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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

November 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Márton nevû olvasóinkat.

Márton: A latin Martinus rövidülése. 

Jelentése: Mars istenhez hasonló, me-

rész, bátor. 

Köszönthetjük még: Atád, Martin,  
Ménrót, Nimród nevû barátainkat.

November 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jónás és Renato, Renáta nevû olva-

sóinkat. 

Jónás: A héber Jónah görögös-lati-

nos Jonas formájából ered. Jelentése: 

galamb.

Renato: A latin Renatus név olasz 

formájából származik. Jelentése: új-

szülött.

Renata: a Renato név nôi formája.

Köszönthetjük még: Aba, Asztrid, 
Emil, Hümér, Jozefa nevû barátain-

kat.

November 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilvia nevû olvasóinkat.

Szilvia: A Szilviusz férfinév nôi 

párja.

Köszönthetjük még: Bulcsú, Eugén, 
Jenô, Miklós, Szilviusz, Szaniszló 
nevû barátainkat. 

November 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Aliz nevû olvasóinkat.

Aliz: Az Alice névbôl, mely az Adel-

heid, Alexandra és Elisabeth nevek 

ön-állósult francia és angol becézôje.  

Köszönthetjük még Alexandra, Adél, 
Huba, Szidónia nevû barátainkat.

November 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Albert, Lipót, Józsa, Jozefin, Kle-
mentina nevû olvasóinkat.

November 16.

Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ödön, Ottmár nevû barátainkat.

November 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Csod, Gergely, Hortense, Hortenzia 
nevû kedves olvasóinkat.
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FELAVATTÁK A KITELEPÍTETTEK 
EMLÉKMÛVÉT

Felavatták a fôváros I. kerületében az 1950 és 1953 között kitelepítettek és 

kényszermunkára hurcoltak emlékére emelt emlékmûvet.

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti 

államtitkára ünnepi beszédében a mintegy ezer résztvevô elôtt kiemelte: a 

rendszerváltás befejezésének nagyon fontos pontjához érkeztek, s húszéves 

adósságot törlesztenek az üvegbetonból készült emlékmû felavatásával.

Az államtitkár kiemelte: amikor a kitelepítések történtek, a gyûlöletnek és az 

embertelenségnek volt a rendszere, a Kádár-éra elsô fele, amely az irigységre 

épített. De talán ugyanilyen káros volt annak a rendszernek a második fele is, 

amely az elhallgatás rendszere volt, amikor nem lehetett a kitelepítésekrôl be-

szélni. A rendszerváltozás utáni elsô húsz év sok tekintetben a közömbösség 

rendszerét hozta el, s így nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel sem. Bízom benne, 

hogy a gyûlölet, az elhallgatás és a közömbösség rendszere után a nemzeti 

együttmûködés rendszerében senki nem érzi úgy, hogy egyedül maradt, s hogy 

az ôt ért igazságtalanság az ô privát ügye –– fogalmazott az államtitkár. 

Fodor Lajos, a honvédelmi tárca államtitkára arról beszélt, hogy a kitele-

pítések sok ezer család életét törték ketté. Az elveszett éveket visszaadni nem 

lehet, de talán vigaszt ad, hogy soha nem felejtik el ôket, mindig emlékezni fog-

nak rájuk. Az államtitkár szerint a kényszermunkatáborok létrehozásának leg-

nagyobb tragédiája abban áll, hogy „magyar emberek szenvedtek benne ma-

gyar emberek miatt, magyar bántott magyart”. A kommunista diktatúra a 

történelmi intézményeket és a hozzájuk tartozó szellemi és anyagi értékeket is 

deportálta, ez alól a honvédség sem volt kivétel, hiszen katonákat, tiszteket is 

kitelepítettek - hívta fel a figyelmet. 

Eötvös Péter, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egye-

sületének elnöke –– köszönetet nyilvánítva az emlékmûért –– azt mondta: 

súlyos, emberiség elleni bûntett, amit a kommunista vezetés követett el akkor, 

s ez soha nem évülhet el. A 10 ezer kényszermunkásra és 15 ezer budapesti 

kitelepítettre emlékezve kiemelte: ma már egyértelmûen látni, hogy a jogtalan 

akciók célja a falusi és városi polgári osztály lefejezése és lehetôség szerint 

totális megsemmisítése volt, amit a kommunista hatalom birtokosai szovjet 

mintára terveztek meg és hajtottak végre.

A táborokat ugyan 1953-ban feloszlatták, de súlyos büntetések kilátásba 

helyezésével évtizedekre hallgatásra kényszerítették az áldozatokat. Ennek 

eredménye, hogy a mai társadalom, és a fiatalok szinte semmit nem tudnak az 

akkor történtekrôl –– hangsúlyozta.

Ezektôl az ártatlanul elhurcolt emberektôl soha senki nem kért bocsánatot, 

és nem kaptak méltó kártérítést a jogtalanul elszenvedett sérelmekért –– 

mondta Eötvös Péter, aki szerint optimizmusra ad okot az új kormány hozzáál-

lása a történtekhez. „Törôdnek velünk” –– jegyezte meg. 

Széchenyi Kinga író a budapesti kitelepítettek nevében arról szólt, hogy a 

múlt áldozataira emlékeznek, de az a cél, hogy ne csak mementót, hanem intô 

jelet is hagyjanak a jövô nemzedékének, hogy a kitelepítéshez hasonló, az em-

beri jogokat sértô törvénytelen atrocitások ne ismétlôdhessenek meg. Fontos-

nak tartotta, hogy a történelmi tények végre bekerüljenek a köz- és felsôoktatási 

tananyagokba. 

Az ünnepség végén a kormány nevében Rétvári Bence és Fodor Lajos, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében pedig Csallóközi Zoltán 

kabinetfônök és Jenik Péter sajtófônök helyezett el koszorút. A Hortobágyi 

Kényszermunkatáborba Elhurcoltak Egyesületének és az áldozatok nevében 

Eötvös Péter elnök és Hajdú Mária titkár, a Szabadságharcosokért Ala-

pítvány nevében Boross Péter volt kormányfô koszorúzott. Elhelyezte a meg-

emlékezés koszorúját a fôvárosi önkormányzat nevében Csomós Miklós, és az 

I. kerületi önkormányzat polgármestere, Nagy Gábor Tamás is. 

A hortobágyi deportálási hullám 1950. június 23-án kezdôdött meg. A követ-

kezô években több ezer családot hurcoltak kényszermunkatáborokba bírói íté-

let nélkül, ártatlanul. Az embertelen, szinte állati körülmények között tartott 

családok fegyveres ôrizet mellett, jogaiktól, emberi méltóságuktól megfosztva 

végeztek nehéz fizikai munkát. Az 1953. júniusi amnesztia sem hozott lényeges 

javulást, senki nem mehetett vissza eredeti lakhelyére, semmit nem igényel-

hetett vissza az elkobzott javakból, és az érintettek csak segédmunkát végezhet-

tek.

Liszt Ferenc lesz a magyar EU-
elnökség márkaneve

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünneplik 2011-ben, az emlékév 

elsô fele éppen egybeesik Magyarország európai uniós elnökségével, ezért 

Lisztet az ország márkanevévé teszik –– mondták az emlékév szervezôi. Az 

UNESCO Lisztet a világ legjelentôsebb, 2011-ben megünnepelendô személyisé-

geinek listájára vette, és anyagi támogatást is ígért.

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója 2011-ben az egész világon a 

klasszikus zene kiemelt ünnepe. Az emlékév elsô fele egybeesik Magyarország 

európai uniós elnökségével, amely így lehetôséget ad arra, hogy Európa-szerte 

bemutassák a zeneszerzô munkásságát –– hangzott el az emlékév programjait 

beharangozó sajtótájékoztatón, amelyet Liszt születésnapján tartottak Buda-

pesten.

Rubovszky Rita, a programokat koordináló Hungarofest ügyvezetôje el-

mondta, széleskörû hazai és nemzetközi együttmûködés eredményeképp, ne-

héz költségvetési helyzetben nyílik alkalmuk, hogy Lisztet az ország már-

kanevévé emeljék.

Szôcs Géza, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium kulturális államtitkára sze-

rint a kormányzat kiemelt feladatának tartotta a feltételek biztosítását. Hoz-

zátette, számos olyan helyén megfordult Európának, ahol koncentráltan ké-

szülnek Liszt ünneplésére Párizstól Isztambulig, de még Moldvában is. Azt is 

elmondta, hogy az UNESCO a magyar nemzeti bizottság javaslatára Lisztet a 

világ legjelentôsebb, 2011-ben megünnepelendô személyiségeinek listájára vet-

te, és anyagi támogatást is ígért.

Az emlékév eseményeit, amelyek sora az NFZ január 22-i ünnepi hang-

versenyével indul, öt fô téma köré csoportosították: Lisztet mint ünnepelt 
világ-sztárt, zongoravirtuózt, magyar világpolgárt, keresztény gondolko-
dót és mint zenepedagógust mutatják be. A magyarországi programok mel-

lett számos külföldi eseményre is készülnek.

Jövôre 258 milliárd forintot utal 
Magyarország az EU-nak

A bemutatott 2011-es költségvetési törvénytervezet szerint jövôre 258 milli-

árd forintot tesz ki Magyarország európai uniós hozzájárulása.

A költségvetében megjelenô EU források összesen 1418 milliárd forintot 

tesznek ki, ebbôl 1166 milliárd forint jön az Európai Unióból, a fennmaradó 251 

milliárd forint pedig a magyar költségvetési forrás –– derül ki a bemutatott 

2011-es büdzsébôl, amely a költségvetési törvényjavaslatban megjelenô és az 

azon kívüli EU transzfereket is bemutatja.

A strukturális támogatások 985 milliárd forintra rúgnak, a vidékfejlesztés és 

halászati támogatások pedig 144 milliárd forintot tesznek ki. A költségvetésen 

kívüli tételek összege 225 milliárd forint, amibôl az agrárpiaci támogatások 21 

milliárd forinttal, a közvetlen termelôi támogatások pedig 204 milliárd forinttal 

részesednek. A költségvetési terv szerint 2011-ben Magyarország 258 milliárd 

143 millió forinttal járul hozzá a közös uniós költségvetéshez.

Aki az elveit nem áldozta fel 
a népszerûség oltárán

Gróf Tisza Istvánra, az 1918. október 31-én meggyilkolt egykori minisz-

terelnökre emlékeztek Debrecenben.

A politikust az államférfitôl az különbözteti meg, hogy a politikust a követ-

kezô választás érdekli, az államférfit pedig a nemzet sorsa, a következô nemze-

dék; Tisza István vérbeli államférfi volt –– mondta Kovács Zoltán, a Közi-

gazgatási és Igazságügyi Minisztérium kommunikációért felelôs államtitkára a 

néhai kormányfô Nagyerdôben lévô szobránál. Kovács Zoltán szerint gróf 

Tisza István politikáját a mérsékletesség jellemezte, s nem mártíromsága tette 

halhatatlanná, hanem tettei: az, hogy történelmi idôkben felismerte a rá háruló 

felelôsséget, és annak tudatában cselekedett. 

Döntéseiben Tisza Istvánt nem csupán a közrend, a közjóban való hite, az 

iránti hûsége vezérelte, hanem a nemzeti érdek, a nemzeti ügy állandó figye-

lemmel tartása –– tette hozzá az államtitkár, megjegyezve, mindig és mindenkor ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 

kaphatók.

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

vacsora este 6-tól késôig.
Vasárnap ebéd 

déli 12-tôl este 3-ig.
Rendezvényekre

bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111
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HÍREK áruházakban vagy a hivatalokban.

Az alacsony iskolázottságú magyar népességnek a munkavállaláshoz szük-

séges alapkészségei mélyen az európai átlag alatt vannak. A magyarországi 

munkaerôpiac ugyanakkor toleráló a felmérés készítôi szerint: azoknak, akik a 

vizsgált készségek közül akár csak eggyel is jó szinten rendelkeznek, jelentôsen 

nagyobb az esélyük az elhelyezkedésre, mint azoknak, aki mind a négy terü-

leten nehézségekkel küzdenek. A felzárkóztatás során nem formális végzett-

séghez, hanem hasznos készségekhez kell juttatni az érintetteket –– véli Köpe-
czi-Bócz Tamás, társadalmi felzárkózásért felelôs helyettes államtitkár.

A szakember szerint a humánfejlesztési intézkedések egyik iránya a nyolc 

általánost vagy azt sem végzettek foglalkoztatási szintjének emelése kell le-

gyen, hiszen a foglalkoztatás ebben a társadalmi csoportban kirívóan alacsony, 

és itt a legnagyobb a hátrányok újratermelôdése. A diplomások iskolába lépô 

gyermekeinek 1,2 százaléka, az érettségizettekének 4,6 és a szakmunkás vég-

zettségûekének 13,1 százaléka él olyan családban, ahol nincs dolgozó felnôtt, az 

ennél alacsonyabb végzettségûek esetében azonban ez az arány 48,4.

Titkok titka: a magyar nyelv
A Titkok titka, azaz a magyar nyelv múltja, jelene és jövôje címmel állandó 

kiállítás nyílt a Magyar Nyelv Múzeumában, Széphalomban.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalomban 

található különleges intézménynek a most nyíló tárlat a legfontosabb tartalmi 

egysége. A kiállítás helye a széphalmi épület emeleti terme és annak elôtere.

A tárlat alapcélja az, hogy a 21. század igényeinek megfelelôen, a kor tech-

nikai lehetôségeit felhasználva gyerekeket és felnôtteket egyaránt megmoz-

gató, ismeretterjesztô, tudományos és kreatív, ösztönzô módon, játékos for-

mában mutassa be a nemzeti kultúra alapjának, anyanyelvünknek a titkait, 

szépségeit és történetét –– ismertette Ódor Ferenc, a megyei közgyûlés 

fideszes elnöke.

Az állandó kiállítás méltó párja a közelében álló Kazinczy Emlékcsarnoknak, 

és az a tény, hogy tárlatnak otthont adó épület egy nemzeti zarándokhely (az 

Emlékcsarnok és a Kazinczy-sír) mellett várja a látogatókat, még hangsú-

lyosabbá teszi a bemutató kultúraközvetítô, hagyományápoló, nemzeti öntuda-

tot erôsítô jellegét –– érvelt.

Az elôtér az Európa tér nevet viseli, itt kapnak helyet a magyar nyelv a vi-

lágban, a magyar nyelv kapcsolata (hasonlóságok és különbségek) a világ nyel-

veivel és a magyar nyelv rokonítási kísérletei részegységek. Bruegel Bábel 

tornya címû festményének nagyított másolata és az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozata (1948) bemutatása a világ nyelveinek sokszínûségre, ugyanakkor 

a nyelvek egyenlôségére is felhívja a figyelmet.A látogató információkat kap a 

magyar nyelv rokonairól, illetve a magyar nyelv tulajdonságairól. Az olvasni-

valót gazdag hang- és mozgóképanyag egészíti ki, amely nyelvi és kulturális 

rokonaink életébe, népmûvészetébe ad betekintést.

A látogatót Török Elemér Köszönet mindenért néked címû költeménye 

„kíséri át” a kiállítás második egységébe, a Hungária tér elnevezésû nagyte-

rembe, amely három fô egységbôl áll. A magyar nyelv múltja szakasz be-

mutatja a nyelv történelmét, fejlôdését; a magyar nyelvemlékeket, külön 

tárgyalja a rovásírást, és szól a nyelv és az irodalom nagyjairól, az elsô magyar 

könyvekrôl, mûvekrôl. Az elsô „toronyban” egy középkori (a Halotti beszéd 

idejébôl származó) temetési jelenetet láthatnak a látogatók, miközben felvé-

telrôl meghallgathatják az egykor a sír fölött elmondott beszédet; egy fal menti 

fülkében pedig egy kódexmásoló figuráját tekinthetik meg. A tájékozódást 

ismertetô összefoglaló szövegek és fogalommagyarázatok, valamint az adott 

kort és kulturális környezetet idézô tárgyak segítik.

Mindegyik „állomáshoz” tartozik hanganyag, így meghallgatható az elsô ere-

detiben fennmaradt oklevelünk, a Tihanyi alapítólevél (1055) szövege is, az 

iratban említett helynevek egy térképen (Csete Ildikó textilmûvész alkotása) 

azonosíthatók. Az anyanyelvünk életereje kiállításrész bemutatja a nyelv mint 

fô kultúrahordozó erejét; a magyar nyelv jelképes szövegeit hangban és kép-

ben (például Boldogasszony anyánk, Himnusz, Szózat), valamint kitér a reto-

rika és a jelbeszéd témakörére.

A magyar nyelv táji és társadalmi rétegek szerinti tagozódása egység pedig 

elôtárja a tájnyelvek sajátosságait, a nyelvjárást stilisztikai céllal felhasználó 

szépirodalmat, valamint a névkultuszt és annak tárgyi vonatkozásait. A nyelv-

járási toronyban a kilenc nagy magyar tájegység egy-egy jellegzetes szövegét 

hallgathatják meg a látogatók, a betekintést feliratok és az adott tájegységet 

bemutató kisfilmek segítik.

 A kiállítás szemléletesen mutatja be az informatika korának nyelvét, az 

úgynevezett másodlagos szóbeliséget és írásbeliséget is, az új beszélt nyelvisé-

get: régi és újabb technikai eszközök –– rádiók, írógépek, mobiltelefonok, 

számítógépek –– tudatosítják a nyelvhasználatot befolyásoló tárgyi tényezôket.

az összefogást hirdette, a sehová nem vezetô széthúzás, ellenségeskedés és 

szembenállás helyett. Elveit nem áldozta fel a népszerûség oltárán. Egyetlen 

cél vezérelte: egy gazdagodó és gyarapodó Magyarország megteremtése, 

amely méltó helyet foglal el Európa nemzetei között –– mutatott rá Kovács 

Zoltán. 

Iskolai emléknap lesz 
a trianoni évforduló

Elfogadták a trianoni békeegyezmény évfordulóját, a Nemzeti Összetartozás 

Napját iskolai emléknappá nyilvánító országgyûlési határozatot, egyben elô-

készítik, hogy állami támogatással osztálykirándulásokat szervezzenek hatá-

ron túli magyarlakta területekre.

Minden közoktatásban tanuló fiatal legalább egyszer eljuthat a magyar ál-

lam támogatásával a szomszédos országok magyarlakta területeire annak a 

határozati javaslatnak az értelmében, amelyet hétfôn este fogadott el az Or-

szággyûlés. 309 igen szavazattal, 41 ellenében hagyták jóvá a határozatot, 

amelyet négy frakció támogatott, és egyedül az MSZP utasított el.

A határozat alapján bevezetik a Nemzeti Összetartozás Emléknapját június 

4-én az iskolákban és 2012.december 31-ig létrejöhet a Magyarság Háza. Az 

Országgyûlés felkéri a kormányt, hogy 2010. december 31-ig tegyen javaslatot 

azon jogszabályok módosítására, indokolt esetben új jogszabályok alkotására, 

amelyek a szükséges szakmai és finanszírozási hátteret biztosítják. A határozat 

a közzététele napján lép hatályba.

A határon túli osztálykirándulási programról még júliusban nyújtott be 

országgyûlési határozat javaslatot a fideszes Kövér László, Pokorni Zoltán 
és Révész Máriusz. A javaslatban emellett szerepelt még, hogy június 4-e, a 

trianoni békeszerzôdés aláírásának napja a Nemzeti Összetartozás Napja le-

gyen ezentúl, amelyen a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára em-

lékeznek majd. A javaslatba bekerült a Magyarság Házának terve is, amely a 

kirándulások és az iskolai emléknapok megszervezésében nyújtana segítsé-

get.

Az osztálykirándulás-program elsôdleges célja, hogy a magyarországi fiata-

lok személyes tapasztalatot szerezzenek és személyes kapcsolatot alakítsanak 

ki határon túl élô társaikkal, testvérintézményekkel . Az osztálykirándulásokhoz 

2013-ig az iskolák pályázhatnának pénzre, utána normatív támogatásában 

részesülnének. A tervek szerint, ha csak az utazásra adnának támogatást, akkor 

csak 2 milliárd forintot kellene elkülöníteni, ha a szálláshoz és egyéb költségek-

hez is segítséget nyújtanának, akkor ez az összeg 100 ezer gyerekkel számolva 

4 milliárd forint is lehetne.

Az Apáczai Közalapítvány egyébként már 2009 végén kísérleti programot 

hirdetett a határon túli magyarlakta területek megismerésére: szakközép-isko-

lák és szakiskolák január végéig adhattak le pályázatot, márciusban eredményt 

hirdettek, májusban pedig elindultak az elsô kirándulások, az utolsók október 

végéig zajlanak le. A programban körülbelül 6000 diák vesz részt.

Az aradi vértanúk, a holokauszt és a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

mellett, negyedikként vezetnék be a Nemzeti Összetartozás Napját, ami hozzá-

járulhat a trauma megértéséhez. A testvériskolák és diákközösségek találko-

zóját idôzítenék erre a napra, az iskolák vendégeket hívnának meg, valamint 

iskolai munkákat hirdetnének meg a szórványmagyarságért, például adomány-

gyûjtéseket vagy kiállításokat. Ahogy Pokorni Zoltán korábban az országgyû-

lésben fogalmazott: nem unalmas történelmórákat, iskolai ünnepségeket, ha-

nem olyan eleven programokat érdemes szervezni, amelyek fontos élmények, 

tapasztalatok lehetnek, a diákok személyiségének részévé válnak.

A Magyarság Házának létrehozásához kapcsolódik az MSZP volt elnökének, 

Lendvai Ildikónak az indítványa, mely szerint a Magyarság Házának nem 

csak a trianon emléknap, hanem az összes nemzeti ünnep és emléknap megem-

lékezéseit támogatni kellene. Lendvai javaslatát az érintett bizottságok, a kor-

mány és az elôterjesztôk is támogatták. A Magyarság Háza egy másik támoga-

tott módosító javaslat alapján 2012. december 31-ig jönne létre.

A magyar nôk jobban olvasnak 
és számolnak, mint a férfiak

Az ALL (Adult Literacy and Lifeskills Survey) kutatás 11 országban vizsgálta 

a 16-65 éves korosztály teljesítményét négy nagy területen: prózaolvasási –– 

dokumentumolvasási és számolási készség, valamint problémameg-oldásban 

való jártasság. A magyarországi felmérést 2007-ben készítették, 164 településen 

több mint 13 ezer embert kerestek fel, a kiértékelés mostanra készült el.

A jó hír az, hogy a felmérés szerint tíz év alatt ugrásszerûen javult a magya-

rok olvasási és szövegértési készsége. A munkavállaláshoz szükséges képes-

ségek tekintetében azonban kettészakadt az ország, és ez a sajátosság a vizsgált 

nemzeteknél csak nálunk figyelhetô meg. Miközben a magyar felnôttek több 

mint negyede (28 százaléka) mind a négy vizsgált képesség hiányával küzd, ad-

dig körülbelül ugyanekkora részüknél minden kompetencia magas szinten 

megtalálható. A legjobb eredményt elérô Norvégia mind a négy kompetenciában 

magas fokú jártasságot mutatott, és mindössze 17 százalékuknak okozott gon-

dot mind a négy vizsgálatban.

Az eredmények szerint a magyar nôk szinte minden kompetenciában erôseb-

bek, mint a férfiak: jobban olvasnak, jobban számolnak és ügyesebb probléma-

megoldók. Ez azért is figyelemre méltó, mert a legtöbb országban a férfiak 

legalább a számolásban megelôzik a nôket. A magyarok átlagosnak számítanak 

számolásban –– a felnôttek között körülbelül ugyanannyi nagyon jól és nagyon 

gyengén teljesítô van. A 45 év felettieknek azonban ezen a téren komoly 

hiányosságai vannak, így ôk könnyebben megtéveszthetôk például a bankokban, 

Kisiskolás való világ
Miközben összehangolt akció indult az 

iskolakerülô, a délelôttökön plázákban, 

mozikban, utcán lézengô fiatalok fülön 

csípésére, nem igazán javult a helyzet 

az iskolába bejáró, ám ott zabolázha-

tatlan diákok kezelésében. A problémás 

nagyobb gyerekek nemcsak gyengébb 

társaikat, olykor a pedagógusokat is 

megalázzák, trágár szavakkal illetik. 

Mindennaposak a verekedések, az al-

kohol- és drogfogyasztások, sokan kést 

visznek magukkal az iskolába, elveszik 

osztálytársaik értéktárgyait. Volt, ahol 

az erôsebb legény meggyújtotta a má-

sik haját. Akad olyan intézet is, ahol a 

tanulóknak nevezett bûnözô gyakorno-

kok rendszeresen védelmi pénzt szed-

nek be az elesettebbektôl. A „sikereiken” 

felbuzdult garázdákkal szemben nem 

segít a szép szó, a figyelmeztetés, de 

még az intô, a rovó sem.

Egyre több iskola kér tanácsot az okta-

tási ombudsmantól, mit tegyen, ponto-

sabban mit tehet az intézet nyugalmáért. 

Csodamódszert az ombudsman sem 

tud, csupán a büntetési lehetôségeket 

sorolja. Megtudhatjuk, hogy a tanköte-

les –– tehát tizennyolc év alatti –– fiatal 

számára adható legsúlyosabb büntetés 

a másik iskolába történô áthelyezés, 

amire azonban csak akkor van lehetô-

ség, ha találnak egy befogadó intéz-

ményt. (Ugyan melyik iskola kér egy 

ilyen „tanulóból”?) Ha pedig már nem 

tanköteles a gyerek, egyszerûen kizár-

ható az általános iskolai oktatásból. Va-

gyis átadtunk az életnek egy potenciális 

bûnözôt. Gond továbbá, hogy diákokkal 

szemben tilos az alkohol- és a drog-

szonda alkalmazása, térfigyelô kame-

rákat pedig csak akkor használhat az 

iskola, ha abba az összes lehetséges sze-

replô (tanár, diák, szülô, rokon, egyéb 

ismerôs) beleegyezik. Jelek szerint 

beérett a liberális oktatás. 

Hatvan éve, ötvenben
Most igazán megszólalhatna a Magyar 

Szocialista Párt hívôtagozata, ha még 

létezik. Ugyanis hónapok óta rendez-

vénysorozatokat tartanak abból az al-

kalomból, hogy az MSZP egykori elôdje, 

a Magyar Dolgozók Pártja hatvan évvel 

ezelôtt ôsszel jelentette be hivatalosan: 

a kormány feloszlatja az országban mû-

ködô katolikus rendeket. A kommunis-

ták mindössze három férfi- és egy nôi 

rend fennmaradását engedélyezték. 

Révai József, a Rákosi-korszak ideoló-

gusa úgy okoskodott, hogy „a klerikális 

reakció tömegagitációjának legfonto-

sabb szervezetei a különféle férfi- és 

nôi szerzetesrendek”. Akkor már javá-

ban folytak a papok és egyházi vezetôk 

elleni koncepciós perek, az iskolák álla-

mosítása, a különbözô rendek kórhá-

zainak felszámolása. A hatalom betege-

sen rettegett az egyházaktól.

Néhány esztendeje beszélgettem egy 

idôs hatvani plébánossal, bizonyos Bá-

nyai László atyával, tôle tudok az új-

hatvani katolikus templomnál 1950-ben 

történtekrôl. Mesélte, az egyik hajnalon 

századnyi kék ávós jelent meg a temp-

lom elôtt. A város lakói körülvették a 

templomot, el ne vigyék az ott élô szer-

zeteseket. Éjfél körül kezdôdött az ost-

rom, az ávósok puskatussal agyba-fôbe 

vertek mindenkit, betörtek a rendházba, 

az apácákat és a szerzeteseket eszmé-

letvesztésig ütötték, majd elvitték. A 

reggel már az Andrássy (akkori nevén 

Sztálin) út 60. kazamatáiban érte ôket. 

Eközben a többi ávós Hatvan utcáit, há-

zait járta, reggelre vérben állt a vá-

ros… 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

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

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

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email
evas@travelmanagers.com.au
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Milliárdos végkielégítések
(Folytatás az 1. oldalról)

Akkor is kiemelnek nagy összeget, 

ha közben az intézmény anyagilag a 

tönk szélére kerül. Zárt társadalom, 

amibe bekerülni megfelelôség kérdé-

se. Ezt a fajta zsiványságot a szebben 

hangzó és szinte megértô (mert 

állítólag mindenütt van kisebb-na-

gyobb méretben) korrupció szóval 

illetik. 

Orbán Viktor szerint a korrupció 

letörése nélkül nem lehet rendbehozni 

az ország gazdasági és erkölcsi hely-

zetét. Ezt célozta meg az a parlamenti 

határozat, ami 98 százalékos adóval 

sújtja a 2 millió forinton felüli, a köz-

intézmények terhére kifizetett végki-

elégítéseket. Jelenleg csaknem egy-

milliárd forintnyi végkielégítésrôl 

van szó a Magyar Fejlesztési Bank-

nál, a Magyar Államvasutaknál, a Bu-

dapest Közlekedési Vállalatnál. 

Hasonlóan nyilatkozott a Civil Ösz-

szefogás Fórum, amely szerint egy 

velejéig züllött és az országnak óriási 

károkat okozó korrupciós rendszert 

akar megszüntetni a kormány. A 

szervezet véleménye szerint az el-

múlt nyolc év során, a szocialista–

liberális kormányzatok regnálása 

alatt létrejött korrupciós rendszer 

szétverése alapvetô feltétele annak, 

hogy Magyarországon megindulhas-

son a gazdasági növekedés. Ez az 

érdeke a magyar civil társadalomnak 

is, hiszen e nélkül esély sincs arra, 

hogy megvalósulhasson a közjó. Errôl 

szólt már a bankadó, errôl szólt az 

extraprofitot termelô nagyvállalati 

szféra megadóztatása, s errôl szólt a 

jó erkölcsbe ütközô végkielégítések 

megadóztatása is.

Mindezekkel szemben az Alkot-

mánybíróság alkotmányellenesnek 

nyilvánította, és visszamenôleges ha-

tállyal megsemmisítette a 98 százalé-

kos különadóról szóló törvényt. Ezt 

követôen a Fidesz parlamenti frakció-

vezetôje bejelentette: kezdeményezi 

az alkotmány módosítását, hogy azok 

a kérdések, amelyekrôl nem lehet 

népszavazást tartani, kerüljenek ki a 

testület hatáskörébôl. A 98 százalékos 

különadóról szóló törvényt Lázár Já-
nos változatlan tartalommal javasolja 

újra elfogadásra a Parlamentnek.

E döntés nyomán fölbolydult a kas, 

minden ellenzéki buzgalom nekiron-

tott a kormánynak, diktatúrát sikolto-

zott. Föléledt a taxisblokád idején 

alakult, kormány- és rendszerdöntési 

szándákkal fellépô, hírhedett baloldali 

csoportosulás, a Magyar Demokrati-

kus Charta, és most felhívást juttatott 

el a Magyar Távirati Irodának, ami 

szerint Orbán Viktor és kormánya 

sorra iktatta ki a politikai döntésho-

zatal rendszerébôl azokat az alkotmá-

nyos fékeket és ellensúlyokat, ame-

lyek demokratikus korlátok között 

tarthatnák az ô uralmát, pártkáde-

reket nevezett ki a közhivatalok élére, 

és új, csak neki szolgáló intézménye-

ket hozott létre. A szervezôdés szerint 

„az Alkotmánybíróság jogkörét drasz-

tikusan csökkentô mostani föllépés 

nemcsak az iránya, de kendôzetlen 

durvasága miatt is fölháborító. A 

testület döntésére még aznap felelt a 

hatalmi gôg: tudatván mindenkivel, 

hogy ebben az országban – legyen bár 

jogsértô – csak a kormányzat akarata 

érvényesülhet”. 

November 2-ára nagygyûlést hirde-

tett a Charta, „mert a magyar demok-

raták nem hagyhatják válasz nélkül a 

jogsértést. Mutassuk meg, hogy nem 

félünk az arrogáns és bárdolatlan 

hatalomtól!”

Az Alkotmánybíróság nem a külön-

adó kivetését ítélte alkotmányellenes-

nek, hanem a jogszabály jogtechnikai 

alkalmazását – fogalmazott a Lánchíd 

Rádió Kulissza címû háttérmûsorában 

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézôpont 

Intézet vezetô elemzôje, miután a 

taláros testület – az elemzô szerint 

– jogtechnikai okokra hivatkozva ki-

mondta: „nincs tisztázva, mit tekint 

a törvényalkotó jó erkölcsbe ütközô-

nek”. Mráz ismételten figyelmeztet: 

csak a kétmillió forint feletti rész 

megadóztatásáról van szó, „ne kap-

hasson valaki az átlagbér tízszeresé-

nél több pénzt”, de „az érintetteknek 

ezzel szemben jár a magas nyugdíj”. 

Megfogalmazása szerint „létezik tár-

sadalmi igazságérzék”, ami szerint 

ilyen magas búcsúpénz nem járhat.

Orbán Viktor nyugodt hangnem-

ben szólt az Alkotmánybíróság hatá-

rozatáról: „Nem az emberek igazság-

érzetét kell megváltoztatni, hanem 

azokat a régi szabályokat, amelyekbe 

beleütközünk. A konfliktus lényege 

a jövendôbeli Magyarország összeüt-

közése a régi szabályokkal. Tulajdon-

képpen köszönettel tartozunk az Al-

kotmánybíróságnak, hogy ezt a kon-

fliktust nyilvánvalóvá tette.”

Tehát: Magyarország jövôje érdeké-

ben a „régi szabályok” helyébe mi-

elôbb új alkotmányt kell létrehozni. 

De mert „az ország kirablóinak vég-

képp nem járhat horribilis végkielé-

gítés” – ahogy Orbán fogalmazott –, 

halaszthatatlan intézkedést kell hozni 

az így kiemelt állami pénzek vissza-

szerzésére, ha kell a jelenlegi még 

érvényben lévô alkotmány módosí-

tása által.

A kormányfô szóvivôje Szíjjártó 
Péter, hangsúlyozta, hogy ebben az 

új korszakban elfogadhatatlan, hogy 

az ország jelenlegi állapotában egyes 

állami, költségvetési szférában dol-

gozó vezetôk több tízmilliós végki-

elégítéseket tegyenek zsebre. A nem-

zeti ügyek kormánya köteles megfe-

lelni az embereknek, akik ezt igazság-

talannak érezték, és meg kell találnia 

a szükséges és alkalmas jogi eszközö-

ket arra, hogy a botrányos végkielé-

gítések korszakát lezárja. Említette a 

szóvivô, hogy miniszteri pályafutását 

befejezve mintegy 6,6 millió forintot 

kapott a volt miniszterek közül példá-

ul Gráf József, Herczog László, Kiss 

Péter és Szekeres Imre. 

Szijjártó Péter emellett szólt arról 

is, hogy a Magyar Nemzeti Vagyon-

kezelônél (MNV) szolgálatot teljesítô 

Szilvásy György fôigazgatónak infor-

mációik szerint elbocsátása után több 

mint 20 millió forintot fizettek ki. Az 

ugyancsak volt MNV-s Benedek Fülöp 

pedig – információik szerint – több 

mint ötmillió forintos kifizetésben 

részesült elbocsátása után. A Duna 

Televízió távozó elnöke Cselényi 

László 49 millió Ft jutalommal távo-

zott, ismeretlen ok miatt hirtelen el-

határozással. Az sincs rendben, hogy 

a MÁV-nál, ahol éves szinten több 

tízmilliárdos veszteséget halmoznak 

fel, az idei évben elbocsátáskor, 

illetve távozáskor volt olyan vezetô, 

aki 30 millió forintos végkielégítés 

kapott. Véleménye szerint ezek után 

nem meglepô, hogy az emberek nem 

akarják, hogy e távozó állami vezetôk 

több tízmillió forinttal a zsebükben 

elsétáljanak. 

Nagyon helyénvaló, és immár létér-

deke Magyarországnak, a liberalista 

rablógazdálkodás megszüntetése, és 

közösségérdekû és erkölcsalapú al-

kotmányos rend intézményesítése. 

A Korona Csárda Magyar Étterem
Program Ajánlata Kedves Vendégeinknek

Biszák Júlia és Jankovits József
November19-én 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 2

011. január 27-ig nyári szabadság miatt zárva lesz.
Szives elnézésüket kérjuk
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A magyar hegedûvirtuóz 
2010. december 17-én, 

pénteken este 8 órától az 
Opera koncerttermében 

lép fel.
A Roby Lakatos koncertje Göteborg-

ban    (2010)  

Hát, ez fantasztikus volt. Egészen fan-

tasztikus! Tényleg, talán el sem hiszik, 

de olyan jól játszottak, hogy a dobogóról 

alig engedte le ôket a kˆzˆnsÈg. Felállva, 

ütemesen tapsoltak, ráadásra vártak. 

Nem csak magyarok, hanem svÈdek, 

lengyelek, angolok Ès mÈg sok egyÈb 

náció. ElkÈpesztôen jó volt...

Nos, hogyan kell egy ilyen koncertrôl 

Ìrni, hogy a cikk Ìrója ne kÈnyszerüljˆn 

pontatlanul, sután, remÈnytelenül elhi-

bázott, erôtlen jelzôkkel ÈrzÈkeltetni, 

milyen nagyszer˚ is volt ez a hangver-

seny? Hányszor használjuk a leg-ek 

variációit? A zenei világban hány leg-

jobbnak, leg-virtuózabbnak jut hely?

 EmlÈkszem, mennyire hihetetlen si-

kere volt a világhÌr˚ Száztag˙ Cigány-

zenekarnak ugyan ezeken a deszkákon, 

ahol most az egyÈbkÈnt Belgiumban Èlô 

LakatosÈk Ès a helyi Szimfónikusok 

játszottak. A kˆzˆnsÈg akkor is állva tap-

solt, ráadást kÈrt Ès kapott. Az ember 

boldog volt, hogy a zenekar vezetôje az 

egyes m˚vek konferálásakor kicsit 

magyarul tˆrte az angolt. Na, jó: abban a 

hatalmas zenekarban mindenki magya-

rul beszÈlt. …s ezt jól esik tudni. Kˆrül-

nÈzünk a koncertteremben. NÈzzûk a 

mosolygós arcokat. Kotta nÈlkül egy 

teljes estÈt betˆltô koncertet adni olyan 

szÌnvonalon, mint amelyet megszoktunk 

a bÈcsi újÈvi Koncertektôl, ahol mindÌg 

világhÌr˚ karmester vezÈnyel... Hogy is 

ne lenne vÈlemÈnyûnkben ott az a kis 

fokozó jelzô: leg...? 

Óhatatlanul eszembe jutnak azok a 

regÈnyek, vagy ˙jságcikkek Ès filmek is, 

amelyekben szakmai tudás hÌján hibásan 

használt zenei kifejezÈseket használ az 

Ìrás, vagy a forgatókˆnyv egyÈbkÈnt 

m˚velt Ìrója. Akinek szakmája a zene, 

ilyenkor csak fejÈt csóválja Ès igyekszik 

felejteni az ilyen baklövéseket. 

Közvetlen a Pécsett rendezett koncert 

után 2010 január 5-én és 6-án Göteborg-

ban a Koncerházban hallhattuk Roby 

Lakatost és együttesét. Hat kiváló ze-

nész, többnyire fiatalok, mögöttük Svéd-

ország nemzeti zenekarával, a nagyszer˚ 

Roby LAKATOS SYDNEYBEN!
Gˆteborgi Szimfónikusokkal. A karmes-

teri pálcát ezalkalommal a fiatal Ès csi-

nos Eva Ollikainen fogta. Talán az ô 

feladata volt a legnehezebb ezen az 

estÈn, hiszen a kottát figyelô, magukat 

karmesteri irányÌtásra bÌzó zenekari 

tagok Ès a már rÈgen ˆsszeszokott, szin-

te egymás gondolatait is ismerô vendÈ-

gek munkáját az ô feladata volt ˆssze-

hangolni. A legmagasabb fok˙ figyelem 

kell ehhez. A magyaros, cigányos tempó 

mindenkori helyes megÈrzÈse, s a hat 

vendÈg gyakori, olykor váratlan rˆgtˆn-

zÈse ˆsszpontosítást, de mindenek felett 

komoly zenei tudást igényel. Különben 

nem lenne képes Eva Ollikainen egy 

egész hangverseny minden pillanatát 

kézben tartani s ugyanakkor alávetni 

magát a vendégek, a valójában hat szó-

lista minden zenei kényének, kedvének. 

TermÈszetesen a hat vendÈg sem tehette 

meg, hogy a t˙lnyomó rÈszben kottához 

kˆtôdô munka során rˆgtˆnzÈseivel „be-

csapja” a világotjárt szimfónikus zene-

kart.

Az egyÈbkÈnt kiváló bôgôsˆn kÌvül 

minden szólista kapott alkalmat, hogy 

bemutassa, mit tud Ès hogy mennyire 

tud. Egyikük sem erölködött. Könnye-

dén, hatalmas technikai tudásukkal és 

muzikalitásukkal könnyeket csaltak a 

hallgatóság többségének szemébe. Arra 

is jutott energiájuk, hogy rögtönzéseikbe 

csupán a vicc kedvéért belekeverjenek 

egy-egy részletet a világ legnehezebb 

darabjaiból.

Teljes joggal tehetjük, hogy Roby La-

katosról Ès zenÈsz társairól ˙gy nyilat-

kozzunk, mint általában zenÈszekrôl. 

Vannak neves szólisták, akik nagyszer˚-

en interpretálnak Beethovent, Mozartot, 

Chopint, akiktôl eszünkbe sem jut el-

várni, hogy szÈdÌtô tempóban adjanak 

elô egy csárdást, vagy valami jazzszámot 

lüktetô swing tempóban. Arról pedig 

vÈgkÈpp mondjunk le, hogy a Beethoven-

interpretˆrtôl oroszos, vagy zsidó-oro-

szos, netán holmi musical- vagy filmze-

nÈt hallhatunk. Persze vannak zenÈszek, 

akik semmifÈle zenÈben nem specialis-

ták, viszont igen sokfÈle zenÈt játszanak. 

Ilyenkor gyakori, hogy minden esetben 

ráismerünk, amire rá kell ismernûnk, de 

mi hallgatóság, egymás kˆzˆtt megje-

gyezzük: ha jazz, az azÈrt jobb, ha egy 

igazi harlemi zenÈsz adja elô, az orosz 

zene is jobb, ha megszólaltatója orosz; 

magyar zene, csárdás, operett, Bihari, 

Rigó Jancsi, Dankó Pista...

Nos, miÈrt Ìrok Èn errôl: mert Lakato-

sÈkról azt Ìrhatjuk, hogy mindezeket a 

zenÈket általában a legmagasabb szinten 

játsszák. …s most jˆn az, ami ôket any-

nyira kivételessé teszi: pontosan tudják, 

hogy mit tesznek. Akkor is, amikor Bi-

harytól zenélnek, akkor is, amikor egé-

szen váratlanul a jazz világába ragadnak 

magukkal és mi nem botránkozunk meg. 

Látni lehetett a vendégek mögötti szim-

fónikus zenekar tagjainak csodálattól 

ragyogó tekintetÈt, mosolyukat, amely 

Èlvezte a hangokat Ès szÌvbôl drukkolt a 

„bandának”. Ott volt az arcokon: „ezek 

tudnak!”

Szˆrnyen lebecsülô, amikor azt halljuk: 

„Cigánynak benne van a vÈrÈben!” A fe-

nÈt! Benne van a tehetsÈg, de aztán ezzel 

a legtˆbben meg is elÈgszenek. De nem 

LakatosÈk! ôk a szakmát is megtanulták. 

Nincs elviccelÈs, nincs átsiklás, elnagyo-

lás mondván: „azok ott lent ˙gysem 

hallják!” A jazz Jazz volt, a magyar zene 

Magyar volt Ès minden egyÈb, amit ezen 

az estÈn hallottunk, olyan volt, mint 

amilyennek a zenében járatos hallgató 

ismeri, mert ezeket a dallamokat hallotta 

már külön-külön attól, aki abban jó: a 

specialistától.

LakatosÈk specialisták. Specialisták 

minden olyan zenÈben, amelyrôl elhatá-

rozzák, hogy kˆzˆnsÈg elé viszik. Mert 

biztosan van, amire nem éreznek indít-

tatást. Vagy ha mégis, hát éppen azért 

vállakoznak rá, mert pontosan tudják, 

hogy mit csinálnak.

A zene specialistái. Leg-ek! 

Kˆszˆnjük, hogy eljˆttek. Isten adja, 

hogy mÈg láthassuk, hallhassuk ôket! 

Gˆteborgs Symfoniker, Eva Ollikainen 

karmester; Lakatos Roby elsô heged˚, 

Bóni László második heged˚, Lisztes 
Csorosz László nagybôgô, Lisztes Je-
nô István cimbalom, Balogh László gi-

tár, Frantiöek Jánoöka zongora.

Több mint kilencven magyar barátunk 

juthatott be a nÈzôtÈrre kˆszˆnhetôen a 

Kôrˆsi Csoma M˚velôdÈsi Kˆrnek, 

Szirányi Mária és az elnök, Csata 
Attila kˆzrem˚kˆdÈsÈnek.

Maróti László, 

zenész

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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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Arad lesz az idén a romániai kisebb-

ségi színházak fôvárosa, hiszen a nyu-

gat-romániai településen szervezik 

meg az V. Interetnikai Színházi Fesz-

tivált, amely romániai színháztörténeti 

premiert is felvonultat. Tapasztó Er-
nô fesztiváligazgató elmondta: a 17 

elôadást és 17 színházat bemutató 

fesztivál november 8-15. között zajlik 

Aradon a három évvel ezelôtt alakult 

Aradi Kamaraszínház szervezésében. 

Az eseménynek több újdonsága is lesz, 

hiszen a fesztivál elôször ölti verseny 

formáját. Tapasztó szerint a verse-

nyeztetés „új színt” ad a fesztiválnak, 

ezért ragaszkodott ahhoz, hogy szak-

mai zsûrit nevezzenek ki, amely dí-

jazni fogja a legjobb férfi és nôi fô-

szereplôt, valamint legjobb férfi és nôi 

mellékszereplôt.

A zsûrinek és az Aradi Kamaraszín-

háznak is lesz egy-egy különdíja, de 

kiosztják a fesztivál nagydíját is.

A zsûri elnöke a budapesti Jászay 
Tamás színházkritikus, a kiértékelô 

testületnek tagja még Zsehránszky 
István romániai színházkritikus, Ra-
du Macrinici romániai dramaturg, 

Szebeni Zsuzsa budapesti színháztör-

ténész, valamint Nótáros Lajos, az 

Aradi Kamaraszínház mûvészeti ta-

nácsadója.

A rendezvény másik újdonsága –– 

ami egyben romániai színháztörténeti 

premiernek számít ––, hogy a szerve-

zôk interneten (www.akamara.ro) 

közvetítik a fesztivál nyitó és záró 

elôadását, a díjkiosztó gálát, akárcsak 

a minden esti elôadást követô szakmai 

beszélgetéseket.

A fesztivál egyik célja a román kö-

zönség megszólítása, hiszen a feszti-

váligazgató szerint közelebb kell vinni 

a többséghez a kisebbségek mûvé-

szetét és kultúráját. Ennek az egyik 

legfôbb akadálya a nyelv, ezért a fesz-

tiválon minden elôadás román fordí-

tással zajlik.

Az elsô Interetnikai Színházi Feszti-

vált –– amelyen részt vett valamennyi 

romániai kisebbségi társulat ––Buka-

restben szervezték meg 2002-ben. 

Azóta vándorfesztiválként más-más 

helyszínen rendezik meg kétévenként. 

Az idei seregszemlén az összes romá-

niai magyar színház, valamint két né-

met (a nagyszebeni és a temesvári) és 

a bukaresti Zsidó Állami Színház vesz 

részt.

* * *
Egy új kutatás eredményeként arra 

derült fény, hogy mégsem Afrikából 

származnak az emberiség ôsei, hanem 

Ázsiából.

Noha ma még széles körben elfoga-

dott, hogy az emberiség bölcsôje Afri-

ka volt, most úgy tûnik, a korai embe-

rek valószínûleg csak az után lepték el 

a kontinenst, hogy valahol máshol már 

korábban kifejlôdtek. Ez az új felfe-

dezés annak köszönhetô, hogy a líbiai 

Dur At-Talah-ban tudósok 39 millió 

éves kövületekre bukkantak, melyek 

emberszabásúaktól származnak, azaz 

a fôemlôsök azon csoportjától, melybe 

az emberek és a majmok is tartoznak. 

Három különféle család nyomait talál-

ták meg. Kevés emberszabásúról is-

mert, hogy már korábban, azaz az eo-

cén földtörténeti korban is megtalál 

hatóak voltak Afrikában.

„Afrikának az emberszabásúak által 

történô ilyen korai megszállása nagy 

jelentôséggel bíró esemény volt, hi-

szen ha elôdeink nem vándoroltak vol-

na Ázsiából Afrikába, mi ma nem is 

léteznénk” –– mondta Christopher 
Beard, a pittsburghi Carnegie Muse-

um of Natural History munkatársa.

* * *
Egymillió eurós programmal segíti a 

Franciaországból hazatoloncolt romák 

romániai beilleszkedését a francia 

kormány –– jelentették be. Eric Bes-
son bevándorlási és nemzeti identitási 

miniszter közleménye szerint a pénzt 

egy év alatt, 2011-ben kell felhasználni: 

a miniszter szerint a program valódi 

támogatást ad az illegálisan Francia-

országban tartózkodó románoknak, 

hogy munkát találjanak hazájukban.

Az Európai Bizottság szeptemberben 

jelentette be, hogy létrehoz egy roma 

munkacsoportot, amely azt ellenôrzi 

majd, miként költöttik el a tagállamok 

a romák integrációjára szánt uniós 

forrásokat. A francia kormány azon-

ban Besson közleménye szerint nem 

kívánja megvárni az európai program 

elindítását, ezért saját pénzbôl indított 

programot.

A párizsi kormány az év eleje óta 

8601 olyan román állampolgárt küldött 

haza, akik illegálisan tartózkodtak 

Franciaországban. Közülük a minisz-

térium szerint 7447-en önként távoz-

tak, 1154 személyt pedig a hatóságok 

kényszerítettek hazatérésre.

* * *
Rudolf Chmel szerint Szlovákiának 

a továbbiakban figyelembe kellene 

vennie a Velencei Bizottság állam-

nyelvtörvénnyel kapcsolatos ajánlá-

Hová mégy, Európa? 
Mennyei kávéház
Petôfi Sándor saját verseibôl elôadott rövid kis egy-

veleggel szórakoztatta a társaságot. III. Pál pápa, aki 

annak idején a tridenti zsinatot összehívta, némi megüt-

közéssel tekintett a költôre.

–– Hát a lutheránusok is üdvözülhetnek?

–– Hajaj! –– nevetett Bem apó, aki halála elôtt áttért a 

muzulmán hitre, és pasa lett a szíriai Aleppóban. ––

Elárulok egy titkot –– hajolt közelebb a pápához. –– Még 

a hívô mohamedánok is üdvözülhetnek.

–– Na, ez azért mégis csak sok! –– tiltakozott Zrínyi. –– 

Már csak az kellene, hogy összefussak itt Szulejmánnal. 

Hát bárki ide juthat?

–– Szó sincs róla! –– tiltakozott Szent Péter. –– 

Természetesen mûködik a szelekció. De a választóvonal 

nem protestánsok és katolikusok között húzódik, hanem 

hívô és hitetlen, tisztességes és gazember között. Attól 

függ, hogy a teremtett világ törvényei szerint él-e, vagy 

hamis ideológiák torzítják el a viselkedését. Sajnos, az 

utóbbi idôben az elhunyt európaiaknak olyan kis hányada 

érkezett ide, mint az elmúlt ezerötszáz évben soha.

–– Miért, hát mi folyik manapság odalent? –– kérdezte 

Petôfi.

Nosza, elmesélték neki a közelmúltban megboldogultak 

a bolsevizmus rémtetteit, a materialista szabadelvûséget. 

A házasság szentségének kigúnyolását, a devianciák pár-

tolását, abortuszt és eutanáziát, fiatal lányok sterili-

zálását, a drogokat, a pénz mindenhatóságát, a tiszta 

eszmények nevetségessé tételét, a kereskedelmi televí-

ziók igénytelen, népbutító mûsorait.

–– Szégyen! –– háborgott a költô.

–– Ez a szabadság –– somolygott cinikusan Szent Péter. 

–– Ide jutott a keresztény Európa.

–– Már nem keresztény, nem is tartja magát annak –– 

legyintett Adenauer.

Mintegy végszóra, csöngettek. Maga a Megváltó sietett 

kaput nyitni, félretolva a kulcsok apostoli ôrét.

–– Hozzám jöttek, vendégségbe –– magyarázta.

Az érkezô mélyen meghajolt és bemutatkozott.

–– Mohamed vagyok, a próféta.

–– Tessék, vándoroljon be!

Jézus udvariasan leültette.

–– Én egyszerû ember vagyok –– kezdte Mohamed ––, de 

bizonyos dolgokat talán jobban látok, mint odalent nagyha-

talmú politikusok, tudósok vagy újságírók. Több országban, a 

franciáknál, németeknél hirtelen bûnbakká lettek a követôim. 

Attól félek, hogy ugyanazok az ideológusok, akik meghono-

sították az Európát tönkretevô, önfelélô életmódot, most 

összeugrasztják az iszlámot a kereszténységgel, pedig szövet-

ségesek kellene, hogy legyünk. Miféle kereszténység az, amit 

nem zavar a milliónyi abortusz, csak a burka? Most rámor-

dulnak a bevándorlókra, akik valójában ûrt töltöttek be, mert 

Európa nem szaporodott. Miért nem? Kik és milyen eszmék 

miatt? Ezeket kell felelôsségre vonni. A kérdés nem az, hogy 

Európa keresztény lesz-e vagy mohamedán. A fô veszélyt a 

kontinensen az ateista, hedonista, fogyasztó-felélô, konzum 

idióta, családellenes, devianciabarát mentalitás jelenti, 

amellyel szemben nem a kereszténység áll legnagyobb erô-

ként, hanem az iszlám. A mohamedánok ma „keresztényebbek” 

a „keresztény” Európánál. Az iszlám elleni támadás a ke-

resztény értékek elleni támadás. Nálunk még a mindennapi 

élet része a hit. Nem csak póz az ima vagy a böjt. Higgyétek 

el, barátaim, a keresztény Európára nem a fejkendôs, isten-

hívô, sok gyermeket nevelô, szûzen férjhez menô mohame-

dánok jelentik a veszélyt, hanem továbbra is a liberalizmus.

Jézus körülnézett: na, erre mit válaszolnak?

Antall József kért szót:

–– Megmondtam: keresztény Magyarországot akartam, 

mert csak ennek van jövôje. Remélem, megerôsödik a hit, a 

hagyományos értékek, az egyház, különben elveszünk.

––Tisztelem a hitedet, effendi –– bólogatott Mohamed. –– De 

ha választanod kellene, hogy az unokáid mohamedánok lesz-

nek-e vagy drogos, homokos plázababák, akkor melyik mel-

lett döntenél?

–– Nem hiszem, hogy csak ez a két út maradt –– felelte 

elkeseredetten a néhai kormányfô.

Közben észre sem vették, hogy Jézus felállt, és elindult va-

lahová.

–– Hová mégy, uram? –– kérdezte tôle Szent Péter, majd 

latinul is megismételte: –– Quo vadis, domine?

–– Megyek Európába, hogy újra megfeszítsenek…

Ungváry Zsolt
(Magyar Hírlap)



sait, mert a testület véleményét maga 

Pozsony kérte ki tavaly szeptember-

ben. „A Velencei Bizottság jelentése 

egyértelmûen kritikus a szlovákiai 

államnyelvtörvénnyel kapcsolatban, 

különösen a Robert Fico kormánya 

idején elfogadott módosításokkal. Ezt 

az értékelést a Szlovák Köztársaság 

kérte a Velencei Bizottságtól még ta-

valy, ezért a továbbiakban ezt az ér-

tékelést figyelembe kellene vennie” ––

állítja a kisebbségekért és emberi 

jogokért felelôs szlovák miniszterel-

nök-helyettes állásfoglalásában.

„A Velencei Bizottság megerôsítette 

eddigi véleményem, hogy az állam-

nyelvtörvény aránytalan és a nemzeti 

kisebbségekkel szemben megkülön-

böztetô. Az értékelés aláhúzza azt a 

tényt, hogy a szlovák nyelvet a nemzeti 

kisebbségek nyelvei nem veszélyez-

tetik, s ezért védelmére nincs szükség 

radikális intézkedésekre” -–– olvasható 

a dokumentumban.

Chmel, aki a kormányban a Híd 

pártot képviseli, úgy véli: bár a kor-

mány által most benyújtott újabb mó-

dosítások pozitívak, de a módosító ja-

vaslat egésze még mindig nincs össz 

hangban a Velencei Bizottság aján-

lásaival. „Ezért bízom abban, hogy az 

értékelés impulzust ad az államnyelv-

törvény szövegének további megvál-

toztatására” –– szögezi le a minisz-

terelnök-helyettes.

A Velencei Bizottság is ajánlja az 

államnyelvtörvény egyes, a kisebbségi 

nyelvhasználatot aránytalanul korlá-

tozó cikkelyek módosítását, emlékeztet 

Chmel, s rámutat: a testület álláspontja 

szerint az államnyelvtörvény több ren-

delkezése nincs összhangban Szlovákia 

nemzetközi kötelezettségvállalásaival 

sem.

„Mindez elegendô ok arra, hogy a 

Szlovák Köztársaság Nemzeti Taná-

csának (parlament) képviselôi komo-

lyan elgondolkodjanak az államnyelv-

törvény szövegének további megvál 

toztatásán a módosítási javaslat elfo-

gadása elôtt” –– zárja állásfoglalását 

Rudolf Chmel.

A koalíciós Híd párt nyilatkozatban 

üdvözölte a Velencei Bizottság szlo-

vákiai államnyelvtörvényrôl készített 

értékelését. „A kisebbségek jogai nem 

korlátozzák a többség jogait, ezért a 

Híd meglepetéssel figyeli egyes poli-

tikai pártok kijelentéseit, melyek a 

kisebbségi nyelvhasználatban veszélyt 

látnak a szlovák nemzetre és a szlovák 

nyelvre nézve egyaránt” –– mutatott 

rá a Híd.

Bugár Béla, a Híd elnöke néhány he-

te Pozsonyban arról biztosította Knut 

Vollebaeket, az Európai Biztonsági és 

Együttmûködési Szervezet (EBESZ) 

kisebbségügyi fôbiztosát, hogy Szlová-

kia nem zárja ki, hogy a Velencei Bi-

zottság állásfoglalása alapján további 

változásokat eszközöl az államnyelv-

törvényben, amelynek módosítási ja-

vaslatát már a parlament elé terjesz-

tette a kormány.

Az 1990-ben alakult és független 

nemzetközi szakértôkbôl álló Velencei 
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kolók randalíroztak, s támadtak volna 

a rendôrökre, a szlovák fél bizonyí-

tékokkal soha nem támasztotta alá. Az 

incidens komoly feszültséget okozott 

Pozsony és Budapest viszonyában. A 

31 elôállított szurkoló közül 16 volt 

magyar állampolgár. A tizenegy sérült 

közül öt volt magyarországi szurkoló. 

A legsúlyosabban a 18 éves Lengyel 
Krisztián sérült meg, akit még a hely-

színen újra kellett éleszteni, végül 

pedig mentôhelikopter szállította egy 

pozsonyi kórházba. A fiatalember ma-

radandó sérüléseket szenvedett.

A Berényi József pártelnök által 

aláírt közlemény úgy fogalmaz, hogy 

„brutális és szakmailag elhibázott volt 

a rendôri beavatkozás, amely súlyos 

testi és lelki sérüléseket okozott”. „A 

Magyar Koalíció Pártja sajnálattal ta-

pasztalja, hogy bár annak idején a je-

lenlegi kormánykoalíció több politi-

kusa is elmarasztalóan nyilatkozott a 

szurkolók elleni durva rendôri beavat-

kozásról és számon kérte az akkori 

eljárást, ma ugyanezekben a politiku-

sokban fel sem merül egy újabb 

vizsgálat lebonyolítása a rendôrségi 

beavatkozás indokoltságáról és szak-

szerûségérôl” –– áll a dokumentum-

ban.

Az MKP nehezményezi azt is, hogy a 

júniusi választások után fel sem me-

rült a kárpótlás kérdése mindazon 

szurkolók esetében, akiket ártatlanul 

vert meg a rendôrség, s akik közül 

néhányan maradandó sérüléseket is 

szenvedtek.

A nyári szlovákiai kormányváltás óta 

eddig egyedül csak Peter Zajac, a 

Polgári Demokrata Párt (OKS) elnöke, 

parlamenti képviselô foglalkozott a 

rendôri túlkapással. A Híd listáján 

mandátumot szerzett politikus egyik 

parlamenti felszólalásában bocsánatot 

kért a megvert szurkolóktól.

* * *
A mértékletes pezsgôzés egészséges 

és védi a szívet, ezt bizonyította egy 

brit-francia vizsgálat. A lelkes önkén-

teseken végzett tanulmány eredmé-

nyeit a British Journal of Nutrition 

közölte. Korábbi vizsgálatok arra utal-

tak, hogy a mérsékelt alkoholfogyasz-

tás, elsôsorban a az ebéd és vacsora 

kísérôjeként elfogyasztott 1-1 dl vörös-

bor szívvédô hatású. A kutatások sze-

rint a mértékletes borivóknak jobbak 

az életkilátásai, mint az absztinensek-

nek. A brit munkacsoport most francia 

táplálkozáskutatókkal együtt tovább 

tanulmányozta ezt a témát. Arra voltak 

kiváncsiak, hogy pezsgôfogyasztás 

után hogyan alakul a keringési rend-

szerben a véráramlás, változik-e az 

erek tágulékonysága.

Korábbi vizsgálatok arra utaltak, 

hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás, 

elsôsorban a az ebéd és vacsora kísé-

rôjeként elfogyasztott 1-1 dl vörösbor 

szívvédô hatású. A kutatások szerint a 

Bizottság, amely az Európa Tanács 

tanácsadó szerve, azt vizsgálta, hogy a 

szlovák államnyelvtörvény megfelel-e 

az európai normáknak.

* * *
4 éven át a Jack volt a legnépszerûbb 

fiúnév Angliában és Walesben, tavaly 

azonban vége szakadt uralmának: a 

brit statisztikai hivatal friss adatai 

szerint az Oliver vette át a vezetést. A 

hivatal jelentése szerint 2009-ben 

összesen 7364 újszülött kapta az Oliver 

nevet, míg „csupán” 7090-et keresz-

teltek Jackre. A lányoknál megôrizte 

helyét a két 2008-as listavezetô: az elsô 

helyen álló Olivia és az azt követô 

Ruby. Bár a Mohammed csak a 16. 

helyen végzett, az iszlám próféta ne-

vének ennél jóval nagyobb népsze-

rûségét jelzi, hogy több mint tíz vál-

tozata található a teljes listán, amelyen 

minden különbözô írásmód külön név-

ként szerepel.

Mint azt Heath Jeffries, a hivatal 

szóvivôje elmondta, a statisztikákhoz 

mindig a dokumentumokon szereplô 

pontos írásmódokat használják. „Az 

Oliver esetében is számtalan változat 

van, például az Ollie, az Olli, az Olly 

vagy az Olivier” –– említette példa-

ként.

Bár a hivatalos listán az Olivert a 

Jack követi, számos hagyományos an-

gol névvel –– köztük a Harryvel, az 

Alfie-val és a Thomasszal –– együtt, a 

Mohammed népszerûségére várható-

an ráharap majd a muszlimellenes 

propaganda. A Mohammed 1999-ben 

még a lista 29. helyét foglalta el, bár 

már akkor is –– ahogy tavaly is -––

három változata szerepelt az elsô száz-

ban.

A vezetô pozícióból most letaszított 

Jack 1999-ben lépett az elsô helyre, az 

Oliver akkor 19. volt. 2009-es top tíz 

fiúnév: Oliver, Jack, Harry, Alfie, 

Joshua, Thomas, Charlie, William, 

James és Daniel. A lányoknál a sor-

rend: Olivia, Ruby, Chloe, Emily, 

Sophie, Jessica, Grace, Lily, Amelia és 

Evie.

* * *
A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja 

(MKP) felszólította a pozsonyi kor-

mánykoalíciót, hogy válaszolja meg a 

két évvel ezelôtt a DAC Dunaszerda-

hely-Slovan Bratislava (Pozsony) lab-

darúgó-mérkôzésen történt szurkolók 

elleni rendôrtámadással kapcsolatos 

kérdéseket, büntesse meg a felelôsöket 

és kárpótolja az ártatlanul összevert 

embereket. „Az MKP felszólítja a 

kormánykoalíciót, hogy ne bújjon ki a 

felelôsség alól, és adjon válaszokat a 

rendôri beavatkozással kapcsolatos 

két év óta megválaszolatlan kérdések-

re és kárpótolja az érintetteket” ––

olvasható a parlamenten kívüli párt 

közleményében, amelyet Dunajsky 
Éva, szóvivô juttatott el az MTI po-

zsonyi irodájába.

Két éve Dunaszerdahelyen, a DAC-

Slovan mérkôzés elsô félidejében a 

rohamrendôrség durva támadást in-

tézett a DAC szurkolói, köztük magyar 

állampolgárok ellen, akik közül többen 

súlyos sérülést szenvedtek. A ren-

dôrség azon állítását, miszerint a szur-

mértékletes borivóknak jobbak az 

életkilátásai, mint az absztinenseknek.

Az angol Reading városának egyete-

mén Jeremy Spencer és munkatársai 

évek óta foglalkoznak ezzel a kér-

déssel. Három éve olasz kutatókkal 

együttmûködésben azt találták, hogy a 

központi idegrendszer betegségeit, az 

agyi katasztófa utáni állapotot vagy az 

Alzheimer-kórt pezsgôvel eredménye-

sen lehet javítani.

A pezsgôfogyasztás vizsgálati alanyai 

az egyetem környékén lakó egészséges 

önkéntesek voltak, akiket arra kértek, 

hogy legalább 48 órán át ne igyanak 

semmiféle szeszt, és ne egyenek olyan 

ételeket, melyek a borokban elôforduló 

értágító anyagokat tartalmazhatnak.

A szigorú, tudományos igényességgel 

végzett tanulmányban a vizsgálatra 

érkezôket sorsolással osztották két 

csoportba. Egyik csoport tagjai megit-

tak 375 milliliter pezsgôt, vagy ugyan-

annyi alkoholt, cukrot és savat tartal-

mazó, kontrollfolyadékot. A három 

napig tartó mérések és laboratóriumi 

meghatározások után 28 nap szünet 

következett. A szünet után a vizsgálat 

résztvevôi visszatértek, és aki pezsgô-

vel kezdte, az másodjára a cukrozott 

italt kapta, aki pedig a kontrollcsoport 

tagja volt, pezsgôzött. A két mérés 

eredményeit hasonlították össze a 

vizsgálat befejezésekor.

Mint kiderült, a pezsgôben található 

biológiailag aktív anyagok, a polifeno-

lok, melyek a vörösbor kedvezô hatá-

sát is adják, növelték az erek falát tá-

gító nitrogén-monoxid kiválasztását, 

és ezért a pezsgôs napon a kar ereiben 

a véráramlás fokozódott.

* * *
Fôként kerti zöldségekbôl állították 

elô az ókori római gyógyszereket –– az 

antik világ patikáriusainak titkaira a 

washingtoni Smithsonian Intézet arc-

haeobotanikusai derítettek fényt kéte-

zer éves pirulák DNS-vizsgálatával.

Az adatokat összevetették az Egye-

sült Államok Nemzeti Egészségügyi 

Intézete (NIH) génbankjának az adat-

bázisával, és így tudták azonosítani az 

összetevôket. A genetikai vizsgálatok 

szerint a pirulák legalább tízféle nö-

vényi komponenst tartalmaztak.

„Az idôsebb Plinius és néhány más 

ókori római szerzô is foglalkozik írá-

saiban a gyógyfüvek hatásával és al-

kalmazásával, ám mindmáig keveset 

tudunk arról, hogy mit tartalmaztak a 

gyógyszerészek és az orvosok által 

készített pirulák” –– hangsúlyozta 

Robert Fleischer, az intézet genetiku-

sa, aki a kutatásról a biomolekuláris 

régészetnek szentelt nemzetközi szim-

póziumon számolt be Koppenhágában.

Robert Fleischer kutatócsoportjával 

ókori gyógyszeres ládikóban talált pi-

rulákból kettôt vizsgált. A ládika va-

lószínûleg egy orvos tulajdona lehetett, 

aki az i.e. 140 és i.e. 120 között Tosz-

kána partjainál elsüllyedt gálya utasa 

volt. A hajó roncsait az 1980-90-es 

években tárták fel. A genetikai elem-

zés tanúsága szerint a gyógyszerek 

alapanyagai között egyaránt szerepel 

hagyma és káposzta, fehér- és sárga-

répa, zeller és retek, ahogy lucerna, 

cickafark, galagonya, hibiszkusz és 

gesztenye is.

„Ismeretes, hogy e növények többsé-

gét alkalmazták az ókori gyógyítók. A 

cickafark vérzéscsillapítóként szol-

gált, Dioszkoridész (i.sz. 40-90) görög 

orvos, gyógyszerész, aki Rómában 

Neró alatt gyakorolta hivatását, mint a 

római hadsereg sebésze, a sárgarépát 

egy sor betegség gyógyítására javal-

lotta” –– magyarázta Robert Fleischer.

Az elemzések kimutatták, hogy a 

pirulák napraforgót is tartalmaztak, 

egy olyan növényi komponenst, amely 

ismeretlen volt az Óvilágban Amerika 

felfedezése elôtt. „Amennyiben az 

eredmény beigazolódik, felül kell vizs-

gálnunk a növények kialakulásáról és 

terjedésérôl vallott hagyományos né-

zeteket” –– mondta Alain Touwaide, a 

Smithsonian Intézet Természettudo-

mányi Múzeumának munkatársa, 

hozzátéve, hogy a napraforgó jelenkori 

szennyezôdés eredménye is lehet.

* * *
Eddig is ismert volt, hogy a gasztro-

nómia nemcsak ízlelôbimbóinkra, de a 

finom illatokkal szaglásunkra és a 

szép tálalással látásunkra is hat. Kis-

gyermekeknél még esetleg a tapintás 

is szerepet játszhat az ételek élveze-

tében, az viszont már meghökkentô, 

hogy a legújabb kutatások szerint még 

a hallásnak is szerepe lehet.

Brit tudósok a Manchesteri Egyetem-

rôl azt vizsgálták, hogyan hatnak a 

háttérzajok az ételek élvezetére. Ön-

kéntesen jelentkezôket arra kértek, 

hogy értékeljék az elfogyasztott ételek 

édességét, sós ízét valamint ropogós-

ságát, miközben úgynevezett fehér 

zajt, azaz az összes ember által hallható 

frekvenciát tartalmazó hangegyvele-

get játszottak nekik. A vizsgálatba 

bevont 48 kísérleti alany édes kekszet 

vagy sós csemegét kapott, miközben 

egy fülhallgatón keresztül tették ki 

ôket a halkabb vagy hangosabb hang-

hatásoknak. Minél hangosabb volt a 

zaj, annál jobban csökkent az édes 

illetve a sós érzet, ugyanakkor a ro-

pogósság élménye növekedett.

Persze a legtöbb étterem eddig is tö-

rekedett arra, hogy lehetôleg csendes 

környezetben kínálja vendégeinek 

ételeit, a szokatlan kutatásnak mégis 

lehet gyakorlati haszna, például a re-

pülôgépeken kínált ételek esetében. 

„Nincs tól jó híre a repülôgépeken fel-

szolgált ételnek” –– mondta Adny 
Wood, az egyetem és az Unilever ku-

tatója. „Biztos vagyok benne, hogy a 

társaságok mindent megtesznek, ép-

pen ezért kezdtünk vizsgálódni abba 

az irányba, hogy például a nagy zajnak 

lehet-e szerepe az ételek ízlelésében” 

–– tette hozzá.

„A NASA mindig is nagyon erôsen 

ízesített ételeket kínált az ûrhajósok-

nak, mert tudták, hogy az ûrben vala-

hogy gyengébben érzik az ízeket. Ta-

lán a nagy zajnak ebben is szerepe 

van” –– mondta Wood. „Valószínûleg a 

figyelemnek lehet fô szerepe a kér-

désben: ha túl erôs a háttérzaj, ön-

kéntelenül is arra figyelünk az ételünk 

helyett” –– magyarázta a szakember.

A kutatási eredményeket bemutató 

tanulmány a Food Quality and Pre-

ference c. szaklapban jelent meg.
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Nyolc éve vártunk erre az ünnepre, 

erre a békére, nyugalomra és egyet-

értésre. A kordonok nélküli térre és a 

rohamrendôrök nélküli fôvárosra. Kí-

váncsi lettem volna az ôszödi rém ar-

cára, elsárgult-e az irigységtôl, amikor 

nézte nagy vetélytársa beszédét a te-

levízióban. Vajon megjósolta-e, hogy 

„ez nem lesz történelmi beszéd, Klá-

ra”? Megrezzent-e, amikor a minisz-

terelnök megígérte, mindenki odake-

rül, ahová való? Vajon elégedett volt-e 

a Demokratikus Koalíció sátorveré-

sével szegény, nyughatatlan ember? 

Vajon maradék hívei elgondolkodtak-

e a három forradalom egymásra épülô 

igazságán? Mert 1956 fegyveres forra-

dalom volt, 1989 alkotmányos, 2010 

kétharmados. Igaz, az utóbbi kettô fo-

tel-, illetve fülkeforradalom volt, de 

legyünk ôszinték, ez nem a népen 

múlt, hiszen 1989-ben még itt voltak a 

szovjet csapatok, a rém országlása 

idején pedig legfeljebb síppal, dobbal, 

nádi hegedûvel lehetett védekezni az 

egyenruhás martalócok ellen. Nagyon 

remélem, egy éven belül valóban érzé-

kelhetô lesz a változás, és rend lesz 

mindenütt, igen, rend, amitôl úgy ir-

tóznak az SZDSZ és az MSZP levi-

tézlett hívei. Nem a kordonok rendje, 

hanem az erkölcs és a jóérzés rendje 

lesz ez, sôt, még kimondani is szörnyû, 

keresztény és magyar rend, amely tü-

relmes ugyan, de nem elnézô, és fôleg 

nem védtelen. Egyszer talán, úgy húsz 

év múlva, megszülethet egy magyar 

szociáldemokrata párt is, de nem a je-

lenlegi anyagból. Errôl eszembe jut 

egy MSZP-s politikus hölgy bájos el-

szólása az egyik tévécsatornán: „Az 

MSZP végsô célja, hogy gyûjtögessük 

magunknak a pénzt.” Igaz, ô ezt a ma-

gánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban 

mondta, de az egész balliberális tol-

vajbanda jelszavának is jó lehetne. Ha 

többé nem tudnak lopni, a haza fényre 

derül. És a permanens forradalomnak 

is vége szakad, kezdôdnek a boldog 

békeidôk.

* * *
Inkább nem kommentálnám a vörös-

iszap-katasztrófa áldozatait védô ügy-

véd 13 százalékos sikerdíját, mert 

egyrészt a sikerdíjról rögtön Tocsik 
Márta és a MÁV Cargo eladása jut 

eszembe, másrészt ügyvéddel ne 

kezdjünk ki, mert rögtön beperel. 

Amúgy a katasztrófa kapcsán már két 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
szakértô is nyilatkozott, miszerint egy 

fránya talajtörés volt a bûnös, illetve 

maga a Természet, a Földanya, az idô-

járás és a végzet. Közben beindult a 

verkli, zeng a balliberális média Sza-

nyi kapitány szavaitól, merthogy a 

kontárkormány elsikkasztotta a ma-

gánnyugdíjasok pénzét. Ha ennyi vész 

még nem lenne elég, „Orbán már ott 

tart, hogy nemzettestvérekrôl beszél. 

Eddig ilyet csak nyilasok mondtak” ––

hörög az ôszödi rém hûséges famulusa. 

Ráadásul „elvonták a közmédiumok 

vagyonát”, ami ugyancsak szörnyû, de 

legalább most megtudtuk, hogy volt 

nekik vagyonuk. „A közmédiumokat 

Kazahsztánból importált jogtechniká-

val megszálló Orbán” maga a Sátán, 

aki minden demokratikus értékrendet 

semmibe vesz, „kappanhangon ordi-

bál” a Kossuth téren a „nemzettestvéri 

nemzetvezetô” –– sápítozik egy régi, 

bérrettegô nyalonc. Nem veszik észre, 

hogy ezzel a szellemi munícióval nem 

lehet sokáig lekötni a maroknyi bal-

oldal figyelmét, az Orbánt felváltva, 

sôt egyszerre nyilasozó és kommunis-

tázó átkozódás csak az eszeveszett 

gyûlöletet és az érvek hiányát mutatja. 

Ha még azt is képesek leírni, hogy „a 

kormány valójában fél a néptôl”, akkor 

nem tudom, hová tegyem a békés, kor-

donok nélküli október 23-át. Igaz, erre 

is van remek magyarázat, hiszen most 

„a Fidesz által felhergelt szélsôjobbol-

dali szélsôségesek nem vizelték körbe 

Rákóczi szobrát a Kossuth téren”, a 

baloldal meg volt annyira intelligens 

és méltóságteljes, hogy nem vonult az 

utcára tüntetni. Nos, a jelenlegi bal-

oldalt sok jelzôvel lehet illetni, de az 

intelligens és méltóságteljes talán mé-

gis túlzás, még a Népszavában is.

* * *
Ha Veres János felszólal az Ország-

gyûlésben, gyorsan elkapcsolok, már-

pedig igen szorgalmas hozzászóló a 

volt pénzügyminiszter. Most a Legfel-

sôbb Bíróság is ennek a sokoldalú 

férfiúnak az oldalára állt, mert Veres 

csak véleményt nyilvánított, amikor 

kijelentette Orbán Viktorról, ha le-

hetôsége lenne rá, ellopná az IMF-tôl 

kapott pénzt. A mondatból egy „is” 

hiányzik, de nagyon: ha tehetné, ô is 

ellopná. De hát akkor az MSZP volt a 

kassza közelében. Közszereplôként 

nyilván Veres Jánosnak is tûrnie kel-

lene az én véleményemet, de mindösz-

sze annyit mondok, mielôbb szeretném 

egy magányos, hûvös helyen tudni 

(látni nem), és csak egyetlen, szívéhez 

közel álló klasszikust olvastatnék vele, 

méghozzá Engels Frigyes A család, a 

magántulajdon és az állam eredete cí-

mû munkáját (1884). Más témára tér-

ve, szegény Sólyom László bizonyo-

san forog új házának új ágyacskájában, 

mert megjelenik álmában a láthatatlan 

alkotmány. Nagy a ribillió most alkot-

mányügyben, bezzeg a Horn-kormány 

milyen „nagylelkû” volt kétharmados 

többsége birtokában, ez hadüzenet a 

jogállam ellen, példátlan cinizmus, 

ilyen csak Zimbabwéban és Burundi-

ban lehetséges, megalázzák az Alkot-

mánybíróságot, Lázár János mondjon 

le. Értem én az elvtársak baját, fôleg a 

VISSZAMENÔLEGES törvényektôl 

rettegnek nagyon, mi lesz itt velük, ha 

a bûnszövetségnek visszamenôleg is 

felelnie kell politikai és gazdasági bû-

neiért, talán még az elévülést és a 

mentelmi jogot is törlik, sôt a külföldi 

bankszámláknak is utánanéznek! Itt 

már tényleg veszélyben a demokrácia, 

„ne maradjunk kussban!”, hogy az 

ôszödi rémet idézzem, utcára kell vo-

nulni, mert „ezt a disznóságot a Par-

lamentben nem lehet megfékezni”. Ott 

fog menetelni vörös zászlók alatt Ve-

res János és a rendszerváltozás többi 

kárvallottja. Tömeg ugyan nem lesz 

mögöttük, a rendôrök diszkréten el-

fordulnak, csak a mentôk állnak ké-

szenlétben kényszerzubbonyokkal. 

Csak nincs hová vinni ôket.

* * *
Nagy a sírás, hogy Tarlós lefejezte a 

közmûcégek vezetését, pedig a török 

korban szó szerint megtörtént volna a 

szultán parancsára. Még nagyobb a 

zokogás az alkotmány és az Alkot-

mánybíróság jelképes sírja körül, nem 

véletlen, hogy TGM újabb, nagy ívû 

értekezésének végén felkiált: szegény, 

szerencsétlen Magyarország! Ebben 

kivételesen egyetértünk, csak az idáig 

vezetô út értékelésében más a véle-

ményünk. Ugyanis az MSZP–SZDSZ-

kormányok és mindazok, akik ezeket 

támogatták, a jó erkölcsbe ütköztek, 

és most úgy kapaszkodnak az általuk 

kreált, hézagos alkotmányba, mint ful-

doklók a hajóroncsba. Ha már itt tar-

tunk, hazánk boldogulását nem az új 

alkotmánytól várom, nyilván szép sza-

vak gyûjteménye lesz, csak az a baj, 

hogy a szavak jelentéstani értelemben 

kiürültek. A Tízparancsolat mint 

együttélési szabálygyûjtemény elég 

világos, Mózesnek mégis elég rész-

letes törvényekben kellett értelmeznie 

a parancsokat. Ha csak a Ne lopj! egy-

szerû parancsolatra gondolunk, rögtön 

eszünkbe jut a létezô szocializmus és 

kapitalizmus összes, ma is peckesen 

sétáló tolvaja. Nem az alkotmány és a 

törvény teremti meg a becsületet, ha-

nem fordítva, sôt a becsületes em-

berek belsô iránytûje akkor is mû-

ködik, ha éppen törvényes a szabad 

rablás. Most tehát tüntetni fognak a 

szabadságért az eddigi börtönôrök, 

mert Hack Péter szerint most van a 

rendszerváltás óta a legsúlyosabb 

alkotmányos válság. Ahogyan TGM-

mel, Schiffer Andrással sem szoktam 

Rédei kettôs
Különös példát mutatott minap a Komárom-Esztergom megyei Réde 

polgármestere a térség ifjúságának. Pölöskei József településvezetô egy helyi 

rendezvényen nemes egyszerûséggel beszállt egy sztriptíz show-ba. A válto-

zatosság kedvéért résztvevôként.

A történet rövid: Pölöskei showman egy nemzetközi motoros találkozó kere-

tén belül rendezett vetkôzô szám kellôs közepén fellibbent a színpadra. Az ép-

pen itt „dolgozó” hölgy rögtön be is vonta a mûsorba. Megbilincselte a vállalkozó 

szellemû polgármestert, levetkôztette, olajjal kenegette, nyalogatta. Az ese-

mény hitelességét bizonyítandó, a világhálóra rögtön felkerült egy amatôr fel-

vétel (egy helyi lakos készítette), amelyen leginkább a tangára vetkôzött tán-

cosnô kerek tompora látszott, és az, hogy az alkalmi csipendél-fiú igencsak 

élvezi státuszát.

Nem is vert volna akkora port az egész, ha az esemény magánügy marad, 

négy fal között zajlik, esetleg kisebb baráti társaságban. Így, nagy nyilvánosság 

elôtt azért felmerül az emberben néhány kérdés. Például, hogyan lehetséges az, 

hogy a buja polgármester négy ciklus óta vezeti Réde települést, sôt az úgy-

mond balhé után ötödször is nekiindul a választásnak? (Pölöskei egy ideig az 

MSZP színeiben szerepelt, mára –– ez a divat –– „függetlenként” veszi fel a 

versenyt.) Kisebb utánjárás után kiderült, a ledér hölgyemény civilben peda-

gógus. Vajon mit szólnak a szülôk, akiknek gyermekei nála tanulnak? És  

Pölöskei úr kedves felesége?

A felvételek napvilágra kerülése miatt –– a HírTv is foglalkozott a témával 

–– a polgármester röviden csak annyit nyilatkozott, felháborító az ô magáné-

letével foglalkozni. Felháborító vagy nem, tény: Pölöskei József amúgy refor-

mátus presbiter és Réde díszpolgára is. És valószínûleg a falu bikája. 

Boldán Erika 

egyetérteni, de most mégis, hiszen azt 

mondta: Gyurcsánnyal demonstrálni 

annyi, mint rókával tüntetni a barom-

fiudvar védelmében. Az átkosban egy-

szerûbb volt minden, alkotmányos 

válság sem volt. Aki az alkotmányra 

hivatkozott, azt szakképzett belügyi 

elvtársak jól megverték, emberbaráti 

és pedagógiai célzattal. Védjétek meg 

az 1949-es alkotmányt, demokraták!

* * *
Halottak napja környékén egy kicsit 

mindenki magába száll, nemcsak saját 

elvesztett hozzátartozóira gondol, ha-

nem óhatatlanul is eszébe jutnak a ré-

gi és visszahozhatatlan idôk. De ilyen-

kor önmagunkat is gyászoljuk és 

sajnáljuk, haladván az elkerülhetetlen 

vég felé, „honnan még nem tért meg 

utazó”, kivéve egyet, aki reményt 

adott a világnak. A hívô ember köny-

nyebben viseli a halál terhét, az „odaát 

majd újra találkozunk” gondolata eny-

híti a fájdalmat és az ismeretlentôl 

való félelmet. Érdekes módon a mai 

világban tabutéma a halál, pedig a ha-

lál kultúrájában már a kisgyermek is 

naponta sok valódi és fiktív halállal 

találkozik a képernyôn keresztül, a 

felnôttek pedig bárhová kapcsolnak, 

szórakoztatás címén gyilkosságokat 

tanulmányozhatnak, katasztrófák, há-

borúk és balesetek képein borzong-

hatnak. A személyes halál ugyanúgy 

felfoghatatlan, mint a világûr végte-

lensége. Nekünk, magyaroknak külö-

nösen sok halottunk volt és van, nem-

zetünk fogyásán már az idegenszívûek 

sem mernek tréfálkozni, mert lassan 

felfogják, nem lesz, aki dolgozzon he-

lyettük. Ilyenkor még az „egyszer 

élünk” felfogás hirdetôi is összerez-

zennek, a gyertyák imbolygó fényében 

nem tûnik erôs támasznak a gyönyörû 

villa, a bankbetét és a hírnév sem. Jó 

lenne, ha a politikusok is kicsit elgon-

dolkodnának az élet mulandóságán és 

a rájuk bízott emberek kiszolgáltatott-

ságán. A nemrég boldoggá avatott 

Newman bíboros egyik gondolatát 

idézem: „Rettenetes, de jogosan mon-

dom: ha egy istentelen, elvetemült lé-

lek számára büntetést kellene kigon-

dolnunk, nem tudnánk talán nagyobbat 

kitalálni, mint hogy az égbe idéznénk. 

Az ég pokol lenne a vallástalan ember-

nek.” Amíg élünk, remélünk. Amíg 

élünk, van mód a megtérésre. Aztán 

már csak a halottak szabadsága, egyen 

lôsége, testvérisége marad. Nyugodja-

nak békében mind, a feltámadásig.

* * *
Olvasom a Magyar Nemzetben a 

Papcsák Ferenccel készült interjút: 

„az elszámoltatási kormánybiztos a 

köztávoltartás jogintézményével távo-

lítaná el az állami pénzügyektôl a köz-

bizalommal visszaélôket”. Ízlelgetem 

a szót: „köztávoltartás”. Nekem na-

gyon tetszik, de a balliberális média-

kórus alighanem zokogni fog, hiszen 

újabb aljas merénylet készül az alkot-

mány, az emberi jogok ellen, vagyis 

már lopni sem hagyják a becsületes 

embert. Az ötlet jó, de az intézmény 

bôvítésre szorul. Mert akiket távol 

tartanak az állami pénztôl, azok –– mint 

tapasztalhattuk –– emelt fôvel, sôt mo-

solyogva visszatérnek a „versenyszfé-

rába”, a bankok élére, esetleg az ön-

kormányzatokba. Az lenne igazán 

szép, ha a politikai életben is beve-

zetnék e jogintézményt, rögtön jelen--

tôsen apadna a képviselôi létszám is. 

De ne tessék rettegni, ezt Brüsszel 

sem fogja engedni, az új nemesség ôr-

zi kiváltságait. Olvasom a megnyugtató 

hírt, hogy a tisztségükbôl távozó EU-

biztosoknak három éven át jelentôs 

anyagi támogatást nyújt Brüsszel, 

hogy megkönnyítse számukra a mun-

kaerô-piaci átállást. Vagyis a volt EU-

biztosoknak kiegészítik a jövedelmét 

évi 280 000 euróra (durván nyolcvan-

millió forint). Vagyis szegény Kovács 
Laci bácsinak nem kell nyomorognia, 

MSZP-alelnöki fizetését három évig 

kiegészítik erre a nevetséges, az éhen-

haláshoz sem elég összeggel. A köztá-

voltartás akkor lenne talán eredmé-

nyes, ha legalább ilyen bagatell ösz-

szeggel vigasztalnánk meg minden 

évben azokat, akik már nem férnek 

hozzá a milliárdokhoz. A daliás idôk-

ben a köztávoltartást számûzetésnek 

nevezték, de (sajnos) az Európai Unió 

ezt a jogintézményt sem ismeri el. 

Persze van valami, ami pótolhatná 

Papcsák Ferenc elképzelését, úgy 

hívják, hogy házi ôrizet. Tíz évre, húsz 

évre, életfogytig.

* * *
A Hírszerzô Miért maradunk otthon? 

címmel méretes cikket közölt (Gavra 
Gábor–Seres László), amelyben az 

önkormányzati választás bojkottjára 

szólít fel a szerzôpáros. Szerintük „aki 

most vasárnap elmegy, és a Fidesz, az 

MSZP vagy az LMP jelöltjeire adja a 

voksát, mindenképpen A nemzeti 

együttmûködés rendszerét legitimálja. 

Aki a Jobbikra szavaz, az együttmû-

ködés-giccs vállalhatatlan alternatívá-

ját választja. Mi ezért otthon mara-

dunk, és erre biztatjuk Olvasóinkat is.” 

A tiltakozás lényege: nincs hiteles 

ellenzéki alternatíva. A jámbor polgár 

csak dörzsöli a szemét, bár vannak 

határozottan érdekes megállapítások 

is a felhívásban, például a következô: 

„Paradox módon az MSZP vezetô 

ellenzéki pozíciójának megmentése a 

Fidesz érdeke is, hiszen ki ne szeretne 

olyan ellenfelet magának akár ciklu-

sokon át, amely képes Mesterházy 
Attilát elnökévé választani és Hor-
váth Csabát fôpolgármesternek jelöl-

ni. Az MSZP egyáltalán nem a Fidesz 

kvázi-pártállamának »demokratikus 

ellenpólusa«, hanem »A nemzeti 

együttmûködés rendszerének« szer-

ves tartozéka, éppúgy, ahogy a Peyer-

féle szociáldemokrácia volt az 1920-as 

évek Egységes Párt által dominált ma-

gyar közéletének. Szerepe a kezelhetô, 

idônként következmények nélkül po-

fozható, kiszámítható rózsaszínû bo-

hócpárt eljátszására korlátozódik, így 

aki Mesterházy Attila és Horváth 
Csaba pártjára szavaz, az Orbán Vik-
tort és A nemzeti együttmûködés 

rendszerét támogatja.” A cikkben 

nincs leírva, de mindebbôl kiviláglik, 

hogy amióta nincs SZDSZ, megdöglött 

a demokrácia. A „rózsaszínû bohóc-

párt” tetszik, a bojkottfelhívás is: aki-

nek ez a véleménye, tényleg maradjon 

otthon, zárkózzon be, és egy sötét zug-

ban sirassa a szabad madarakat és 

Demszkyt, a reális alternatívát. Mi 

meg szurkolunk, hogy a szabad ma-

darak kerüljenek végre kalitkába.

* * *

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

telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 
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Matuska Márton egy 
páncélszekrény titkáról és 
Tito könyörtelenségérôl

Október 17-én volt hatvannégy éve, 

hogy Tito partizánjai megkezdték 

minden idôk egyik legkegyetlenebb 

magyarellenes bosszúhadjáratát a 

Délvidéken. Matuska Márton újságí-

róval, a vérengzések neves kutatójával 

Újvidéken beszélgettünk, aki mi mást 

olvashatott volna éppen, mint Sajti 
Enikô történésznek a korszakkal fog-

lalkozó új könyvét.

Talált újat, érdekeset Sajti Enikô 

könyvében?

–– Sajti Enikô egyfajta Jugoszlávia-

szakértôvé képezte ki magát még a 

rendszerváltozás elôtt. Akkoriban per-

sze csak úgy lehetett írni Jugoszlávia 

második világháborús történetérôl, 

ahogyan azt a párt engedte. Nekem 

azonban Enikô a segítségemre volt 

kutatásaim során, mert olyan levéltári 

anyagokhoz jutott hozzá, amilyenekhez 

más nemigen, de persze akkoriban na-

gyon meg volt szabva, hogy mit vehet 

a kezébe egy magyar kutató. Ezért ol-

vasom most is érdeklôdve e könyvét.

–– Pontosan milyen dokumentumok-

ról van szó? A partizáncsapatok felí-

rogatták vérfoltos lapokra, hogy X. 

Y.-t agyonvertük, Z.-t halálra kínozt-

uk?

– Többé-kevésbé valahogy így. Más-

részt meg igyekeztek eltüntetni ész-

bontó kegyetlenkedéseik nyomait. 

Ezeket a csapatokat semmiképpen 

nem szabad szedett-vedett társaság-

nak elképzelni. A bosszúhadjáratot 

véghezvivô fegyveres erôk a központi 

hatalom irányítása alatt álló reguláris 

csapatok voltak. Tito 1944. október 17-

én kiadott egy rendeletet Versecen, 

amelyben elrendelte, hogy a legszigo-

rúbb katonai közigazgatást vezessék 

be a Bánátban és az ország bácskai és 

drávaszögi részén. Fôparancsnoknak 

Ivan Rukavina tábornokot nevezte ki, 

aki csak és kizárólag neki tartozott fe-

lelôsséggel. A titói rendelet azt is tar-

talmazta, hogy a polgári hatóságok is 

alá vannak rendelve a katonai közigaz-

gatásnak, és mindenben kötelesek en-

gedelmeskedni a központi hatalom 

utasításainak. Akik nem csatlakoztak 

a Tito-féle hadsereghez, azokat ugya-

núgy irtották, mint például a némete-

ket és a magyarokat. Olyan szigorú 

fegyelmet rendelt el Tito, hogy –– kis 

túlzással –– egy katona az út másik ol-

dalára sem mehetett át engedély nél-

kül. Vagyis közvetett bizonyítékok 

alapján kijelenthetjük, hogy a délvidé-

ki vérengzés nemcsak hogy Tito tudtá-

val, hanem kifejezetten az ô utasításá-

ra és rendkívül szigorúan szabályozott 

körülmények között zajlott le. Minda-

zonáltal olyan írásos dokumentum, 

amelyben Tito erre utasítást adott vol-

na, valószínûleg nem született, csak 

szóbeli utasításról lehetett szó, ô elég 

körmönfont volt ahhoz, hogy tudja, 

nem szabad dokumentumot hagynia 

maga után. Írásba adtak viszont olyan 

utasításokat a helyi parancsnokoknak, 

hogy össze kell írni, kiket végeztek ki, 

persze ezeket az embereket kivétel 

nélkül vérengzô, gonosz fasisztáknak 

minôsítették. Ezek azok a dokumen-

tumok, amelyek most sorban elôkerül-

nek. Én is meglepôdtem, hogy milyen 

nagy számban megmaradtak.

–– Ezek neveket vagy csak az áldoza-

tok számát tartalmazó listák?

–– Attól függött, hogy az a személy, 

aki összeállította a listát, mennyire 

volt figyelmes vagy éppen trehány. 

Bár ezeket a listákat tudtommal a ha-

tóságok mind feldolgozták a történtek 

után, mi, magyar kutatók eddig több-

nyire mégis csak azokra az adatokra 

hagyatkozhattunk, amelyeket a túlélôk 

és leszármazottaik gyûjtöttek össze, 

írtak le és mondtak el nekünk. Nagyon 

fontos, hogy kicseréljük egymás kö-

zött a rendelkezésünkre álló adatokat. 

Ma délelôtt is járt nálam egy Horváth 
Orbán nevû ember, akinek az édes-

apja bíró volt Újvidék mellett, egy 

Kabol nevû faluban abban az idôben, 

amikor a Délvidéket visszacsatolták 

Magyarországhoz. Ôt is kivégezték, 

nagyon tanulságos a története.

––  Mesélje el!

–– Alsó- és Felsôkabol közigazgatá-

silag két különálló egység volt, több-

ségében szerbek által lakott falvak, de 

egybenôttek. Horváth Mihálynak 
hívták Felsôkabol bíróját, Alsókabolét 

pedig Molnár Andornak. Amikor 

1942-ben, az úgynevezett hideg napok 

idején a magyar rendvédelem razzi-

ázott ezen a tájon, bement a faluba egy 

csendôrkülönítmény azzal a szándék-

kal, hogy összeállítson egy 200 szerb 

nevet tartalmazó listát. A végsô cél az 

lett volna, hogy majd kivégezzék a 

listán szereplô személyeket a magya-

rok elleni lázadás vádjával. Igen ám, 

de ezek a helybéli magyar vezetôk és 

Dunafalvy Lajos helyi csendôrpa-

rancsnok meggyôzték a különítmény 

parancsnokló tisztjét, hogy a két Ka-

bolban nincsen magyarellenes hangu-

lat, nincsenek partizánok, és mindenki 

magyarbarát. Horváth Mihály ugyanis 

1941-ben, amikor bejöttek a magyar 

katonák a faluba, meggyôzte a szerbe-

ket, hogy tûzzék ki a magyar zászlót, 

és fogadják barátsággal a magyar 

csapatokat. Sikerült is meggyôzni a 

csendôröket, akik elvonultak, igaz, 

elôbb jótállást kértek a falu vezetôitôl, 

hogy az életükkel garantálják, nem 

lesz lázadás. Természetesen ezt a két 

bírót is kivégezték 1944-ben olyan ál-

lati kegyetlenséggel, hogy alig merem 

elmondani.

–– Talán jobb, ha nem is mondja…

–– Molnár Andort gyilkolták meg a 

partizánok elsônek, példát statuálva. 

Ha valaki mégis akarja tudni, hogy 

miként, az olvassa el a Trianoni Szem-

le 2009/3. számában. Horváth Mihály 

fia, Orbán kikutatta és leírta a törté-

netet. A másik bírónak azt mondták a 

falubelijei: „El ne menekülj, te meg-

mentettél kétszázunkat, mi csak meg 

tudunk menteni téged egyedül?!” El-

rejtették egyikük házában. A parti-

zánok megtámadták az épületet, de a 

falubeliek elkergették a hôzöngôket. 

Amikor aztán látták, hogy így nem 

tudják megmenteni, megraktak egy 

szekeret rôzsével, belefektették az 

aljába, és kilopták a faluból, behozták 

Újvidékre. A hatóság megtudta, hogy 

itt van, hazacsalták, elfogták, és bíró-

ság elé állították. Elítélték elsô és 

másodfokon is 14 év börtönre. Erre a 

titói titkosrendôrség emberei kivitték 

a börtönbôl, és se szó, se beszéd, ki-

végezték. A kartonjára –– amelyet a 

fia kikért a levéltárból –– rá van je-

gyezve a jogerôs ítélet, 14 évi börtön-

büntetés, és alá, hogy kivégezve… 

Meg kellett halnia, mégpedig azért, 

mert rossz hôs volt.

–– Miért volt rossz hôs?

–– Mert mentette ugyan a szerbeket, 

de nem volt partizán, sem kommunista, 

hanem a magyar hatóság szolgálatában 

állt.

–– Honnan kerültek elô azok a kivég-

zési listák, amelyekrôl beszélt?

–– A legfontosabbaknak a vajdasági 

levéltár dokumentumait tartom itt, 

Újvidéken. Két történésztôl, Csehák 
Kálmántól és Mészáros Sándortól 
hallottam a dokumentumok létezésérôl 

jó néhány évvel ezelôtt. Ôk mesélték, 

hogy a levéltár igazgatónôje véletlenül 

nyitva hagyta a papírokat ôrzô páncél-

szekrényt, miközben valaki kihívta a 

szobából. Ôk persze nem bírták ki, és 

megnézték, mi van a szekrényben. 

Azóta kiderült, hogy nem csak egy 

szekrényrôl van szó, emlékezetem 

szerint körülbelül nyolcvan folyómé-

ternyi dokumentum lehet a tartományi 

levéltárban. De ez sem minden, mert a 

titói titkosrendôrségre, az OZNA-ra 

vonatkozó iratok nincsenek itt, számos 

más dokumentum szintén hiányzik, 

hiszen szerteszét szórták ôket az or-

szágban. Belgrádban is külön irattára 

volt a kül- és a belügynek.

–– Mit vár ezektôl az iratoktól? Meg-

tudjuk valaha, hogy negyven- vagy 

nyolcvanezer áldozat volt-e?

–– Biztos vagyok benne, hogy sok 

ezer áldozat nevét megismerjük, de 

azt már soha nem tudjuk meg, hogy 

pontosan hányan estek áldozatául az 

1944–45-ös vérengzésnek. Nagyon sok 

magyar katonát, leventét is megöltek, 

akik hazafelé tartottak a frontról, vagy 

elszakadtak csapatuktól. Szemtanúk 

sora mesélte, hogy látta ôket vonulni 

az utakon, aztán elfogták ôket. Soha-

sem fog kiderülni, kik voltak ezek a 

katonák, és hol nyugszanak. A magyar 

idôkben rengetegen áttelepültek a 

Szerémségbôl Bácska déli részére, ró-

luk sem tudni, mi lett velük. Így tehát 

semmiképpen nem vehetjük alapul 

azt, hogy egy bizonyos településen 

hányan éltek a háború elôtt és hányan 

a háború után, mert ha kivonjuk egy-

másból a két számot, akkor sem le-

szünk okosabbak. Már csak azért sem, 

mert nem csupán a magyarok szen-

vedték meg a háborút, hanem min-

denki, aki ezen a tájékon élt. De a Dél-

vidéken természetesen csaknem 

kizárólag a magyarok és a németek. 

Kevesen tudnak arról, min mentek ke-

resztül az itteni németek még azelôtt, 

hogy a szerbek meggyilkolták és lá-

gerekbe zárták volna ôket. 1941-ben a 

Bánság német protektorátus lett, ezt 

nagyon leegyszerûsítve úgy kell el-

képzelni, hogy közigazgatásilag a náci 

Németország egyik megyéjévé tették. 

A német hatóságok 1944 ôszén kiadták 

a rendeletet, hogy aki az itteni néme-

tek közül úgy gondolja, menekülnie 

kell, az családostul menjen. Igazság 

szerint kényszerítették ôket, hogy 

menjenek. Jól emlékszem erre gyer-

mekkoromból. Temerinben laktunk, a 

bátyámmal ültünk a köves út mentén, 

és néztük, ahogy mennek el a né-

metek.

–– Örömmel vagy keserûen távoz-

tak?

–– Olyan szomorú vonulás volt, hogy 

mi, gyerekek is átéreztük a gyászos 

voltát. A lábasjószágok hozzá voltak 

kötve a szekerekhez, a hosszú úton a 

tehenek patája véresre kopott, rán-

gatták a fejüket a kíntól, húzatták ma-

gukat a kocsival. Fönt ültek az öregek 

meg a kisgyerekek dunnával betakar-

va, volt, hogy napokon át verte ôket az 

esô… Vonultak át Magyarországon 

meg Ausztrián Németországba, sze-

rintem az sem tudta, hova küldi ôket, 

aki elindította… A mi szomszédunkban 

is lakott egy német család, nagyon 

jóban voltunk velük, Petrinek hívták 

Rossz hôsök 
ôket, volt egy velem egyidôs lányuk.

–– Szép kislány lehetett, ha így mo-

solyog ennyi év után is.

–– Szeplôs, szôke, imádom a szeplôs 

nôket azóta is! Együtt fürödtünk az 

itatóvályúban nyaranta… Liszinek be-

cézték, Elisabeth volt a neve. Otthon 

németül beszéltek, bár az édesanyja 

magyar volt. Ôk is elindultak. Évtize-

dekig nem tudtam semmit Liszirôl. 

Egyszer aztán, már a hetvenes évek-

ben, hallom, hogy Balástyáról üdvözöl 

Petrik Erzsi meg János bácsi. Nem 

kapcsoltam, hogy az Erzsi a Liszi, 

János meg Hansi bácsi, és Petribôl 

Petrikre magyarosították a nevüket. 

Aztán leesett a tantusz. Megtudtam, 

hogy Liszi a balástyai gyógyszertárban 

dolgozik. Bementem oda, megláttam. 

Ugyanaz az arc, amelyet 1944-ben lát-

tam utoljára… Félrefordította a fejét, 

és azt mondta: Én magát nem isme-

rem! Mindent tudok magáról, de nem 

ismerem. Utóbb megtudtam, hónapo-

kon át vonultak keresztül az országon, 

végül Bécs alól visszafordultak, de 

olyan retteneteken mentek keresztül, 

amelyeket csak úgy tudott feldolgozni, 

hogy elfelejtette ôket. Mindent. Kiol-

dalogtam a patikából leforrázva, gon-

doltam, megkeresem Hansi bácsit, 

akirôl elmondta Liszi, hogy kint dolgo-

zik a szövetkezetben. Majdnem meg-

feneklett a kocsim a homokban, olyan 

rossz utakon kellett oda kimenni. Kiér-

tem a szövetkezet mûhelyébe, s ott állt 

elôttem egy zömök, alacsony ember ––

pedig Hansi bácsi úgy élt az emléke-

zetemben, mint valami óriás ––mond-

tam neki, a Matuska Matyi fia vagyok. 

Kilencen voltunk testvérek, nem is 

feltételeztem, hogy éppen rám emlék-

szik. Megállt, lehanyatlott a keze: Már-

ton! Elkapott, és szorított, szorított, 

hogy végül már lélegezni is alig tud-

tam, aztán ömleni kezdtek a köny-

nyei…

–– Tehát Tito ebben az érzelmi és 

közigazgatási zavarosban halászott, 

amikor bevonult partizánjaival a dél-

vidéki területekre?

–– Persze. Igazi machiavellista poli-

tikus volt, nemcsak ellenségeit, hanem 

potenciális ellenfeleit is irtotta. Na-

gyon jól tudta, hogy a vérengzést a 

háborús zûrzavarban kell lebonyolí-

tani, és aztán gyorsan véget vetni neki. 

Az egykori Jugoszláviának nem is volt 

olyan népcsoportja, amelyikben ne 

vágott volna rendet. Negyvennégy ok-

tóber 17-én kezdôdött az öldöklés 

Versec környékén, és negyvenöt hús-

vétján került sor a mozsoriak mara-

dékának elüldözésére. De Tito törôdött 

azzal, hogy közben 1944 karácsonyára 

megjelenjen a magyarok ma is létezô 

napilapja, a Magyar Szó, mintha mi 

sem történt volna, mintha minden 

rendben lenne.

–– Miért nem menekültek el a mo-

zsoriak vagy a többi sajkásvidéki falu 

lakosai? Miért várták meg a gyilko-

saikat?

–– Nem menekülhettek, mert katonai 

közigazgatás volt! Aki ki akarta tenni a 

lábát a falujából, menlevelet kellett 

kérnie a partizán hatóságtól. De még a 

falvakon belül sem lehetett mozogni. 

Temerinben –– és még nagyon sok 

helyen –– úgy bonyolították le a raz-

ziát, hogy kiállt a sarkokra két fegy-

veres partizán, kidobolták a kijárási 

tilalmat. Három napig nem volt szabad 

kijönni a házakból, aki az utcára lépett, 

arra lôttek. Az egyik testvérnéném át-

ment a kerteken át a szomszéd Rozi 

nénihez, akinek a fia katona volt, és 

rimánkodott anyámnak, hogy engedje 

át valamelyik gyermekét, mert megô-

rül egyedül a félelemtôl. Este a néném 

nem a sötét kerteken át akart haza-

jönni, hanem kiugrott a nagy kapun. 

Azonnal lôttek rá. Szerencsére nem 

találták el, na de menekülni, azt vég-

képp nem lehetett.

–– Nôket is gyilkoltak?

–– Általában férfiakat. Temerinben 

260 áldozatot írtunk össze, nem tudok 

róla, hogy lett volna köztük nô. De ez 

nem azt jelenti, hogy mindenhol így 

volt. Ha nem is gyilkolták meg, de mi-

kor egy nô a kezük közé került, min-

dent megtettek vele, amit egy szeren-

csétlen asszonnyal meg lehet tenni. 

Horváth Orbán le is ír egy esetet. A 

csurogi nôket módszeresen keresték, 

nem beszélve a szenttamásiakról. 

Megölték, megerôszakolták, feldara-

bolták, örömlányként fogva tartották 

ôket, amit a megvadult férfiak ki tud-

nak találni, azt mind megtették velük.

–– Mit gondol, megtudja valaha a 

világ, hogyan történt a délvidéki vé-

rengzés, és az áldozatok leszármazot-

tainak lesz-e esélyük valamiféle elég-

tételre?

–– Most a szerbek éppen azt akarják 

bebizonyítani és elhitetni a világgal, 

hogy Tito alatt ôk szenvedtek a leg-

többet. Az albánokat, az olaszokat pon-

tosan ugyanúgy irtotta Tito, mint a 

magyarokat! Csak ôk könnyebben tud-

tak szökni, mert ott volt a tenger, de a 

mai napig láthatók azok az üres házak 

a tengerparton, amiket ôk hagytak ott. 

Immár egy éve annak, hogy Sólyom 
László és Borisz Tadics szerb állam-

fô megállapodtak, létrehoznak egy 

történészbizottságot, amely kikutatja, 

mi is történt errefelé 1944–45-ben.

–– Önt is meghívták a bizottságba?

–– Az ám! Azóta is kérdezem, hol az a 

bizottság. Úgy tudom, magyar részrôl 

Glatz Ferencet bízták meg a bizottság 

felállításával, Becsey Zsolt pedig lét-

rehívott egy alapítványt, amelynek 

többek között a tömegsírok számbavé-

tele és feltárása lenne a feladata. Szá-

mos monográfia született, sokan fel-

dolgozták a saját településük 

tragédiáját, de ez még mindig kevés 

ahhoz, hogy a szerbségnek lelkiisme-

ret-furdalást okozzon. Mégsem lehet 

meg nem történtté tenni azt a leírhatat-

lan borzalmat, amely a XX. század 

közepén megesett. Tudom, hogy sokan 

azok közül, akik részt vettek a kegyet-

lenkedésekben, beleôrültek az emléke-

ikbe. Kabolon az egyik volt partizán 

azt kiabálta folyton: Védjetek meg, jön 

az Andor! Egy öreg moholi szerb meg 

hetekig rimánkodott a halála elôtt, az 

egész házat felverte éjjelente a kiabá-

lásával: Bocsássatok meg, bocsássatok 

meg, magyarok! 

Farkas Adrienne 
(Magyar Nemzet)

Karácsonyi Koncert

Virág Sylvia 
és másokkal

(a Willoughby Symphony Kórus)
December 4-én d.u. 5-kor a
St. Andrew’s Katedrálisban

George Street, Town Hall-nál
Belépô: $30 

(Csoport 10+$25)   
Jegyrendelés:

Virág Sylviánál
9415 4532 

Mobile: 0403 113-145 
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KRÓNIKA

1956 megemlékezés 
2010. október 24 

Napfényben fürdô gyönyörû vasár-

nap. Olyan szép idô mint 1956 október 

23.-án volt. Csak az emlékek vetnek 

gyászos fátyolt a szivekben. 

Bakos János üdvözlô szavai után 

következett Vörösmarty Mihály  „Szó-

zat”, Juhász Géza elôadásában. Rend-

hagyó megemlékezés volt, mivel a 

Federális Kormánynál Aston körzet 

képviselôje Mr Alan Tudge, mint 

tiszteletbeli vendég volt jelen és Vetô 
Tibor kiséretében, ô is úgymint a cso-

portok, egyesületek képviselôi és ma-

gán személyek, a tisztelet jeléül, ko-

szorút helyezett a Hôsök Emlékmûve 

elé. 

Rövid szünet után az Ifjúsági Terem 

szinpadán, felgyulladtak a lámpák és 

elénk tárult a „Terror Háza” az elôtte 

álló „Pesti Srác” szoborral.

Fodor Sándor köszöntötte Mr Alan 

Tudge képviselôt és a megjelenteket. 

Többek között a következôket mondta: 

„1956 emléke mindannyiunk szívében 

vezérlô fáklyaként ég, bevilágítja 

múltunkat és reményt ad jövônkhöz.” 

„Megemlékezô mûsorainkba, ha csak 

tehetjük, bevonjuk fiataljainkat is, 

hogy tanuljanak, vállalják büszkén 

Magyarságukat, és ha már mi nem le-

szünk, majd vigyék ôk a fáklyát to-

vább, hisz még magyar ember él majd 

a Földön, mindég emlékeznünk kell!”  

Ünnepi beszédet Mr Alan Tudge 

mondott. Beszédében méltatta a ma-

gyarság bátorságát, hogy a szabadsá-

gért milyen áldozatra volt képes egy 

kis nemzet. Elmondta, hogy a Szov-

jetek elleni szabadságharc megrendí-

tette az egész világot  és emlitést tett 

az ausztrál kommunistákról is, azokról 

akik a forradalmat követôen, kiábrán-

dulva, elhagyták a kommunista pártot. 

Továbbá, méltatta a z Ausztrál állam 

akkori vezetôit, hogy készségesen fo-

gadták a Magyar menekülteket. 

 Jelenet:  Apa és fia megáll a szobor 

elôtt és a következô párbeszéd hang-

zott el: 

Gyerek:  — Apa kit ábrázol ez a szo-

bor?

Apa: —  Ez a szobor a „Pesti Srác” — 

fiatal diákok emlékére lett állítva, akik 

1956-ban fellázadtak a komunizmus 

ellen, harcba szálltak az orosz tankok-

kal, fiatal életüket áldozva a szabadsá-

gért.

A fenti jelenetet követôen,  a szerep-

lôk elfoglalták helyüket a színpadon és 

mûsorukban a különbözô rádióállo-

mások jelentésein keresztû felidézték 

1956 október 23.-át és az azt követô 

napok eseményeit. A mûsor a követ-

kezô idézettel fejezôdött be:

 „1956. október 23-a örökké élni fog a 

szabad emberek és nemzetek napló-

jában. A bátorság, az öntudat és a gyô-

zelem napja volt. A történelem kez-

dete óta nem volt még egy nap, amely 

világosabban mutatta volna az ember 

csillapíthatatlan igényét a szabadságra 

— bármily kicsi is az esély a sikerre, 

bármi legyen is az áldozat.” — John F. 
Kennedy, 1960. október 23.

Az emlékmûsor a Himnusz eléneklé-

sével ért véget.

Az emlékmûsorért köszönetet és di-

cséretet érdemel Kovássy Éva Cser-

készparancsnok  a mûsor összeállitá-

sáért és a következô személyek az 

elôadásért: 

Bakos János, Bakos Krisztina, 
Bartha Gábor, Czudar Michael, 
Fodor Sándor,  Kocsis Eszter-Ré-
ka, Kocsis Jázmin, , Kovács Róbert, 
Mukus József, Kovássy András,  
Kovássy Imre, Kovássy István, 
Nagy Gábor, Quittner Kocsis Yvet-
te és Szállási Levente.

Köszönet mindenkinek, aki bármivel 

hozzájárult a megemlékezés sikeréhez.

Atyimás Erzsébet

A megemlékezést Óvári Attila az 

egyesület vezetôje nyitotta meg, aki 

üdvözölte majd a magyar himnusz 

magyar és angol nyelvû eléneklésére 

kérte meg a a megjelenteket. Ezt kö-

vetôen Budavári Rosmary szavalta 

el a svéd Nita Leeb-Lundber „Emléke-

zetül 1956-ra” c. versébôl az „Éjszaka 

Budapest felett” c. részletet. 

segítéséhez. Pizza, üdítôk, kávé és 

nyalánkságok fogyasztása zárta az 

összejövetelt, miközben a résztvevôk 

köszöntötték egymást hosszasan gon-

dolatokat cseréltek.

Emelkedett lélekkel távoztunk az ün-

nepségrôl.

A Canberra és Környéke Magya-
rok Karácsonyi rendezvény, 10:30-
tól 12:30 órakor, november 20-án, 
lesz megtartva.

Greater Dandenong Idôs 
Magyarok Szövetsége  

Az áprilisi és májusi élmények után 

kissé csendesebb napok következtek a 

Club életébe. Sokan tengeren túlra 

utaztak az Ó hazába. Otthon maradt 

családtagjaikat, rokonokat és baráto-

kat újra látni megölelni. Élményeket 

elmesélni, tapasztalokat cserélni. Jó 

volt látni az otthon maradt rokont, 

barátot. Mi addig a Clubba feltaláltuk 

magunkat. Jóbarátok ismerôsök között 

elbeszélgettünk, kártyázgattunk, jól 

éreztük magunkat. Cassinót is 

meglátogattuk, kevés sikerrel. De a 

nap jól telt jól éreztük magunkat.

Augusztus 8-án jól sikerült ebéddel 

egybekötött zenés délutánt tartottunk, 

aminek mind mindig óriási sikere volt. 

A sok szép zene hallatán mindenki jól 

érzi magát, elfelejti búját, baját.

Mivel minden évben vezetôségi vá-

lasztást kell tartani, ezért ebben az 

évben a jelenlegi illetve a régi veze-

tôség lemondott. Új vezetôséget kel-

lett választani. Mivel a régi vezetôség-

gel mindenki nagyon elégedett volt, 

ezért természetesen újra a régi az, a 

Hipik Szilveszter és az ôt segítô ve-

zetôségi tagokra esett a választás.

Mindannyiunk örömére és megnyug-

vásunkra. Hosszú évek fáradhatatlan 

és önzetlen munkájuk alatt éreztük, 

hogy mindenben velünk vannak és 

számíthatunk rájuk. Köszönettel 

tartozunk nekik. Október 10-én 

megtartottuk az év urtolsó zenés dé-

lutánját. Ebéd után a jókedv minden-

kit magával ragadott, és a jó zenére 

táncra perdültünk.

Néhány perc pihenô alatt tombola is 

volt. Sok szép és hasznos ajándék talált 

gazdára most is. Tombola után még a 

zenészek húzták a talpalá valót, és aki 

még birta szusszal kedvére kitán-

colhatta magát. 

Október 11-én ismét szerencse után 

futottunk a Cassinóba, sajnos utána 

futottunk. 

November 16-án 12 napos túrára 

megyünk. Elsô állomásunk Sydney, 

majd több napot töltünk Macquarie-

be, ahonnan több kiránduláson ve-

szünk részt, hogy a környékkel megis-

merkedjünk. Utolsó állomásunk Can-

berra.

Reméljük szép idô és utun vár reánk, 

ha még valaki szeretne velünk tartani 

talán még egy-két hely akad. Szívesen 

látunk mindekit.

Minden jót, jó egészséget kíván a 

vezetôség nevében: 

F.I.
Évi összejöveteleinket továbbra is 

minden hónap elsô és harmadik hét-

fôjén tartjuk a Noble park Community 

Centerbe Ross Reserbe.

***

Elnézést kérünk mandazoktól, akik a 

12 napos túrán részt akartak venni. 

Sajnos a túra elmarad, mert nincs rá 

elég jelentkezô.

Ezután is mindenkit serettel vá-
runk:

a Vezetôség

tékelte 1956 jelentôségét és állította 

párhuzamba a 2006. októberi esemé-

nyekkel, kiemelve, hogy 2006-ban a 

kormány provokálta ki a tüntetéseket 

és bár prédául odalökte a rendôri 

egységeket, nem vált a megmozdulás 

véressé, nem jöhetett létre a kormány 

által a jobboldal leverését célzó erô-

szak. „...a magyar nép nem vérengzô, 

nem gyilkos, nem erôszakos, legfel-

jebb ha lövik, visszalô.” — állapította 

meg a beszélô. A beszédet párhuza-

mosan Bogsányi Dénes angolul 

mondta el. 

Király Aliyah verse és zongorajáté-

ka következett. Petôfi Sándor: „Érik a 

gabona” c. versét mondta el, majd 

zongorán Musszorgszkij „Könny” c. 

darabját játszotta el. Ôt Molnár Olga 
követte, aki Brasits István „Megtorlás” 

c. versét szavalta el mély átéléssel. 

Az Árpád-házi Iskola hallgatói kórus-

ban Szigethy Anna-Mária, 14 éves 

leány „Vihar volt” versét mondták el, 

majd dalok következtek, amihez a 

résztvevôk is csatlakoztak. Magyarul, 

majd angolul, majd ismét magyarul 

elénekeltük a „Réten,. Réten, sej a 

losonci réten”, majd az „Elindultam 

szép hazámból” c. népdalokat. A „Szé-

A Canberra és Környéke 
Magyarok Egyesülete 
megemlékezése 1956 

október 23-ról
Az összejövetel közvetlenül követte 

az Árpád-házi Iskola tanítási napját. 

Így több mint harmincan gyûltünk 

össze, hogy megemlékezzünk az 1956-

os dicsô forradalomról és szabadság-

harcról. A Canberra és Környéke ma-

gyarság jeles képviselôin, gyermeke-

iken felül megjelent dr. Osvát 
Szabolcs a Magyar Nagykövetség el-

sô titkára feleségével és kislányukkal, 

Doszpot István, az ACT parlament 

tagja, kulturális árnyékminiszter és 

nagytiszteletû Szabó Gábor evangéli-

kus pap feleségével és gyermekeivel.

Ez t követôen dr. Osvát Szabolcs 

ünnepi beszédében emlékeztetett 56 

hôseire, a forradalom és szabadság-

harc világot megrengetô történelmi 

jelentôségére, tisztaságára és a ma-

gyarság összefogására, majd megkö-

szönte a menekülteket befogadók szo-

lidaritását. Óvári Attika Petôfi Sán-

dor „Kis Katona” címû versének el-

szavalása után dr. Cser Ferenc „Ok-

tóberi emlékek” címû beszédében ér-

kely Himnusz” és a „Boldogasszony 

Anyánk” régi magyar himnusz együt-

tes eléneklése zárta a megemléke-

zést.

A mûsor elôtt, amíg a megemlékezô 

közönség gyülekezett, az 1956-ról szó-

ló, interneten kôrözött képösszeállítást 

és dalokat élvezhettük, a zárást kö-

vetôen pedig a vörös iszapáradat hely-

színen készült képein szörnyülködtünk 

és járultunk hozzá az áldozatok meg-
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KRÓNIKA
„Magyar kapcsolat”  

Képzômûvészeti kiállítás
Dr Elizabeth Arthur arra lett 

felkérve, hogy értékeljen fel egy Dél 

Ausztráliai festmény gyûjteményt.

A sors úgy hozta, hogy korábban 

hosszabb idôt töltött Magyarországon. 

Ez segítette abban, hogy felismerje a 

képek aláírásai magyar neveket ta-

karnak, a késô 19. — kora 20. századból 

és mindegyik alkotó mûveibôl a Ma-

gyar Nemzeti Galériában is találhatók 

képek. 

Ez a felismerés annyira felvillanyozta, 

hogy nyomozásba kezdett, miként 

kerülhettek ezek a képek, egy kis, 

vidéki, Dél Ausztráliai városba. Nyo-

mozása eredményeként, megállapítást 

nyert, hogy a képek eredeti tulaj-

donosa egy magyar származású orvos 

volt és ô hozta a képeket magával 

Ausztráliába a huszadik század elején.

Ezen képekbôl álló kiállítás meg-

nyitója október 24-én volt Hamiltonban 

az  Elizabeth Arthur Fine Art Gallery-

ban. Ez volt az elsô, Ausztráliában 

valaha is rendezet kiállítás, neves 

magyar mûvészek képeibôl. 

Világos István, Magyarország Tisz-

teletbeli Konzulja nyitotta meg hi-

vatalosan. Megnyitó beszédében rávi-

lágított a festmények fontosságára, 

mûvészeti értékére valamint arra 

hogy ez a megnyitó egybe esett, az 

1956-os Szabadságharc évfordu-

lójával. 

KÉ

Felejthetetlen!
2010. október 30 szombat.
A közel kétszáz vendég, háttérben 

dolgozó számos önkéntes, a mûvészek 

Biszák Júlia, Jankovits József, 
Tamara Vasilevitsky orosz szárma-

zású  zongoramûvész és a szellemes 

bemondó Kövess Károly, osztozik 

véleményemmel, a szombati „Gála 

Est” „Felejthetetlen!” volt!

Mondhatjuk, mindenki akkor jött 

„amikor jól esett” mivel a mennyek 

bôven ontották a hosszú éveken ke-

resztûl óhajtott esôt. A vendégeket, az 

alkalomra diszitett Ifjúsági teremben, 

koktél, pálinka és finom tepertôs po-

gácsa várta. Hat órára megtelt a te-

rem és már is tálalták a finom ízletes 

vacsorát. 

A vendégsereg, az utóbbi idôben egy-

re nemzetközibb, a vacsora után szé-

keikben hátradôlve megelégedetten 

várták az est fénypontját a mûsor kez-

detét. Karcsi humorral ízesitett, ke-

vert  angol-magyar, színes bemondója,  

fellazította a kedélyeket megnevetette 

a közönséget.  Tamara zongoramûvész-

nô tarka, népszerû zeneszámok egyve-

legével nyitotta meg a mûsor mindkét 

részét, melyért a közönség hatalmas 

tapssal fejezte ki tetszését. Júlia és 

József a szokottnál is színesebb elô-

adásban részesitették rajongóikat, 

méltón ünnepelve Júlia negyven éves 

mûvészi pályáját. Mindketten bemu-

tatták széleskörû tudásukat, hallottunk 

a népdaloktól kezdve, operettet, tánc-

dalokat és régi filmslágereket. A 

közönség is velük együtt repült a zene 

szárnyain, mig a „Gála Est” megnem-

szünô taps közepette ért véget.

Köszönet mindenkinek aki bármivel 

hozzájárult az est sikeréhez!

Atyimás Erzsébet
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. november 14-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

 13-órától a gyülekeze t évi  közgyûlése

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)

 
SYDNEY STRATHFIELD(NSW)

2010.november 14-én, vasárnap de. 11.30 órakor 
ISTENTISZTELET,

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

 ADELAIDE (SA)
2010. november 14-én vasárnap de. 11 órakor

  ISTENTISZTELET,
 Igét hirdet Nt. Szabó Attila

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

Minden szerdán du. 2.30-kor BIBLIAÓRA

Mindenkit szeretettel hívunk

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

 ISTENTISZTELET
 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden

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

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. 

November 14-én a North Fitzroy Gyülekezet 
Évi közgyülése 

(lelkészi, fôgondnoki, és pénztári jelentések). 
Istentisztelet után, a Bocskai Nagyteremben.

123. St. Georges Rd. North Fitzroy 

Keresztelô

A keresztség szakramentumában részesültek, ABIGAIL és ANDREA 
TÚRÓS, RÓBERT és ENILO TÚRÓS leányai. 

Isten áldása legyen életükön. 

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
2o..megállónál kellleszállni

 gulyás..lángos..rétes..karácsonyi diszek..
kötények..halászlé..kezimunkák..torták.

.Sütemények...töltott káposzta
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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SPORT 
A legfontosabb pankrációs szervezet 

a World Wrestling Entertainment 

(leánykori nevén World Wrestling 

Federation, de a név azonos mo-

zaikszava miatt jogi vitába bonyolódott 

a World Wildlife Funddal, és a bí-

róságon a környezetvédôk nyertek), 

amelynek alapjait Jess McMahon 

birkózásszervezô vetette meg a múlt 

század derekán. A WWE azóta is a 

család kezében van.

Bár híres pankrátorok már száz 

évvel ezelôtt is voltak, az igazi, ma is 

ismert, közönségcsalogató pankrációt 

és a százmillió dolláros bevételt el-

könyvelô társaságot az unoka, Vincent 

Kennedy McMahon hozta létre 1980-

ban. A WWE meccseit csak az 

Egyesült Államokban több mint 34 

millióan kísérik figyelemmel, de a 

küzdelmeket további 130 országban, 

12 nyelven sugározzák hétrôl hétre, 

immár magyarul is.

– Budapesten 1989-ben volt már 

egyszer pankrátorgála, de akkoriban 

ez a mûfaj még nem tudott gyökeret 

verni itthon – meséli Perutek János, 

akit a szakmában csak Peruként is-

mernek. A férfi szerint a rend-

szerváltás perceiben még nem ér-

tettük annak a játékosságnak a 

lényegét, amely a sportszínház alapját 

képezi. Ennek ellenére Peru optimista. 

– Felnôtt egy nemzedék, amely helyén 

kezelte a Való világ villáját, és ma már 

tömegével vannak azok a 13–18 éve-

sek, akik kapásból sorolják a nem-

zetközi pankráció csillagainak nevét.

A szóban forgó tömegek azért nem 

feltétlenül töltenének meg egy 

sportcsarnokot hazánkban, s az sem 

egyértelmû, hogy a Való világ vil-

lájában történtek értékelése játé-

kosság kérdése-e, és hogy egyáltalán 

elôrelépés vagy épp torzulás. Ám az a 

fontos, hogy a pankrátorok tudják, 

mirôl van szó, és ôk mindent be-

leadnak, hogy a közönség valódi 

színházat kapjon.

A magyar pankrátorok egyelôre 

tízen vannak, s hobbiból ûzik a pank-

rációt, de ha egyszer sikerül elérniük, 

hogy közvetítse mérkôzéseiket a 

televízió, talán meg tudnak majd élni 

szenvedélyükbôl. Létrehoztak egy 

pankrációs akadémiát is, amelynek 

elsô felvételijén tizenegyen – köztük 

két lány – jelentek meg, késôbb azon-

ban huszonötre bôvült az elsô évfo-

lyam.

Késô délután van már, de az edzés 

folytatódik. Itt egy szisszenés, ott egy 

tompított ordítás, esetenként egy 

hangtalan, ám annál rémisztôbb 

grimasz. Vajon ez is színjáték?

– Nem. A meccs koreografált, de a 

fájdalom valódi – magyarázza el Re-

negade, az egyik pankrátor. Nemrég 

Zuglóban tartottak egy gálát a fiúk, 

ahol „százhúsz százalékot” adtak bele a 

mûsorba, s ennek az lett a vége, hogy 

többeket a mentôsöknek kellett össze-

varrniuk, tudtuk meg Vörös Csabától, 

aki Peru kollégája s közvetítôtársa az 

Eurosporton.

Bármelyik pankrátort kérdezzük, 

mind váltig állítja, hogy büszke arra, 

amit csinál. Ennek ellenére, mint 

kiderül, jobban örülne az újpesti 

edzôteremben egybesereglett csapat, 

ha a cikkben karaktereik nevét hasz-

nálnánk az igaziak helyett. Hát lehet-e 

szembeszegülni egy csapat pankrátor 

akaratával? Meg sem próbáljuk. Mert 

akad köztük olyan is, aki kizárólag 

inkognitóban, egészen pontosan 

maszkban hajlandó küzdeni.

– Michael Nuts, azaz Ôrült Misi ná-

lunk az ázsiai karakter – magyarázza 

Peru, majd hozzáteszi, hogy valójában 

aligha akad valaki, aki elhinné, hogy 

nem európai.

A pankrációt a birkózástól – a ko-

reografáltságnál is inkább – a küzdô 

karakterek felépítettsége és a mecs-

csek köré font történetek különböztetik 

meg. Ez a mûfaj a tévéképernyôkön 

kelt életre, és csak akkor életképes, ha 

a közönség szappanopera-szerûen kez-

di el követni hétrôl hétre a történetekbe 

ágyazott küzdelmeket. Az Egyesült 

Államokban a birkózók külsô meg-

jelenését, nevét, imázsát profik építik 

fel, kitalálva egy új személyiséget, 

majd beillesztik ôket abba a világba, 

ahol egymással személyes, szerelmi 

vagy akár politikai okokból hadakozó 

birkózók vívják állandó küzdelmüket 

a világbajnoki címért.

Ott két alapvetô kategória létezik, a 

(baby)face és a heel. Az elôbbi pozitív, 

az utóbbi negatív karakter.

A jófiú esélyes a gyôzelemre, erôs és 

népszerû, udvariasan bánik a kö-

zönséggel, a bíróval, sôt az ellenféllel 

is, aki pedig egyáltalán nem szolgál rá 

erre. A rossz ugyanis tisztességtelenül 

küzd, felrúgja a szabályokat (amelyek 

amúgy sincsenek kôbe vésve a 

pankrációban), így az egész közönség 

örül, ha végül jó laposra verik (ezek 

után talán már mindenki számára 

nyilvánvaló, hogy a pankráció gyö-

kereit tényleg nem a birkózásban, 

hanem a vásári mulatságokban kell 

keresni). Van olyan karakter, amelyet 

jófiúként nem szeretett a közönség, 

mikor viszont a rosszakra jellemzô 

trükköket vett elô, a nézôk imádták 

utálni. Ilyen például Szikla (The Rock), 

aki manapság hollywoodi filmekben 

szerepel Dwayne „The Rock” Johnson 

néven. Az említett Hulk Hogan kar-

rierjét legnagyobb részben „jóként” 

töltötte az arénákban, de hosszú idôn 

át a rosszak közé tartozott.

Ebben a világban nem csak a kitalált 

szereplôk jellemének változására van 

példa. A klasszikus idôk leáldoztak a 

kilencvenes évek közepére, belsô 

botrányokról pletykáltak a 

pankrációban dolgozók, szteroidok 

használatára derült fény. Mi a közös az 

alábbi nevekben: British Bulldog, 

Yokozuna, Mr. Perfect, Miss Eli-

zabeth? Annyi, hogy ma már egyiknek 

a viselôje sem él: negyvenedik szü-

letésnapjuk elôtt távoztak a pankráció 

világából, vagy megállt a szívük, vagy 

túladagolták a doppingszert.

A veszteséglista sajnos nagyon-

nagyon hosszú. Mondhatni, az összes 

amerikai birkózósztár szedett vala-

milyen teljesítményfokozót, amely 

fiatalon elvitte a külsôleg egészséges 

sportolókat-színészeket, s mindezt 

azért, hogy az arénában jobban mu-

tassanak, hogy menjen az üzlet. Mert 

ekkorra már akadozni kezdett a 

gépezet. Ez a fajta birkózás a 

McMahon-féle koncepcióban családi 

szórakozást jelentett, így a történetek 

írói tekintettel voltak a gyerekekre. 

Nem érintették a drogokat, az 

erôszakot sem állították különösebben 

elôtérbe, és szexuális utalások sem 

hangzottak el a mesében. Tizenöt 

évvel ezelôtt pedig ez már unalmassá 

vált. Az akkori WWF (késôbb WWE) 

ellenfele, a csendben felnövô World 

Championship Wrestling (WCW) 

mindazt a mocskot megadta a ra-

jongóknak, amely hiányzott a fel-

nôtteknek a nagy cég ajánlatából, a 

Százmillió dolláros színház
Egy ország nézte szájtátva az 

amerikai pankrátorokat a kilencvenes 

évek elején, kételkedve abban, hogy 

ezt a show-t valaki elhiszi. Persze ôk 

amerikaiak, bármi kitelik tôlük, le-

gyintettünk akkor, pedig nem volt 

igazunk. Sportolónak néztünk színé-

szeket, szurkolónak hittünk nézôket. A 

pankráció pedig eljött Magyarországra 

is.

Egyelôre nehéz megjósolni, hogy pár 

év múlva futószalagon kerülnek-e ki a 

mûhelybôl a magyar Hulk Hoganek. 

Havi nyolcezer forintért azonban heti 

négy alkalommal, alkalmanként két és 

fél órán át tanulhatják a fiatalok, ho-

gyan puffanjanak anélkül, hogy 

nyekkennének. Nekünk, nézôknek el-

sôsorban a szurkolás öröme adja a 

sportesemények vonzerejét. Talán 

mert elhisszük, hogy ha hangosabban 

ordítunk, jobban tapsolunk, ha inkább 

akarjuk a gyôzelmet, mint a másik 

tábor tagjai, a mi emberünk diadal-

maskodhat. A pankráció esetében adja 

magát a kérdés: mi szükség van 

szurkolókra, azaz ránk, ha a testek 

elôre megírt forgatókönyv szerint fe-

szülnek egymásnak?

– Nem lehet és nem szabad ösz-

szehasonlítani a pankrációt más küz-

dôsportokkal – figyelmeztet bennünket 

Perutek János, amikor ellátogatunk a 

hazai pankrátorok edzésére az újpesti 

birkózóterembe. Az Eurosport kom-

mentátora, aki Vörös Csaba kollé-

gájával közösen döntötte el, hogy fel-

karolja ezt a sportot Magyarországon, 

úgy véli, úgy kell nézni a meccseket, 

mint egy színházi elôadást. – Ha el 

akarjuk hinni, hogy a valóságot látjuk 

– mondja –, azzá válik számunkra, de 

éppúgy, ahogy a színészektôl nem 

kérhetjük számon, hogy miért nem 

szúrják le egymást valójában a szín-

padon párbaj közben, a pankrátornak 

sem róhatjuk fel, hogy nem a 

klasszikus értelemben verekszik.

A pankráció tehát sport is, színház is, 

és persze hatalmas üzlet. Ennek a mû-

fajnak a gyökerei évszázadokkal ko-

rábbra nyúlnak vissza. Az izom-

kolosszusok valamikor a vásári 

mulatságok részeként csaptak össze, 

ma azonban a pankráció Amerikában 

tökéletesen mûködô, több cég által 

szervezett üzleti gépezet, tévé-

közvetítéssel, megvásárolható mû-

anyag figurákkal, mindazzal, ami 

pénzt fial.

Újra a siker útján a Gyôr
Az utóbbi hetek vesszôfutása után 

ismét nyert a Gyôr, mégpedig hazai 

pályán a Kecskemét ellen a Monicomp 

Liga 12. fordulójának szombati játék-

napján. Otthon gyôzött a Ferencváros 

és a Vasas is, a ZTE az MTK ven-

dégeként, a Pápa pedig Siófokon 

szerzete meg a három pontot. 

FTC–SZOLNOK 1-0 (0-0)

Albert-stadion, 5000 nézô. 

MTK –ZTE FC 3-4 (0-3)

Hidegkuti-stadion, 1000 nézô. 

VASAS–HALADÁS 2-1 (1-1)

Illovszky-stadion, 500 nézô. 

SIÓFOK–PÁPA 0-1 (0-0)

Siófok,  500 nézô. 

GYÔR–KECSKEMÉT 2-1 (2-1)

Gyôr,  2500 nézô. 

ÚJPEST –PAKS 2-3 (1-2)

 Szusza Ferenc Stadion, 4000 nézô. 

Az élmezôny:

1. Videoton 26 pont

2. Zalaegerszeg 23

3. Ferencváros 22

4. Debrecen 21

5. Paks 20

harcosok pedig egyre-másra szer-

zôdtek át az új céghez.

Hiába tudott errôl mindenki – a for-

gatókönyvben persze súlyos sérü-

lésekrôl és hosszas utazásokról tettek 

említést –, a szomszédban a levédett 

karakterek helyett újak születtek. 

McMahon úgy válaszolt a nép-

szerûségvesztésre, hogy a történetek 

agresszívabbak és véresebbek lettek, 

a karikatúraszerû figurák hihetô 

rosszfiúkká alakultak. A trükk bejött, 

a WWF 2001-ben felvásárolta 

legnagyobb ellenfelét, ám a pankráció 

örökre elveszítette kezdeti gyerekes 

báját. Valódinak tûnô agresszív alakok 

lepték el a ringet, nemi erôszakról, 

gyilkosságról, sôt akár nekrofíliáról 

szól a háttértörténet.

Történik ez napjaink Amerikájában, 

ahol a pankrációnak majdnem száz-

éves története van. Nálunk azonban 

nincs hagyománya ennek a mûfajnak, 

az apa nem fogja kézen kisfiát, hogy 

elmenjenek együtt megnézni a 

hústornyokat. A magyar pankráció pe-

dig nem kezdhet úgy, hogy az erôs-

zakos jelenkort veszi alapul. A 

nyolcvanas évek mesevilága viszont 

senkit sem érdekel, sokak számára 

ósdinak vagy gyermetegnek hat.

– Miért dönt úgy valaki, hogy 

pankrátor lesz ma Magyarországon? – 

szögezzük neki a kérdést Renegade-

nek, amikor egy elsôsorban bölcsészek 

által közkedvelt pinceteázóban ül-

dögélünk az edzés után pár nappal.

– Varázsa nem az erôszakban, hanem 

a határok feszegetésében rejlik – 

mondja Renegade, majd hozzáteszi, 

könnyû elveszíteni a mértéket. – 

Fantasztikus, semmihez sem ha-

sonlítható érzés ott állni a ringben, 

miközben négy-öt százan ordítozzák az 

ember nevét. Hallja, ahogy egy-egy 

mozdulatnál felhördülnek a nézôk, és 

az hajtja, hogy minél nagyobb 

döbbenetet váltson ki – meséli.

A döbbenet efféle fokozásának szél-

sôséges példája a CZW (Combat Zone 

Wrestling) meccsei, ahol, ha a szükség 

úgy hozza, drótkerítésre, égô fa-

lemezre dobják egymást az ellenfelek. 

Renegade azonban megnyugtat, hogy 

a pankráció eme extrém verziójának 

tényleg nagyon kevés a követôje, és a 

közönsége is elhanyagolható. A ma-

gyar csapatból is mindössze ketten – 

Icarus és Ben Dower – készülnek a 

közeljövôben hard core összecsapásra. 

A többieknek megfelel a hétköz-

napinak számító mûanyag szék, tescós 

gurulókosár, KRESZ-tábla vagy 

neoncsô mint harci kellék.

De legyen akármilyen forró a 

hangulat, egy profi pankrátor soha 

nem esik ki a szerepébôl, soha nem 

veszíti el a fejét, nem kezd el valóban 

verekedni.

– Nem úgy a közönség! – veti közbe 

Renegade nevetve. Egyik meccsükön 

úgy belelkesedett egy nézô, hogy be-

pattant a ringbe, és maga kezdte el 

püfölni székkel egyik társukat. A férfit 

végül a biztonsági ôrök tessékelték ki 

a rendezvény területérôl. – Tízéves 

korom óta pankrátor akartam lenni, de 

sokáig szégyelltem. Ma már vállalom. 

Mást is csinálok, de ez tesz boldoggá – 

mondja. Arca azonban elkomorodik, 

mikor afelôl érdeklôdünk, miként 

fogadta a család különös szenvedélyét. 

– Egyszer édesanyám eljött egy 

meccsünkre, de elpityeredett. Azóta 

tilos neki a részvétel. 

Gyôr Ágnes - Sitkei Levente 
(Magyar Nemzet)

Kétségbe vont évi közgyûlés 
Would you please publish the following and the attached imperative rules, 

1-10, urgently, as paid advertisement, regarding the disputed 2010 Annual 

General Meeting  of the Melbourne Hungarian Community Centre. The rel-

evant rules for disputes and mediations 1-10 are:

DISPUTES AND MEDIATIONS

1. The grievance procedure set out in this rule applies to disputes under 

these Rules between-

a) a member and another member; or

b) a member and the Club

2. The parties to the dispute must meet and discuss the matter in dispute, 

and, if possible, resolve the dispute within 14 days after the dispute comes to 

the attention of all parties.

3. If the parties are unable to resolve the dispute at the meeting, or if the 

parties fail to attend that meeting, then the parties must, within 10 days, hold 

a meeting in the presence of a mediator.

4. The mediator must be -

a) a person by agreement of the parties; or

b) in the absence of agreement -

i) in the case of a dispute between a member and another member, a person 

appointed by the Committee of the Club; or

ii) in the case of a dispute between a member and the Club, a person who 

is a mediator appointed or employed by the Dispute Settlement Centre of 

Victoria (Department of Justice)

5. A member of the Club can be a mediator.

6. The mediator cannot be a member who is a party to the dispute.

7. The parties to the dispute must, in good faith, attempt to settle the dis-

pute by mediation.

8. The mediator, in conducting the mediation, must-

a) give the parties to the mediation process every opportunity to be heard; 

and

b) allow due consideration by all parties of any written statement submit-

ted by any party; and

c) ensure that natural justice is accorded to the parties to the dispute 

throughout the mediation process.

9. The mediator must not determine the dispute

10. If the mediator process does not result in the dispute being resolved, 

the parties may seek to resolve the dispute in accordance with the Act or 

otherwise at law.

I am/we are looking forward to your imperative attention to this disputed 

issue!

Steve Raskovy,
A Concerned Shareholder x4

Hírdetés
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

seinkre: 1. Báró Weselényi Miklós 2. 

Az északi része Franciaországhoz, a 

déli része pedig Spanyolországhoz tar-

tozik, 3. Ingrid Bergman, 4. Calvados-

nak, 5. Póréhagyma, 6. Ukrajnáé. A 

Fekete-tengerbe torkollik,  7. Szent 

László híd, 8. Kós Károly, 9. A 

személyszállító lovas postakocsit, 10. A 

Baker St. 221/B. alatt.

E heti kérdéseink:

1. Ki volt az ókori Róma legismertebb 

orvosa?

2. Hogy nevezzük Jézus keresztútjá-

nak állomásait?

3. Ki írta az Effi Briest címû regényt?

4. Kik rendezték Az andalúziai kutya 

címû, nagy vihart kavart filmet?

5. Mi a fôvárosa Litvániának?

6. Milyen nevet kapotta a nyelvújítás 

korában a cink?

7. Melyik ókori ország királya volt 

Midasz? 

8. Melyik ország pénzneme a sucre?

9. Melyik kémiai elemet jelölték az 

alkimisták a Vénusz bolygó jelével?

10. Minek a rövidítése az RMDSZ?

A válaszokat jövô heti számunkban 

közöljük.

Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
Férj:

–– Drágám, ma kereken egy hónapja, 

hogy nem szeretkeztünk.

Feleség:

–– Te.

* * *
Két barát beszélget: Képzeld éppen a 

vasárnapi ebédet fôztük, amikor az 

anyósom lement a pincébe krumpliért, 

a lépcsôn megbotlott, kitörte a nyakát 

és meghalt!

–– Na és mint csináltatok?

–– Rizst.

* * *
A repülôn a légikisasszony megkérdi 

a harmadosztályon utazó utast: –– 

Uram, kér vacsorát?

–– Mibôl lehet választani?

–– Igen vagy nem!

* * *
Ember a TV szerelônek:

–– Ültem a fotelban, néztem a TV-t 

miközben egy 100-as szöggel piszkál-

tam a fülem. Egyszer csak elment a 

hang!

* * *
–– Honnan lehet tudni, hogy a bort 

erôsen vizezik?

–– A pohár felett nem muslicák ke-

ringenek, hanem sirályok.

* * *
Két amerikai turista Walesben kirán-

dulgat kocsival.

Megállnak ebédelni Llanfacwyrnirb

wlantyslioggich-ban és egyikük azt 

kéri a pincérlánytól:

–– Mielôtt rendelünk, segítene eldön-

teni a vitánkat? Megtenné, hogy las-

san, tagoltan kimondaná a hely nevét, 

ahol vagyunk?

A lány odahajol, és szótagolva el-

mondja: –– Bööör-ger-kiiiiing.

* * *
–– Te Gazsi, oszt hol dolgozol?

–– Sehol.

–– Ott ne hagyd!

* * *
Két barátnô egyszerre megy férjhez, 

mindkettô idôsebb urat fog ki magá-

nak. Pár hónap múlva találkoznak.

–– Na, hogy vagy? –– kérdezi az 

egyik.

–– Rémes. Papíron még mindig há-

zasok vagyunk, de már elváltunk ágy-

tól és asztaltól.

–– Ne mondd! Enni sem tud?!

* * *
Leszerel a meleg katona és búcsút 

int az egyik tisztnek is:

–– Viszlát, szépségem!

Mire a tiszt felháborodottan

–– Mi az, hogy viszlát szépségem?! 

Nem látja a vállapomon a sok csilla-

got?!

–– Jól van, akkor viszlát csillagom!

* * *
–– Hát magával mi történt? ––

érdeklõdik Szabó a szomszédjától, aki 

mankóval ballag ki a lakásból.

–– Közlekedési baleset ért.

–– És mankó nélkül egyáltalán nem 

tud járni?

–– A fene tudja! Az orvos szerint tu-

dok, az ügyvédem szerint viszont nem 

tudok...

* * *
–– Amióta elveszítettem a borospince 

kulcsát, nyugtom van otthon.

–– És a férjed nem haragszik rád, 

amiért elveszítetted a kulcsot?

–– Azt nem tudom, õ ugyanis a pin-

cében maradt.

* * *
Két elfogult apa vetélkedik.

–– Az én lányom hatéves és hegedül.

–– Az én lányom még hároméves 

sincs, és már zongorán játszik.

–– Na, ne mondja! És mit?

–– Fõzõcskét.

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
A csuri

Köztudott, hogy a veréb egyike a leg-

igénytelenebb madaraknak, a bagoly 

szerint nagyfejû, sôt szólás-mondás is 

van róla: jobb ma egy veréb, mint 

holnap egy túzok, ez utóbbit nem kell 

bizonyítani, így van-e, mert még soha 

nem volt dolgom túzokkal, de csurival 

kölökkoromban már igen.

Mindezek elôrebocsátásával beval-

lom, már régen gyötör a kíváncsiság, 

mi lenne, ha egy pesti illetôségû ve-

rebet összeeresztenék egy itteni bajor 

„sperlingekkel”? E gondolatot tett 

követte és megkértem egyik hazajáró 

honfitársamat, hogy ráértében fogjon 

otthon egy jó svádájú józsefvárosi kan 

verebet. Arra gondoltam ugyanis, 

hogy mivel a hazai „spatz” nem tud 

németül csiripelni, a bajorok kiutálják 

maguk közül a hívatlan vendéget. Két 

hét múlva hazánk fia meg is érkezett, 

és a csurit kiengedtem a helybeliek 

közé, kíváncsian lestem, hogy hogyan 

reagálnak a külföldi jött-ment idegen-

re. Nem telt bele két perc sem, hazám-

beli madaram vidáman ugrabugrált 

ide-oda, és közvetlen hangon csipogott 

a többivel, a MEGNEMÉRTÉSNEK a 

legkisebb nyoma sem volt, sôt az én 

madaram már el is kezdett udvarolni 

egy jó formájú sváb lánykának, és 

nem is kis sikerrel. A vidám kompánia 

itt lakik a közelben, s így nap mint nap 

szerencsém van látni ôket. Az enyé-

met, a magyart egyáltalán nem kínoz-

ta a honvágy, be is nôsült a családba, 

és már gyerekei is vannak.

Egy ideig abban a hitben éltem, hogy 

a távoli Ausztráliában nem élhetnek 

verebek, hiszen annak idején az oda 

számûzött fegyenceknek más gondjuk 

volt, minthogy verebeket vigyenek 

magukkal az új kontinensre. No meg 

aztán akkorra utat, még a legizmosabb, 

kitartóbb csurik sem bírnak megtenni. 

Így tehát, mikor Sydneybe látogattam 

nagy meglepetéssel konstatáltam, 

hogy a kenguruk földjén is vannak ve-

rebek, és legalább olyan életre valók, 

mint Pesten a Tisza Kálmán tériek. 

Hogy a magyar és sváb csurik jól 

kijönnek egymással az annak tudható 

be, hogy mind a két nemzetiségû eu-

rópai. Az óvilági népek sohasem éltek 

békességben --- a maiak sem ---, míg a 

verebek sokkal jobban megértik egy-

mást, mint az emberek. Elhatároztam 

tehát, hogy megnyugtassam magam, 

hozok magammal egy sydneyi vere-

bet, és azt is elengedem, mert auszt-

ráliai csuri mégiscsak más, mint egy 

VIII. kerületi, vagy egy helybeli. Így 

okoskodtam --- én naiv. Hazafelé a 

repülôtéren kissé gyanakvó tekintettel 

néztek rám a stewardesek, meg az 

utasok, éppen úgy, mint a frankfurti 

repülôtéren a vámosok, de mivel a ve-

réb behozatala nincs tiltva, minden 

nehézség nélkül hazaérkeztem a ma-

darammal. Azt hiszem, hogy én vol-

tam az évszázad egyetlen utasa, aki 

ausztrál opál helyett, verebet hozott 

magával a messzi kontinensrôl. Fele-

ségem sokkal jobban örült volna egy 

száz karátos türkizzöld opálnak, mint 

egy meglehetôsen borzas kan veréb-

nek, s hogy ôszinte legyek volt is vala-

mi igaza. Nos, ezt a madarat is szaba-

don engedtem, és megelégedéssel ál-

lapítottam meg, hogy a sok ezer kiló 

méterrôl érkezettet is meleg szere-

tettel fogadták maguk közé a derék 

bajor „spatzok”, dacára, hogy enyhe 

kenguruszaga volt. Elnyújtóztam a 

nyoszolyámon, és igyekeztem józanul 

mérlegelni a dolgot. Fülmerült ben-

nem a gondolta: ha ezek a jelentéktelen 

kis teremtmények ilyen egyszerûen 

és gyorsan kötnek barátságot az ide-

genbôl érkezett fajtájukbeliekkel, mi-

ért nem tud két felnôtt magyar kijönni 

egymással, miért kötözködnek, foly-

ton, folyvást --- lásd: a torontói Ma-

gyarházi konfliktust --- ugyanabból az 

országból származnak, ugyanazt a 

nyelvet beszélik, nagyjából egyazon 

okból hagyták ott hazájukat, anyát, 

barátot, szeretôt, és kiderül, képte-

lenek tartós, békés kapcsolatban élni a 

másikkal, sôt még azok marakodnak, 

akik más-más földrészen élnek. Ám 

lehetséges, hogy én vagyok az ütôdött, 

hogy a verebeket, emberekkel hason-

lítgatok össze és most be kell vallanom, 

már-már alig vannak barátaim, las-

sacskán elhagytak különbözô nézete-

ink miatt. Nincs kizárva, hogy ezt a kis 

eszmefuttatást olvasván, többen meg-

orrolnak rám, ami nagy fájdalmat 

okozna. Éljünk végre békességben, 

hiszen oly rövid ez az élet…

* * *
Az ókori történelem bôvelkedik pél-

daképül szolgáló hôs személyiségekkel, 

akiket csodálat és tisztelet övez. Jó-

magam mindig irigyeltem az olyan 

fedhetetlen jellemû férfiakat, mint 

például az ószövetségi József, akit úgy 

adtak el testvérei, mit magyarok a 

futballsztárjaikat, Détárit, az FC 

Frankfurt csapatának. Ez a derék 

Józska-gyerek --- a monda szerint --- 

igencsak karakánul állt ellen Putifárné 

csábításainak, nem volt hajlandó né-

hány édes pásztorórát eltölteni a szép-

asszonnyal annak heverôjén. Nagyon 

valószínû azonban, hogy Jóskának jó 

szimata volt, számításba vette a kü-

lönben laza erkölcsû asszonyka ma-

rkos férjét, Mr. Putifárt. De felvetôdik 

a kérdés: mi lett volna, ha Jóskánk 

nem fejt ki ellenállást, hanem elhe-

tyepetyél a csinos menyecskével, és a 

hatalmas termetû, Putifár in flagranti 

találja ôket? Ebben az esetben az ószö-

vetségi történet véget is ért volna, 

mert alig képzelhetô el, hogy a föl-

szarvazott férj a hiúságán esett sérel-

met megtorlás nélkül hagyja. Bizo-

nyára úgy veri falhoz a vigonya Jó-

zsefet, mint sárisápi nagynéném a po-

ros lábtörlôt, s ekkor a további ese-

mények Józsi nélkül peregtek volna le 

a történelem homokóráján. A derék 

férfiú nem kerül a fáraó börtönébe, és 

álltalába egy sor kellemetlenségtôl 

szabadul meg. Így tehát ennek kö-

szönhetôen került a köztudatba, mint 

az erény követendô példája. Az idô-

közben már lefutott úgynevezett szex-

forradalomnak köszönhetôen az ilyen 

becsületes Józska-félét minden továb-

bi nélkül kiröhögnék, hogy nem élt a 

kínálkozó alkalommal, azt mondanák 

rá, hogy „meleg”, vagy egyszerûen hü-

lye, és ebben azért van némi igazság…

* * *
Minden új autót be kell járatni, cca. 

100 km-t kell hajtani vele 80 km-es 

sebességgel. Ám hallottam, hogy Pes-

ten az új lakásokat „belakják”. Ez épp 

olyan butaság, mintha elszegôdnék a 

buchloei Mankó és Vándorbot gyárba 

sétapálca bejáratónak, vagy a Bundes-

bahn megbízásából vállalnám a vona-

tot lekésôk vigasztalását persze társa-

dalmi munkában…

* * *

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! 

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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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.   

GYAKORLOTT, kiszolgálónôt 

keresünk magyar Deli-be. Heti két 

félnapra. Telefon: 9534-2715

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-

tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 

(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 

átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 

9547-2453 (Melbourne) 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

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

ÁGYNEMÛ. A legjobb minôségû, 

európai stílusú pehelypaplan és -

dunyha egyenesen a gyártótól. Régi 

paplanját újrahúzzuk, felfrissítjük. 

Ágynemût méretre készítünk. Nagy-

kereskedô árak. Csecsemô- és 

gyermekágynemûk, asztalterítôk. 

Nyitva hétfôtôl csütörtökig reggel 10-

tôl délután 4-ig, pénteken de. 10-tôl du. 

2-ig. Magyarul beszélünk. Specialty 

Quilts, 18 Porter St., Prahran, Vic. 

3181. Telefon (03) 9525-2922. 

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

Vállalok Sydney-ben, és környékén, 

lakás, ház teljeskörû felújítását, átala-

kítását. Külsô-belsô festést, csempézést, 

vakolást. Fürdôszoba, konyha átalaki-

tást, felújítást. 23 éves gyakorlat. Kor-

rekt ár, és garanciális minöségi munka!

Hivja Sándort, mobil: 0401 004-890; 

ph: (02) 9314-3448

www.winningrevolution.net

Találat garanciás Lottóvariációk 6 

számos Lottóra. Elsô kötet. Érdeklôdés:  

stuszi@live.com

CSINOS, gyermektelen, középkorú 

nô lakással ezúton keresi szeretetre 

vágyó társát. Leveleket a P.O.Box 101 

BROOKVALE 2100 címre várok.

HAZATELEPÜLÔK, befektetôk! Fi-

gyelem! Kalocsán a Kertvárosban, na-

gyon szép helyen, egy 64 négy-

zetméteres, két szobás, gázfûtéses lakás 

eladó! Érdeklôdni lehet: Gábor 0411-

812-0320 

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

keny, ekcémás, pattanásos börre, gye-

reknek és felnôtteknek egyaránt kap-

ható! Elérhetôség: (03) 9528-5994 

telefonszámon.

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.

TAKARÍTÓNÔT
keresünk pénteki napokra 

East St.Kildába.
Angol nyelvtudás és 
referencia szükséges.

Hosszúlejáratú munkahely, 
kitünô körülmények.

Kérem hívja:
(03) 9525-8953

Új, magyarok vezette 
üzlet Richmondban!

Delicatessen áruk, akácméz, 
Piros Arany, nyiregyházi 

libamáj, valamint helybeni 
büfé étkezés, melegszendvics, 

levesek, baguettek, 
eszpresszókávé Melbourne 

legkedvezôbb árain. 

362 Bridge Rd, 
nyitva reggel 7-tôl minden nap. 

AUTÓBÉRLÉS MAGYARORSZÁGON
Korlátlan kilométerrel, adóval és biztosítással
Repülôtéri vagy címen történô átadással

OPEL ASTRA manual 290 AUD/HÉT
OPEL VECTRA, automata 330 AUD/HÉT

OPEL VECTRA automata, aircond.  390 AUD/HÉT
OPEL OMEGA automata, aircond.  420 AUD/HÉT

E-mail: amrencar@amrencar.hu
WEB: http.//www.amrencar.hu

AUSZTRÁL AUTÓKÖLCSÖNZÔ Kft.
Huszka József

H-6000 Kecskemét, Felsôcsalános 112
Tel.: 0011-36-76-481-834
Fax: 0015-36-76-508-770

Eredeti fondantos magyar
SZALONCUKOR
frissen érkezett!
Kapható még:

friss libamáj és libahús,

friss libazsír és kacsazsír

juhtúró, töpörtyû,

hagyományosan füstölt 

szalonna,

gyömbéres sütemény és 

mindenféle ünnepi 

finomságok!

CYRILL ezúton kíván

boldog karácsonyt vevôinek!

Cyrill’s Delicatessen
181 Hay Street Haymarket
Sydney 2000
Telefon 9211-0994 
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