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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

November 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Károly nevû olvasóinkat.

Károly: Két név egybeesése. Az 

egyik a régi magyar Karuly személy-

név, jelentése: karvaly, turul. A másik 

a latin Carolus rövidülése. Ez a germán 

Karl névbôl származik. Jelentése: le-

gény,fiú. 

Köszönthetjük még: Berill, János, 
Karola, Karolina, Lina, Mózes nevû 

barátainkat.

November 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Imre nevû olvasóinkat.

Imre: A germán Amalrich név Em-

rich változatából. Az Amalrich elemei-

nek jelentése: az Amálok (gót királyi 

család) + hatalmas, híres, királyi. 

Köszönthetjük még: Avarka, Filome-
na, Tétény, Töhötöm, Zakariás ne-

vû barátainkat.

November 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lénárd nevû olvasóinkat.

Lénárd: A rajnai német Lenard név-

bôl. Ez a germán Leonhard alakválto-

zata. Jelentése: erôs, mint az oroszlán.     

Köszönthetjük még: Leó, Enok, Ló-
ránt, Lóránd nevû barátainkat.

November 7. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rezsô nevû olvasóinkat.

Rezsô: A magyar nyelvújítók a Ru-

dolf név helyett alkották a Rézsô, Résô 

családnévbôl, amely ismeretlen erede-

tû. Ma mind a Rezsô, mind a Rudolf 

önálló névnek tekinthetô.

Köszönthetjük még: Csenge, Engel-
bert, Florentin, Lázár, Raul, Rolf, 
Rudolf nevû barátainkat.

November 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsombor nevû olvasóinkat.

Zsombor: Régi magyar személynév-

bôl. A krónikák szerint az erdélyi 

Gyula vajda apjának neve volt. Ere-

dete tisztázatlan, feltehetôen bolgár-

török és jelentése: bölény.

Köszönthetjük még: Gotfried, Hó-
dos, Gál, Kasztor, Kolos nevû bará-

tainkat. 

November 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tivadar nevû olvasóinkat.

Tivadar: A görög Theodórosz név 

latinosított Theodorus formájának rö-

vidülésébôl. Jelentése: Isten ajándéka.

Köszönthetjük még: Fedor, Tódor, 
Nátán, Teodor, Tihamér nevû bará-

tainkat.

November 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Réka nevû olvasóinkat.

Réka: Attila  hun uralkodó feleségé-

nek neve. A Réka névalak voltaképpen 

a Priszkosz rhetornál olvasható Kreka. 

A név eredeti török kiejtése Arikan. 

Köszönthetjük még: Florencia, Flo-
rentina, Jusztusz, Tibor, Virginia 

nevû barátainkat.
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AZ 1956-OS 
FORRADALOMRA 

EMLÉKEZETT AZ ORSZÁG
Hosszú évek óta elôször zajlottak rendbontás nélkül az október 23-ai megem-

lékezések szerte az országban és a határainkon túl, az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 54.,illetve a Magyar Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulóján. 

Országszerte több száz helyszínen tartottak megemlékezést, a Parlamentnél 

immár kordonok nélkül.Az ünnepi program a zászlófelvonással kezdôdött. Ka-

tonai tiszteletadás mellett, a Himnusz hangjaira vonták fel a Magyar Köztár-

saság lobogóját a Kossuth Lajos téren Schmitt Pál köztársasági elnök, Orbán 
Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyûlés elnöke a Parlament 

fôbejárata elôtt felállított pódiumról kísérte figyelemmel a katonai tiszteletadás-

sal zajló ceremóniát.

Az eseményre meghívottak között ott voltak a magyarországi diplomáciai 

testületek vezetôi, továbbá sok politikus és közéleti személyiség is.

Az elmúlt évekkel ellentétben az idén nem kerítették teljesen körbe a belvá-

rosi Kossuth Lajos teret, így a több tucatnyi érdeklôdô néhány méteres közel-

ségbôl szemlélhette a rendbontás nélkül lezajló zászlófelvonást.

A budapesti Kossuth téren, az emberek többsége a parlamenti „nyílt napra” 

érkezett.Koncerteket, aszfaltrajzversenyt tartottak, és egész nap hosszú sorok-

ban vártak az emberek arra, hogy bejussanak a kupolaterembe a koronához.

Délután Orbán Viktor kormányfô tartott beszédet. A kormányfô elmondta: 

1956-ban fegyveres, 1990-ben alkotmányos, 2010-ben pedig kétharmados 

forradalom volt. Ô is felidézte, hogy négy évvel ezelôtt „az akkori hatalom 

rohamrendôrökkel verette, lovas rendôrök kardlapjaival ütlegelte, vízágyúval 

és gumilövedékkel lövette a békésen ünneplô magyar embereket.”

A kormányfô azt mondta: egy évük van arra, hogy megteremtsék a sikeres 

magyar élet alapjait, visszafordítsák a hanyatlás züllésbe fordult korszakát, és 

ismét emelkedô pályára állítsák az országot. Kapkodás nélkül, megfontoltan, de 

szapora léptekkel.

A Fôvárosi Önkormányzat megemlékezésén a Rádió mellett, a Bródy Sándor 

utcában Fónay Jenô egykori ‘56-os halálraítélt felidézte az 54 évvel ezelôtt 

történteket. Tarlós István fôpolgármester arról beszélt, hogy új rendet és mû-

ködôképest várost kell építeni. 

Több mint ezren voltak a Jobbik megemlékezésén a Bajcsy-Zsilinszky út és 

az Andrássy út keresztezôdésénél. Budaházy ügyében Morvai Krisztina EP-

képviselô is felszólalt. Balczó Zoltán Jobbik alelnök azt mondta: az 56-osok ma 

az EU ellen lennének, az Egyesült Államokban tartózkodó Vona Gábor pedig 

videóüzenetében azt fejtette ki, hogy Kádárék kivégezték, a 89-esek eltemették, 

a Jobbik pedig feltámasztja ötvenhat hôseit.

Délután négykor a Parlament elôtt tartott ünnepi megemlékezést Gyürk 
András, fideszes EP-képviselô is azzal vezette fel, hogy „kordonok nélkül ün-

neplünk, gumilövedék helyett legfeljebb a gyermekrajzverseny színes zsírkré-

táiba botlunk”.

Jerzy Buzek az Európai Parlament lengyel elnöke itt arról beszélt, hogy 

1956-ban Magyarország egyedül maradt, ma viszont egy 27 tagból álló közösség 

teljes jogú tagja. Kiemelte, hogy január elsejétôl Magyarország veszi át az unió 

elnökségét, és olyan kihívásokkal kell szembenézni, mint a klímaváltozás, az 

energiabiztonság vagy a demográfiai problémák.

Másfélmilliárdos 
kárpótlást fizetne a Mal Zrt. 

a vörösiszap miatt
Öt éven át évi 300 millió forintot, összesen másfél milliárd forint kártérítést 

fizetne a Mal Zrt. a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak –– mondta Tolnay 
Lajos, a Mal Zrt. elnöke a Borsodonline-nak. Az igazgató szerint a felelôsség 

ügyében egyelôre nem lehet pontos véleményeket alkotni, de az emberi tragé-

diákat valahogy mégis kezelni kell, ennek más módja nincs, mint a kárpótlás és 

kártalanítás. Tolnay szerint felkészültek arra, hogy a megsérültnél négyszer 

biztonságosabb, már meglévô tározóba helyezik el a vörösiszapot.

Újabb keresettel élnek a magyar 
állam ellen holokauszttúlélôk 

Holokauszttúlélôk és hozzátartozóik keresetet nyújtottak be  Washingtonban 

a magyar állammal, illetve a MÁV-val és a Rail Cargo Hungariával (a MÁV 

Cargo jogutódjával) szemben, azzal a váddal, hogy a második világháború 

Ismét magyar Európa legszebb 
bélyege

Ötvenkét európai posta közül idén is a Magyar Posta Europa-bélyege lett a 

legszebb. A gyôztes bélyegújdonságon Kormos István Vackor mesekönyvének 

illusztrációi, Reich Károly Kossuth-díjas grafikus munkái láthatók. Az alkalmi 

bélyeg-kisív, a hozzátartozó borítékrajz és bélyegzô grafikáját Kara György 
bélyegtervezô grafikusmûvész készítette.

Az idei téma a Gyermekkönyvek címet kapta. A második helyezett a Szlovén 

Posta, harmadik pedig a Horvát Posta lett.

Az Europa-bélyegek szépségversenyének történetében példa nélküli, hogy 

egy ország egymás után három alkalommal nyerje el a megtisztelô szakmai 

címet. Az elmúlt években a Csillagászat és a Levélírás témakörökben hasonló 

sikert ért el Magyar Posta.

Az Európai Postaüzemeltetôk Egyesülete (Post Europ) minden évben le-

hetôséget kínál arra, hogy tagjai EU-

ROPA-témában bélyeget bocsás-sanak 

ki. A tagországok minden évben egy-

egy témakört választanak, jövôre a té-

ma az Erdô lesz, mert az ENSZ a 2011-

es évet a Fák Nemzetközi Évének 

nyilvánította.

A Post Europ honlapján május óta 

tartott a közönségszavazás és a szerve-

zet Liechtensteinben, Vaduzban meg-

tartott október 13-14. plenáris ülésén 

jelentették be a szavazás végeredmé-

nyét, a magyar gyôzelmet.
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HÍREK és annak kamatai megfizetésére kötelezte az Olaszliszkán halálra vert Szögi 
Lajos tiszavasvári tanár gyilkosait a hozzátartozók által indított kártérítési 

perben, Nyíregyházán. Az elsôfokú, nem jogerôs ítéletben Kocsis Ottília 

tanácsvezetô bíró a gyilkosságért büntetésüket töltô nyolc alperest mintegy 

400 ezer forint rongálási kár és több mint 1,7 millió forint perrel kapcsolatos 

költség 15 napon belüli megfizetésére is kötelezte.

Szögi Lajost 2006. október 15-én a Borsod megyei Olaszliszkán gyermeki 

szeme láttára verték agyon. A tragédia elôzménye az volt, hogy a tanár autója 

elôtt egy kislány a társával átszaladt az úton, majd az árok szélén elesett. Szögi 

Lajos megállt, hogy megnézze megsérült-e a gyermek, ekkor azonban a vélt 

baleset miatt a hozzátartozók kirángatták a jármûbôl és halálra verték.

Egyre több farkast észlelnek 
a Bükkben

Egyre gyakrabban észlelnek farkasokat a helybeliek a Bükkben, a vadállatok 

bárányokat, juhokat ragadnak el –– írta számában a Heves Megyei Hírlap. A 

farkasok leggyakrabban Bélapátfalva, Mikófalva és Szilvásvárad környékén 

bukkannak fel. A legutolsó nyomot két nappal ezelôtt rögzítették.

„A korábbi híradások még csak egy vadállatról szóltak, de a nyomok alapján 

már biztossá vált, hogy többen is tizedelik a környék gazdáinak állatait” –– 

nyilatkozta a lapnak Gombkötô Péter, a Bükki Nemzeti Park zoológusa.

Gombkötô Péter szerint a nagyragadozó elôfordult már belterületen is, de az 

állat általában nem veszélyes az emberre. A nemzeti park szakemberei elôzô 

héten elôadásokat is tartottak az érintett települések polgármestereinek és 

állattartóinak.

ISZAPKATASZTRÓFA: TÖBB 
MINT EGY MILLIÁRD FORINT 

GYÛLT ÖSSZE
Több mint egymilliárd forint pénzadomány gyûlt eddig össze a vörösiszappal 

sújtott települések károsultjainak a megsegítésére, ehhez jönnek még a tárgya-

dományok és jótékonysági rendezvények bevételei. Érkezett a térségbe ás-

ványvíz, szalámi, tisztítószer, gipsz, gumicsizma, kotrógép, de kaptak tanköny-

veket, focimezt és plazmatévét is a károsultak. A legnagyobb adományozók 

között van Soros György és az MVM-csoport.

A segítségnyújtás számos formája és az adományok széles köre segítette a 

vörösiszap által sújtott térségben a kárelhárítást, majd a helyreállítást. Kezdet-

ben inkább természetbeni felajánlások –– mentôeszközök, élelmiszerek ––

érkeztek, melyeket a kárelhárítás során tudtak hasznosítani. A segélyszer-

vezetek felhívták mindenki figyelmét az ésszel történô adományozásra: arra, 

hogy a segítségnyújtást ne kössék össze háztájuk lomtalanításával. Bútort 

például már csak akkor érdemes adományozni, ha azt már lesz hová tenni.

A társadalmi felelôsségvállalás jegyében a nagyvállalatok mellett számos 

kis cég is szükségét érezte, hogy segítsen. Rengeteg felajánlás érkezett önkor-

mányzatoktól és társadalmi szervezetektôl is. A magánszemélyek legnagyobb 

tömegben a 1752-es Nemzeti Segélyvonalon és a 1749-es segélyvonalon keresz-

tül segítettek. Elôbbin eddig 866 ezren adakoztak, hívásonként 250 forinttal 

támogatva a bajba jutottakat (ez több mint 200 millió forintot jelent), utóbbin 

keresztül pedig több mint 155 millió folyt be. A legnagyobb magánadományozó 

eddig az Egyesült Államokban élô üzletember, Soros György volt, aki közel 200 

millió forintot ajánlott fel.

Csak megbecsülni lehet, hogy eddig összesen mennyi pénz gyûlt össze (a 

tárgyadományok értékét még nehezebb számba venni), annyi biztos, hogy a 

kármentô alapba és az SMS-számokra közel 900 millió forint folyt be.

idején együttmûködtek a nácikkal a zsidók kiirtásában. A kereset szerint a ma-

gyar állam, illetve a két vasúti társaság elkobozta a zsidók vagyonát, valamint 

gettókba és a nácik által megszállt Lengyelország és Ukrajna területén található 

koncentrációs táborokba szállította ôket, ahol százezrek pusztultak el közülük. 

A magyar holokauszt áldozatai nem akarnak mást, mint ami megilleti ôket –– 

kárpótlást és vagyoni visszatérítést azokért az atrocitásokért, amelyeket az 

alperesektôl elszenvedtek –– hangoztatja a Washingtont magában foglaló 

Columbia kerület szövetségi bíróságán benyújtott kereset.

A felperesek, akik nem neveztek meg konkrét kárösszeget, azt kívánják 

elérni, hogy esetüket olyan gyûjtôkeresetként ismerjék el, amelyet legkevesebb 

300 azonosított túlélô nevében nyújtottak be, de amelynek a dokumentum sze-

rint akár 5000 tagja is lehetne. A felperesek –– amerikai, kanadai, ausztrál és 

izraeli lakcímmel rendelkezô emberek –– ügyvédje, Chuck Fax szerint a 

követelés összege elérheti a több tíz millió dollárt, vagy annál többet is. Mint 

mondta, a felperesek követelése nem évült el, mert Magyarország még nem 

kárpótolta a túlélôket és családtagjaikat, és nem szolgáltatta vissza nekik 

vagyontárgyaikat.

Az ügyet két szövetségi jogszabály alapján indították el. Az egyik kivételeket 

tesz lehetôvé a külföldi állam mentességrôl rendelkezô törvény alól, a másik 

pedig az amerikai állampolgársággal nem rendelkezô személyek számára biz-

tosít lehetôséget arra, hogy az Egyesült Államok területén külföldi magán-

szervezetek ellen eljárást kezdeményezzenek.

A MÁV ellen idén február 9-én Chicagóban nyújtottak be hasonló keresetet, 

amelynek alapján április 22-én formailag meg is kezdôdött a tárgyalás. Azt a 

pert 95 személy kezdeményezte. A felperesek 1944-es értéken számolt 240 mil-

lió dollár vagyoni kár, ezenfelül egymilliárd dollár nem vagyoni kár megtérí-

tését követelik. A vád szerint a „MÁV tudatosan biztosított szerelvényeket ah-

hoz, hogy 1944 márciusa és októbere között” 437 ezer magyar zsidót szállítsanak 

az auschwitzi gázkamrákba, ezenkívül megfosztotta az áldozatokat vagyonuktól 

és értékeiktôl. 

A MÁV elleni kártérítési perhez kapcsolódva március 25-én több bank, 

köztük magyarországi pénzintézetek ellen nyújtottak be keresetet be Chicagó-

ban. A Magyar Nemzeti Bank, az Erste Group Bank, a MKB Bayerische Lan-

desbank, az OTP Bank és a Creditanstalt Bank elleni gyûjtôkereset szerint az 

alperesek vagy jogelôdeik részt vettek a népirtásban, és bûnrészesek voltak 

benne, kifosztották a zsidó áldozatokat, eltulajdonították a náluk ôrzött vagyont. 

A felperesek, „a banki lopás holokausztáldozatai” 1944-es árfolyamon számolt 

kétmilliárd dollár vagyoni kár és a kamatok megtérítésére tartanak igényt. A 

két chicagói perben a bíró személye és a felperesek jogi képviselete is mege-

gyezik. A washingtoni eljárást egy másik jogi iroda kezdeményezte. 

46 MILLIÓT KELL FIZETNIÜK 
AZ OLASZLISZKAI 
GYILKOSOKNAK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság egyetemlegesen 46 millió forint 

Nem mennek, 
csak aggódnak

A magyarországi bankok keserves 

helyzetét elemzi egy szomorú szerzô a 

Népszavában. Bánatos írásából meg-

tudhatjuk, hogy három nagy, közel 

OTP-fôösszegû pénzintézet fontolgatja, 

kivonul hazánkból, nyilván mert a 

bankszektort is kezdi megrostálni a 

nemrég bevezetett bankadó. Az egész-

bôl természetesen egy szó sem igaz, 

mindenesetre a huhogás szervesen il-

leszkedik a pénzintézetek állapotáért 

folyamatosan aggódó mozgalmi füzet-

ke szellemiségébe. Gyengíti az írást, 

hogy egyetlen olyan bank sem mûködik 

Magyarországon, amelyiknek a mér-

legfôösszege akárcsak megközelítené 

az OTP-ét. Ráadásul sem a bankszö-

vetség, sem a jegybank alelnöke nem 

hallott olyan pénzintézetrôl, amelyik a 

bankadó bevezetése miatt kivonulását 

tervezné az országból. 

Mindenesetre érdemes idézni azt a 

tenyérbemászó érvet, amellyel a pénz-

ügyi kacsa szerzôje alátámasztja a sá-

torfájukat szedni akaró bankok igazát. 

„Már a 175 milliárd forintos elsô félévi 

profit is lejtmenetet jelez, hiszen egy 

évvel korábban húsz százalékkal ma-

gasabb nyereséget könyvelhettek el.” 

Ebbôl könnyen kiszámolható, hogy az 

elôzô esztendôben 35 milliárddal töb-

bet, vagyis 210 milliárdot kaszáltak 

rajtunk a dolgos pénzintézetek. (Vajon 

elô van-e írva valahol, mennyi az egy 

bankárra jutó éves kaszálási mini-

mum?) Szó, ami szó, a bankárok szá-

mára rosszat mutat a mai tendencia, a 

nagy megtollasodások ideje lassan vé-

get ér, rájuk jár a rúd… Derûsebb 

olvasatban: talán kezd helyére billenni 

a világ… 

Barátom, Rezgô
Az apró termetû, borzas kiskutya, aki 

most itt ül a lábam mellett a szônyegen, 

s érdeklôdve figyeli, amint a számító-

gép klaviatúráján babrálok, biztosan 

nem tud arról, hogy néhány napja ô is 

történelmi szereplôvé lett. Egy tragé-

dia majdnem áldozatává. Rezgô (tôlem 

kapta a nevét, merthogy minden ízében 

reszketett, amikor hozzám került) ko-

lontári illetôségû keverék kan kutyus, 

talán hároméves lehet. A Noé Állatott-

honból vettem magamhoz a gátszaka-

dás utáni napokban. Elôzô életérôl 

semmit nem tudok, egy félig összedôlt 

parasztház szobájának ágyán vacogott, 

amikor rátaláltak. Gazdáját, egy idôs 

asszonyt sokkos állapotban mentették 

ki a romok közül. Rezgô eredetileg fe-

hér volt, most vörös, mint az iszap. 

Olyan, mint az egész ottani táj.

Az én kis menekültem gyorsan be-

lakta a házat. Amint megérkeztünk, 

pillanat alatt abbahagyta a remegést, 

tett egy nagy kört a kertben, szemügy-

re vette a két öreg házôrzômet (Júlia és 

Hannibál meghökkenve szagolgatta az 

ismeretlen kollégát, miközben az fel-

falta a vacsorájukat), hivatalból rámor-

dult a macskára, majd farkát csóválva 

a lábamhoz törleszkedett. Csak a sam-

ponos fürdetésnél riadt meg egy ke-

veset; percekig ömlött szôrébôl a rá-

ragadt vörös iszap. Elsô éjszakára 

beengedtem a házba, egy kiszolgált 

rongyszônyeget tettem alá, gyorsan 

elaludt. Sokáig, nagyon sokáig néztem. 

Egy kis túlélô álmára vigyáztam. Mit 

tagadjam, megnedvesedett a szemem.

Pilhál György
(Magyar Namzet) 

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, apa, nagytata,

GODÓ FERENC
(1949. április 7. --- 2010. október 18.)

visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.
Gyászolják: családja Ausztráliában 

és tengerentúl.
Lélekben örökké velünk maradsz. 

Nyugodj békében. 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, 
akik fájdalmunkban osztoztak, 

és az október 27-én tartott temetésen részt vettek.

A Szent Erzsébet Otthon
2010. november 14-én

vasárnap tartja a hagyományos évi

BÚCSÚT és VÁSÁRT.
A szentmise és a protestáns istentisztelet

10.00 órakor kezdôdik
melyekre szeretettel hívjuk honfitársainkat.

Az egész napos Búcsú alatt magyaros népmûvészeti munkák
és dísztárgyak kaphatók.

Ebéd: rántott hús, pörkölt, kolbász, töltött káposzta, lángos, 
rétes, krémes, beigli, tepertôs pogácsa, apró sütemények és 

hûsítô italok nagy választékban.
GAZDAG TOMBOLA!

 Ugrálókastély és gyermekfoglalkoztatás 
A MÚZEUM 12.00-3.00 ÓRA KÖZÖTT MEGTEKINTHETÔ.

Bemutató túra lesz 2.00-3.00 óra között a Hostelben, 
Ápoló Otthonban és Villákban.

Kérjük, hogy a vásárra szánt tárgyakat, adományokat
szíveskedjenek mielôbb az Otthonba eljuttatni.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Cím: 1 Symonds Road DEAN PARK NSW2761  
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Kormány és nép együtt ünnepelt 
(Folytatás az 1. oldalról)

A kétharmados forradalommal a 

szabadságot nem veheti el, nem for-

díthatja vissza semmilyen külsô erô – 

hangoztatta a kormányfô.

„Mi, akik sorban álltunk 1990-ben, 

hogy a magunk szögét beleverjük a 

kommunizmus koporsójába, mi, akik 

részt vettünk az áprilisi választások 

kétharmados forradalmában, mi tud-

juk, milyen az, amikor úgy érezzük, 

mintha állna mögöttünk valaki, és 

küldetésünk beteljesítése felé vezetné 

lépéseinket – jegyezte meg Orbán 
Viktor, kiemelve: – így történhet 

meg az 56-os fegyveres, a 1990-es al-

kotmányos és a 2010-es kétharmados 

forradalom, így születik újjá egy 

nemzet!”

– Nincs még egy olyan nap a törté-

nelem kezdete óta, amely világosab-

ban megmutatta volna, hogy az em-

ber szabadságvágya örök és elpusz-

títhatatlan, bármekkora is legyen az 

ellene ható túlerô – idézte Kennedy 

elnök 1956-os hôseinkrôl szóló szavait 

a miniszterelnök.

„Befejezetlen történet volt 2010-ig 

1956, a magyarok befejezetlen törté-

nete volt az idei esztendôig, a kéthar-

mados forradalom azonban megsza-

badított bennünket – 56 örököseit – 

attól, hogy a forradalom napján úgy 

érezzük, mégiscsak újra kell vívni ezt 

a harcot. A magyar életlehetôségek 

szabad alakításáért vívott harcot le-

zártuk – szögezte le Orbán Viktor, 

hozzátéve: – ez a harc a mi gyôzel-

münkkel, az 56-osok gyôzelmével, a 

rendszerváltók, a szabad magyarok 

gyôzelmével ért véget 2010 áprilisá-

ban.”

A Fidesz elnöke szerint 56-ban az 

utcákon gyôzték le a magyarok a ha-

zugságot, most 2010-ben a választáso-

kon döntöttük le és adtuk meg a ke-

gyelemdöfést a hazugságok rendsze-

rének. Ezzel eljött a nemzeti együtt-

mûködés korszaka – fogalmazott.

A kormányfô hangsúlyozta: – 56-ban 

az új korszak építésének lehetôségét 

idegen erôk erôszakkal visszavették, 

most a kétharmados forradalommal, 

európai szokások szerint, a világ által 

elismert, demokratikus módon elért 

szabadságunkat nem veheti el tôlünk 

semmilyen külsô erô. „Meg kell te-

remtenünk Magyarország virágzó, si-

keres korszakát! Meg kell nyitnunk a 

magyarok új, igazságos évszázadát!”

„Van, amikor az igazságért csak 

meghalni lehet, ez a sors jutott ma-

gyarok százainak 1956-ban. Mi nem 

meghalni akarunk az igazságért, ha-

nem élni szeretnénk benne. Nekünk 

ez a sors jutott. Megkaptuk a lehetô-

séget arra, hogy megnyissuk a ma-

gyarok új, igazságos évszázadát. So-

hase feledjük, hogy hálával tartozunk 

az 56-osoknak azzal, hogy hazánkat 

végre olyan erôs országgá tegyük, 

amelyet ez a nagyszerû nemzet meg-

érdemel. Ez a mi küldetésünk!” – 

fogalmazott a kormányfô.

Orbán Viktor kifejtette: ha az 56-

osok engedtek volna a kísértésnek, és 

nem ledöntik, hanem kikerülik a tila-

lomfákat, akkor még ma is állna a 

kommunizmus téglafala. Ha 1989-ben 

nem követeljük a szovjet csapatok tá-

vozását, még mindig tele lenne velük 

Közép-Európa. Ha teret engedünk 

a kétségeknek, ma nem állhatnánk 

itt, és még a halálos ágyunkon is azt 

bánnánk, amit akkor elszalasztottunk.

A rendszerváltáskor voltak tabuk, 

amelyeket nem döntöttünk porba, és 

azóta tudjuk, ez nagy hiba volt, sok 

idôt vesztettünk. Amikor ott a lehe-

tôség, kinyílik a kapu, akkor nem 

szabad kételkednünk. Nekünk a ma-

gyarok új évszázadát kell magunk 

elôtt látni, erre a célra kell szegez-

nünk tekintetünket, a kételyeket pe-

dig „be kell lökni a ládafiába, és rá 

kell fordítani a kulcsot” – húzta alá a 

miniszterelnök.

Egyszer van ilyen 
lehetôség

„Nem azért gyôztünk tavasszal, 

hogy mindent a régiben hagyjunk. 

Nem ezért áldozták életüket az 56-

osok, nem azért ôrizték szüleink az 

igazságot a diktatúra alatt, nem ezért 

csináltuk végig a rendszerváltást, 

nem azért bírtuk ki az elmúlt nyolc 

évet, hogy amikor kitárul a jövôre 

nyíló ajtó, akkor megtorpanjunk, és 

elbizonytalanodjunk. Egyszer van 

ilyen lehetôség. A célt nézzük, és ak-

kor sikerülni fog!” – fogalmazott 

Orbán Viktor.
A kormányfô aláhúzta: – a nemzet 

igent mondott arra, hogy országunk-

ban mindennek meg kell változnia. 

Az alkotmánynak, a törvényeknek, 

a közéleti erkölcsöknek, a tabuknak, 

a parancsoknak, a céloknak, a viszo-

nyoknak, az értékeknek, a médiának 

és a környezetvédelemnek, az iskolá-

nak, és a közbeszerzéseknek – sorolta 

Orbán Viktor, leszögezve: „mindennek 

meg kell változnia, ami ember- és 

nemzetellenes!”

A nemzet igent
mondott a változásra

Ha túlnézünk az elmúlt nyolc év 

romjain, meglátjuk a magyarok új 

évszázadát. A nemzet igent mondott 

arra, hogy minden megváltozzon – 

hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzá-

tette: – csak bizakodó tekintettel lehet 

meglátni nehéz idôkben a boldogabb 

korok körvonalait. Mi olyan országot 

látunk, ahol buta szabályok nem aka-

dályozzák a tisztességes munkát, ahol 

garantálják a nyugdíjak értékét, és 

nem engedik, hogy eltôzsdézzék az 

emberek megtakarításait – fejtette ki 

a kormányfô. Olyan országot terem-

tünk, ahol megéri gyermeket a világ-

ra hozni és felnevelni. Olyan országot 

akarunk, ahol érdemes adózni, mert 

egyszerû és igazságos. 

„Akik kételkednek, akarva-akaratla-

nul a múlt védelmezôivé válnak. Nem 

engedhetünk a kétségnek, mert akkor 

veszítünk. Senkit nem hagyunk a 

múlt romjai alatt!” – emelte ki a kor-

mányfô. „Egy évünk van arra, hogy 

felvegyük a tempót, hogy megteremt-

sük a sikeres magyar élet alapjait!” 

– hívta fel a hallgatóság figyelmét a 

miniszterelnök ünnepi beszédében.

„Mi tudjuk, hogyan remeg a fejsze-

nyél, ha kemény fába vágunk, hiszen 

56-ban szüleink, nagyszüleink fegyver 

nélkül mentek az elnyomók ellen, 

késôbb hazaküldték az oroszokat 

úgy, hogy egy csepp vér sem folyt. 

– mondta Orbán Viktor. – Négy éve, 

az akkori hatalom lovas rendôrökkel 

verette a békésen ünneplô embereket. 

Most mi itt vagyunk, és bízunk benne, 

hogy az akkori hatalmasok ott lesz-

nek, ahol lenniük kell!” - utalt a kor-

mányfô a szocialisták szégyenteljes 

országlására.

„Jöhetnek még kemény idôk, mi ak-

kor is itt leszünk, mert tudjuk, hogy a 

kemény idôk nem tartanak ki addig, 

mint a kemény emberek!” – zárta 

beszédét Orbán Viktor.

A fôpolgármester szerint 1956 az 

erkölcs forradalma volt, amely nem 

tûrte az elnyomást, a hazugságot, az 

emberek megnyomorítását és lelki 

lerombolását.

Tarlós István a Magyar Rádió 

Bródy Sándor utcai épületénél tartott 

szombati fôvárosi megemlékezésen 

mintegy félezer emlékezô, köztük 

több fôvárosi képviselô elôtt úgy 

fogalmazott, az erkölcs lehet 

felkiáltójelként magasra tartott 

zászló, és piros vér a pesti utcán, 

de lehet építô, óvó, hazát és várost 

teremtô is.

A politikus szerint a budapestieknek 

különösen súlyos örökség és tehertétel 

adatott, ám ô arra vállalkozott, hogy 

új rendet és mûködôképesebb várost 

építsen, „igaz filozófia mellett”.

Tarlós István párhuzamot vonva 

az 54 évvel ezelôtti forradalom és 

a mai célok között, azt hangoztatta: 

egybetartozik 1956 öröksége és 

a jelen „szorító és kényelmetlen” 

feladatainak sokasága, ám, mint 

mondta, tudni és vállalni kell a dol-

gukat ebben. Az örökség és a feladat 

mindig meghatároz, ezért nem szabad 

szem elôl téveszteni egyiket sem – 

hangoztatta a városvezetô.

A politikus szerint vannak, akik 

ma álságos demokráciaféltésbôl 

elfeledkeznének a 2006-os szem-

kilövésekrôl, és kitörölnék a köz-

vélemény emlékezetébôl azt is, hogy 

az elôzô kormány 2010 áprilisában 

„20 ezer milliárdnyi államadóssággal 

hagyta itt az országot”.

A politikus beszédében többször is 

kitért a 2006-os ôszén történtekre. 

Mint mondta, „úgy tûnik, úgy tûnt”, 

akkor politikai hatalmi körökbôl 

provokálták a budapestieket, és 

az ismert brutalitások mellett 

még „az 50-es évekre emlékeztetô 

módszerekkel szervezett álrendôrök 

is rongálták a rendôrségbe vetett 

közbizalmat”.

Tarlós István arról is beszélt: a négy 

évvel ezelôtti ôsz óta nagyon sokan 

lettek nemzeti érzelmûek azok közül, 

akik részt vettek az oszlatásokban.

A politikus, felidézve az 54 évvel 

ezelôtti forradalom elsô napjait, ar-

ról is beszélt: „az ávósok ostoba hisz-

térikus terrorja gyújtotta meg a 

kanócot a rádió épülete elôtt”, addig a 

tüntetések békések voltak. 

A MELBOURNE-i 
MAGYAR KÖZPONT

november, december 
eseménynaptára!

November 6 — DJ Gary bemutatja

MC HAWER és TEKKNÖ
– szórakoztató est a fiatalabb nemzedéknek és az örök ifjaknak!

November 7 — Szent István ökumenikus
templom búcsúja

– déli 12 órakor Ökumenikus Istentisztelet  ezt követôen ebéd

November 14 — Közös ÉVI KÖZGYÛLÉS
vasárnap d.u. 2 órakor — Ifjúsági Szövetkezet, Magyarház 

Szövetkezet, Magyar Társadalmi Szövetkezet .

November  — 27 ATTILLA SAUTOV
világhírû hegedûmûvész elôadásában Vivaldi , 

Tchaikovsky, Paganini, Brahms, és hires magyar zeneszerzôk  

mûveibôl  hallhatunk .

November 28 — Magyar Társadalmi Klub – ebéd

December 5 — MIKULÁS PIKNIK 
– Mikulás bácsi ajándékot oszt a gyerekeknek, finom ebéd az 

árnyas fák alatt.

December 19 — GYERTYAFÉNYES EST
- a jelenlevôk együtt énekelik a szebbnél szebb karácsonyi 

énekeinket

December 31 — SZILVESZTERI  MULATSÁG 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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A magyar hegedûvirtuóz 
2010. december 17-én, 

pénteken este 8 órától az 
Opera koncerttermében 

lép fel.
Roby Lakatos világszerte elismert 

hegedûvirtuóz. Sokoldalú mûvész, aki 

a mûfaji határokat gyakran átlépve 

nyûgözi le zenésztársait és a közön-

séget.

A kitûnô muzsikus 1965-ben szüle-

tett. Családja a legendás cigány hege-

dûmûvész, Bihari János leszárma-

zottja. Tehetségére hamar felfigyel-

tek. Elsô sikerét alig hat évesen egy 

Dankó Pista emlékére rendezett em-

lékesten aratta a Margitszigeti Sza-

badtéri Színpadon. Három évvel ké-

sôbb már egy cigánybanda prímása-

ként muzsikált. Tanulmányait a Mes-

ter utcai Zeneiskolában kezdte, majd 

Magyarország legrégebbi zeneoktatási 

intézményében, a Liszt Ferenc Zene-

mûvészeti Egyetem gyakorlóiskolájá-

ban, a Bartók Béla Konzervatóriumban 

folytatta. 1984-ben díjat is nyert klasz-

szikus hegedûjátékával. Legismertebb 

mestere Járóka Sándor volt.

Az iskola elvégzése után, 18 évesen 

elhagyta szülôhazáját, és Brüsszelben 

telepedett le. Zenekarával a Les Atéli-

ers de la grande Ille nevû étteremben 

játszott. Itt hallotta a világhírû hege-

dûmûvész Yehudi Menuhin is, akit 

lenyûgözött a magyar muzsikus játé-

ka.

Roby Lakatos zenéje a klasszikus és 

a jazz stílusjegyei mellett magán vi-

seli a magyar cigányzenei kifejezés-

módot is. Páratlan technikája mellé 

kivételes elôadói képesség társul, ami 

különös hangulatú muzsikáját még 

izgalmasabbá teszi.

Az elmúlt évtizedekben olyan neves 

klasszikus és jazz elôadókkal dolgozott 

együtt, mint Maxim Vengerov, Va-
dim Repin, Anne-Sophie Mutter, 
Randy Brecker, Giora Feidman 

illetve Herbie Hancock. 

Kivételes elôadói képességei elisme-

réseként a világ talán legrangosabb 

komolyzenei lemezkiadója a Deutsche 

Grammophon is több lemezt készített 

vele.

Zenekara annyiban tér el a hagyomá-

Roby LAKATOS SYDNEYBEN!
nyos cigányzenekaroktól, hogy a brá-

csát gitárra cserélte, és megtoldotta 

egy hangversenyzongorával is. Roma 

zenésztársai valamennyien kiváló jazz 

muzsikusok. Felléptek már a világ 

legjelentôsebb fesztiváljain és kon-

certtermeiben is.

2006-ban egy különleges lemezt ké-

szített Klezmer Karma címmel, mely-

nek dalai a cigány, a jiddis valamint a 

klezmer zene egyedülálló fúziói. Az 

albumon Roby Lakatos és zenekara 

mellett közremûködik a Liszt Ferenc 

Kamarazenekar, a jiddis énekesnô 

Myriam Fuks valamint az olasz har-

monikás Aldo Granato.

A virtuóz hegedûmûvész pályafutá-

sát magas állami kitüntetéssel is elis-

merték, 2007-ben megkapta a Magyar 

Köztársasági Érdemrend Tisztike-

resztjét.

Roby Lakatos a különbözô stílusok 

elegyítésével, illetve páratlan hangsze-

reléseivel feje tetejére állította a ci-

gányzenét.

A Kárpát-medence 
dalban 

Tapsviharral jutalmazott koncertet 

adott Rost Andrea és a Budapest 

Klezmer Band, Bognár Szilvia nép-

dalénekessel kiegészülve.

A Pannon dalok címû elôadás ma-

gyar népi, cigány és erdélyi zsidó da-

lok újrahangszerelésével különös at-

moszférát teremtett a Dohány utcai 

zsinagógában. 

A koncertet, amelyet olyan személyi-

ségek is megtiszteltek jelenlétükkel, 

mint Schmittné Makray Katalin, a 

köztársasági elnök felesége, Lévai 
Anikó, a miniszterelnök felesége, Ali-
za Bin-Noun, Izrael budapesti nagy-

követ asszonya, valamint Szôcs Géza 
kultúráért felelôs államtitkár, egy 

lassú, fájdalmas-édes magyar népdal, 

az Érik a cseresznye nyitotta. Az 

aláhangszerelt zene már-már közelít a 

mainstream világzene hangulati ele-

meihez, mégis egyedien és jó értelem-

ben véve népies maradt. Az operaéne-

kesi hanggal elôadott népzene mindig 

különös, Rost Andrea viszont értôn, 

túlzásoktól mentesen, ismét — ahogy 

mindig — tökéletes interpretálással, 

beleérzô módon énekli ezt a mûfajt is. 

Amikor a Mária, Mária, mennyei szép 

hajnal kezdetû dalt adja elô, Bognár 
Szilvia pedig rátercel-kvintel, az föl-

döntúli élményt nyújt. Alatta a zene 

misztikus, a népi hangszerek szokatlan 

összefüggésben való megszólaltatásá-

val jó kísérôje mindennek, bele is fe-

ledkezünk ebbe az imádságba. Hason-

ló hangulatban íródott a Ködellik a 

Mátra, amelyet Bognár egyedül éne-

kel — és ott úszunk a borongós ködben, 

teljesen megfeledkezve mindenrôl, 

ami nem fontos. A következô blokkban 

jönnek a cigány népdalok, elôször an-

dalító énekek, majd egy igazi roma-

lagzit megidézô, pörgôs nóta, a Ha 

megfogom az ördögöt címû dal, ame-

lyet Bognár szintén hûen tolmácsol. 

Aztán következnek a jiddis népdalok, 

köztük a híres és gyönyörû Dana, da-

na, amelyet a varsói gettóban énekel-

tek gyakran: Rost Andrea megható 

átéléssel dalol. Elhangzik még a Dojna 

is, amely az erdélyi zsidó emberek 

bánat elleni gyógyszere Jávori Fe-
renc konferálása szerint. Igen érdekes 

szerkezetû: lassú és gyors részek vált-

ják egymást. A vastaps utáni ráadás-

ként felcsendül még egy jiddis nóta, 

nem tudjuk, mi lehet a címe, de gyors, 

tempós zene. Jávori és két szerzôtársa, 

Szokolay Dongó Balázs, valamint 

Bolya Mátyás, elmondhatjuk, rendkí-

vülit alkotott: olyan zenei-hangulati 

egységbe foglalta össze a Kárpát-me-

dence három hangsúlyos népi elemét 

— a magyart, a zsidót és a cigányt —, 

amely érzékletesen jelzi a köztük lévô 

különbséget, de egységbe is foglalja 

ôket; Rost Andrea kitûnôen átívelte 

mindezt a dallamokon keresztül — 

Bognár Szilvia pedig méltó társa volt. 

A koncert után Rost Andrea el-

mondta: tervezik, hogy lemezen is ki-

adják a Pannon dalokat, néhányat már 

rögzítettek, remélhetôleg hamarosan 

újra stúdióba vonulhatnak befejezni a 

munkát.

SYDNEY OPERA HOUSE PRESENTS

MEDIA PARTNER

&

TO BOOK 9250 7777 SYDNEYOPERAHOUSE.COM     

Sydney Opera House welcomes Roby 
Lakatos, ‘King of the Gypsy Violinists’, 
and his scorching fi ve piece band 
to the Concert Hall for one show only! 

DATE FRI 17 DEC 8PM 
VENUE CONCERT HALL
TICKETS FROM $49*

*TRANSACTION FEE OF $5-$8.50 APPLIES TO ALL BOOKINGS

“ If violinist Roby Lakatos 
were paid on the basis 
of how many notes he plays 
in any given performance, 
he’d probably be the richest 
musician in the world.”

 Los Angeles Times
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Elôadásokkal, kulturális rendezvé-

nyekkel, kiállításokkal, fáklyás felvo-

nulással és koszorúzásokkal emléke-

zett a határon túli magyarság az 1956-

os forradalomra. Megemlékezést tar-

tottak több európai ország fôvárosában 

mûködô magyar kulturális intézetben 

is.

Csíkszeredában vándorkiállítás nyílt 

Forradalom és szabadságharc címmel. 

Az emlékezôk koszorúzáson vettek 

részt az 1956-os kopjafánál, a Kalász 

negyedi temetô elôtti téren. Ünnepi 

megemlékezésre és koszorúzásra ke-

rült sor a Gloria Victis emlékmûnél is 

a Magyar Köztársaság Csíkszeredai 

Fôkonzulátusának és a Volt Politikai 

Foglyok Szövetségének a szervezésé-

ben. Este a Csíki Kamarazenekar ün-

nepi koncertet ad a református temp-

lomban.

Baróton a Történelmi Vitézi Rend 

bardócmiklósvárszéki szervezete a 

Petôfi utcai 56-os emlékmûnél tartott 

megemlékezést, ahol kopjafát leplez-

tek le az erdôvidéki politikai foglyok 

tiszteletére. 

Kovásznán író-olvasó találkozót ren-

deztek, amelynek meghívottja Oláh 
János József Attila-díjas költô, író, a 

Magyar Napló fôszerkesztôje volt. Ezt 

követôen az 56-os emlékmûnél ünnep-

séget tartottak. A rendezvényt a Kôrö-

si Csoma Sándor Közmûvelôdési Egye-

sület Ignácz Rózsa Irodalmi Klubja és 

a Székely Nemzeti Tanács szervezte.

Sepsiszentgyörgyön koszorúzás volt 

a Szalai Attila-emléktáblánál, a város-

házán lévô emléktáblánál, az Erzsébet 

parkban elhelyezett kopjafánál, a Kó-

nya Ádám Mûvelôdési Ház udvarán 

található 56-os emlékmûnél. Ez utóbbi 

ünnepi mûsor helyszíne is volt, ame-

lyen beszédet mondott Antal Árpád 
polgármester, Sógor Csaba európai 

parlamenti képviselô, továbbá a Volt 

Politikai Foglyok Szövetségének és a 

Magyar Politikai Foglyok Szövetségé-

nek a képviselôje. A Székely Nemzeti 

Múzeumban levetítették a Biszku Bé-

láról szóló Bûn és büntetlenség címû 

dokumentumfilmet. A rendezvényt 

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hiva-

tala, a Volt Politikai Foglyok Szövet-

sége és az Erdélyi 56-os Bajtársi Tár-

saság közösen szervezte. 

Székelykeresztúron ökumenikus is-

tentisztelet keretében emlékeztek a 

forradalomra a római katolikus temp-

lomban. Az emlékezôk gyertyás felvo-

nuláson is részt vesznek, a római ka-

tolikus templomtól a millenniumi em-

lékmûig vonulnak. Koszorúzást ren-

deztek a millenniumi emlékmûnél, ezt 

követôen a helyi Petôfi Általános is-

kola megemlékezô mûsorára került 

sor. 

Székelyudvarhelyen az önkormányzat 

szervezett megemlékezést a Barátok 

temploma melletti emlékmûnél.

Kolozsváron az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Kolozs Me-

gyei Szervezete megemlékezô ünnep-

séget szervezett. A rendezvény kere-

tében Asztalos István, Varga Lajos 
és Pállukács Hajnal tartott elôadást. 

Az est házigazdája Csigi Levente, az 

EMNT Kolozs megyei szervezetének 

elnöke.

Snagovban –– Nagy Imre egykori 

fogságának színhelyén –– Füzes Osz-
kár bukaresti magyar nagykövet 

megkoszorúzta a mártír miniszter-

elnök szobrát Budai Richárddal, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövet-

ség (RMDSZ) bukaresti szervezetének 

elnökével és a román forradalmárok 

szövetségének delegációjával együtt –

– jelentette Garzó Ferenc, az MTI 

bukaresti tudósítója.

* * *
A jelenleginél erôsebb képviseletet 

szorgalmaztak ausztriai népcsoportok 

képviselôi, köztük Deák Ernô, a Ma-

gyar Népcsoporttanács elnöke egy 

bécsi pódiumbeszélgetésen. A népcso-

portok képviseletét törvényben kell 

rögzíteni és megfelelô jogokkal fel-

ruházni –– mondta Deák Ernô a nép-

csoporttörvény módosításának elôké-

születeirôl szólva az osztrák parlament 

rendezvényén. A törvényben elismert 

hat ausztriai nemzeti és etnikai ki-

sebbség –– magyarok, szlovénok, hor-

vátok, romák, csehek és szlovákok ––

szervezetei jelenleg a civil szerveze-

tekre vonatkozó egyesületi törvény 

alapján mûködnek. A szervezetek kép-

viselôket küldenek a miniszterelnöki 

hivatal mellett mûködô népcsoportta-

nácsokba, ezeknek azonban csak ta-

nácsadási joga van.

Josef Ostermayer, a Miniszterelnöki 

Hivatal államtitkára úgy vélekedett, 

„soha nem volt még ilyen közel” a 

törvénymódosításról szóló megállapo-

dás. Ostermayer szerint 2011-re létre-

jöhet és a parlament elé kerülhet a 

törvényjavaslat. Az államtitkár el-

mondta, véleménye szerint a törvény 

szövegében az elismert ausztriai nép-

csoportok meghatározásánál az 1976-

ból származó „sajátos népi hagyomá-

nyok” (Volkstum) helyett a nyelv és 

kultúra szerinti hovatartozásnak kel-

lene szerepelnie. Kiemelte, hogy hang-

súlyt kell fektetni a kétnyelvûség tá-

mogatására.

Deák Ernô, aki a Burgenlandon kívüli 

A tér, az idô és a szó 
Hittem, mindent tudok róla –– ismerem idôtlen histó-

riáját, dalait, mitológiáját, állatait, napverte földjét. Hit-

tem, mindent tudok róla, hiszen soha nem jártam itt, 

mint a nagy Jókai, aki csak azt tudta –– önmaga legen-

dáriuma szerint –– igaz módon megfesteni, amit soha 

nem látott. Jókai persze itt is járt, egész bizottmány 

fogadta, nótázó pusztafik és valódi cívisek, azaz olyan 

polgárok, akiknek „a Basahalmán belül vágták el a köl-

dökzsinórját”. Ô azután a Sárga rózsával mondott hálát. 

Át-átutaztam magam is persze jó néhányszor azon a 

pusztába vágó szalagnyi betonúton, ami a Tiszától a haj-

dúk fôvárosába, a magyar kálvinizmus szívtájékához 

visz, meg is álltam a kilenclyukú hídnál egy sietôs birka-

gulyásra. Meg-megvillant bennem egy-egy sor a jó Fa-
zekastól, Aranytól, Adytól, és persze Petôfitôl, el-

eldúdolgatom magamban, hogy „Debrecennek van egy 

vize, / Kinek Hortobágy a neve…”, meg azt, hogy „Hor-

tobágyi gulyáslegény / Gulyakútba esett szegény”, vége-

zetül: „Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz, / A 

szegény barom is csak a pásztorra níz…” Úgy látszik, itt 

minden dal a vízrôl beszél, amely hol túlzóan sok, hol 

meg szikkasztóan kevés. Meg azért –– pillantok most 

körül –– azt a szomorgó nótát is el kellene mondani egy 

pohár bor mellett (ki tudja meddig gulyás vagy csikós 

valaki, és hol kezdôdik a betyár), amely így végzôdik: 

„Egyik iszik a Meggyesben, / A másik a Cserepesben, / A 

harmadik a Morgóban, / Gulya, ménes csavargóban.” 

Rideg gulya, rideg legények.

A valóság az, hogy Aradi Csaba odamutat egy bokros-

ra: „Itt láttam 1957-ben az elsô bakcsófészket…” Azután 

lehajol és felvesz egy feketés valamit: „Ha nem tudnátok 

ez kék alga…, majd ha jön az esô, megéled. Hogy a bak-

csó? Így talán ismeritek: vakvarjú. Azt mondja: kvak. 

Nycticorax –– éjszakai holló. Se nem holló, se nem varjú. 

A gólyaalakúak rendjébe és a gémfélék családjába tar-

tozik.” Szavak, szavak a látványban –– poszáta, ökörbegy, 

veresnadrág csenkesz, sziki pacsirta, ugartyúk, macska-

here, „ez itt egy sziki ôszirózsa”, „ez a tölgy igencsak 

böhöncösen nôtt”… „Az a fekete állat, ne menjetek köze-

lebb, nem »komor bika«, hanem úgynevezett »heck mar-ha«, 

a visszatenyésztett ôstulok, azt meg ugye tudjátok, hogy a 

»komor bika« a felnôtt korban kiherélt állat… Ott meg egy 

fekete gólya… Ezek a keréknyomok száz év alatt, ha 

begyógyulnak, elég egyszer végigmenni a gyepen… Este itt 

asszony nem maradhatott, egy szoknyalibbenésre vér folyt… 

Itt minden zárt kifelé, de ha elfogadod a törvényt, befo-

gadnak…” Rideg gulya, rideg legények. Ha járna erre egy jó 

modern kulturális antropológus, azt mondaná: „szûkösség-

kultúra”.

A Hortobágy maga a tér. Nevezd sziknek, pusztának, sztyep-

pének. A néplélek és a magyar mitológia, a magyar mitológia, 

mint tájélmény, erkölcs, létszemlélet, mint a szabadsághoz 

szóló hangtalan, mert szavakat nem is keresô fohászkodás. A 

„pusztához képest” látjuk olyannak, amilyen: Pannóniát, Er-

délyt és a Felföldet.

Az idô itt a természet ritmusa szerint halad. Hát a történelmi 

idô? Csöndes az is, belevész a térbe. Kunhalmok-kurgánok… 

ezeket a halastavakat elsô háborús orosz foglyok ásták… a 

kiszáradt árkok itt rizsföldeket kereteztek, kitelepítetteket 

dolgoztattak bennük hatvan esztendeje.

Ôsszel kell erre járni, amikor a darvak vonulnak hangosan 

krúgatva és ökörnyálat lengedeztet az alkonyat. („Ökörnyál? 

A kis pók felmegy a fûszál végére, ott szövi a hálóját, és abba 

kapaszkodva repíti el a szél…”)

Napkeltében kell idejönni és napnyugtakor továbbmenni. 

Éjszaka, elalvás elôtt még beleolvasok a kis szöveggyûjte-

ménybe, amit Saád József barátom –– a kitelepítettek 

sorskutatója, maga is „érintett” –– nyomott a kezembe. „Olyan 

csodálatos napfelkeltét és naplementét, mint itt a pusztán, 

talán sehol a világon nem lehet látni… Az éjszakai sötétség 

mélyén opálos derengés jelenik meg az égbolton. Aztán kö-

vetik a mindig más és más színek és formák… Rózsaszín és 

piros fények, felettük fodros fehér felhôk…” Így lát a szem, 

míg a láb birkaganéba tapos vagy küszködik az agyagos 

sárral, korog a gyomor, fáj a derék, derékszíjába dugja hü-

velykujját és úgy üvölt az ávós ôr…

Félálomban sem felejtem, hogy a zsebemben morzsolódik 

egy ágacskányi „sziki ürüm”.

Alexa Károly
(Magyar Hírlap)



magyar szervezeteket összefogó 

Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetségének 

elnöki tisztségét is betölti, hangsú-

lyozta, hogy a törvényhozónak figye-

lemmel kell lennie a népcsoportok va-

lós helyzetére, így például az elván-

dorlásokra és betelepülésekre. Jandre 

Palatin, a Burgenlandi Horvát Kultúr-

egyesület vezetôje úgy látja, a népcso-

porttanácsok „Csipkerózsika-álmot 

alszanak”, és évente csak egyszer éb-

resztik fel ôket, a támogatások szétosz-

tásakor. Nehezményezte, hogy –– mint 

mondta –– a központi érettségi vizsga 

bevezetésérôl hozott tavalyi törvény 

megalkotásánál nem kérdezték meg a 

népcsoporttanácsok véleményét.

Rudolf Sarközi, az Ausztriai Roma 

Kultúregyesület elnöke hozzászólá-

sában európai szintû megoldást szor-

galmazott és arra kérte az államtitkárt, 

hogy a jelenleg zajló költségvetési tár-

gyalásokon „gondoljanak a népcsopor-

tokra is”, emeljék meg a támogatási 

keretet. Rudolf Vouk ügyvéd, a Ka-

rintiai Szlovénok Tanácsának volt el-

nöke a választott képviseletek létre-

hozása mellett foglalt állást. Osterma-

yer ezzel a javaslattal szemben ellen-

vetéssel élt. Nehézségekbe ütközne 

meghatározni, ki jogosult szavazni, 

vagyis ki tartozik az egyes kisebb-

ségekhez –– mondta. Vouk a karintiai 

szlovén kisebbségek és a tartományi 

kormányzat közti, hosszú évek óta fo-

lyó vitára emlékeztetve úgy véleke-

dett, hogy a jelenlegi szervezeteknek 

nincsenek jogi eszközei a kollektív 

kisebbségi jogok érvényesítéséhez.

* * *
A tavaly született brit csecsemôk 

csaknem felét harmincon túli anya 

szülte, és a 45 éven felüliek gyermek-

vállalása is kiugróan magas. Míg 1988-

ban a gyermekek 28 százaléka szü-

letett 30 éven felüli anyától, 1999-ben 

45 százalékuk, tavaly pedig már 47 

százalékuk. Az 1988-ban 507 újszülött 

édesanyja volt 45 éves vagy annál idô-
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séges készségekre és magabiztosságra.

Ez utóbbi problémák kezelésének 

elôsegítése érdekében a bizottság a 

gyerekeknek szóló, magas színvonalú 

internetes tartalmak létrehozását ösz-

tönzô pályázatot írt ki.

A felmérésben részt vevô gyerekek 

azt mondták, elsôsorban iskolai felada-

tokhoz vagy videók megtekintésére 

használják az internetet, majd a já-

tékok és az azonnali üzenetküldéssel 

történô csevegés a következô két leg-

népszerûbb online tevékenység.

A legtöbb gyerek személyi számító-

gépen vagy laptopon böngészik, és 

egyharmaduk (Magyarországon egy-

negyedük) már mobiltelefonjuk vagy 

más hordozható eszközök segítségével 

csatlakozik a világhálóra.

* * *
Milyen is lehet az a világ, ahol a han-

gokat meg lehet érinteni, megízlelni a 

zenét, a számok és betûk pedig színe-

sen pompáznak. Nyilván furcsán hang 

zik sokak számára, a szinesztéziások 

életében azonban mindennapos jelen-

ség. A szó görög eredetû, és összekap-

csolt érzékeket jelent. Egy inger egy 

további érzékelési jelenséget vált ki.

A jelenség különbözô formákban ölt 

testet. 19 különbözô kombinációt azo-

nosítottak be, de számuk gyakorlatilag 

végtelen, mert egy szinesztéziás em-

bernél akár több is jelentkezhet egy-

szerre. A leggyakoribb formája, mikor 

a betûket vagy a számokat színesben 

látják. Ez a szín-nyelv szinesztézia. 

Ritkább formák megjelenése is lehet-

séges. A szinesztéziás például érezheti 

úgy, hogy a zongora hangja csiklan-

dozza az arcát, vagy valakinek a be-

széde chutney-ízû.

A legtöbb esetben az érzékelést külsô 

inger váltja ki, de elôfordulhat, hogy 

teljes egészében a beteg belsô vilá-

gából fakad, mikor például egy fogal-

mat érzékelési élménnyel párosítanak. 

Az érzékelési asszociációt általában a 

testen kívülre vetítik.

sebb, 2009-ben már 1619 kisbaba jött 

világra az ebbe a korcsoportba tartozó 

anyáktól. A szakértôk szerint a jelen-

ség hátterében részben az áll, hogy 

javult az anyák egészségi állapota. 

Emellett a nôk manapság már késôbb 

fejezik be tanulmányaikat, és azt köve-

tôen inkább a karrierjükre összponto-

sítanak –– és persze az anyagi ter-

mészetû aggodalmak is hátráltatják a 

gyermekvállalási kedvet.

A 45 éves korban vállalt anyaság húsz 

éve még egyértelmûen kockázatosnak 

számított, a kórházi szakzsargon is ér-

zékeltette a különbséget. A bábák és 

ápolónôk „idôs anyának” nevezték az 

ilyen korban szülô nôket, bár az orvo-

sok szerint a megjelölés sohasem volt 

hivatalos terminológia. A „koros elsô 

szülô” kifejezés azonban ma is hasz-

nálatos az olyan anyáknál, akik 35 

évesnél idôsebb korukban szülik elsô 

gyermeküket.

Számos közismert személyiség pél-

dája is erôsíti a trendet. Cherie Blair, 

a volt brit kormányfô felesége 45 esz-

tendôs volt, amikor legkisebb fia, Leo 

2000-ben megszületett. A filmvilágból 

Jane Seymour vagy Nicole Kidman 

is megemlíthetô, míg a modellek közül 

Jerry Hall –– sorolta a teleg-

raph.co.uk.

* * *
Az európai gyerekek átlagosan 7 éves 

korukban kezdik használni az interne-

tet, de Észtországban, Hollandiában és 

az Egyesült Királyságban ennél is ko-

rábban kezdenek foglalkozni a számí-

tógépes világhálóval –– derül ki egy 

felmérésbôl, amelyet az Európai Bi-

zottság tett közzé Brüsszelben. A 13-16 

évesek több mint fele (Magyarországon 

38 százalék) már a hálószobájában is 

rendelkezik internet-hozzáféréssel. A 

tanulmányból az is kiderül, hogy nyolc 

gyerekbôl egy (Magyarországon 11 

százalék) már szerzett nyugtalanító 

tapasztalatokat internetezés közben, 

és hogy a gyermekkorúak még nem 

tettek szert az internetezéshez szük-

A szinesztézia egy nagy mértékben 

szubjektív, egyedi élmény. A szín-

nyelv szinesztéziások például különbö-

zô színeket társítanak ugyanahhoz a 

számjegyhez vagy betûhöz. Abban 

azonban a legtöbbjük egyetért, hogy 

az „O” betû fehér.Az érzéken belüli 

asszociáció állandó marad az egyén 

egész életében. Aki zöldnek lát egy 

számjegyet, egész életében úgy fogja 

látni. Egy 1993-as tanulmányból az de-

rült ki, hogy a szinesztéziások 92 szá-

zalékban ugyanazokat a hangokat tár-

sították ugyanazokhoz a színekhez egy 

év elteltével. A nem szinesztéziások 

esetében ez az arány csak 32 százalék 

volt.

Az állapot akaratlanul jelentkezik, az 

érzékelési asszociációkat nem lehet 

erôltetni sem, bár néhányan képesek 

arra, hogy ne vegyenek tudomást az 

összefüggésekrôl. A szinesztézia már 

gyermekkorban kezdôdik, a legtöbb-

jük arról számol be, hogy amióta csak 

az eszét tudja, ezzel a jelenséggel él 

együtt. Tipikusan azt gondolják, hogy 

mindenki más is így érzékeli a világot, 

csak késôbb jönnek rá, hogy egyedi 

vonásról van szó. Mivel errôl az álla-

potról keveset tud az átlagember, és 

sok a félreértés is, sokan inkább titok-

ban tartják képességeiket, mert nem 

akarják, hogy kinevessék, vagy bo-

londnak tartsák ôket.

A szinesztézia nem pszichiátriai za-

var. A szinesztéziások funkcionálisan 

és pszichológiailag stabilak, általában 

kiemelkedôen intelligensek és kiváló 

az emlékezetük. A szinesztéziás asszo-

ciáció segíti ôket abban, hogy emlé-

kezzenek telefonszámokra, idôpontok-

ra, nevekre, stb. Esetleg a matema 

tikával gyûlik meg kissé a bajuk, vagy 

iránytévesztôk lehetnek.

Az állapotra nincs gyógymód, de ha 

lenne is, a legtöbb szinesztéziás nem 

élne vele, mivel ajándékként fogják 

fel képességüket. Sôt, úgy vélik, a nem 

szinesztéziások csak fehérben és feke-

tében látják a világot.

Mi okozza? Pontosan még nem tud-

ják. A szinesztézia egy rendkívül ne-

hezen tanulmányozható állapot, mert a 

kutatási anyag önbeszámolókra alapul. 

Az már kiderült, hogy genetikai ere-

detû, sok szinesztéziásnak a testvére 

és a szülôje is hasonló képességekkel 

rendelkezik.

Néhányan úgy gondolják, hogy min-

denki szinesztéziásnak születik, az agy 

különbözô területei közötti rengeteg 

idegi összeköttetéssel. A nem szinesz-

téziásoknál ebbôl késôbb a legtöbb el-

tûnik, az agy részei sokkal inkább el-

különülnek egymástól, a szinesztéziá 

soknál viszont megmarad a születési 

állapot.

A kutatók már elkezdték tanulmá-

nyozni a jelenséget mágneses rezonan-

cia-vizsgálattal (MRI). Arról számoltak 

be, hogy a szín-nyelv és a szín-hang 

szinesztéziások agyában a stimuláció 

hatására a színfeldolgozó területek fo-

kozott aktivitást mutattak.

A szinesztézia egyik formája késôbbi 

életkorban is kialakulhat. Ilyet tapasz-

taltak a temporális lebeny epilepsziája 

esetén, fejsérülteknél, a középsô ha-

lántéki lebeny károsodása esetén. Idô-

legesen megjelenhet érzékelési meg-

vonás, hallucinogén szerek (LSD és 

peyote kaktusz), a kéreg alatti limbi-

kus struktúrák közvetlen elektromos 

ingerlésével.

Senki sem tudja pontosan, mennyire 

gyakori ez az állapot, a becslések sze-

rint 2000-25000 emberbôl 1-nek lehet 

ilyen elváltozása. Nôknél és balkeze-

seknél gyakoribb a jelenség. Szineszté-

ziás volt  Liszt Ferenc is.

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ WANTIRNAI 

EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján de. 11 órakor tart istentiszteletet 

a Magyar Központban lévô

Szent István templomban
(760 Boronia Rd. Wantirna)

Istentiszteleteink novemberi sorrendje:
November 7-én, vasárnap, déli 12 órakor

a szokásos 11 óra helyett, közös 

 ISTENTISZTELET
a katolikus és evangélikus gyülekezetekkel.

Istentisztelet után közös ebéd a Szent István ökumenikus 
templom BÚCSÚJÁVAL összekötve.

November 21-én vasárnap de. 11 órakor aszokásos

ISTENTISZTELETET
A 21.-ei istentisztelet után szeretetvendégség, beszélgetés a 

templom alatti társalgóban.

Mindenkit szeretettel hív és vár gyülekezetünk.

Érdeklôdés dr. Kósa Géza gondnoknál, 
telefon 9877-1006

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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KRÓNIKAErdélyi Szövetség hírei.
Az év egyik kiemelkedô eseménye az 

Erdélyi Ebéd október 17-én került 

megrendezésre. Ez az a rendezvény 

melyen oly sok jó ismerôs évente csak 

egyszer találkozik, és megvitatják az 

elmúlt év eseményeit. A hölgyek meg-

lepôen elegánsak, és a férfiak sem ut-

cai ruhában jöttek.

A közel 300 vendég helyet foglalt az 

Ifjúsági Terem ízlésesen feldíszített 

asztalai körül.

Az elnök Bálint Kálmán üdvözölte a 

vendégeket és elénekeltük a Him-

nuszt. Az asztali áldás után, melyre 

Antal Péter református Missiós Lel-

kész lett felkérve, vendégeink már 

kanalazták is a forró húslevest. (Volt, 

aki nem tudott ellenállni és repetá-

zott).

Szabó Edit konyhafônök (Ôt nem 

kell bemutatni) tudománya széles kör-

ben, sôt egész Melbournben elismert, 

és az általa kreált háromfogásos ebéd 

egy öt csillagos étteremben is meg-

állta volna helyét. Mindezt ellenszolgá-

ltatás nélkül vállalta. Professzionista 

segítségei abc sorrendben; Bácsi 
Marika, Bálint Rózsika, Bálint Ká-
roly, Godó Marika, Gergely Klári, 
Miklós Kati, Szegedi Erika és Sze-
redai Magdi.

Az ebéd zökkenômentes lebonyolítá-

sáért köszönet Kovács Róbert Cser-

kész csapatának és Juhász Etelka és 

Géza Gyöngyös Bokrétájának. E két 

szervezet 6-6 fiatalja a felszolgálást 

villámgyorsan és hiba nélkül végezte 

el.

A rendezvény fénypontja az Erdély-

bôl hozott székely zászlóval való ün-

nepélyes bevonulás. Nt. Dézsi Csaba 
ünnepi beszédében, kiemelte a zászló 

üzenetét; a székely nép összetartozását. 

Ez a zászló kizárólag a székely nép 

szimbóluma. 

Az önállósulásra törekvô Székelyföld 

teljes függetlensége még nem válha-

tott valóra. Jelképei a székely himnusz 

és a székely zászló azonban, sok eset-

ben még a tiltások ellenére is egyre 

nagyobb teret hódít. A Székely Nem-

zeti Tanács hivatalos zászlója és lobo-

gója (az egyetlen székely családból 

származó erdélyi fejedelem, Székely 
Mózes 1601-bôl ismert zászlajához 

hasonlóan), kék alapon, hosszában szé-

les arany csík. A zászlón látható 

nyolcágú napcsillag, a jelenlegi 8 szé-

kely szék egységének a jelképe. A 

telôben levô Hold pedig, a székelyek 

hitének, reménységének és bizakodá-

sának szimbóluma. 

Az ünnepi beszéd után. Gábor Atya 

megáldotta és felszentelte ezt a zász-

lót, majd elénekeltük a székely him-

nuszt.

Még egy esemény; az Ausztráliai Er-

délyi Szövetség nevében az elnök 

elismerésként oklevelet és emlékér-

met adott át Fazakas Lolának, aki 

több évtizeden át fáradságot nem is-

merve, még betegen is önzetlenül 

segítette Szövetségünket. 

Szetey Ágnes festômûvész árverésre 

felajánlott értékes tájképét, Juhász 

Géza 400 dolláros kikiáltási ára után 

1000 dollárért Csaba József vásárolta 

meg. Még egy kandalló órát, Burányi 
Péter ajándékát is elárverezte Géza, 

ami 100 dolláros végsô áron Gyôri 
Izuka tulajdonába került.

Köszönet nagylelkû honfitársainknak, 

Ez évben is nagyon sok értékes tombo-

latárgy került kisorsolásra, Minden 

egyes adakozónkat nem tudjuk itt fel-

sorolni, néhánynak még a nevét sem 

tudjuk, de meg kell említeni Kocsis 
Margitot és a Burányi házaspárt.

A tombola egy kissé hosszúra nyúlt, 

ami érthetô, ha figyelembe vesszük 

azt a sok kisorsolandó tárgyat.

Minden egyes dolgozónk nevét hely-

szûke miatt itt nem tudom felsorolni, 

de meg kell említenem, hogy az asz-

talok felállításánál a legjobb segítség 

Miklós Béla volt. Az, asztalok ízléses 

megterítése pedig, Gyôri Izuka irá-

nyitásával történt. A csapos tisztjét 

kiváló gyakorlattal, Merkli Ferenc 

töltötte be.

Rendezvényünk keretében, azokat a 

video felvételek is láthatók voltak, 

melyeket az elnök készített Székely-

földi látogatása alatt.

Vendégeink, akik elôbb nem látták, 

haza indulásuk elôtt még megtekint-

hették levelek és fényképek tükrében 

munkásságunkat a bejárat mellett lé-

vô táblán. 

Köszönet minden kedves vendégünk-

nek, akik évrôl évre megjelenésükkel 

támogatják Szövetségünket. 

Viszontlátásra legközelebbi rendez-

vényünkön, a 2011-es pikniken.

Az Erdélyi Szövetség vezetôsége 

felkérte a megjelenteket, hogy aki 

teheti, járuljon hozzá a vörös iszap 

károsultjainak megsegítésére. 1335 

dollár jött össze. Szegedi Erika és 
Misi $100,00, Varró Sándor és 

Marshall Magdi $150,00 Fülöp Gá-
bor és Vera $100.00, Fülöp Aranka 

$100,00, Dankó Ferenc és Petra 

$100,00, Papp Etelka $50,00, Papp 
Emese $50,00 Galló Erzsi $22,00, 

Gulyás Gyöngyi $22.00 név feltün-

tetése nélküli borítékokban 626,00 

dollár. Volt közöttük 15 kanadai dollár 

és volt név feltüntetése nélkül 250 dol-

lár is.

Krsztekanits Violetta
Sajtófelelôs

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK

Gold Coast-i Gála  Est 
Jankovits Józseffel 
és Biszák Júliával

Október 17-én, vasárnap este a Gold 

Coast-i Magyar Egyesület vezetôsége 

egy  kellemes meglepetést szerzett 

tagjainak a Német Klubban:  Európai 

turnéjukról az elôzô nap visszaérkezett 

Biszák Júlia és a Liszt Ferenc Díjas 

énekmûvész, Jankovits József adták 

elô nagy sikerrel népszerû operettbe-

tétekbôl álló programjukat.

A vacsorával összekötött estén sok 

szeretettel volt fogadva a Brisbane-i 

Tiszteletbeli Konzul, Borlai Tibor és 

felesége, Gillian, akik nem sajnálták 

megtenni a kétszer másfél órás  utat 

hogy ebben a kimagasló mûvészi él-

ményben részük legyen.

A körülmények úgy hozták, hogy 

ezen a Gála Est-en egy nagyon lelkes, 

körülbelül 80 fônyi közönség gyûlt 

össze az énekes mûvészek meghallga-

tására.  

Mûsoruk az operett mûfaj nagymes-

tereinek, Lehár Ferenc és Kálmán 

Imre mûveire épült.  Az elôadást az 

impozáns megjelenesû Jankovits Jó-

zsef kezdte el.  Bársonyos, baritonba 

áthajló tenor hangjával Kálmán Imre 

Marica Grófnô cimû operettjébôl a 

Hej Cigányt adta elô.  Ezután a fel-

tûnôen szép és bájos partnernôje, Bi-

szák Júlia, csilingelô szoprán hang-

templomban. Szinte megteltek a pad-

sorok. A balaclava-i templomban már 

kevésbé teltek meg az angol nyelvû 

szentmisén, de akik ott voltak, várták, 

ki lesz az, aki angolul fog megszólalni. 

Az énekeket egy olyan kántornô vezet-

te, akinek szívügye, hogy merjenek a 

liturgiában énekelni az emberek.

A magyar nyelvû szentmise 12 órakor 

kezdôdött. Gyóntatásra nagyon kevés 

idô volt. Az elsô közös ebéden csak új 

arcok voltak, de mintha valami nagyon 

közös láthatatlan kötelék tartana min-

ket össze. Egy országból származunk, 

egy nyelven beszélünk, egy nyelven: a 

magyar hon emlékei a közös pontjaink. 

Számtalan emlék és pillanat jött elô 

egy-egy mondatból, amivel még in-

kább testvérnek éreztük magunkat.

A következô hetem is igen változa-

tosan telt: Hanging Rock Tóth Misivel 
és a feleségével, Borikával, Henkul 
Istvánnal és a feleségével, Marikával. 
Nem rég fedeztem fel, hogy itthon is 

látható volt a „Piknik a Függô Sziklák-

nál”. c. film. Több millió éves szikla-

tömbök közelében rácsodálkoztam új-

ból Isten mûvére, arra a teremtett a 

világra, amely  az Ô „újja nyomát” vi-

seli magán. Majd ezután Süllyi Sán-
dorral és feleségével Etelkával egy 

szép délutánt tölthettünk el. Szeptem-

ber 7-én búcsúztunk el Patyi Pali bá-

csitól. Egy indiai származású paptest-

vérrel együtt mutattuk be érte a 

szentmisét a Szent Mónika templom-

ban.

Szeptember 8-án jártam elôször az 

Árpád Idôsek Otthonában. Kisboldog-

asszony ünnepe volt. A legidôsebb né-

ni, aki 99 éves, egy kicsit nagyot hall. 

Bemutatkoztam neki, hogy magyar va-

gyok. Majd erre elkezdte mondani 

Petôfi Sándor: Magyar vagyok c. 

versét. Tudta, hogy honnan származik 

és ezt még egy ôsi verssel is alátá-

masztotta.

Magyar vagyok. Legszebb ország ha-

zám

Az öt világrész nagy területén.

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,

Ahány a szépség gazdag kebelén.

Van rajta bérc, amely tekintetet vét

A Kaszpi-tenger habjain is túl,

És rónasága, mintha a föld végét

Keresné, olyan messze-messze nyúl. 

Szeptember 11-én Geelong-ba men-

tem szentmisét bemutatni. Egy kedves 

közösséggel találkoztam. Tudtak együtt 

imádkozni reformátusok, evangéliku-

sok és katolikusok.

Szeptember 12-én, vasárnap a szent-

misében az evangéliumi rész a tékozló 

fiú története volt. Kedvenc történetem. 

Nagyon sokat mond nekünk Jézus 

arról, hogy milyen a mennyei Atya, 

mennyi szeretet van benne. Könyvek 

születtek már errôl a történetrôl. 

Mindannyian benne vagyunk ebben a 

történetben.

Szeptember 13-án Kovács Jánossal 

jával Lehár közkedvelt mûvébôl, A 

Vig Özvegybôl énekelte Vilja Dalának 

népszerû melódiáját.

A közönség lelkes tapsvihara után az 

énekes páros az operett repertoár 

bonviván és primadonna szerepeinek 

sokaságával folytatta a két részes 

programot.  Hallottunk részleteket 

többek között a Csárdás Királynôbôl, 

a  Cirkuszhercegnôbôl és a Marica 

Grófnô cimû operettekbôl.  

A duó lenyûgözô kecsessége, az ér-

zékek sokoldalú átélésével, néha hu-

morral tolmácsolt elôadó stilusa az 

egész közönséget az elsô dallamoktól 

az utolsókig nosztalgiás álomban tar-

totta.  

Amikor az énekesek Kálmán Imre 

által szerzett Marica Grófnô operett-

jébôl a „Szép város Kolozsvár”-t és 

„Mondd meg hogy imádom a Pesti 

nôket” cimû dallamot énekelték, a kö-

zönség többsége már velük zümmö-

gött és énekelt.

A mûvészek felejthetetlen zenei él-

ményt nyújtottak minden jelenlévô-

nek amit a vas-tapsok, a „bravo” és 

„more” kiáltások és füttyök bizonyi-

tottak.

A hálás közönség még a harmadik 

„függönyhúzás” után sem akarta elen-

gedni az énekeseket.  Sajnálattal kel-

lett tudomásul venniük azonban, hogy 

a mûvészek is megszomjaztak és a jó 

két órás program a végéhez ért.   

A Gold Coast-i magyarok által rop-

pant megkedvelt Biszák-Jankovits 

páros a közeljövôben a Melbourne-i 

Magyar Házban fog fellépni egy új 

programmal .

A Sydney-i közönség pedig november 

6.-án a  Délvidéki Magyar Szövetség 

rendezésében láthatja és hallhatja az 

operett világ eme két nagysikerû tol-

mácsolójának magas színvonalú elôa-

dását. 

Jegyrendelés: Kákonyi István: 9628-

8023  

ADORJÁN ÁGNES

Hazaértem
Egy számomra ismeretlen ország, 

Ausztrália területére értem ez év 

szeptember 3-án. A repülôtéren egy 

kis magyar zászlóval a kezében fo-

gadott egy ôszhajú ember, Kovács 
János. Nagyon korán volt még, haj-

nali 5 óra. Édesanyja és a felesége 

várták érkezésemet a balaclavai St. 

Colman egyházközség plébániáján. 

Nagyon jól esett, hogy vártak rám. Ez 

volt az elsô élményem. Majd este új-

ból találkoztunk. Együtt vacsoráztunk. 

Úgy mint itthon, egy család.

Szombaton volt az elsô angol nyelvû 

szentmisém. Hangosan még nem 

imádkoztam angolul. Kissé bátorta-

lanul, de annál nagyobb szeretettel 

igyekeztem a liturgiában Istenhez 

imádkozni. Nagyon szép élményem 

volt elsô vasárnap a Szent István 
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elmentünk megnézni az óceánt és a 

Tizenkét Apostol oszlopcsoportot. 

Napokat lehetne ott ülni az óceán 

partján és csodálni a víz hullámait, a 

természet szépségét.

Tóth Mihállyal és feleségével, Bori-

kával ellátogattunk a Healesville-i 

állatkertbe. Majd Fritsche Wernert 
és feleségét Irénkét látogattuk meg. 

Kedves beszélgetések, élmények. A 

pavlova-tortát is itt láthattam elôször.

Szeptember 17-én, pénteken este 

nagy meglepetésben volt részem. A 

délvidéki magyarok „Kulúr Köre” egy 

mûsoros esttel készült és nagyon fi-

nom vacsorával. Szeretettel gondolok 

vissza arra az estére, a gyerekek és 

fiatalok elôadására. Köszönöm azt a 

sok szeretetet, amelyet Önöktôl/tôletek 

kaptam.

Szeptember 18-án találkozhattam a 

Szent István templom vezetôségével. 

Elôtte egy szép délutáni kirándulásom 

volt Sebôk Gizella és barátnôje, 
Ildikó társaságában a dandenongi 

William Ricketts Sanctuary-hoz. Ezt 

helyet nagyon ajánlom mindenkinek, 

aki az ôsi (aboriginal) bennszülöttek 

életérôl akar fa-és kôszobrokat látni.

Szeptember 19-én látogattam meg 

Fischer István és feleségét a családi 

házában. Szépen töltött délutánunk 

volt. Hálásan emlékszem Annuska 

önzetlen és készséges szeretetére, 

ahogyan elvitt többször is a vasárnapi 

szentmisékre.

Szeptember 20-án Agárdy Péter és 
felesége jóvoltából repülhettem át 

Sydney-be. Péter volt a kísérôm és úti-

társam, aki nagyon otthonosan moz-

gott Sydney-ben. A St. Mary katedrális, 

majd az Operaház, a kikötôpart. Na-

pokat lehetett volna eltölteni a fele-

melôen szép városban, amely 2 éve 

adott helyet a Világifjúsági Találko-

zónak.

Közben, már napra pontosan nem 

emlékszem, de ezen napok egyikén 

látogattam meg Kocsis Endrét és 
feleségét. Velük a dandenong-i he-

gyekbe mentünk kirándulni. Endrének 

is hálásan köszönöm azt a sok segít-

séget, amellyel a napjait odaszánva 

elvitt többször is temetésekre, gyás-

zmisékre.

Szeptember 25-én, szombaton a 

Phillip Island-ra mentünk Fazekas 
Jolánkával és a férjével, Antallal. 
Emberek százai voltak kiváncsiak a 

pingvinek hazatérésére.

Szeptember 26-án, vasárnap a szent-

mise után záró ebédre jött össze a ma-

gyar közösség. Nagyon köszönöm a jó 

Istennek, hogy eljuthattam Melbourne-

be. Köszönöm azt a sok szeretetet, 

amellyel 40. születésnapomon köszön-

töttetek. Felejthetetlen élmény marad 

számomra az ott töltött 4 hét.

Az utolsó napokban is még volt lát-

nivalóban részem, Kayabramban láto-

gattam meg Gurbán Sándort és a 
feleségét, akikkel a helyi állatkertbe is 

elmentünk.

Szeretettel gondolok Zimányi Mar-
git Nénire, aki Melbourne látnivalóit 

mutatta be nekem (Melbourne 

Aqaurium, St Patrick katedrális, Ja-

mes Cook háza...), Sál Rozáliára, aki 

az utolsó pillanatokban a csomagolás-

ban segített.

Külön köszönöm Petô Gábor atyá-

nak és a Regnum Marianum, valamint 

Regnum Coorporation-nak a lehetôsé-

get, hogy köztetetek lehettem és mind-

azoknak, akik bármilyen módon hoz-

zájárultak ahhoz, hogy ez a négy hét 

életem egyik legszebb idôszaka le-

gyen. Köszönöm az angol közösség 

tagjainak is, hogy befogadtak, külö-

nösen is Pam-nek, a plébánia önkénte-

sének a sok-sok szeretetét és törôdé-

sét.

Imáitok kérem, hogy a plébánosi 

helyemen, Pilisen és Dánszentmiklóson 

is Isten akarata szerint végezzem 

szolgálatomat.

Tisztelettel és szeretettel:

Lédeczi Dénes
plébános

Mindenszentek ünnepe 
körül ––- Hervey Bay,

Amikor nekünk magyaroknak képze-

letünkbe ötlenek a sok színben játszó, 

pompázó ôszirózsák, krizantémok,  és 

a virágok kellemes illata a viaszgyer-

tyák füstjével vegyülve, az emléke-

inkhez fûzôdnek az óhazai kiskerteket, 

és az otthoni temetôket. Szinte halljuk 

az október hûvös estéin kongó haran-

gokat amik az ott hagyott,  elhantolt 

szeretetteink, hôseink, mártírjainkért 

szólnak. S Ilyenkor ismét fájó szívvel 

és áhítattal gondolunk nemzetünk 

egyik legkimagaslóbb szomorú esemé-

nyére az ––1956 ôszére.

Részlet : Boldog Özséb himnusz

Gérecz Attila (1955) Váci fegyház
Egybeomlott könny és a vér,

nyílt seb lett az ország,

nyugatra pernyét hord a szél;

tanyák, falvak sorsát.

Csillag sincs, sötét az erdô,

mégis mécsek égnek!

Boldog Özséb szól az elsô

pálos remetéknek.

 

Szállj, ragyogj te mennyei fény,

angyalszárnyú ének,

fájó szívén: magyar szívén

minden remetének.

Add Urunk, hogy rab és szegény

- mind testvérre leljünk!

Áldd meg hazánk, hogy a remény

átölelje lelkünk!

Bálint Sándor írásaiban olvashatjuk: 

a Mindenszentek napja mindazon 

megdicsôült lelkek ünnepe, akikrôl 

megszámlálhatatlan sokaságuk miatt 

a kalendárium külön-külön, név sze-

rint nem emlékezik meg. Amint a Je-

lenések Könyve írja (7,9 ˆ 10): Ezután 

akkora sereget láttam, hogy meg sem 

lehetett számlálni, minden nemzetbôl, 

törzsbôl, népbôl és nyelvbôl. Ott álltak 

a trón és a Bárány színe elôtt, fehér 

ruhába öltözve, kezükben pálmaágak-

kal. Nagy szóval kiáltották: „Üdv Iste-

nünknek, aki a trónon ül, és a Bárány-

nak!”

Mindenszentek, a göcsejiek ajkán 

mincién napja. Katolikus tanítás a 

szentek egyessége. Mindenszentek 

ünnepét középkori misekönyveink 

számon tartják. Ôsrégi, a gazdag múl-

tú pécsi Mindenszentek-temploma. 

Bajcsban, 1283-ban alapították a kolos-

tort Mindenszentek tiszteletére, ami a 

pálosoké. Patton Gábor errôl így szá-

mol be: Arról, hogy a kolostor jelentôs 

és ismert hely lehetett a középkorban, 

mi sem tanúskodik jobban, mint az 

Érdi-kódex. Benne a „Remete Szent 

Pál kihozása” címû részben az ország 

különbözô helyeirôl felsorolt 14 pálos 

kolostor között megemlítik Bajcsot is

Az idén szeptemberben a Hervey 

Bay ˆi „Ma‚djar Dingo” hagyományôr-

zô csoport buzgó tagjai a Gold Coast 

közelében fekvô hegyek között rejlô 

esôerdô közepébe fészkelt, békét és 

nyugodalmat sugárzó Mária Völgybe 

a pálos kegyhelyre ( Marian Valley) 

zarándokoltak. Ezen a csodálatos he-

lyen gondolatban mindazokkal a meg-

számlálhatatlan megdicsôült pálos 

testvérek lelkeivel, élükön boldog 

Özsébbel és a Magyarok Minden-

szentjeivel titokzatos lelki közösségben 

magukba szálltak és az Úr színe elôtt 

egymásért könyörögtek. Mindenszen-

tek Ünnepe után, november másodikán  

HALOTTAK NAPJA következik, mely 

alkalom az elhunytak emlékezésére 

temetô látogatás, koszorúzással egybe-

kötve.

A Mária völgyi zarándoklat résztve-

vôi körüllátogatták a Brisbaneban élô 

vendégfogadók társaságában a kör-

nyéken lévô temetôket. Sok elhunyt 

magyar honfitársunk sírja elôtt egy 

rövid sóhaj után, nemzeti színû sza-

laggal díszített vándor koszorút he-

lyeztek a hantra, beszúrták a gyöpbe 

az emlékezés virágait, majd egy halk 

imát mondva haladtak tovább. Azokat 

a sírokat is felkeresték akiknek roko-

nai távol élnek és nincsen módjuk Ha-

lottak Napján koszorúzni a messzire 

esô Queensland-i temetôkben.  Olyan 

keresztek is meglettek koszorúzva, 

amelynek  talán már nincs hozzátarto-

zója aki gondozná, de a rajtuk lévô 

magyar címer hirdeti az elhunyt ho-

vatartozását. Így, szerényen, de méltó-

ságteljesen meg lett koszorúzva Mik-
lós István atya sírja is.

Brisbane közelében lévô Marian Val-

ley-tôl négyszáz kilométerre északra 

fekszik Hervey Bay. Az ott lévô teme-

tô párszáz méterre a Csendes Óceán 

kimagasló partjától található. Akárki 

aki odatéved a temetôbe, a keresztút 

jobb oldalán, el kell, hogy haladjon a 

magyar parcellán álló kettôs kereszt 

elôtt, amin feltûnik a rajta lévô piros, 

fehér, zöld szalag és a virágdíszítések 

gondos ápolása. Az odatévedt rádöb-

benhet arra, hogy ezen a tájon magya-

rok is élnek. Éltek. A kereszt fejfájára 

erôsített réztáblácskára vésettszöveg 

látványa kalapemelésre készteti és ar-

ra, hogy méltóságteljesen fejet hajtva 

elmondjon tisztelettel egy csendes 

fohászt azokért:

 

— AZOKNAK A DÉLVIDÉKI 
MAGYAROKNAK, AKIKÉRT 
NEM SZÓLT HARANG 1944 - 45-
ben, CSAK AZÉRT KELLET 
MEGHALNIUK, MERT MAGYA-
ROK VOLTAK”.

Több mint valószínû, hogy az óhazától 

ez lenne a legtávolabbi emléktábla, 

ami a magyar hazánktól elszakított ˆ 

Délvidék — 1944-1945-ös mártírok 

emlékeit viszi tovább kegyelettel.

Renics Kistamás Katalin   
Hervey Bay, 2010 októberében   

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

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni
akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. november 7-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: melbref@gmail.com
Telefon: (03) 9481-0771 

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

 SPRINGVALE (VIC) 
2010 november 7-én, du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
  Igét hirdet: Incze Dezsô 

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)

KEW (VIC) 2010. november 7-én, de 11.30 órakor
ISTENTISZTELET 

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

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010.november 7-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

ISTENTISZTELET,
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.

 ADELAIDE (SA)
2010. november 7-én vasárnap de. 11 órakor

  ISTENTISZTELET,
 Igét hirdet Nt. Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden csütörtökön du. 2.30-kor BIBLIAÓRA

Mindenkit szeretettel hívunk

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

 ISTENTISZTELET
 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
 .Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor

a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane

Igét hirdet Nt. Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBINA 

2010. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor
ISTENTISZTELET

Igét hirdet Nt.Kovács Lôrinc 
Cottesloe Drive és University Dr. sarok. Robina

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

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

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

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North 

Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet története, a MEGVALÓSULT 
ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc igehirdetéseinek tükrében.

 A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a Bocskai 

nagyteremben (123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), vagy megrendelhetô 

postán. Küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church, P. 

O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra. 

1956. Október 23.
Október 23-án este 7 órakor a North Fitzroy Magyar 

Templomban megkezdôdôtt az ez évi 56. szabadságharc 
emlékünnepe. Nt. Dézsi Csaba az Ige napjainkra szóló 

üzenetével méltatta a Magyar Szabadságharc emlékének 

történelmi fontosságát és üzenetét a világban szétszort 

magyarság számára. Rövid áhítat után a jelenlevôk meg-

gyújtották az Úr asztalán elhelyezett kegyelet gyertyáit. A 

Himnusz eléneklése után az egyesületek képviselôi elhe-

lyezték a tisztelet és hálaadás koszorúját a templom be-

járatánál álló 56-os Hôsök és Mártirok Emlék-
táblájánál.

A templomi szertartást a Bocskai Nagyterembet egy 

rövid mûsor (Dézsi Csaba, Csutoros Csaba, Juhász 
Géza, Pálos István), után könnyû vacsora és szabad 

beszélgetés követte.

Október 24-én vasárnap délelôtt 10 órakor a Carltoni 

temetôben egyházunk kiküldöttei és a megjelent Egye-

sületek képviselôi elhelyezték a kegyelet koszorúját a 
Magyar Hôsök Emlékmûvénél.

28.Nov.

ADVENTI BAZÁR
A BOCSKAI NAGYTEREMBEN ÉS

A MELLETTE LÉVÖ LEZÁRT UTCÁBAN
123 St.Georges Rd.Nth.Fitzroy

112 villamos a Collins Street-röl 2ö.megállónál kell
leszállni

Vasárnap délután 12 -3 oráig

bogrács gulyás..lángos..rétes..
karácsonyi diszek..kötények..

Halászlé..kezimunkák..torták..sütemények..
Gazdag tombola....

Vasárnap déli 12 órátol délután 3 óráig
mindenkit szeretettel várunk

A délután folyamán fellép a Vardos
együttes és a Gyöngyösbokréta

néptánccsoport
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talán ünnepelni az 1–1-et, talán valami 

másért, de udvariasan kivezették. A 

hollandok mentalitása a második 

félidôre sem változott. Talán azt hit-

ték, már attól beszédül a labda az 

ellenfél kapujába, hogy tiszteletüket 

tették Budapesten. Pedig az elsô ordító 

helyzetet a DVSC hagyta ki. Pon-

tosabban Czvitkovics egy leheletnyit 

hosszan vette át Varga remek ki-

ugratását, s ez elég volt ahhoz, hogy a 

védôk szögletre mentsenek. Majd 

Malinauskas hozta a szívbajt a Puskás 

stadion szurkolóira, egy könnyen 

fogható beadást ugyanis beejtett a 

lábai közé, Mijadinoski azonban 

mögötte állt, s menteni tudott. 

A félidô derekára jól láthatóan 

elfáradt a Loki. De nem ezért szerzett 

vezetést a PSV. Pieters beadása 

megpattant az elôtte álló Dzsudzsák 

fején, Reis sarokkal beleért a labdába, 

amely így kurtán-furcsán hullva be-

szédelgett a kapuba. 

Az Eindhoven a 2–1-gyel hozta a kö-

telezôt, de ehhez az eredményhez 

szerencse is kellett, s a teljesítményre 

nem lehet büszke. 

A debreceniek meg kihozták ma-

gukból, amit tudnak. Sajnos tez nem 

ért pontot.

Ijesztô nulladik típusú 
találkozások 

Az NB I. hétvégi fordulójában Kom-

játi András és Tomiszlav Szivics, a 

Vasas és a Kecskemét vezetôedzôje 

gyôzelemmel tért vissza korábbi 

klubjához.

Prukner László, az FTC trénere le-

gyôzte korábbi csapatát, a Kaposvárt. 

A Videoton biztosan nyert a Paks 

ellen.,

Papíron a forduló egyik legjobb 

meccsének ígérkezett a bajnokcsapat 

Hungária körúti mérkôzése. Az MTK 

udvarias vendéglátó volt, de a Deb-

recenen ez sem segített. A csapatoknak 

sikerült úgy letudniuk az elsô félidôt, 

hogy még a kaput sem találták el. A 

szünet után ezt a „bravúros” tel-

jesítményt nem tudták ugyan meg-

ismételni, de összességében így is 

álmosító másfél órát produkáltak. A 

0–0-s végeredmény, mondhatnánk, 

hûen tükrözi a teljesítményt, de az 

igazság az, hogy ezért a játékért még 

az egy pont is ajándék.

Izgalmas meccset egy kerülettel 

odébb, az Üllôi úton sem láthattak a 

szurkolók. Hogy ne játszódjon le ott is 

egy nulladik típusú találkozás, az Rósa 

11-es góljának köszönhetô. Bántóan 

sok volt a hiba és a szabálytalanság, 

ennek következtében a labdarúgás 

háttérbe szorult. A második félidô 

derekán nagy egyenlítési lehetôséget 

hagyott ki a Kaposvár, Oláh lövésébe 

Ranilovic kapus még bele tudott érni, 

így a labda nem sokkal a kapu felett 

suhant el. Ezzel nagyjából ki is pi-

pálhatjuk a vendéglehetôségeket. Pe-

dig negyedórával a vége elôtt, Maróti 

kiállítása után még emberelônybe is 

került a Rákóczi. Ám ez sem segített, s 

végül mindkét zöld-fehér csapat tíz-tíz 

játékossal fejezte be a meccset, a 90. 

percben Zahorecz buktatásért kapta 

meg második sárga lapját. 

Örülhet az 1–0-nak Prukner László, 

mármint az eredménynek, mert an-

nak, ahogyan sikerült ezt elérnie a 

csapatának, már kevésbé, a Fradi 

gyengén játszott. 

Gyôzelemmel tért vissza korábbi 

csapatához Komjáti András és To-

miszlav Szivics. Elôbbi a Vasas kis-

padján ünnepelhette az angyalföldiek 

3–0-s gyôzelmét a Szolnok ellen. Az 

újoncnál Vágó Attila elküldése után 

talán nem ártana megtalálni az új 

edzôt a kispadra. A hírek szerint már 

csak Supka Attilán vagy Dajka Lászlón 

vacillálnak a szolnokiak. 

A kecskemétieknek is jót tett az új 

edzô érkezése, Sziviccsel a Bozsik 

Stadionban nyert szombaton a KTE. 

Monicomp Liga, 10. forduló: 

Gyôri ETO–Pápa 0–1, 

Újpest–Haladás 3–1, 

Vasas–Szolnok 3–0 (1–0), 

Siófok–ZTE 0–4 (0–1), 

Bp. Honvéd–Kecskemét 1–2 (0–2), 

MTK–DVSC 0–0, 

FTC–Kaposvár 1–0 (1–0), 

Videoton–Paks 2-1 (2-0), 

Monicomp Liga, 11. forduló: 
A Szolnok és a Haladás is új veze-

tôedzôvel a kispadján nyert a magyar 

labdarúgó NB I 11. fordulójában. Az 

újonccsapat az eddig jól szereplô 

MTK-t, a szombathelyi gárda pedig a 

Siófokot verte meg, javítva ezzel 

meglehetôsen visszafogott teljesít-

ményén. A Videoton ismét gyôzni 

tudott Kecskeméten, míg a Honvéd 

döntetlent ért el Kaposváron.

SZOLNOK–MTK 2-1 (1-0)

KECSKEMÉT–VIDEOTON 2-4 (1-1)

HALADÁS– SIÓFOK 4-0 (1-0)

KAPOSVÁR–HONVÉD 0-0

PÁPA–ÚJPEST  3-1 (1-0

DEBRECEN–FTC 2-1 (1-0)

Az élmezôny:

1. Videoton 26 pont

2. Zalaegerszeg 20

3. Kaposvár 20

4. Ferencváros 19

5. Debrecen 18

Gyôzött, de erre nem lehet 
büszke a PSV 

Némi szerencse is kellett ahhoz, hogy 

a PSV Eindhoven a Puskás Ferenc 

Stadionban 2–1-re megverje a Deb-

recent az Európa Liga csoportkörében. 

A magyar bajnok továbbra is pont 

nélkül áll a csoportjában.

Ez azért nem a BL – persze tudtuk ezt 

már korábban is, de azért mégis 

szomorúan szembesült a tudósító a 

ténnyel, amikor negyedórával a kez-

dés elôtt körülnézett a Puskás Ferenc 

Stadionban. Nem túlzunk, jó, ha ezer 

ember lézengett a lelátón. Pedig egy 

éve még 42 ezren várták a Fiorentina 

elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccset 

ugyanitt. 

A kezdésre tizenkétezer nézô jött 

össze, pedig most a korábbi debreceni 

kedvenc, Dzsudzsák Balázs csapata, a 

PSV Eindhoven volt az ellenfél. Az a 

PSV, amely vezeti az Európa Liga I. 

csoportját, és hazája bajnokságában is 

nagyon jól teljesít. Így hát a jó futball 

– legalábbis az egyik fél részérôl – 

garantáltnak tûnt. Az élet azonban 

rácáfolt a várakozásokra, mert a hol-

land csapat semmi különöset nem 

mutatott az elsô félidôben. A játékrész 

derekára azért fölébredhetett volna az 

Eindhoven, amikor a debreceni 

Mijadinoski térdérôl a jobb kapufára 

pattant a labda. Különösebb pánik 

mégsem lett úrrá a vendégeken, talán 

nem hitték el, hogy az eddig EL-ben 

gólt nem szerzô magyar bajnok be tud 

találni. Pedig tíz perccel késôbb 

sikerült neki. 

Czvitkovics beadása Boumáról Mi-

jadinoskihoz pattant, s a svájci–ma-

cedón védônek nem volt nehéz az 

ötösrôl a kapuba passzolnia. Az 1–0-t 

azonban nem ünnepelhettük sokáig, 

mert öt perccel késôbb Engelaar lazán 

megkerülte Simacot, majd a kivetôdô 

Malinauskas mellett elegánsan emelt 

a kapuba.

A szünet sem telt eseménytelenül, 

egy Loki-szurkoló szaladt be a pályára, 

Védjük meg a Melbourne-i Magyar Központot!
Hogy miért kell megvédeni? Mert a 2010. október 22-én a Regnum Co-

Operatív évi közgyûlésén, ott az egyik igazgató, aki kétségbeesetten ki akar-

ja adni a M.M.K.-ot, ezt mondta ott: „Az összevont (illegális) részvényesek évi 

közgyülésén akárki részt vehet — nem részvényesek is!” (haverok, druk-

kerek, mindenki!) — A föntiek és az elôbbiek alapján, következô kérdésekre 

kérek sûrgös választ:

1. Mivel a gondnoki lakás a Magyar Központnak egy szerves része, mi lesz 

a kedves Mr. & Mrs. Finta Zoltánnal és az Erzsikével? Ki lesznek téve az ut-

cára? Vagy mi fogunk lakbért fizetni a saját otthonunkban? Vagy a lakóknak 

nem lesz gondnokuk? Szerintem a látottak szerint „egyes bevándorló csopor-

tok a gondolkodás terén „megesznek egy lovat, míg a M.M.K. egyes igazgatói 

még csak a fülén rágodnak!”

2. Mi lesz, ha aláírják a szerzôdést, de nem tartják be pontosan? Ilyesmi 

mindig fenn áll!

3. Mi lesz, ha a lakók megpróbálják kisajátítani a M.M.K.-ot? A konyha vál-

toztatás alapján, stb., stb.?

4. Én szerintem mindig lesznek parkolóhely problémák, amikor két nagy 

esemény lesz. Azt a megoldást is írásban kérem!

5. Miért akarják a mi jó konyhánkat megváltoztatni, ha csak egy évre ve-

szik ki? Mennyibe fog kerülni?

6. Igaz az, hogy az állandó kiadást azért szükségelik, mert valamelyik igaz-

gató elrontotta az italengedélyt és így a termeket este 11.30-kor be kell 

zárni?

7. Miért vannak az igazgatók közt önzô és figyelmetlen személyek? Mert 

haverok a fônökkel?

8. Miért nem tud ott minden igazgató úgy viselkedni, hogy minden rész-

vényes meg tudjon bennük bizni?

9. Mire jó a fönti illegális gyûlés összehívása és a hozzátartozó spekulá-

ciók?

10. Ha esetleg oda kerül a sor, én mint egy szavazó részvényes, ott mind a 

négy szövetkezetben a szerzôdésrôl én kérek egy másolatot, mielôtt „az oko-

sok” aláírnák?!

Közös lónak túrós a háta!

Én attól tartok, hogy ott a leves többe fog kerülni, mint a hús! — A sok bába 

közt, elvész a gyerek!

Aggódó részvénytársi tisztelettel:
Ráskövy István 

Hírdetés

Tôrvényes lesz-e a közös évi közgyûlés a 
Melbourne-i Magyar Központban? Nem!

A Magyar Élet 2010. október 21. számában a Melbourne-i Magyar Központ 

október, november, december esemény naptárában november 14. „közös évi 

közgyûlést hirdet”: az Ifjúsági Szövetkezet, Magyarház Szövetkezet, Magyar 

Társadalmi Szövetkezet, vasárnap délután 2 órakor, tudtommal a közös ha-

tározatuk alapján, vagy fenyegetéssel?

A látottak szerint a fenti szövetkezetek vezetôi még mindig nem akarják, 

(28 év után) a Melbourne-i Magyar Központot, az 1981-es bejegyzett cégek 

törvényei (The associations incorporation act 1981) szerint adminisztrálni, -

-- annak ellenére, hogy a közelmúltban és korábban, a Magyar Életen keresz-

tül és közvetlenül, én többször felhívtam a figyelmüket, arra a törvényes 

tényre, hogy: „Mivel nem minden részvényes szavazó részvényes, mind a 

három, mind a négy fönti Szövetkezetben, a törvények alapján, közös gyûlé-

seket rendezni/tartani törvénytelen!”

Érdekesnek találom, hogy a Regnum Szövetkezet nem vesz részt a terve-

zett/hirdetett, közös évi közgyûlésen, talán ôk az egyetlen Szövetkezet ott, a 

M.M.K.-ban akik ismerik és tisztelik az ausztrál törvényeket? Én büszke 

vagyok a Galambos Imolára és az igazgató társaira!

Itt arra is szeretném felhívni az érintettek figyelmét, hogy ahogy ôk halad-

nak ott nem csak egy törvénytelenség van, mert a mások/ a részvényesek 

félrevezetése is egy súlyos bûnügy és az oda tartozó törvény által bün-

tetendô! Sôt a fenyegetés is!

Sôt én attól is tartok, hogy mire a fönti közös gyûlésnek eljönne az ideje 

még más törvénytelenség/törvénytelenségek is feldughatják a fejüket.

Hogy a törvényes problémákat elkerüljük én melegen ajánlom, hogy az 

érintett Szövetkezetek ne ragaszkodjanak a meghirdetett, törvénytelen kö-

zös gyûlésükhöz és hirdessék meg külön-külön az évi közgyûlésüket, mind 

mindig a múltban?!

Mivel eddig a múltban én mindig a helybeli magyar társadalmon belül 

próbáltam az ide/oda tartozó magyar problémákat elintézni, habár mindig 

eredménytelenül, --- így nagyon remélem, hogy az érintettek ez alkalommal 

nem fognak engem ráerôszakolni arra, hogy kívülrôl és felülrôl kérjek se-

gítséget! Már ideje!

Nincs olyan hosszú, aminek vége ne lenne! A jóból is megárt a sok! Addig 

jár a korsó a kútra, míg eltörik!

Aggódó részvénytársi tisztelettel,
Ráskövy István
Ui.: Az  M.M.K. igazgatósága megkérdezte a bejegyzett cégek irodáját, 

hogy törvényes amit csinálnak? 

TARCUTTA HALFWAY MOTOR INN
magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.

Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!

Olcsó. modern szobák, úszómedence, BBQ., játszótér festôi környezetben.

Az étteremben magyar ételek is kaphatók!

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

Email: halfwaymotel@bigpond.com

Hume Highway, Tarcutta
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Egy hír szerint a NATO a végét járja, 

mert „nincs külsô ellenségképe”, már-

pedig mit ér egy hatalmas ármádia 

ellenség nélkül? Egyszer magam is 

jártam a brüsszeli NATO-központban, 

egyszerre volt impozáns és nyomasztó 

élmény annyi jobb sorsra érdemes fô-

tisztet látni, akik a tétlenségtôl fruszt-

ráltan tologatták az aktákat. Ezt a 

frusztrációt vélem felfedezni az SZD-

SZ egykori kemény magjában, amely 

ugyanolyan sistergô gyûlölettel csap 

le az Orbán-kormányra, mint húsz év-

vel ezelôtt Antall József kormányára. 

Elborult elmével ostorozzák a „demok-

ratúrát”, és a régi, bevált módszerrel 

üzengetnek haza a „mérvadó” külföldi 

lapok liberális bértollnokai segítségé-

vel. A cikkekben olyan elképesztô 

hazugságok vannak, hogy részletes 

cáfolatuk külön tanulmányt igényelne, 

és amint ez lenni szokott, elôkerül az 

adu ász, a zsidó kártya, kijátszva in-

nen, Budapestrôl, „az antiszemitizmus 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
fôvárosából”, ahol egyébként máskor 

ugyancsak ôk „zsidó reneszánszról” 

szoktak beszámolni, mikor milyen 

kormány van éppen hatalmon. A „mér-

vadó” külföldi tudósítók még vélet-

lenül sem próbálják keresni az igazsá-

got, a tények cseppet sem zavarják 

ôket. Az egykori SZDSZ elborult elméi 

szerencsére már inkább szánalmasak, 

mint kártékonyak, bôröndjük is elvá-

sott, annyit ültek rajta. Szegény TGM 

minapi látomása az ÉS-ben „idegen 

szavakat sûrûn használó kultúrbolse-

vista észdögöket” emleget, mint azt az 

„elitet”, amelyet az SA visszatért „régi 

jó dumájával” meg kell gyûlöltetni. 

Nem, nem errôl van szó. Nem gyû-

lölünk titeket, mert ahhoz ti jobban 

értetek. De undorodni talán szabad. A 

baloldal idôrôl idôre rátör saját nem-

zetére. Most megint igazolódik Orbán 

régi mondása. De a taxisblokád elma-

rad.

* * *
Osztályokról 1990 óta nem nagyon 

szokás vagy illik beszélni, inkább sze-

gényekrôl és gazdagokról esik szó, bár 

mindkét fogalom meglehetôsen vi-

szonylagos. A Fidesz 1998 és 2002 

között szívesen alkalmazta a „polgár” 

kifejezést, ezt késôbb felváltotta az 

„ember”, tükrözve ezzel is a Magyar-

országon kialakult katasztrofális hely-

zetet: nincsen polgárságunk, már me-

gint nincsen, igaz, valójában sohasem 

volt olyan meghatározó szerepe, mint 

Nyugat-Európában. Állampolgárok 

vannak, akik négyévente szavaznak, 

ha éppen kedvük van hozzá, de a „pol-

gár” klasszikus értelemben eufemiz-

mus, olyasmi, mint „az adófizetôk 

pénze”. Kiüresedett, már-már taszító 

fogalom egy szétesett, eladósodott, ön-

becsülését vesztett országban, mely a 

pénzhatalom kíméletlen prése alatt 

próbált eddig élni, ha már boldogulni 

nem. Orbán Viktor most ismét kísér-

letet tesz a középosztály megerôsítésé-

re, mert minél szélesebb és stabilabb 

középpolgárság nélkül világosan lát-

szik a cseppet sem vonzó jövô, a dél-

amerikai társadalmi és gazdasági mo-

dell bevezetése, melyért oly sokat 

tettek az MSZP–SZDSZ-kormányok, 

amelyek „szegénységpártiak” voltak 

szavakban, de minden intézkedésük az 

ô klientúrájuk mérhetetlen meggazda-

godását szolgálta. Bármennyire kínos 

is a válság, azért abból a szempontból 

hasznos, hogy kikényszerítette a sokat 

emlegetett „paradigmaváltást”, és le-

leplezte a szocialisták rendszereken 

átívelô gazdaságpolitikáját, amelynek 

lényege a kölcsönök felvétele volt, és a 

húzd meg, ereszd meg politikája: be-

tömni a legszegényebbek száját, és 

ügyesen ellopni a kölcsönök nagy ré-

szét. Az átkosban külön tantárgy volt a 

szocializmus, illetve a kapitalizmus 

politikai gazdaságtana. Egyikben sem 

volt szó a középosztály, a polgárság 

szerepérôl, csak az államról és a piac-

ról, és persze a kizsákmányolásról. 

Sajnáltuk a gyarmati sorban élô népe-

ket, és észre sem vettük, megint gyar-

mattá váltunk. Hát most észrevettük.

* * *
Tûnôdve olvasom a Mozgó Világban 

Váradi Júlia interjúját Iványi Gá-
bor lelkésszel, a teológiai és politikai 

mondandó lényege az, hogy Isten nem 

a történelem ura, és a jelenlegi ha-

talom manipulálja az embereket. Csak 

egy rövid idézet a sajátos eszmefutta-

tásból: „A Trianonról szóló törvénnyel, 

amelyben az Úr alá rendelik a tör-

ténelmet, azt a hamis reményt akarják 

kelteni, hogy most majd nyomást gya-

korolhatunk Istenre, hogy rántsa hely-

re ezt az elakadt szekeret, amelyik 

lassan száz éve ebbe az irányba mozog. 

Ilyesmit normális, ép értelemmel 

gondolkodó ember a mai Európában 

ugyanúgy nem vehet komolyan, mint 

az országunk Mária számára való fel-

kínálását, a Szent Korona-tant és 

egyéb zavaros dolgokat, amik lehet, 

hogy annak idején a kor gondolkodás-

módja szerint szellemes ötletekként 

szerepelhettek az adott világ fogalom-

tárában, de akkor mindez egészen 

mást jelentett.” Az egykori Ludas 

Matyi Tücsök és bogár rovatába kí-

A Korona Csárda Magyar Étterem
Program Ajánlata Kedves Vendégeinknek

Biszák Júlia és Jankovits József
November19. péntek este 7-órától.

Fantasztikus záróest a híres mûvész párossal
Vacsora: 4 fogásos menü Ár: $49
------------------------------------------------

Zenés-Táncos Est
Pityuval és Ágival

November 27-én szombaton 6 órától
Vacsora: Büfé asztal Ár: $40

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

Névtelen együttes
December 18-án szombaton 

4 fogásos menü Ár: $55
------------------------------------------------

Papa Joe (Hegedüs Józsi) zenél
December 19-én vasárnap

4-fogásos ebéd Ár: $45
------------------------------------------------

Karácsonyi nyitvatartás
December 25-én szombaton
4 fogásos karácsonyi ebéd

Elsö ültetés 11-tól 1 óráig Ár: $55
Második ültetés 1.30-tól zárásig Ár: $59

Nagyon sok szeretettel várjuk
Jelenlegi és jôvôbeli vendégeinket minden:

 péntek este, szombat este és vasárnap délben.
Kitünô szakácsaink tradicionalis erdélyi és magyaros 

izeket varázsolnak Büfé asztalunkra. Ár: $33.-
Karácsonyi, évzáró partik, eljegyzések,
születésnapok, házassági évfordulók,

megemlékezések megrendezését szivesen vállaljuk.
Asztalfoglalás: 9801 8887

Cim:760 Boronia Rd,Wantirna
További információ: www.koronacsarda.com

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

Tájékoztatás:
 A Korona Csárda étterem 

December 26-tól 2011. január 27-ig
nyári szabadság miatt zárva lesz.

Szives elnézésüket kérjuk

vánkoznék még Csepeli György cikke 

is az „antiliberális ellenforradalomról”, 

amely most folyik, és amelynek leg-

fôbb oka, hogy 1989-ben létrejött a 

demokratikus rendszer, „de nem jött 

létre a nép” –– körülbelül ezzel szokták 

a marxista történészek is megmagya-

rázni annak idején, miért nem volt a 

csökött nép alkalmas a haladó eszmék 

befogadására. K. Olga a maga meg-

ejtô bájával az ATV-ben szokás szerint 

egyenesen beszélve így szólt: „Most 

szándékosan mondok hülyeségeket.” 

Alighanem az idézett gondolatokról is 

ez vélhetô, csak azt árulná el nekem 

valaki, miért látogatnak el rendre a 

fideszes politikusok abba a stúdióba, 

ahol rendszeresen megalázzák ôket. 

Lehet, hogy központi instrukció ez, de 

olyan, mintha az ôskeresztényeket 

abban a reményben küldték volna az 

arénába, hátha a vadállatok egyszer 

leszoknak a friss húsról. Tudom, hogy 

párbeszédre szükség van, de bizonyos 

szint alatt szellemes ötlet lehet ugyan 

a meggyôzés szándéka, de „normális, 

ép értelemmel gondolkodó ember” 

már nem vitatkozik.

* * *
Fogalmam sincs, sok-e vagy kevés az 

a 21 milliárd forint, amit eddig taná-

csadásra költöttek a 4-es metró építése 

során. Azt sem tudom, a huszonötezer 

vagy harmincnyolcezer forintos taná-

csadói órabér megszokott-e a „ver-

senyszférában”. A közember egyre 

ingerültebben olvassa az ilyen híreket, 

miközben húsz éve mondogatják, 

nincs pénz. De van, pontosabban volt. 

Olyan ez, mint a nagy állami cégek, 

rt.-k és zrt.-k üzleti háttere: teljesen 

átlátha-tatlan. De majdnem mindig ott 

van a bonyolult cégkapcsolatokban 

egy vagy több Kajmán-szigeteken 

vagy más egzotikus helyen bejegyzett 

fantomcég, amelynek székhelye nincs 

is, csak postafiókja. És persze az egész 

rendszer felett jótékony ködként lebeg 

a Szent Üzleti Titok. Alighanem a 

magyar gaz-dasági bûnüldözés teljes 

apparátusa és pénze sem volna elég, 

hogy egy-egy ilyen ügyet felderítsen, 

mondjuk több-szöri kiszállással a Kaj-

mán-szigeteken, amelyekrôl, bevall-

om, azt sem tudom, hol vannak egyál-

talán. Arra meg végképp nincs mód, 

hogy a magyar adóhatóság zárolja egy 

„nemzetközi” cég bankszámláját, külö-

nösen akkor nem, ha a cégnek számos 

bankszámlája van, kreatív könyvelôk-

kel. Olyan gubanc ez, mint a fôvál-

lalkozó, aki megnyer valamilyen ten-

dert, majd a munkát kiadja 

alvállalkozóknak, akiket késôbb ki 

sem fizet. Jól kitalálták ezt az 1980-as 

évek végének törvényalkotói és spon-

tán privatizátorai. Pedig a megoldás 

nem lenne túl bonyolult. Állami cég 

nem köthetne szerzôdést offshore hát-

terû céggel, a fôvállalkozó nem adhat-

ná tovább a munkát. A parlament sok 

meddô vita helyett átnézhetné a lopás-

ra szinte ingerlô gazdasági tör-vénye-

ket. Persze akkor még több férôhelyre 

volna szükség a börtönökben. Lega-

lább 21 ezer milliónként egy új ágyacs-

ka a dutyiban. Kijönne a pénzbôl.

* * *
Ha egyszer majd sajtótörténészek és 

nyelvészek szemügyre veszik a tíz 

vagy húsz évvel korábbi politikai be-

szédmódot, megállapíthatják, hogy 

erôsen eldurvult, közelít az utca nyel-

véhez. Most nem is a parlamenti vita 

hevében kicsúszott káromkodásokra 

gondolok, és némileg enyhítô körül-

mény, hogy maga a magyar társa-

dalom is elvadult, a gyermekek és fia-

talok nyilvános beszéde sokszor már a 

börtönszlenghez áll közelebb, az udva-

riasság, a jó modor egykor kötelezô 

polgári szabályai már olyan elsüllyedt 

múltba vesznek, mint a sétapálca vagy 

a gombos cipô. Ez jutott eszembe, 

amikor néztem K. Olga mûsorát az 

ATV-ben.

 Az Egyenes beszédben tényleg nem 

köntörfalaznak, Szanyi kapitány fel-

háborodottan panaszolta: „ötpercen-

ként berágalmaznak minket”, mármint 

Papcsák és Budai, akik „kétes hírû 

figurák”, sôt „minden hájjal megkent 

brigantik”, pedig „finoman szólva 

pöttyös a múltjuk”. Ugyanebben a 

mûsorban a szép és okos Vadai Ágnes 
a tévéostrom albizottsági vizsgálata 

kapcsán erôszakos csôcselékrôl be-

szélt, akik „pöcegödröt csináltak a 

Kossuth térbôl”, és most hôsök lettek, 

pedig a valódi hôsök a derék rendôrök 

voltak. A szocialistákat sosem zavar-

ták a tények, az erkölcsi szabályok, 

mondhatni, vérükben van a bunkóság, 

amit az egykori polgárok proli tem-

pónak neveztek. Ezt a mintát és poli-

tikai beszédmódot követte a szépszavú 

ôszödi rém is, aki „ripacskodó, ille-

gitim politikai színjátéknak” tartja „az 

egész albizottságosdit”, hát persze, 

hogy nem megy el a meghallgatásra, 

különben is –– fejti ki Kövér Lász-
lónak címzett levelében –– „Önök ott 

álltak a rendzavarás hátterében”, mi-

közben ô és a rendôrök a köztársaság 

pártján álltak. Az ATV-ben K. Olga 

némi iróniával az MSZP utóvédharcát 

„a nyuszik ébredésének” nevezte, amit 

kikérünk a jámbor nyulak nevében. 

Vagy ha mégis nyuszik, akkor fajtár-

saikat is felfaló, vörös vérnyulak. És 

csúnyán makognak.

* * *
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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.  

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

keny, ekcémás, pattanásos börre, gye-

reknek és felnôtteknek egyaránt kap-

ható! Elérhetôség: (03) 9528-5994 

telefonszámon.

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

BUDAPESTEN, a XXII. ker. 1027 

négyzetméteres telken, 250 négyet-

méteres luxus ház eladó. 5 szoba, 

dupla szintes, dupla garázs, erkélyek 

(építész mesteré).

Ára: 250.000 dollár 

Érdeklödni lehet: Joe, 0418-101-566

PAPLANT, dunyhát, párnát. 

ágyhuzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter, és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Telefon: 

9523-6616 (Melbourne). Elôzetes 

megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.     

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

ANGOL és MAGYAR nyelvoktatást  

vállalok (beszélgetés, írás, olvasás, 

segítség vizsgákhoz és iratok kitöl-

tésében). Felsôfokú képesítéssel, inter-

netes, egyéni és csoportos oktatási 

gyakorlattal rendelkezem. Személyes 

megbeszélés a 0408-966-403 telefon-

számon. (Sydney Z 27)

17 ÉVES, budapesti diák keresi 

történelmi kutatás, érdeklôdés céljából 

a volt ausztrál Hungarista Mozgalom 

(Juhászi Ferenc, Kántor Béla) összes 

könyveit, lapjait! Elérhetôség:

nagy1010@freemail.hu vagy Nagy 

Szebasztian Bp. 1165 Hunyadvár u 18.

MEGBIZHATÓ magyar nô taka-

rítást, más házimunkát vagy ápolást 

vállal. Telefon 9624-1181, 0448-863-602 

(Sydney)

SYDNEYBEN Èlô 35 Èves fiatal-

ember t·rsas·g hi·ny·ban keresi 

magyar l·ny ismeretsÈgÈt. HÌvd 

Zolit  a 0407 295-199 telefonsz·mon.

 

ADELAIDEBEN Èlô 34 Èves fia-

talember keresi magyar l·ny isme-

retsÈgÈt. HÌvd Istv·nt a 0405 184-236 

telefonsz·mon.

HAZATELEPÜLÔK, befektetôk! 

Figyelem! Kalocsán a Kertvárosban, 

nagyon szép helyen, egy 64 négyzet-

méteres, két szobás, gázfûtéses lakás 

eladó! Érdeklôdni lehet: Gábor 0411-

812-0320 

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.

LÁSZLÓ
MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek vizsgálása, 

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

GEELONG 3220 Victoria
mob: 0451 146-665

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

Email: info@laszlopi.net 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

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

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

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

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