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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Szeptember 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rebeka és Dorina nevû kedves olva-

sóinkat.

Rebeka: A héber Ribka görögös Re-

bekka alakjából. A jelentése némelyek 

szerint: megigézô, megbabonázó; má-

sok szerint: jól táplált. 

Dorina: A Dorottya névnek több 

nyelvben meglévô csonkított és kicsi-

nyítôképzôvel ellátott származéka.

Köszönthetjük még: Absolon, Axel, 
Ella, Fedor, Teó, Töhötöm nevû ba-

rátainkat. 

Szeptember 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hilda nevû kedves olvasóinkat.

Hilda: Két név egybeesése: az ófelné- 

met hiltja szóból, jelentése: harc, har-

cosnô, és a Hild- kezdetû és -hild vég-

zôdésû nevek önállósult becézôje, 

jelentése: harc. 

Köszönthetjük még: Ildikó, Csobán,  
Manfréd, Piusz, Szerafina nevû 

barátainkat.

Szeptember 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rozália nevû kedves olvasóinkat.

Rozália: Az olasz Rosalia névbôl, ez 

valószínûleg a Rosa (magyarul: Róza) 

továbbképzése. 

Köszönthetjük még: Mór, Móric, 
Mózes, Muriel, Regina, Róza nevû 

barátainkat. 

Szeptember 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Viktor és Lôrinc nevû kedves olva-

sóinkat.

Viktor: A latin Victor névbôl. Jelenté-

se: gyôzô, gyôztes.

Lôrinc: A latin Laurentius név rövi-

dülésébôl. Jelentése: a Róma melletti 

Laurentum vidékérôl származó férfi. 

Mások szerint: babérkoszorúval díszí-

tett.

Köszönthetjük még: Albert, Alpár, 
Bettina, Gyôzô, Jusztina, Lara nevû 

barátainkat. 

Szeptember 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zakariás nevû kedves olvasóinkat.

Zakariás: A héber Zekarjah név lati-

nosított formájából. Jelentése: Jahve 

emlékezik

Köszönthetjük még: Beáta, Csanád, 
Ida, Marina, Pamina nevû barátainkat.

Szeptember 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Regina nevû olvasóinkat.

Regina: Két név egybeesése: 1. A la-

tin Regina névbôl, jelentése: királynô. 

2. A Rein kezdetû német nevek önálló-

sult becézôje.

Köszönthetjük még: Begónia, Ivor, 
Márkus, Menyhért, Ria nevû bará-

tainkat.

Szeptember 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mária és Adrienn nevû olvasóinkat.     

Mária: A héber Mirjam névnek a gö-

rög és a latin bibliafordításokban  mó-

dosult alakja. Jelentése ismeretlen.

Adrienn: A francia Adrienne névbôl, 

ez a francia Adrien (Adorján) nôi pár-

ja. 

mentességet biztosított az ENSZ-nek és a külföldi államok kormányainak az 

általuk New Yorkban birtokolt, diplomáciai feladat ellátását, valamint a sze-

mélyi állomány elszállásolását szolgáló ingatlanok után.

A mentességet visszamenôleges hatállyal adta meg a diplomáciai tárca. Az 

amerikai külügyminisztérium azután avatkozott közbe, hogy egy bíró 2008-ban 

olyan ítéletet hozott, miszerint India, Mongólia és Pakisztán összesen 57,6 millió 

dollárnyi elmaradt ingatlanadóval adós. 

New York városa kitartott amellett, hogy az ingatlanok, a külügynek a kül-

földi képviseletekre vonatkozó törvény alapján hozott határozata ellenére is 

adókötelesek. New York 2003-ban kezdett pereskedni az ingatlanadó ügyében, 

s négy évvel késôbb az amerikai legfelsôbb bíróság jogosnak ismerte el köve-

teléseit.

A fellebbviteli bíróság ítéletének indoklásában egyebek mellet megállapítot-

ta: a vita azzal fenyegetett, hogy az Egyesült Államok kormányának, amely 

minden államnál több ingatlannal rendelkezik külföldön, kölcsönös adóztatás 

esetén több száz millió dollárra tehetô ingatlanadót kellene kifizetnie. A tör-

vényszék szerint Amerika profitál a legtöbbet abból a nemzetközi gyakorlatból, 

hogy a nemzetközi képviseletek személyzetének rezidenciái mentesek az adóz-

tatás alól.

Magyarországnak az 1991 óta falhalmozott adóhátralékát 121 millió dollárra 

(mintegy 26 milliárd forintra) taksálta a New York-i önkormányzat. A magyar 

külügyminisztérium 2009. márciusában felfogadta a H. Elliott Greene & Asso-

ciates ügyvédi irodát, amely mintegy 80 millió dollárt lealkudott a követelés-

bôl.

Miután a washingtoni diplomáciai tárca elengedte az ingatlanadó-tartozáso-

kat, az ügyvédi iroda beperelte a magyar külügyet, amiért az nem volt hajlandó 

kifizetni elôre megállapított tiszteletdíját, ami a Greene és társai szerint a leal-

kudott összeg fele. A felek utóbb kiegyeztek néhány tízezer dollárban.

Katonahalál a hazaúton 
Hazaindult volna Magyarországra az a huszonnégy tagú katonai alakulat, 

amelyet tálib támadás ért Afganisztánban. A támadásban életét vesztette 

Pappné Ábrahám Judit posztumusz hadnagy, férje az elôzô alakulattal tért 

haza. Három másik magyar honvéd megsebesült.
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Valami megmozdult a lelkekben 
„Újra nagyszerû dolgok elôtt állunk, valami megmozdult a magyar lelkek-

ben” –– emelte ki augusztus 20-i ünnepi beszédében Schmitt Pál köztársasági 

FÉLMILLIÓAN NÉZTÉK 
A TÛZIJÁTÉKOT

Több százezer ember nézte a fôvárosi Duna-parton az augusztus 20-i ünnepi 

tûzijátékot, amely az elmúlt évekhez viszonyítva rövidebb és szerényebb volt. 

Rendkívüli eset nem történt.

A tûzijáték megkezdése elôtt közös gyertyagyújtásra invitálták az embere-

ket. A gyertyákat az erre az eseményre komponált Összefogás dalára sok ezren 

gyújtották meg. A gyertyákat napközben kétszáz forintért lehetett megvásá-

rolni, és az ebbôl származó bevételt is az árvízkárosultak megsegítésére for-

dítják.

A 18 percig tartó tûzijáték alatt az Örömzene volt hallható, amely az Öröm-

tánc tehetségkutató fesztivál gyôztes darabja, valamint a Henna együttes Áldás 

címû dala.

Az idei tûzijátékon a rakétákat kizárólag a Dunán lévô három uszályról, az 

Erzsébet és a Lánchíd között egy, a Lánchíd és a Margit híd között pedig ket-

tôrôl lôtték fel, ugyanazon koreográfia szerint, így a több kilométer hosszú 

partszakaszon álló emberek ugyanazt a látványt élvezhették. A tûzijátékot a 

Budai várból ötszáz árvízkárosult gyermek is megtekinthette.

Az esemény végén az emberek a kijelölt útvonalakon hagyhatták el a Duna-

partot, a Kossuth téri metróállomás zsúfolásig megtelt, s hosszú tömött sorok-

ban álltak a távozni szándékozó emberek a mozgólépcsôk elôtt. Sok ezer ember 

indult el gyalogosan is a környezô utcákba.

elnök a Hôsök terén tartott tisztavatáson. Kijelentette, mindenkit büszkeséggel 

tölthet el, hogy ezen a napon lép hatályba a kettôs állampolgárságról szóló új 

jogszabály. A tisztavatáson egyébként –– a régi ludovikás hagyományt újra-

teremtve –– díszkardot kaptak az új hadnagyok, akik közül lapunk többekkel is 

interjút közöl. Kövér László házelnök szülôvárosában, Pápán arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a magyarság ezer éve él nagyhatalmak viharzónájában, s ez idô 

alatt megtanulta, egyetlen kötelessége van önmagával és a világgal szemben: 

megmaradni. „A társadalmi igazságosságra ma is tudatosan és elszánt szere-

tettel kell törekedni” –– mondta a Szent István-bazilika elôtt tartott szentbe-

szédében Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Mint kifej-

tette: igazságosságra kell törekedni az idôsebb nemzedékek iránt, akik egész 

életükben nem kapták meg munkájuk ellenértékét. Hangsúlyozta, különösen az 

anyaság és a családi élet teremt olyan értéket, amely a bérmunka fogalomvi-

lágában nem jelenik meg, de amelytôl népünk jövôje függ.

Adómentes a New York-i 
magyar fôkonzulátus

Magyarországnak immár bizonyosan nem kell megfizetnie a New York 

várossal szemben korábban megállapított, több tízmillió dolláros ingatlanadó-

elmaradását, miután egy manhattani kerületi fellebbviteli bíróság helyben 

hagyta az amerikai külügyminisztériumnak a külföldi kormányok ingatlanjaira 

vonatkozó adómentességi határozatát.

A manhattani 2. körzeti fellebbviteli bíróság megállapította, hogy az Egyesült 

Államok külügyminisztériuma nem lépte túl hatáskörét, amikor 2009-ben adó-
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HÍREK összedôlt ház épüljön újjá –– szögezte le, hozzátéve: ezt a célkitûzést ütemezett 

építési terv alapján „végre fogjuk hajtatni, minden ellenôrizni fogunk”, az épí-

tési terveket éppúgy, mint az építési ütemet. A másik feladat az, hogy azokat a 

házakat, amelyek bár nem dôltek össze, de jelentôsen megsérültek, segítsenek 

helyrehozni –– tette hozzá, megemlítve: ebben elsôsorban a karitatív szerve-

zetek segítségére számítanak. Azt is elmondta: négyzetméterenként 137 ezer 

forintért épülnek újjá a házak, „nem aranyesô esett, bajban vagyunk, és ennek 

megfelelôen kellett cselekedni”. Tállai András, a Belügyminisztérium ön-

kormányzati államtitkára a sajtótájékoztatón arról szólt, hogy a vis maior-

keretbôl eddig 221 önkormányzat részesült 597 millió 111 ezer forint támo-

gatásban. A pénz kétharmada a védekezési költségek megtérítését jelentette 

az önkormányzatoknak, egyharmadát pedig már az intézmények, utak hely-

reállítására utalta ki minisztérium. Még több mint 1200 pályázatot kell elbí-

rálni, a hiánypótlások után a lehetô leggyorsabban ezeket a támogatásokat is 

megkapják az önkormányzatok –– tette hozzá. Bakondi György, az Országos 

Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság vezetôje azt mondta: az újjáépítést szigo-

rúan ellenôrzik, hiszen közpénzek felhasználásáról van szó.

Részt vett a sajtótájékoztatón Kozma Imre, a Máltai Szeretetszolgálat ve-

zetôje is, és örömének adott hangot, hogy az egész ország megmozdult az 

árvízkárosultak megsegítéséért. „Hatalmas összefogásnak vagyunk a tanúi” ––

mondta.

OKTÓBER VÉGÉRE MINDEN 
ÁRVÍZ SÚJTOTTA HÁZ 

ÚJJÁÉPÜL
Új szakaszához érkezett az újjáépítés az árvízzel sújtott térségekben, a cél 

pedig továbbra is az, hogy október 31-ig valamennyi összedôlt ház épüljön újjá 

–– mondta Pintér Sándor, az árvízzel leginkább sújtott Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Felsôzsolcán. A belügyminiszter egy összedôlt ház elôtt tartott sajtó-

tájékoztatón arról szólt: kedden írt alá határozatot, hogy 920 millió forintot 

utaljanak át az érintett önkormányzatoknak. A pénz része annak a 3 milliárd 170 

millió forintnak, amelyet a kormány biztosít az árvíz miatt megsemmisült vagy 

helyreállíthatatlanul károsodott magánlakóházakban élôk lakhatási feltéte-

leinek megteremtésére. Pintér Sándor megelégedettséggel nyugtázta, hogy 

valamennyi, árvízzel sújtott település önkormányzata a kormányrendeletnek 

megfelelôen megalkotta a saját rendeletét, amelynek alapján megkötötték az 

elsô szerzôdéseket az újjáépítéshez. A cél az, hogy október 31-ig valamennyi 

Fülest kapott
Szlovákiában is mozgalmas a parla-

menti élet. Minap Anna Belousovová 

ellenzéki képviselô asszony felpofozta a 

koalíciós Igor Matovicot, amiért utóbbi 

egy újságcikkben szimplán csak Ancsá-

nak nevezte ôt. A honanya, aki egyébként 

a harcias Slota vezette Szlovák Nemzeti 

Párt elsô elnökhelyettese, az akció elem-

zésekor elmondta, ôt nem lehet csak úgy 

le Ancsázni. („Elôvettem a nem éppen új 

módszert, hogy finoman felvilágosítsam, 

miképpen kell viselkednie a hölgyekkel 

szemben.”) A liberális Matovic is meg-

szólalt, nem adja vissza a pofont, nem 

perli be a megvadult politikust, legyen ez 

az ô –– mármint Belousovová ––szégyene.

A két politikus korábban sem evett egy-

más tenyerébôl, sôt a harcias amazon, 

akinek vesszôparipája, hogy a kormány-

programban kevés a szlovák szó, már 

korábban kilátásba helyezett egy pofont. 

A fiatal szlovák demokráciának nem kell 

pironkodnia a parlamenti affér miatt, 

másutt is elôfordul ilyesmi, még a finom-

kodó angol törvényhozók is felpofozzák 

egymást olykor egy-egy szaftos vitán. Ez 

a politizálás velejárója.

Idehaza szelídebbek az országgyûlési 

viszonyok, a jobbikos Zagyva képviselôt 

leszámítva (ô is csak beígérte a nyak-

levest) jámbor politikusok alkotják a 

törvényeket, reményeik szerint a pofon-

ra éretteket elôbb-utóbb úgyis elviszi 

majd az igazságszolgáltatás, esetleg 

megérdemelten belebolondulnak a blogí-

rásba.

Ahány Ház, annyi szokás… 

Lesz-e Biszku-per?
Valószínûleg maga Biszku Béla sem 

gondolta volna, hogy bô fél évszázaddal 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 

után ismét újságcímlapokon szerepel, 

dokumentumfilm készül róla, televíziós 

mûsorban kérdezgetik, sôt, rendôrségi 

feljelentést tesznek ellene. Pedig így áll a 

helyzet. A Kádár-korszak egykori hír-

hedt belügyminisztere, a megtorlások 

egyik irányítója ismét a magyar belpo-

litika szereplôje lett. A most nyolcvanki-

lenc esztendôs, rózsadombi villában él-

degélô, ma is teniszezni járó, kemény 

vonalas kommunista változatlanul ellen-

forradalomnak tartja az ötvenhatban 

történteket, a megtorlást –– közte Nagy 

Imre miniszterelnök kivégzését –– pedig 

jogosnak és törvényesnek. Biszku Béla 

tagadja, hogy a magyarországi kommu-

nista rendszer bármilyen bûncselek-

ményt elkövetett volna. (Figyelemre 

méltó, hogy az expolitikust túlságosan 

kemény nézetei miatt Kádár a hetvenes 

évek végén kikapcsolta a közvetlen ve-

zetésbôl. Értsd: már az MSZMP számára 

is szalonképtelen volt, tehernek bizo-

nyult.)

Biszkut a minap Szilágyi György, a Job-

bik országgyûlési képviselôje a kommu-

nizmus bûneinek nyilvános tagadása 

miatt feljelentette az Országos Rendôr-

fôkapitányságon. A büntetô törvény-

könyv paragrafusa alapján ugyanis, aki 

nagy nyilvánosság elôtt (itt errôl van szó) 

a nemzetiszocialista vagy a kommunista 

rendszerek által elkövetett népirtást 

vagy más bûnöket tagadja, illetve két-

ségbe vonja, bûntettet követ el, és három 

évig terjedô szabadságvesztéssel büntet-

hetô. (A Jobbik kezdeményezni fogja egy 

történészekbôl álló bizottság felállítását 

is, amely a veterán kommunista munkás-

ságát és javadalmazását vizsgálná ––

papíron még az is elôfordulhat, hogy 

Biszku nyugdíját a törvényi minimumra 

csökkentik.) A képviselô sajtótájékoz-

tatóján kijelentette: a Biszku-ügy újabb 

bizonyíték arra, hogy idehaza 1989 óta 

nem történt meg az elszámoltatás. Félek, 

most sem fog.

Pilhál György
(Magyar Nemzet) 
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Helyzetjelentés 
Magyarországról 

 külföldiek szemével
Sayed Yousef Asadinejad Taher-

gourabi (29), Rashk, Irán, tanuló, 7 

éve él nálunk

Rasszizmus. Sok esetben szenvedtem 

én is a megkülönböztetéstôl itt, nála-

tok. Munkakeresésnél öltönyben, nyak 

kendôben érkeztem egy londineri ál-

lásinterjúra. Végül mégis másik jelöl-

tet, egy elnyûtt ruhás, idôs hölgyet 

vettek fel, aki egyáltalán nem beszélt 

idegen nyelveket (én angolul anya-

nyelvi szinten tudok). Bevásárlóköz-

pontokban a biztonsági ôr azonnal 

rámtapad, követ mindenhová. Még 

rosszabb volt régebben, amikor spor-

tos ruhákban jártam, mert kedvelem 

ezt a stílust. Azóta tudom, az elegáns 

megjelenés javít valamelyest a hely-

zetemen. Az utcán rengetegszer tetô-

tôl talpig végigmérnek, megbámulnak. 

Bámulós nemzet vagytok, semmi nem 

feszélyez benneteket, nyíltan mérege-

titek, aki kicsit is különbözik. 

Csak tudnám, mire olyan büszkék a 

magyarok? A múltjukra, hírességeikre 

–– ez rendben. Viszont arra nem le-

hetnek büszkék, ahogyan manapság 

élnek. Nyilván a szegénység és a jólét 

hiánya az oka, de elkeserítô, amit lá-

tok. Nemrégiben megkérdeztem egy 

asszonyt, miért vesz el tíz darabot az 

ingyenesen kihelyezett Metropol új-

ságból. Ugyan minek akár kettôt is 

elvenni? Azt mondta, kell neki, mert 

otthon arra hámozza a krumplit. Nyu-

gaton pedig még a fizetôs lapokat is 

hozzáférhetôvé teszik, becsületkassza 

alapon… Ennek nálatok egyszerûen 

nincs kultúrája: ami ingyen van, azért 

akár összeverekedni is készek az em-

berek. Gyakoriak a lopások. A múltkor 

egy feltûnôen csinos szôke lányt a sze-

mem elôtt kaptak lopáson. Egy há-

romszáz forintos szalámit rejtett a 

táskájába. Megalázó. 

Szerintem a magyarok politikailag 

rendkívül passzívak. Szavazni nem 

mennek el, de panaszkodni vég nélkül 

tudnak. Mintha egyáltalán nem érde-

kelné ôket az ország sorsa, jövôje. És 

sok az adócsaló, ügyeskedô, a vállalko-

zásában az emberek átverésébôl élô. A 

vizsgákon is mindig csalnak a diákok. 

Ismerôstôl tudom, van, aki a kávézó-

ban elôírt márkás kávét az egyik hi-

permarket olcsó termékével „javítja” 

fel. Én magam is ittam már minôségi 

kávé címén kihozott vacak feketét. Ha 

ez Amerikában fordulna elô, fizetés 

nélkül felállnék, távoznék. Itt, ebben 

az országban ezért pofozás jár, így ki-

fizettem.

Szinte sosincs pénz a mobilotokon. 

Miután negyedórát vártam a minap 

valakire, felhívtam: jön-e egyáltalán? 

„Bocs, bocs, nincs pénz a mobilomon.” 

Akkor ott a telefonfülke, gondoltam… 

A magyarok nem igazán törôdnek egy-

mással, nem értik a társas kapcsolatok 

lényegét. Ha valaki éppen eszik va-

lamit, szinte soha nem kínálja meg a 

többieket. Ez az én hazámban elképzel-

hetetlen. A nyelviskolában, ahol tanu-

lok, megpróbáltam összebarátkozni 

néhány fiatallal a szünetben. Saját cso-

portombéliek ezért szabályosan kine-

vettek, egyikük pedig kioktatott: túl 

barátságosan közeledem az idegenek 

felé, még meg kell tanulnom, milyen a 

normális viselkedés. Ô negyvenéves 

férfi –– még mindig egyedülálló.

(Gyûjtötte: Grabant Anita)

Emilio Francisco Pérez (34): Mad-

rid, nyelvtanár, három éve él nálunk

Amikor érkezésem után elindultam a 

reptérrôl, az elsô benyomásom –– a 

klíma és az emberek megfigyelése 

elôtt –– az volt, hogy épp most vesz-

tettem el az olvasási készségemet, és 

lebénultam. A reptéri minibusz abla-

kán át csupa számomra olvashatatlan 

plakáttal találkozott a szemem. Ez a 

nyomorúságos érzés fokozódott, ami-

kor lepakoltam a cuccom a lakásban, 

majd lementem az utcára. Felfedez-

tem, hogy bár a hallásom megmaradt, 

megnémultam. Annak ellenére, hogy a 

szám kétségtelenül képes volt hango-

kat formálni, ezek kommunkációra 

teljesen alkalmatlannak bizonyultak. 

Valami mágia folytán a Madrid ––

Budapest járaton repülve lényegében 

megnémultam, megsüketültem és 

analfabétává váltam. Ennek eredmé-

nyeként újra gyermekké lettem, akit 

egy felnôttnek kézen fogva kell vezet-

nie, hogy elintézze a tartózkodási en-

gedélyt, a munkaszerzôdését vagy a 

tb-kártyát.

Az ide érkezô külföldinek két válasz-

tása van: megtanulja és nagyon inten-

zíven használja a nyelveteket, hogy 

teljesen be tudjon illeszkedni (persze 

ez nem mindig lehetséges, ami adód-

hat az egyén munkájának jellegébôl 

vagy a magyar nyelv nehézségébôl), a 

másik opció, ha minimális magyar szó-

kincsével próbálja meg túlélni a min-

dennapokat, emellett a saját anyanyel-

vét használja, vagy az angolt, mint 

lingua francát. Tapasztalatom szerint 

az itt élô spanyol anyanyelvûek több-

sége a második lehetôséget választja. 

Hogy miért nem inkább a nehezebb 

utat? Ez egész oldalnyi boncolgatást 

igényelne, ezért szólok inkább a kö-

vetkezményekrôl, melyekhez így ju-

tunk. 

Elôször is, nem sikerül integrálód-

nunk a társadalomba itt nálatok. Tisz-

tában vagyunk vele, mi történik kö-

rülöttünk, de nem minden esetben 

értjük a dolgok gyökerét, céljaitokat 

és problémáitokat. Ismerjük ünnepe-

iteket, szokásaitokat, és ezek erede-

térôl, történetérôl is rendelkezünk is-

meretekkel, de mindebben mégsem 

tudunk osztozni veletek. Magyarorszá-

gon élünk, de nem „éljük meg” Ma-

gyarországot. 

Sokan és szívesen tanultok spanyolul, 

kitartóan, elszántan veszitek az akadá-

lyokat. A nyelvórákon persze jó volna, 

ha csak spanyolul beszélnének a ma-

gyar diákok. Bánt, hogy nem értem a 

magyarul elcsattanó vicceket. Bár ta-

nítványaim utólag elmagyarázzák, 

miért a nevetés, úgy már nem az igazi, 

valamirôl lemaradok. Szemrehányást 

persze igazán nem tehetek…

Amikor hazatérek Madridba, újra 

képes leszek beszélni, hallgatni, olvas-

ni, és újra felnövök, felnôttként élek 

majd. Élményeim kofferében számta-

lan szép emléket viszek haza, melyek 

–– tudom –– egész életemen át velem 

maradnak, de elkísér majd az érzés is, 

hogy elvesztegettem annak a lehetô-

ségét, hogy második otthonra leljek.

(Gyûjtötte: Grabant Anita)

Morgós angol úr (60), Közép-Ang-

lia, dokumentumfilmeket készít, 3 éve 

él nálunk

Mégis mi a csuda van a budapesti 

biciklistákkal? Észrevették már, hogy 

a bicajosok nemcsak hogy a járdán 

közlekednek, hanem ráadásul Mi-

chael Schumachernek képzelik magu-

kat? Nos, múlt héten kétszer is „össze-

találkoztam” valakivel. Nem, ne 

gondoljanak csinos hölgyekre: biciklis 

fiatalemberek jöttek belém. Sikerült 

talpon maradnom, de az egyik biciklis 

csúnyán elesett. Nem sajnáltam.

Ôszintén szólva nekem úgy tûnik, a 

várostervezôk itt –– hogyan is fogal-

mazzak –– igazán tehetségtelenek. 

Van egy pékség, ahova rendszeresen 

járok. Elôtte természetesen járda hú-

zódik. Ezt két részre osztja egy sárga 

vonal, a külsô sáv a biciklistáké. Ha 

három gyalogos szeretne elhaladni 

egymás mellett, egyikük már a bicik-

lisávba szorul. Mivel a pékség a város 

egyik legforgalmasabb pontján talál-

ható, a bolt elôtt mindig több ember 

torlódik fel, mint ahány elfér egy fél-

járdányi helyen. Persze ez nem állítja 

meg a helyi Schumachereket, akik a 

világrekordra pályáznak. 

Néhány héttel ezelôtt a bölcs város-

vezetés úgy gondolta, hogy a bicajos-

sávot az úttest irányában kiszélesíti. 

(Nagyszerû ötlet, ha nem ütnek el töb-

bet.) Így aztán most van egy új bi-

ciklisávszakasz, éppen az utca hosz-

szának egyharmadáig. Ott véget ér… 

Zöld póznák határolják, és védik az 

úttesttôl, így a boltok és éttermek áru-

szállítói, akik a megmaradt, soványka 

út szélén parkolnak, teljesen megbé-

nítják a forgalmat. Ez tehát a modern 

várostervezés. A fent említett szaka-

szon a biciklisták bátran felgyorsulnak, 

mígnem hirtelen újra a járdára kény-

szerülnek. Vajon én vagyok az egyet-

len, aki ezt furcsának találja? 

De hát az élet Budapesten néha való-

ban furcsa, ugyebár. Ott vannak pél-

dául a bankok. Feleségemmel gyakran 

kell bankba mennünk. Miért van az, 

hogy majd minden tranzakció alkal-

mával olyan tetemes mennyiségû 

nyomtatványt töltenek ki, amelyhez 

minimum eggyel több fát kell kivágni? 

A sorban utánam következô pedig már 

ôrjöng. Feltették-e már maguknak a 

kérdést: miért olyan barátságtalanok a 

banki alkalmazottak? Tán mindannyi-

an részt vettek egy „Hogyan legyünk 

nyersek a kuncsafthoz” címû kurzu-

son? Múlt héten egyikük megharagu-

dott ránk, pedig ô hibázott. Idôzárral 

véletlenül bezárta a saját kasszáját. 

Akkor meg miért rám haragszik? 

Annyira felbosszantott engem is az 

eset, hogy legszebb, artikulált angolsá-

gommal felszólítottam, hogy moso-

lyogjon és legyen kedvesebb az ügyfe-

lekkel. Az ötperces banki rutin 

huszonöt percembe került. Mikor vég-

re kiléptünk az épületbôl, elszörnyedve 

láttuk, hogy egy öreg nénit épp akkor 

ütött el egy biciklis…

(Gyûjtötte: Grabant Anita)

Andrew (41): angol, London mellôl, 

értékesítési menedzser, 10 éve él 

nálunk

Sajnos nálatok nem ritka a kifejezet-

ten durva, agresszív beszélgetés. Min-

denütt ott van a politika. Nálunk, ango-

loknál létezik egy olyan íratlan sza 

bály, miszerint a beszélgetés alkalmá-

Tükör 
val kerüljük a vallás, a szex és a po-

litika témaköreit, hacsak nem közeli 

barátok közt vagyunk. Épp ezért meg-

döbbentô, hogy nálatok mindenki nyíl-

tan hangoztatja a véleményét ezekben 

az érzékeny témákban, függetlenül at-

tól, milyen kellemetlen helyzetbe hoz-

hatja beszélgetôpartnerét.

Csodálom a nyíltságot, de gyakran 

nekem már túl sok, amikor például 

valaki egy adott kisebbségrôl lármázik 

fellengzôsen. Akár szó nélkül hagyod, 

akár kérdôre vonod a beszéd hátte-

rében húzódó gyûlölet miatt, minden-

képpen rossz érzésekkel távozol. Em-

lékszem az elsô magyar nyelvta 

náromra, aki teljesen begôzölve, ha-

darva magyarázta nekünk Nagy-Ma-

gyarország térképét, amikor még egy 

pohár vizet sem tudtam kérni magya-

rul.

Szenvedek a sztereotípiáktól. Higy-

gyétek el, amikor esik az esô, nekünk, 

briteknek nincs honvágyunk. Nektek 

tán íztelen, egyszerû az angol konyha, 

de bizonyára el tudjátok képzelni, 

hogy anyukám és a nagymamám fôzt-

je nekem pont annyira ízlik, mint nek-

tek a ti hazaitok. Amikor –– és szinte 

mindig –– bedobjátok ezt a két sértô 

gyöngyszemet, az azonnal megöli a 

beszélgetést.

Egészségünkre! –– nagyon szeretem. 

Ti, magyarok sokat tudtok a vendégek 

kényeztetésérôl. Puszi és kézfogás 

minden alkalommal –– tetszik, de ne-

kem kicsit idegen, nehéz emlékezni rá. 

El is felejtem reggelente, amikor a 

munkahelyemen indul a nap. Az Uni-

cumnak (a Zwack vállalat bocsánatáért 

esedezem), bár tudom, hogy igazi ma-

gyar klasszikus, kanalasorvosság-íze 

van. Na és a körömpörkölt? Már meg-

bocsássatok, de az nem kaja. Miért 

kell jó étvágyat kívánni, ha csak Mars 

csokit eszem? Túl ceremoniális, ami-

ben ott bujkál az is, hogy: „Miért most 

eszel? Dolgoznod kéne inkább!” A ha-

lászlé nehéz ügy: finom, de pancsos és 

nehézkes a halat kanállal lefejteni a 

szálkáról, nincs hozzá türelmem.

A magyarul pöntyögô külföldi olyan 

ritka jelenség, hogy nem is nagyon 

tudtok vele mit kezdeni: sokkal han-

gosabban, és nagyon lassan beszéltek, 

pedig elég volna, ha csupán egysze-

rûbben fejeznétek ki magatokat. És az 

a hitetlenkedés, amikor kiderül, hogy 

egy adott szót nem ismerek! Ahelyett, 

hogy megmagyaráznátok, van, aki 

verset kezd szavalni, amiben elôfordul. 

Ilyenkor még nyomorultabbul érzem 

magam. Bár az Activity nemzeti 

„sport”, élesben, amikor tényleg körül 

kéne írni valamit, nem vagytok igazán 

jók.

Olyan lassan andalogtok az utcán, 

hogy gyakran tûnôdöm: eljuttok-e 

egyáltalán bárhová. Angliában egy 

ember tartja az ajtót, míg a többi át-

masírozik. Itt csak addig tarthatom, 

amíg jön egy „még udvariasabb”, aki 

félretol, hogy ô tarthassa. Trombitálva 

fújtok orrot, de a szipogást nem tole-

ráljátok. Hiába, minden kultúra másra 

mondja: „Pfuj!”

(Gyûjtötte: Grabant Anita)

Tükör 
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Legnagyobb keresztény nemzeti ün-

nepünk mindig számvetés is, mit tet-

tünk, hogyan sáfárkodtunk Szent Ist-

ván hatalmas örökségével. Megemlé 

kezünk a nagyságról és a fogyatko-

zásról, a diadalról és a bukásról. Mint 

már oly sokszor, most sincs könnyû 

helyzetben az ország, pedig békeidô 

van, nem ül a nyakunkon tatár, török, 

osztrák, orosz, legfeljebb az elképzel-

hetetlenül nagy adósság és az új, egyre 

kegyetlenebb globális rend, amelyben 

Magyarország olyan apró pont, mint 

lehetett a Török Birodalom fényko-

rában. Szerencsére már nem az alkot-

mányt kell ünnepelnünk, az új kenyér 

pedig drágább lesz, míg a tûzijáték 

olcsóbb –– a sok katasztrófától megté-

pázott hazában leginkább a kétharma-

dos választási gyôzelemnek örülhe-

tünk, amelyet remélhetôleg még na 

gyobb önkormányzati siker követ ––, 

de boldogságról, elégedettségrôl alig-

ha szólhatunk. Imáinkkal üzenhetünk 

Boldogasszony Anyánknak és a ma-

gyar szenteknek, hogy még megva-

gyunk, szegény magyarok, próbálunk 

vitézül küzdeni a kereszténység és a 

nemzet külsô és belsô ellenségeivel. 

Wass Albert egyik gyönyörû regé-

nyének végén egy magyar gróf nem 

menekül el a bosszúvágyó román ka-

tonák elôl, hanem ezt mondja: „Ki-

lencszáz esztendô alatt bizony sokszor 

feldúlták már a házainkat, le is éget-

ték. De mihelyt a katonák elmennek, a 

rend így, vagy amúgy, helyreáll me-

gint. Ez mindég így volt. A nép élni 

akar. Békességet akar. S a föld, ami az 

életet termi, s amire a békességet föl 

lehet építeni újra, itt marad. Azt nem 

viheti el innen az orosz sem, mint 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
ahogy a tatár se tudta elvinni, a török 

sem és a Habsburg sem…” Augusztus 

20. a magyar megmaradás ünnepe, 

talán egyszer a gyönyörû, koronás ma-

gyar címer mellé visszakerül a két 

angyal is, mert hathatós angyali segít-

ségre lesz szükségünk, ha nemcsak 

hinni akarunk Magyarország feltáma-

dásában, hanem tenni is érte az elillanó 

idôben, mert –– mint a mesében –– 

nálunk is három nap egy esztendô.

* * *
Nem tudom, a levitézlett garnitúra 

oszlopos tagjai nézték-e az ünnepi 

közvetítést a Kossuth térrôl, és eltû-

nôdtek-e, miért nem kellettek már ide 

a nyolc év alatt meggyûlölt kordonok, 

és a mellékutcákban felsorakozott 

sünsereg állig felfegyverzett android-

jai. A D. Ibolya néni által oly sokszor 

emlegetett „normális ország” kezd 

megvalósulni, persze nem két hét 

alatt, nem is három hónap alatt, de 

talán a legsötétebb agyakban is lassan 

világosság pislákol majd, hogy nem 

lehet és nem érdemes politikai és gaz-

dasági bûnözésbôl meggazdagodni, és 

a „megélhetési bûnözés” aljas menle-

vele sem ad felmentést azoknak, akik 

eddig úgy vélték, az ingyenélés állam-

polgári és kisebbségi jog. Errôl jut 

eszembe, nagyon várom a 33 magyar 

értelmiségi tiltakozó levelét a francia 

elnökhöz a román és bolgár cigányok 

jogsértô kitoloncolása ügyében, egyút-

tal felajánlva a számûzötteknek a me-

nedékjogot Zámolyon vagy éppen sa-

ját szerény otthonukban. Persze ez 

nem valószínû, már csak azért sem, 

mert éppen „kiírjuk magunkat Eu-

rópából”, ahogyan a Mozgó Világ 

interjújának címe is mutatja Göncz 
Kinga szocialista EP-képviselôvel, a 

történelem legsikeresebb magyar kü-

lügyminiszterével. Szerinte Orbán 
Viktor nem tárgyalóképes, „és ezen 

az ország veszít. És ennek mindannyian 

áldozatai leszünk” –– fejezôdik be az 

interjú. Ugyanebben a folyóiratban 

Kuncze Gábor, a végtelenül sikeres 

pártelnök és belügyminiszter sajnál-

kozik azon, hogy a jobboldalon a po-

litika „hit kérdése”, míg az ô oldalukon 

„mûködött a lelkiismeret”. Amíg akad 

egyetlen magyar is, aki visszakívánja 

a kordonokat és mögéjük ezeket a fi-

gurákat, nem lehetünk nyugodtak. 

Mint a vírustörzsek, állandó mutációk-

ra képesek, ha másként nem megy, ôk 

árulják a védôoltást önmaguk ellen. 

Csak dolgozni ne kelljen.

* * *
Azt tudtam, hogy Oszkó Péter volt 

pénzügyminiszter szorgalmasan blo-

gol, legutóbb az Orbán-kormányt ma-

rasztalta el az IMF-fel szembeni hely-

telen viselkedéséért. 

Azt viszont eddig nem tudtam, hogy 

szájharmonikázik is, egy blueszene-

karral lépett fel a Szigeten, meg is 

néztem az internetre feltett produk-

ciót. Oszkó baloldalt állt, és fújta, nem 

tudom megítélni, mennyire jól. Legkö-

zelebb azon sem csodálkozom, ha az 

egész Bajnai-kormány fellép önálló 

zenekarral, különösen most, hogy állí-

tólag Kuncze Gábor az ATV-ben ve-

zet majd önálló politikai mûsort. El-

végre szabad ország vagyunk, min 

denki azt csinálja, amihez nem ért, 

akár kormányon van, akár ellenzék-

ben. Persze nem vagyunk már szabad 

ország, ezt Bauer Tamás Pomádé 

címû kolumnás cikkébôl lehet tudni 

(Élet és Irodalom): „A szocialista-sza-

baddemokrata kormányzás négy, 

majd nyolc évében Magyarország sza-

bad ország volt, ahol érdemben érvé-

nyesültek a szabadságjogok. Nemcsak 

a politikai szabadság volt teljes, de 

minden korábbinál inkább kiteljese-

dett az életmódbeli és etnikai kisebbsé-

gek szabadsága is: elôre haladt a szex-

uális kisebbség emancipációja, és a 

korábbinál több –– a szükségesnél per-

sze kevesebb –– történt a romák eman-

cipációja érdekében, elsôsorban az 

oktatásügyben. Érvényesült a hit sza-

badsága is. Röviden: a magyarok sza-

badabban élhettek az országban, mint 

korábban bármikor.” Szegény Bauer 

baját, az írásdühöt (furor scribendi) 

nehéz gyógyítani, még a Frankfurter 

Allgemeine Zeitungba is írt cikket az 

orbáni nacionalista diktatúráról, ráa-

dásul Orbán számára a hatalom öncél. 

Most, hogy már nincs SZDSZ, mely 

kivezesse hazánkat a válságból, Bauer 

(Oszkóval és Kunczéval együtt) el-

mehet a Batthyányi térre, ahol a 

szocialisták önkormányzati választási 

kampányukat elindítják a három B 

(büszkeség, becsület, bátorság) jegyé-

ben. Legyen a negyedik B Bauer, a 

többi B-re vonatkozó javaslataimat 

inkább megtartom magamnak.

* * *
Egy Fleck nevû jogszociológus pót-

cselekvésnek tartja a Biszku-nyilat-

kozattal kapcsolatos eljárást, ráadásul 

„a történelmi események megítélését 

az államnak nem szabad a büntetôjog 

eszközeivel üldözni, még akkor sem, 

ha a vélemény a többség számára bán-

tó vagy felháborító” –– idézi a jogászt a 

Hírszerzô, de persze a holokausztta-

gadás egészen más, azt büntetni nem 

pótcselekvés. Abban igaza van az EL-

TE oktatójának, hogy Biszkut legin-

kább nem ezért kellene vagy kellett 

volna bíróság elé állítani már húsz 

évvel ezelôtt, de ha már ilyen gyáva és 

megalkuvó volt az akkori kormány és 

az igazságtételt megakadályozó Alkot-

mánybíróság, legalább fogjuk végre 

be a száját azoknak, akik még mindig 

Rákosi és Kádár bûvöletében élnek, 

sôt oktatási intézményekben is tanít-

ják az „ellenforradalmat”. Amúgy a 

rossz alkotmány és gyenge törvények 

miatt tényleg tele vagyunk pótcse-

lekvésekkel, a politikai és gazdasági 

bûncselekmények tetteseinek 99 szá-

zalékát aligha fogjuk rács mögött lát-

ni, mert már pokolra jutottak, kül-föl-

dön vannak, illetve minden vagyo-nuk 

mások nevén van. Az emberiség elleni 

bûntettek nem évülnek el, de a ma-

gyarság elleniek igen, sôt nem is bû-

nök ezek, csupán „apró tévedések, a 

proletárforradalom és az osztályharc 

mellékhatásai”. A társadalom igazság-

érzetét bántja, hogy a „demokrácia” 

tele van ilyen pótcselekvésekkel, hi-

szen a többi országgal ellentétben ná-

lunk még a bûnösök, hazaárulók meg-

nevezése és közügyektôl való eltiltása 

is elmaradt, a közvéleményt butító 

balliberális sajtó pedig egyfolytában 

személyiségi jogokról, szólás- és véle-

ményszabadságról értekezik, és félti 

gazdái „jó hírnevét”. A nemzetgyalá-

zásra szakosodott balliberális értelmi-

ség kifejezetten élvezi a kialakult 

helyzetet, hiszen pótcselekvésekre 

kényszerülünk –– miattuk.

* * *
Elöljáróság, tanács, önkormányzat, 

mindegy, minek nevezzük, kétségte-

len, hogy kell egy helyi intézmény, 

amely közvetít az állam és a polgárok 

között. Egy hely, ahol a dolgos nép in-

tézheti ügyeit, egy hely, amely bi-

zonyos adónemeket kivet a köz érde-

kében. No meg egy grémium, amely 

állami és uniós pénzekre pályázik, 

továbbá pénz híján hiteleket vesz fel, 

illetve szép lassan eladja ingatlanait és 

földjeit. A lanyha önkormányzati vá-

lasztási kampány egyik oka valószí-

nûleg az, hogy a magyar lakosságnak 

meglehetôsen rossz véleménye alakult 

ki az önkormányzatiság nemes elvérôl, 

csakúgy mint a demokráciáról, jogál-

lamról és az olyan lózungokról, mi-

szerint „gondolkodj globálisan, csele-

kedj lokálisan”. A nép egyszerû 

gyermekeként kifejezetten bosszan-

tanak a lámpavasakra aggatott, széltôl 

himbált képek, amelyeken szemérme-

sen vigyorgó jelöltek ígérik, minden 

jobb lesz, ha ôket választjuk –– nálunk, 

Óbudán egy szocialista Rumcájsz arc-

képe okoz tömeges balesetveszélyt. A 

„független” jelöltektôl is kiráz a hideg, 

meg a különféle választási koalíciók 

meglepô kombinációitól is. És akkor 

még nem is szóltam a kisebbségi ön-

kormányzatok elvileg helyes és nagy-

szerû rémálmáról, fôleg azért nem, 

mert (sajnos) minden szempontból a 

többséghez tartozom, pedig már Petôfi 

megmondta, hogy „haza csak ott van, 

hol jog is van”, márpedig „a népnek 

nincs joga”, azazhogy tengernyi joga 

van, majdnem belefulladunk a sok 

jogba 1990 óta, csak a pénz kevés min-

denre és mindig. Ha Budapestre gon-

dolok, és a fôvárosi önkormányzat 

eddigi két évtizedére, talán érthetô és 

megbocsátható búskomorságom és 

leghôbb óhajom, hogy október 3. után 

ne hülyék és gazemberek foglalják el a 

szerencsére kevesebb széket és hi-

vatalt az önkormányzatiság csodás 

eszméje nevében.

* * *
Átvilágítja az MSZP-t Bárándy 

Gergely, bár nem akar „belsô ÁVH-t” 

–– a külsô ÁVH újraalapítására pedig 

remélhetôleg nincs módja. Ha ez az 

átvilágítás rendesen, szakszerûen 

megtörténik, maga a párt is megszû-

nik, vezetôk és számottevô tagság hí-

ján. Eredetileg szó nélkül akartam 

hagyni az újabb rendôrgyilkosságot, 

annak furcsa és kegyeletsértô szálait 

különben sem ízléses éppen most fej-

tegetni, de kénytelen vagyok reagálni 

egy Népszabadságban megjelent ve-

zércikkre, amelyben Nagy N. Péter 
egyebek közt megállapítja, hogy a va-

lódi baj ott van, „hogy nemcsak a ren-

dôrnek nincs nálunk becsülete, senki-

nek sincs. Se papnak, se tanárnak, se 

Nobel-díjas írónak, se csapatostul 

ûzhetô kommunikátornak, se pénzem-

bernek, mert gazdag, se a többségnek, 

mert nem az. Politikusnak sincs, mert 

politikus. Senkinek. Nálunk bíróságo-

kon egyenruhában demonstrálnak 

Jobbik/Gárda-harcosok, a rendôrök 

évszámra megvetett politikai páriák, 

kordonjaikat bonthatják, meccseken, 

tüntetéseken üzenôfalként rugdossák 

ôket, ha pedig visszacsapnak, közpré-

dává válnak”. A kissé zagyva szerzô 

felindultságában arra sürget, elôször 

mindenki „a saját fejében teremtsen 

csendet, utána rendet”. Neki ez szem-

látomást kevéssé sikerült, ahogyan a 

többi „csapatostul ûzhetô kommuniká-

tornak” sem. Viszont a gondolatmenet 

kiváló példa arra, miként lehet sanda 

politikai általánosítással és álszent ha-

zudozással eltüntetni az igazi felelô-

söket azért, hogy itt már senkinek 

sincs becsülete. Fôleg az elmúlt nyolc 

év becstelen politikusainak és bérmé-

diájának nincs joga sopánkodni emiatt. 

Igaz, az ô fejükben rendet még egy 

belsô ÁVH sem tudna tenni.
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Kárpátalja magyarsága az idén is 

több helyszínen, ünnepi rendezvények-

kel emlékezett meg Szent Istvánról, a 

magyar állam alapítójáról. Beregszász 

magyarsága pénteken misével és, a 

hagyományokhoz híven, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UM-

DSZ), valamint a Bereg-vidéki Magyar 

Kulturális Szövetség (BMKSZ) szer-

vezésében tartott rendezvénnyel mél-

tatta a nemzeti ünnepet a város római 

katolikus temploma elôtt álló Szent 

István-szobornál.

Ünnepi beszédében Gajdos István, 

az UMDSZ elnöke, Beregszász polgár-

mestere, István királynak a magyar-

ság Európába való beilleszkedésében 

játszott történelmi szerepére utalva 

hangsúlyozta, hogy Kárpátalja ma-

gyarsága reményekkel telve tekint a 

magyar nemzet határok fölötti újrae-

gyesítése elé. A helyi magyar közösség 

jelenlegi helyzetérôl szólva a politikus 

a közeljövô legfontosabb feladatának 

a magyar szervezetek összefogását 

nevezte az októberre kitzött ukrajnai 

helyhatósági választások elôtt.

„A magyar szervezeteknek nem a 

saját érdekeiket, hanem az ukrajnai, s 

ezen belül a kárpátaljai magyarság 

egészének az érdekeit kell képviselni-

ük. A magyar érdekek hathatós védel-

me és képviselete érdekében, közös 

fellépéssel minél több magyar képvi-

selôt, polgármestert kell bejuttatniuk 

ôsszel Kárpátalja-szerte a helyi önkor-

mányzatokba” –– fogalmazott.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-

vetség (KMKSZ) hagyományosan Ak-

naszlatinán, a helyi római katolikus 

templom kertjében felállított Szent 

István-szobornál tartotta meg augusz-

tus 20-i központi rendezvényét. A meg-

emlékezésen Kovács Miklós, a KM-

KSZ elnöke mondott ünnepi beszédet, 

aki Szent István államalapító tevé-

kenységét méltatva úgy fogalmazott: 

„nekünk újra kell építenünk a ma-

gyarságunkat”. Beszédében ô is kitért 

az októberben esedékes ukrajnai ön-

kormányzati választásokra, arra szó-

lítva fel a kárpátaljai magyarokat, 

hogy a voksoláson kizárólag magyar 

pártok jelöltjeire szavazzanak.

Ungváron a helyi magyarság késô 

délután a várban –– a Magyar Értel-

miségiek Kárpátaljai Közössége (MÉ-

KK) szervezésében –– ökumenikus 

szertartással és ünnepi rendezvénnyel 

emlékezik meg Szent István királyról.

* * *
Szlovákia magyarok lakta vidékein 

az idén is különféle ünnepi rendez-

vényekkel emlékeztek meg Szent Ist-

vánról, a történelmi magyar állam 

megalapítójáról. A magyar királyok 

koronázó templomában, a pozsonyi 

Szent Márton dómban péntek este ma-

gyar nyelv ünnepi szentmise volt az 

államalapító tiszteletére. A mise után 

Halko József egyháztörténész rövid 

ismertetô sétára hívta meg az érdek-

lôdôket, akikkel megismertette a felú-

jítás alatt lévô székesegyház külsô 

építészeti nevezetességeit. Révkomá-

romban a helyi magyar civil szerve-

zetek képviselôi megkoszorúzták Szent 

István egy éve felállított lovas szobrát. 

Vasárnap a szobrot Sólyom László, 
volt magyar köztársasági elnök is 

megkoszorúzta.

Tardoskedden csütörtökön, Nagyme-

gyeren pedig pénteken Szent István 

Napok kezdôdtek. Mindkét hétvégi 

rendezvényen a magyar nemzeti ün-

neprôl való megemlékezésen kívül 

gazdag kulturális, szórakoztató és 

sportprogram várja az érdeklôdôket.

Vágkirályfán a Szent Király Szövet-

ség emlékmnél pénteken este ünnepé-

lyes zászlófelvonásra került sor. 

Szombaton elôadások és szórakoztató 

programok vannak tervben, míg va-

sárnap újraszentelik a helyi harang-

lábat.

A magyar politikai pártok –– a Ma-

gyar Koalíció Pártja, illetve a Híd ––

külön nem rendeztek emlékünnep-

séget, de képviselôik jelen vannak a 

helyi megemlékezéseken, rendezvé-

nyeken.

* * *
Nem foglal állást az Európai Unió 

arról, hogy egy-egy tagország milyen 

feltételekkel és kinek adja meg saját 

állampolgárságát, mert ez nemzeti ha-

táskörbe tartozik –– erôsítette meg az 

Európai Unió végrehajtó szervének 

álláspontját a testület egy szóvivôje. A 

bizottság szokásos napi brüsszeli saj-

tótájékoztatóján a szóvivô arra a kér-

désre válaszolt, nem aggódik-e az EU, 

amiért Románia állampolgárságot ad 

több ezer moldovainak, akiknek hazája 

még nem tartozik az unióhoz. Minden 

egyes tagország maga jogosult dönteni 

az állampolgárság kérdésérôl, ezt az 

Európai Bíróság is több ítéletében 

megerôsítette már –– emlékeztetett a 

szóvivô.

* * *
Az emberek agyában a szerelmi kap-

csolatok ugyanolyan függôségi mec-

hanizmust alakítanak ki, mint a drogok 

–– állítja egy nemrég végzett kutatás.

A New-yorki Albert Einstein Orvosi 

Egyetem kutatói mindezt funkcionális 

MRI segítségével tesztelték. A kutatás 

során kiválasztottak 15 résztvevôt, 

akik azt nyilatkozták, hogy bár sza-

kított velük a szerelmük, ôk mégis 

még mindig szerelmesek a volt barát-

jukba, barátnôjükbe. Az alanyok szá-

mára az MRI-ben a volt párjuk fotóját 

mutatták meg, és ekkor sikerült olyan 

agyi aktivitást rögzíteni, amely általá-

nosságban a függôség, jutalmazás, el-

vonás motiváció mintázatára jellemzô.

„A szerelem egyfajta természetes 

drog, és ez nem függ attól, hogy a kap-

csolat boldog, vagy boldogtalan. Azt 

hiszem, hogy a visszautasítás miatt 

érzett fájdalom az életünk egy nagyon 

fontos része, amelyet a természet nem 

véletlenül épített be az agyunkba”–– 

nyilatkozta a UPI hírügynökségnek 

Lucy Brown, a kutatás vezetôje.

* * *
Az évszázad közepére Nagy-

Britannia lesz Európa legnépesebb 

Az ítélet 
Mennyei kávéház

A történtek után mindenki azt várta, hogy Lucifer 

jobban meg lesz illetôdve. Ha a lelkiismeret szót nem 

is ismeri –– e téren senkinek sem maradtak illúziói ––, 

valamiféle önvizsgálatot mégis reméltek tôle. Ehelyett 

az orrát piszkálta, és cipôjével a földet rugdosta.

–– S te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz? –– vonta össze 

szigorúan szemöldökét az Úr.

A vádlott körülnézett, és látta, hogy magára maradt. Az 

angyalok kara a megbüntetését követelte, ki hangosan, ki 

óvatosabban. Abban azonban egyetértettek: a bûn meg-

torlatlan nem maradhat. Létezik persze a megbocsátás, 

de azt a Mindenható már számtalanszor egyértelmûvé 

tette, hogy ehhez szükséges a bûnbánat. Lucifer viszont 

erre nem hajlott. Nem mintha meg lett volna gyôzôdve 

róla, hogy csupa jót tett. A fenét! De hát ez is a játszma 

része. És ô annyira szerette a színházat, a pózokat, hogy 

még az enyhébb ítélet fejében sem mondott le róluk. 

Hivatkozhatna nehéz gyerekkorára, arra, mennyit 

csúfolták… Szinte elérzékenyült az emlékek hatására, 

csaknem elsírta magát. A kívülálló már-már azt hihette, 

mégis érzô lélek. De ez is csak a szerephez tartozik.

–– Nem értem a kérdést –– próbálta az idôt húzni.

Az angyalok felhördültek a pimaszságon. Isten nyuga-

lomra intette ôket.

–– Megkaptad a lehetôséget, igaz?

–– Az nekem járt –– vágta oda dacosan.

–– Semmi sem jár.

–– Tudjuk, hogy jár… –– kacsintott cinkosan.

–– Te csak ne kacsingass nekem! Szégyen! Egy bukott 

angyal!

–– Ugyan már –– legyintett Lucifer. –– Most te folytatod, te 

vagy a góré. Aztán ha neked nem megy, jövök én…

–– Ez nem így megy –– szólt szánakozva a Teremtô. –– Úgy 

látom, nem értetted meg a játékszabályokat.

–– Nevetséges! A játékszabályok átírhatók.

–– Ezért mondom, hogy nem értetted meg. A szabályok 

ugyanis nem írhatók át. Éppen ez a szabály. Van, ami jó, és 

van, ami rossz. Ezen te nem változtathatsz. Hitbôl, reménybôl 

és szeretetbôl épül fel a rendszer. Más szabályokkal akartál 

játszani. Ehhez nem volt jogod.

–– Mi ez? Tárgyalás?

–– Számonkérés.

–– Milyen jogon?

–– Az igazság jogán.

–– Igazság? Hát mi az igazság? Van a tiéd, az enyém, a 

Mihályé, a Rafaelé… A Gáboré, aki most riadtan bújik el, 

mert neki is van vaj a fején…

–– Majd Gáborról is beszélünk. Az egy másik történet. De 

igazság csak egy van. És neked többé nincsen helyed az 

igazak között. Vár az alvilág, ahová mindig is tartoztál. Azóta, 

hogy eldöntötted: felrúgod a szabályokat.

–– Ha visszatérek… –– kezdte, és keze ökölbe szorult. –– Ha 

visszatérek, te fogsz szorulni. Én ülök törvényt, és te mész a 

pokolra.

Az Úr megállt, s csóválni kezdte a fejét. Közben talán még 

el is mosolyodott.

–– Te nem jöhetsz vissza soha. Ha te foglalnád el a helyemet, 

az a világ végét jelentené. Az olyan volna, mintha megszûnne 

a gravitáció. Olyan, mintha az elektronok pozitív töltésûek 

lennének, a folyók visszafelé folynának. A természetnek 

megvannak a maga törvényei, Lucifer. Elôbb-utóbb minden 

a helyére kerül. Te is.

Ungváry Zsolt
(Magyar Hírlap) 



országa. Hi-vatalos becslések szerint a 

britek Németországot és Francia-

országot is lehagyva tudhatják majd 

magukénak az Európa legnépesebb 

országa címet 2050-re. A szigetország 

lakossága a mostani 62,2 millióról 77 

milliósra duzzadhat akkorra.

Franciaország és Németország egya-

ránt a népesség erôteljes fogyatkozásá-

ra számíthat, az elôbbi 70 millió, az 

utóbbi 71,5 millió fôs lehet az elôrejel-

zések szerint.

A becsléseket a Population Reference 

Bureau amerikai intézet készítette, 

amely világszerte ellátja a kormányo-

kat hasonló kutatásokkal. A szakértôk 

szerint Nagy-Britanniában az elkövet-

kezô negyven évben az összes többi 

európai országénál gyorsabb lesz a né-

pességnövekedés üteme. Brit jelenté-

sek tavaly arról számoltak be, hogy a 

szigetországban 1973 óta soha nem 

született annyi gyerek, mint 2009-ben.

Az amerikai elôrejelzés alapján Eu-

rópa lakossága az alacsony születési 

ráta miatt 2050-re 720 milliósra zsugo-

rodik, a világ népessége viszont 3 mil-

liárddal 9,49 milliárd fôre bôvül.

* * *
Tenger alatti folyót fedeztek fel a Le-

edsi Egyetem kutatói a Fekete-tenger 

mélyén. Az egyelôre név nélküli folyó 

medre a Márvány-tengerbôl vezet a 

Boszporuszon keresztül a Fekete-ten-

gerbe, a tengervíznél jóval sûrûbb, 

magasabb sótartalmú víz folyik benne. 

A tudósok robottengeralattjáróra sze-

relt speciális kamerák, szonár és radar 

segítségével találták meg a folyót.

A tengerfenéken több, folyómedernek 

tûnô képzôdményt fedeztek már fel 

búvárok, a legnagyobb ilyen az Ama-

zonas torkolatánál található, ahol a 

világ legnagyobb vízhozamú folyójá-

nak vize hatalmas, több kilométer szé-

les csatornát vájt az Atlanti-óceán mé-

lyén a talajba. A fekete-tengeri folyó 

az elsô, ahol aktív vízáramlást is talál-

tak a mederben (Mexikó partjainál 

fényképeztek le tavasszal hasonlót bú-

várok, de a képek valódiságát máig vi-

tatják).

A tenger alatti folyómedreket egyéb-

ként könnyû megkülönböztetni a ten-

germélyi árkoktól, azokat ugyanis a 

földkéreg lemezeinek mozgása alakít-

ja ki, és egészen másként néznek ki, 

mint egy folyómeder, ahol a víz sod-

rása kimossa partra az üledéket, nagy-

jából ugyanúgy, mint a felszínen.

A fekete-tengeri folyó mindössze hat-

van kilométer hosszú, de a vízhozama 

óriási. A 35 méter mély, közel egy ki-

lométer széles mederben óránként hat 

és fél kilométeres sebességgel áramlik 
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 =HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK 
szemben az RMGC határozottan állít-

ja, hogy a technológia alkalmazása tel-

jesen biztonságos. 

Ennek kapcsán Dr. Földessy János, 

a Miskolci Egyetem Ásványtani-Föld-

tani Intézetének vezetôje az MTI-nek 

elmondta, hogy amennyiben betartják 

a biztonsági elôírásokat, a cianidos 

technológia alkalmazása nem jelent 

vállalhatatlan, kezelhetetlen kockáza-

tot a környezetre nézve. Példaként 

említette a Svédországban hasonló 

technológiával évek óta gond nélkül 

mûködô bányákat. 

Földessy János egyebek mellett tagja 

volt annak a független nemzetközi 

szakértôi bizottságnak, amely a román 

és a magyar környezetvédelmi minisz-

térium megállapodása alapján jött lét-

re, azzal a feladattal, hogy felülbírálja 

a verespataki aranybánya beruházói-

nak környezeti hatástanulmányát. 

Földessy szerint úgy elôzhetô meg a 

felbecsülhetetlen ökológiai károkat 

okozó nagybányai ciánszennyezés 

megismétlôdése, ha a svéd modellhez 

hasonlóan szigorú követelményeket 

írnak elô a technológia felügyeletére, 

illetve az esetlegesen bekövetkezô 

rendkívüli események kezelésére. 

Hozzátette, hogy ez nem csupán nagy-

fokú fegyelmet és precizitást igényel, 

hanem komoly szakértelmet is. 

A bánya biztonságos mûködtetése 

nem igényel jelentôs humánerôforrás-

kapacitást, ellenben fontos a magasan 

kvalifikált, jól képzett munkaerô. Nor-

mál üzemmenetben is egy sok száz ol-

dalas kézikönyv alapján kell mûköd-

tetni a rendszert, a rendkívüli helyze-

tek kezelésére pedig egy külön, lega-

lább ekkora terjedelmû intézkedési 

tervet kell kidolgozni –– mondta. 

A szakértô által elmondottakra rea-

gálva helyi források megerôsítették, 

hogy a bánya biztonságos mûködteté-

séhez szükséges maroknyi, ám kvalifi-

kált csapatot nem a helyiek közül to-

borozzák majd. 

Ugyancsak helyi források felhívták a 

figyelmet: minthogy a szakértôi becs-

lések alapján Verespatakon található 

Európa egyik legnagyobb aranylelôhe-

lye, minden bizonnyal megéri majd 

áldozni a biztonságra, és megfizetni a 

távolról importált szakképzett munka-

erôt. Ám így a helyieknek nemhogy 

munkahelyet nem teremtenek, hanem 

még el is vesznek tôlük, hiszen a 

beruházás teljes mértékben ellehetet-

leníti majd a turizmusra épülô vállal-

kozásokat. Ennek jelei már most mu-

tatkoznak, a beruházás tervezett terü-

letén és annak vonzáskörzetében 

megszûntek az idelátogató turistákra 

építô vendéglátó-ipari létesítmények, 

nem beszélve azokról a kitelepítettek-

rôl, akik mezôgazdasági tevékenység-

bôl éltek, és lakásaikkal együtt meg-

a víz, a tudósok számításai szerint má-

sodpercenként 22 ezer köbméter víz 

jut így a Fekete-tengerbe. Ez a vízho-

zam a Dunáénak több mint a három-

szorosa, és a világon csak hét folyó 

van], ami ennél több vizet szállít: az 

Amazonas, a Kongó, a Gangesz, az Ori-

noco, a Jangce, a Rio Negro, és a Pa-

raná.

A kutatók szerint a tenger alatti fo-

lyók nagy szerepet játszanak a tengeri 

élôvilág életében azzal, hogy üledék-

ben tápanyagokban, és ásványokban 

gazdag vizet szállítanak a tengerek 

ilyen szempontból szegényebb részei-

re. A fekete-tengeri folyó medre nem 

sokkal a Boszporusz után véget ér, és a 

folyó vize szétoszlik a tengerben. A 

tenger alatti folyók olajcégeknek is 

fontos felfedezést jelenthetnek: a fo-

lyók tápanyagban gazdag vize sûrûbb 

élôvilágot feltételez, az pedig poten-

ciális olajlelôhelyeket.

* * *
Felgyorsultak az események a romá-

niai Verespatakra tervezett aranybá-

nya-beruházás engedélyezése körül. 

Áprilisban Verespatakon járt a román 

kormány két illetékes minisztere, 

Borbély László, a környezetvédelmi, 

valamint Kelemen Hunor a kulturális 

tárca vezetôje. A látogatásukat követô 

héten a beruházó cég, a Rosia Montana 

Gold Corporation (RMGC) már be is 

nyújtotta a beruházás módosított vá-

rosrendezési tervét, majd júniusban a 

román környezetvédelmi és erdészeti 

minisztérium bejelentette, hogy újra-

indítja a három éve felfüggesztett en-

gedélyezési eljárást. Az engedélyezési 

procedúra szinte bizonyosan eltart az 

év végéig, s a beruházó környezetébe 

tartozó szakértôk szerint az engedély 

kézhezvételétôl számítva még legalább 

egy év, mire az elsô kapavágásra sor 

kerülhet. 

A beruházást ellenzô, illetve támogató 

érdekcsoportoknak másfél évük van 

arra, hogy érveikkel meggyôzzék az 

illetékes szervezeteket igazukról. Az 

ellenzôk idôzített ökológiai bombának 

tartják a cianidos technológiára épülô 

beruházást, s emlékeztetnek a 2000-

ben bekövetkezett tiszai ciánszennye-

zésre. Akkor az ugyancsak cianidos 

technológiával mûködô nagybányai 

bányában gátszakadás történt, és lega-

lább százezer köbméternyi, erôsen 

mérgezô ciánt és nehézfémet tartalma-

zó anyag került a Lápos-folyóba, onnan 

a Szamosba, azon keresztül pedig a Ti-

szába, közel 1200 tonna halat pusztítva 

el. Tekintve, hogy a verespataki bánya 

jóval nagyobb, mint a nagybányai, egy 

esetleges baleset során bekövetkezô 

kár is jóval nagyobb lenne. Ezzel 

mûvelhetô földjeiket is el kellett 

hagyniuk. Elôfordulhat, hogy az RM-

GC mégiscsak megpróbálja megspó-

rolni a költségigényes szakképzett 

munkaerô alkalmazását, ebben az 

esetben viszont fennáll a veszélye a 

nagybányai katasztrófa megismétlôdé-

sének. 

* * *
Huszonöt éve folyamatosan a japán 

nôk vezetik a születéskor várható élet-

tartam világranglistáját: a tavalyi ada-

tok szerint átlagosan 86,44 évig élnek 

–– derül ki egy nyilvánosságra hozott 

tokiói kormányjelentésbôl.

A férfiaknál is új hazai rekord az 

átlagosan várható 79,59 év, de az a vi-

lágon csak az ötödik helyhez volt elég. 

A nôk élettartama mintegy 5 hónappal, 

a férfiaké csaknem 4 hónappal hosz-

szabbodott meg az elôzô, 2008-as fel-

méréshez képest az egészségügyi, 

munkaügyi és jóléti minisztérium sta-

tisztikai adatai szerint.

A japánok várható élettartamának 

tartós növekedése különbözô ténye-

zôkre vezethetô vissza. A legfontosabb, 

hogy javult az idôskori gyógyászat 

színvonala: elôrelépés történt a daga-

natos betegségek, a szívbetegségek és 

a szélütés –– a három ottani vezetô 

halálok ––, valamint a tüdôvész keze-

lésében. Ráadásul a japánok a világ 

egyik legbiztonságosabb és leggazda-

gabb országában, magas életszínvona-

lon élnek, és nem utolsó sorban vi-

szonylag egészségesen, zsírszegényen 

táplálkoznak. (Az ifjabb nemzedékekre 

az utóbbi megállapítás már nem fel-

tétlenül igaz: egy hivatalos felmérés 

szerint köztük már sok a kövér, mert 

elôszeretettel fogyasztanak kész- és 

gyorsételeket.)

Valamelyest nôtt ugyanakkor a japán 

nôk és a férfiak várható élettartama 

közötti különbség, mert a férfiak a 

2008-ban elfoglalt negyedik helyrôl 

egyet visszacsúsztak a világranglistán. 

Ennek legfôbb oka, hogy egyre többen 

követnek el öngyilkosságot közülük ––

mondta egy neve elhallgatását kérô 

minisztériumi tisztségviselô. „A fér-

fiak jobban ki vannak téve a társadalmi 

realitásoknak, és jóval több dolog mi-

att kell aggódniuk, különösen a mun-

kahelyen” –– fûzte hozzá. A rendôrség 

adatai szerint tavaly a 32 845 japán 

öngyilkos több mint 70 százaléka férfi 

volt. Az idôsebb férfiak körében az 

öngyilkosságok mellett a bûnözés és az 

alkoholizmus is egyre nagyobb gondot 

jelent az alacsony jövedelmek és a 

munkahelyek bizonytalansága miatt.

A hosszú élet rendszerint jó hír, csak-

hogy Japán az alacsony születési 

arány miatt a világ egyik leggyorsab-

ban öregedô társadalma. A társada-

lom „ôszülése” mind nagyobb terhet 

jelent a kormányzatnak az idôsellátás 

terén, és már a közeljövôben munka-

erôhiánnyal fenyeget.

Ami a világranglista további alaku-

lását illeti: a nôk „csoportjában” Hong-

kong a második helyezett 86,1 évvel, a 

harmadik Franciaország 84,5 évvel, és 

a negyedik Svájc 84,4 évvel. A férfi-

aknál Katar a világcsúcstartó 81 évvel, 

a második itt is Hongkong 79,8 évvel, 

míg a harmadik helyen Izland és Svájc 

osztozik 79,7 évvel.

* * *
Átlépte a félmilliárdot az EU lélek-

száma: tavaly 1,4 millió fôvel 501,1 

millióra növekedett a lakosok száma –

– jelentette az unió statisztikai hivatala 

kedden. A növekedés a lakosság ter-

mészetes gyarapodásának, valamint a 

bevándorlásnak köszönhetô. Magyar-

ország a születési és az elhalálozási 

arányt tekintve is a kedvezôtlen ten-

denciákat mutató országok közé tar-

tozik, így Németország után a második 

helyen áll a lélekszámfogyást elköny-

velô tíz ország között. A legmagasabb 

születési arányt Írországban, Nagy-

Britanniában, Franciaországban, Cip-

ruson és Svédországban mérték, míg a 

legalacsonyabb arány Németországot, 

Ausztriát, Portugáliát, Olaszországot, 

Lettországot és Magyarországot jelle-

mezte.

Az elhalálozást illetôen Bulgária ve-

zeti a listát, 14,2 ezrelékkel, majd Lett-

ország (13,3), Magyarország (13) és 

Litvánia (12,6) következik. Arányaiban 

a legkevesebben Írországban (6,6), 

Cipruson (6,7), Luxemburgban (7,3) és 

Máltán (7,8) haltak meg.

Mindebbôl adódóan a legmagasabb 

természetes növekedési rátát Írország 

vezeti (10,2), majd nagy leszakadással 

Ciprus (5,5), Franciaország (4,3), Lux-

emburg (4,0) és Nagy-Britannia (3,7) 

következik.

A huszonhét EU-tagállam közül tíz-

ben csökkent a népesség, a legnagyobb 

tempóban Bulgáriában és Lettország-

ban, ahol minden ezer lakosra szá-

mítva 3,6 volt a fogyatkozás. Magyar-

országon 3,4, míg a 82 milliós Német 

országban 2,3 ezreléket tett ki a ter-

mészetes fogyás.

Az Eurostat adatai szerint az unió 

lakosságának gyarapodása 60 száza-

lékban a bevándorlásból adódott, noha 

2008-hoz képest kevesebben válasz-

tották Európát új hazának. Tavaly 

minden ezer lakosra 1,7, míg 2008-ban 

2,9 bevándorló jutott. Relatív értékben 

Luxemburgba érkeztek a legtöbben 

(13,2 ezrelék), majd Svédország (6,7), 

Szlovénia (5,8), Olaszország (5,3) és 

Belgium (5,1) következik. A nettó kiá-

ramlás Litvániában volt a legmagasabb 

6,2 ezrelékkel, a sorrend a további-

akban Lettország (5,7), Bulgária (5,6) 

és Németország (2,5).

* * *

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

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

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email
evas@travelmanagers.com.au
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. szeptember 5-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.szeptember 5-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

ISTENTISZTELET, 
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.

KEW (VIC)2010. szeptember 5-én, de 11.30 órakor
ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Keresztesi Flórián László
Rathmines Rd. és Station St. sarok, East Hawthorn

SPRINGVALE (VIC) 2010.szeptember 5-én, vasárnap du. 3 órakor
 ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Incze Dezsô
a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave)

ADELAIDE (SA) 
2010. szeptember 5-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. 

Apák napja
A North Fitzroy Magyar Templomban 

szeptember 5-én 
Apáknapi megemlékezés lesz... 

Istentisztelet után „HURKA — KOLBÁSZ”, ebéd
 a Bocskai Nagyteremben.

Mindenkit szeretettel várunk.

A gyülekezet énekkara 

Születésnapok, névnapok...
Kellemes környezetben anyagi elônyök mellett rendezze születésnapi, névnapi, családi, baráti össszejövetelét a 

vasárnapi ebédidôk alatt 12 órától 3 óráig a Bocskai Nagyteremben. Bôvebb felvílágosításért 

hívja Csutoros Csaba fôgondnokot a 9439-8300 telefonszámon. 

Csutoros István, családja, baráti köre.

Paulin Sándor feleségével Adéllal.
Istentôl megáldott születésnapot kíván a 

gyülekezeti közösség.
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Horthy Miklós kormányzó mindenrôl 

tudott, ami a vár alatti Sziklakórházban 

történt. Szokványos és bevett orvosi 

kérdésekrôl éppen úgy, mint különös, 

már-már titkos dolgokról. Egyszóval 

mindenrôl. Nem azért volt ilyen jól érte-

ült a kormányzó, mert csupán kétperc-

nyi járásra volt a kórház bejárata a 

rezidenciájától, vagyis a palotától, ha-

nem azért, mert volt, aki tûz, pontosab-

ban a dolgok közepébôl tájékoztatta, 

mindennap.

során kerültek ide. 

„A nagy kórteremben szinte minden 

úgy maradt, ahogy az én idômben volt, 

ez ôrizte meg leginkább az akkori álla-

potokat” –– mondja az egykori fôméltó-

ságú asszony.

„A különleges kórházat 1939-ben kezd-

ték építeni, s 1944 februárjában adták 

át. Épp idôben. Apósom többször is emlí-

tette, hogy titkos megállapodás született 

az angolszász hatalmak és Magyarország 

között –– emlékezik gróf Edelsheim 

Gyulai Ilona. –– Úgy volt, hogy bennün-

ket nem bombáznak. Nem is tették, csak 

itt gyülekeztek a gépek a fejünk fölött, 

innen fordultak aztán Bécs meg a bel-

jebb lévô német területek felé. 1944 

márciusában azonban a hitleri megszál-

lással érvénytelenné vált az angolszász 

megállapodás.” 

A Sziklakórházat éppen azért kezdték 

építeni annak idején, hogy legyen a fô-

városban egy olyan egészségügyi intéz-

mény, amely bombabiztos. Tizenöt mé-

ternyi kô és humusz fedi, s 2300 méter 

az alapterülete. Labirintusszerû folyosó-

iról sok-sok kisebb helyiség nyílik, ezek 

voltak a kezelôk, a kötözôk, raktárak, 

egyebek. A mûtô is kicsi volt, de két asz-

talt helyeztek el benne, hogy párhuza-

mosan folyhassanak az operációk. Sok 

volt a sebesült, mutat körbe az asszony, 

minden bombatámadás után dugig telt a 

kórház, ide hozták ugyanis a súlyosabb 

sérülteket. Körülbelül kétszáz beteg el-

látására tervezték eredetileg az intéz-

ményt, amely röntgenberendezéssel is 

rendelkezett. A kórháznak egyébként 

egy saját és teljesen önálló aggregátor-

állomás szolgáltatta az áramot, ilyen 

értelemben a legrosszabb körülmények 

között is mûködôképesek maradtak az 

elektromos berendezései. Kétszáz be-

tegre tervezték a kórházat, de volt, hogy 

egy-egy nagyobb bombatámadás után 

hatszáz-hétszáz sérült feküdt itt. Ahogy 

jobban lett valaki, már vitték is ki egy 

külsô intézménybe, mert jött a követ-

kezô bombázás, s jöttek az újabb súlyos 

sebesültek. 

„Amikor itt dolgoztam, feltûnôen sok 

volt a zsidó beteg –– magyarázza. –– Ôket 

nem engedték le az óvóhelyre, többnyire 

csak ilyen-olyan árkokban, hevenyészett 

fedezékekben kereshettek menedéket a 

bombatámadások során. A kórházban 

nem volt érdekes, hogy ki kicsoda, nem 

is nézte senki. Egyszer lejött ide egy mi-

niszter felesége is, hogy vért adjon. Fo-

galma sem volt, hogy zsidó orvosok fo-

gadják, s hogy valószínûleg zsidó 

sebesültek kapják a vérét. Összenéztünk 

a sebészekkel, elmosolyodtunk.” 

Öt orvos s körülbelül tizenöt ápolónô 

dolgozott a Sziklakórházban ekkoriban. 

Köztük ismert arisztokrata családok leá-

nyai, mint például Andrássy Ilona 
vagy Cziráky Aliz. Hamar barátságba 

került velük gróf Edelsheim Gyulai 
Ilona is, aki egyébként 1941-ben végezte 

el az ápolónôi tanfolyamot. 

„A padlósikálástól az önálló operációig 

ívelt a karrierem –– mondja. –– Már kint, 

Kijevben is rám bízták az orvosok egy-

egy mûtét befejezését, sôt egy-egy ki-

sebb operációt is. Mi lehetett ez? Például 

egy srapnelgolyó kivétele. Ez így volt itt 

is, a Sziklakórházban. Különösen, ami-

kor nem gyôzték már a sebészek a mun-

kát, annyi volt a sebesült.”

Néhány csendes perc a nagy kórte-

remben, a grófnô átadja magát a sod-

ródó emlékeinek. A korabeli szekrény 

tetején régi kis rádió, egy Karády-dal 

szól most belôle halkan… Egy kicsi, 

ötévesforma cigány lány alakja is mege-

levenedik gróf Edelsheim Gyulai Ilona 

elôtt. A Keletiben várt a kislány a vonat-

ra a szüleivel, hogy elhagyhassák a bom-

bázott várost.

Amikor végre gurult befelé a szerel-

vény, a peronon levô tömeg türelmet-

lenül meglódult, s a kislányt a sínekre 

lökte, akinek mindkét lábát levágta a vo-

nat. „Gyönyörû hangja volt, sokszor 

kértük, hogy énekeljen nekünk” –– 

mondja Edelsheim Gyulai Ilona. Ezt a 

kislányt, igaz, csak elmondásból, de 

ismeri Gálosfai Jenôné is. Most virág-

gal köszönti gróf Edelsheim Gyulai Ilo-

nát. Gálosfainé édesanyját ide hozták be 

a mentôk 1944 nyarán Pilisborosjenôrôl, 

épp egy nagy bombázás idején. Tíz na-

pig ápolták itt, s ahogy késôbb sokat 

mesélte, a mellette levô ágyon feküdt az 

a kislány. 

„A fôméltóságú asszony maga talán 

már nem is emlékszik rá, de egy babát 

ajándékozott annak a szegény gyerek-

nek” –– magyarázza Gálosfainé.

A virág, amit hozott, nemcsak a tiszte-

let, de a késôi hála jele is most. Gálos-

fainé édesanyját ugyanis pont gróf 

Edelsheim Gyulai Ilona ápolta a Szikla-

kórházban.

A kormányzóhelyettes özvegye 1944 

októberéig, egészen pontosan a Horthy 

család elhurcolásáig dolgozott itt. Daró-
czy Mária most vált vele néhány ked-

ves szót, ô is a Sziklakórház ápolónôje 

volt annak idején, de nem ismerték egy-

mást. Mert azután került ide, ahogy a 

Horthy családot már lefogták a néme-

tek.

„Tizenhat éves lányka voltam, apám itt 

akart elrejteni az oroszok elôl –– mondja 

Daróczy Mária ––, önkéntes segédápo-

lónô lettem, ágytálakat hordtam, betege-

ket etettem. Az ostrom alatt borzalmas 

állapotok alakultak ki a kórházban, el-

fogyott a gyógyszer, a sebek fertôtlení-

téshez használt ultraszeptil, kannákban 

hordták a katonák a vizet, mert a csa-

pokból már nem folyt semmi. Megesett, 

A Sziklakórház titkai  
hogy a gézt, amelyet egy halottról te-

kertünk le, mindjárt úgy, ahogy volt, rá 

kellett adnunk egy sebesültre. Amint 

idekerültem, a döbbenettôl magas láz 

gyötört az elsô három napon.”Nemcsak 

a gyógyszer fogyott el akkorra, de az 

élelem is. Bab és rizs. Ez a két „menü” 

váltotta egymást. A folyosókon is feküd-

tek már sebesültek, földre fektetett 

matracokon. Civilek és katonák egya-

ránt. Sokan a hiányos táplálkozás vagy 

valamilyen fertôzés következtében hal-

tak meg, nagyban rontotta a helyzetet a 

hatalmas zsúfoltság. A holttesteket ki-

hordták, és a várfal alatti füves részen, a 

bombák, lövedékek okozta tölcsérekben 

földelték el. „Bejöttek az oroszok, de azt 

hitték, ez tényleg civil kórház, s békén 

hagytak bennünket” –– teszi hozzá Daró-

czy Mária.Tudni kell, a munkaszolgálatos 

zsidó doktorokat, már gróf Edelsheim 

Gyulai Ilona idejében is el akarták vinni 

a hatóságok egy csellel, mondván, oda-

kinn, az északon folyó harcokban van 

rájuk szükség.„Nem engedtem –– mond-

ja ––, s nem érdekelt, hogy egyes tiszt-

viselôk láthatólag haragszanak rám 

ezért.” 

Egyes feljegyzések szerint az ostrom 

alatt már harminc munkaszolgálatos 

doktor dolgozott a Sziklakórházban. 

Harminc a negyven itteni orvosból. 

Magyar katonai egyenruhába bújtatták 

ôket arra az eshetôségre, ha jönnek a 

nyilasok. Jöttek. Akkor pedig Koppány 

Kálmán kerületi rendôrkapitány kelt a 

védelmükre. Most, hogy megérkeztek 

az oroszok, az orvosoknak, de minden 

sebsült katonának gyorsan civil ruhára 

kellett váltania. Nem történt meg, amitôl 

féltek. A nem messze levô, sebesültekkel 

teli barlangrendszer, ami egy hevenyé-

szett német katonai kórház volt tulaj-

donképpen, s röviden csak Lasarettként 

emlegették, nem úszta meg. Azt „fer-

tôtlenítették” a szovjetek. Ahogy Sztálin-

grád óta szokásuk volt, lángszóróval. 

Hozzá kell tenni, az ott kezelt sebesültek 

negyven százaléka magyar katona volt. 

„Otthon állandóan a Sziklakórházról 

folyt a szó –– mondja Seibriger Erzsébet, 

akinek sebész édesapja itt volt vezetô-

helyettes. –– Börtönbüntetésre ítélték a 

Rákosi-rendszerben, mert itt dolgozott. 

Csak azért nem akasztották fel, mert 

nem tudták letagadni a kommunista ha-

tóságok, hogy mentette a zsidó orvoso-

kat.” A Sziklakórház 1945 májusáig 

mûködött eredeti formájában. Többféle 

funkciót is kapott utána, számtalanszor 

átalakították. Még atomtámadás ellen is 

felszerelték. Teltek az évtizedek, de a 

rendszerváltás után is szolgálatban ma-

radt a kórház, mint fontos polgári vé-

delmi bázis. Kéthetente kitakarították, 

áthúzták az ágynemûket, frissítették a 

készleteit. Jól jellemzi korunk liberális 

abszurditását, hogy 2004 és 2006 között 

a Krétakör Színház elôadásokat is tartott 

itt. Csak ezután lett múzeum belôle.

Kevesen tudják, hogy a Sziklakórház 

az 1956-os forradalomban játszott utol-

jára fontos és aktív szerepet.

„Ugyanúgy, mint a háborúban, a har-

cok sebesültjeit ápolták itt akkor is ––

magyarázza Seibriger Erzsébet. ––

Apám nem bírta ki, újra lejött ide, és 

dolgozott. Élete végéig viselte a Szikla-

kórház miatt a bélyeget, soha többé nem 

helyezkedhetett el egyetlen kórházban 

sem, és nem állhatott a mûtôasztal mel-

lé.”

Ezt a látogatást a fotós, Zukál Endré-
né hozta össze. Gróf Edelsheim Gyulai 

Ilona környezetéhez tartozik. Amikor 

nemrég hallott róla, hogy újra megnyílt, 

s múzeumként mûködik a Sziklakórház, 

felhívta az intézményt. Csak annyit 

mondott az ittenieknek: elhozok önökhöz 

egy idôs hölgyet. 

(Magyar Hírlap)

Hatvanhat év. Ennyi telt el azóta, hogy 

Horthy István özvegye, gróf Edelshe-
im Gyulai Ilona utoljára látta a vár 

alatti Sziklakórházat. Fiatalasszony volt 

akkor. Most, túl a kilencvenen, mankóra 

támaszkodva járja végig a múzeumnak 

berendezett termeket. Sok mindenre rá-

ismer, de látja azt is, vannak olyan bú-

torok és berendezések, amelyek a ké-

sôbbi korokban, a különféle átalakítások 

Ôseink hôsiessége tiszteletre kötelez 
Európai szintû emlékhellyé avatná a doberdói hôsök emlékére emelt, tavaly újra-

szentelt kápolnát az Emberi Méltóság Tanácsa. Az apró épület egyik „megtalálója”, 

a veszprémi hittudományi fôiskolán oktató Birher Nándor szerint a ma élô gene-

ráció erkölcsi kötelessége az elesettek emlékének ápolása.

Birher Nándor, a Veszprémi Érseki Hittudományi Fôiskola oktatója 2002-ben a 

Közép-európai Kulturális Intézet igazgatóhelyetteseként járt Olaszországban egy 

konferencián, amelyet a jórészt a kommunista rezsimek tevékenysége révén leépí-

tett közép-európai identitás megerôsítése céljából létrehozott, Incontro Culturali 

Mitteleuropei (ICM) elnevezésû civilszervezet rendezett. Renato Tubaro, az ICM 

elnöke ôt, valamint elôadótársát, Balog Zoltán fideszes államtitkárt elvitte egy 

akkor Doberdó közelében, magánterületen lévô, igen leromlott állapotú kápolnához, 

amelyet az elsô világháborúban elesett magyar katonák emlékére emeltek. A forrá-

sok szerint a közeli San Martino körzetében harcoló szegedi 46-os, illetve a 96-os 

közös gyalogezred halottai emlékére a magyar csapatok még a háború idején 

kezdték el az építést, ám idô hiányában nem tudták befejezni.

„Megdöbbentô volt látni az apró épületet, amelyet az akkori tulajdonosa hulladék-

tárolónak használt, és azt tervezte, hogy valamiféle grillsütôt alakít ki belôle. Már a 

helyszínen megszületett az elhatározás, hogy a tulajdoni viszonyok rendezése után 

a memento méltóságának megfelelôen rendbe kell hozni a kápolnát. Mivel azonban 

a Fidesz 2002-ben nem nyerte meg a választásokat, Balog Zoltán erre vonatkozó 

ígérete nem teljesülhetett” –– tudtuk meg Birhertôl. Kiemelte: szerencsére a Szunai 

Miklós által vezetett Széchenyi Tudományos Társaság felkarolta az ügyet, és támo-

gatása révén, valamint a helyi Isonzó Baráti Kör közremûködésével, hosszú évek 

szervezômunkájának eredményeként tavaly Sólyom László köztársasági elnök 

avathatta fel a felújított, újraszentelt kápolnát. Az államfô beszédében kiemelte: „A 

magyar katonák tudták, hogy aki itt elesik, sosem fog magyar földben nyugodni. 

Talán ezt is akarták ellensúlyozni azzal, hogy a hosszú harcok alatt igyekeztek be-

rendezkedni, idegenben is otthonosságot teremteni.”

Birher Nándor szerint a kápolna egyszerre jelképezi az istenhitet és a hazasze-

retet. Márpedig mindkettôre nagy szüksége van ma a magyar társadalomnak. 

„Nincs olyan család hazánkban, amelynek ne halt volna meg valakije az olasz 

fronton, embertelen körülmények között” –– mondta az oktató, hozzátéve, az 

elesettek emlékének ápolása erkölcsi kötelessége is a ma élô generációnak. Éppen 

ezért a Lomnici Zoltán volt fôbíró által alapított Emberi Méltóság Tanácsa ––

amelynek ügyvezetô igazgatója Szunai Miklós –– kezdeményezi, hogy európai 

szintû emlékhellyé nyilvánítsák a kápolnát, ennek érdekében minél szélesebb kör-

ben igyekeznek megismertetni történetét.

Kacsoh Dániel (Magyar Hírlap) 
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Az idén az összetartozás lángját a 

megszokottól eltérô helyen és módon 

gyújtottuk meg Canberrában 

augusztus 20-dikán eset 9 órakor. Az 

eseményt hagyományosan szervezô 

és megrendezô Óvári házaspár ugyan-

is az idén tengeren túlra utazott. 

Bogsányi Dénes lépett fel kezde-

ményezôként és hívta meg házába 

Canberra és környéke magyarjait.

Este nyolc óra elôtt kezdett már 

gyülekezni az eseményért az esti 

szeles, esôs idôt is vállaló kis közösség. 

A megfelelô idôpont elérkezéséig 

megragadtuk az alkalmat és Skype-

telefonon felhívtuk Gyürk István 

hajdani nagykövetet, aki mindenkit 

személyesen örömmel üdvözölt az al-

kalom adtán.

A mostoha idôjárásra tekintettel az 

összefogás lángját az idén szobában 

gyújtottuk meg — a helyzetnek meg-

felelôen gyertyák alakjában. Ripszám 
Ferenc, a korelnök gyújtotta meg az 

elsô gyertyát és arról valamennyi je-

lenlévô csökkenô kornak megfelelôen 

lobbantotta fel és helyezte el a maga 

lángját. 

Miközben a gyertyák égtek, Cser Fe-
renc ismertette az összetartozás láng-

ja történetét, majd Bogsányi Dénes 

kezdeményezésére és irányításával 

közösen elszavaltuk Kölcsey Ferenc: 

Himnusz c. versét, melyet a Magyar 

Hiszekegy elsô (és három záró) sorával 

fejeztünk be: 

… mert: Hiszek egy Istenben, hiszek 

egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország föltámadásá-

ban.

Ezt követôen a kicsiny, de lelkes tár-

saság a magyar nép történetérôl, je-

lenlegi helyzetérôl és várható jövôjérôl 

beszélgetett, majd 10 órakor a leg-

fiatalabb résztvevô, a Magyarországról 

négy éve idetelepedett Boér Indi ol-

totta el a gyertyákat.

A résztvevôk ismeretekben gazda-

godva, fölemelt lélekkel távoztak az 

eseményrôl. 

2010-ben is Összetartozás Lángja, Canberrában 



 2010. szeptember 2.                                                                  MAGYAR ÉLET                                                                                          13. oldal 

SPORT 
esélyük sem volt. Janics 17. vb-ara-

nyával visszavágott az ukrán Oszipen-

kónak, aki 500-on megelôzte.

Férfi kenu egyesben a tavalyi dobo-

gósok közül csak a litván Jevgenyij 
Suklin jutott döntôbe. A gyôztes az 

orosz Ivan Stil lett, aki a negyedik 

aranyát nyerte, ebben a számban az 

elsôt, C1 váltóban lett legutóbb világ-

bajnok Kanadában. Kovács Gergely 

maradt a csoportkörbe kerülésre.

Herczeg András, a DVSC klubme-

nedzsere a 2–0-ra megnyert Lovecs 

elleni mérkôzés után azzal kezdte ér-

tékelését, hogy a bolgár csapat igazol-

ta jó hírét, mert nagyon megnehezítette 

a debreceni futballisták dolgát. 

A szakvezetô szerint a Debrecen, fô-

leg az elsô félidôben kényszerítette 

játékát és akaratát ellenfelére, így si-

pufáig jutottak, s több helyzetet ki-

dolgoztak, s sajnos ki is hagytak. A ve-

zetôedzô hangsúlyozta, hogy Gyôrben 

senki sem mondott le az idegenbeli 

bravúrról, a továbbjutásrôl.

Ebben azért is reménykedhetnek, 

mert az Európa-liga elôzô körében a 

francia Montpelier is elônnyel várhat-

ta a hazai visszavágót, ám a gyôrieknek 

idegenben sikerült kiharcolniuk a to-

vábbjutást. Pintér szerint, ha Zágráb-

ban nekik sikerülne elôször gólt sze-

rezniük, akkor még bármi is elôfor-

dulhat. De a továbbjutáshoz vélemé-

nye szerint is hatalmas bravúr kell.

Európa-liga-selejtezô, 4. 
forduló, 1. mérkôzés: 

Debrecen–Liteksz (bolgár) 2–0 (2–0), 

Nyíregyháza, 7000 nézô,  

Gyôr–Dinamo (horvát) 0–2 (0–2), 

Gyôr, 8500 nézô, 

NB I
Hat gólt és három kiállítást hozott a 

magyar labdarúgó NB I 4. fordulójának 

nyitó mérkôzése. A Pápa 5-1-re verte 

meg a végül nyolc fôre csökkent Ha-

ladást, megszerezve ezzel elsô gyôzel-

mét a szezonban. 

PÁPA–HALADÁS 5-1 (1-1)
Pápa, 1500 nézô. 

Két, eddig még rúgott gól nélkül álló 

csapat találkozott az állami ünnep nap-

ján Pápán, ahol a Haladás vendégsze-

repelt. A gólcsendet a szombathelyi 

együttes törte fel elôször, amikor a 22 . 

percben egy szögletrúgás után Tóth 

Péter lôtt közelrôl Szûcs Lajos kapu-

jába. A hazai csapat tíz percen belül 

egyenlített Bárányos büntetôjével, így 

1-1-es döntetlennel mehettek a csapa-

tok pihenôre.

A második játékrész elején felpörög-

tek az események: az 51. percben az 

újonc Maric váltotta gólra Bárányos 

passzát, majd a chilei Alvaro García 

játékvezetô tíz percen belül három 

vendégjátékosnak mutatta fel a piros 

lapot. Elôször Nagy Gábort állította ki 

a bíró durva szabálytalanságért, majd 

a hevesen reklamáló Molnárt küldte 

be, végül Lattenstein kapott piros 

kártyát brutális belemenésért. A Pápa 

csak a találkozó legvégén tudta a maga 

javára fordítani ezt a helyzeti elônyt, 

ekkor hat percen belül háromszor 

mattolta Rózsa kapust. A spanyol ál-

lampolgárságú Maric duplázni tudott, 

míg Germán fejjel, Gyömbér pedig 

tizenegyesbôl talált a hálóba.

A pályán látott indulatoknak a talál-

kozót követôen sem tudtak megálljt 

parancsolni, az öltözôfolyósón Szûcs 

Lajos, a pápaiak kapusa keveredett 

összetûzésbe a Haladás Szurkolói Kö-

rének elnökével.

VIDEOTON–FTC 1-1 (0-1)
Székesfehérvár, 8000 nézô. 

A Videoton kezdte jobban a mérkô-

zést, Vujovicsnak akadt két olyan 

lehetôsége is, amelybôl gólt szerezhe-

tett volna. Ám ezek kimaradtak, s a 

Fradi egy ellentámadásból vezetéshez 

jutott: Andrezinho kapott remek lab-

dát a bal oldalon, bevezette a labdát a 

tizenhatoson belül, ahonnan a rövid al-

só sarokba lôtt (0-1). A vendégcsapat-

nak volt még egy-két ígéretes távoli 

lö-vése, de ezek elkerülték Tujvel ka-

puját. A szünet után ismét a Vidi 

támadott többet, Alves ziccerénél Ra-

nilovic hárított bravúrral. A 63. perc-

ben azonban már ô sem segíthetett, a 

négy perce pályán lévô Nikolics ugya-

nis egyenlített (1-1). A hajrára a zöld-

fehérek tíz emberre fogyatkoztak, mi-

után Rodenbücher durva belépôje mi-

att piros lapot kapott. Az eredmény 

azonban már nem változott, így a Fra-

di értékes ponttal távozott Székesfe-

hérvárról.

SIÓFOK–KAPOSVÁR 0-0
Siófok, 2000 nézô. 

PAKS–ZTE  2-2 (2-1)
Paks, 1000 nézô. 

KECSKEMÉT-SZOLNOK 4-2 (4-1)
Kecskemét, 2000 nézô. 

ÚJPEST FC–VASAS SC 2-2 (1-1))

Szusza Ferenc-stadion, 4000 nézô.  

Bátor támadófocit láthattunk az elsô 

félidôben az Újpesttôl, amely Rajczi 

fejesével szerzett elônyt a 13. percben. 

Ám a Vasas közvetlen a szünet elôtt, 

illetve után is betalált Balajcza kapu-

jába — Arnaut és Ferenczi is fejjel 

volt eredményes —, így hiába játszott 

fölényben a lila-fehér gárda, a vendé-

gek vezettek. Egészen a 62. percig, 

amikor Tisza egyéni akció végén ega-

lizált. Lüktetett a meccs, mindkét 

kapu elôtt adódtak lehetôségek, kife-

jezetten élvezetes volt a találkozó, de 

több gól már esett, így maradt a 2-2.

HONVÉD –DEBRECEN 1-0 (1-0)
Bozsik Stadion, 1500 nézô.  

Kevés helyzetet hozott a találkozó, 

elsô említésre érdemes momentuma a 

kispesti együttes vezetô gólja volt: a 

22. percben egy szögletrúgást köve-

tôen Coira lôtt kapura, a labda meg-

pattant a menteni igyekvô Rezes lá-

bán, amely így a bal alsó sarokba hul-

lott. 

A második játékrész elején Szabó 

Zsolt játékvezetô elfelejtett megadni 

egy büntetôt a Debrecennek Bódi buk-

tatásáért. A hátralévô idôben is csak 

erôlködô Loki így pont nélkül tért haza 

a fôvárosból.

GYÔR–MTK 1-1 (0-1)
ETO Park, 2500 nézô. 

Pilibaitis fejesével kezdôdött a talál-

kozó, majd a litván középpályás szép 

lövése közé beékelôdött Szabó Ádám 

próbálkozása is, ami mellé szállt. A 28. 

percben azonban már nem volt vissza-

út, az MTK egy remek Kantarítôzés 

után, elôbbi révén elônybe került (0-1). 

A fôvárosi csapat ezután tovább táma-

dott, s Pál fordulásból leadott lövésével 

akár újabb gólt is szerezhetett volna. A 

másik oldalon Völgyi szabadrúgását 

védte Szatmári, majd Ganugarva ta-

lálta el a felsô lécet. Tischler életerôs 

lövése zárta le az elsô félidei helyzetek 

sorát.

A fordulást követôen Ceolin remek 

beadását Trajkovics fejelte a hálóba, 

ezzel egyenlített a Gyôr (1-1). A végén 

még Ganugrava másolta le elsô félidei 

kapufáját, így maradt az igazságos 

döntetlen.

Kovács Katalin 29. vb-
aranyát nyerte

Négy magyar arany Poznanban: az 

500-as döntôkben a nôi kajaknégyes 

simán verte a németeket, Szabó Gab-
riella és Kozák Danuta megvédte 

címét párosban. Janics Natasát 500-

on lehajrázták, ezüstérmes, 200-on 

csaknem hajóhosszal nyert, párosban 

Kováccsal nagyon megverték a me-

zônyt.

A 200-as és az 500-as döntôkkel fe-

jezôdött be Poznanban a kajak-kenu 

világbajnokság. A hosszabb távon öt, 

200-on négy magyar hajó jutott be.

Az elsô döntôben, nôi K1 500-on 

Janics Natasa jól rajtolt, uralta a ver-

senyt, végig vezetett, de Inna Oszi-
penko-Radomska az utolsó métere-

ken lehajrázta. Az ukrán pekingi 

aranya után az elsô világbajnoki 

aranyérmét nyerte. Janics elôször in-

dult K1 500-ban a világbajnokságon, 

15 világbajnoki címe után a harmadik 

ezüstjét nyerte.

Kenu egyesben ötszázon az ifjúsági 

világbajnok Korisánszky Péter 8. 

lett, a fehérorosz Gyenyisz Haraza 
megvédte címét, 3. vb-aranyát nyerte.

A nôi kajak ketteseknél Szabó Gab-

riella és Kozák Danuta aranyat nyert. 

Jól rajtoltak, az elejétôl már vezettek, 

féltávnál már 4 tizeddel. Hatalmas 

hajrájukra szükség sem volt, hajóhosz-

szal nyerték a versenyt, és megvédték 

világbajnoki címüket. Kozák Dartmo-

uthban, az elôzô vb-n két aranyat 

nyert, neki ez volt a harmadik.

A férfi K2 mezônye a kiugrások és a 

rajtgép megbízhatatlansága miatt csak 

negyedikre tudott elrajtolni, a fehér-

orosz Vagyim Mahnyev, Raman 
Pjatrusenka kettôs megvédte világ-

bajnoki címét. Mindkettô olimpiai 

bajnok volt Pekingben, 7. vb-címüket 

nyerték. A Kammerer, Kucsera pá-

rost megzavarta a rossz rajt, csak 

nyolcadikak lettek.

Nôi kajak négyesben jött a következô 

arany. A csapat, Janics Natasa, Kovács 

Katalin, Csipes Tamara, Benedek Dal-

ma szokás szerint a németekkel har-

colt az elsô helyért, 250-nél Janicsék 4 

tizeddel vezettek, a végén simán, há-

romnegyed hajóval nyertek, megvéd-

ték címüket. Kovács Katalin (két 

olimpiai és 22 Eb-aranya mellett) 28. 

vb-aranyérmét nyerte, ezzel a német 

Birgit Fischert megelôzve a világbaj-

nokságok legsikeresebb nôi verseny-

zôje lett. Janics Natasa 16., Benedek 

Dalma 6., Kozák Danuta negyedik (va-

sárnap már a második) világbanoksá-

gát nyerte.

A 200-as döntôkben Janics újabb 

aranyat nyert: kirobbant a rajtgépbôl, 

óriási fölénnyel, csaknem hajóhosszal 

nyerte a sprintszámot, a többieknek 

végig jól tartotta magát, a kilences 

pályáról a hetedik helyen ért célba.

Az utolsó magyar érdekeltségû dön-

tôben, a nôi kajak 200-on Kovács Ka-

talin, Janics Natasa nagyon megverte 

a mezônyt, a páros óriási fölénnyel, 

hajóhosszal gyôzve védte meg világ-

bajnoki címét, ezzel Kovács 29, Janics 

18 aranynál tart. Ez volt a magyar csa-

pat 6. poznani elsôsége, utolérte a 

darthmouthi eredményt, akkor 6 

arany, 4 ezüst és 2 bronz jött össze.

A kenusoknál Kovács Gergely hete-

dik, Marschalkó Alexandra pedig 

kilencedik lett 200 m-en.

A 4x200 m-es váltóban a Janics Na-
tasa, Paksy Tímea, Hegyi Zomilla, 
Vad Ninetta összeállítású csapat a 

németek mögött második lett, a férfi 

kajakos és kenus váltó is a negyedik 

helyen végzett. 

A szombati döntôkben Magyarország 

egy aranyat, három ezüstöt és két 

bronzot nyert, a nôi kajakpárosok ez-

res 1000 számában a Szabó Gabriella, 
Csipes Tamara kettôs gyôzött, a kül-

döttség így összesen 6 arany-, 5 ezüst- 

és 1 bronzérmet szerzett Lengyelo-

rszágban, ezzel az éremtáblázat élén 

végzett.

„Elôzetesen tíz érmet, azon belül öt 

aranyat vártam, végül 12 dobogós 

hellyel zártunk, ez pontosan annyi, 

amennyit tavaly, Kanadában nyer-

tünk. Ha a férfi kajak szakág is azt 

mutatta volna, amit tud, még szebb le-

hetett volna az összkép. — mondta 

Storcz Botond szövetségi kapitány. 

— Az, hogy hét olimpiai számban is 

érmet szereztünk, mindenképpen po-

zitív két évvel London elôtt, Magyar-

országon valószínûleg mindenki örül-

ne, ha ezt 2012-ben is hozni tudnánk.”

A Loki tovább roboghat 
Európában 

Az Európa-liga selejtezôjében a Deb-

recen és a Gyôr is hazai pályán fogadta 

ellenfeleit. A bajnok DVSC kétgólos 

elônyt szerzett a bolgár Liteksz Lo-
vecs ellen, míg a Gyôr kétgólos vere-

séget szenvedett a horvát Dinamo 

Zagreb csapatától, ezért kevés esélye 

kerülhetett, hogy már a szünetben 

kétgólos elônnyel mehettek pihenôre a 

csapatok. 

A klubmenedzser elismerte azt is, 

hogy a bolgár csapatnak is akadtak 

helyzetei. A második félidôben már 

kevésbé tudták a DVSC játékosai 

megvalósítani az edzôjük elképzeléseit, 

de ennek ellenére Herczeg nem elé-

gedetlen, bár tudja, nagyon nehéz 

visszavágó vár rájuk Bulgáriában.

A magyar bajnok húsz percet em-

berelônyben játszott, ám mégsem si-

került a kétgólos elônyt növelni. Her-

czeg kérdésünkre elmondta, hogy nem 

okozott meglepetést a bolgár együttes 

játéka, mert az összecsapás elôtt több 

alkalommal is megnézték ellenfelüket 

élôben és videóról is, így tisztában vol-

tak erényeikkel és hibáikkal egyaránt. 

A szakember szerint a második fél-

idôben, egy-egy támadásnál a bolgárok 

megmutatták, hogy veszélyesen is 

tudnak futballozni. Ezért idegenben is 

jó lenne gólokat szerezni, és ha sike-

rülne az elsô félidôt kapott gól nélkül 

megúszni, akkor ez megnyugtatná a 

Loki játékosait. Természetesen Herc-

zeg továbbjutást vár csapatától.

Pintér Attila, a gyôriek vezetôedzôje 

a 2–0-s vereség másnapján, ünnep ide, 

ünnep oda, délelôtt edzést vezényelt 

játékosainak, majd válaszolt lapunk 

kérdéseire is.

A Gyôr vezetôedzôje azzal kezdte, 

hogy kétgólos vereség után nagyon 

nehéz mit mondania, mert felkészültek 

a Dinamóból, ám voltak olyan perió-

dusai a gyôri mérkôzésnek, amelyekre 

nem számítottak. 

A gyôri játékosok olyan egyéni hibá-

kat követtek el, amelyeket a nemzetkö-

zi porondon szereplô csapatok könyör-

telenül kihasználnak. A félidôben Pin-

tér azt mondta a játékosainak, hogy 

most már próbáljanak meg sokkal 

bátrabban, célratörôbben futballozni, 

mert 2–0-ra vezetett az ellenfél. 

Mindenképpen az volt a céljuk, hogy 

mentsék a menthetôt, gólt, gólokat 

remélt a játékosaitól.

A gyôriek irányították a mérkôzést, 

ám a szépítés sem sikerült, csak a ka-

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 

kaphatók.

Nyitva keddtôl szombatig
déli 12-tôl 3-ig ebéd,

vacsora este 6-tól késôig.
Vasárnap ebéd 

déli 12-tôl este 3-ig.
Rendezvényekre

bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111
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Átütô erôvel szólal meg az orgona. 
Megborzongok a zene hallatán. Külö-
nösen, hogy tudom, olyan eseményen 
veszek részt, amely nem sokaknak 
adatik meg. Ezen az augusztus végi 
vasárnapon a rákosszentmihályi kato-
likus templomban a szentmise nem 
csak értünk, itteni hívôkért — negyven 
csángó gyermekért is szól.

Hetedik éve, hogy a Petrovics Sán-
dor vezette Kovász Egyesület, a Ke-
resztszülôk a moldvai csángó magya-
rokért egyesület és a hozzájuk tartózó 
huszonhat befogadó család egy héten 
keresztül moldvai csángó gyerekeket 
lát vendégül. A kis csapat minden év-
ben úgy érkezik Magyarországra, 
hogy az augusztus huszadikai ünnepet 
körünkben tölthessék.

Hallgatom Fülöp Dezsô plébános 
szentmiséjét. Meleg hangja szinte si-
mogatja a híveket. Szabályos hat órai 
misét tart, ám érezni hangjában a kü-
lönleges alkalomnak szóló meghatott-
ságot, a vendéggyerekek felé sugárzó 
szeretetet.

Vajon honnan ez a kapcsolat magyar 
és távol élô magyar között? A tizenöt 
éve létrejött Kovász Egyesület tagjai 
— sok más magyar emberrel egye-
temben — minden évben ellátogatnak 
a csíksomlyói búcsúba. Évekkel eze-
lôtt egy párás hajnalon, itt, a hegytetôn 
a napfelkeltére várva, tisztán csengô 
énekszóra lettek figyelmesek. Csángó 
gyerekek hívták dalaikkal a felkelô 
napot. Ebben a megható pillanatban 
kezdôdött az egész. A beszélgetés, 
egymás megismerése, a barátságok 
építése. A magyar haza hívta messze 
földön elszigetelten élô gyermekeit. 
Ekkor született a gondolat, hogy e kis 
közösség évrôl-évre megismerhesse a 

szülôhaza csodáit.
Ösztönösen együtt imádkozom a 

padsorban ülôkkel, közben merengek. 
A rengeteg hívô megtölti a csodálatos 
templomot. Karon ülô kicsiktôl bottal 
tipegô idôsekig mindenki itt van. Meg-
döbbentô és csodálatos, hogy ebben a 
meggyötört hazában, ebben a megta-
posott népben mennyi a hit… És a 
szentmise végén kicsik és nagyok pá-
rás szemmel együtt énekeljük a ma-
gyar és a székely himnuszt. Kegyelmi 
pillanat.

A gyerekek, akiknek egyheti prog-
ramjuk szoros volt, szebbnél-szebb 
eseményeken vettek részt. Voltak a 
Margitszigeten, a Budai Várban, az 
Állatkertben, a Nagycirkuszban. Az 
augusztus huszadikai Szent Jobb kör-
meneten a Duna Televízió közvetítése 
nyomán a szülôk otthon, ezer kilo-
méterre tôlünk is láthatták gyerme-
keiket. És a csoda: a Parlament. Sze-
rencsés, aki látta ôket, ahogyan kézen 
fogva álltak a Szentkorona körül és 
énekelték: „Ó, Szent István dicsértes-
sék…”. 

Most, a mise végén senki nem moz-
dul a padokból. A csángó gyerekek 
felsorakoznak az oltár elôtt és talán 
köszönetként az itt töltött idôért, éne-
kelni kezdenek. Csodálatos, tiszta han-
gok töltik be a templomot. Felcsendül 
a Csángó Himnusz:

„Csángó magyar, csángó magyar
Mivé lettél, csángó magyar

Ágról szakadt madár vagy te
Elfeledve, elfeledve.”
Az ember szinte látja a kis közösséget 

ott messze a hegyek között, a román 
tengerben a kicsi magyar szigetet, a 
családok küzdelmeit, a gyerekeket, 
ahogyan a tanulás mellett dolgozniuk 
kell a megélhetésért (bizony van, aki 
azért nem jöhetett el, mert szüleivel 
aratnia kellett). Hiába a segítség az 
anyaországtól, a Csángó Magyarok 
Szövetségének anyagi segítsége, a kö-
zel hatvanezer fônyi, identitását vál-
laló ember elszigetelt tömbben él. 
Még szerencse, hogy a gyerekek is-
kolán kívüli oktatás keretében, ami 
hetenként három alkalom, megismer-
hetik anyanyelvüket. Ebben is segít-
séget nyújtottak azok a családok, akik 
a magyarországi nyaralás idején ott-
hont adtak, gyermekeikkel együtt ne-
velték a fiatalokat. És támogatni való 
kezdeményezés a Keresztszülô-prog-
ram, melyben magyar családok csán-
gó gyermeket segítenek. (Nem illik 
ide, de leírom: csemeténként negyven-
ezer forinttal.) 

Hallgatom a csángó dalokat. Nézem 
a lelkes csapatot. Az egyik kislány 
tiszta magyar szavai jutnak eszembe: 
„Azért szeretem én a magyar nyelvet, 
mert a véremben van, és nem lehet 
egy más nyelvet jobban szeretni, 
ahogy nem lehet egy más asszonyt 
szeretni anyád helyett.”  

Boldán Erika 

A szeretet 
templomában 
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Ukrajnában mostanáig százhatvan-
ötezer magyarigazolványt adtak ki, bô 
tízezerrel többet, mint ahányan a köz-
társaságban magyarnak vallották ma-
gukat a 2001-es népszámlálás során. 
Sokan botrányosnak tartják ezt a fej-
leményt, az illetékes magyar hatósá-
gok legutóbbi rendelkezése szerint már 
csak az ungvári és a beregszászi ma-
gyar konzulátuson igényelhetô ilyen 
dokumentum. Az erre a célra létre-
hozott irodákban egyelôre szünetel az 
ügyfélfogadás.

Azt, hogy a magyarigazolványokat 
Kárpátalján nagyságrendekkel többen 
igényelték, mint például a Felvidéken 
vagy Erdélyben, itteni politikusaink 
sikerként könyvelték el. Lám, az itteni 
nemzetrész így is kifejezi az anya-
nemzet iránti ragaszkodását. 

Mielôtt 2002 körül elkezdték volna 
kiadni a magyarigazolványokat, fel-
merült a kérdés: ki jogosult erre a 
dokumentumra? Voltaképpen arra 
kellett válaszolni, ki is a magyar. 

Magyar az, aki annak vallja magát. 
Ebben a meghatározásban nyoma 
sincs semmiféle kirekesztésnek, szûk-
keblûségnek, így aztán mindenki szá-
mára szimpatikus volt. A hozzátartozói 
igazolványok esetében ugyan másfajta 
megfogalmazásra lett volna szükség, 
ám felmerült, miért éppen a vegyes 
házasságban élôk számára nehezítjük 
meg, hogy megéljék magyarságukat.

Az élet amúgy is sok furcsa helyzetet 
produkál. Az elmúlt évtizedek során 
számos esetben találkoztunk olyan 
honfitársunkkal, aki bár meglehetôsen 
rosszul beszélte a nyelvünket, öntu-
datosan magyarnak vallotta magát. 
Egyikük otthonában büszkén mutatta 
a rég elhunyt nagyapa katonai kitünte-

Ki is a magyar? 
téseit. Nagyapó még az elsô világhábo-
rúban harcolt. A polcon ott sorakozott 
jó néhány Jókai- és Mikszáth-kötet. 
Meg egy ronggyá olvasott magyar 
ábécéskönyv. Tudni kell, hogy ismerô-
sünk gyermekéveit Harkovban töltöt-
te. Az ukrán nagyvárosban a magyar 
nyelv gyakorlására nem sok módja 
volt. Szergej a nevét orosz apjától, a 
magyarok iránti vonzódását magyar 
édesanyjától örökölte, amit sokan elin-
tézhettek volna egy lenézô mosollyal. 
Nem tettük. Pedig akkor még nem 
sejthettük, ha egyszer lehull a vas-
függöny, magyarországi ismerôseink 
egymás között csak ukránként fognak 
bennünket, kárpátaljai magyarokat 
emlegetni. 

Nem is Szergejjel és sorstársaival 
van a baj. Hanem velünk. Mert mi-
közben vidékünkön a kiadott magyari-
gazolványok száma egyre nôtt, aköz-
ben szembesülni kellett azzal a tény 
nyel, hogy a magyar tannyelvû ok-
tatási intézményekbe évrôl évre négy-
ötezerrel kevesebb gyerek jár. Ilyen 
gyors ütemû fogyást ez a magyar kö-
zösség nem sokáig visel el. 

De hát hogy is van ez? Bármennyire 
is szimpatikus a meghatározás — ma-
gyar az, aki annak vallja magát —, 
mégiscsak némi pontosításra szorul. 
Magyar az, aki magyarként viselkedik, 
aki bizonyos élethelyzetekben megfe-
lelô döntéseket hoz, sorsközösséget 
vállal nemzettársaival. Például akkor, 
amikor magyar iskolába íratja a gye-
rekét, vagy választások alkalmával 
magyar pártra szavaz. Ha nem ezt 
teszi, akkor tetteivel az itteni magyar 
közösséget gyengíti. 

Kovács Elemér 
(Nagyítás)
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-

TÔ, magyarul 

beszélô háztetô 

restaurátor Mel-

bourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 

1979 óta biza-

lommal fordul-

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 

Gardenvale-i rendelôjében fogad ügy-

feleket, de kérésre — elôzetes meg-

beszélés szerint — saját otthonában is 

felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-

bourne). Kérje Izabellát.   

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-

tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 

(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 

átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 

9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.  

HÁZVEZETÔNÔT keres 3–szor he-

tente napi 5 órára  egyedülálló, South 

Yarra-i lakásban élô nô. Kiváló körül-

mények, jó fizetés, rugalmas idôbe-

osztás. Csak komoly személy jelent-

kezzen.  Telefon 9509 2216, vagy 9866-

2169 (Melbourne)

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

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.  

60-HOZ KÖZELI Melbourne-ben 

élô magányos asszony, komoly szán-

dékú társat keres. Leveleket a mel-

bournei szerkesztôség címére, „Páros 

élet” jeligére kérek

HAZATELEPÜLÔK, befektetôk! 

Figyelem! Kalocsán a Kertvárosban, 

nagyon szép helyen, egy 64 négy-

zetméteres, két szobás, gázfûtéses 

lakás eladó! Érdeklôdni lehet: Gábor 

0411-812-320 

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

érzékeny, ekcémás, pattanásos börre, 

gyereknek és felnôtteknek egyaránt 

kapható! Elérhetôség: (03) 9528-5994 

telefonszámon.

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

Vállalok Sydney-ben, és környékén, 

lakás, ház teljeskörû felújítását, átala-

kítását. Külsô-belsô festést, csempézést, 

vakolást. Fürdôszoba, konyha átalaki-

tást, felújítást. 23 éves gyakorlat. Kor-

rekt ár, és garanciális minöségi munka!

Hivja Sándort, mobil: 0401 004-890; 

ph: (02) 9314-3448

IDÔS személy vagy gyermek gon-

dozását vállalom heti 1-4 napban meg-

beszélés szerint. Magyar es angol 

nyelvtudással valamint gépkocsival 

rendelkezem. Középkorú nô vagyok. 

Mobil számom: 0488 199 129 (Sydney)

GONDOZÓ, ápoló, vagy háztartási 

munkát keres gyakorlattal középkorú 

budapesti hölgy Eastern Suburb-ben 

(bentlakás is lehetséges). Hívja Tündét 

a 0406 099 602 telefonszámon. (Sydney)

ZALAKAROSI termál fürdôtôl pár 

perc sétára, nyugodt környezetben 4 

szobás felújított alpesi ház csodálatos 

panorámával napi 40 ausztrál dollárért 

kiadó. A kulcs bármikor átvehetô. Ér-

deklôdni lehet a 0400-114-464 tele-

fonszámon.

167 cm magas, 69 kg, 60 éves hölgy 

vagyok. Keresem azt a korban hozzám-

illô, magára adó, tiszta, pedáns úriem-

bert, aki társam lenne öreg napjaimra. 

Választ TALÁN MEGTALÁLLAK jeli-

gére a sydneyi szerkesztôségbe.

FIATALODJON MEG plasztikai 

sebészeti mûtéttel.  Felesleges 10-15 

kg-tól megszabadítom. Bármilyen 

szépséghibája van korrigálom Ma-

gyarországon. Szállását és csodálatos 

holidayt biztosítok nagyon kevés 

pénzbôl. Hívja Dr Fábiánt a 0011-36-

302 898 989, vagy sydneyi irodáját 

déltután 9386-9163.

38/179 nôtlen, sportos, jóképû Ma-

gyarországon élô fiatalember bará-

tunknak feleséget keresünk. Le-

veleket „2010” jeligére a sydneyi 

szerkesztôségbe kérünk.

KERESEK egy megbízható, egye-

dülálló asszonyt. A férjem meghalt, 

nem birom az egyedüllétet. Hívjon a 

9601-7705 telefonszámon. (Sydney)

SYDNEYBEN otthona takarítását 

vagy idôs, nehezen mozgó emberek 

ápolását, gondozását vállalom meg-

felelô hozzáértéssel. Hívjon bár-

mikor a 0448-863-602 számon.

SÜRGÔSEN eladó költözés miatt 

fél éves, tiszta új, modern, fehér bú-

tor: nagy ebédlôasztal 6 székkel, 80 

cm magas 2 m hosszú fiókos szek-

rény, íróasztal, fehér mûbôr ülô-

garnitúra, középméretû falitükör, 

De Longi villanymelegítô. Telefon: 

0403-083-235 (Sydney)

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.

ADELAIDE 
SZÁMÍTÓGÉP OKTATÁS, 

javítás és tanácsadás az Ön ott-

honában. 15 év számítógépes ta-

pasztalattal — elégedett ügyfél-

körrel — állok rendelkezésére. 

Gyermektôl nyugdíjasig személyre 

szabott tananyag; az elsô lépésektôl 

az internet használaton keresztül 

egészen akár a programozásig. 

Hívja bizalommal Pétert a 
0405-602-099 telefonszámon. 
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