse — szemben a késôbbi döntôvel — abszolút sportszerû 
volt, lapot sem kellett adnia, ami korábban még nem fordult elô vb-elôdöntôn

A finálét úgy kommentálta, „1-0 lett; nem szurkoltunk senkinek”.
Erôs Gábor asszisztens — aki tíz éve dolgozik együtt Kassaival — a 

repülôtéren elmondta, hogy nagyon büszkék teljesítményükre.
„Viktorral 2006 óta dolgozom együtt, és azóta vettünk részt abban a projekt-

ben, amit a FIFA szervezett, és eljuttatott minket a vb-ig” — mesélte Vámos 
Viktor, a másik asszisztens.

Felidézte, hogy 2007-ben, a Kanadában rendezett U20-as vb-n fújtak, 2008-ban 
a pekingi nyári olimpián, ahol a döntôt vezették, tavaly pedig Nigériában, az 
U17-es világbajnokságon vettek részt. Az asszisztens szerint ezek fontos állo-
másai voltak az útnak, ami végül a világbajnokságig vezetett.

Kassai Viktor, Erôs Gábor és Vámos Tibor a Brazília-Észak-Korea és a Mexi-
kó-Uruguay csoportmeccsek után a Ghána-Egyesült Államok nyolcaddöntôt, 
majd a Spanyolország-Németország elôdöntôt vezette. 
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1. Dánia fôvárosa Koppenhá-
ga, 2. Az atlétikáé, ezen belül a nôi 
magasugrásé. Ô ugrotta eôször át a 
kétméteres mgasságot, 3. Az  Amazo-
nasz menti ôserdôket, 4. Sebestyén 
Júlia, 5. Katona József, 6. Száztizen-
négybôl, 7. Dés László, 8. Tirpákoknak, 
9. Pecérnek, 10. Montecuccoli,.

E heti kérdéseink:
1. Melyik korban és kik viselték a 

peploszt?
2. Ki a védôszentje Csehországnak?
3. Melyik szovjet zeneszerzô írt ope-

rát Lev Tolsztoj Háború és béke címû 
regényébôl?

4. Melyik a Föld legkisebb tengere?
5. Mi volt a címe Hofi Géza elsô önál-

ló nagylemezének?
6. Hogy nevezték az ENSZ elôdjeként 

1919 és 45 között mûködô szervezetét?
7. Hogy nevezzük német eredetû szó-

val a bérházak függôfolyosóját? 
8. Kinek a naplójából ismerhettük 

meg a Magellán-expedíció történetét?
9. Mit csinál az aki bazsalyog?
10. Melyik város a székhelye Kréta 

szigetének?
A válaszokat jövô heti számunkban 

közöljük.
Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
A feleség nagyon szomorú és ag-

gódik, mert az anyja súlyos betegen 
fekszik a kórházban. Míg dolgozik, 
elküldi a férjét, hogy nézzen utána, 
hogy van az anyja. Alig egy óra múlva 
hívja a férje telefonon, kérdi a fele-
ség:

— Hogy van a mama?
— Anyádat bármelyik pillanatban 

hazaengedhetik.
— Micsoda? A mama már jobban 

van? És hazaengedik az intenzív osz-
tályról?

Mi történt, mesélj!
— Nem tudom, még csak be sem 

engedtek hozzá. Ebben az állapotban 
tilos a látogatása. Részleteket sem 
közöltek, de az fôorvos azt mondta, 
hogy készüljek fel a legrosszabbra..

* * *
Férj siet a feleséghez:
— Drágám, az anyád alig fél órája 

kiesett az erkélyrôl.
— És csak most szólsz???
— Eddig nem bírtam megszólalni a 

röhögéstôl...
* * *

Kovács anyósát megrúgja a ló, az 
öregasszony belehal a sérülésbe. A te-
metésre nagyon sokan elmennek, még 
a környezô falvakból is.

— Mennyi ember! — csodálkozik 
Kovács barátja. — Ennyire szerették 
az anyósodat?

— Ugyan! Mind a lovamat akarja 
megvenni...

* * *
— Az anyósom kôhajításnyira lakik 

tôlünk. Pontosan tudom, mert naponta 
többször is megdobálom.

* * *
Az anyós meglátogatja a fiatal háza-

sokat. Becsönget. Az ifjú férj nyitja az 
ajtót. Anyós:

— Nem haragszol kis szívem, ha itt 
maradok egy pár napig?

Férj:
— Felôlem maradjon ott — és be-

csukja az ajtót.
* * *

A feltûnôen idegesen viselkedô sef-
test megszólítja a cimborája:

— Mi bajod öregem? Látszik, hogy 
sík ideg vagy.

— Ne is mondd, nem megy az üzlet, 
elfogyott pénzem, elromlott a kocsim, 
ráadásul anyósom jelezte, hogy hoz-
zánk költözik... Jut eszembe, eladom 
neked, mennyit adsz érte?

— Hülye vagy te? Semmit.
— Áll az alku. Tiéd.

* * *
Autóbalesetet szenved egy család. 

Az anyós, mivel nem volt bekötve, 
kirepül az ablakon és meghal, a család 
többi tagja kisebb sérülésekkel meg-
ússza.

A helyszínelô rendôrnek feltûnik, 
hogy a családfô rezzenéstelen arccal 
válaszol a kérdésekre. Szemrehányóan 
megjegyzi:

— Elnézést, Uram, de az Ön anyósa 
az imént halt meg. Ez nem jelent Ön-
nek semmit?

Mire a férfi:
— Bocsánat biztos úr, ha magának is 

így fájna mindene az ütközéstôl, mint 
nekem, magának se lenne kedve rö-
högni...

* * *
— Miért nem lehet az anyóssal 

bújócskázni?
— Mert ki az a hülye, aki megke-

resné.

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Semmi sincs a helyén

Sok honfitársam reggelizés közben 
olvas újságot, ami a feleségek szerint 
egészségtelen —— rájuk nézve való-
ban. Ha ugyanis a férj belemerül az 
újságba, szegény asszony képtelen be-
számolni emberének, hogy mit álmo-
dott éjszaka, s így beleszorul a mon-
danivalója, ami idôvel kínos belsô fe-
szültséget okoz, és ez a nap folyamán 
egyre fokozódik. Amikor a férj munka 
után fáradtan hazatér, nejében az idô-
közben felgyülemlett, visszafojtott 
düh már a robbanás határán áll. Tehát 
a reggeli újságolvasás a hitvestárs 
szempontjából tényleg helytelen. Erre 
való tekintettel igyekszem rövidke 
szusszanatokat írni, hogy azt bármely 
pillanatban meg lehessen szakítani. 
Egy hosszabb lélegzetû értekezést is 
félbe lehet hagyni, de, ha egy ilyenbôl 
kilép az olvasó — miközben a nej csak 
mondja a magáét —, ember legyen a 
talpán, aki visszatalál a megszakított 
sorba. Mint már sokszor említettem, 
az információk olyan áradata zúdul 
ránk, hogy szinte képtelenség földol-
gozni, nem kevesen szellemi „csömört” 
kapnak. Az ilyen panaszokra való te-
kintettel igyekszem jelentéktelen ap-
róságokról sutyorogni. Hosszabb cik-
keket inkább ágyban, elalvás elôtt 
ajánlatos olvasni, fôleg azoknak, akik-
nek nem akad más dolguk nyoszolyá-
jukban…

* * *
Van már harminc éve, hogy egy régi 

barátom látogatott meg szeretett ha-
zámból. Kedveltem ôt, mert eredeti 
humora volt, s egyben jó elôadó ké-
pességgel rendelkezett, apró kis ese-
teket is színesen, szellemesen tudott 
elôadni, mint például az alantit is. Idô:
1979.

„A városi lárma elôl kimenetem du-
nafüredi kis telkecskémre, nyeseget-
tem a szôlôt, kapálgattam a virágágyá-
sokat, salátával, zöldséggel bíbelôd-
tem. Hellyel-közel a fû is megnôtt szép 

nagyra, mivel régen nem kaszáltam le 
már majdnem térdig ért. A szerszámos 
bódéból elô vettem a sarlóm, ám meg-
lepetéssel láttam, hogy a markolata 
sajnos elkorhadt. Sebaj — mondom —, 
elcsámborgok a közeli ÁFÉSZ boltba, 
és veszek egy új fogantyút. Beléptem 
a boltba és kértem egy sarlónyelet. 
Igencsak meglepôdtem, amikor a 
suttyólegény vigyorogva közölte, már-
pedig sarlónyél nincs. Takarékos em-
ber vagyok, de kényszerûségbôl elha-
tároztam, hogy vásárolom egy új sar-
lót nyéllel együtt. Leesett az állam, 
amikor kiderült, hogy nincs sarló. Mi-
vel a kalapácsom elkeveredett vala-
merre, gondoltam, ha már itt vagyok, 
veszek egyet. Erre a kereskedôsegéd 
sunyi pofával mondta: — Kedves 
uram (meglepett, hogy nem elvtársnak 
szólított), igen sajnálom, de nincs se 
sarló, se kalapács. Azt hittem, hogy ott 
helyben megcsap a ferslóg az örömtôl, 
közel jártam a gutaütéshez. Létezne, 
hogy vége a vörös uralomnak? Ez nem 
lehet igaz! Kora hajnalban keltem, 
tehát még nem olvastam az aznapi 
újságot, ám a fiatalember tájékozot-
tabb, mint jómagam. Hazaiszkoltam 
és elôkaptam a Népszabadságot. Meg-

döbbenve láttam, hogy a lap felsô bal 
sarkában ott virít: Világ proletárjai 
egyesüljetek! Nagyot csalódtam, még-
is van sarló-kalapács. Mint mondám 
ennek harminc esztendeje. Azóta el-
tûnt a sarló-kalapács rémuralom, és 
átadta helyét — több milliárdos 
adósságot hagyva maga után — a 
kapitalizmus nyújtotta „jólétnek”.

Hasadóanyag
Nem tudok képmutató lenni, érzel-

meim kiülnek az arcomra, s ebbôl már 
sokszor támadt kellemetlenségem. 
Számtalan esetben tapasztaltam, hogy 
nem éppen bizalomgerjesztô ábráza-
tom fôleg az egyenruhásokat irritálja, 
valószínûleg azért, mert magam sem 
rajongok az uniformist viselôkért. 
Kivétel a pénzes postás, akit mindig 
tárt karokkal fogadnák, ha csengetne. 
Nekem eszembe se jutna megmarni 
azt a postást, aki pénzt hoz a házhoz, 
míg a kutyák nem válogatnak.

Egy bolond százat csinál, — mondja 
a bölcs csunguz —, és ebben sok  
igazság rejlik. Ugyanis, ha tilos helyen 
parkolok a kocsimmal, perceken belül 
legalább öten állnak mellém. Mikor 
aztán megjelenik a rendek ôre — 
ilyenkor villámgyorsan elô kerül —-, 
én vagyok az  elsô, akit kipécéz ma-
gának, s máris ugrik a 20 márka bün-
tetés. Ezt is megemelték, de a nyug-
díjamat nem. Amíg a „varga” felírja az 
adataimat, addig a többi úrvezetô 
csendben röhög a bajusza alatt (raj-
tam) és gyorsan kereket old. Mindezt, 
mint említettem képes felemnek kö-
szönhetem. Ami az egyenruhát illeti, 
amikor még aktív muzsikusként ke-
restem kenyeremet, a kocsmába beté-
rô katonákat — bôvebb borravaló 
reményében — kivétel nélkül ezredes 
úrnak szólítottam —, még akkor is, ha 
csak egy egyszerû káplár volt. Meg 
kell azonban jegyeznem, hogy bizo-
nyos esetekben egy tizedes igen nagy-
hatalommal rendelkezik, s erre újonc-
koromból emlékszem, amikor szalma-
zsákot tömetett velem a laktanya ud-
varán. A vámosokkal szemben meg 
különösen bizalmatlan vagyok, s mivel 
viszolygásom lerí a „cifferblattomról”, 
ez a határon való átkeléskor a vám-
vizsgálatnál nem éppen elônyös. A fi-
náncokkal szembeni tartózkodásom 
akkor kezdôdött, amikor a hatvanas 
évek vége felé elkezdtem kijárni nyu-
gatra kultúrát terjeszteni különféle 
kocsmákba, lebujokba. Hazatérésem-
kor a „libák” — így gúnyolták a vám-
ôröket — elôtt olyan érzés fogott el, 
mint amilyen a szegény egérkén vesz 
erôt, amikor odalökik a vipera elé reg-
gelinek az állatkert terráriumában. 
Mindezt azért löttyintem elôre, mert 
amikor a sydney-i repülôtéren kiszáll-
tam a Jumbo-Jetbôl, sajnos nem fe-
hérruhás lánykák vártak rám mirtusz-
koszorúval a homlokukon, kezükben 
pálmaággal, hanem gyanakvó tekinte-
tû ausztrál spenótbakterek. Egyikük 
rám pillantott vizsla szemekkel, magá-
hoz intett és megkérdezte: — Have 
You… ám a többit nem értettem, csak 
néztem, mint aki békát nyelt. Szeren-
csémre mellettem állt egy angolul jól 
tudó német úr. Aki látva elanyátla-
nodottságomat, azonnal tolmácsként 
ajánlkozott. Kiderült, hogy a kengu-
rúpecér aziránt tudakozódott, hogy 
van-e nálam HASADÓANYAG. Majd-
nem hanyatt esett, amikor rá vágtam: 
— Yes! Erre a derék német ellépett 
mellôlem, s a körülöttem állók is el-
húzódtak közelembôl, nyílván féltek a 
sugárfertôzéstôl. Gyorsan felnyitot-
tam az útitáskámat, és kiteregettem a 
pultra öt darab szép fehér, simára 

vasalt alsónadrágot, s megkértem a 
svábot, fordítson: a hatodik lábravaló 
— így hívták régen falun a gatyát – 
rajtam van, de a frankfurti repülôtéren 
egy elsietett lehajlásnál elrepedt, ha 
akarja meg is mutathatom, hogy hol. 
Természetesen nem elöl. Joggal kér-
dezem tehát, ha az a textília, amibôl a 
lengemagyar készül, nem HASADÓA-
NYAG, akkor mi az ördög…?

* * *
A szakáll nem csak itt nálunk divat, 

hanem az egész világon — kivéve 
Japánt. Sokkal több a torzonborz, mint 
a csupasz képû. Az elszôrösödés — 
borostás állú tudósok szerint — cca. 35 
évvel ezelôtt kezdôdött, eltekintve 
most az ókoriaktól. A többség úgy néz 
ki, mint a kuoni pásztor a snapszli-
kártyából. Nejem már régen ösztökél, 
hogy növesszek én is sörényt az ál-
lamra, ne tüntessek sima ábráza-
tommal, férfiasabban fogok kinézni 30 
centis szakállal. Meg kell, mondjam, 
sehogy se akarózik kötélnek állni, bár 
a mindennapi borotválkozás gyötrel-
meitôl kímélném, meg magam. Két 
okból húzódom a bozont nôvesztéstôl, 
elsô: szeretem a franciakrémest, s ha 
valaki látott már a fizimiskáján mat-
racravaló szôrzettel bíró férfit egy 
szelet habos torta elfogyasztása után, 
mindjárt megérti, hogy miért nem 
óhajtok úgy kinézni, mint egy sün-
disznó, amire rá ejtettek egy tányér 
tejbegrízt. A másik ok, hogy éjszaka 
nem tudnám, hogy hol tartsam a sûrû 
bozontot, a paplan alatt vagy fölötte. 
Ha a takaró alatt, bizserkéli mejjemet, 
nem tudok aludni a röhöghetnéktôl, 
csiklandós vagyok, ha meg a paplan 
fölött tartom, mellettem alvó nejem 
bele kapaszkodik, ha rosszat álmodik. 
Minderre nincs szükségem, maradok 
tehát magamnak a kopasz képûek 
egyre fogyatkozó táborában. Ha meg-
halok, úgyis nyolcnapos borostával az 
államon kerülök az Úr elé, ennyit nô a 
szôr a halál után.

* * *
A szovjet diktátor, Ioszif Visszari-

anovics Sztálin (1879-1953) rémunalma 
alatt emberek millióit gyilkoltatta le, 
záratta munkatáborokba. A világtörté-
nelem egyik legkegyetlenebb despotá-
jaként jegyzi az utókor. A lelketlen 
tirannus szívbôl gyûlölte John Wayne-
t, mert 1944-ben egy antikommunista 
egyletet alapított, és nyilatkozataiban 
nem éppen dicsérô jelzôkkel illette a 
zsarnokot, vérszomjas gyilkosnak ti-
tulálta a vörös brigantit, amiért Sztálin 
titkon elrendelte a cowboy filmek 
hôsének elpusztítását. Egy KGB ügy-
nököt küldött Hollywoodba azzal, 
hogy tegye el láb alól a színészt. Ám a 
Warner Bros stúdióban Wayne „goril-
lái” fülön csípték a ruszkit. John Way-
ne kivitette a tengerpartra, autófény-
szórók elôtt térdre kényszerítette és 
vaktölténnyel „kivégeztette”, majd a 
halálra rémült gazembert átadták a 
rendôrségnek.

Hogy aztán mindez valóban megtör-
tént-e, ezt bizony nem tudom, de nem 
tenném tûzbe a kezem. Lehet, hogy 
csak az író fantáziájában született 
meg a história. Sztálin halálos paran-
csa napjainkig titokban maradt. 

Köze 60 év multával hozta nyilvá-
nosságra az amerikai Michael Munn 
nevû író John Wayne-rôl írott biográ-
fiájában az esetet. John Wayne egyéb-
ként meglehetôsen jobboldali nézetei 
miatt Hollywood bizonyos köreiben 
népszerûtlen volt. Isten nyugosztalja a 
derék cowboy-hôst. 

Ó, a boldogság!
Megvan mindenem, ami kell, mondta 

az ajtó mögül az újságíróknak Grigorij 
Perelman matematikus, amikor sze-
rették volna megtudni tôle, miért nem 
vette át Párizsban június 7-én a Poin-
caré-sejtés 1904 óta esedékes bizonyí-
tásáért elnyert, egymillió dollárral já-
ró Évezreddíjak egyikét. Perelman kis 
lakásban él Szentpéterváron idôs 
édesanyjával, a világgal nem érintke-
zik, ha nagy ritkán megszólal is, csak 
azt kéri, hagyják békén. Anyja annyit 
mondott a fiáról: szereti a zenét, a ká-
sát és a rántottát, és nem szeret érint-
kezni az emberekkel. Perelman nem 
vette át a matematikai Nobel-díjként 
emlegetett, szintén jelentôs öszszeggel 
járó Fields-érmet sem, mert azon az 
állásponton van, hogy ha egy bizonyí-
tás helyes, akkor azért nincs szükség 
külön elismerésre.

A szociológiai felmérések szerint az 
emberek a jóléttôl egyre boldogtala-
nabbak, a magyarok e téren még dobo-
gósok is. A felmérések szerint a rend-
szerváltozással járó piacgazdaságban 
nemhogy a bôséget, épphogy a hiányt 
látták meg. Annak idején, ha a csepeli 
munkás belépett a csepeli Skálába, 
csupa olyan árut látott, amely már ne-
ki is volt otthon. Nem jött izgalomba 
attól, hogy a széria-Trabantot új ab-
laknyitó kurblival szerelték fel. És mit 
lát most a helyi plázában az egykori 
csepeli munkás? Csupa olyan árut, 
amilyen neki nincs. Tíz centivel na-
gyobb átmérôjû televíziót, önjáró 
GPS-t, gondolatolvasó mobiltelefont, 
még tisztább mosóport és legillatosabb 
szagtalanítót. A szociológusok szerint 
a fejlett társadalmak polgárai azért 
boldogtalanok, mert elégedetlenek, és 
esélyük sincs az elégedettségre, amíg 
vannak, akik egy lépéssel elôttük jár-
nak a szerzésben. A magyarok pedig 
emiatt még az átlagnál is boldogtala-
nabbak.

Mit kezdjünk Grigorij Perelmannal? 

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

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

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

tak hozzám terracotta és betoncserepû 
háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 
háztetôrôl magas víznyomással a mohát 
eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, a 
víztilalom rám nem vonatkozik!. A tetôje 
lehet terracotta vagy betoncserép. Színes  
cementtel kúpcserepeit (dudacserepeit) 
átcementezem, a törött cserepeket mind 
kicserélem vagy leragasztom. A terra-
cotta cserepet leglazúrozom vagy a mo-
hanövést gátló vegyszerrel bevonom, a 
betoncserép tetôjét szükség esetén az ön 
által választott színnel befestem és 
glazúrozom is. Ha a tetô közötti pléh völgy 
rozsdás és a kémény körül is a pléh rozs-
dás és már folyik, ezt is mind kicserélem. 
Szélvihar okozta kárt a tetôn gyorsan ren-
dezem és nyugtát adok a biztosító részére. 
Amennyiben garázs, veranda, carport 
vagy ehhez hasonló épületen tetôprob-
lémája van, hullámvas, decking stb. szük-
ség esetén megjavítom, kicserélem, át-
festem. Használok Zincalum Colorbond 
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 
anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsa-
tornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást 
is végzek (szükséges ez tûz esetén). Padlás 
forgó levegôzôt is berakok a tetôbe. 
Bármilyen tetô problémája van, bizalom-
mal forduljon Jánoshoz. Amennyiben 
sürgôs szolgálat kell, hívjon reggel 7-8 óra 
között, Melbourne 80 km-es körzetében és 
Geelongban is, vagy hívja magyarul-an-
golul a 9318-5103 vagy mobilon 0422-770-
957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzene-
tetrögzítôn az ön telefonszámát és 
visszahívom.    

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *

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

Válogatott minöségû borjú, 
disznó, marha és bárány hús.
Eredeti csabai, debreceni, ke-
nômájas, hurka, sütnivaló 
kolbász, disznósajt, töpörtyû 

stb.
GRÜNER HENTESÜZLET Figyelem!

Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au

Sydney

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

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

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

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

Vállalok Sydney-ben, és környékén, 
lakás, ház teljeskörû felújítását, átala-
kítását. Külsô-belsô festést, csempézést, 
vakolást. Fürdôszoba, konyha átala-
kitást, felújítást. 23 éves gyakorlat. 
Korrekt ár, és garanciális minöségi 
munka! Hivja Sándort, mobil: 0401 004-
890; ph: (02) 9314-3448

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

keny, ekcémás, pattanásos börre, gye-
reknek és felnôtteknek egyaránt kap-
ható! Elérhetôség: (03) 9528-5994 
telefonszámon.

FOGÁSZAT Békéscsabán! Ugorjon 
be hozzánk! Telefon: 36-66-321-791, 
mobil 3670-227-3820, 

www.denteverest.com

Új vezetés alatt!
EREDETI MAGYAR 

ÉTELEK
levesek, édességek, 

egészséges magyar ételek
itteni fogyasztásra vagy 

elvitelre.
Speciális rendelések 

48 órás elôrendeléssel 
Nyitva hétfôtôl szombatig 

délelôtt 11.30-tól este 8 óráig
Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST. 
ST. KILDA

ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700

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

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

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

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok 

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

______________________________Postcode__________

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

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

Alarm-system,
security camera, inter-
com, digitalis antenna 
és a Duna TV 

telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

LÁSZLÓ
MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek vizsgálása, 

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

GEELONG 3220 Victoria
mob: 0451 146-665

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

Email: info@laszlopi.net 

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

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

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email
evas@travelmanagers.com.au

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

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

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

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