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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

November 18.
Szeretettelköszöntjük névnapju-

kon Péter-Pál, Ottó, Ödön, Jenô 
nevû olvasóinkat.
November 19.
Szeretettel köszöntjük Erzsébet 

nevû olvasóinkat.
November20.
Szeretettel köszöntjük Félix, Jolán 

nevû olvasóinkat.
November 21.
Szeretettel köszöntjük Olivér nevû 

olvasóinkat.
November 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Cecilia nevû olvasóinkat.

Cecilia: A Caecilius (magyarul: Ce-

cil) férfinév latinos nôiesítése.

Köszönthetjük még: Cecil, Célia, 
Csilla, Filemon nevû barátainkat.

November 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kelemen és Klementina nevû olva-

sóinkat.

Kelemen: A latin Clemens név rövi-

dülése. Jelentése: jámbor, szelíd.

Klementina: A latin  Clemens  férfi-

név nôiesítô továbbképzése.

Köszönthetjük még: Kolumbán,  
Dániel, Dénes, Géza, Klemencia ne-

vû barátainkat.

November 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emma nevû olvasóinkat.

Emma: A német Erma névbôl, ez pe-

dig Irma alakváltozatával együtt a 

germán Erm-, Irm- kezdetû nevek be-

cézôje. Ez a germán hermion (nép-

törzs) vagy Irmin germán isten nevére 

utal. 

Köszönthetjük még: Emilia, János,  
Szvetlana nevû barátainkat.
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Veszprémi emlékjel 
a hôs koronaôröknek 

Emlékjelet avattak a veszprémi Szikla bejáratánál azoknak a koronaôröknek 

a tiszteletére, akiknek feladatuk volt, hogy a történelem viharai során, a hábo-

rúk alatt megmentsék nemzetünk felszentelt jelképét. A korona menekítésének, 

bújtatásának egyik állomása ugyanis az ország ma is legbiztonságosabb katonai 

bázisa, a Szikla volt. A Szent Korona Emlékhelyet, Lugossy László bronz dom-

bormûvét Hende Csaba honvédelmi miniszter, Horváth Zsolt országgyûlési 

képviselô, az emlékjel létesítésének kezdeményezôje és Porga Gyula, Vesz-

prém polgármestere leplezte le.

„A múltra való emlékezés nem más, mint a jövô iránti elkötelezettség” –– 

idézte II. János Pál pápát Hende Csaba honvédelmi miniszter az emlékjel avató 

ünnepségén. Mint mondta, ez az emlékhely azok elôtt a hôsök elôtt tiszteleg, 

akik a legnehezebb idôkben átmentették a magyar Szent Koronát és vele min-

dazt, amit jelent –– a nemzet, a haza, a szabadság és az alkotmányosság ügyét. 

„A koronaôrök az összeomlás kellôs közepén vittek sikerre egy szinte lehe-

tetlen küldetést. Meg kellett menteniük a Szent Koronát –– emlékeztetett 

Hende Csaba. –– Magyarságunk lényegének jelképét az igazi hôsök nem is 

hagyták veszni. Nem engedték a nemzetvesztô szerencselovagok, de nem 

hagyták az országot megszálló diktatúra csapatainak kezére sem jutni, és nem 

hagyták elmerülni a háborús országutak zûrzavarában, a légitámadások, bom-

bázások poklában sem. Ha kellett, szenespincében, marhavagonban és teher-

autón menekítették, vagy elhagyott lövészgödörbe temették. De ez a hatalmas 

küldetés, annak a szentsége olyan erényt és tartást adott a maroknyi honvéd 

katonának, hogy az kivezette ôket minden veszélybôl.” 

A Szikla falán elhelyezett dombormû azon egy hónap emlékére született, 

amely idô alatt ez a katonai erôdítmény biztosított védelmet a koronának. A 

bronz emlékjel Lugossy László szobrászmûvész alkotása. 

A Szent Koronát és a királyi palástot ábrázolja, mögötte egy térképmintával, 

rávésve a koronaôrök nevével. Tizenöten voltak. Élükön Pajtás Ernô ezredes. 

Az emlékmûvön ez a felirat áll: „Itt ôrizték a magyar Szent Koronát és a Szent 

Jobbot 1944. nov. 6. és dec. 6. között.” 

Horváth Zsolt veszprémi fideszes országgyûlési képviselô, az emlékjel meg-

álmodója és kezdeményezôje lapunk kérdésére elmondta, az alkotás kétmillió 

forintba került, az összeget széles körû összefogással gyûjtöttek össze. A költ-

ségekhez –– civil adományozók mellett –– hozzájárult a Honvédelmi Miniszté-

rium, Veszprém város önkormányzata és a Keresztény Katonák Szövetsége. A 

képviselô az ünnepségen azt mondta, Veszprém mindig is büszke volt a múlt-

jára, és méltó a hagyományaira. Ugyanígy büszke katonahagyományaira is, 

hiszen a település igazi katonaváros, és ezt mindig emelt fôvel hirdeti.

Tarlós december 15-ig 
rendet tesz az aluljárókban

A fôpolgármester december 15-éig rendet kíván tenni a fôváros kiemelt alul-

járóiban; Tarlós István sajtótájékoztatóján azt mondta: Budapesten az ôszi 

hónapokban eddig tíznél több ember hûlt ki, ezért, mint fogalmazott, szükség-

helyzettel állunk szemben. A városvezetô elmondta, a „Társadalmi megbékélési 

program” jegyében megpróbálja koordinálni több intézmény –– köztük a 

Nemzeti Erôforrás Minisztérium, a Belügyminisztérium, a MÁV, a fôvárosi 

közszolgáltató cégek és a hajléktalanok ellátásával megbízott Budapesti Mód-

szertani Szociális Központ –– tevékenységét.

Mint mondta, ezt annak érdekében teszi, hogy „a városban a biztonság növe-

kedjék”, valamint azért, hogy a tél folyamán közvetlen veszélybe került em-

berekrôl gondoskodjanak. A rövid távú cél az, hogy ne tartózkodjanak életvi-

telszerûen hajléktalan emberek az aluljárókban és frekventált közterületeken 

–– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a frekventált aluljárókban a rendet december 

15-e után is fenn fogják tartani.

A fôpolgármester az érintett aluljárók között említette a Blaha Lujza teret, az 

Astoriát, a Ferenciek terét, a Nagyvárad teret, a Batthyány teret, a Nyugati, a 

Déli, a Keleti, a Kelenföldi pályaudvart, a Móricz Zsigmond körteret, az Örs 

vezér és a Flórián teret.

Tarlós István szavai szerint jelenleg kétszáz „látható, fellelhetô” hajlékta-

lanról lehet Budapesten beszélni, közülük az aluljárókban mintegy százhúszan 

élnek „életvitelszerûen”. Hozzátette: nem látható a becslések szerinti további 6 

ezer ember, akik erdôkben, vagy építési területeken húzzák meg magukat. El-

mondta, a szociális ellátórendszer-program keretében az önellátásra képes 

hajléktalanok számára szociális bérleti rendszert alakítanak ki; így például 

albérleteket, ágybérleteket vagy munkásszállókhoz hasonló intézményeket. 

Hozzátette: számukra foglalkoztatási programot is kidolgoznak a közmû- és 

közszolgáltató cégek bevonásával.

Tarlós közölte, akik önellátásra képtelenek, azok esetében külön-külön meg-

vizsgálják, hogy „konkrétan” hova lehet ôket elhelyezni. Jelezte: helyet akarnak 

találni az alkohol- és drogfüggôk, a pszichiátriai betegek számára, de koedukált 

és „kutyás” férôhelyeket is kialakítanak. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a haj-

léktalanellátó intézményekben jelenleg 90 és 110 százalék közötti a „telítettség.” 

Mint mondta, erôsíteni kell az utcai ellátás rendszerét, és gondoskodni kell a 24 

órás egészségügyi centrum befogadóképességének bôvítésérôl.

Tarlós István szólt arról is, hogy a vészhelyzetek megoldására úgynevezett 

túlélôpontokat jelölnek ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a „hideg télen” a 

MÁV-várókban és az aluljárók „bizonyos szegleteiben” elkerítenek egy-egy 

helyet, amit fûtenének is.

Közlése szerint az aluljáróprogramra 30 millió, míg a bérleti programra 50 

millió forint áll rendelkezésre (a Nemzeti Erôforrás Minisztérium forrásából), 

ám a hiányzó szükséges fedezetrôl a fôváros gondoskodni fog. „Aki még 

mindezen feltételek biztosítása ellenére is netán agresszív módon megpróbál 

ragaszkodni ahhoz, hogy az aluljárókban éljen életvitelszerûen, az törvényen 

kívül helyezi magát tudatosan; azzal úgy fogunk eljárni, ahogy el szoktak járni 

az önmagukat tudatosan törvényen kívül helyezô emberekkel szemben” ––fo-

galmazott Tarlós István.

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke elmondta, a 

sajtótájékoztató elôtt nem sokkal beszélt Zacher Gábor toxikológussal, aki ar-

ról tájékoztatta, hogy csak a Péterfy Sándor utcai kórház toxikológiai osztályán 

eddig tizenegyen haltak meg kihûlésben. Hozzátette: ebben az adatban nincse-

nek benne a közterületen kihûltek. Mint fogalmazott, ez azt jelenti, hogy a fôvá-

rosban télen „szükségállapot” van. Utalt arra, hogy a tél évente 300-400 ember 

életét követeli országszerte, és az elmúlt évben Budapesten „a 200-at közelí-

tette”. Hozzátette: sokan hûlnek ki azok közül is, akik nem hajléktalanok.
Vecsei Miklós arról beszélt, hogy a szociális munkások a fôvárosban „egyen-

ként” vizsgálják majd meg az utcán élôk szükségleteit, és ennek alapján próbál-

nak segíteni nekik.

Tartalékos katonák ôrzik 
2011-tôl a laktanyákat

Jövô év elejétôl önkéntes tartalékos katonák veszik át a laktanyák ôrzését 

civil ôrzô-védô cégektôl –– közölte Hende Csaba honvédelmi miniszter a für-

jesi laktanyában. Ez része az új tartalékos rendszernek, amelyben 6-8 ezer 

ember lenne 2014-re.

Hende Csaba szerint a sorkötelezettség 2004-es megszüntetése után eltûnt a 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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HÍREK mányváltás óta eltelt száz napban elkezdôdött a honvédség átalakítása, mely-

nek célja, hogy alkalmassá tegyék az állományt a haza fegyveres védelmének 

ellátására. Ehhez a munkához pedig szükség van a missziókban részt vett, arra 

felkészített és ott az „íróasztal mellôl megszerezhetetlen” tapasztalatokat gyûj-

tô katonákra –– hangsúlyozta.

Uniós védelmet kapott 
a szegedi paprika

Felvette az Európai Bizottság a „védett származási helyen elôállított ter-

mékek” (appellations d’origine protégées, AOP) listájára a szegedi paprikát - 

jelentették be Brüsszelben. A „szegedi paprika” kifejezés mellett külön regiszt-

rálták ugyanebben a bejegyzésben a pontosabb meghatározást tartalmazó 

„szegedi fûszerpaprika-ôrlemény” elnevezésû terméket is. A védelem biztosít-

ja, hogy az unióban nem lehet forgalomba hozni szegedi paprika néven olyan 

terméket, amely nem a megjelölt térségbôl származik. Az unió által védelem-

ben részesített mezôgazdasági termékek listája a http://ec.europa.eu/agricul-

ture/quality/index_fr.htm internetes címen tekinthetô meg.

A szegedi paprika hosszabb ideje küzdött az eredetvédelem megszerzéséért. 

Jaksa Lajos, az Országos Fûszerpaprika Tanács Egyesület elnöke tavaly janu-

árban egy szegedi konferencián elmondta, a magyar terméknek már nem csak 

a spanyol paprikával kell megküzdenie a piacon: az olcsó kínai paprika átvette 

a dél-afrikai, és lassan a dél-amerikai import pozícióját is.

A magyar fûszerpaprika-termelés a hetvenes években még több mint 5500 

tonna volt évente, a termelés a csúcsidôszakban 14 ezer hektáron történt. 2009-

es adatok szerint mindössze ezer hektár volt a termôterület, 2008-ban az or-

szágban 1500 tonna fûszerpaprika termett.

Magyar ízekkel 
ismerkedhet Brüsszel

Magyarország, az EU következô soros elnökeként kiemelt helyen szerepel 

azon a mezôgazdasági minivásáron, amelyet Brüsszelben a St. Catherine téren 

rendez az Európai Bizottság, a közös agrárpolitika jövôjérôl szóló nyilvános 

konzultációsorozat záróeseményéhez kapcsolódóan. A magyar megjelenést a 

Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Agrármarketing Centrum 

szervezi –– közölte a magyar agrártárca. A kiállításra kerülô, kosárba rendezett 

termékkompozíciót olyan hagyományos magyar élelmiszerek, hungarikumok 

alkotják, amelyek már elnyerték az európai uniós oltalmat, illetve közösségi 

ol-talmuk megszerzése folyamatban van.

Ezek mellett a Kiváló Magyar Élelmiszer, valamint a Hagyományok-Ízek-

Régiók (HÍR) védjegyet elnyert hagyományos, illetve tájjellegû termékeket is 

megismerhetnek a brüsszeliek.

Így kapható lesz a vásáron pálinka, tokaji bor, szikvíz, makói vöröshagyma, 

hajdúsági torma, kalocsai vagy szegedi fûszerpaprika ôrlemény, gyulai kol-

bász, csabai kolbász, szegedi téliszalámi, Piros Arany, tepertôs pogácsa, kunsá-

gi perec, matyó kalács, pászkakalács. Néhány magyar biotermék is feltûnik 

majd, például kecskesajt, méz és lekvár.

A kulturális program nyitóelôadásán a Tápiómente Táncegyüttes lép fel, 

csárdással, üveges tánccal és verbunkossal. A táncosoknak ôsi magyar hang-

szereket megszólaltató autentikus zenekar húzza a talpalávalót.

Hátrányos megkülönböztetés
Demeter Judit, az Egyenlô Bánásmód Hatóság (EBH) elnöke állítja, a kü-

lönbözô felmérések szerint Magyarországon a megkérdezettek elsô helyen 

említik az életkort, mint a hátrányos megkülönböztetés alapját. Az EBH ta-

pasztalatai szerint Magyarországon a leggyakoribb negatív elôítélet az életkori 

feltételt meghatározó álláshirdetés, az alkalmazás megtagadása, mert az idô-

sebb álláskeresô nem tudna beilleszkedni a „fiatalos” csapatba, az idôsebb vagy 

nyugdíjas foglalkoztatottnak ugyanolyan munkakörben alacsonyabb bér és 

juttatások nyújtása, és a létszámleépítés esetén az idôsebbek jogviszonyának 

megszüntetése.

Az álláskeresés idôszakában fontos a közösség, a család, a barátok szerepe - 

mondja Galamb-Kassa Gabriella, Közép-magyarországi Regionális Munkaü-

gyi Központ munkatársa. Bizonyos esetekben érdemes szakember segítségét 

kérni, aki énerôsítô támogatással segít feldolgozni az átélt kudarcokat és a 

bennünk rejlô erôsségek feltárásával a sikeres továbblépéshez is hozzájárul -

sorolta a szakember.

Változtatni nem könnyû, már harminc felett sem ––- ismeri el. Ugyanakkor 

ötvenesen is lehet új életet és karriert kezdeni, de ez az átlag számára legtöbb-

ször nehezen valósítható meg. Nem könnyû a feladat: a rendszer kilöki magából 

azt, aki nem elég erôs. Jelenleg a munkaerô-piaci tápláléklánc alján az idôseb-

bek állnak. Sajnos a farkastörvények szerint valamiben nekik is változniuk 

kell, mert a világ nem fog hozzájuk alkalmazkodni –– írja a napilap az ötvenes 

álláskeresôk problémáit bemutató cikkében.

Megmenekült Tokaj, nem lesz 
szénerômû Tôketerebesen

Nem épülhet meg a tôketerebesi (trebosovi), a magyar határtól 17 kilomé-

terre tervezett szénerômû –– döntöttek immár jogerôsen is a szlovák hatóságok. 

A káros hatások leginkább hazánkat érintenék, mégpedig a világörökségnek 

számító Tokaj-hegyalja régiót és a Zemplén területeit. Ezzel egy 2006 óta fe-

nyegetô veszélyforrástól menekült meg Északkelet-Magyarország –– közölte 

szerdán a magyar Greenpeace.

Korábban már több helyi civil szervezet is tiltakozott az építkezés ellen, de 

sajnos a többszöri fenyegetések után nem mertek tovább kampányolni. Volt 

olyan aktivista, akinek döglött patkánnyal üzentek a szénerômûben érdekeltek. 

tartalékos rendszer. Elmondta, hogy a Sajó folyón történ áradás idején a nyáron 

a honvédség csak 18 tartalékost tudott volna a gátakra küldeni. A honvédelmi 

miniszter már jóváhagyta azt a tervezetet, amelynek alapján 2014-ig 6-8 ezer 

emberbôl álló önkéntes tartalékerôt jönne létre.

A laktanyák ôrzését azonban már 2011-tôl önkéntes tartalékos katonák fog-

ják átvenni, mert Hende Csaba szerint elfogadhatatlan, hogy a honvédség saját 

magát sem tudja megvédeni és ôrizni. A laktanyákat olyanokra fogják bízni, 

akik lövészkiképzést kaptak.

Hende Csaba arról is beszélt, hogy tartalékosok nélkül nincs mûködôképes 

hadsereg. Több ország –– Svájc, Finnország –– példáját említette, amelyekben 

van kiképzett és mozgósítható tartalékhaderô.

Csaknem hetvenezren látták 
a Munkácsy-trilógiát Pécsett

Hatvanhatezer látogatót fogadott a Munkácsy Mihály három legjelentôsebb 

bibliai témájú festményét bemutató, hétvégén zárult kiállítás Pécsett. Az Ecce 

Homo, a Golgota és a Krisztus Pilátus elôtt címû alkotás együtt elôször és felte-

hetôen utoljára volt látható a baranyai megyeszékhelyen. A monumentális alko-

tásokat kezdik el csomagolni: feltekerve, speciális hûtôládákba helyezve, hû-

tôkamionnal szállítják a Nemzeti Galériába ôket. Pécs mintegy harmincmillió 

forintot költött arra, hogy eleget tegyen a kiállítás szigorú feltételeinek. A há-

rom festményt egy nagyobb Munkácsy-kiállításon hamarosan bemutatják a 

fôvárosban is

Az Ecce Homo, a Golgota és a Krisztus Pilátus elôtt Munkácsy legjelentôsebb 

bibliai témájú festményeinek tekinthetôk. Közülük az Ecce Homo azért is kü-

lönleges, mert ez volt a mûvész utolsó képe, amelyet már nagy betegen készí-

tett. A trilógia bemutatásával Pécs immár másodszor tisztelgett a magyar mû-

vészettörténet egyik legnagyobb alakja elôtt, hiszen az Egyesült Államokban 

élô magyar üzletember, Pákh Imre gyûjteményébôl összeállított Munkácsy-

képek Amerikából címû kiállítássorozatnak 2006-ban a Dunántúl legnagyobb 

városa is egyik állomása volt.

Díjat nyert Milánóban 
a Szíven szúrt ország

A dokumentumfilm-csapatsport kategória legjobb alkotása lett a Szíven 

szúrt ország, a tavaly februárban Veszprémben meggyilkolt román kézilabdázó-

ról, Marian Cozmáról készült mozi a milánói sportfilmfesztiválon. A 28. Fede-

ration Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS) kedden véget ért se-

regszemléjén a Szíven szúrt ország az egyetlen magyar és az egyetlen kézilabda 

témában készült alkotás volt a döntôbe jutott 150 film között; kategóriájában 16 

film versenyzett.

A versenyre 103 országból küldtek be alkotásokat, a válogatókat öt kontinens 

14 országában rendezték meg, innen kerültek a filmek hét kategóriában az idei 

milánói döntôre. A Palazzo Giureconsultiban tartott díjátadó olyan díszvendégek 

jelenlétében zajlott, mint Alberto Tomba háromszoros olimpiai bajnok olasz 

síelô, Rafael Nadal spanyol teniszezô, Clint Eastwood amerikai színész és 

Livio Berruti olimpiai bajnok olasz atléta.

A Szíven szúrt országot a díjátadó gálán az alkotás egyik rendezôje (és vágó-

ja) Csillag Manó képviselte, aki a fesztivál meghívására vett részt az esemé-

nyen. A film rendezôje volt Babos Tamás, Kálomista Gábor, Kivés György 
és Vecsernyés János is.

Az idei seregszemle döntôjébe olyan nagy nevû sportszerkesztôségek és 

sportcsatornák alkotómûhelyeibôl kerültek be mûsorok, mint az Eurosport, az 

ESPN, az ESPN Classic, a La Gazetta dello Sport, a World Olympians Associa-

tion, a RAI Radiotelevisione Italiana vagy a TVE/RTVE Televisión Espanola.

Hende: 13 milliárdba kerül 
az afganisztáni misszió bôvítése
Bár az elôzô kormányfô az új kabinet kontójára ígérte meg az afganisztáni 

magyar békefenntartó misszió létszámának bôvítését, Magyarország teljesíteni 

fogja a NATO-val szembeni vállalásait és kötelezettségeit –– jelentette ki hon-

védelmi miniszter a Koszovóból hazaérkezô katonák visszatérése alkalmából 

tartott ünnepségen Szolnokon. Hende Csaba a szolnoki helikopterbázison ren-

dezett eseményen újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: a Bajnai Gor-
don volt kormányfô ígéretében szereplô 200 újabb katona kiküldése mint-egy 

13 milliárd forintjába kerül Magyarországnak. Ennek fedezetét azonban az 

elôzô kormány nem biztosította, így ez a feladat a jövô évi költségvetést terheli 

majd.

Ugyancsak a jövô évi költségvetést terheli több mint 20 milliárd forint, az 

összeg az elôzô ciklusban halmozódott fel a katonai objektumok ôrzésének ren-

dezetlen számláiból –– mondta a miniszter, jelezve, októberig a honvédség 

összes cégének átvilágítása befejezôdik. Mint mondta, várhatóan elôkerül még 

néhány „csontváz a szekrénybôl”, különös tekintettel arra, hogy a vizsgálatok 

eddigi részeredményei között is akadnak „elgondolkodtató” adatok.

Az MH KFOR kontingens 2. váltásának úgynevezett visszafogadó ünnepsé-

gén a tárcavezetô beszédében méltatta a féléves koszovói kiküldetésbôl au-

gusztus folyamán hazatért 211 katona munkáját. Azt mondta: „sikerrel elvé-

gezték feladatukat, sokszor többet is annál, mint ami kötelezô lett volna 

számukra”. A KFOR a Koszovóban tevékenykedô, a NATO parancsnoksága 

alatt mûködô nemzetközi békefenntartó haderô.

A külszolgálat ma a magyar haderô legkomolyabb, legnehezebb és legfele-

lôsségteljesebb kihívásai közé tartozik –– jelentette ki a tárcavezetô. A kor-

Átcsúszott 
a cenzúrán

Pedig lenne miért utcára menni –– 

összegzi a hazai közállapotokat Gréczy 

Zsolt a Népszavában ––: a demokrácia 

tönkretételéért, a gazdaság lezúzása mi-

att, a korlátozott sajtószabadság okán 

százezrek gondolhatnák úgy, az utcán a 

helyük.

A vizionált százezrek (valószínûleg 

Gyurcsány Ferenc fáradt nyugdíjasaira 

gondol a szerzô) azonban nem mentek ki 

az utcára. Csak az elégedetlenkedôk ke-

mény magja gyûlt össze a múlt hét végén 

egy újlipótvárosi jurtában, ahol a szem-

lôhegyi proletár vezetésével zászlót bon-

tott az MSZP legújabb platformja, a De-

mokratikus Koalíció. (A tömörülés elsô 

ülésén az ötletgazda exkormányfô, majd 

Vitányi Iván, illetôleg Horváth Csaba 

mondott programbeszédet.) A szerzônek 

azonban látnivalóan ennyi is elég volt ah-

hoz, hogy észrevegye a demokrácia tönk-

retételét és a gazdaság lezúzását bizo-

nyos apró jelekbôl, s azt aztán „a 

korlátozott sajtószabadság okán” megírta 

a Népszavában. A furfangos Gréczy még 

azt is belecsempészte a cenzúrázott lap-

ba, hogy „Orbán már ott tart, hogy nem-

zettestvérekrôl beszél”. A logika itt va-

lószínûleg az, hogy csak egy tönkretett 

demokráciában lehet nemzettestvérekrôl 

beszélni… Természetesen ez is mar-

haság, mint ahogyan a leleplezônek szánt 

cikk mondanivalója. A kákán is csomót 

keresôk szánalmas igyekezete. Már 

miért ne lehetne kimondani, leírni a szót, 

hogy nemzettestvérek? Csupán, mert azt 

mások már más szövegkörnyezetben és 

rossz értelmezésben használták? Szerin-

tem éppen hogy vissza kell adni a szó-

összetétel eredeti, ôszinte tartalmát. 

Rossz, aki rosszra gondol, kolléga.

„A demokrácia tönkretételérôl, a gaz-

daság lezúzásáról” még anynyit: talán 

tényleg lenne miért utcára menni… 

Gyülekezô az Apró-villánál! 

Tragédia plusz áfa
Jelek szerint a vörösiszap-lavina tovább 

duzzad –– igaz, szelídebb formában, már 

nem utcákat, házakat elárasztva, hanem 

a jog mezején. Kolontár és Devecser kör-

nyékén most az okoz riadalmat, mibôl 

fizetik majd ki az itt lakók a jogi kép-

viseletüket ellátó Magyar György ügy-

védi iroda beharangozott számláit. Egyes 

hírek szerint, ha a pórul járt emberek 

megnyerik a Mal Zrt. ellen indított pert, 

akkor a megkapott pénz 13 százaléka 

sikerdíj címén az ügyvédi irodát illeti –– 

holott eredetileg arról volt szó, hogy 

semmit sem kell fizetniük. A sztárügyvéd 

vonatkozó nyilatkozatát („Az ügyvédi 

megbízásokat a bíróságnak be kell nyúj--

tani, és ez alapján döntenek a perkölt-

ségrôl”) nehéz értelmezni, mint általában 

a jogásznyelvet. Magyar azzal nyugtatja 

az érintetteket, hogy pernyertesség ese-

tén a költségeket (vagyis a sikerdíjat is) 

a károkozó fizeti… Az viszont tényleg 

belezavar a képbe, hogy ötvenezer forint 

(plusz áfa) óradíjas számlával ijesztgetik 

azokat, akik a jogerôs ítélet elôtt fel-

mondják a megbízást. Szintén meghök-

kentô, amit a Magyar Hírlap ír: Deve-

cserben kizárólag Magyar György 

irodáját ajánlgatták a szerencsétlen em-

bereknek, más iroda szóba sem került. 

Megszólalt az ügyben a Fôvárosi Ügy-

védi Kamara is, megtudtuk, ilyen eset-

ben nincsenek szabott árak, minden alku 

kérdése. Meg persze az erkölcsé, szól a 

mondat második fele.

Bárhogyan van is, szomorú, hogy a pénz 

nem csupán adományok formájában je-

lenik meg a legújabb kori magyar ka-

tasztrófa színhelyén. Csak remélni lehet, 

hogy csupán valami értelmezési zavar 

folytán látjuk most még szomorúbbnak, 

még vörösebbnek ezt a tragédiát.

Pilhál György (Magyar Nemzet)
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A MÁÉRT és a holnapért 
(Folytatás az 1. oldalról)

Emellett rendszeresen ülésezik majd 

az • oktatási és kulturális, • a gazda-

ságfejlesztési és önkormányzati, va-

lamint a • szórványbizottság.

Orbán Viktor miniszterelnök a Ma-

gyar Állandó Értekezleten kijelentet-

te, hogy tárgyilagos és realista nem-

zetpolitikára van szükség, aminek ki-

indulópontja, hogy egy percre sem 

felejtjük el, miszerint az egységes 

magyar nemzet  létezik. 

A nagy nemzetek három könyvben 

írják az életrajzukat, a tetteik, a sza-

vaik és a mûveik könyvében – mond-

ta a miniszterelnök, beszédében. Tör-

ténelmi tény, hogy a magyar nemzet 

túlélte „megcsonkítását”, ezért min-

den oka megvan arra, hogy úgy gon-

dolja: a nagy nemzetek sorába tarto-

zik. Egy ország nagyságának a mér-

céje azonban nemcsak lélekszám vagy 

terület, hanem a lelkierô és egység 

kérdése is. Az elmúlt évtizedek, de 

különösen az utóbbi hat év azt mutat-

ta, hogy a lelkierô megvan bennünk, 

azonban az egység sokszor hiányzik. 

Ennek bizonyítéka, hogy a Magyar 

Állandó Értekezlet hat évig nem ült 

össze.

Visszautalva korábbi gondolatmene-

tére, úgy folytatta: a kérdés az, 

hogy a tettek, a szavak és a mûvek 

könyvét külön vagy együtt írjuk. 

Véleménye szerint a MÁÉRT azt 

bizonyítja, hogy utóbbira megvan 

a szándék.  A 2004. december 5-

i kettôs állampolgárságról szóló 

népszavazással kapcsolatban 

megjegyezte, az akkor hatalmat gya-

korlók arra akartak rávenni bennün-

ket, hogy külön-külön írjuk a magyar 

nemzet nagy könyvét. A 2010-es par-

lamenti választás viszont válaszolt 

2004. december 5-re, és szakított a 

beteges gondolkodásmóddal.

Orbán Viktor beszédében kitért a 

magyar nemzetstratégia közvetlen 

nemzetközi környezetére is. Meglátá-

sa szerint, ami a világban ma zajlik 

valójában egy nagy lehetôség számunk-

ra, amit együtt képesek lehetünk be-

váltani. Ehhez három dolog szüksé-

ges: lelkierô, éleslátás és elôrelátás. 

Minden, ami körülöttünk történik nem 

válságra, hanem a világ újrarendezô-

désére utal. A feladat ennek a nagy 

átrendezôdésnek a megértése. A vál-

ságok üzenete pedig az, hogy meg 

kell újulni, és a dolgokat bátran át 

kell alakítani.

A miniszterelnök úgy látja, olyan 

történelmi korszakban kell most meg-

találnunk a helyes nemzetstratégiát, 

amilyen az ipari forradalom utáni 

volt. Az ipari forradalom új techno-

lógiákat hozott létre, amelyekhez nem 

mindenki fért hozzá egyenlô eséllyel. 

A kisebb népességgel, és területtel, 

vagy más ipari kultúrával bíró álla-

moknak módjuk nyílt arra, hogy az 

indokoltnál nagyobb befolyást gyako-

roljanak a világgazdaságra. 

Azonban a globalizáció egyik követ-

kezménye – tette hozzá Orbán Viktor 

–, hogy a technológiai tudás szabadon 

áramlik a világ egyik sarkából a má-

sikba. Nekünk, magyaroknak, a nyu-

gati civilizáció megváltozott gazdasá-

gi és politikai körülményei között kell 

megfogalmaznunk a Kárpát-medence 

és a magyar nemzet stratégiáját. Alá-

húzta, tudomásul vették ezeket a té-

nyeket, és mindez visszaköszön a kor-

mány politikájában. „Nyugati zászló 

alatt hajózunk, de a világgazdaságban 

keleti szél fúj” – jegyezte meg a 

kormányfô.

Orbán Viktor arra is felhívta a fi-

gyelmet, hogy a lehetôségek kihasz-

nálása erkölcsi kötelesség. „Ez az egy 

év áll rendelkezésünkre, hogy Magyar-

országot megújítsuk” – fogalmazott, 

hozzátéve „amit nekünk folytatnunk 

kell, az a magyar ország, a MÁÉRT 

összefüggésében pedig a magyar 
nemzet megújításának a politikája”. 

Fontos tudomásul venni, hogy a régi 

ösztönök és eszközök, vagy azoknak 

egy része nem mûködik, félrevezetô. 

Másképpen kell gondolkodni és csele-

kedni. A megújulás egy évéhez há-

rom dolog szükséges feltétlenül. Meg 

kell ôrizni egyrészt a lelkierôt, más-

részt azt az egységet, amelyet a ma-

gyar nép létrehozott az elmúlt válasz-

tásokon, harmadrészt pedig az akció-

képességet, az éleslátást és a gyorsa-

ságot.

A miniszterelnök beszédében a 

nemzetközi kapcsolatokat említve le-

szögezte, arról szó sem lehet, hogy 

nemzetpolitikai szempontjainkat bár-

milyen külpolitikai reláció alá rendel-

nénk. Hozzátette azt is, hogy a magyar-

országi politika után a nemzetpolitika, 

és utána rögtön egy Közép-Európa 

politika megteremtése is érdekünk.

Az ülésen elfogadott Zárónyilatkoza-

tot, melyet a MÁÉRT ülésén részt ve-

vô szervezetek képviselôi valameny-

nyien aláírták, teljes terjedelmében 

közöljük.

A Magyar Állandó Értekezlet
IX. ülésének zárónyilatkozata

2010 áprilisi választások politikai és 

társadalmi következményei lehetô-

séget teremtenek a magyar nemzet 

határok feletti újraegyesítésére. Az 

új politikai rend összekapcsolja a sok-

színû magyar nemzetet, amelynek 

egyenrangú tagjai a magyarországi, a 

Kárpát-medencei, valamint a diaszpó-

rában élô magyarok. A nemzetpoliti-

kában megvalósuló fordulat egy meg-

újult szemléletet tükröz, amelynek 

értelmében az elhanyagolt magyar–

magyar kapcsolatokat az egymás 

iránti felelôsségvállalás váltja fel. A 

múlt lezárásának jegyében a 2004 óta 

mellôzött Magyar Állandó Értekezlet 

2010. november 5-i ülésével folytatja 

mûködését. A magyar–magyar kap-

csolatok a nemzeti csúcstalálkozó ke-

retében újra méltó módon teljesed-

hetnek ki az összetartozás-tudat erô-

sítése, az önazonosság megôrzése, a 

nemzeti integráció megvalósítása ér-

dekében. A MÁÉRT a nemzeti érdeke-

ink képviseletére alakult legitim ma-

gyar szervezetek párbeszédének in-

tézményesített fórumaként a közös 

gondolkodást és a magyar nemzetet 

érintô döntések közös meghozatalát 

szolgálja.

Az ülésen elhangzottakat összegezve 

a MÁÉRT tagjai az alábbi elvekben és 

célokban állapodnak meg:

– Üdvözlik a budapesti kormány 

eddigi nemzetpolitikai tevékenységét. 

Egyetértenek abban, hogy a megho-

zott döntések, úgymint a Nemzeti 

Összetartozásról szóló törvény, vala-

mint a magyar állampolgárság köny-

nyített megszerzésének lehetôvé té-

tele a külhoni magyarság számára, 

valóban a nemzeti összetartozás erô-

sítését szolgálják. Szintén örömmel 

fogadták a MÁÉRT összehívását, és 

megállapodnak a korábban is mûködô 

szakbizottsági rendszer újraindításá-

ban. A továbbiakban a következô 

szakbizottságok kezdik meg munkáju-

kat:

• külügyi és jogi szakbizottság,

• oktatási és kulturális szakbizott-

ság,

• gazdaságfejlesztési és önkormány-

zati szakbizottság,

• szórvány szakbizottság.

 Állást foglalnak az autonómia 

különbözô formái mint stratégiai 

célkitûzés mellett, mivel ezáltal látják 

leginkább biztosítottnak azt, hogy 

magyarként teljes életet lehessen élni 

a Kárpát-medencében, és ezt tekintik 

a határon túlra szakadt magyarság 

nemzeti megmaradása legfôbb 

biztosítékának.

– Kifejezik meggyôzôdésüket, hogy 

a magyar állampolgárság könnyített 

megszerzésének lehetôsége új esélyt 

jelent a magyarság számára. A kultu-

rális értelemben összetartozó nemze-

tet ez a jogszabály közjogi egységgé 

formálja.

– Megállapodnak abban, hogy köny-

nyített honosítás bevezetésével össz-

hangban a szomszédos államokban 

élô magyarokról szóló törvényt is mó-

dosítani szükséges, valamint hogy az 

oktatási-nevelési támogatást újra az 

óvodásokra is kiterjesztik.

– Hangot adnak abbéli meggyôzô-

désüknek, hogy a 2011-es soros ma-

gyar EU-elnökség történelmi lehetô-

ség az egész magyar nemzet érdeke-

inek képviseletére, értékeink felmu-

tatására, tekintélyünk helyreállításá-

ra. Ezért kívánatos a hagyományos 

kulturális sokszínûség elvének elô-

térbe helyezése, illetve az összekap-

csolódást segítô regionalizmus támo-

gatása. Hangsúlyozzák továbbá, hogy 

kiemelten támogatják Horvátország, 

Szerbia és Ukrajna európai integrá-

cióját.

– Megnyugvással állapították meg, 

hogy az új szlovák kormány mentes a 

nacionalizmustól, ám sajnálatukat fe-

jezik ki, hogy az új kormánykoalíció 

eddig nem tette meg a bizalom hely-

reállításához szükséges lépéseket. A 

tagok elítélik a szlovák államnyelvtör-

vényt, diszkriminatív, félelemkeltô 

szellemisége miatt. Megállapítják, hogy 

a törvény, a tervezett módosítások 

ellenére, továbbra is tartalmazza a 

kisebbségi magyar nyelvhasználatot 

korlátozó rendelkezéseket, szankció-

kat. Reményüket fejezik ki, hogy a 

szlovák kormány figyelembe fogja 

venni a Joggal a Demokráciáért Eu-

rópai Bizottság (Velencei Bizottság) 

ajánlásait a jogszabály módosításakor. 

A résztvevôk kijelentik, hogy a jövô-

ben is elutasítanak minden olyan in-

tézkedést, amely hátrányos megkü-

lönböztetést alkalmaz a magyarság 

tagjaival szemben.

– Reményüket fejezik ki, hogy Ro-

mániában hamarosan elfogadásra ke-

rül az új oktatási törvény, amely szá-

mos ponton javítja a magyar oktatás 

helyzetét. Meggyôzôdésük, hogy a 

teljes körû anyanyelvû oktatás bizto-

sítása, a többségi nyelv sajátos prog-

ram szerinti tanítása, illetve az iskola-

rendszer decentralizációja és az isko-

lákkal kapcsolatos döntések átadása a 

helyi közösségeknek kiemelten segíti 

a magyarság boldogulását a többségi 

társadalmakban. Továbbra is szorgal-

mazzák az állami magyar egyetem 

visszaállítását. Ugyanakkor a tagok 

sürgetik a kisebbségek jogállásáról 

szóló törvény véglegesítését olyan 

formában, hogy az megteremtse a 

nemzeti közösségek kulturális auto-

nómiájának közjogi keretét. Fontos-

nak tartják továbbá a romániai régiók 

átalakítására vonatkozó kezdeménye-

zést, és elvárják, hogy ez elôsegítse a 

magyarok által jelentôs számban la-

kott régiók – kiemelten a Székelyföld 

– sajátos közigazgatási jogállásának 

kialakítását.

– Üdvözlik a közvetlen demokrati-

kus választás útján megalakult új vaj-

dasági Magyar Nemzeti Tanácsot. A 

kulturális autonómia ezen szervének 

létrejötte elôremutató és biztató jel az 

egész Kárpát-medencei magyarság 

számára. A konferencia résztvevôi 

remélik, hogy az MNT a gyakorlatban 

is érvényesítheti a törvényben elôírt 

jogosítványait, és megkapja az ehhez 

szükséges költségvetési támogatáso-

kat. Reményüket fejezik ki továbbá, 

hogy a vajdasági magyarokra nézve 

hátrányos – észak-bácskai és észak-

bánáti – közigazgatási körzethatárok 

mielôbb módosításra kerülnek.

– Fontosnak tartják, hogy a legu-

tóbbi ukrajnai helyhatósági választá-

sok eredményeként létrejövô képvi-

selôtestületekben – városi, járási és 

megyei szinten – jelen van a magyar 

érdekképviselet. Egyben aggodalmu-

kat fejezik ki a kárpátaljai magyar 

oktatás helyzete miatt. A magyar tan-

nyelvû iskolák érettségizôi számára 

továbbra sincs biztosítva az anyanyel-

vû szaktantárgyi emeltszintû érettsé-

gi vizsga lehetôsége, aggasztó a ma-

gyar tannyelvû egyházi líceumok hely-

zete is.

– Támogatják a muravidéki magyar 

közösség érdekeit szolgáló általános 

szlovéniai nemzetiségi törvény elfo-

gadását.

– Üdvözlik a magyar kormány el-

kötelezettségét a szórványkérdést, il-

letve a diaszpórában élôk megszólí-

tását illetôen. Felhívják a figyelmet 

arra, hogy szükséges egy, a nyugati 

magyar országos szövetségekkel kö-

zös cselekvési terv kidolgozása a nyu-

gati magyarság megmaradása érde-

kében. A Nemzeti Regiszter létreho-

zása, valamint egy, a megfelelô anya-

gi forrásokkal rendelkezô szórvány-

stratégia a nemzet minden tagjának 

érdeke.

– Felhívják a figyelmet az 1956-os 

forradalom és szabadságharc méltó, 

nemzeti identitásunkat erôsítô 55. év-

fordulójának megünneplésére, a világ 

magyarságának bevonásával.

– Felhívják a figyelmet a 2011–12-

ben esedékes népszámlálások fontos-

ságára, és hangsúlyozták a magyar 

önazonosság megvallásának jelentô-

ségét.

Budapest, 2010. november 5.

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
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BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
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Ingatlan adás-vétele és bérlése
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Örökség ügyek
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kaphatók.
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Rendezvényekre

bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
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Tel: 9569-2111
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A magyar hegedûvirtuóz 
2010. december 17-én, 
pénteken este 8 órától az 
Opera koncerttermében lép 
fel.

* * *
A Carnegie Hallban adott koncertje 

után vagy húszan fagyoskodtak az aláí-

rására várva a hátsó kijárat elôtt. Volt 

köztük egy japán hölgy, aki mesélte, 

hogy az internetes ismerkedési fóru-

mon, a Facebookon külön rajongótábora 

van. Megnéztem, és a 90 százalékuk 

külföldi.

Nincs ebben semmi extra. Engem 

otthon viszonylag ritkán látni. Majdnem 

25 éve élek Brüsszelben, Magyarorszá-

gon átlagban évente jó, ha egy koncer-

tem van. Nem hívnak annyit, mint test-

véremet, Tonyt, és hát szerencsére 

azért elég sûrû a programom is. Bár a 

magyar közönséggel mindig mindenhol 

találkozunk, és bizony mindig fejtörést 

is okoz összeállítani nekik a programot. 

Sokan volt 56-osok. Egy prímástól ôk 

mindig azt várják, hogy klasszikus ci-

gányzenét játsszon. Még ha mindenben 

nem is tudok megfelelni nekik, azért 

mindig különös érzés a velük való ta-

lálkozás egy-egy fellépés után. Most itt 

ezen a turnén is North Carolinában, a 

Duke Egyetemen adott koncert után is 

az elsô akivel találkoztunk magyar volt.  

A kedvencem egy Los Angeles-i néni 

volt, alig túl a 90-en, és minden amerikai 

fellépésemre eljött. Szegény nemrég 

halt meg, sajnos nem hagyott rám sem-

mit…

Mikor játszott elôször Amerikában? 

Épp 10 éve volt egy nagy buli a Cent-

ral Parkban, ahol Quincy Jones meg-

hívására játszottam. Utána többször is 

muzsikáltam az országban. New York-

ban felléptem a Lincoln Centerben is, 

de 2006-ban már szerepeltem itt a Car-

negie Hallban, igaz, az akkor egy jóval 

kisebb terem volt. Éppen azért nagyon 

meglepett és meg is hatott, hogy a 

mostani koncert telt házzal ment. Hála 

istennek úgy éreztük a színpadról, hogy 

a közönség jól szórakozott. (Ezt bizo-

nyítja az állva tomboló közönség is –– a 

szerzô.) Tudtuk, hogy a jiddisül éneklô 

Myriam Fuksszal, Michel Camilo 
zongoravirtuózzal, és Iva Bittová éne-

kesnôvel adhatunk valami izgalmasat 

New Yorknak.

A mûsor változatossága ellenére is 

Roby LAKATOS SYDNEYBEN!
engem leginkább egy jazzkoncertre 

emlékeztetett. Jiddish és roma zenei 

betétekkel, csak elenyészô klasszikus 

zenei feldolgozással.

Ez nem jazz volt. Amit én csinálok an-

nak az a neve, hogy „unorthodox ci-

gányzenefúzió”. Camilo szereplésével 

természetesen jazzt is játszottunk, de ez 

az egész alapvetôen egy mûfajok keve-

redésébôl álló muzikális maszlag. Re-

ményeink szerint igényes és színvonalas 

stílusban, klasszikus zenedarabok ötvö-

zésével.

Szakcsi Lakatos Béla kollégája, a 

legismertebb hazai roma jazzmuzsikus 

önt a „cigányzene merénylôjének” is 

nevezte.

Ô sokszor nyilatkozza azt, hogy meg-

halt a cigányzene, meg hogy én vagyok 

az aki „kinyírta”. Amikor találkozunk és 

jókat beszélgetünk, mindig megkapom 

ezt tôle én is. Ami azt illeti, 20 éve el-

kezdôdött egy zenei revolúció, amely 

minden mûfajt érintett. A cigányzene 

viszont megrekedt ugyanazon a szinten. 

Ez engem nagyon idegesített, és elkezd-

tem kísérletezni: kicseréltem hangsze-

reket, a gitárral és a zongorával új ele-

meket kezdem beépíteni. Megpróbáltam 

a klasszikus zenét, a jazzt és a roma 

muzsikát ötvözni. Amikor a dolog mû-

ködni kezdett tudtam, ez is valódi ci-

gányzene, csak más formában. Az igaz, 

hogy Pesten eltûntek az olyan helyek, 

ahol lehetett igazi cigányzenét hallgatni, 

de amit én elkezdtem a 80-as évek kö-

zepén, az egyfajta megújítása volt a 

tradicionális cigányzenének. Annak el-

lenére, hogy vannak új stílusú tehet-

séges fiataljaink –– például a Besh o 

drom együttes, Palya Bea cimbalmosa, 

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

a Lukács Miki, vagy Balogh Kálmánék ––, sajnos 

Magyarországon nem alakultak ki olyan új zenei ká-

véházak vagy éttermek, ahova az emberek azért mennek, 

hogy ilyen típusú modern cigányzenét hallgassanak.

Ezért is alapítottak barátaival inkább Brüsszelben mu-

zsikus kocsmát?

Alapvetôen igen. Úgy éreztem, hogy az etnikailag ke-

vert Brüsszel jó terep lehet erre. Még nem voltam 20 

éves, amikor egy szerzôdéses meghívással elutaztam 

Belgiumba. Liege-ben hét hónapig zenéltem, ez elég volt 

ahhoz, hogy megalakítsam az elsô zenekaromat. A kez-

deti sikerek hatására felbátorodtam, és egy üzletember 

barátommal közösen megcsináltuk azt a brüsszeli étter-

met, amely a rákövetkezô évtized egyik legkedveltebb 

mûvésztalálkozó-helyévé vált. Tizenkét évig én feleltem 

a koncertek összeállításáért, amolyan zenei producerként. 

A két évvel ezelôtt bezárt Les Ateliers de La Grande Ile-t 

a mai napig világhírû étteremként említik. Kuncsaftjaink 

között a városban koncertezô aktuális világsztárok mel-

lett sokszor feltûnt legkedvesebb vendégem, Yehudi 
Menuhin is, akinek emberileg és szakmailag is renge-

teget köszönhetek. Például azt is, hogy nem sokkal a ha-

lála elôtt az Európa Parlamentben rendezett koncertjére 

meghívott vendégzenészként, és ott játszhattam az angol 

királynô és több más király elôtt is. Menuhin elképzel-

hetetlenül közvetlen és szerény ember volt. A 80. szüle-

tésnapja alkalmából rendezett nagy koncertje után, mint 

lovagot, a királyi palotába várták hivatalos vacsorára. 

Miután annak vége lett, a rá váró limuzint hozzánk irá-

nyította. Eljött egyenesen a királyi palotából! Rendelt 

egy nagy borscs levest, néhány vodkát, és a hajnali zárá-

sig maradt.

A bepöndörített bajusza ugyanúgy védjegye, mint a 

kritikusok által az ördög hegedûseként jellemzett be-

tyáros viszonya a hegedûhöz. Bonyolult dolog ilyen deko-

ratív arcszôrzetet kezelni?

Ez az egész csak egy hülyeségbôl kezdôdött. Az elsô 

albumom fotózása elôtt amíg vártam a beállításra, unal-

mamban játszottam a bajuszommal. Aztán amikor elké-

szült az egyik fotó, azt mondta a lemezkiadó pruducere, 

hogy ez kell neki. Azóta így maradt. Semmi gondom vele. 

Állítólag sok nôi rajongómnak ez is bejön, nem csak a 

muzsika. Közben –– mivel a család szerint nagyon 

hasonlítok egy nagy muzsikus elôdömre, Bihari Jánosra 
–– ez a bajusz egyben tisztelgés is felé.

Egy sikeres magyar cigányembertôl talán sokan elvár-

nák, hogy vállaljon valamilyen jószolgálati missziót a ro-

mák körében. 

Legutóbbi pesti koncertem –– ami tavaly nyáron, Pes-

ten, a Városháza Parkban volt –– teljes bevételét fela-

jánlottuk egy beteg kissrác kezelésére. Idônként csinálok 

ilyeneket, de nem szoktam nagydobra verni. Az, hogy 

milyen otthon cigánynak lenni? Meg hogy mekkora a 

rasszizmus? Ehhez nemigen van elég tapasztalatom, 

úgyhogy inkább nem is szoktam hozzászólni az ilyen dol-

gokhoz. Egy biztos, ha valaki muzsikus akar lenni, akkor 

ahhoz nem feltétlenül kell iskola. Külföldön még mindig 

jobban boldogulhat az ember, én is azért hagytam abba a 

konzervatóriumot egy év után, mert a lehetôséget nem az 

iskolapadban, hanem a terepen leltem meg.

Ez jelentheti azt is, hogy a megfiatalított zenészeivel 

elkészítik elsô közös albumukat is az idén?

Igen. Legalábbis ez a tervünk. De addig nem tudok 

semmi konkrétumról beszélni, amíg nem írjuk alá a sze-

zôdést a lemezkiadóval. Amit szeretnénk, hogy ennek a 

fiatal, alig 20-25 évesekbôl álló társaságnak a lendületét, 

energiáját és tehetségét érvényesítve valami szenzációs 

produkciót hozzunk létre. Talán lesz benne Bartók épp-

úgy, mint argentin tangó. 

Vágó Róbert  
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Kötelezôvé válik a kisebbségi nyel-

vek használata az ügyintézésben a Ro-

mán Posta kirendeltségeiben azokon a 

településeken, ahol a kisebbség szá-

maránya meghaladja a lakosság 20 

százalékát –– adta hírül a Krónika cí-

mû napilap. A Kolozsváron megjelenô 

újság Moldován Józsefet, a román 

távközlési minisztérium államtitkárát 

idézi, aki bejelentette, hogy a Román 

Posta igazgatótanácsa korábban elfo-

gadta a kisebbségi nyelvhasználatra 

vonatkozó határozatot, s jelenleg en-

nek kivitelezését vizsgálják.

Az államtitkár arra hivatkozva szor-

galmazta a határozat elfogadását, 

hogy a posta közszolgáltatást végez, 

így a Románia által is elfogadott Eu-

rópai Regionális és Kisebbségi Nyel-

vek Chartája értelmében köteles a 

kisebbségek nyelvhasználatát biztosí-

tani minden olyan helységben, ahol a 

kisebbség számaránya meghaladja a 

20 százalékot.

A román állami vállalat igazgatóta-

nácsa által elfogadott határozat felté-

telezi a kétnyelvû táblák, feliratok, út-

mutatók használatát, emellett az ügy-

felekkel kapcsolatba kerülô alkalma-

zottaknak ismerniük kell a kisebbség 

nyelvét.

Moldován József elmondta, hogy a 

határozat gyakorlatba való átültetése 

hosszabb idôt vesz igénybe, hiszen 

meg kell vizsgálni, mekkora többletki-

adást jelent a kétnyelvû táblák, feli-

ratok kifüggesztése. Emellett még ki 

kell dolgozni a formanyomtatványok, 

ûrlapok két- vagy többnyelvûségének 

módszertanát. Az államtitkár reméli, 

hogy az intézmény jövô évi költségve-

tésébe belefoglalják a többletköltsége-

ket, és már 2011 elején átültetik a ha-

tározat egy részét a gyakorlatba.

Az államtitkár szerint a Román Posta 

székelyföldi kirendeltségeinél esetle-

gesen már eddig is érvényesült a két-

nyelvûség, de az a fontos, hogy ez a 

teljes intézmény számára is kötelezô 

érvényû legyen.

* * *
Több mint két hónap után cújra visz-

szakerült a pozsonyi Szent Márton-

dóm tornyára a magyar királyi korona 

mása. A mûemléket az elmúlt he-

tekben felújították, újraaranyozták 

majd a dómban kiállították. „A korona 

visszahelyezése a dóm tornyára több 

órát vett igénybe. Az aranyozott mû-

emléket elôször egy deszkából készült 

rekeszbe tették, majd fokozatosan fel-

húzták a magasba és visszaszerelték a 

helyére” –– közölte Halko József, a 

pozsonyi püspöki hivatal szóvivôje. A 

Szent Korona aranyozott mását augusz 

tusban szerelték le a restaurátorok, 

majd felújították. A 150 kilogrammos, 

164 cm magas mûalkotást a felújítás 

után a templomban a nagyközönség is 

megtekinthette.

A nagy érdeklôdésre való tekintettel 

az eredetileg egy hétre tervezett kiál-

lításból egy hónap lett. A korona belse-

jében egy 1905-ös újságot is találtak, 

ekkor volt az alkotás utoljára leemelve 

a toronyról. Szintén találtak benne egy 

1846-ból származó színlapot, és egy 

1785-bôl származó pergament, mely 

részben megégett. Így valószínûsítik, 

hogy még az elôzô koronában is benne 

volt, mely egy 1833-as tûzvész során, 

lezuhant.

A mûtárgy rézlemezbôl készült, 164 

centiméter magas és mintegy 150 kilo-

gramm súlyú. Egy évszázada Wien-
stabl Móric helyi aranymûves mûhe-

lyében aranyozták be. A felújítás után 

akkor is kiállították a székesegyházban. 

Pozsony egyik meghatározó történelmi 

épületét, a Duna partján álló Szent 

Márton-székesegyházat július óta tata-

rozzák. Szakértôk szerint a tüzetes ál-

lagfelmérés után derül csak ki, milyen 

mértékû javításra és felújításra lesz 

szükség. A templom homlokzatán és a 

A multikultusz vége 
Nagy hullámokat vert a hír: Angela Merkel német 

kancellár kijelentette, hogy megbukott a multikulti mo-

dell. Szajlai Csaba ezt a „szentségtörést” az alakuló új 

világrend egyik jeleként értelmezi. Joggal. Olvasom a 

hírt, és dünnyögök: nahát, ha ezt nem Angela Merkel 

mondta volna ki, lenne nagy fasisztázás! De hát miért is 

kellett kimondania, hogy meztelen a király? Csak nem 

azért, mert tényleg meztelen? Ugyan már… Hanem 

mert „a létezô demokrácia” egyik alapszabálya, hogy 

választások elôtt és növekvô elégedetlenség közepette 

okos engedni a közhangulatnak. Még akkor is, ha alig 

vagyunk túl Thilo Sarrazin írásán, aki a Németországba 

bevándorló –– más kultúrából érkezô –– vendégmunká-

sokat élôsködôknek nevezte, de neki ezért még le kellett 

mondania vezetôi posztjáról, épp hogy máglyára nem 

küldte a liberális autodafé. Még furcsább az ügy, ha 

tudjuk, hogy maga a kancellár asszony is alig néhány 

nappal korábban még megdicsérte a kolozsvári Babes-

Bólyai Egyetem „multikulturális” voltát; azt a multikultu-

ralizmust, amely még azt sem tette lehetôvé, hogy a 

rektori és tanári szobákra magyar felirat is kerüljön…

Merkel asszony most megkövetelné a bevándorlóktól a 

németnyelv-tudást, sôt nemcsak azt, hanem a német kul-

túra elsajátítását, értékeinek megbecsülését is. Vagyis a 

német azonosságtudatot. Persze, mondhatjuk, mindez 

várható volt. A kívülrôl érkezô bevándorlók ellen foko-

zódott Nyugat-Európában az ellenállás; lettek légyen 

azok Svájcba érkezô ceyloniak, Szicíliában partra vetôdô 

afrikaiak, hollandiai muzulmánok, vagy még újabban 

Olasz- és Franciaországban életlehetôséget keresô cigá-

nyok. Pedig jól emlékszem, hogy néhány éve még Stras-

bourg polgármester asszonya is a magyarországi türel-

metlenséget vádolta a zámolyi gyilkosok odamenekülé 

séért, csupán azért, mert itthonról sanda erôknek sike-

rült elhitetni a franciákkal is, hogy nálunk a többség ül-

dözi a cigányokat.

Ennek a kérdésnek legalább két oldala van, s ezt nehe-

zen ismeri fel Európa. Egyrészt minden nemzetnek joga, 

hogy megteremtse és fenntartsa saját közösségét, saját 

kultúráját. Ezt a bevándorlóknak tudomásul kell ven-

niük. Másrészt viszont addig a határig, amíg nem okoz 

ütközést, biztosítani kell az ôshonos kisebbségek kultú-

rájának fennmaradását, hiszen ôk a szülôföldükhöz gyö-

keresedve fejlesztették ki életformájukat. A multikulti 

vadliberális felfogása annyira elmosta ezt a különbséget, 

hogy emlékszem, egyszer egy szlovén politikus felhábo-

rodott azon, hogy mi tizenhárom nemzetiséget ismerünk 

el. Ô csak kettôt: a magyart és az olaszt. Szerinte a mi 

„laza” hozzáállásunk mellett nem kerülhetô el, hogy 

elôbb-utóbb minden betelepülôt elismerjünk; elsôsorban 

az itt élô kínaiakat.

Ez év nyarán írott könyvemben, a provokáló címû 

Tépôzáras oroszlánszájban a helyzetet így foglaltam össze: 

„…a józan ész számára világos, hogy aki ott él közösségben 

egy adott területen, az jogosult az életkörülményeket megha-

tározni, aki pedig oda igyekszik, annak el kell fogadnia az ott 

élôk által kialakított együttélési szabályokat”. Csakhogy a 

Nyugat-Európába érkezô vendégmunkások nem egyszerû 

betelepülôk. Az elöregedô jóléti társadalom csábította is a 

külsô munkaerôt, olyan feltevéssel, hogy majd oda-vissza 

áramlás lesz a sorsuk. Persze nem így történt, s akkor lét-

rejött az egymást idegennek tekintô kultúrájú közösségek 

térbeli összetorlódásának konfliktusa. S a multikultusz közöt-

tük nem hidat épített, hanem csupán tûrésre –– tolerancia! –– 

biztatta a befogadó oldalt, s jól el is marasztalta, ennek hiá-

nyát hangsúlyozva.

A magyar történelem sok példát adhat hasonló helyzetek 

kezelésére. S mindaddig, amíg független ország voltunk, 

mûködôképesnek bizonyult történeti alkotmányunkba beta-

gozódó törvényeink szelleme. Ahogy korábban nem tettünk 

különbséget a magyar nemességen belül származás szerint, 

ugyanúgy a jobbágyfelszabadítással egyenjogúvá tett állam-

polgárokat sem különböztettük meg nemzetiségük alapján. A 

nomád törzsszövetség tagjainak egymás iránti szolidaritását 

Szent István még nyomatékosította is, amikor Intelmeiben az 

idegenek befogadásáról beszél. És ha azt nézzük, milyen meg-

oldatlan kérdés a nagy nyugati államok számára a betelepülô 

mohamedán kisebbség, akkor eszünkbe kéne jusson Abu 
Hamid al Garnáti mór utazó leírása, aki 1150 és 1153 között 

Magyarországon tartózkodván elmondja, hogy az itt élô mu-

zulmánok –– ahogy akkor nevezték: böszörmények –– nyíltan 

gyakorolhatják hitüket. Ezt már azért is állíthatja, mert ô ma-

ga is oktatta közöttük az arab imákat és a vallás elôírásait. 

Mindezt európai félszigetünk olyan államában, amelyrôl el-

mondja, hogy egyike a leggazdagabb keresztény országoknak. 

Magával II. Géza királlyal is vitatkozott a hithez fûzôdô 

szokásokról –– a borivás tilalmáról, sok ágyas tartásáról ––, de 

ahelyett, hogy türelmetlenséget váltott volna ki a koronás 

fôbôl, az országból távoztakor a király arra kérte, térjen is-

mét vissza. Egyszóval ilyen volt a mi keresztény királyságunk 

az idegenek felé. S amit a homogenizáló államok nem értenek 

meg: ettôl nem csorbul államunk magyar és keresztény volta. 

Ha pedig a legutóbb kialakult nagyobb és közénk tényleg más 

világot hozó közösségre, a kínaiakra gondolunk, népünk befo-

gadóképességét és hajlandóságát csak megerôsítve láthat-

juk.

A nemzetiségi kérdés csak akkor vált fekélyes sebbé, ami-

kor a minket gyarmatosító hatalom a magyarság megtörésére 

és kiirtására igyekezett felhasználni a velünk élôket. Érdemes 

tehát most folyó alkotmányozásunk során ezt a csoportér-

dekeket egymás mellé rendelô szemléletet átmentenünk és 

megôriznünk.

Kelemen András
(Magyar Hírlap)



torony borításán is elvégeznek néhány 

kisebb javítást.

1563 és 1830 között a pozsonyi dóm 

volt a magyar uralkodók koronázási 

temploma. Mai formáját 1877-ben 

nyerte el, helyén eredetileg román stí-

lusú templom állt. Templomhajóját 

1452-ben szentelték fel, majd a XV-

XVIII. században további mellékhajók-

kal bôvítették. Átfogó felújítási mun-

kálatokat utoljára mintegy fél évszá-

zaddal ezelôtt végeztek az épületen. A 

Szent Márton-székesegyház padlásáról 

került elô a XII. század derekán ke-

letkezett Pray-kódex, amely egyebek 

közt a legrégibb összefüggô magyar 

szövegemléket, a Halotti beszédet is 

magában foglalja.

* * *
Az ENSZ rangsora szerint Norvégi-

ában a legmagasabb az életszínvonal, 

ráadásul az északi ország már nyol-

cadszor került a lista élére. Az ENSZ 

nemzetközi jólétrôl, szegénységrôl, 

egészségrôl és oktatásról szóló össze-

foglalója szerint e egyre nehezebb be-

jutni a gazdag nemzetek klubjába.

Az olajban gazdag Norvégia –– 81 év 

várható élettartamával, 58 810 dollár 

éves átlagjövedelemmel és átlagosan 

12,6 iskolaévvel –– elsô helyre került 

az Emberi Fejlôdési Indexen (HDI). 

2001 óta ráadásul két kivétellel minden 

évben listavezetô volt. Nem minden 

kategóriában szerezte meg ugyan az 

elsô helyet (Liechtensteinben például 

az évi átlagjövedelem 81 011 dollár), 

Norvégia összesített teljesítménye 

mégis abszolút elsôbbséget tett lehetô-

vé számára az ENSZ Fejlesztési Prog-

ramjának (UNDP) éves rangsorában.

A következô négy helyezett Ausztrá-

lia, Új-Zéland, az Egyesült Államok és 

Írország lett. A rangsorolt 169 ország 

közül Zimbabwe került az utolsó hely-

re, Mozambik, Burundi, Niger és a 

Kongói Demokratikus Köztársaság 
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meg, miben vagyunk világelsôk!

Hogyan látja vajon a világ Magyar-

országot a neten elérhetô, angol nyelvû 

statisztikák alapján? A CIA World 

Factbook és a NationMaster adatai 

nem feltétlenül naprakészek, és még 

csak nem is feltétlenül precízek, de 

rengetegen tájékozódnak belôlük, és 

így jelentôsen alakítják a Magyaror-

szágról alkotott képet. Lássuk, miben 

vagyunk jók a külföld szemében!

Nem kell minden statisztikákban sze-

repelni –– van, hogy azokra a listákra 

lehetünk a legbüszkébbek, amelyekbôl 

kimaradtunk. Itt van például az egy év 

alatt kivégzett emberek száma: 2007-

ben Kína vezetett 470-nel, Irán (317) és 

Szaúd-Arábia (143) elôtt, de még az 

USA is befért a top 10-be 42 kivég-

zéssel. Az Amnesty International ada-

tai szerint egy évvel késôbb Kína 

megháromszorozta a kivégzések szá-

mát (1718), Irán is belehúzott (346), 

míg az örök harmadik Szaúd-Arábia 

kicsit visszavett (102). Magyarország 

0 kivégzéssel sehol, és erre igazán 

büszkék lehetünk.

Hasonló mértékû megkönnyebbülés-

re ad okot, hogy Magyarország egyál-

talán nem szerepel a patkányharapás 

miatt elhunytak számát összegzô sta-

tisztikákban. A WHO 2004-es adatai 

szerint Mexikóban, Kolumbiában, 

Brazíliában, Dél-Koreában és az USA-

ban is halt meg egy-egy áldozat pat-

kányharapás következtében, de mi eb-

bôl szerencsére kimaradtunk, csak 

úgy, mint az országban jelen lévô is-

mert terroristaszervezeteket számon 

tartó statisztikákból. Ez utóbbi listát 

néhány éve Afganisztán vezette, Pa-

kisztán állt a második, Libanon a har-

madik helyen, de még Franciaország 

és Japán is fel tudott mutatni egy-egy 

terrorszervezetet. Mi nem.

Vannak olyan nemzetközi összehason-

lítások is, ahol Magyarország a szürke 

középmezônyben foglal helyet, mégis 

érdekes, hogy kik elôzik meg, és kiket 

hagy maga mögött. Tudta-e Ön pél-

dául, hogy a kábítószerrel kapcsolatos 

visszaélések számát tekintve Magyar-

ország a 21. helyen áll? A listavezetô 

Németországban 100 000 lakosra 250 

000 drogügy jut (vagyis minden egyes 

emberre 2,5), míg nálunk csak 4786. 

Ehhez képest meglepô, hogy drogü-

gyekben megelôzzük az olyan fejlett 

országokat, mint Peru, Bolívia, Burma 

és Thaiföld.

A nagyhatalmakkal való összehasonlí-

tásban Magyarország sajnos a legtöbb 

statisztikában csúnyán alulmarad –– 

hogyan is vehetnénk fel a versenyt 

olyan, a piacgazdaság és a demokrácia 

építésében elôttünk járó, vagy egyéb 

okokból gazdag államokkal, mint az 

USA, Belgium vagy Kuvait? Mégis 

vannak olyan területek, ha nem is sok, 

ahol sikerült kiemelkedô eredménye-

ket elérnünk: rögtön itt a férfi-nô 

arány, ahol a világ 215 adatszolgáltató 

országából, ha holtversenyben is, de 

sikerült az elôkelô 203. helyet elcsíp-

nünk. Magyarországon egy nôre 0,91 

férfi jut, amivel Monacóval, Moldo-

vával, Grúziával és a Virgin-szige-

tekkel állunk egy szinten, és mege-

lôzünk szinte minden más országot. A 

listavezetô Katarban például minden 

egyes nôre 1,87 férfi jut, a második 

helyezett Kuvaitban 1,52, az Egyesült 

Arab Emirátusokban 1,43, de a nôk 

arányát tekintve Magyarország simán 

veri az USA-t, Nagy-Britanniát és a 

skandináv országokat is.

Óriási sikerként könyvelhetjük el azt 

is, hogy bár az egy fôre esô helikop-

terleszállók számát tekintve csak a 30. 

után. Zimbabwe, ahol a várható élet-

tartam mindössze 47 év, az egy fôre 

esô jövedelem pedig 176 dollár, már 

ötödik éve foglalja el a lista utolsó he-

lyét. Az azóta eltelt négy évtizedben 

Kongó, Zambia és Zimbabwe HDI-ér-

téke az 1970-es évek szintje alá esett 

vissza.

„Ezek az országok jól példázzák, mi-

lyen szörnyû hatást gyakorol a háború, 

az AIDS, és a rossz gazdasági illetve 

politikai vezetés” –– nyilatkozta Új-

Zéland volt miniszterelnöke, Helen 
Clarke, az UNDP biztosa.

A tanulmány célja, hogy a jövedelmen 

kívül szélesebb körû értékelést adjon 

az életszínvonalról. Az egészségügyet, 

oktatást, nemi egyenlôséget és politi-

kai szabadságot is magában foglaló 

felmérés vezetô szerzôje, Jeni Klug-
man szerint a világ nagy része drámai 

mértékû fejlôdésen esett át 1970 óta. 

Az átlagos várható élettartam 59-rôl 70 

évre emelkedett, az általános iskolai 

részvétel 55-rôl 70 százalékra ugrott, 

az egy fôre esô jövedelem pedig meg-

duplázódott, és mára meghaladja a 10 

ezer dollárt. A legnagyobb fejlôdés a 

legszegényebb országok némelyikében 

zajlott le.

„Összességében egészségesebbek, is-

kolázottabbak és gazdagabbak, és na-

gyobb hatalmuk van arra, hogy kine-

vezhessék és felelôsségre vonhassák 

vezetôiket” –– tette hozzá Klugman. 

„Néhány országban azonban súlyos 

visszaesés következett be, különösen 

az egészségügy területén, ami eseten-

ként több évtized fejlôdését tette sem-

missé. „A közelmúlt gazdasági világ-

válsága sokakat megrázott, különösen 

azokat, akik elveszítették állásukat.”

A rangsor készítésének 20 éve során 

a legtöbb helyezést elôrelépô országok 

közé tartozik Kína, amely az elmúlt öt 

évben nyolc helyet elôrelépve idén a 

89. helyre került. Az újdonsült fejlett 

országok különféle módon érték el 

sikereiket. „Sok nemzet úgy fejlôdött 

hosszú távon, hogy az egészségügyre 

és az oktatásra fektetett hangsúlyt. 

Mások a gyors gazdasági növekedést 

választották, ami viszont néha a kör-

nyezetvédelem fenntarthatóságát kér-

dôjelezte meg” –– áll a jelentésben.

Hat Szaharától délre fekvô afrikai 

országban és három volt szovjet tagál-

lamban a várható élettartam elmarad 

az 1970-es évek szintjétôl, fôként a 

HIV vírus miatt, illetve a volt kom-

munista országokban a felnôttek ke-

ményebb életkörülményei miatt.

Annak ellenére, hogy a jövedelmek 

jelentôs mértékben megugrottak, a 

szegény országok nem feltétlenül fej-

lôdtek gazdaságilag ugyanúgy, mint az 

egészségügy és az oktatás terén. A 

gazdag országok átlagosan gyorsabb 

gazdasági növekedést értek el az el-

múlt negyven évben, mint a szegény 

államok. A fejlett és a fejlôdô országok 

közötti megosztottság még mindig 

fennáll: néhány ország továbbra is a 

világ jövedelemelosztásának csúcsán 

maradt, és hozzájuk csak egy marék-

nyi olyan ország tudott csatlakozni, 

amelyek eredetileg szegények voltak” 

–– foglalta össze a tanulmány.

* * *
Köztudott, hogy Magyarországot 

vendégszeretô, dolgos emberek lak-

ják, itt a legjobbak a nôk, és mi adtuk a 

világnak a legtöbb Nobel-díjast. Illetve 

Ferenc Puszkaszt. De vajon milyen 

kép rajzolódik ki rólunk a világban, ha 

félretesszük a magunk költötte legen-

dákat, a hamis sztereotípiákat, és a 

Magyarországról elérhetô külföldi sta-

tisztikára hagyatkozunk? Tartson ve-

lünk a száraz tények erdejébe, és tudja 

helyen állunk (nálunk egymillió em-

berre 0,502 helikopterleszálló jut), a 

listán magunk mögé utasítottunk 

olyan nagyhatalmakat, mint az USA 

(0,485), Németország (0,34) vagy 

Oroszország (0,332).

És akkor most lássuk, mely statisz-

tikákban sikerült bekerülnie Magyaro-

rszágnak az elsô ötbe!

5. helyezés: 100 házasságra jutó válá-

sok száma; disznóhúsfogyasztás

Magyarországon minden második 

házasság válással végzôdik; csak Bel-

gium, Svédország, Csehország és Fin-

nország elôz meg bennünket.

Ugyanilyen elôkelô helyen szerepe-

lünk, ami a disznóhúsfogyasztást illeti: 

évente fejenként 90 kiló disznót fo-

gyasztunk, ennél csak a dánok, a spa-

nyolok, a hongkongiak és a németek 

esznek többet.

4. helyezés: egy fôre esô tankok szá-

ma; alkoholfogyasztás

A tankokat nem gondoltuk volna, 

alkoholban viszont erôsebb helyezésre 

számítottunk. Minden egymillió ma-

gyar állampolgárra 149 tank jut, és 

ennél csak Líbia, Bulgária és Mongólia 

áll jobban (312, 242 és 229 tank/millió 

lakos) –– legalábbis ezt mutatják a 

NationMaster statisztikái. Valójában 

már tíz éve sem volt ennyi tankunk, 

legfeljebb páncélozott harcjármûvünk, 

tankokkal együtt. Most, 2010-ben 88 

tank van Magyarországon.

Ami az alkoholt illeti, egy fôre esô 

13,4 literes éves fogyasztásunkkal 

szintén negyedikek vagyunk, elôttünk 

Luxemburg, Franciaország és a test-

véri Írország, mögöttünk a világ, skan-

dinávostul, németestül, angolostul, 

mindenestül.

3. helyezés: dohányzás

Magyarország lakosainak 34 száza-

léka dohányzik rendszeresen, ebben 

csak az osztrákok (36%) és a görögök 

(35%) jobbak nálunk. Kanadában 

ugyanez az arány 17%.

2. helyezés: az egy fôre esô napilapok 

száma

2003 óta sokat változott a helyzet, de a 

világ ezeknek a statisztikáknak az 

alapján úgy ismerhet minket, mint a 

második legújságolvasóbb nemzetet: 

akkor 1000 magyarra 469 terjesztett 

napilap jutott, és csak a norvégok vol-

tak jobbak nálunk 554-gyel.

1. helyezés: az ágyból való kiesés 

okozta halálesetek száma

Nincs mese, ez az a viszonylag szûk, 

jól körülhatárolható terület, amelyben 

Magyarország világelsô, ráadásul 

meggyôzô fölénnyel. Minden egymillió 

magyarra 14,3899 olyan haláleset jut, 

amelyben szerepet játszik az ágyból 

való kiesés (az angol szakkifejezés: fall 

involving bed), ami a világ legmisz-

tikusabb nemzetei közé emel minket. 

Mi lehet az ok? Túl sok az emeletes 

ágy? Az alkohollal lehet összefüggés-

ben a dolog? Egyáltalán, hogyan jut 

bárkinek az eszébe az ágyból kiesés 

okozta haláleseteket országonként szá-

mon tartani? Megannyi fogós kérdés, 

megannyi talány; az biztos, hogy a 

második helyezett finneknél egymillió 

lakosra csak 9, a harmadik izlandiaknál 

meg csak 6,7 hasonló haláleset jut. 

Peruban meg csak 0,036. Lehet, hogy 

ott nincs ágy?

Honnan szedtük?

A statisztikák a NationMaster.com-

ról származnak, és a CIA World Fact-

book, illetve annak forrásai (ENSZ, 

UNESCO, WHO) által összegyûjtött 

adatokon alapulnak. Az adatok nem 

feltétlenül az aktuális állapotokat tük-

rözik, általában abból az évbôl szár-

maznak, amikor az összes vizsgált or-

szágról rendelkezésre álltak. Ez egyes 

esetekben akár nyolc-tízéves számokat 

is jelenthet, tehát a statisztikák nem a 

legfrissebbek, és csak tájékoztató jel-

legûek.

* * *
Az átlagos európai nô 42 éves, két 

gyereke van, és heti 33 órát dolgozik, 

míg a férfiaknál 39 év és heti 40 óra 

jelenti ugyanezt az átlagot. Az Eurostat 

közlése szerint a nôk általában a köz-

szférában vagy szociális területen dol-

goznak, míg a férfiak leginkább a 

szolgáltató szektorban tevékenyked-

nek. A statisztikai világnap alkalmából 

közzétett összesítésbôl kiderül, hogy 

az Európai Unió tagországaiban a nôk 

általában minimum érettségivel ren-

delkeznek, és 28 éves korukban szül-

ték elsô gyereküket. A statisztikák 

szerint legalább 83 éves korukig élnek. 

A férfiak hasonlóan –– legalább –– 

érettségivel rendelkeznek, élettarta-

muk 78 év. Az adatok a 2008 és 2009. 

évi statisztikákon alapulnak.

* * *
Kihalt a romantika még Rómeó és 

Júlia hazájában is ––– állapította meg 

az a felmérés, mely szerint száz olasz-

ból ma már csak öt hisz a szerelemben, 

a többiek a testi vonzalmat tartják elô-

rébbvalónak. Meglátni és megszeretni 

–– ebben ma már senki sem hisz 

Olaszországban. Hiába ismeri az egész 

világ az Amore, a szerelem hazájaként 

Itáliát, a romantika ideje már az olasz 

csizmán is elmúlt. Egy kézen meg le-

het számolni azokat, akik a test helyett 

még mindig a szív dobogását tartják 

fontosabbnak. Szó szerint, mivel az 

Olasz Szexológia és Alkalmazott Pszic-

hológia Szövetség (Aispa) felmérése 

szerint száz olaszból csak öt maradt 

meg „igazán romantikusnak”.

A férfiak között egy százalék, a nôk 

között tíz százalék gondolja azt, hogy a 

szerelem még mindig többet ér a szen-

vedélynél –– és ezek a nôk is 35 év 

felettiek. A többiek értelmetlennek, 

egyenesen terhesnek tartják, ha a 

harmadik évezredben nem a vonzalom, 

hanem az érzelmek dominálják ôket.

Az internetes felmérést 20-45 év kö-

zötti korosztályon végezték, két egy-

szerû kérdés alapján. A Túl sok szex 

rosszat tesz a szerelemnek? –– kér-

désre nemmel válaszolt a férfiak 87 

százaléka; a nôknél az arány 81 szá-

zalék volt. Túl sok szerelem rosszat 

tesz a szexnek? –– erre a megkérdezett 

férfiak 62 százaléka mondott igent, a 

nôk között 61 százalék.

Azt pedig, hogy a szív diktálta érzel-

mek kompromittálják a szenvedélyt, a 

férfiak kétharmada és a nôk egyhar-

mada vallja. Akik úgy gondolják, hogy 

egyensúlyra van szükség a test lobban-

totta szenvedély és szív diktálta sze-

relem között 44 százalékot tesznek ki 

(38 százalék férfi, a többi nô).

A szerelem állásáról végzett kutatás 

eredményeit az Aispa rendezte a Szex-

tôl a szívig –– a szívtôl a szexig címû 

konferencián mutatták be. „A férfiak 

az évszázadok alatt semmit sem vál-

toztak. Következetesen azt gondolják, 

hogy a testi vonzalom fontosabb a sze-

relemnél.

Annál nagyobb meglepetést képvisel-

nek a nôk, akik az érzelmek terén 

teljesen elférfiasodtak. A szerelemben 

jelentôsen csökkent a gondolkodásbeli 

különbség a férfiak és a ma már 

egyáltalán nem gyengébb nem között” 

–– hangoztatta a felmérés tudományos 

vezetôje Alberto Caputo. Úgy látja, 

„Rómeó nem létezik többé, Júlia pedig 

legszívesebben ki sem megy a terasz-

ra.”

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

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

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

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

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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„El a kezekkel Molnár Gyulától!” –– 

ez a címe Szanyi kapitány kiáltvá-

nyának (Népszava), amelyben az új-

budai polgármester védelmében fel-

hívja „Budapest, Magyarország és az 

Európai Unió minden jó érzésû pol-

gárát, hogy emelje fel a szavát a leg-

sötétebb diktatúrák idejére emlékez-

tetô gyakorlat ellen”. Az ôszödi rém 

blogjában még keményebben fogal-

maz: „Ügyész Uraim! Önök vagy al-

kalmatlanok, vagy tisztességtelenek.” 

Hát létezik ilyen, hogy egy kampány 

hajrájában meggyanúsítanak egy ár-

tatlan embert? Lakos Imrérôl nem 

szólnak, pedig hát az SZDSZ egykori 

vezetô embere, újbudai alpolgármester 

ugyancsak gyanúsított, és persze ô is 

politikai üldözött, mint nyilatkozta K. 
Olgának. Komolyan mondom, elfog a 

rettegés, mi lesz itt, különösen, hogy a 

Fidesz mindezek ellenére még növelte 

is népszerûségét. Nagy N. Péter a 

Népszabadságban így ír: „Nemzetközi 

megfigyelôket általában a választások-

ra szoktak hívni. Hozzánk elôtte kel-

lene jönni. Ha törvénytelenség talán 

nincs is, ok a döbbenetre annál több.” 

Tényleg, talán Dimitrov elvtárs pere 

óta nem fenyegette ennyi veszély a 

baloldal hiteles, bátor, szociálisan 

érzékeny vezéreit, miközben „a 

miniszterelnök mint álruhás király 

indult neki az országnak”. Ha még 

mindehhez hozzáteszem, hogy 

Draskovics Tibor a parlamenti albi-

zottság meghallgatásán „óvott a kép-

mutatástól”, akkor itt az ideje annak, 

hogy magunkba szálljunk, bocsánatot 

kérjünk, hiszen mi vagyunk a hibásak, 

félreismertük ôket, a tömegek uszá-

lyába kerültünk, tisztakezû, szent em-

bereket rántunk le magunk közé a de-

magógia és populizmus mocsarába. 

Hiszen, mint Hell István írja (Nép-

szabadság): „Látott valaki romboló, 

benzines palackos, tévészékház-gyúj-

togató, a Kossuth teret összehugyozó, 

a rendôri intézkedésnek ellenszegülô, 

kordonbontó kommunista csôcseléket? 

Mert én nem.” Nos, talán majd most.

* * *
Egy nemzetközi felmérés szerint a 

felnôtt magyar lakosság több mint 

egynegyede sem számolni, sem olvas-

ni nem tud értékelhetô szinten. Ez 

szomorú, sôt döbbenetes. És ez az egy-

negyed minden joggal rendelkezik, 

családot alapít, autót vezet, sôt választ, 

szavaz –– még polgármester is lehet. 

Persze elvileg egy analfabéta is lehet 

kiváló ember, derék hazafi, a mûvelt-

ség és az erkölcs nem feltétlenül ará-

nyos, a mûveltbôl bankár, a mûvelet-

lenbôl bankrabló lesz, de még fordítva 

is lehetséges, sôt egyre gyakoribb. Ez 

az igen nagy mintán végzett felmérési 

eredmény azért dermesztô, mert ez 

már „kritikus tömeg”, egy egész or-

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
szág közérzetét és jövôjét határozza 

meg. Szegénységgel párosulva állandó 

utánpótlást jelent a devianciának és a 

bûnözésnek, és nincs annyi rendôr a 

világon, amennyi elég lenne a rend 

fenntartására –– különösen, ha maguk 

a rendôrök sem sokkal mûveltebbek. 

A családok egy részében már az óvo-

dás is megtanul viszonylag jól olvasni 

és számolni, egynegyedében viszont 

az általános iskola elvégzése után is 

funkcionális analfabéta marad a gyer-

mek –- ha ugyan sikerül végig-

bukdácsolnia mind a nyolc évet. „Si-

került” visszajutnunk egy száz évvel 

korábbi állapotba. Nem véletlen, hogy 

egyre gyakrabban kerül szóba a köz-

oktatás visszaállamosítása, mert a 

helyzet tarthatatlan. Ez az egynegyed 

nem „humánerôforrás”, hanem retten-

tô holtteher. És hatalmas veszélyt je-

lent, ha önmagát újratermeli. Ez a mai 

„numerus clausus”, elvileg senki nincs 

ugyan kizárva az oktatási folyamatból, 

de oktatási téren már régen „nincs 

ingyenebéd”. És ez a nagyjából kétmil-

lió ember is szavazni fog. Nem vonom 

kétségbe ehhez való jogukat, csak ma-

gamtól kérdezem: vajon kire és miért 

adják majd a voksukat? Ha ugyan el-

mennek egyáltalán választani –– in-

gyen. Lesz itt dolga Hoffmann Rózsá 
éknak.

* * *
Halottak napja környékén egy kicsit 

mindenki magába száll, nemcsak saját 

elvesztett hozzátartozóira gondol, ha-

nem óhatatlanul is eszébe jutnak a 

régi és visszahozhatatlan idôk. De 

ilyenkor 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 

halál 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 borzonghat-

nak. 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 összerezzen-

nek, 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 idé-

zem: „Rettenetes, de jogosan mondom: 

ha egy istentelen, elvetemült lélek 

számára büntetést kellene kigondol-

nunk, nem tudnánk talán nagyobbat 

kitalálni, mint hogy az égbe idéznénk. 

Az ég pokol lenne a vallástalan em-

bernek.” 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.

LÁSZLÓ
MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek vizsgálása, 

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

GEELONG 3220 Victoria
mob: 0451 146-665

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

Email: info@laszlopi.net 
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Kecskemét, 1956 –– Nép-
felkelés a hatalmas katonai 
erô által uralt városban

Bács-Kiskun megyében, ahol nem voltak 

mamutvállalatok, munkástömegek, és 

nem voltak lelkes fiatalokat százszámra 

tömörítô egyetemek sem, viszonylag ké-

sôn, 1956. október 26–27-én tört ki a for-

radalom. 1950 óta a 3. magyar hadtest 

parancsnoksága a szovjet megszálló csa-

patok- meg a kecskeméti repülôtér sze-

mélyi állománya segítségével szigorúan 

ôrködött e vidék fölött. Így aztán a kecske-

méti népfelkelés két napjának igen sok 

áldozata lett.

Kecskeméten ’56 ôszén az erôs párt-

ellenzék is „hiánycikknek” számított. Leg-

alábbis ez derül ki azokból a levéltári 

kutatások alapján, tudományos igénnyel 

összeállított, mégis olvasmányos kiadvá-

nyokból –– szerzôjük, szerkesztôjük: Balai 
F. István, Lovas Dániel, Orgoványi 
István, Petô Melinda, Tánczos Szabó 
Ágota, Terenyi Éva, Tóth Ágnes ––, 

amelyek még idôben rögzítették 1956 

Bács-Kiskun megyei történetét. A megyei 

tanácsnál inkább csak bólogató Jánosok 

ültek, ez már akkor nyilvánvalóvá vált, 

amikor Nagy Imre egyik legközelebbi 

munkatársa, Szilágyi József október elsô 

napjaiban meglátogatta a megyei tanács 

elnökét, hogy megismertesse fôvárosi 

elvbarátainak radikális politikai program-

ját Bács-Kiskun megye vezetôségével is. 

Az 1958 áprilisában, sebtében kivégzett 

Szilágyi kecskeméti hallgatósága buzgón 

bólo-gatott, aztán a régi vágányokon dö-

cögtek tovább a megye s a város ügyei. 

Váltani –– igazodni, helyezkedni –– csak 

akkor tudtak a Bács-Kiskun megyei ve-

zetôk, ha a legfelsô helyrôl utasították 

ôket. Október 23-án például „a 

Minisztertanács elnökének, Nagy Im-

rének az aláírásával életbe lépô sta-

táriumi rendelet értelmében” rögtönítélô 

bíróságot alakítottak, hogy minden olyan 

kísérletet megakadályozhas-sanak, amely 

„államrendszerünk ellen irányul”. A 

megye területén azonban –– nyilatkozták a 

rendelet életre hívói ––„jelen pillanatban a 

legteljesebb rend és nyugalom uralko-

dik”.

És mégis: Kecskemét legfontosabb 

pontjait október 24-én katonai járôrök 

vigyázták; a város északi részét szov-jet 

csapatok ellenôrizték. Létszámuk óráról 

órára nôtt, ugyanis az Arad–Temesvár 

térségébôl Magyarországra vezényelt 

Abaturov hadosztály egy részének a 

további parancsig Kecskemét környékén 

kellett várakoznia. A kecskemétiek meg, 

mintha mi sem történt volna, szokásaik 

szerint élték az életüket. Akinek 

színházjegye volt, a Marica grófnô címû 

operett elôadására ült be, akinek 

mozijegye, a város két filmszínházának 

valamelyikébe. Az elôadásról kijövet 

tüzelésre kész katonaság fogadta ôket. A 

parancsot Gyurkó vezérôrnagytól kapták. 

A „tö-meg” azonban nem tüntetett.

Gyurkó Lajos –– eredetileg sütô-

munkás, az MSZMP VII. kongresszu-sától 

1982-ben bekövetkezett haláláig a Kádár 

János-féle Központi Bizottság póttagja –– 

24-én azzal kezdte „mun-kanapját”, hogy 

eligazítást tartott a 3. magyar hadtest 

tisztjeinek. Megkérdezte tôlük, ki fél, ha a 

tömegbe kell lôni. Állítása szerint egyetlen 

tiszt sem jelentkezett. Két nappal késôbb, 

ok-tóber 26-án csakugyan nem Gyurkó 

katonáin múlt, hogy nem használták a 

fegyvereiket a szokásos pénteki heti vásár 

népével szemben; azt a vérfürdôt a 

megyei pártbizottság titkára, Daczó 
József még képes volt megakadályozni.

Hogy a piacozók mit tudtak az elôzô napi 

budapesti eseményekrôl, ma már nehéz 

volna kideríteni. Az viszont a korabeli 

helyi pártlapok közleményei alapján is 

eléggé nyilvánvaló, hogy a fôvárosból 

érkezô hírek Kecskemét lakosságát is 

nyugtalanították. Október 26-án ébredezni 

kezdett a város ifjúsága is. A kecskeméti 

középiskolák DISZ-bizottsága például e 

napon fogalmazta meg követeléseit. A 

szovjet csapatok azonnali kivonását 

akarta, az idegen nyelvek fakultatív 

oktatását, titkos és szabad választást, 

teljes szólás- és sajtószabadságot követelt. 

Hogy a város fiataljai vagy a piacozók 

fogtak-e hozzá október 26-án délelôtt a 

„címertelenítéshez” és a „csillagtala-

nításhoz” –– a késôbbiekben ezekkel a 

„szakkifejezésekkel” illették azokat az 

akciókat, amelyeknek az ötágú vörös 

csillag és a nemzetietlen magyar címer 

eltávolítása volt a céljuk ––, utólag 

ugyancsak nehéz megállapítani.

Azt viszont pontosan lehet tudni, hogy ki 

és milyen módon próbálta elzavarni a 

„csillagverôket”. Vági Lajos, a városi 

helyôrség parancsnoka, akit egyformán 

utáltak a katonák és a civilek, 

„kezdôlépésként” felpofozott egy 

kisgyereket a Beretvás vendéglô elôtt. 

Iszonyú haragra gerjedtek erre az 

emberek. Sokuknak eszébe jutott Váginak 

más nevezetes tette is, például az, amit 

nemrég a városnak ugyanezen a pontján 

követett el. Akkor a közszeretetnek 

örvendô Puskás Öcsit, aki egy szegedi 

meccsrôl jövet a Beretvásban mulatott, 

Vági a kecs-keméti katonai fogdába akarta 

csukat-ni. 

A vendéglô fôpincére mindenesetre 

kiabálni kezdett: „Üssétek ezt a hazaá-

ruló, szovjetbérenc bitangot!” Az em-

berek erre üldözôbe vették Vágit, aki csak 

úgy tudott elmenekülni a népharag elôl, 

hogy katonái lövöldözni kezdtek. A tömeg 

azonban, amely a történészek szerint 

ekkor vált felkelô sokadalommá, ettôl 

fogva nem is csak egy Vágit kergetett, 

hanem a Vági-féléket általában. Az ÁVH 

épületéhez vonultak –– vagy ezerötszázan 

lehettek ––, és miként a városháza és a 

megyei pártbizottság oromzatáról, az ávós 

székház homlokzatáról is leverték a vörös 

csillagot

A „csillagtalanításról” több fénykép-

felvétel is készült; az a fotográfia, amelyen 

jól látható, amint Hohn Jenô, az Épület-

lakatosipari Vállalat szakmunkása leszedi 

a szovjet-kommunizmus szimbólumát a 

kecskeméti ÁVH épületérôl, a világsajtót 

is be-járta. Hohn Jenônek egyébként az 

egyetlen forradalmi tette volt ez az elhí-

resült csillagverés, így aztán 1957-ben 

tíznapnyi vizsgálati fogsággal meg is úsz-

ta ötvenhatot. Ám e tíz nap alatt olyan 

maradandó fizikai és pszichikai károsodást 

szenvedett, amelybôl halála napjáig nem 

tudott kigyógyulni.

A szabadság ízétôl megrészegedô tömeg 

a fôtérrôl a rendôrség és a városi börtön 

épületéhez tódult. A politikai foglyokat 

akarták kiszabadítani, fegyverhez szeret-

tek volna jutni. A rendôrségnél már vár-

ták ôket: az emeleti ablakokban kézigrá-

nátokkal felszerelt, géppisztolyos rendô 

rök álltak, tûzparancsra várva. A Budapes-

ten tartózkodó megyei rendôrparancsnok 

politikai helyettese azonban, Ott József 

százados nem adott tûzparancsot. Késôbb 

két és fél éves börtön-büntetéssel sújtották 

emiatt. Tettének indoklására, hogy tudniil-

lik e döntéssel legalább ötszáz embernek 

mentette meg az életét, bírái csak legyin-

tettek.

A börtönben –– a megyei tanács je-len-

tése szerint ––– 113 elítéltet tartottak fog-

va. Közülük –– hivatalosan –– tizenketten 

számítottak politikai fogolynak. A többi –– 

állítólag –– köztörvényes bûnözô volt. A 

feltüzelt tömeg valamennyi rabot kiszaba-

dította, a börtönôrök nem is igen tilta-

koztak ellene. Fegyvereiket is készsége-

sen átadták a felkelôknek, akik magukhoz 

vették a börtön raktáron levô arzenálját 

is.

Amikor Gyurkó Lajosnak jelentették, 

hogy a felkelôk fegyverhez jutottak, a 

szovjethatalom rendíthetetlen katonája 

parancsba adta, hogy páncéltörô ágyúval 

lôjenek végig a Rákóczi úton. A járókelôk 

az elsô lövésre elmenekültek. Alkonyatkor 

aztán már több irányból is tüzeltek a fô-

téren tartózkodó kecskemétiekre. A kecs-

keméti 12.- és a kiskôrösi 19. gépesített 

ezred lövedékei elôl menekülni sem igen 

le-hetett. Az ok nélkül, ki tudja, honnan 

levezényelt sortüzeknek öt (vagy nyolc?) 

halálos áldozata és sok súlyos sebesültje 

volt. A tizenhat éves Faragó Etelkával 

szívlövés végzett. Özvegy Tóth Mátyásné 

kenyeret akart venni, azért jött be az 

egyik közeli tanyáról Kecskemétre. Mell-

kas- és tüdôlövés okozta a halálát.

A visszaemlékezések szerint október 26-

ról 27-re virradóra körülbelül ötven em-

bert tartóztattak le Kecskeméten. A ho-

mokbányai laktanyába vitték ôket, 

vallatásukat a napközben meg-futamított 

Vági Lajos irányította. Volt, aki nem élte 

túl a tortúrát, vagy meglehet, a helyszínen 

végezték ki. A másik vérvörös Lajos, 

Gyurkó ugyanezen az éjszakán közvetlen 

parancsnoksága alá vonta a kecskeméti 

repülôhadosztályt. Önkényes 

intézkedésének tragikus következményei 

lettek. Másnap ugyanis nagyszabású 

„tisztogató akciókra” adott parancsot, és 

az utasítására felszálló repülôgépekrôl 

lôtték Tiszakécske, Kiskôrös és Csongrád 

lakosságát. A kecskeméti cigányvárost is. 

Tiszakécskén a falu központjában vagy 

ezerötszáz-kétezer ember énekelte a 

Himnuszt, amikor az égen megjelenô 

repülô elôször zúdított géppuskatüzet a 

tömegre. Aztán még kétszer tért vissza a 

gép, tizenhét hallottat és száztíz sebesültet 

hagyott maga után. A közeli templom 

plébá-nosa oltárterítôkbôl, karingekbôl 

ké-szített tépést, hogy vérzô felebarátait 

bekötözze.

Kiskôrösön a 19. gépesített ezred 

laktanyájához vonuló tüntetôk szétve-

résére adott parancsot Gyurkó. A 62. 

vadászrepülô ezred gépeinek elôször a 

tömeg és a laktanya közé kellett lôniük, 

csak ezután nyithattak tüzet az 

emberekre… Csongrádon maga a 

Kecskemétrôl felszálló repülôgép pi-

lótája, Istenes Elemér lett a Gyurkó-féle 

„tisztogató akció” áldozata. A huszonhat 

éves honvédtiszt voltaképpen máig 

tisztázatlan körülmények között zuhant le 

gépével, és életét vesztette. A 

szerencsétlenség után a légierô országos 

parancsnoka megtiltotta, hogy a 

kecskeméti repülôtérrôl a gépek ––bárki 

parancsára! –– felszálljanak. Így aztán 

Gyurkó Lajos már nem tudta a levegôbôl 

lövetni Szabadszállás, Kun 
szentmárton, Kerekegyháza és Fü-
löpszállás „renitens népét”, noha azt is 

szépen eltervezte. A „cigányvárost” 

azonban, ahol feltevése szerint a bö-

tönükbôl kiszabadított közbûntényesek 

lapultak, a tiszakécskei akció után –– kis 

kitérôvel –– még „sikerült” végig-

géppuskáztatnia. A „bûnös” város-

negyedbôl egyébként a férfiakat egytôl 

egyig összeszedték, majd teher-autókon a 

városközpontba szállították ôket. A 

tizennégy éves Fekete Istvánnal az 

útközben kapott haslövés végzett. Senki 

nem firtatta, hogy honnan lôttek rá s 

miért.

Október 27. után a diadalittas „rend-

fenntartók” két részre osztották Kecs-

kemét városát. Az északi rész a szov-jet, a 

déli a magyar katonai alakulatok 

ellenôrzése alá tartozott. A képzeletbeli 

választóvonalat a Piaristák terénél húzták 

meg. A szovjetek nyomban „ôrszemekkel” 

vették körül „zónájukat”. A kalocsai 

magyar ezred azonban csak október 28-án, 

Krisztus király vasárnapján állította fel 

gépágyúját. Az ágyú csövét a piarista 

gimnázium és diákotthon épületére 

irányították. Amikor lábdobogást 

hallottak, lôni kezdték az intézetet. Erre a 

hátsó frontról a szovjet katonák is tüzelni 

kezdtek. A déli harangszó után a 

templomtorony is kapott két tank-

belövést…

Felemás világ
Miután Nagy Imre elismerte a „moz-

galom” nemzeti és demokratikus jellegét, 

majd általános tûzszünetet hirdetett, a 

kecskeméti kommunisták a „megváltozott 

viszonyokhoz” kezdtek igazodni. 

Ellenôrzésük alá vonták a nemzetôrséget, 

és saját embereikkel igyekeztek feltölteni 

a munkástanácsokat. Október 30-án a 

Budapestrôl kapott parancs értelmében a 

katonai alakulatoknál kötelezô volt 

forradalmi tanácsot alakítani. A 3. 

hadtestnél a választás alkalmával az a 

Zalavári József elnökölt, aki pár nappal 

korábban a fôtéri felkelôk leverésével volt 

elfoglalva. Kezdeményezésére az újonnan 

alakított forradalmi katonai tanács 

lefegyverezte az elhárítótiszteket és 

azokat a „polgári” ávósokat, akik a 3. 

hadtestnél kerestek menedéket. Nem 

csoda, hogy az olyan fordulatok láttán, 

mint amilyen Zalavárié is volt, döbbenten 

mondogatták a kecskemétiek: „Micsoda 

felemás világ!” Ezt mormolta magában 

annak a kecs-keméti küldöttségnek az 

egyik tagja is, amelyiknek az volt a 

feladata, hogy figyelmeztesse a kormányt 

a küszöbönálló szovjet támadásra, 

amelyrôl felderítô repülések révén 

szerzett tudomást a kecskeméti reptér 

katonai tanácsa. Bognár Ferenc –– aki 

1990-ben a Petôfi Népe hasábjain idézte 

fel november 3-i emlékeit –– Nagy Sán-
dorral, a Nemzeti Bizottság tagjával 

együtt téblábolt a Parlament épületében, 

Nagy Imrének a közelébe sem jutott. 

Viszont keserûen tapasztalta, hogy a 

hírhedt Kvonalak változatlanul élnek a 

forradalmi Országházban is. Sôt a 

Kecskemétrôl K-vonalon szerzett 

információk alapján Vásárhelyi Miklós 

nemhogy nem hallgatta meg a kecskeméti 

híreket a fenyegetô szovjet invázióról, de 

fegyveres ôrökkel akarta letartóztatni –– 

elvezettetni? –– a hírhozókat. Amikor 

valamiképpen mégis bebizonyították 

Bognár Ferencék, hogy nem veszélyes 

bûnözôk, hanem Kecskemét forradalmi 

testületeinek a követei, azzal a határozott 

figyelmeztetéssel küldték haza ôket, hogy 

„egyetlen puskalövést se adjanak le az 

oroszok ellen”!

November 23-án néma tüntetéssel 

emlékeztek a kecskemétiek a forradalom 

egy hónapos születésnapjára. December 

20-án Kecskeméten hozták meg az elsô 

halálos ítéletet. A húszéves Góbor 
Ferencnek az volt a bûne, hogy társaival 

felelôsségre vonta ––„meggyóntatta” –– „a 

szegény népet sanyargató” állami 

gazdasági igazgatót. Mielôtt Góboron 

végrehajtották az ítéletet, a fiú a 

siralomházban a Látod, édesanyám… 

kezdetû népdalt énekelte. 

Lôcsei Gabriella 
(Magyar Nemzet)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján most méltón, kordonok és 

korlátozások nélkül emlékezhetett a magyar nemzet. De még mindig sok az 

elvarratlan szál, a fehér folt történelmünk ezen idôszakából. Kevés szó esik az 1956 

utáni, de az 1956 elôtti ellenállócsoportokról is. Pedig sokan voltak, többnyire 

fiatalok, akik kivették részüket mindebbôl, s nem tûrtek megalkuvást. Küzdelmük 

általában — és jobb esetben — börtönbüntetéssel végzôdött.

Az eszmei gyökereket, a forradalom eszmei gyökereit a pártállami diktatúra 

1948-as kialakulása után szervezôdô ellenállócsoportokban találhatjuk. Az egyik 

ilyen volt a különleges nevû Mezartin szervezet, élén Sujánszky Jenô késôbbi ’56-

os szabadságharcossal. A Mezartint 1948-ban kezdték szervezni, a csapat magját 

egykori kôszegi hadapródiskolások alkották. Céljuk egyértelmûen a szovjet típusú 

magyar politikai rendszer megdöntése volt, s szervezetük nagyon jól átgondolt 

szisztéma alapján mûködött. Abban bíztak, hogy a pattanásig feszülô hidegháborús 

években az Egyesült Államok a „Nagy Testvér” ellen fordul majd, s egy nemzetközi 

konfliktusból kiinduló belsô zavargás esetén megtámadják a rádió épületét, illetve 

partizánakciókat hajtanak végre. 

Tervbe vették a lakihegyi adótorony megszerzését is, és fegyverraktárak elfog-

lalását, a politikai foglyok kiszabadítását, azaz lényegében egy forradalom kirob-

bantását. Katonai (tüzér-, gyalogos- és gyorsfegyvernembeli kiképzésben való 

részvételük) és szakmai felkészültségük megvolt hozzá. A Mezartin 1955 végére 

kb. 40-50 fôs létszámmal büszkélkedhetett, s tulajdonképpen évekig mûködött úgy, 

hogy a szervezkedést a legnagyobb titokban tudták tartani. Általában a fôvárosi 

Bristolban, a Britanniában vagy az Astoriában találkoztak, ahol táncos mulatság 

keretében és lányok társaságában — de mégis „sub rosa” — cserélhettek infor-

mációkat.

1953-ban összeköttetésbe kerültek egy másik ellenállási szervezettel, a Mozgó-

postások Csoportjával, amely addigra már jó kapcsolatokat épített ki a Nyugattal. 

Azonban a Mozgópostásokat 1954 végén a párt ökle, Péter Gábor ÁVH-ja felfedez-

te, így a Mezartin napjai is meg voltak számlálva: a forradalom elôtti hónapokban a 

szervezet nagy részét felszámolták, az elsô 17 vádlott nyílt bírósági tárgyalását a 

Markó utcában tartották. A Sztálin halála utáni enyhülésnek köszönhetôen a 

kiszabott büntetés viszonylag „enyhének” mondható: Sujánszky Jenô 17 évet, a 

másodrendû vádlott „csak” 13-at kapott. A meglepôen enyhe ítélet okáról a fiatalok 

a kôbányai gyûjtôfogházban értesültek a börtönôröktôl: az SZKP XX. kongresszusa 

és Hruscsov Sztálin bûneit leleplezô beszéde hatására menekültek meg a kötél 

általi haláltól.

A Mezartin vezetôjére végül 13 évet, a másodrendû vádlottra pedig kilencet rót-

tak ki. Az ellenállási szervezet második csoportjának tárgyalására már nem került 

sor: a forradalom kitörése nem várt változásokat hozott. A kôbányai gyûjtôfogház 

rabjai, köztük a Mezartin tagjai hamarosan kiszabadultak, és bekapcsolódtak az 

október 23-án kitörô forradalomba, ahol szerepvállalásuk és az azt követô meghur-

colásuk szintén drámába illô.

Fiatalság, bolondság — gondolhatjuk. De mégis, mit akart a Mezartin? Hisz tud-

hatták: a szovjet típusú államrendszer ellen szervezkedni egyenlô volt a megsem-

misüléssel. Azok, akik nem éltek akkor, és nem próbálkoztak ilyen és ehhez hasonló 

kitörési lehetôségekkel, nehezen tudják átérezni, mi ellen is küzdöttek ôk — a me-

zartinosok.

Sorsuk feledésbe merült, ám Sujánszky Jenô, a csoport vezetôje ma is szinte 

napra pontosan fel tudja idézni tevékenységüket, félelmeiket, erôfeszítéseiket. Az 

1956-os megtorlás után Franciaországba menekült, ott rendszeres megemléke-

zéseket tart. A Mezartin — ma 81 esztendôs — vezetôje, amikor párizsi otthonából 

felhív, a legszebb magyarsággal mesél a régi emlékekrôl, és ami a legjobb hír: írja 

a Mezartin történetét.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe kapcsán ne csak emlékezzünk 

rájuk, hanem küzdeni tudásukat, kitartásukat igyekezzünk átörökíteni. A 21. század 

emberének erre különösen szüksége van. Személy szerint még annak is örülnék, ha 

sokáig hallanám a következô bejelentkezést: „Hállo, itt Sujánszky Jenô beszél Pá-

rizsból…”

Kovács Emôke
(Magyar Hírlap)

A Mezartin harca  
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KRÓNIKAHírek a Gold Costról
Az 1956-os Forradalom és Szabadság-

harc 54. Évfordulójára tartott ünnep-

ségen a Gold Costi Magyar Senior Ci-

tizens Club tagjai és vendégei emlé-

keztek meg Hôseinkrôl az Elnök meg-

nyitó szavaival.

Nuszpán Eszter elnökhelyettes ün-

nepi beszéde után, Oláh Erzsébet és 

Székely Endre szavaltak, majd Tóth 
József énekelte el „Ha én rózsa vol-

nék” nevû dalt.

Majd a „Revolt in Hungary” címû fil-

met vetítettük le a jelenlévôk számá-

ra.

Vendégeink között voltak: Borlai 
Tibor úr Honorary Consulja a Magyar 

Köztársaságnak, Mr. Sulzer Hono-
rary consulja Németországnak, Sipos 
Ernô úr a Brisbanei Magyarház el-

nöke, Tóth József úr a Magyarház 

pénztárosa.

Befejezésül a Magyar Himnuszt éne-

keltük el együtt.

Köszönjük Honfitársainknak a nagy 

számú megtisztelô részvételüket a ve-

zetôség nevében: 

Kapt. Somogyi Sándor (Ret.) elnök.

 

Szabadságharcos hírek
Melbourne

A Magyar Szabadságharcos Világszö-

vetség ausztráliai csoportjának beszá-

molója.

Október 22-én pénteken vezetôségünk 

meghívást kapott a wantirnai Árpád 

Otthonba, hogy együtt emlékezzünk 

meg a Magyar Szabadságharc és For-

radalom 54-ik évfordulójáról. Ennek a 

meghívásnak szívesen eleget tettünk. 

A megemlékezô mûsor fôszervezôje 

Gyerák Zsuzsa úrhölgy volt, aki nem 

csak szervezôje, de betanítója is volt. 

Köszönet és hála neki ezért az aktivi-

tásáért. Aki évek óta egyre intenzí-

vebben veszi ki részét erôn felül, a je-

les napok és nemzeti ünnepek megtar-

tásában. Idôsödô honfitársainkat ak-

tivizálja, feladatokat ad nekik, és ezzel 

a tevékenységével hangulatosabbá 

teszi életüket.

A megemlékezô mûsor nagyon nívós 

volt. A szépen feldíszített társalgóban, 

a Kossuth címeres és lyukas nemzeti 

zászlóink 56 régi fényét és szellemét 

hozták vissza emlékezetünkbe. Külön 

köszönet és hála a szereplô gárdának, 

akik mély átérzéssel adták elô a meg-

történteket. Hiszen mindannyian 

szenvedô alanyai és átélôi voltak 56 

tragikus eseményeinek. Külön ki kell 

emelnem Benke Pál egyetemi hallga-

tót, aki Ausztráliában született, édes-

anyja angol származású és egyáltalán 

nem beszéli magyar nyelvünket, de 

tökéletes magyarsággal szavalta el, 

apai nagyapja által írt „Valahogy” cí-

mû forradalmi versét.

A megemlékezô mûsor a Szózat 

hangjával zárult. Utána vendégül lát-

tak bennünket és kellemes társalgás-

ban múlt el a délután.

Október 25-én a Carlton-i temetôben 

koszorút helyeztünk el az 56-os ma-

gyar hôsi emlékmûnél. A koszorút el-

helyezte Simon József és Mároki 
Tibor. Imát mondtunk el az áldozatok 

lelkiüdvéért és egy perces néma tisz-

teletadással áldoztunk emléküknek.

Szmolnik Lajos 

„Arcélek” 
beszélgetések a magyar 

nagyvilágban
A Jóisten politikája címmel jelent 

meg Csáky Zoltán, a Duna Televízió 

szerkesztô-mûsorvezetôjének új köny-

ve, a PONT Kiadó gondozásában. A 

nemrég a Duna Televízió örökös tag-

jává választott, a csatorna alapítói kö-

zé tartozó újságíró – aki emellett töb-

bek között Julianus-díjban, Sajtótisz-

tességért-díjban és Pethô Sándor-díj-

ban is részesült - a Nemzet Televí-

ziójában hetente látható portrémû-

sorában, az Arcélekben olyan szemé-

lyiségeket mutat be, akik magatar-

tásukkal, munkájukkal, cselekede-

teikkel példát mutatnak a közösségnek. 

Erdélyrôl, a médiáról – másképp címû, 

Zürichben elhangzott elôadá-sának 

írott változata, beszélgetést 

olvashatnak Egyed Ákos történésszel 

arról, kik a székelyek, valamint a Nem 

vagyunk árvák, van édesanyánk... /

Moldvai csángómagyar keresztalja 

útja Klézsétôl Csíksomlyóig/ címû 

dokumentumfilm forgatásakor készült 

interjúkat is elolvashatják.

„Csáky Zoltán és a Duna Televízió 

mondhatni együtt indulnak, hogy a 

Kárpát-medencében, Európában és 

Észak-Afrikában, majd a Duna Tele-

vízió II., azaz az Autonómia csatorna 

üzemeltetése óta a nagyvilág magyar-

jai a mûholdas kommunikáció révén 

egymást kereshessék, és egymást meg 

is találják… Csáky Zoltán televíziós 

szerkesztômunkájában nem csupán 

eseményeket és adatokat rögzít. A 

kommunikációs munkásnak és alko-

tónak azt a szerepkörét választotta, 

hogy a beszélgetôtársaiba, interjú-

alanyaiba valósággal szuggerálja az 

egyetemes kultúra értékei mellett a 

magyarságszolgálat, az értékteremtés 

szükségességét…” – méltatta a szerzôt 

Sylvester Lajos a Julianus-díj át-

adásán, 2009. december 5-én.

A Beszélgetések a magyar nagy-

világban alcímû kötetben ezen in-

terjúk egy részét olvashatják, többek 

között Jankovics Marcell rajzfilm-

rendezôvel, Ferge Zsuzsa szociál-

politikussal, Haszmann Pállal, a 

csernátoni tájmúzeum vezetôjével, 

Bilibók Ágoston nyugalmazott vasu-

tassal, a történelmi Magyarország 

gyimesbükki ôrházának gondnokával, 

Tempfli József nyugalmazott nagy-

váradi püspökkel, Görgey Gábor író-

val, vagy Bethlen Farkas verôcei 

polgármesterrel. 

A kötetben az interjúkon kívül meg-

található a szerzô A magyarságról, 

Szakmai elismerés
A Royal Zoological Society of NSW rangos díját, a Whitley Awards-ot idén a 

Sydney illetôségû Dr. Hangay György zoológus és Paul Zborowsky fotós 

közös munkája, a Guide to the Beetles of Australia (Útmutató Ausztrália 

Bogaraihoz) címû természettudományos könyv nyerte el. A könyv a CSIRO* 

gondozásában jelent meg.

Az évente egyszer odaítélt Whitley Award Érdeméremmel a Royal Zoological 

Society az év legjobb zoológiai munkájának szerzôjét tünteti ki.

A Föld legnépesebb és legváltozatosabb állatcsoportja a bogarak rendje. 

Ausztráliában több mint 28 000 megnevezett faj él, s talán még több, amely 

felfedezésre vár. A bogaraknak nagy szerepük van az élôvilágban úgy is mint 

kártevôknek, úgy is mint segítôtársaknak, mert szép számmal vannak közöttük 

hasznosak is.

Ausztrália bogárvilágát sokkal kevesebben tanulmányozzák, mint például 

Európáét. Az ausztráliai faunakutatás — fôleg a rovarok terén — még gyer-

mekcipôben jár. A Hangay-Zborovszky szerzôpáros útmutatója hézagpótló 

munka, amely igyekszik az olvasót bevezetni a kontinensnyi ország roppant 

változatos bogárfaunájába. A díjnyertes könyv nagy érdeme, hogy tudományos 

népszerûsítô mûként is forgatható, amely nem csak a szakemberek de a 

mindennapi természetjárók kérdéseire is választ ad.

—ama—
*Commonwealth Scientific and In-dustrial Research Organisation

A small picture of the M.H.C.C. please?
“Warning to all shareholders!”

Would you please urgently publish the following headings of an article, 

relevant to the letting of the “Melbourne Hungarian Community Centre, 

inc.”

In the Herald Sun on 25-10-2010 page 13 titled: ”I. Bad tennants treated 

homes like rubbish tips” (in capital). II. Ratbag renters run riot,” – by Caren 

Collier.

Feral tenants are treating homes like rubbish dumps and drug dens.

Houses strewn with beer cans and garbage, marijuana growing in rooms,  

and kitchens and baths thick with grime and mould are leaving landlords 

livid. Hellish tenants are also letting animals roam free to soil carpets.

The nation’s biggest tenant database, TICA, says about three million 

Aussie renters have got bad records for damage bills of up to $100,000, or 

refusing to pay rent.

Some of the worst Victorian cases include:

An eastern suburbs renter who spread rubbish and beer cans around a 

house

Pet rats let loose to breed and infest a home on the Victorian–NSW 

border

Partygoers breaking windows, smashing garages and swinging from light 

fittings

A tenant who kept a horse in a Melton garage

An evicted renter who drove a car through the home’s front bedroom in 

revenge

Tenants falsifying income records and dodging rent payments for up to 

five months

The horror stories emerged as authorities tighten controls on tenant 

screening databases to prevent renters being unfairly victimised for petty 

or false reasons.

The Victorian Government is the first to pass new national regulations 

stating agents and landlords can only dob in tenants for serios breaches 

such as malicious damage, endangering neighbours, owing more money 

than their bond, and criminal activity.

TICA managing director Phillip Nonnis accused authorities of making it 

easier for rebel renters by making database operators automatically wipe 

names after no more than three years. “Protecting misfits pushes prices up 

for the vast majority of good tenants,” Mr. Nonnis said.

Tenants must be told when they are listed, and will get 14 days to dispute 

the decision.

Real Estate Institute of Victoria spokesman Robert Larocca said tenancy 

databases were needed to protect landlord assets, but it was disappointing 

the government had ignored requests for databases to also distinguish 

tenants with impeccable records.

’

I thank the Herald Sun for publishing this imperative article, at a crucial 

time!

“If the M.H.C.C. gets ruined, there will be no excuse, for those who are 

responsible for letting it!

P.S.: On behalf of other shareholders and myself I formally ask the 

secretaries of all four Co-Operatives to bring with them to the meeting 

“register of shareholders”, to enable us to check who are shareholders, and 

the validity of proxi votes.

Stephen Ráskövy
A concerned voting shareholder x4

Hírdetés
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Halottak napján érkezem a román 

fôvárosba. Rossz ómen lenne? Borús 

égbolt alatt borús város fogad.  

Viszonylag gyakran járok erre, de az 

elsô benyomás mindíg mellbevág. 

Mikor az ember nap mint nap járja a 

várost, megszokja a látványt, ám így 

elsô látásra a pusztulás – úgy is 

mondhatnám lepusztulás látványa 

szívbemarkoló. Egykor a kelet Pá-

rizsaként emlegették Bukarestet, a 

régi negyedek, a központ még abban 

az idôben is ôrizte ennek nyomait, 

mikor „belsô számûzetésben” jó 

másfél évtizedig a hetvenes-nyolc-

vanas években lakóhelyem volt. Ma az 

omladozó homlokzatok alatt, a jár-

dákat teljes szélességükben lefoglaló 

parkoló autók, hiányzó fedelûka-

nálisok, villanyoszlopokról lógó ká-

belek és kóbor kutyák között élet-

veszélyes itt közlekedni. Az utóbbi 

évtized egyedüli pozitív változása a 

koldusok lényegesen megcsappant 

száma: ôk manapság Sárközi elnök 

urat boldogítják francia honban.

Az elvándorlás mérete döbbenetes: a 

lakosság több mint egy tizede kül-

földön próbál megélhetést találni. A 

leggyakrabban elhangzó szó sajtóban, 

utcán egyaránt a „válság”. Válság van: 

a Nemzetközi Pénzalap követeléseinek 

teljesítésére fizetéseket és nyugdí-

jakat 25 százalékkal csökkentették, az 

értéktöbblet adót 24 százalékra 

emelték. (Ez utóbbi Ausztráliában 

ugye 10 százalék és még azt is so-

kalljuk.) Számos egyéb megszorítás, 

tömeges elbocsájtások súlyosbítják a 

helyzetet. A kormány elképesztôen 

inkompetens, mûködése zavaros és 

érthetetlen. Érkezésemkor a par-

lament éppen megszavazott két 

törvényt: az egyik a 2 ezer lejnél (havi 

600 AUD) kisebb nyugdíjak adómen-

tességére, a másik az alapvetô élel-

miszerek értéktöbblet adómen-

tességére vonatkozott. Mint kiderült, 

a parlament „tévesen szavazott”, nem 

lett volna szabad megszavaznia a 

rendelkezéseket, mert nem felelnek 

meg a gazdasági megszorítások fel-

tételeinek. Az államelnök jól letolta 

parlamentjét, kijelentette hogy ez egy 

„toxikus többség” szavazata volt és 

vétójogával élve semmisnek nyil-

vánította!

No de sebaj, vannak ennél fontosabb 

dolgok is. Például az, hogy vajon 

valóban a Ceausescu házaspár nyug-

szik-e a nevük alatt megjelölt sí-

rokban? Mindneféle szóbeszéd és 

mendemonda kelt szárnyra miszerint 

a diktátok házaspár köszöni szépen jól 

van, békességben él valahol Svájcban. 

Ezért hát egyetlen még élô fiúk kérte 

kihantolásukat és genetikai vizs-

gálatok elvégzését. Természetesen 

mindez nem történhetett diszkréten 

és emberi módon: a hullákat kite-

regették tévéképernyôkön, újságok 

címlapjain. A hatalmas szalagcímek 

alatt Ceausecu koponyája vicsorgott 

szembe az olvasóval: természetesen a 

genetikai vizsgálatok minden kétséget 

kizáróan igazolták a házaspár sze-

mélyazonosságát. Igy mostmár akár 

meg is nyugodhattam volna a román 

lakossággal egyetemben, ha nem 

következik még egy újabb fordulat, 

egy három órás terjedelmû doku-

mentumfilm formájában a diktátor 

életútjáról. A korabeli híradókból és 

egyéb hivatalos filmfelvételekbôl 

összeollózott film egy joviális, köz-

szeretetnek örvendô házaspárt mutat 

be, gondosan kihagyva a politikai 

gyilkosságokat, a köznyomort, a 

terrort, megfélemlítést, egyszóval 

hitelesíti éppen azt a hamis képet, 

amit a diktátor önmagáról próbált 

alkotni a külföld és az utókor meg-

tévesztésére. Mindezt egy olyan 

történelmi pillanatban, amikor az 

egyszerûember egyébként is fenn-

hangon emlegeti, hogy ilyen rossz 

élete még Ceausescu alatt sem volt! A 

szelektív emlékezet veszélyes játék...

Tény, hogy ijesztô méretû az el-

szegényedés. A lakosság egy harmada 

a létminimum alatt tengôdik, s mikor 

annak a minimumnak még egy ne-

gyedét elveszíti a megszorítások 

miatt, egyszerûen képtelen megélni. 

Az emberek mindent próbalnak 

pénzzé tenni ami a háztartásukban 

nélkülözhetô, de vevôk nemigen 

akadnak. Uzsorakamatra vesznek fel 

kölcsönöket, lassan mindenüket el-

veszítik. A vásárlóerô lényegesen 

csökkent, a bevásárlóközpontok ha-

talmas kínálata közepette sokan cél-

talanul, leverten bolyonganak s a 

pénztárnál csak egy-két alapvetô 

élelmiszer árválkodik a kosarukban. 

Egy nagybányai szupermarket kita-

lálta, hogy éjféltôl hajnali háromig fél 

áron árult mindent: a tömeg csaknem 

szétverte az üzletet, a környéken 

közlekedési dugó keletkezett. Az 

ország számos megyéjében sürgôsségi 

segélycsomagokat osztogatnak. Em-

berek ezrei állnak sorban 10-12 órán át 

a pár kilónyi lisztet, száraztésztát, 

cukrot tartalmazó csomagért.

S ha mindez még mindíg nem elég, 

újabb meglepetést is tartogat a sajátos 

Józsa Erika

EGY KIHANTOLÁS ÉS 
EGY TEMETÉS KÖZÖTT

Egy hét Bukarestben

román parlamenti rendszer. Most 

éppenséggel az alkotmánybíróság 

vétózza meg a közoktatási törvényt! A 

régóta vajúdó törvény a az RMDSZ 

magyar párt kormánykoalícóban való 

résztvételének alapját képezi. Pil-

lanatok alatt kész a kormányválság! 

Ha az RMDSZ kilép a koalícióból, a 

kormány elveszti a többségét, kép-

telen lesz tovább kormányozni. A 

hírmûsorok fôszereplôje egybôl 

Markó Béla pártelnök és minisz-

terelnökhelyettes lesz, rögtön terí-

tékre kerül a „magyar ügy”.  Vitriolos 

iróniával hangzik el a kérdés: vajon 

megbukik-e a román kormány azon a 

sarkalatos kérdésen, hogy a magyar 

iskolákban románul oktatják a tör-

ténelmet és a földrajzot? A tör-

vénytervezet persze ennél lényegesen 

komplexebb, számos a többség 

számára kényelmetlen változást tar-

talmaz, ezért a huzavona.

A híradók élérôl azonban váratlanul 

mégis kiszorul a magyar ügy s a 

kormányválság, egy haláleset hirtelen 

minden mást elfeledtet: meghal a 

románok nemzeti költôje, Adrian 

Paunescu.  Paunescu a román közélet 

egyik legvitatottabb alakja. A dik-

tatúra idején tízezreket tudott moz-

gósítani hatalmas hazafias tömeg-

rendezvényeken, megzenésített ver-

seit egész nemzedékek himnuszként 

énekelték. 89 decemberében azonban 

csaknem meglincselte a felbôszült 

tömeg, ám Ceausescu egykori udvari 

költôje hamarosan megtalálta a helyét 

a poszkommunista politikai életben, 

szenátor lett belôle. A sors iróniája, 

hogy a mostani helyzetben még ô is 

csalódott, megkeseredett emberként 

távozott az élôk sorából.  Kíváncsian 

figyelem, vajon hogyan reagál ha-

lálhírére a közvélemény? És meg-

történt a csoda: Paunescuból nemzeti 

hôs lett! Péntektôl vasárnapig, míg el 

nem temették tévéállomások leállí-

tották rendes mûsorukat és folya-

matosan közvetítették a búcsúztatást. 

Az ország minden tájáról tódultak a 

tömegek a ravatalhoz, véget nem 

értek a dicshimnuszok. Tény, hogy a 

román nemzeti büszkeséget senki úgy 

nem tudta felajzani, mint a ka-

rizmatikus költô. Most, halálában, 

még egyszer utóljára mozgósította 

nemzetét. Ceausescu kihantolása és 

Paunescu temetése között így fest egy 

hét a román közéletben.

Visszérre, reumára, fáradt lábra, sportsérülés, 
mozgásszervi panaszok, véralafutás, izomláz, 

szunyog - és csaláncsipés esetén egyaránt alkalmasak

a Lunagel SÓSBORSZESZ Gelék

Termékeiket a Lunagel.com.au forgalmazza
Rendelések és további felvilágosításért lépjen kapcsolatba

Csutoros Istvánnal
(03) 9432-5667 vagy 0407 683-002

internetten/számitogépen
admin@lunagel.com.au, sosborszesz@bigpond.com

lunagel@bigpond.com
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. november 21-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

 2 órától klubélet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

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

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

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

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

 SPRINGVALE (VIC) 2010 november 21-én, vasárnap du. 3 órakor
 ISTENTISZTELET

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

KEW (VIC) 2010. november 21-én, de 11.30 órakor
ISTENTISZTELET 

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

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010.november 21-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

ISTENTISZTELET,
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.

 BLACKHEATH NSW2010 november 20-án, szombaton du. 14.30 órakor 
ISTENTISZTELET

Igét hirdet Nt Péterffy Kund
Govett’s Leap Rd. Blackheath Uniting Church

CANBERRA (ACT)2010 november 21-én, vasárnap du, 16 órakor
 ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Péterffy Kund
Uniting Church, Brigelow St. és Mouat St. sarok

ADELAIDE (SA)2010. november 21-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

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. 

 Szücs Júlia
1936. június 1. — 2010. október 21.

A Nth. Fitzroy Magyar Református Templomból 

búcsúzott szeretett Édesanyjától Sándor, Károly, 
Zsuzsi, menye, unokái, gyülekezete és baráti 
köre.

Juci, ahogy ôt mindenki hívta, az 56-os  Szabadság-

harc eltiprása után elhagyva szülôhazáját, érkezett ki 

a Bonegilla-i táborba. Ott megismerkedett jövendô 

férjével Szücs Károllyal Melbourneban és házas-

ságot kötöttek. Férje haláláig mindketten dolgos, 

fenntartó tagjai voltak gyülekezetünknek. Juci ott-

honról hozott öntudatával, gyerekeit Isten hitre és 

magyarságtudatra nevelte. Férje halála, egészségi 

állapota és a közlekedési nehézségek az utolsó évekbe 

távoltartották a gyülekezet munkájától.

Kedves, közvetlen testvér volt, akit mindenki 

szeretett.

Juci a sok évi munkásságod, barátságod, családod, 

gyülekezeted és barátaid szívében tovább él. 

Nyugodj békében.
Cs.Cs.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS A BOCSKAIBAN
MINDEN HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN DÉLUTÁN 12 ÉS 1 ÓRA KÖZÖTT

IDÔPONT EGYEZTEÉSÉRT HIVJÁK 
DR KAPANTZIÁN ARTÚR ÜGYVÉDET

Irodai szám: 03 9763 6399 Mobil szám: 0422 524 206  

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 
fôtitkár felkészült arra, hogy tá-

madások érik majd, hiszen az olimpiai 

sportágakhoz eddig négy vagy öt 

szervezeten keresztül jutottak el a 

pénzek, mostantól viszont kizárólag a 

MOB folyósítja.

„Nem kell félni tôlünk, higgyék el, 

van tapasztalatunk, értünk ehhez. 

Mostantól nem fordulhat elô, hogy 

féléveket késsenek az állami támo-

gatások, vb-érmes sportolók hitelbôl 

utazzanak el versenyezni. Felelôs 

sohasem volt. Mi nem félünk a fe-

lelôsségtôl, keressük a számonkér-

hetôségünket. A sportorvosok január 

óta nem kapták meg járandóságukat. 

Mostantól nem fordulhat elô, hogy 

azonos sportágakban azonos sikereket 

elérô versenyzôk különbözô ösztön-

díjakat kapjanak.”

„A sportágakat jól ismerô civilek ha-

tároznak, szakértelmük, elfogu-

latlanságuk megkérdôjelezhetetlen. 

Mostantól olyan sportolók is 

ösztöndíjat kapnak, akik még nem 

sikeresek, de azok lehetnek. Az 

utánpótlás irányításáért is mi felelünk 

a jövôben. Jelenleg komoly dilemma, 

még egy ifjúsági olimpiai bajnok 

esetében is, hogy sportpályafutást 

válasszon-e, vagy keressen valamilyen 

jól fizetô civil foglalkozást.”

A Forma-1-re fordított évi ötmilliárd 

forint a sportbüdzsét terheli. „Ecc-

lestone szerint a világ legnagyobb 

sporteseménye, az olimpia marhaság. 

Magyarország, mondván az ország-

imázsnak milyen fontos a futam, az 

emelkedô jogdíjakat rendre kifizeti 

ennek az embernek. Az nem az or-

szágimázs része, hogy a reptérrôl 

normálisan el lehessen érni a fôvárost? 

Szégyellem magam, ha a Puskás sta-

dionra tekintek. A város szégyenfoltja 

már egy évtizede. Biztos, hogy a 

Forma-1-hoz legtöbbet az ország-

imázsnak? Egy jó reptéri út, vasút, 

vagy egy megszépült nemzeti stadion 

nem?”

A MOB egy éve szponzori bevé-

teleibôl indította el a Bay Béla-prog-

ramot, és hatvanmilliót osztott szét 

hatvan edzô közt. A pótolt állami tá-

mogatással kiegészülve nyártól évi 

120 millió jut az edzôknek, így akarják 

megakadályozni, hogy a szürke-

állomány külföldre távozzon. A havi 

százezres apanázs az elsô lépés.

„A létesítményhelyzeten is gyorsan 

változtatni kellene. Jó érzésû szülô 

nem viszi a gyerekét sportolni, ha 

meglát egy lepusztult egy vívó- vagy 

birkózócsarnokot. Ember nem hiszi el, 

hogy itt valaha jól mûködött a sport, 

sportkultúra volt. A sportegészségügy 

az ötvenes évek elején világszínvonalú 

volt, ha olyan lenne, mint akkor, még 

csak-csak elfogadható lenne a helyzet, 

de amikor a Sportkórház beindult, 

jobb állapotban volt, mint jelenleg.”

„A pusztulás a leépítések után kéz-

zelfogható, nem lehet szépíteni, vi-

lágszínvonalon teljesítô sportolók 

kôkorszaki körülmények közt kellene 

utolérjék világszínvonalú háttérrel 

rendelkezô riválisaikat. A kajako-

soknál a komplett válogatott elhagyta 

a Sportkórházat, átmentek a SOTE-ra, 

ott megkaphatják azokat a szol-

gáltatásokat, amit a másik helyen 

nem.”

A háztartások még annyit sem 

költenek a sportra, mint az állam, 

vagyis 0,2 százalékot. A fôtitkár 

szerint több olyan generáció nôtt fel, 

amelyiknek nem volt élménye a 

sportról. „A mindennapos iskolai 

testnevelés visszaállításával hamaro-

san visszahozhatjuk ezt a tudatosan 

kiölt szemléletet. A sportoló gyerekek 

gyerekeinek is fontos lesz, hogy ál-

dozzanak a mozgásra. Tehát amikor 

ôk szülôk lesznek, az arány tíz év vagy 

húsz év múlva változhat”.

A magyar sport költségvetésébôl 

huszonkét százalék személyi jellegû 

kiadás, Molnár erre indulatosan 

reagált. „Megtévesztô az adat. Lehet, 

hogy ez magas, magasabb, mint a 

fejlettebb országoknál, csak nem sza-

bad elfelejteni, ott lényegesen ma-

gasabb az egész összeg, ami a sportra 

megy, emellett jobban is élnek az 

emberek.”

A 2011-tôl új struktúra jönne létre, 

Magyar Olimpiai Sport Szövetség 

néven alakulna egy ernyôszervezet, 

ide delegálhatna tagokat a Nemzeti 

Sport Szövetség (NSSZ) is, amely nem 

ellenfele lenne a MOB-nak, és nem 

szólhatna bele az olimpiai sportágak 

irányításába, mint tette korábban.

A Sportegyesületek Országos 

Szövetsége ugyan nem köztestület, 

mégis pénzt oszthatott – körülbelül évi 

200 millió forintot -, ezt állítólag az 

MSZP és a SOSZ jelenlegi elnöke, 

Mesterházy Attila elnök kérte, így 

került bele a sporttörvénybe. A 

szervezetnek érdemi megnyilvánulása 

a sohasem volt.

„A SOSZ-nak nem feltétlen kell meg-

szûnnie, betagozódhat az ernyôszer-

vezetbe, senkit sem akarunk üldözni. 

Fontos, hogy pénzosztásra ne legyen 

jogosult. Akkor semmit sem lépünk 

elôre az átláthatóságban, nem szûnik 

meg a helyzet, hogy a szövetségek 

vezetôi arra kényszerülnek, hogy itt-

ott kilincselnek az érdemi munka 

helyett.”

Csalás, bírói hiba: a 
sport elvett aranyai

Bírói csalás és figyelmetlenség, 

doppingügy, de még sportszerûség 

miatt is veszett el magyar aranyérem 

a különbözô világversenyeken. Több-

ször a sportdiplomácia is legyôzte 

versenyzôinket. A magyar sport meg-

érdemelt, de elmaradt sikerei.

Az elmúlt 100 évben sok magyar 

arany veszett el a különbözô világ-

versenyeken figyelmetlenségek, bírói 

hibák, sportszerûség miatt is.

Egy elrontott jegyzôkönyv
Az ötpróbás Somfay Elemér sohasem 

emésztette meg, hogy nem ôt hirdették 

ki gyôztesnek az 1924-es párizsi olim-

pián. Még a sírjára is azt vésette, hogy 

olimpiai bajnok volt. A 2. helyre egy 

versenybíró miatt szorult: az ötpróba 

egyik számában, a 200 méteres sík-

futásban hat tizedmásodperccel töb-

bet írtak be neki a jegyzôkönyvbe, és 

így összpontszáma nem lett elég a 

gyôzelemhez. A valós eredménnyel ô 

nyert volna.

Hitler-speed és meg nem adott 
Puskás-gól

Az Aranycsapatnak nem jött össze a 

vébéarany, bár 1954-ben nagyon közel 

volt hozzá a világklasszisokból álló 

válogatott. Puskásék a döntôben nem 

tudták legyôzni a németeket, pedig 

ugyanazt a csapatot napokkal elôtte 

csoportmeccsen 8-3-ra simán lelép-

ték.

A vereség sokkolta Magyarországot, 

nem találtak rá magyarázatot. A leg-

frissebb hírek szerint a németeket 

Hitler-speed néven is emlegetett 

doppinggal pumpálták fel a döntôre, 

Elvették az emberektôl 
a londoni érmeket

2011-tôl egyedül a Magyar Olimpiai 

Bizottság irányítja a hazai ver-

senysportot, az olimpiai felkészülést, 

Molnár Zoltán MOB-fôtitkár szerint 

januártól nem folyhatnak el a magyar 

sport tízmillió. Az új kormány 5,2 

milliárdot ad az élsportra, de az el-

veszített idôt nem lehet visszanyerni.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 

fôtitkára, Molnár Zoltán szokatlanul 

kemény szavakat használt a magyar 

sport problémáival foglalkozó, a 

Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) és a 

Nemzeti Erôforrás Minisztérium 

(NEFMI) által megrendezett szö-

vetségi fôtitkári értekezleten: a MOB 

januártól nem utazási iroda lesz, ha-

nem irányító szervezet; 2005-tôl öt 

éven át nem végezhette teljes körûen 

a dolgát a bizottság, nem volt jogo-

sultsága rá; januártól a kormány 

elképzeléseinek megfelelôen egycsa-

tornássá, átláthatóvá válik a sport-

finanszírozás, így megszûnhet a pén-

zek elfolyása. A sporttámogatás tíz 

százaléka nem jutott el a sportolókhoz 

(Sárközy Tamás professzor tékozló 

koldusnak nevezte a hazai sportot), a 

szervezetek felélték, elment benzinre, 

rezsire. Molnár a pazarlás kifejezést 

visszautasította, de a hatékonyság nö-

velését a legfontosabbnak nevezte.

„Évekkel ezelôtt is kemény szavakat 

használtam. Nem vagyok erre büszke, 

mert én - sokakkal szemben - csak a 

dolgomat tettem. A magyar sport sok-

kal többet érdemelt volna, mint 

amennyit az elôzô kormányzatoktól 

kapott. Nem vicceltem akkor sem, 

amikor arra gondoltam, óriás-

plakátokra kellene kitenni Gyenesei 

Istvánt és Nemzeti Sporttanácsbeli 

társait, ôk vették el az emberektôl a 

londoni sikereket.”

„Gyenesei és Varga Zoltán minisz-

terek voltak azok, akik miatt érzé-

kelhetô forráshiány volt a sport elmúlt 

két évében, elôbbi elvette az olimpiai 

felkészülésre megítélt támogatás 48 

százalékát, utóbbi pedig – talán gyá-

vaságból - nem adta vissza. Ezt a 

mostani kormány pótolta. Talán még 

nem késôn, és büszkék lehetünk a 

magyar olimpiai csapatra két év 

múlva Londonban. Bár pontosan tud-

juk, az elveszített pénzzel ellentétben 

az elveszített idôt, edzésmunkát nem 

lehet visszanyerni.”

A szocialisták büszkék voltak az 
emelésekre

Molnár és Gyenesei vitája körülbelül 

két évre tekint vissza, Gyenesei a 

következôket mondta 2008 végén. 

„Összességben tehát a válság ki-

robbanása utáni változathoz képest 24 

százalékkal többet kap a sport, de még 

az eredeti tervhez viszonyítva is 14 

százalékos a növekmény.” 2009 végén 

Mesterházy Attila és Baráth Etele 

együtt beszéltek arról, hogy 400 mil-

lóval több pénz jut az államtól a sport-

nak. A MOB idén nyáron 700 milliót 

kapott is, de ezt már az új országgyûlés 

ítélte meg.

„Az ország önbecsülésének fontos, 

hogy az olimpiai aranyak örökrang-

sorában, ahol 9. helyen állunk, meg-

tartsuk helyünket, ne süllyedjünk el.”

A politika még februárban házhoz 

jött, Orbán Viktor miniszterelnökké 

választása elôtt két és fél hónappal 

kinyilvánította, fontosak az olimpiai 

sikerek, ezért mindent meg kell tenni, 

az érthetetlen és átláthatatlan szer-

vezeti struktúrát le kell egysze-

rûsíteni.

Januártól a MOB legalább 5,2 milliár-

dot fog szétosztani a versenysportra, a 

emiatt tudtak fölénybe kerülni a fá-

radt magyarokkal szemben. A bíró is a 

segítségükre volt, Puskás egy sza-

bályos gólját vette el (a videón 5:23-

nál), így 3-2-re tudott nyerni a német 

válogatott.

Önként mondott le az aranyról
Az 1956-os melbourne-i olimpián 

futóaranyakat vártak Magyaror-

szágtól. A világrekorder Iharos Sándor 

a forradalmi események miatt mégis 

úgy döntött, itthon marad. A legjobbját 

nélkülözô atlétacsapat így is közel 

került az aranyéremhez, a 3000 mé-

teres akadályfutásban Rozsnyói Sán-

dor egy ideig olimpiai bajnoknak 

tudhatta magát, ám éppen saját 

sportszerûsége miatt állt végül csak a 

dobogó második fokára. A gyôztes 

Christopher Brashert könyöklésért 

kizárták a versenybôl, ám Rozsnyói és 

a harmadik helyen befutó norvég Lar-

sen kiálltak Brasher mellett, mert 

szerintük semmi sportszerûtlent nem 

követett el. A versenybírók így végül 

visszavonták döntésüket, és Bras-

hernek adták az aranyérmet.

A nagyhatalmak döntöttek az 
érmekrôl

A pontozásos sportágakban a bírók 

ítélete nagyban befolyásolhatja egy 

sportesemény eredményét. Hiába 

futotta az 1980-as Lake Placid-i téli 

olimpián jégtáncban a legjobb kûrt a 

Regôczy Krisztina-Sallay András 

páros, nem nyerhettek, pontozói csalás 

miatt a második helyre szorultak.

A háttérben a nagyhatalmi diplo-

mácia állt, a szovjet Linyicsuk-Kar-

ponoszov párost kellett kihozni gyôz-

tesnek. Bizonyíték erre, hogy a ver-

seny döntnökét és az egyik pon-

tozóbírót Lake Placid-után örökre 

eltiltották.

Regôczyéket az sem vigasztalhatta, 

hogy a szovjetek is elismerték, a 

magyarok jobbak voltak. Az olimpiai 

másodikok ugyanabban az évben meg-

nyerték a dortmundi világbaj-

nokságot.

Nem jár három arany egy or-
szágnak

A moszkvai olimpián is a sport-

diplomácia dönthetett, a magyarok 

nem nyerhettek három aranyérmet, 

túl sok jutott volna így a keleti blokk 

versenyzôinek. Növényi Norbert és 

Kocsis Ferenc után Tóth István is a 

döntôben birkózott, neki már a kettôs 

leléptetés is gyôzelmet ért volna. 

Döntetlennél azonban a bírók har-

madszor is megintették - hiába volt 

Tóth a kezdeményezô - és leléptették. 

Gyôztesnek a görög Sztilianosz Mi-

giakiszt hirdették ki, a meccset vezetô 

csehszlovák bírót állítólag késôbb 

eltiltották, a vádak szerint a görögöktôl 

egy utazást is kapott.

Japánnak kellett nyerni
A magyar dzsúdósport az 1992-es 

barcelonai olimpián ünnepelte elsô 

olimpiai aranyát, Kovács Antal 95 

kilóban gyôzött. Egyes vélemények 

szerint ez a gyôzelem is hozzájárult 

ahhoz, hogy késôbb Hajtós Bertalan 

nem lehetett aranyérmes.

Hajtós a japán Koga Tosihikóval 

mérkôzött a döntôben, pontot egyikük 

sem szerzett, így a meccs végén a 

bírók döntöttek. 2:1 arányban a japánt 

hozták ki gyôztesnek, hiába volt végig 

aktívabb Hajtós. A döntésben a japán 

sportdiplomácia is közrejátszhatott, 

mert addig az általában a legtöbb 

súlycsoportot nyerô japánok csak egy 

aranyat szereztek tradícionális sport-

águkban.

Nincs mindenkinek még egy do-
bása

A 2004-es athéni olimpián Annus 

Adrián kalapácsvetésben gyôzött, 

olimpiai aranyérmét is átvehette. 

Érmétôl azonban megfosztották, mert 

vétett a doppingszabályok ellen. Po-

zitív mintát nem adott, de klubtársa, 

Fazekas Róbert gyôzelme és dop-

pingesete miatt ôt is újabb dop-

pinteszteknek akarták alávetni. Annus 

erre nem volt hajlandó, késôbb bíró-

ságon is kereste igazát, de kénytelen 

volt visszaadni érmét. A kalapácsvetôk 

2008-as olimpiai versenye után ha-

sonló helyzet alakult ki: két fehérorosz 

dobó lebukott doppinggal, de jogi 

ügyeskedésekkel és a sport-

diplomáciának köszönhetôen megtart-

hatták érmeiket. A magyar Pars 

Krisztinán emiatt nem lehetett ne-

gyedik helyett második.

Nem csenget egy picit
Két aranyéremtôl is megfoszthatta a 

figyelmetlen versenybíró a magyar 

fogathajtókat a 2009-es kecskeméti 

világbajnokságon. A verseny utolsó 

száma, az akadályhajtás elôtt Lázár 

Zoltán az élrôl indulhatott, ráadásul 

üldözôi hibáztak is. Könnyen meg-

ôrízhette volna az elsô helyét, és ezzel 

a csapatversenyt is megnyerhették 

volna a magyarok. A hajtás rajtjakor 

viszont a fôbíró hibázott, csak az órát 

indította el, de nem csengetett Lázár 

Zoltánnak. Lázár félt a kizárástól, 

ezért nem mert rögtön elrajtolni, idôt 

veszített. Végül idegesen teljesítette a 

pályát, hibái és idôtúllépése miatt csak 

a harmadik lett, a csapat így a második 

helyre lett jó.

NB 1
Egyedül a Videoton tudott idegenben 

nyerni a Monicomp Liga 13. for-

dulójának szombati játéknapján. A 

listavezetô a Kaposvár otthonában 

aratott 4-1-es gyôzelmet. Otthon nyert 

viszont a Pápa, a Haladás és a Zala-

egerszeg, amely egy igencsak véle-

ményes büntetôvel múlta felül a 

Ferencvárost. A Paks és a Siófok nem 

bírt egymással, a találkozó 0-0-val ért 

véget.

KAPOSVÁR–VIDEOTON  1-4 (0-3)

Kaposvár, 3000 nézô. 

PÁPA–VASAS 2-1 (1-1)

Pápa, 1500 nézô. 

HALADÁS–MTK 2-0 (2-0)

Szombathely, 2000 nézô. 

PAKS– SIÓFOK 0-0

Paks, 1000 nézô. 

ZTE FC–FTC 2-1 (1-0)

Zalaegerszeg,  4500 nézô. 

Justin Haber kapitális hibáját ki-

használva már a 4. percben gólt lôtt a 

Zalaegerszeg, ám a félidô további 

részében inkább a Ferencváros do-

minált a roppant mozgékony Rósának 

és Schembrinek köszönhetôen. Az 

egyenlítés végül összejött a zöld-

fehéreknek, de csak a 64. percben, 

éppen az elôbb említett két labdarúgó 

összjátéka után. A pontszerzés viszont 

már nem sikerült a vendégeknek, 

mivel Kassai játékvezetô túl köny-

nyelmûen büntetôt adott a Zala-

egerszegnek, amit Dedic értékesített 

is.
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1996-tól 2004-ig, 8 felejthetetlen 

éven keresztül  Önök között, Auszt-

ráliában éltünk. Ezid ô alatt magyar 

kulturális menedzserekként és énekes 

elôadómûvészekként  sokféle módon 

segítettük ápolni, fejleszteni  közös 

kincsünket, magyar kultúránkat a 

napfényes ötödik földrészen.  Akkori  

lakóhelyünkön, Sydneyben, biztosan 

nincs olyan magyar szervezet, mely 

ne emlékezne  tevékenységünkre, hi-

szen kórust vezettünk, színdarabot ír-

tunk és rendeztünk, kiállítás-szerve-

zésben és konferenciaszervezésekben 

segédkeztünk, jótékonysági és egyéb 

koncerteket szerveztünk, sikeresen és 

rendszeresen szerveztük magyaror-

szági  mûvészek ausztráliai koncert-

körútjait  és úgy gondoljuk, mi voltunk 

azok, akik az új évszázad elején olyan 

magyarországi kulturális intézmé-

nyekkel és szervezetekkel  bôvítettük 

az ausztráliai  magyar-magyar kapcso-

latokat, mely kapcsolatok a mai napig 

képesek hatékonyan segíteni a ma-

gyar identitásôrzést Ausztráliában. 

Így pl. megalapoztuk a máig élô kap-

csolatokat a budavári Magyar Kultúra 

Alapítvánnyal, a Panoráma Világ-

klubbal és a Magyar Mûvelôdési  In-

tézettel. 

Természetesen  Sydney-n kívül is jó 

kapcsolatokat ápoltunk  magyar kö-

zösségekkel. Minden évben végigláto-

gattuk a keleti és a déli partok mentén 

élô magyarokat, néha a canberraiakat 

is és mi voltunk azok a megszállott 

magyar énekes elôadómûvészek, akik  

sikeresen szórakoztattuk 2002–ben, 

Ausztrália közepén,  Coober Pedyben  

az ott élô magyar opálbányászokat is.  

Biztosan sokan emlékeznek még, hogy 

hogyan tettünk hangulatossá oly sok  

nemzeti  ünnepet, Anyák Napját,  ka-

rácsonyváró rendezvényeket, Szil-

vesztereket vagy csak „átlagos” szó-

rakoztató alkalmakat. 

Szerencsére sokan szerették Önök 

közül, Ausztráliában, a mi  Vigadó-

Duónkat! S mi pedig nagyon szerettük 

ausztráliai magyar közönségünket és 

épp ezért  különleges öröm számunkra, 

hogy november közepén  újra Auszt-

ráliába látogathatunk!

Nos tehát  Kedves Olvasó, ha Ön is 

azok közé tartozott, akik szívesen lát-

tak, hallgattak bennünket „a múltban”, 

akkor  nyugodtan betervezheti, hogy 

2010. november 20-tól  2011.  január 

16-ig mikor és hová látogat el  külön-

féle elôadásainkra, ill. azokra a ren-

dezvényekre, melyeken fellépünk 

majd.  Ezek nagyrészérôl folyamato-

san tájékozódhat majd a Magyar Élet 

hasábjairól.

Most dióhéjban arról, hogy mi tör-

tént velünk az utóbbi években, amióta 

újra itthon, Magyarországon élünk. 

2004 év eleji hazaköltözésünket rögtön 

az elsô –- kiválóan sikerült –– budavári 

Kapocs-képzés (a mi ötletünk alapján 

megvalósult hazai kulturális mene-

dzser- képzés külföldön élô magyar 

kulturális önkéntesek számára) mun-

katársaiként kezdtük. Ezután kezdtük 

el  felépíteni  itthoni  életünket.

S most tényleg csak a legfontosab-

bakról:  2004-ben ott voltunk a Panorá-

ma Világklub (a világból hazatérô 

külföldi magyarok és az irántuk ér-

deklôdô magyarországiak klubja) ala-

pító tagjai között, s ugyanebben az 

évben szerepeltünk pl. nagy sikerrel, 

több ezer ember elôtt Tihanyban, az 

Európai BMW Találkozón.  

2005-ben (a Magyar Kultúra Alapít-

vány igazgatójával és egy fômunka-

társával együtt) résztvettünk a syd-

neyi Identitás Konferencián, ugyan-

ebben az évben eljutottunk elôadása-

inkkal az új-zélandi magyarokhoz is, s 

még az is belefért az évbe, hogy a hí-

res sydneyi  Descendance Aboriginal 

Group magyarországi és európai elô-

adásait végigmenedzseljük, lebonyo-

lítsuk.

2006 májusában végigmenedzseltük 

a sydneyi ausztrál Beethoven Kórus 

magyarországi koncertjeit, s megszer-

veztük szakmai találkozójukat a buda-

pesti Bartók Kórussal.

2006 októberében –– a New South 

Walesi Magyar Szövetség és a sydneyi 

Magyar Szabadságharcos Szövetség 

meghívása alapján – Sydneyben és a 

Gold Coaston bemutattuk a „Befeje-

zetlen Forradalom” címû (általunk írt 

és rendezett) zenés pódiumjátékunkat 

az 1956-os Magyar Forradalom és Sza-

badságharc  50-ik évfordulóján. A ki-

fogástalan színvonalhoz nagyban hoz-

zájárult, hogy a pódiumjátékban (ket-

tônkön kívül) fellépett Boráros Imre 
és Petrécs Anna (a szlovákiai, ko-

máromi  Jókai Színház két elismert 

mûvésze), valamint a budapesti Bar-

tók Kórus is. Ezen az elôadáson mu-

tattuk be elôször az –– azóta már a 

Duna TV-bôl is ismert és a világon oly 

sok magyar által megszeretett –– „Ott 

ahol zúg az a négy folyó” címû DVD 

filmünket, melyen Katalin elképesz-

tôen szép énekét a Rajkó Zenekar 

kíséri a fiatalokhoz is közelálló mo-

dern hangszerelésben.

2007-ben jártunk elôször Angliában, 

Londonban, az ottani magyarok meg-

hívására, ill. az év nagy részében Ma-

gyarországot és a határmenti tele-

püléseket (Szlovákiában és Szlovéniá-

ban) jártuk mûsorainkkal.    

 2008 második felében kb. két hónap 

alatt 26 elôadáson szórakoztattuk az 

Amerikai Egyesült Államokban és a 

Kanadában élô magyarokat New 

Yorktól  San Diego-ig, Torontótól  Los 

Angeles-ig.  A teljes koncertkörút óri-

ási élményt jelentett számunkra. 

Nemcsak azért, mert láthattuk Ame-

rikát és Kanadát, hanem elsôsorban 

azért, mert minden elôadásunk végén 

felállva tapsolt és ünnepelt bennünket 

a közönség...

2009-ben két alkalommal is vissza-

hívtak bennünket Londonba, s emellett 

itthoni felkéréseknek tettünk egész 

évben eleget. Természetesen az eltelt 

évek alatt folyamatosan segítettük a 

budavári Magyar Kultúra Alapítvány 

és a Panoráma Világklub tevékeny-

ségét és lakóhelyünkön (nem Buda-

pesten, hanem Zala-megyében élünk) 

is  felvállaltunk kulturális feladatokat. 

Így pl. két éve alapítottuk és vezetjük 

a környék egyetlen könnyûzenei  If-

júsági Kórusát, az egyre sikeresebb, 

sokat szereplô Ritmus Kórust.

Apropo kórus. Megtiszteltetés volt 

számunkra, hogy 2010 nyarának ele-

jén –– társ-mûsorvezetôkként is –– 

résztvehettünk a melbournei  tiszte-

letbeli konzul, Világos István és neje 
által Magyarországra szervezett 

Young Voices of Melbourne ifjúsági 

kórus elképesztôen csodálatos Panorá-

ma klubbéli koncertjén! 

Ez az év, 2010, nagyon fontos évvé 

vált a szemünkben azért is, mert éle-

tünkben most  jártunk elôször Erdély-

ben. Székelyudvarhelyen és környé-

kén tapsolt nekünk a magyarnál is 

magyarabb közönség. Óriási élményt 

jelentett fellépni a székelyudvarhelyi  

I. Szent István Napokon, vagy éppen a 

székelydályai templom orgonafel-

újításáért szervezett jótékonysági 

rendezvényen és két hétig élni az 

erdélyi magyarok különleges szerete-

tének ölelésében.

Ez az év (sajnos) másról is híres. 

Soha életünkben nem léptünk még fel 

annyi jótékonysági rendezvényen, 

mint ebben az évben. Tavasszal és 

nyáron  az ország keleti, észak-keleti 

tájait és embereit sújtó árvizek, most 

pedig a közelmúlt vörösiszap tra-

gédiája ösztönzött arra bennünket, 

hogy a lehetô legtöbb segítô akcióban 

résztvegyünk.  Az utazásunk elôtti  

utolsó jótékonysági fellépésünk  no-

vember 5-én lesz Nagykanizsán...

Végül:  2010 év vége hozta meg szá-

munkra az új lehetôséget arra, hogy 

újra betervezhessünk egy ausztráliai 

utazást, s ennek keretében új találko-

zásokat ottani rokonainkkal, baráta-

inkkal és kedves ausztráliai magyar 

közönségünkkel. 

A két hónap alatt, melyet Ausztrá-

liában töltünk majd, igen sok feladat 

elvégzése vár ránk. A rokon-és barát-

látogatásokon kívül több helyen is 

bemutatjuk új mûsorainkat. Speciális 

karácsonyi mûsorokkal és fergeteges 

szórakoztató mûsorokkal kívánjuk 

meglepni Önöket, de báli rendezvé-

nyeken, zenészekként is találkozhatnak 

velünk, ha figyelik az ezekrôl való 

elôzetes híradásokat.  Nem titkoljuk 

azt sem, hogy ausztráliai tartózko-

dásunk alatt szeretnénk egy emlék-

koncertet szervezni a nemrég közü-

lünk örökre eltávozott énekmûvész 

A Vigadó-Duó újra 
Ausztráliában!

Vadonatúj mûsorokkal és különleges 
megbízatásokkal érkezünk! 

barátunk,  az egész életében méltán 

népszerû  Gredula János emlékére 

és tiszteletére...

Elôbbiek mellett feladatunk, hogy 

elôszervezzük a magyarországi Gyer-

mekrák Alapítvány jövô évi ausztráliai 

bemutatkozó körútját és feladatunk, 

hogy fogadókészséget találjunk ––el-

sôsorban a magyar szervezetek kö-

reiben –– Lóránt Attila  világhírû 

magyar fotómûvész (a National Ge-

ographic fotósa) kiállításainak auszt-

ráliai megrendezéseihez. És végül, de 

nem utolsósorban, megkezdjük Auszt-

ráliában a 2011 nyarára tervezett 

magyarországi Panoráma Világta-

lálkozó népszerûsítését és megkezdjük 

annak felmérését, hogy vajon mit tud 

vállalni az ausztráliai magyarság a 

sosemvolt magyarországi Magyar 

Világtalálkozó sikerre vitelének érde-

kében...

Még nem vagyunk Ausztráliában, de 

máris köszönetet mondunk Kardos 
Bélának, a New South Walesi Magyar 

Szövetség elnökének, aki  sokat segí-

tett ausztráliai programjaink megszer-

vezése során, s mellette a sydneyi  

Dér családnak (Erzsikének és 

Ferencnek) szól szeretetteljes köszö-

netünk. Ôk lesznek ugyanis azok, akik 

immár sokadszorra fogadnak be ben-

nünket családtagjaik közé ausztráliai 

tartózkodásunk alkalmával. Szeren-

csénkre  mások is segítenek bennün-

ket, így pl. a Gold Coasti magyarok 

köreibôl Horváth Gyöngyi és 
Kerekes Samu, Sydneyben pedig 

Kovács Ferenc és Vali, Fehér Gitta, 
Dobos László, Szakáts László és a 
Gellért család. A Gyermekrák Alapít-

vánnyal kapcsolatos projektünk elô-

szervezéseit  nagyban segítette Csaba 
Gábor nagykövet úr, akinek ezért 

ezúton is tiszteletteljes köszönetet 

mondunk és köszönjük a 2 RRR Rádió 

magyar adás-szerkesztôinek érdeklô-

dését is érkezésünk iránt. És termé-

szetesen köszönjük, hogy a Magyar 

Élet hetilap is szívesen fogadta jelent-

kezésünket. 

Kedves ausztráliai magyar baráta-

ink!  Reméljük, hogy nagyon jól fog-

ják érezni magukat mindazokon az 

alkalmakon, ahol majd velünk és kü-

lönféle mûsorainkkal találkoznak! 

Az elsô alkalom a velünk való talál-

kozás lehetôségére november 20-án 

lesz a punchbowli Magyar Központ 

Erzsébet-Katalin Bálján, 23-án pedig a 

Bondi Rd-i magyar étteremben várjuk 

a mûsorunk iránt érdeklôdôket...

   Alig várjuk a viszontlátást:   

Ernszt Katalin és Nemere László, 

a magyarországi Vigadó-Duó énekes-

párosa.
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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 

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. 

KARÁCSONYI 
sonkavásár,

szaloncukor, csabai, debeceni 

és más kolbászok, 

finom húsok, magyar konzervek 

és befôttek, hársfaméz.

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

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175

Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 

9547-2453 (Melbourne) telefonszá-

mon.  

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

HAZATELEPÜLÔK, befektetôk! 

Figyelem! Kalocsán a Kertvárosban, 

nagyon szép helyen, egy 64 négy-

zetméteres, két szobás, gázfûtéses 

lakás eladó! Érdeklôdni lehet: Gábor 

0411-812-0320 

www.winningrevolution.net

Találat garanciás Lottóvariációk 6 

számos Lottóra. Elsô kötet. Érdeklôdés:  

stuszi@live.com

ANGOL és MAGYAR nyelvoktatást  

vállalok (beszélgetés, írás, olvasás, se-

gítség vizsgákhoz és iratok kitöl-

tésében). Felsôfokú képesítéssel, inter-

netes, egyéni és csoportos oktatási 

gyakorlattal rendelkezem. Személyes 

megbeszélés a 0408-966-403 telefon-

számon. (Sydney Z 27)

Új vezetés alatt!
EREDETI MAGYAR 

ÉTELEK
levesek, édességek, 

egészséges magyar ételek
itteni fogyasztásra vagy 

elvitelre.
Speciális rendelések 

48 órás elôrendeléssel 
Nyitva hétfôtôl szombatig 

délelôtt 11.30-tól este 8 óráig
Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST. 
ST. KILDA

ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700

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

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

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

Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80.—

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

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok 

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

______________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN

magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.

Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!

Olcsó. modern szobák,

úszómedence, BBQ., játszótér festôi környezetben.

Az étteremben magyar ételek is kaphatók!

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

Email: halfwaymotel@bigpond.com

Hume Highway, Tarcutta

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 

Idôs házaspár keres

szombat reggel 7 órától

hétfô reggel 7 óráig

segítôt Rosebay-be

Feladata: reggeli, ebéd, 

vacsora tálalása, 

gyógyszerosztás és

beszélgetés.

Fizetés 500 dollár
Érdeklôdni kizárólag este

6 és 7 óra között lehet a

9371 0282 számon

Gyakorlott
varrónôket

keresek sürgôs munkára,

ruhaátalakító üzletembe, 

Edgecliffben.

Kötetlen munkaidô, jófizetés!

Hívja Esztert:

0450 265 317

Keresem
Szántó Attilát,

aki 1982-ben érkezett 

Ausztráliába. Utoljára 2001-ben 

láttam, azóta nem ismerem 

hollétét. Aki tud róla, kérem, 

hívjon ezen a telefonszámon:

0406 689 7166
Barátja, János
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