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December 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Etelka, Aletta nevû olvasóinkat.

Etelka: Dugonics András alkotta 

úgy, hogy az Etele férfinevet megrö-

vidítette és nôiesítô  kicsinyítôképzôvel 

látta el.

Aletta: A német Adelheid olaszos ki-

csinyítôképzôs  származéka.

Köszönthetjük még: Albina, Beáta, 
Olivér, Eulália nevû barátainkat.

December 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lázár nevû olvasóinkat.

Lázár: Régi héber eredetû név, már 

a biblia is említi.

Köszönthetjük még: Olimpia, Lídia, 
Jakab, Julius nevû barátainkat.

December 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Auguszta nevû olvasóinkat.

Auguszta: Az Augustus (magyarul: 

Ágost) név latinos nôiesítése.

Köszönthetjük még: Ágoston, Dezsô, 
Graciella, Rufusz, Töhötöm nevû 

barátainkat.

December 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Viola nevû olvasóinkat.

Viola: Régi magyar nôi név a latin 

viola (ibolya) szóból.

Köszönthetjük még: Bonifác, Orbán, 
Oros, Pelágia, Urbán nevû barátain-

kat.

December 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Teofil nevû olvasóinkat.

Teofil: A görög Theophilosz név lati-

nosított formájának rövidülése. Jelen-

tése: Isten kedveltje, vagy Istent ked-

velô. 

Köszönthetjük még: Domonkos, Eu-
gén, Ignác, Keresztély, Krisztián 

nevû barátainkat.

December 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tamás nevû kedves olvasóinkat.

Tamás: Az arameus Teomo névbôl.  

Jelentése: iker. Innen a görögök vették 

át Thomasz formában, mivel  a  gö-

rögben volt egy ilyen alakú szó, mely-

nek jelentése: csodálatos.

Köszönthetjük még: Atanáz, Balam-
bér, Julianna, Témizs nevû barátain-

kat.  

December 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zénó nevû kedves olvasóinkat.

Zénó: Rendkívül ritka, latin eredetû 

férfinév.

Köszönthetjü még: Zoltán, Gábriel, 
Kunó, Melissa, Anasztázia nevû 

barátainkat.
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már ismert Székely Gyors, a másik Csíksomlyó Expressz néven közlekedik 

majd. A Székely Gyorsot a felújított veterán Nohab, a Csíksomlyó Expresszt 

Magyarország legkorszerûbb, tízezer lóerôs villanymozdonya, a Taurus fogja 

húzni. A Liszt Ferenc-emlékév tiszteletére a nagy magyar zeneszerzô portréja 

díszíti a mozdonyt.

Prima Primissima lett 
Buzánszky, a Csík zenekar 

és Rubik Ernô 
Átadták a tíz kategóriában meghirdetett Prima Primissima Díjakat Buda-

pesten, a Mûvészetek Palotájában. Kiemelkedô teljesítményükért a magyar 

szellemi élet, a mûvészet, a tudomány és a sport képviselôi nyolcadik alka-

lommal részesültek elismerésben a vállalkozók napján.

Az irodalom kategóriában Moldova György író; a sport kategóriában Bu-
zánszky Jenô olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat tagja; a népmûvészet 

és közmûvelôdés kategóriában a Csík Zenekar részesült az elismerésben. A 

képzômûvészet kategória nyertese Kubinyi Anna textilmûvész, a zenemûvé-

szet kategóriáé Érdi Tamás zongoramûvész, az építészet és építômûvészet 

kategóriáé Balázs Mihály építész lett. A Prima Primissima Díjat a tudomány 

kategóriában Rubik Ernô építész, tervezô, feltaláló; az oktatás és köznevelés 

kategóriában Dévény Anna gyógytornász, mûvészi torna szakedzô; a sajtó ka-

tegóriában Veiszer Alinda mûsorvezetô; a színház- és filmmûvészet kate-

góriában Koltai Lajos operatôr kapta. Közönségdíjat vehetett át Kiss Róbert 
Richárd turisztikai szakújságíró. 

„A magyar gazdaság képviselôi számára fontos a tudomány, a kultúra, a köz-

nevelés, a sport társadalmi munkamegosztásban betöltött szerepe és ezen terü-

letek kiváló képviselôinek elismerése” –– hangsúlyozta a díjátadó gálán mondott 

köszöntôjében Csányi Sándor. Mint a Prima Primissima Alapítvány kurató-

riumának elnöke rámutatott, egy ország minôségét, a világban betöltött szere-

pét nem lehet csak gazdasági mutatókkal leírni, nemzeti identitását nem elsô-

sorban ezek adják. „Ezért nagyon fontos, hogy elismerjük azokat, akik jelen 

tôsen hozzájárulnak az ország szellemi vagyonának gyarapodásához, akik kitar-

tásukkal példát mutatnak és eredményeik, mûveik megalapozzák nemzeti öntu-

datunkat” –– fûzte hozzá. 

Csányi Sándor felidézte: az elmúlt nyolc évben több ezer jelöltbôl 240 primát 

választottak ki, akik közül 80-an primissima díjat, 8-an közönségdíjat kaptak. 

„Ha a számokat és a mögöttük lévô embereket, illetve teljesítményeket nézzük, 

akkor azt mondhatjuk, a Prima Primissima Alapítvány betöltötte hivatását: 

hozzájárult a közélet, a közgondolkodás, a társadalmi megbecsülés javításához” 

–– jegyezte meg. Mint a kuratórium elnöke elismerte, a díjat minden évben to-

vábbi százak is megérdemelnék, de reményei szerint a következô esztendôkben 

ôk is primák vagy primissimák lesznek. 

A Prima Primissima Díjat és Alapítványt 2003 nyarán alapította Demján 
Sándor üzletember a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 

elnökségének közremûködésével. A felajánlásnak köszönhetôen az alapítvány 

tíz éven át ítélheti oda a kitüntetést. A primissimák, vagyis a kategóriák gyôz-

tesei 50 ezer eurót kapnak, a többi jelölt (prima) tíz-tízezer euró díjazásban ré-

szesül. A közönségdíj szintén 50 ezer euróval jár. A mûsorvezetô a díjátadón a 

vendégek között köszöntötte Schmitt Pál köztársasági elnököt, Pintér Sándor 
belügyminisztert, Hende Csaba honvédelmi minisztert, Mesterházy Attilát, a 

Magyar Szocialista Párt elnökét, valamint a megjelent államtitkárokat, nagykö-

veteket.

Jövôre is indul vonat a búcsúra 
Hosszú idô után, három éve indult újra hosszú útjára a Csíksomlyó Expressz 

és a Székely Gyors. A Kárpáteurópa Utazási Iroda és az Indóház Vasúti Magazin 

2008-ban egyedülálló vállalkozásba kezdett. Különvonatot indított a csíksomlyói 

búcsúra tartó zarándokoknak, a második bécsi döntést követôen Budapestet 

Erdély távoli részével összekötô vonat nyomán, Székely Gyors néven. 

A járat 1944-ben megszûnt, és csak nemrég indult újra útnak. Nem véletlenül 

mondták a szerelvényt nemzeti lobogókkal váró székelyek az anyaországiaknak: 

„Késtetek… 64 évet.”

A csíksomlyói búcsú Ceausescu bukása után az erdélyi és az anyaországi 

magyarok százezreinek ökumenikus istentiszteletévé, szent találkozójává vált. 

Ide vitt elôször három esztendeje nyolc kocsiban négyszáz zarándokot a kulti-

kus Nohab dízelmozdony. Az ezeréves határra, a Gyimesekbe is eljutó vonat 

sikere miatt, a zarándokok két évvel ezelôtt már tizenkét vasúti kocsival indul-

tak útra. 

A Kárpáteurópa Utazási Iroda jövôre is két különvonatot indít. Az egyik a 

Magánkihallgatáson fogadta 
Orbán Viktort a pápa

Magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnököt 

XVI. Benedek pápa. Ezt követôen Tarcisio Bertone bíboros, szentszéki 

államtitkár fogadta az Orbán Viktor vezette magyar delegációt.

A miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balog Zoltán, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelôs 

államtitkára és Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivôje alkotta delegáció 

tizenegy óra elôtt érkezett meg a Vatikánba. Az apostoli paloták San Damaso-

udvarán, a svájci gárdisták sorfala elôtt, a miniszterelnököt a Pápai Ház 

prefektusa fogadta és a második emeletre kísérte. Innen a Raffaello festette 

lodzsákon a vatikáni nemesemberek vezették egészen a pápai könyvtárszobáig. 

Itt köszöntötte és fogott kezet XVI. Benedek pápa Orbán Viktorral, akit 

személyesen kísért könyvtárszobája íróasztaláig. Az elsô szavakat a pápai 

íróasztalnál váltották: XVI. Benedek Magyarországról kérdezte a kormányfôt. 

A vatikáni protokoll szerint félórásra tervezett, négyszemközti magánkihallgatás 

néhány perccel tizenegy óra után kezdôdött, angol nyelven, tolmács nélkül 

zajlott. 

A pápai könyvtárszobából Orbán Viktort a szentszéki államtitkárságra 

várták. A Tarcisio Bertonéval folytatandó megbeszélésen a hivatalos delegáció 

többi tagja is részt vett. Ez az elsô alkalom, hogy a Vatikánban tanácskozó 

magyar kormánydelegációnak két teológus tagja van, és teológus végzettségû a 

szintén jelen levô Gyôriványi Gábor szentszéki nagykövet is.

A bíboros és a magyar miniszterelnök is elismerôen nyilatkozott  a magyar-

vatikáni vegyesbizottság eddigi munkájáról. Orbán Viktor elmondta: kormánya 

kiemelkedô értéknek tekinti a hit- és vallásbéli meggyôzôdés szabad kifejezését, 

valamint az e meggyôzôdésen alapuló oktatási és nevelési munkát – áll a 

tárgyalásokról kiadott, Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivôje által jegyzett 

közleményben
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HÍREK kimagasló társadalmi támogatottságát ilyen hosszú idôintervallumban is képes 

volt megôrizni. A kormányzó pártok az elôzô, októberi adatfelvételhez képest 

két százalékot veszítettek a támogatottságukból, míg a legnagyobb ellenzéki 

párt, az MSZP egy százalékot szerzett.

A megkérdezettek több mint negyede (28 százaléka) nem nevezett meg tá-

mogatandó pártot; ôk vagy nem tudtak, vagy nem akartak a kérdésre 

válaszolni. A válaszadók három százaléka ugyanakkor legszívesebben 

valamelyik, jelenleg parlamenten kívül lévô pártot juttatná az Országgyûlésbe 

–– írták. A Századvég összegzése szerint a „részvételüket biztosra ígérô biztos 

pártválasztók” között a Fidesz-KDNP elônye még stabilabbnak tûnik, mert a 

kormánypártoknak több mint négyszeres a támogatottsági fölénye (66 

százalék) a legerôsebb ellenzéki párt, a szocialisták táborához képest (15 

százalék).

Ebben a választói csoportban a Jobbikra 11 százaléknyian szavaznának, az 

LMP a bejutási küszöböt kismértékben meghaladó támogatottsági szinten áll 

(6 százalék). A biztos szavazó pártválasztóknak csak két százaléka nyilatkozott 

úgy, hogy más pártra adná voksát egy most esedékes parlamenti választáson. 

A Századvég mostani felmérésénél a részvételi hajlandóság 53 százalékos 

szintjét mérte, ami két százalékponttal kevesebb az októberi adatfelvételhez 

képest. Az alapítvány a közvélemény-kutatás során ezer, véletlenszerûen 

kiválasztott fel-nôttet kérdezett.

A Szonda Ipsos ugyancsak nyilvánosságra hozta hasonló felmérését. A 

Nép-szabadságban ismertetett adatok szerint egy „most vasárnapi” választáson 

a Fidesz-KDNP-re a megkérdezettek 37, az MSZP-re 10, a Jobbikra 4, míg az 

LMP-re 2 százaléka szavazna. A november 16-23. közötti, ezerötszáz felnôtt 

megkérdezésén alapuló felmérés adatai szerint az elmúlt egy hónapban szinte 

mindegyik párt tábora csökkent, több jele mutatkozik a politikától való távol-

ságtartás terjedésének.

Kétezernél több 
mikuláscsomagot visznek 

árva gyerekeknek Erdélybe
Kilenctonnányi adományt, köztük több mint kétezer mikuláscsomagot visz 

egy csoport Erdélybe, a Böjte Csaba ferences szerzetes nevéhez fûzôdô gyer-

mekintézményekbe. Az úgy nevezett Mikulás-túra december 1-jén  indult 

közel háromezer kilométeres útjára, tájékoztatta Jendrolovits Gábor 

szervezô az MTI-t. A Szekszárdon élô, Budapesten dolgozó vállalkozó 2005 óta 

évente kétszer szervez erdélyi túrát, egyiket gyermeknap, másikat Mikulás 

környékén. Ennek során a Dévai Szent Ferenc Alapítvány intézményeibe 

látogatnak és visznek adományokat, amelyeket maguk gyûjtik.

Jendrolovits Gábor elmondta, hogy gyûjtenek Budapest, Esztergom kör-

nyékén és az ország több területén, a bázis azonban Tolna megyében van, Szek-

szárdon, Pakson és Dunaföldváron is vannak segítôik. Hozzátette, hogy több 

régi támogatójuk van. Sikerült újabbakat is megnyerni, bár nem könnyû, két-

száz kérelem eredményeként három vállalkozástól kaptak támogatást és csak 

tucatnyi választ, a többiektôl ennyit sem, mondta el. Az elmúlt hetekben össze-

gyûlt pénzbeli adományokból sikerült megvásárolni több mint kétezer miku-

lássapkát és ugyanennyi mikuláscsomagot. Ezeket minden gyermek megkapja. 

A csomagok több mint egy tonnát nyomnak. Az összes adomány pedig közel 

kilenc tonna, ugyanis visznek tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodó-

szereket –– az igényeket mindig elôre egyeztetik.

A karitatív akció keretében Böjte Csaba ferences szerzetes árvaházainak, 

otthonainak és egyéb intézményeinek lakóit látogatják sorra. Jendrolovits 

Gábor úgy tájékoztatott, hogy Erdély területén 17 bentlakó és közel 35 napközi 

otthon mellett anyaotthont, óvodát, általános és szakképzô iskolát, középiskolai 

és egyetemi kollégiumot mûködtetnek. A hálózaton belül napjainkban több 

mint kétezer gyermekrôl gondoskodnak, ôket látogatják meg és ajándékozzák 

meg.

„Jómagam nyolc éve járok ki Erdélybe Csaba testvérékhez az otthonokba. A 

már több mint ötven utam tapasztalatai alapján állíthatom, hogy igen nagy 

szükség van erre az állandóan bôvülô hálózatra” –– fogalmazott a Jendrolovits 

Gábor. A túra ezúttal körülbelül 2600 kilométer hosszú lesz, szerdán hajnalban 

indulnak, december 7-én érkeznek vissza Magyarországra. A „Mikulás” és 

csapata tizenhat erdélyi településen 25 gyermekintézmény lakóival találkozik. 

Jendrolovits Gáborék névre szóló csomagokat is közvetítenek. Mint elmondta, 

akadnak, akik erdélyi útjuk során ismernek meg gyerekeket, vagy keresztszülô 

programban istápolnak árva és szegény sorsú otthonlakókat, az ô ajándékaikat 

viszik ilyenkor magukkal.

A karitatív akció szervezôje arról is beszámolt, hogy elsô ízben hirdettek 

rajzpályázatot a dévai árváknak. A pályamûveket a túrán összegyûjtik, Ma-

gyarországon értékelik. A rajzokat az adománygyûjtésben is régóta résztvevô 

paksi Energetikai Szakközépiskola tanárai és diákjai fogják elbírálni. Az ered-

ményhirdetés és díjazás 2011 márciusában lesz. A jutalmakat egy újabb jóté-

kony célú túra során viszik majd Erdélybe.

78 EZER FORINT LESZ 
A MINIMÁLBÉR JÖVÔRE

A jövô évi minimálbér 78 ezer, a garantált bérminimum 94 ezer forint lesz.

Az országos béremelési ajánlás 4-6 százalék közé esik, ebben állapodtak meg 

az Országos Érdekegyeztetô Tanács (OÉT) ülésén.

A munkavállalói oldal hangsúlyozta, hogy az adó- és járulékszabályok vál-

tozása miatt a nettó minimálbér a 4500 forintos bruttó emelés ellenére is csak 

nettó 154 forinttal emelkedik.

Pataky Péter, a munkavállalói oldal elnöke a munkaadók által tett végsô 

ajánlat elfogadásakor közölte, hogy ahhoz az MSZOSZ záradékot fûz, amely 

szerint kevesli az emelést, de nem akadályozza meg az aláírást. 

Készültség mindenhol: 
víz alatt az ország

Több tízezer hektárnyi földterület van belvíz alatt Magyarország keleti ré-

szén. A védekezést nehezíti, hogy a Berettyón elsôfokú árvízvédelmi készült-

séget rendeltek el. Békésben a települések közel felében rendeltek el belvízvé-

delmi készültséget. 

Csaknem valamennyi védelmi szakaszon, a 12-bôl 11-ben belvízvédelmi ké-

szültséget rendelt el a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 

(Tikövizig), mivel egy nap alatt megduplázódott a vízzel borított földterületek 

nagysága a térségükben –– közölte Bara Sándor védelemvezetô. Tájékoztatása 

szerint elsôfokú a készültség Berettyó felsô szakaszán és a Kálló mentén. Má-

sodfokú készültséget rendeltek el a Tisza alsó, a Tisza középsô, a Tisza felsô 

szakaszán, a Kösely alsó és felsô szakaszain, a Hamvas-Sárréten, az Alsó-

Nyírvíz-Kati-ér és az Alsó-Nyírvíz-Nagy-ér belvízvédelmi szakaszokon. 

A legmagasabb, harmadfokú a készültséga Berettyó alsó belvízvédelmi sza-

kaszán –– tette hozzá Bara. Elmondta azt is, hogy a 22 üzemelô szivattyútelep 

naponta már több, mint 4 millió köbméter belvizet emel át a befogadó folyókba, 

csatornákba. A készültséggel érintett területen a belvízzel elöntött terület nagy-

sága csaknem 27 ezer hektár, aminek fele vetés és szántóföld –– ismertette Bara.

Századvég: fél év után is 
változatlanok az erôviszonyok 

a pártok között
A Századvég Alapítvány változatlan erôviszonyokat mért a pártok támoga-

tottságában fél évvel az országgyûlési választások után. A november 19-23. 

közötti felmérése szerint a Fidesz-KDNP-re „most vasárnap” a megkérdezettek 

45, míg az MSZP-re 12%-a szavazna; a kutatás a Jobbiknak 8, az LMP-nek pedig 

4%-os támogatottságot jelzett. Az MTI-hez eljuttatott kutatási összegzés szerint 

az elmúlt húsz évben a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan pártszövetség, amely 

Szelleme ma is itt lebeg
Befolyásolja-e a ma emberét néhai 

gróf Károlyi Mihály emléke? Már 

hogyne befolyásolná, ellenkezô esetben 

aligha történt volna meg, ami a múlt 

héten két alkalommal is: demonstrációt 

tartottak a zavaros múltú köztársasági 

elnök Kossuth téri szobra elôtt. Elôbb a 

Jobbik nemes egyszerûséggel „lezsi-

dózta” az elsô kommünt ránk szabadító 

arisztokratát, pár napra rá tájékozatlan 

tisztelôi próbálták megmagyarázni, mi-

ért volt jó nekünk Károlyi. A legna-

gyobb baj valószínûleg az, hogy a vörös 

gróf szobra éppen az Országház elôtt 

áll. Ott, ahol Rákóczié és Kossuthé, 

akiknek a tarsolyát sem vihette volna a 

nehéz felfogású kalandor. 

Enyhén fogalmaz, aki úgy tartja, Ká-

rolyi Mihály személye megosztja a ma-

gyar közvéleményt. Helyesebb talán 

azt mondani, a gróf munkásságának 

megítélése fokozott gondolkodásra ser-

kenti a politikára, történelemre érzé-

keny embereket. Megtudhatjuk példá-

ul, hogy a késôbbi államfô megelôzôen 

legfeljebb automobil-baleseteirôl és 

kártyacsatáiról volt ismert. Kortársai 

többnyire jellemhibáiról, naivitással 

keveredett csökönyösségérôl és fana-

tizmusáról tettek említést. Neve szóba 

került a korábbi miniszterelnök, gróf 

Tisza István meggyilkolása kapcsán, az 

pedig tény: zsákutcába vezetô, terület-

vesztô „országvezetése” legvégén átad-

ta a hatalmat Kun Bélának és a Lenin-

fiúknak. Emigrációs éveiben a megza 

varodott arisztokrata Sztálint méltatta, 

késôbb Rákosi párizsi nagykövete lett, 

eközben enyhének tartotta Mindszenty 

bíboros-hercegprímás életfogytiglani 

börtönbüntetését… Mint Károlyi Mi-

hály mostani reaktiválása is mutatja: 

históriaoktatásunk még mindig mezít-

láb jár. 

Gyurcsány Tiborc
Nemrégi fellépésén a meghurcolt po-

litikust alakította a Magyarországra 

akkreditált külföldi újságírók elôtt 

Gyurcsány Ferenc rossz emlékû exkor-

mányfô, szocialista sírásó. A sokszínû 

ember azzal kívánt könnyeket csalogat-

ni a tudósítók szemébe, hogy kijelen-

tette, Orbán Viktor benne látja a suko-

rói telekcsere felelôsét, értve ezen, 

hogy a miniszterelnök az ô fejét akarja 

felmutatni fölheccelt választóinak. A 

hoppon maradt illuzionista elemzésében 

bagatellnek minôsítette a csere érték-

becslései közti különbséget, ami az 

ügyészség szerint (független szakértôk 

vizsgálatai alapján) 1,3 milliárd forint.

A bánatos szózat nem elôször hangzott 

el, más volt viszont a hallgatói kör. 

Ezúttal nem obsitos munkásôrök ültek 

a teremben, hanem érdeklôdô riporte-

rek (talán olyanok is, akik nem pusztán 

Paul Lendvai átirataiból szeretnék 

megismerni a magyar viszonyokat). 

Ami az elôadást illeti, nem volt igazán 

meggyôzô, a televízió képernyôjén is 

átjött: mímelt a szerep. A kitaszítottat 

alakító szezon végi színész megértés 

helyett inkább szánalmat ébresztett a 

közönségben. Mindezek ellenére Gyur-

csány fellépése hiányt pótolt, segített 

tisztázni a személye körül még meglévô 

bizonytalanságokat (már az ingadozók 

is ketrecbe zárnák), tovább cizellált 

egy legendássá lett portrét. Nem mel-

lesleg megtudhattuk azt is, hogy 1,3 

milliárd forint a lelombozódott ember 

értelmezésében bagatell összeg, smafu, 

következésképp az igazi pénzügyek 

számára magasabbról indulnak… Nem 

cifrázom tovább, Ôböszmesége hozta 

magát.

Pilhál György
(Magyar Nemzet) 

POLYÁK IMRE
1932. április 16. --- 2010. november 15.

A megboldogult vitéz és az évszázad birkózója.
Én így búcsúzok a sport pályafutásom példaképétôl és a 

kedves sportbarátomtól.
A döntô pillanat

Az elválás döntô pillanatában:
Megállt az a szív, amelyik mindig a birkózásért dobogott,
Megálltak azok a kezek, amelyek mindig a gyôzelemért dolgoztak,
Megálltak azok a szeretô szavak, amelyek minket oktattak!
Az elválás döntô pillanatában, Te elhagytál bennünket,
De nekünk, Te örökké élni fogsz,
Nekünk, Te örökké egy csillag maradsz!
Mrs. Polyáknak, — a kedves Polyák család minden tagjának 

és a „magyar birkózó család” minden tagjának, 
ôszinte részvétünket fejezzük ki!

NYUGODJON BÉKÉBEN
Ráskövy István 

és minden olyan ausztráliai magyar birkózó, 
aki Polyák Imrét ismerte, szerette és tisztelte. 
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Nagy nap ez a mai, hiszen Itt a helyed 

címmel nagygyûlést tart az MSZP, 

minden jegy elkelt, Szanyi kapitány 

nem gondolta volna, hogy ennyi harag 

gyûlik össze az emberek lelkében, „er-

re próbáljuk fókuszálni a rendezvény 

hangulatát”. Mint a Népszavában Dési 
János írja, ez a „reszketés hava”, „Jó 

négy éve az akkori miniszterelnök sza-

vaira utcai zavargások törtek ki, kör-

bepisilték a Kossuth teret, késôbb 

egyesek –– rövidesen törvény által 

felmentve –– gyújtogattak, randalíroz-

tak. Ma mindenki némán tûri ezt a 

rablást”. Ha ez még nem lenne elég, 

ráadásul nô a Fidesz és még annál is 

jobban Orbán Viktor népszerûsége, 

ebbôl egyenesen következik, hogy a 

népet le kell váltani, hiszen képtelen 

felfogni, hogy az egyetlen bevált, 

járható út újabb kölcsönök felvétele és 

adóemelés volna, mert megszorítások 

nélkül nincs kilábalás, felkészül: Bé-
kesi László és Bokros Lajos. Még az 

ôszödi rém is felemeli szavát a polgári 

Magyarországért: „Mára Orbán sem 

bízik a polgári Magyarországban. 

Minden intézkedésével, minden gesz-

tusával azt rombolja.” A külföldi új-

ságíróknak azt mondta ez a szegény, 

üldözött ember, hogy a baloldal majd 

2018-ban jön vissza, addig meg kell 

erôsödnie. Hála istennek addig még 

van egy kis idônk, hogy mi is össze-

szedjük magunkat, mert nem lenne 

tôlünk bölcs dolog, ha megint hagy-

nánk, hogy szétlopják a magyar gazda-

ságot a modernizáció és a nyugato-

sodás nevében. 2018-ban az MSZP-

nagygyûlés jelszava az lesz: ITT a 

HÛLT HELYED. Addigra talán elô-

kerül Szanyi kapitány ezüst öngyújtója 

is, amelyet a parlamentben fújtak 

meg. Értékes emléktárgy lehet belôle, 

bár valószínûbb, hogy addigra senki 

sem emlékszik már az öngyújtó tu-

lajdonosára, sôt a pártjára sem. Kicsit 

unalmas lesz a jövô nélkülük, de majd 

csak kibírjuk valahogy.

* * *
Az agyhalottak nagygyûlésérôl ké-

szült fotókat nézve nem kívántam meg 

a vörös sálat, az viszont meglepett, 

hogy egy ifjú szónok szerint Orbán 

Viktor Sztálin babérjaira tör, ennél 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
már csak egy MSZP-sek által felmu-

tatott tábla szövege volt ütôsebb: A 

FIDESZ A KOMCSIK SZÖVETSÉGE. 

Jogosan kérdezhetnénk, akkor miért 

Mesterházyt éltetik, de hagyjuk is 

ôket békén, már visszamentek ottho-

nukba, hogy elmeséljék az irigy csa-

ládtagoknak, megcsókolták az ôszödi 

rémet, és egyelôre semmi tünet nem 

jelentkezik. Ellenben a Népszabadság-

ban megjelent Bíró Béla kisebbség-

kutató, újságíró (Sepsiszentgyörgy) 

cikke, melynek már címe is olyan, 

hogy jobbat ki sem lehetne találni: A 

kockázatmegtagadás kockázata. Már 

majdnem tovább lapoztam, de felkel-

tette érdeklôdésemet, hogy az erdélyi 

szerzô a magyar–román megbékélés 

szemszögébôl elemezte az Alföldi 

Róbert-féle botrányt, Erdély elcsatolá-

sának román nemzeti ünnepével kap-

csolatban, mely a magyar (?) Nemzeti 

Színházban végül elmaradt. Csak a 

cikkel azonos terjedelemben tudnám 

tételesen cáfolni ennek az embernek a 

megállapításait, amelyek lényegében 

a Kádár-korban megszokott érveket 

ismétlik: ha bosszantjuk a románokat, 

veszélyeztetjük az erdélyi autonómia-

törekvéseket. De van néhány idézet, 

melyet meg kell osztanom érzéke-

nyebb lelkû honfitársaimmal: „Erdély 

ekkor már régen nem volt a mienk, sôt 

talán soha nem is volt kizárólag a 

mienk, hanem azt mindig is több etni-

kum birtokolta.” „Annak igénye tehát, 

hogy a tartományt önmagunknak tart-

hassuk meg, évszázadok óta nem volt 

reális.” „Erdély nem magyar, talán so-

ha nem is volt az. De magyar is! Nem 

is akárhogyan! Meg román is, meg 

szász is, meg cigány is, meg zsidó is, 

meg örmény is.” … Még tudnék idézni 

a kedves írásból, román és RMDSZ-

kitüntetést ajánlok a béke barátjának, 

meg kell hívni ôt is a legközelebbi 

MSZP-nagygyûlésre. Ott a helye, ha 

már SZDSZ nincs többé .

* * *

Eléggé el nem ítélhetô módon nin-

csenek balliberális barátaim vagy is-

merôseim, akiktôl ôszinte választ re-

mélhetnék, vajon tényleg el is hiszik, 

amit írnak és mondanak szellemi 

vezetôik. A HVG-ben Jakus Ibolya 
például azt írja: „Lépésrôl lépésre és 

érdemi ellenállás nélkül számolja fel a 

Fidesz–KDNP a sajtószabadságot.” Ez 

olyan, mint egy másik vallás hittétele 

– az ember gyorsan másra tereli a szót, 

nehogy akaratlanul is megbántsa az 

illetôt. Mit lehet mondani annak, aki 

szerint az MSZP-nagygyûlés méltóság-

teljes, erôtôl duzzadó demonstráció 

volt a szabadság és a demokrácia vé-

delmében? TGM a Népszavában szo-

kásos, terjedelmes cikkében védelme-

zi Alföldi Róbertet a támadásokkal 

szemben, „amelyek szerint a híres 

színész meleg, balliberális honáruló: 

újabb románellenes sovén hangulat-

hullám, eredeti elemként némi homo-

fóbiával elegyítve, és így tovább”. 

Nem szeretném magam is növelni az 

„irredenta hisztériát”, el kell fogad-

nom, hogy két országban, két való-

ságban létezünk, egyszerre nem lehet 

igazunk, és semmiféle értelmes pár-

beszédre nincs sem szükség, sem le-

hetôség. Ugyanebben a lapban egy 

másik hivatásos rettegô így ír: „Útle-

velem sincs, mert túl sokba kerül, 

amit szintén nem értek, hiszen alap-

vetô emberi jogom, hogy bármikor 

bárhova utazhassak, és útlevél nélkül 

azt nem tehetem meg.” Komolyan 

mondom, már-már sajnálom ôket, az 

önkény áldozatait. Ilyen Lévai Kata-
lin MSZP-s EU-képviselô, aki öt küz-

delmes évet töltött értünk Brüsszelben, 

és most regényt írt élményeirôl (Ha-

zugok és szeretôk). Egy interjúban ezt 

mondta a hölgy: „Elsôsorban a politikai 

elit üzelmeirôl akartam lerántani a 

leplet, és megmutatni, hogy aki tisz-

tességes, az nem boldogul ebben a 

világban, azt bizony kigolyózzák.” Csu-

pa szenvedô, szegény, esélytelen, tisz-

tességes ember lengeti a vörös sálat. 

Megkönnyezem ôket, mint Esterházy 
Péter a Javított kiadásban apja szo-

morú történetét. Még mûvelôdnünk 

kell, hogy megértsük ôket.

* * *
A legfrissebb közvélemény-kutatás 

szerint lanyhult az emberek érdeklô-

dése a politika iránt. Bár engem még 

soha az életben nem kérdeztek meg, 

bevallom, számomra is kissé unal-

massá vált nemcsak a magyar politika, 

de még a világpolitika is. A válságban 

megroppant államok riadtan keresik a 

kiutat úgy, hogy lehetôleg sem a népet, 

sem a pénzvilágot ne haragítsák ma-

gukra, az elôbbitôl türelmet, az 

utóbbitól kölcsönt kérnek. Az emberi-

ség vezetôinek intelligenciahányadosa 

sosem volt túl magas, régebben ilyen 

csôdhelyzetben valamelyik nagyhata-

lom kirobbantott egy nagyobb hábo-

rút, az adósságokat felmondták, a 

hadiipar fellendült, a munkanélküliség 

pedig megszûnt az általános hadköte-

lezettséggel. A mi kis itthoni politikai 

homokozónkban a szerepek ki vannak 

osztva, a parlamenti szavazások alkal-

mával a harsány elôkiáltók tudatják a 

frakciókkal, mire kell igent vagy ne-

met nyomni, még egy Torgyán sincs, 

aki derültséget keltene, bár az ôszödi 

rém erôsen igyekszik, hogy pótolja. 

Ugyanez a helyzet az újságokkal és 

tévécsatornákkal, a szerepek rögzül-

tek, kibeszélés nincs, mindenki téved-

hetetlen és az igazság pártján van. 

Kissé undorodva szoktam nézni Vité-
zy László filmsorozatának egykori 

pártállami vezetôit, akik a „rendszer-

változás” fordulóján tekintettek vissza 

a múltba, amikor a legvidámabb ba-

rakk ôrei voltak. Húsz év múlva majd 

megszólalnak az Európai Unió leg-

szomorúbb barakkjának üzemeltetôi, 

s az akkor élô nemzedék valamit meg-

sejthet a mi korunk lényegébôl. A lé-

nyeg pedig az, hogy nemcsak hazánk, 

hanem szinte az összes állam elég-

telenre vizsgázott politikai filozófiából 

és közgazdaságtanból, és a „majd csak 

lesz valahogy” cinizmusa az összes 

„demokráciára” jellemzô. Csak aztán 

nehogy egy újabb, nagy háború legyen 

a pofonegyszerû megoldás, melynek 

során a Jók legyôzik az ügyeletes Go-

noszokat, hiszen megtanultuk, fejünk-

be verték, mindig a Jók gyôznek.

* * *
Valamikor réges-régen, az Antall-

kormány idején írtam egy cikket az Új 

Magyarország címû napilapba, amely-

ben említést tettem a közismert tény-

rôl, hogy a minisztériumokban lega-

lább 80 százalékban volt kommunisták 

ülnek, és szabotálják a kormány intéz-

kedéseit. A tárcák között említettem a 

Külügyminisztériumot is, amelynek 

sajtófôosztálya élén álltam akkor. Eb-

bôl nagy botrány lett, Herman János 
helyettes államtitkár, közvetlen fônö-

köm igazoló jelentést kért tôlem. Ezt 

nem írtam meg, a dolog elfelejtôdött, 

az igazságot amúgy mindenki tudta, 

csak beszélni vagy írni nem illett róla. 

Ez a régi ügy jutott eszembe, amikor 

olvastam a Magyarországi Európa 

Társaság közleményét, amely nem 

tekinti hazánk belügyének az Orbán-

kormány alkotmányellenes viselkedé-

sét, ráadásul „a magyar kormány po-

litikája miatt kudarcba fulladhat a 

magyar uniós elnökség, az európai 

politikai élet perifériájára kerülhe-

tünk”. A társaságról eddig sosem hal-

lottam, rögtön utánanéztem, mi ez a 

„több nemzetközi jogászt, gazdasági 

újságírót és akadémikust tömörítô” 

szervezet. Kezemben a díszes névsor, 

ebbôl kiderül, hogy a balliberális erôk 

minden poszton, mondhatni, minden 

kifizetôhelyen ott vannak (ezt tudtuk), 

az azonban kissé megdöbbentô, hogy 

Brüsszelben s a jelenlegi Külügymi-

nisztériumban és háttérintézményei-

ben is milyen szép számmal képvisel-

ték vagy képviselik –– akár nagyköveti 

állásban is –– a megfogalmazás sze-

rinti populista, a szélsôjobbal összeka-

csintó kormánypolitikát. (A névsorból 

majd az Echo Tv Korrektúra címû 

mûsorában szeretnék csemegézni.) 

Nos, ezek a hölgyek és urak már nem 

kommunisták, de a helyzet nagyjából 

ugyanaz: minden tárcánál gondos-

kodnak arról, hogy teljesen európai, 

független és szakértôi módon rossz 

hírét keltsék annak a kormánynak, 

amelynek alkalmazásában állnak. A 

többiek merô magyarságszeretettôl 

eltelve teszik ugyanezt, egyetemeken, 

fôiskolákon, újságokban és „nemzetkö-

zi” intézményekben: mindig a napos 

oldalon.

* * *
Ígéretes kezdet, hogy elárverezik a 

Mal Zrt. tulajdonosának magánva-

gyonát, bár fogalmam sincs, hogyan 

zajlik egy ilyen árverés. Sajnos, mint 

tudjuk, az elmúlt nyolc év közpénze-

inek eltûnéséért felelôs emberek 

többségének egyszerûen nincs is ma-

gánvagyona, illetve családtagok, ba-

rátok nevén van, vagy külföldi bank-

számlákon kamatozik. A jogegyenlôség 

nálunk abban mutatkozik, hogy akár 

én is licitálhatnék az árverésen, csak 

kellene egy baráti bank, amely köl-

csönt adna a tranzakcióhoz. Azért ne 

csüggedjünk, vannak még csodák: el-

vették Tóth Tamás budapesti rendôr-

kapitány szolgálati autójának forgal-

miját Zala megyében, mert a jármû 

ablakai le voltak sötétítve, sôt a fô-

kapitány egy körforgalomból irányjel-

zô használata nélkül hajtott ki. Re-

mélhetôleg az intézkedô rendôrt nem 

függesztik fel, hanem megdicsérik, 

sôt elô is léptetik. A probléma csupán 

az, hogy naponta több hasonló, elsö-

tétített üvegû autót látok, többnyire 

hatalmas terepjárókban feszítenek ki-

gyúrt alakok, akiket jobb is, ha nem 

tudunk azonosítani. Az index haszná-

lata pedig lassan kimegy a divatból, az 

erôsebb, gyorsabb és pimaszabb gyôz. 

1963-ban szereztem hivatásos jogosít-

ványt, oktatóm már akkor azt taná-

csolta, vezessek úgy, mintha a közu-

takon csupa elmeháborodott törne az 

életemre, pedig ebben az idôben több 

rendôr volt az utcán, mint amennyi 

személyautó. A közbizalom helyreállí-

tása nem lesz egyszerû dolog, mert 

nemcsak a kapitalizmus vadult el, ha-

nem a nép is, 1990 óta pedig a becsü-

letesség pipogyaságnak, a törvény-

tisztelet gyávaságnak minôsül mind a 

„felsô tízezer”, mind az alsó egymillió 

szemében. Akkor kezdhetünk remény-

kedni, ha a tolvajok és rablók legalább 

a KRESZ-t betartják. És persze a ren-

dôrök is.

* * *
Az Országgyûlésben parázs vita bon-

takozott ki a falfirkálók büntethetô-

ségérôl. Én utálom a graffitit, és sze-

retnék a kezem közé kapni egy ilyen 

fickót, de Schiffer András, az LMP 

frakcióvezetôje szerint a falfirka a 

szólásszabadság része, kulturális önki-

fejezés és alkotmányos jog. Révész 
Máriusz a Fidesz részérôl elítélte ezt 

az ultraliberális álláspontot, és azt 

hiszem, minden normális ember osztja 

a véleményt, hogy mûemlékeket, jár-

mûveket, házfalakat „mûvészileg” 

megrongálni nem kifejezetten a kul-

turális önkifejezés támogatható for-

mája. A falfirkálás közterületen disz-

nóság, keményen büntetendô. Ha a 

Demszky-utód liberálisoknak tetszik a 

mûvészet ezen sajátos formája, önként 

ajánlják fel saját házukat és gépko-

csijukat a vandálok számára. A balli-

berális lapok a sajtószabadságot sirat-

ják, két hetilap is üres címlappal 

jelenik meg. A kezdeményezés jó: ne 

csak a címlap legyen üres, hanem a 

többi oldal is, a baltévék pedig önként 

sötétüljenek el, úgyis elég sötétek. Azt 

a szellemi és erkölcsi mocskot, amit 

1990 után a magyar népre zúdítottak, 

üres lapokkal sem tudják soha elfeled-

tetni, a szenny eltakarítása pedig hosz-

szú éveket vesz majd igénybe, mint a 

vörösiszap-katasztrófa után. És csep-

pet sem sajnálom azokat az internetes 

portálokat sem, amelyek eddig úgy 

érezték, nekik mindent szabad, rájuk 

nem vonatkoznak a törvények. Tudom, 

hogy az ilyen „rend” az ô szemükben 

félelmetes és elfogadhatatlan, „na-

rancsuralmi zsákmányszerzés”, hogy 

Schiffer Andrást idézzem, aki máris 

bebizonyította, hogy pártja az SZDSZ 

utódja, ahogyan kezdettôl fogva sej-

tettük. A média állami felügyelete a 

balliberálisokban egyszerre kelti fel 

Rákosi és Goebbels emlékét, pedig 

csupán arról van szó, hogy a magyar 

és keresztény hagyományokhoz hû 

kulturális többség megelégelte a pi-

maszságot, a parlamentben, a közte-

reken és a sajtóban: a falfirka- és 

tetoválómûvészeket, a ValóVilág Villa 

lakóit, valamint a közpénzbôl kitartott 

kultúrterroristákat. Mint Mester Ákos 
írná: ennyi.

Igaza van Barna Szilárdnak!
A Magyar Élet 2010. november 25. számában megjelent szükségszerû: 

„Figyelem, figyelem, és figyelem!” címû hirdetéssel kapcsolatban írok.

A Barna Szilárd felszólító szavai, bennem is olyan érzést keltettek, mint az 

ô érzései és én is hiszek egy Magyar Központi fiatalság feltámadásában!

Igen, mint a Melbourne-i Magyar Központ volt: „Ifjúsági és Sport Klub” 

alapító elnöke (1982-ben), én is úgy látom, hogy sajnos a M.M.K. vezetôi, 

vagy nem tudják, vagy nem akarják az ifjúságot ott összefogni, fölkarolni!

Amikor 1984-ben ôk átvették a tíz szakosztályból álló ifjúsági és sportklub 

vezetését, a szakosztályok száma nem szaporodott, hanem folyamatosan 

csökkent. Olyannyira, hogy egy néhány év múlva úgy az Ifjúsági és Sport 

Klub, minden szakosztálya bezárt! Miért?

Sôt miért zárt be több más kezdeményezés is a M.M.K.-ban? --- Sôt miért 

nem kapott a Barna Szilárd szólás jogot  --, a 2010. november 14-én meg-

tartott összevont évi közgyûlésen? Talán azért mert ô is egy gondolkodó 

ember?

A közelmúltban a M.M.K.-ban már nagyon sok szó elhangzott a meg-

maradásunkról, de gyakorlatban még semmit nem láttam!

Ahogy én látom, az M.M.K. vezetôinek jót tenne, ha részt vennének a 

„Melbourne-i Regnum Marianum Egyházközség következô lelki gya-

korlatán”, és felülvizsgálni, kiértékelni és felújítani, a régi, fáradt, testi-

lelki, és szellemi állapotukat! Without discrimination.

Sôt, ha szabad érdeklôdnöm, a M.M.K-ban hány igazgatónak van oda-

tartozó társadalmi és ifjúsági vezetô képzettsége és engedélye? Amik 

manapság törvényileg kötelezôk! Vagy azért dôlt el a „pesti srác” szobor?

A M.M.K-nak van egy jelmondata? Ha nincs, én ezt javaslom meg-

fontolásra: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” Erre várom a választ!

Igen az élô, „pesti srác szobor” ledôlése arra a kérdésre utal: „Tudja a 

M.M.K. vezetôsége, hogy mit csinál? És, hogy mit kéne csinálni? Jól 

tájékozottnak, figyelmesnek és önzetlennek lenni!?”

Érdeklôdéssel várom a fejleményeket!

Magyar nemzettársi tisztelettel:
Ráskövy István 
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Egy japán kísérletsorozat elôször 

mutatta ki, hogy a varjak képesek kü-

lönbséget tenni nôk és férfiak fény-

képei között.

A kísérletekben négy dzsungelvarjú 

(Corvus macrorhynchos) vett részt. E 

faj gyakorinak számít a japán váro-

sokban, jelenléte már-már terhesnek 

mondható az egyre növekvô populáció 

miatt.

Miután a kutatók a varjaknak egy 

színes fényképsorozatot mutattak le-

takart hajú emberekrôl, kettejüket 

betanították, hogy a férfiak arcképeire 

bökjenek, a másik kettôt pedig arra, 

hogy a nôkére. Mindegyik varjú sajt-

darabot kapott jutalmul, amennyiben 

helyesen választottak.

Amikor más nôk és férfiak arcképeit 

adták a meglévôkhöz, és megváltoz-

tatták a képek elrendezését, a négy 

varjú közül három továbbra is száz-

százalékos pontossággal eltalálta a he-

lyes választ –– írja a Daily Telegraph. 

A negyedik tíz alkalomból hétszer vá-

lasztott jól.

A kutatás eredményeit valószínûleg 

örömmel fogadják majd a városterve-

zôk és környezetvédôk, akiknek az a 

feladatuk, hogy megoldást találjanak a 

varjak és az ember harmonikus egy-

más mellett élésére.

* * *
Ironikus demonstrációt tartottak Ve-

lence lakói, tiltakozva az egyre na-

gyobb méreteket öltô turizmus ellen, 

ami állításuk szerint oda vezet, hogy 

Disneyland mintájára látványpark, 

az-az „Veniceland” lesz a városukból.

„Velence annak a húszmillió turistá-

nak a szórakoztató parkjává vált, akik 

évente elárasztanak minket” –– közölte 

Matteo Secchi, a tiltakozást szervezô 

Venessia csoport szóvivôje, emlékez-

tetve, hogy az észak-olasz városnak 

mindössze 59 ezer lakója van. „Most 

már csak annyit tehetünk, hogy ren-

dezünk egy partit, és felavatjuk a Ve-

niceland szórakoztató parkot.

Ez egy ironikus provokáció a város 

vezetôinek, akik, úgy tûnik, nem képe-

sek visszafordítani a folyamatot” –– áll 

a közleményben. A megmozdulás 

résztvevôi különféle kosztümökbe 

bújva haladtak végig a várost ketté-

szelô Canal Grandén, majd venicelandi 

„belépôket” árultak a turistáknak a 

város vonatpályaudvarán. Giorgio 
Orsoni, Velence polgármestere a tün-

tetés kapcsán annyit közölt, hogy 

együtt fog dolgozni a Venessia cso-

porttal, hogy „megtalálják a lehetô 

legjobb megoldást” a problémára.

* * *
Kecskére bíznák a káposztát: alko-

holgyártó és gyorséttermi cégek írnák 

Nagy-Britannia egészségügyi törvény-

tervezetét –– tudta meg a The Guar-

dian. 

A szigetországban súlyos probléma 

az elhízás és a túlzott italfogyasztás, 

sokak szerint már csak szigorú, fentrôl 

érkezô szabályozás segíthet –– a kor-

mányzat azonban az együttmûködés 

és az üzleti önszabályozás híve. Az 

A kör bezárult 
Ha egy hirtelen ötlettôl vezérelve nem néztem volna 

végig az interneten a különbözô televíziós mûsorokat, 

akkor itt és most a magánnyugdíjpénztárak körüli bizarr 

csúsztatások cáfolata következne. De errôl majd késôbb, 

azt is csak példaként, és reményeim szerint utoljára. 

Mert elôfordul, hogy az eredeti téma körüljárása közben 

az ember rájön egy annál sokkal fontosabb dologra. Je-

len esetben arra, hogy miért nincs értelme Magyarorszá-

gon az érveket felsorakoztató publicisztikának, s hogy –– 

egyéb okok mellett –– miért dúl ebben az országban az 

indulat még húsz évvel a rendszerváltozás után is.

Persze nem vagyok naiv, százszor gondoltam én már ––

kis képzavarral --- „borra, nôre”, de be kell lássam, ahol a 

minden kényszer nélküli hazudozás elér egy kritikus 

szintet, ott a nemzeti érdekekre való hivatkozással csak a 

lúzerek számát szaporíthatom. De kezdjük az elején.

Zajlik a III. gazdasági világháború, amelynek lényege a 

„mindenki mindenki ellen” szlogennel írható le a legegy-

szerûbben. Az is egyértelmû, hogy az „elsôdleges” front-

vonalak az Egyesült Államok, Japán, Kína, Oroszország, 

India és az EU, valamint Brazília (Dél-Amerika) és 

Ausztrália között húzódnak, ideértve az egymás terü-

letén belüli pozíciók elfoglalását is. (Afrikát azért hagy-

tam ki, mert ma még mindenki csak „zsákmányként” 

tekint a kontinensre.) Ebben a világméretû, de lokalizált 

ütközetekbôl álló, új típusú küzdelemben az a különös, 

hogy egyforma hangsúllyal jelenik meg benne a szövet-

ségkeresés kényszere és az egymással szembeni egyi-

dejû érdekérvényesítés. És itt az egyidejûségen van a 

hangsúly, szemben a „hagyományos” világháborúkkal, 

ahol ennek csak a biztos gyôzelem tudatában volt értel-

me. 

A másik, ami önmagában nem újdonság, de a „másod-

lagos” frontvonalak megjelenése azzá teszi, hogy bár a 

harcok az államok és államok szövetségei között folynak, 

közben mindenki számára világos, hogy magánérde-

kekért. Tudniillik a gazdasági elitek kizárólag profitra 

épülô világrendjének fennmaradása a tét, s persze hogy 

kinek a tôkéscsoportjai irányítanak majd a „gyôzelem” 

után, másrészt az újraelosztásban érdekelt politikai eli-

tek befolyásának visszaszerzésérôl van szó. Kissé sarkít-

va, de nem torzítva: a tét maga az állam. A háború nem 

ma kezdôdött, és jó, ha tudjuk, ez mindkét elôzônél kímé-

letlenebb lesz, ha ugyan nem az már most is. (Az elsô 

kettô: olajválság a hetvenes évek elején; a szovjet bi-

rodalom összeomlása elôtti évek, évtizedek.) A küzdelem 

természetesen elsôsorban és kézenfekvô módon a pénz-

ügyi szférában zajlik. Ugyanis a gazdaságnak ez a szeg-

mense nôtt az „államok fejére” leglátványosabban a fej-

lett nyugaton, és a politikusok befolyását biztosítandó, 

ezzel fonódik össze az állam legszorosabban a „kihívó” 

keleten. (Értsd: Oroszország, Kína.) Ennek (is) következ-

ménye az állam szerepének újragondolása például Ma-

gyarországon, és ezt elôbb-utóbb követni fogják más eu-

rópai országok is. (Nem könnyû feladni az Egyesült Ál-

lamokban kétszáz évig sikeresen mûködô szisztémát, de 

miután az ellenérdekeltek érzékelik majd saját pozícióik 

romlását, a változás –– remélhetôleg –– itt is bekövetkezik. Ha 

viszont ez az elit nem tanul a történelembôl, hiába a ka-tonai 

erôfölény, Amerika röpke 20–40 év alatt –– jó esetben –– 

Anglia sorsára jut.)

Ne tévedjünk, ennek a háborúnak résztvevôje Magyarország 

is, méghozzá egy eléggé barátságtalan „EU-s hátországgal”, s 

akkor még finoman fogalmaztam. A helyzet az, hogy egy gaz-

daságilag és politikailag erôsödô Magyarország (az ismert 

történelmi okokból) a nyugaton propagált –– patás ördöggel 

színesített –– antiszemita rémmesék és a közös veszélyezte-

tettség fel nem ismerése miatt ma szinte senkinek nem érde-

ke. Akik pedig mintha kezdenék érteni a dörgést, mint Len-

gyelország, Horvátország, Románia, Szlovákia, s talán Szer-

bia, különbözô okokból, de még nem készek a szorosabb 

együttmûködésre.

Eközben Magyarországon folyik egy még a nemzetközinél is 

kíméletlenebb belsô háború. Ennek oka, hogy mára a baloldali 

elit átvette a doktriner liberálisoktól a kvázi érték nélküli, ha 

tetszik, az egyéni érdek mint abszolút érték filozófiáját, s 

mert ebben értelemszerûen a különbözôségen és a sokfé-

leségen van a hangsúly, ebbôl minden nagyobb közösség, így 

az állam gyengítése is –– mintegy evidenciaként –– következik. 

A jobboldal alapfilozófiája ennek pontosan az ellenkezôje. A 

nemzet mint érték a filozófiai alap, amelybôl minden közös-

ségi forma erôsítése levezethetô, s ezek léte egyben az egyéni 

érdekérvényesítés záloga is. (Ebbôl viszont egy erôs állam 

igénye következik, nem is beszélve a nemzetközi körülmé-

nyekrôl.)

Ami tehát az egyik oldalon az érdekérvényesítés akadálya, 

az a másikon az alapja, és ez fordítva is igaz.

Ha így van, és szerintem így van, akkor a kör bezárult. Az 

érvek itt körülbelül annyit érnek, mint halottnak a csók. Egy 

érvelô publicisztika még annyit sem, hiszen vagy a baloldal 

filozófiája az alapja, vagy jobboldalé, e kettô pedig még mint 

pusztán „érdekérvényesítô technika” is kizárja egymást. A 

végeredmény: a direkt és indulati propaganda.

S hogy visszatérjek a kiindulóponthoz, így lesz a kötelezô 

járulékokból kiemelt pénzbôl –– az érintettek megkérdezése 

nélkül (!) –– létrehozott nyugdíjpénztárakban „magántulajdon” 

a közösbôl, „öngondoskodás” egy kötelezô befizetésbôl, jogál-

lamban: kötelezô „egyéni megtakarítás”, hárommillió ember 

„saját pénze” a felette való rendelkezési jog nélkül, stb. Hogy 

a cifrábbakat, mint a lopás, csalás, sikkasztás, mármint az 

állam részérôl, már ne is említsem. Holott a nagy umbulda, a 

sokat hangoztatott „jövô felélése” az állam eladósításával 

létrehozott pénztárak megalapítása volt.

Van, aki egy évvel a világválság és a (magán)pénztári vesz-

teségek után azt mondja, hogy a tôzsdén nem lehet bukni. A 

ruletten sem, ha az állam garanciát vállal a veszteségre, s ezt 

nem a húsz év Las Vegas-i krupiés gyakorlat mondatja velem. 

De akkor törvénybe foglalhatjuk azt is, hogy a kötelezô 

egészségügyi járulék 25 százalékát mindenki köteles egy sza-

badon választott –– néha kitûnô hozamot biztosító –– félkarú 

rablóba dobni. Ha nyer, lesz külön szoba, televízióval. Ha ve-

szít, nem veszik ki a vakbelét. Oszt jó napot!

Bárány János
(Magyar Hírlap)



egészségügyi államtitkár, Andrew 
Lansley öt, a „felelôsségvállalási 

egyezményt” kidolgozni hivatott háló-

zatot hozott létre, ezek feladata lesz 

megszerkeszteni az új egészségügyi 

törvényt. A csoportokban politikusok 

mellett közegészségügyi szervezetek 

(rákellenes ligák, fogyasztói érdekvé-

dôk stb.) is helyet kaptak, legnagyobb 

súlyban azonban az óriáscégek képvi-

seltetik magukat. 

Az alkoholproblémákkal foglalkozó 

hálózatot például a Bor- és Szeszesital 

Kereskedelmi Szövetség elnöke veze-

ti, az elhízás és étkezési gondok meg-

oldására hivatott csoportot pedig 

olyan vállalatok töltik meg, mint a 

KFC, a McDonald’s, a Mars, az Uni-

lever vagy a Compass nevû étkeztetési 

cég, mely az iskolai ebédeknél elôsze-

retettel használt, az elôírtnál kétszer 

magasabb, huszonegy százalékos zsír-

tartalmú pulykafalatjairól híresült el 

az Egyesült Királyságban. A kalóri-

ákkal foglalkozó alcsoport vezetôje a 

PepsiCo. A vezetô bevásárlóközpont-

láncok szintén nagy erôkkel vannak 

jelen, az egészséges életmódért felelôs 

hálózatot az edzôtermeket és magán-

trénereket képviselô Fitnesz Ipari 

Szövetség vezeti. 

A Guardian tudomása szerint a háló-

zat elsô néhány megbeszélésén a vál-

lalatokat kéréseikrôl faggatták, példá-

ul arról, milyen EU-s szabályozást 

szeretnének megszüntetni, mely a ke-

reskedelem útjában áll. Lansley megí-

gérte, nem akar felülrôl irányítani, 

ehelyett önkéntesen vállalható szabá-

lyokat szeretne, mivel bízik a piac ön-

szabályozó erejében. Az itallobbi ígé-

retet kapott, nem lépnek fel az alkohol 

alacsony ára ellen. Egy találkozón ál-

lítólag elhangzott, az egészségügyi mi-

nisztériumnak nem célja utat mutatni, 

sôt a meghívottaktól vár terveket a 

követendô stratégia kidolgozására. 

A brit lap által megkérdezett szakér-

tôk elítélôen nyilatkoztak a kormányzat 

terveirôl. Sir Ian Gilmore professzor, 

az ország vezetô májspecialistája, aki 

korábban a Királyi Orvosi Kamara ve-

zetô tisztségét is betöltötte, úgy gon-

dolja, az önkéntes vállalások nem ve-

zetnek jóra. „Kétlem, hogy lehetséges 

összeegyeztetni a cégek és a köz ér-

dekeit –– magyarázta. –– Az alkoholipar 

célja nyilván az, hogy minél több pénzt 

keressen, az egészségügy szempont-

jából viszont fontos lenne csökkenteni 

az italfogyasztást.” Még Tim Lang, a 

kormány elhízással kapcsolatos ta-

nácsadója is úgy fogalmazott, „ko-

molyan aggasztja” az egészségügyi 

államtitkár által használt megengedô 
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(592 ezer euróval) támogatja a legis-

mertebb romániai kulturális folyóira-

tokat.

Ennek az összegnek körülbelül a 18 

százaléka jutott a romániai magyar 

folyóiratoknak, így 130 ezer lej (30 800 

euró) a Kolozsváron megjelenô Heli-

kon címû irodalmi folyóiratnak, 120-

120 ezer lej (28 400 euró) a szintén ko-

lozsvári Korunk és a marosvásárhelyi 

Látó címû folyóiratnak, valamint 85 

ezer lej (20 100 euró) a Székelyföld 

címû havilapnak. A támogatott intéz-

ményeknek az év végéig kell elköl-

teniük a most megítélt támogatást.

Az RMDSZ-nek az MTI bukaresti 

irodájához eljuttatott közleménye sze-

rint Kelemen Hunor kijelentette: a 

következô évre a kulturális folyóira-

toknak szánt összeg megkétszerezését 

tervezik, hiszen –– mint mondta –– fon-

tos, hogy a gazdasági válság ne be-

folyásolja értékteremtô munkájukat, 

és kiszámítható keretbôl gazdálkod-

hassanak.

* * *
Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke megígérte, 

hogy rövid idôn belül elôteremtik a 

pénzt arra, hogy kifizessék a Szabadkai 

Rádió tiszteletdíjas munkatársainak 

elmaradt honoráriumait –– jelentette 

az anyagi nehézségekkel küszködô 

észak-bácskai adó hírére hivatkozva a 

Vajdaság Ma hírportál. A rádió a hét 

elején közölte: pénzhiány miatt kény-

telen szüneteltetni a magyar nyelvû 

gyermek-, honismereti- és mûvelôdési 

mûsorait. Pásztor István megbeszélést 

folytatott a szerkesztôség tagjaival, s 

ezután kijelentette: elfogadhatatlan, 

hogy „a magyar nemzetiségû hallga-

tóság számára készülô, fontos mûsor-

számok” maradjanak el a Szabadkai 

Rádióban.

A pártelnök szerint két lépésben kell 

megoldani az elôállt helyzetet: elsôként 

a külsô munkatársak elmaradt tiszte-

letdíjainak kifizetésére kell sürgôsen 

pénzt találni, majd pedig hosszú távra, 

tartósan rendezni a szerkesztôség 

munkájának finanszírozását. Ebben 

jelentôs szerepe lehet a Magyar Nem-

zeti Tanácsnak (MNT) is –– jegyezte 

meg.

Elôzôleg Baráth Tóth Lívia, az 

MNT illetékes tanácsosa is felkereste 

a rádiót, ahol a Vajdaság Ma tudósítása 

szerint elmondta: a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak nincsenek eszközei, hogy 

megsegítse a rádiót, mert még a saját 

mûködési költségeire szükséges pénzt 

sem kapta meg Belgrádtól.

A Szabadkai Rádió magyar szerkesz-

tôségének munkatársai javasolták, 

hogy a rádió finanszírozásába vonják 

be a szabadkai önkormányzat mellett 

Vajdaság tartományt, továbbá a szerb 

és a magyar államot is. Elhangzott, 

hogy a szabadkai a leghallgatottabb 

magyar rádió a Vajdaságban, a hat 

legjelentôsebb határon túli magyar 

rádió egyike.

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

közölte, szabadkai helyi önkormányzati 

képviselôi felajánlották december ha-

vi képviselôi juttatásukat a Szabadkai 

Rádiónak.

* * *
A Déli-sarkvidék fölött található 

ózonlyuk idén olyan kicsi volt, mint öt 

évvel ezelôtt –– közölték új-zélandi 

kutatók.

Az új-zélandi víz- és légkörkutató 

nyelvezet.

„Olyan ez, mintha a dohányiparra bíz-

nánk a füstmentes helyek kialakítását 

–– ezt már Jeanette Longfield, a jobb 

minôségû étkezésért küzdô Sustain 

szervezet elnöke jelentette ki. –– 

Tapasztalatból tudjuk, a tárgyalásos 

módszer nem mûködik, hiszen az elôzô 

kormányok is ezzel kísérleteztek –– 

sikertelenül. Úgy érzem, itt nem a mi-

niszterelnök által megígért ‘nagy tár-

sadalomról’ van szó, sokkal inkább a 

nagy üzletrôl.” 

* * *
Multimediális kiállításon mutatja be 

Leonardo Az utolsó vacsora címû 

remekmûvének részleteit egy most 

nyílt kiállítás a Milánó melletti V-

igevanóban: a tárlaton a festmény 

alapanyagait, eszközeit, színeit, tech-

nikáit, témáit és szereplôit egyaránt 

alaposan tanulmányozni lehet. A kiál-

lítás legelsô termében a látogató egy 

üres falat lát, amely pontosan akkora, 

amekkorára Leonardo da Vinci 1494-

98 között a milánói Santa Maria delle 

Grazie templom refektóriumában rá-

festette Az utolsó vacsora világhírû 

freskóját. A tárlaton kezünkkel megé-

rinthetjük, szemünkkel a lehetô leg-

közelebbrôl megfigyelhetjük a képet, 

és még meg is szagolhatjuk –– anélkül, 

hogy az eredeti mûhöz hozzáérnénk.

A látogató a belépôjeggyel együtt 

elektronikus kártyát kap, ezzel léphet 

be a freskóba.

Akár arra is lehetôség kínálkozik, 

hogy Jézus oldalán helyet foglalva, ti-

zenharmadik apostolként nézzünk 

körbe –– mondta a kiállítást gondozó 

Simone Ferrari az olasz sajtónak.

A 2011. május elsejéig látható kiál-

lítást a Milánó közeli Vigevano királyi 

palotájának egykori istállójában ren-

dezték be. Nem véletlenül erre a hely-

színre esett a választás: az 1486-ban 

Lodovico il Moro által emelt Sforza-

kastélyba maga a herceg szólította 

Leonardót, aki Vigevanóban számos 

találmányán dolgozott a hidraulikus 

gépektôl a harci építményekig.

* * *
Jelentôs támogatást ítélt meg a buka-

resti kormány a Romániában megje-

lenô legismertebb magyar nyelvû kul-

turális folyóiratoknak, amelyek így 

összesen 455 ezer lejt (mintegy 108 

ezer eurót) kaptak –– közölte a Ro-

mániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ). A román kormány a Kele-
men Hunor vezette kulturális minisz-

térium költségvetés-kiigazításáról 

döntött legutóbbi ülésén, s úgy hatá-

rozott, hogy összesen 2,5 millió lejjel 

intézet (NIWA) munkatársai mûhold-

képek elemzésébôl és a földi mérések 

eredményeibôl számolták ki az An-

tarktisz fölötti ózonlyuk nagyságát, 

amely az elôzô évben mért 24 millió 

négyzetkilométerhez képest idén 

mintegy 22 millió négyzetkilométerre 

„zsugorodott.”

Az új adatok az utóbbi évek mérési 

eredményeivel azt mutatják, hogy ke-

vésbé veszélyes az ózonréteg véko-

nyodása –– közölte Stephen Wood, a 

NIWA munkatársa.

A tudósok egyelôre az utóbbi öt év 

adatai alapján azt remélik, hogy az 

ózonréteget roncsoló gázok betiltása 

nyomán végre elindult az ózonréteg 

regenerálódása.

A Nap káros ultraibolya sugárzását 

elnyelô réteg minden évben augusztus-

szeptember környékén vékonyodik el 

az Antarktisz körzetében, és az ózon-

lyuk egészen novemberig vagy de-

cemberig marad meg.

Az ózonlyuk 2000-ben volt a legna-

gyobb, akkor a Déli-sarkvidéken 29 

millió négyzetkilométer maradt véd-

telen.

* * *
A hollandiai kerékpárutak saját sike-

rük áldozatává válnak. A reggeli 

csúcsforgalomban 1,75 millió ember 

közlekedik biciklin, egyre több a bicik-

lis dugó és a baleset.

Néha olyan tömeg torlódik össze a 

piros lámpánál, hogy amikor zöldre 

vált, nem mindenki képes elsôre át-

jutni a keresztezôdésen, meg kell vár-

ni a következô szabad jelzést –– mondta 

Hugo van der Steenhoven, a hollan-

diai kerékpáros szövetség elnöke.

A hollandok több mint negyede bi-

ciklin megy munkába. Reggel 8 és 9 

óra között 1,75 millió biciklista hasz-

nálja a 19 ezer kilométernyi pályát. 

Közöttük éppúgy akad 40 kilométeres 

sebességgel száguldó sportoló, mint 

idôsebb bevásárló asszony és iskolába 

tartó diák, így egyre több a konfliktus 

és a baleset.

Nyáron például egy versenykerékpá-

rost nyolcvan óra közmunkára ítéltek, 

mert az ország észak-nyugati részén 

lévô Alkmaarban elôzés közben fellö-

kött egy 82 éves biciklizô nôt, aki 

belehalt a sérülésébe.

A statisztikai hivatal közlése szerint 

2009-ben 185 kerékpáros vesztette éle-

tét közlekedési balesetben. Ellentétben 

a közúti halálozási statisztika folya-

matosan csökkenô adataival, a kerék-

párosok esetében ez a szám az évek 

során nem sokat változott.

Ráadásul a legfeljebb 25 kilométeres 

sebességgel közlekedô robogók is 

használhatják a kerékpárutakat így 

még zsúfoltabbá teszik a forgalmat.

„Az a baj, hogy a robogók 69 százaléka 

túl gyorsan halad, és mivel nagyobbak 

a kerékpároknál, több helyet foglalnak 

el” –– panaszolta Steenhoven. A robo-

gók okozta problémákkal kapcsolatban 

egyre több bejelentés érkezik, ezért a 

kerékpáros szövetség vizsgálatot ren-

delt el errôl a kérdésrôl.

Rianne Mulder a kerékpáros ver-

senyzôk szövetségének szóvivôje azt 

is jó megoldásnak tartaná, ha az osz-

lopban haladó sportolók az úttesten, az 

autók mellett is közlekedhetnének.

* * *
A román kormány hajlik arra, hogy 

megváltoztassa a romák hivatalos ro-

mániai elnevezését, a cigány szót hasz-

nálva a roma helyett, ez viszont kivál-

totta a roma kisebbség tiltakozását, 

adta hírül a román média.

A kabinet fô erejét alkotó Demokrata 

Liberális Párt (PD-L) képviselôje, Sil-
viu Prigoana javasolta a kormánynak 

a módosítás végrehajtását. A törvény-

hozó azért vetette fel a roma meg-

nevezés hivatalos törlését, mert sze-

rinte külföldön folyamatosan össze 

tévesztik a románokat a romákkal, és 

ez hatalmas imázsveszteséget okoz 

Romániának.

A képviselô javaslatát kedvezôen vé-

leményezte a Román Tudományos 

Akadémia is, amely megállapította, 

hogy az Európai Unió számos tag-

államában a cigány szót használják a 

roma helyett a kisebbség megneve-

zésére.

A Mediafax román hírügynökség 

kormányzati forrásokra hivatkozva 

úgy tudja, hogy a kabinetnek nincs 

ellenvetése, s a javaslat hamarosan a 

parlament elé kerül.

A romániai roma kisebbség érdekeit 

védô civil szervezetek tiltakozásukat 

fejezték ki a kezdeményezés ellen, s a 

napokban utcára vonulva adtak hangot 

elégedetlenségüknek. Ôk azt kérik, 

hogy maradjon a jelenleg is használa-

tos roma szó közösségük hivatalos 

megnevezésére.

A képviselô javaslatával nem ért 

egyet a romániai Etnikumközi Kap-

csolatok Hivatala és az Országos Disz-

krimináció-ellenes Tanács sem.

Román állampolgárok az elmúlt 

években több nyugat-európai államban 

is gondot okoztak az ottani hatósá-

goknak azzal, hogy bûncselekményeket 

követtek el, kéregettek, nomádtábo-

rokban telepedtek le. Romániának 

legutóbb Olaszországgal és Franciaor-

szággal alakult ki diplomáciai konf-

liktusa a bûnözô, illetve telepeket lé-

tesítô román állampolgárok miatt.

Bevándorlás:
Ideiglenes munkavállalási engedélyek, hitves, menyasszony, ugyanazon nemû 

partnerek, család bevándorlása, szakmunkás bevándorlás, állandó munkaadó, 

jótálló vizum, üzleti betelepülés, Egészségügyi problémák, személyi 

problémák, védelembe vett menekült vizumja, bírósági vizsgálat, bírósági 

fellebbezés, folyamodvány, bevándorlási és honpolgárság kérelem a 

Bevándorlási Minisztériumnál, ausztrál állampolgárság.

Telek, ingatlan:
Amennyiben vásárol, vagy építkezik telekre, beszélje meg velünk mielôtt 

cselekedne: --- megszerzés és birtokba vétel, úttest közelsége, a határvonalak, 

jogai, település jogosultsága, további felosztás, problémák a tanáccsal, 

tulajdonátruházó okiratok, állami (Crown) terület, szerzôdések megkötése.

Lesley Simonsnak 27 éves gyakorlata van, mint a 

„Supreme Court of Victoria” ügyvédjének és jogászának.

Lesley Simons & Associates Solicitors and Migration AgentsLesley Simons & Associates Solicitors and Migration Agents 

Tel: 9509-2572, M: 0425 735-079, E: legaladvice@bigpond.com
www.myvisatoaustralia.co.au

Suite 1/444 Dandenong Road North Caulfield VIC 3161
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Németország az újraegyesítés hu-

szadik évfordulója elôtt nem sokkal 

fizette ki az elsô világháborús jóvátétel 

utolsó részletét, második világháborús 

tartozását jórészt természetben tudta 

le közvetlenül a háború után. Az 

egykori birodalom mellett Magyar-

ország az egyetlen európai állam, 

amely mindkét világháborút a vesztes 

oldalon fejezte be. A jóvátétel-fizetés 

nálunk azonban másként alakult.

Az elsô világégést követô közel 92 

esztendôs német jóvátételi huzavona 

az utolsó, 69,9 millió eurós részlet 

átutalásával két hónapja ért véget. A 

háborús bûnössé nyilvánított Német-

ország jóvátételi kötelezettségét 

egyébként 1919-ben a versailles-i bé-

keszerzôdés mondta ki, a pontos, 269 

milliárd aranymárkás összeget egy 

évvel késôbb állapították meg. 

Nyilvánvaló volt, hogy az elsôsorban a 

franciák követelésére megállapított 

irreálisan magas hadisarc kifizet-

hetetlen. A háborúban kivérzett két 

európai gyôztesnek, Nagy-Bri-

tanniának és Franciaországnak ugyan-

akkor égetôen szüksége volt a pénzre: 

a négyéves küzdelem hatalmas adós-

ságokba sodorta ôket. Az antant-

országok háborús kárait emellett 125 

milliárd dollárra (520 milliárd arany-

márka) becsülték, amely több volt, 

mint a központi hatalmak országainak 

egész nemzeti vagyona.

A behajthatatlan követelés vég-

összegét ugyanakkor kénytelenek 

voltak fokozatosan csökkenteni, a le-

gyôzött Németország ugyanis képtelen 

volt fizetni. Az ekkorra a legnagyobb 

hitelezôvé elôlépô Egyesült Államok 

az úgynevezett Dawes-tervvel pró-

bálta megoldani a kérdést, azaz köl-

csönt adtak a németeknek gazdaságuk 

dinamizálásához, illetve a hadisarc 

további fizetéséhez, ezzel elérve, hogy 

Anglia és Franciaország is képes le-

gyen adósságai további törlesztésére. 

(A visszafizetés biztosítására lefog-

lalták a Német Birodalmi Vasutak 

jövedelmét, ellenôrzésüket pedig ki-

terjesztették az egész német gazdasági 

és pénzügyi rendszerre, gondoskodva 

egyúttal a német ipari termékek szá-

mára megfelelô piacról is.) Az 1929-ig 

113 milliárd márkára csökkentett, 

negyven éven át fizetendô háborús 

számlából, a kamatokkal együtt — 

mint azt a témával foglalkozó tanul-

mányában Incze Miklós történész 

megállapítja —, több mint hétmilliárd 

aranymárkát törlesztettek.

Az 1930-ban érvénybe lépô Young-

Hadisarc
terv a Dawes bankár adta feltételeket 

több ponton módosította: a jóvátételt 

kisebb összegekben egészen 1988-ig 

kellett volna fizetni. A gazdasági világ-

válság azonban elsöpörte a 

konstrukciót, a törlesztés leállt, Hitler 

pedig a hatalomátvétel után nyilat-

kozatban tagadta meg a jóvátétel 

rendezését. A háború után, 1949-ben 

megszületô két Németország közül a 

terheket a Német Szövetségi Köz-

társaság vitte tovább, az NDK minden 

követelés elôl kitért, mondván, az „elsô 

német békeállam” nem felelôs a 

korábbi kormányok tetteiért, azokhoz 

semmi köze. Az NSZK 1952-ig másfél 

milliárd márkányit utalt át az elsô 

világháborús hátralékból. Az 1953-ban 

kötött londoni megállapodás a felére 

csökkentette az egykori hadisarcot, 

fizetését pedig a német egység hely-

reálltáig felfüggesztette. Nyugat-

Németország ugyanakkor a jóvátétel 

fizetése miatt a két háború között 

kibocsátott kötvényekbôl származó 

adósságát 1983-ig törlesztette.

Az egyesülés után, 1996-ban foly-

tatódott a régi tartozás rendezése. Ez 

azonban már csak közvetve származott 

a jóvátételbôl: ténylegesen a ren-

dezésére kibocsátott késôbbi kötvény-

adósságot fizette vissza a német 

állam.

Gyorsabban boldogultak a németek 

a második világháborús jóvátétellel, 

ennek behajtását ugyanis a gyôztes 

szövetségesek többnyire nélkülük in-

tézték. 1945-ben Dönitz utolsó 

birodalmi kormányának letartóztatá-

sával a régi Németország gyakorlatilag 

megszûnt, a következô négy évben 

német állam nem létezett, békét sem 

lehetett kötni tehát senkivel. A 

Potsdamban 1945 nyarán találkozó 

gyôztesek abban állapodtak meg, hogy 

jóvátételi igényeiket nagyrészt a saját 

megszállási övezetükbôl természetben 

elégítik ki. Ez a Szovjetuniót ugyan-

akkor rosszul érintette, hiszen a bir-

tokában lévô keleti területek pusz-

tultak el a harcokban leginkább. Ezért 

az oroszok a nyugati zónákból is el-

szállíthattak bizonyos gyárakat, 

ügyesen fellendítve ezzel például a 

szovjet autógyártást.

Gyakorlatilag a jóvátételhez sorol-

hatjuk az úgynevezett agyelszívást is. 

A nácik idején is dolgozó tudósok így 

kerültek sokszor amerikai vagy szov-

jet kutatások élére. A két bárót em-

líthetjük példaként: a német távolsági 

rakéta, a V-fegyverek feltalálója, 

Wernher von Braun az alabamai 

huntsville-i központban kifejlesztette 

a Jupiter rakétacsaládot és a Voyager–

1 ûrszondát, fontos szerepe volt a 

holdutazás feltételeinek megteremté-

sében is. A nácikkal szintén együtt-

mûködô Manfred von Ardenne pedig a 

szovjet atombomba kifejlesztésében 

játszott szerepet.

Németország mellett Európában Ma-

gyarország az egyetlen állam, amelyet 

mindkét világháborúban a befejezés 

pillanata a vesztes oldalon talált. Az 

elsô világháborút követô, sokáig le-

begtetett, végül 1923 októberében 200 

millió aranykoronában megállapított 

jóvátételünkbôl Incze Miklós történész 

adatai szerint összesen közel har-

mincmilliót fizettünk ki, részben a 

Jugoszláviába öt éven át naponta szál-

lított 880 tonna szénnel. A gazdasági 

válság idején a gyôztesek gyakorlatilag 

eltekintettek a további törlesztéstôl, 

ezzel Magyarország az elsô világhá-

borús számlát kiegyenlítette.

Kevésbé bántak velünk kesztyûs 

kézzel a második világháború után. A 

Szovjetuniónak, Csehszlovákiának, Ju-

goszláviának a világpiaci áremel-

kedések következtében 300 millió 

dollárról közel a duplájára növekvô 

összeget kellett hat év alatt fizetnünk. 

A korábbi német érdekeltségeket a 

szovjetek kapták meg, így jött létre 

számos vegyes vállalat, mint például a 

Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi 

Részvénytársaság (Maszovlet), a 

Magyar–Szovjet Bauxit-Alumínium 

Rt. (Maszobal) vagy a kôolajban ér-

dekelt Maszolaj. A cégeket a negy-

venes évek végétôl a magyar kormány 

visszavásárolhatta, ez pedig a korábbi 

német tulajdonban esett károk miatti 

felelôsségvállalással együtt további 

150–180 millió dollár kifizetését je-

lentette. A Szovjetunió ugyanakkor 

többször hozzájárult a jóvátétel 

átütemezéséhez, végül a felét el is 

engedte, afféle keleti Marshall-se-

gélyként segíteni kívánván a csatlós 

Magyarország pénzügyi stabilizációját. 

Nekik egyébként részben ugyanúgy 

természetben szállítottunk, ahogy 

Csehszlovákiának is — tegyük hozzá, 

az ottani legnagyobb magyarüldözések 

idején! Az 1949-es Csorba-tói egyez-

mény értelmében a további jóvátétel 

fejében a Szlovákiából elüldözött, 

hozzánk áttelepült magyarok javait 

kapta meg végül Csehszlovákia. A 

jugoszlávoknak, mint azt Földesi 

Margit történész kutatásaiban meg-

állapította, 1947-ig 26 millió dollárt 

fizettünk ki. A továbbiakról nincs adat. 

Földesi Margit szerint „egyes kutatók 

azt mondják, hogy mi mind a mai 

napig fizetjük ezeket a jóvátételi 

szállításokat. Nem tudjuk, ezek már 

államtitoknak minôsülnek, a kutatók 

nem kapnak erre vonatkozólag infor-

mációt.”

A második világháború utolsó sza-

kaszában a Szálasiék által Német-

országba menekített magyar javakat a 

szövetségesek dézsmálták meg, gya-

korlatilag szintén jóvátétel címén. 

Hozzátehetjük, hogy a hírhedt arany-

vonatot a korabeli visszaemlékezôk 

szerint magánakciókban az amerikai 

hadsereg tisztjei is fosztogatták. 

Pethõ Tibor 
(Magyar Nemzet)

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI 
SZENTMISÉK MELBOURNEBEN

December 24, péntek 24 órakor 
ÉJFÉLI SZENTMISE 

a St. Colman templomban
December 25, szombat 12 órakor 

ÜNNEPI SZENTMISE
a St. Colman templomban

December 26, 
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

8.30-kor szentmise a Szent István templomban
12.00-kor szentmise a St. Colman templomban

Január 1, szombat, 
SZÛZ MÁRIÁNAK, ISTEN 

ANYJÁNAK ÜNNEPE
12.00-kor ünnepi szentmise a St. Colman templomban

Január 2, vasárnap, 
VÍZKERESZT ÜNNEPE

8.30-kor szentmise a Szent István templomban
12.00-kor szentmise a St. Colman templomban

St. Colman templom: 
293 Carlisle Street, Balaclava

Szent István templom: 
Magyar Központ, 760 Boronia Rd, Wantirna

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

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

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

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

MELBOURNE (VIC)
2010. december 19-én vasárnap d.e. 11 órakor

Az ISTENTISZTELET keretében
a Magyar Iskola tanulóinak Karácsonyi mûsora

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

 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 december19-én, vasárnap du. 3 órakor
 ISTENTISZTELET

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

KEW (VIC) 2010. december 19-én, de 11.30 órakor
ISTENTISZTELET 

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

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010.december 19-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

ISTENTISZTELET,
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA)
2010. december 19-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

Mindenit szeretettl hívunk

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

  ISTENTISZTELET
 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden

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

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

Igét hirdet Nt. Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBINA

 2010. december 19-én vasárnap 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. 

December 5 a Bocskaiban
Vasárnapi ebéd után szél, vihar és hóesô kiséretében a zsúfolásig megtelt Bocskai Nagyterembe tett 

látogatást a Mikulás, akinek az érkezését 30 valahány gyerek várta. Jó volt látni a Mikulás bácsit körülvevô, 

hóesôben táncoló, boldog piciket és szüleiket, akik a távoli Szülôhaza szép emlékeit próbálták ez alkalommal 

is áttültetni a gyerekeik szívébe.

A sok elôkészületi, fáradságos munkáért köszönetünk a Vasárnapi Iskola „Baráti Körének”.

A Nth. Fitzroy Gyülekezet 
december—január havi 

programja:

December 19-én vasárnap 

az Istentisztelet keretében a 

Vasárnapi Iskola tanulóinak Ka-

rácsonyi mûsora.

December 25-én szombaton 

de. 11 órakor Karácsonyi Ünnepi 

Istentisztelet. Úrvacsora közösség. 

Igét hírdet Nt. Dézsi Csaba. 
Utána ünnepi ebéd a Bocskai Te-

remben.

December 26-án vasárnap 

Istentisztelet. Igét hírdet Nt. 
Dézsi Csaba. 12 órától ebéd a 

Bocskai Nagyteremben.

December 31-én pénteken du. 6 

órakor Hálaadó Istentisztelet.

2011. január 2-án vasárnap de. 

11 órakor Istentisztelet. Igét hírdet 
Nt. Dézsi Csaba.
2011. február 6-án vasárnap 

délelôtt 11. órakor  Évnyitó 

Istentisztelet. Igét hírdet Nt. 
Dézsi Csaba.

12 órától ebéd a Bocskai 

Nagyterember
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Én nem tudom, hogy most, amikor a 

jászolban fekvô kisdedre gondolunk, 

gügyögnünk kell-e a jóságról és a 

szeretetrôl. Ugyanis az, aki a jászolban 

fekszik, parányi emberi lényként és 

Istenként, maga az Igazság és Sza-

badító. A három napkeleti bölcs, ami-

kor meghajolni járult elébe, talán 

tudta, hogy az igazság, a szabadság és 

az élet összefügg, szentsége meg-

bonthatatlan, s a törvény, amelyet a 

kisded nem eltörölni, hanem betölteni 

jött, szigorú és nagyon kemény.

Jézus nem most, karácsony napján, 

hanem az idôk kezdete elôtt született. 

„Isten az Istentôl, Világosság a Vi-

lágosságtól, valóságos Isten a való-

ságos Istentôl… és minden általa lett.” 

Ez a keresztény hit lényegéhez tar-

tozik. Ezen a szimbolikus, mégis 

annyira valóságos napon illô komolyan 

vennünk a keresztény tanításokat, ha 

már a karácsonyt oly sokan oly egy-

értelmûen és elérzékenyülve ünne-

peljük. Ez a szóösszetétel, hogy „az 

idôk kezdete elôtt” számunkra fel-

foghatatlan. Mégis, amikor valami 

végtelen mélységet és misztikumot 

érzünk mögötte, a születést meg-

próbáljuk az idôhöz, tehát az emberi 

létezéshez kötni, s így elfogadhatóvá, 

már-már megszokottá válik az isteni 

titok.

A betlehemi születés a világ-

történelem legjelentôsebb eseménye. 

Ez értelmünkkel is felfogható, ta-

pasztalatainkkal bizonyítható. Jézus 

küldetése új pályára helyezte a földi 

világot, s most kétezer év után el kell 

hinnünk, hogy mûve, a kereszténység, 

az anyaszentegyház nem függvénye 

az idônek, kitörölhetetlen és örök. 

Minden születés és minden élet-

remény továbbvivôje. Jézust szeretni, 

az ô közelségére várni, példáját el nem 

feledni, nem más, mint a hit, amely 

nem egyéb, mint „bizonyság egy soha 

nem látott dologban”.

Amikor Jézus „megtestesült a 

Szentlélek erejébôl, Szûz Máriától és 

emberré lett”, egy új erkölcsi minôség 

jelent meg a földön, s azzal együtt új 

követelmény, amely szoros ösz-

szefüggésben áll minden emberi lény 

örök vágyával, az üdvösséggel. Az 

üdvösség megint csak isteni titok, bár 

az utána való sóvárgás a lelkünkben él, 

és végtelen boldogságként vetül elénk. 

A jászolban fekvô parányi, gyöngéd, 

ártatlan gyermek a legnagyobb ha-

talmat képviseli: az erkölcs hatalmát. 

Ez a hatalom szeretettel és kegyelettel 

teljes, de magát az alapelvet sohasem 

másítja meg. A katolikus egyház 

katekizmusának kompendiumában 

így fogalmaz: „Az erkölcsi törvény az 

isteni Bölcsesség mûve. Elôírja az 

ember számára az utakat, magatartási 

formákat, amelyek a megígért bol-

dogsághoz vezetnek, és tiltják azokat 

az utakat, amelyek eltávolítanak 

Istentôl.”

Visszatérve ahhoz a gondolathoz, 

hogy Jézus születése, halála és fel-

támadása új pályára helyezte az 

emberiség történetét, s elvezetett 

mind mostanáig, hinnünk kell, hogy 

számos alapvetô érték, amely civi-

lizációnkat létrehozta és fenntartja, 

tôle származik. A betlehemi bölcsôtôl 

ered a szegények iránti szolidaritás, a 

szabadság tisztelete, a liberalizmus, a 

demokrácia, a másság megbecsülése, 

a részvét, a szociális érzékenység, s 

mindez egyetlen szentségben fog-

laltatik: a szeretetben. A szeretet pa-

rancsára létezünk. S ha ezen a szent, 

különleges és áldott napon magunkba 

nézünk, rádöbbenünk, hogy ez a 

parancs a lelkünkbe van írva, öröktôl 

fogva mindörökké. Azt is éreznünk és 

hinnünk kell, hogy a szeretet a 

„természetes erkölcsi törvény alapja. 

Ez az a törvény, „amelyet a Teremtô 

Isten minden ember szívébe beleír, 

részesedés Isten jóságában és 

bölcsességében: és azt az eredeti er-

kölcsi érzéket jelenti, amely lehetôvé 

teszi az ember számára, hogy ítéletet 

alkosson a jóról és a rosszról. Ez a 

törvény egyetemes és változhatatlan, 

megalapozza a személy, a közösségek 

és a polgári törvény alapvetô jogait és 

kötelességeit.”

Gondolunk-e erre a fenyôfa alatt, 

amikor felszikráznak a csillagszórók, 

és szelíden lobog a gyertyák fénye. 

Gondolunk-e arra, hogy az Igazság 

fekszik a jászolban, s az Út, amelyet 

vele együtt végig kell járnunk, a 

halálban is az élethez és az örök sza-

badsághoz vezet. Felfogjuk ezt? 

Mindenki felfogja ezt?

A kompendium így fogalmaz: „A bûn 

következtében a természetes erkölcsi 

törvényt nem mindig és nem mindenki 

azonos világossággal és közvet-

lenséggel fogja fel.”

Hogy a tagadásnál és a lelki 

vakságnál az ember számára van-e 

szomorúbb állapot, én nem tudom…

Kristóf Attila 
(Magyar Nemzet)

Egy régi 
szánút az 

éjszakában
A sors úgy hozta, hogy az úgynevezett 

szocializmusban szocializálódtam, 

ahol még az ünnepek sem azt 

jelentették, mint egy üdvtanilag 

semlegesebb társadalomban. Hogy 

mást ne mondjak: munkaszünettel 

nyomatékosított piros betûs napként 

tartották számon, amikor fenn, a 

zimankós északkeleten egy nyugatról 

pénzelt másodrangú filozófus sikeres 

puccsot hajtott végre a kivérzett 

cárizmus romjain; vagy azt a tavaszi 

napot, amikor ugyanez a szívós 

messianisztikus terrorkülönítmény 

kiterjesztette fennhatóságát a mi 

huzatos Kárpát-medencénkre is. 

Csoda-e, ha nem bíztam a ránk 

parancsolt ünnepek komolyságában? 

Szerfölött irritált például, hogy a 

magyar „forradalmi ifjúsági napok” 

úgy torlódtak a naptárban, hogy közös 

megemlékezô láncra lehessen felfûzni 

Petôfit, Kun Bélát meg Osztapenko 

kapitányt. Ilyen véletlenek nincsenek 

– gyanakodtam. 

Azonkívül egészen más jeles napok 

számítottak ünnepnek otthon és az 

iskolában. A tanítási szüneteket 

odafenn rendszerint úgy intézték, 

hogy beleessen a karácsony és a 

húsvét (ez utóbbi nem mindig 

sikerült); az ideológiák békés egymás 

mellett élése azonban a 

hétköznapokban korántsem volt ilyen 

zökkenôk nélküli. Anyámnak és 

apámnak például az év legnagyobb 

megpróbáltatása volt a beíratás: a 

hittanórákon való részvételemtôl a fél 

tantestületbôl álló lebeszélô 

kommandó próbálta konok szüleimet 

eltántorítani. A fárasztás évrôl évre 

sikertelennek bizonyult (az idegek 

felôrlése nem teljesen), ám a 

pártfeladatot ki lehetett pipálni. 

Járhattam hatodik órában a plébános 

katekizmusórájára, cserében viszont 

tudomásul vette a család, hogy a 

gyerek nem lehet kitûnô. 

Hittanon azt tanultuk, hogy hazudni 

bûn – ám az elhallgatás technikáját 

tökélyre fejlesztették a felek. A 

tanítónô nem tette szóvá, ha 

hamvazószerdán az elhúzódó 

ministrálás miatt késve érkeztünk az 

elsô órára; mi meg nem rohantunk 

árulkodni, hogy a párttitkár meg a 

fômérnök a harmadik faluba vitte el 

elsôáldozni meg bérmálkozni a 

gyerekét. (Isten szeme mindent lát; a 

párté nem.) Otthon ugyan 

méltatlankodtam, hogy nekik akkor 

miért nem kell megelégedniük a 

bizonyítványban a jelessel – mire 

anyám azt mondta, hogy a szegényeket 

mindenért kárpótolja a becsület meg a 

szeretet. 

Már akkor is kételkedtem, létezik-e 

ez a szoros ok-okozati összefüggés 

érdem és jutalom között. A téli szünet 

elôtti utolsó napon például 

fenyôünnepség volt az aulában, az 

igazgató bácsi a szeretet ünnepérôl 

beszélt, és egymást kellett 

magajándékoznunk az osztályban 

sorsolásos alapon. Az otthoni 

karácsonyfa alá viszont az ajándékokat 

a Jézuska hozta: a szeretet ünnepét 

felváltotta az ünnep szeretete. Ma is 

élénken emlékszem azokra a kedves 

semmiségekre; meg arra, hogy az 

éjféli misén rendre elfagyott a lábunk. 

Egyszer szánkóval mentünk a 

templomba, apám és anyám együtt 

húztak a ropogós havon. Nem tudtam, 

de éreztem, hogy most már mindig ez 

lesz az ünnep, a kimerevített 

örökkévalóság. 

Néha azon tûnôdöm, vajon nem 

uralnak-e el túlságosan a hétköznapok. 

Túl sokat törôdöm esetleges dolgokkal: 

pártfeladatot teljesítô lebeszélô 

kommandókkal, suttyomban 

bérmálkozókkal, ünnepbitorlókkal; 

meg félresikerült kispapokkal, akik 

alkalomadtán a magyar 

keresztényeket próbálják beárulni a 

végtelenül türelmes lengyel pápának. 

Bizonyára igazuk van szeretteimnek: 

semmilyen közgyarlóság nem ér meg 

ennyi lélekrontó bosszankodást. 

Állunk a feldíszített fa körül a három 

gyönyörû gyerekkel, karácsonyról 

karácsonyra egyre fogyatkozó 

létszámban, mégis teljesnek tudva a 

famíliát. S eszünkbe jut egy régi 

szánút az éjszakában, s már nem is 

tûnik olyan lehetetlennek, hogy mi 

magunk legyünk az ünnep…

Csontos János 
(Magyar Nemzet)

Amiért Jézus 
mosolyog

A kereszténység története címû 

mûvének epilógusában Paul Johnson 

azt írja: „A kereszténység nélküli 

emberiségnek bizonyosan igen sötétek 

a kilátásai…” A kereszténység pedig 

nem egyéb, mint hit Jézus 

küldetésében, születésében, halálában 

és feltámadásában, s mindenekfölött 

abban, hogy ô Isten fia.

Betlehem és a Golgota elôtörténete 

természetesen a zsidó monoteizmus, 

az egyistenhit és a kettô együtt, az 

emberiség történetének sorsdöntô 

fordulata. A modern társadalom, 

kultúra, erkölcs és létmód pillére ez, s 

ismét Johnsont idézve az „sem 

véletlen, hogy a szabadság minden 

hajtása végül is a kereszténység 

gyökereibôl származik”. 

Jézus születését így jövendöli meg 

Ézsaiás: „Imé, a szûz fogan méhében, 

és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek” 

(7/14). S ez azt jelenti: Velünk az Isten. 

A Megváltó születése a keresztények 

hitének alapja, Isten törôdésének 

bizonysága. Sokszor fogja el lelkünket 

kétség, hogy Teremtônk még sincs 

velünk. A gonosz jelenlétét érezzük a 

világban, s feledjük Jézus szavait: „Az 

ég és föld elmúlnak, de az én 

beszédeim semmiképpen el nem 

múlnak” (Máté 24/35). Több mint 

kétezer év telt el azóta, hogy a 

Szabadító e világra jött. Biztosra 

vehetjük, bármi történik is a földön, 

amíg létezik az emberiség, érvényesek 

maradnak Krisztus „beszédei”. 

Aligha véletlen, hogy a huszadik 

században a két nagy gonosz: Sztálin 

és Hitler semmibe vette a keresztény 

eszményeket. A kommunizmus egyik 

alapvetô célja volt a hitélet 

elpusztítása. A nemzeti szocializmus – 

sokkal rövidebb európai regnálása 

során – a zsidóság megsemmisítésére 

tört, s ebben a törekvésben benne 

foglaltatott a kereszténység 

erkölcsiségének abszolút tagadása is. 

Ézsaiás próféciája mindkét esetben 

hamisnak látszott: Isten távollétét 

nyögte a világ? Jézus születése nem 

hordozza magában a megváltás, a 

szabadulás ígéretét? 

1941-ben, amikor a német csapatok 

közeledtek Moszkva felé, s a szovjet 

rendszert a végsô pusztulás 

fenyegette, Sztálin, aki a krisztusi 

értékek sárba tiprásában Hitlerrel 

vetekedett, furcsa metamorfózison 

esett át: megtért a tifliszi papi 

szemináriumban felejtett hitéhez. A 

libanoni kolostor metropolitája, Illés 

tudósította az orosz egyház fôpapjait, 

hogy látomásában az Istenanya 

közölte vele az Úr (Jézus) akaratát: 

„Meg kell nyitni a bezárt kolostorokat 

és templomokat. A Kazanyi Istenanya 

szentképét körül kell hordozni 

Leningrádban, Moszkvában és 

Sztálingrádban.” Sztálin követte Illés 

utasításait. Parancsára húszezer 

templomot nyitottak meg. Papok 

ezreit bocsátották szabadon a 

lágerekbôl. Zúgtak a harangok. Az 

Istenanya szobrát körülhordozták. A 

szovjet tábornokok, amikor a frontra 

indultak, így köszöntek el: „Isten 

nevében.” S ugyanígy válaszolt Sztálin. 

Talán az ilyen pillanatokra gondol a 

Kisded a jászolban, amikor álmában 

elmosolyodik?

(Magyar Nemzet)

NSW...ACT 
Istentiszteletek decemberben:

Strathfield, Garrington Ave. Uniting Church.

December 25-én szombaton Karácsony Ünnepi Istentisztelet 

Úrvacsorai közösség. Igét hírdet Nt. Péterffy Kund.
December 26-án vasárnap dr. 11.30 Istentisztelet. igét hírdet Nt. 

Péterffy Kund 
2011. január 2-án vasárnap de. 11.30 Újévi Istentisztelet. Igét hírdet 

Nt. Péterffy Kund.
Dean Park. 1. Symonds Rd. Erzsébet Otthon, december 27-én du. 14 

órakor Karácsonyi Istentisztelet. Úrvacsora közösség. Igét hírdet Nt. 
Péterffy Kund.

Queensland 
Istentiszteletek decemberben:

25-én szombaton de. 11 órakor Karácsonyi Ünnepi Istentisztlet, 

Úrvacsora közösség, a Magyar Házban 150. Fourth Ave. Marsden. Igét 

hírdet Nt. Kovács Lôrinc.
26-án vasárnap du. 2 órakor a St Pauls Brisbane Karácsonyi 

Istentisztelet, Úrvacsora közösség. Gyerek mûsor. Igét hírdet Nt. Kovács 
Lôrinc.
Robina Gold Coast, Cottesloe, University sarok.

27-én hétfôn de. 11. órakor Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet. Úrvacsorai 

közösség. „Batyús ebéd” Igét hírdet Nt. Kovács Lôrinc.
2011. január 2-án vasárnap de. 11. órakor Újévi Istentisztelet a Magyar 

Házban. Igét hírdet Nt. Kovács Lôrinc. 

South Ausztráliai 
Istentiszteletek decemberben:

Adelaide, Unley Rd. és Edmun St sarok .

25-én szombaton de. 11 órakor karácsonyi Ünnepi Istentisztelet. 

Úrvacsora közösség. Igét hírdet Nt. Szabó Attila.
2011. január 2-án vasárnap Újévi Istentisztelet. Igét hírdet Nt. Szabó 

Attila. 

MIT HOZ A JÖVÔ

Mit hoz magával a jövô,

Ami gyorsan el is tûnô?

Csak álmainkban tekinthetô?

Éberségben nem lelendô?

Vajon mit hoz majd a jövô,

Ha váratlanul és késve jô?

Lesz-e vele egy-egy jót is tevô

Ki mosolyt kínál mert vidám ô?

Vajon honnan, s mit hoz a jövô?

Állandóan csak úgy közelgô,

Mint a valahonnan menekülô.

Tán hazája nem elegendô?

Mit hozhat még az a jövô,

Minek fénye gyengélkedô?

Mindenkinek vendége ô?

Még is, a hírneve terjedô.

Vajon mit hoz majd a jövô?

Ki várja meg, ha sírva jô?

Rejtélye csak kémlelendô,

Mert célja csupán a meglevô.

Vajon mit hoz még az a jövô,

Miben rejlik oly sok teendô?

A fáradtság az felmérhetô,

S a jutalom, megbecsülendô!

Antal Péter

Mit jelent 
ez a nap… 
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KRÓNIKA

Jankovits József az 
Árpád Otthonban

November 19-én nagy élményben 

volt részük az Árpád Otthon lakóinak, 

amikor Jankovits József a Budapesti 

Operett Színház érdemes mûvésze 

lépett fel az otthon társalgójában. A 

mûvész csodálatos hangja díszletek és 

kíséret nélkül idevarázsolta Magyaror-

szág tájait, a pesti kávéházak hangu-

latát és a pesti nôk szépségét. Az ott-

hon lakói elbûvölve hallgatták a szebb-

nél szebb opera és operett részleteket.  

Külön élmény volt látni , ahogy a nagy 

színpadok világához szokott mûvész 

alázattal és megnyerô kedvességgel 

fordult kisszámú, de annál lelkesebb 

hallgatósága felé. Isten áldja érte

10. Ausztráliai Erdélyi Szövetség 

Célkitûzéseink szellemében, a VMT 

nyitott minden csatlakozni szándékozó 

magyar egyesület számára. Alapsza-

bályunk és csatlakozási kérelmek 

honlapunkról tölthetôk le:

 http://vmet.wordpress.com/

A kitöltött kérelmeket kérjük a kije-

lölt közjogi tisztviselôhöz (Public Offi-

cer) eljuttatni a következô címre:

Dr Kapantzian Artúr
1 Darryl Street,

Scoresby, Vic 3179

Ph: 03 9763 6399 

 arthur.kapantzian@alr.com.au

Kérjük, látogassák meg honlapunkat, 

ahol további információkat kaphatnak 

rólunk, kifejthetik véleményüket, és 

nagyon szívesen hirdetünk akármilyen 

Melbourne-i magyar rendezvényt.

Fodor Sándor elnök

BALLAGÁS--ÉVVÉGI 
KONCERT

November 6án a Victorian School of 

Languages Dandenongi iskolában is-

mét elhangzott a hagyományos ‘Ballag 

Már a Vén Diák’ amint Körlaki Ági  
néni körbe vezette érettségizö diákjait 

az osztályból a magyarosan feldíszitett 

Dráma terembe.

Ági néni szivélyesen üdvözölte a szü-

löket és vendégeket. Most pedig az 

érettségizô diákok gyönyörû magyar-

sággal, a fiúk (Csatári Lajos, Orbán 
Atilla, Liptai Dávid) Hazafias 

90. évfordulóján a történelmi Magyar-

ország minden magyarját.

Ekkor Bartha Gyöngyi néni betaní-

tásával az 1-8dik osztályosok búcsúz-

tak az érettségizöktôl a ‘7 Fejü Sár-

kány’ szinjátékkal. Utána a 9-11 

osztályosok szavaltak, magyar jelleg-

zetû, hazafias verseket, valamint az 1-

8 osztályosok karácsonyi versekkel 

fejezték be az elöadást.

Ági néni kis ajándékkal köszönte meg 

Bartha Gyöngyi néni fáradhatatlan 

tanítását, valamint Rezsneki Valinak 
az érettségizôk számára varrt tarisz-

nyákat, Gelemanovic Editnek az 

érettségizô lányok számára készített 

gyönyörü piros, fehér, zöld csokrokat 

és fiúknak gomblyuk rózsát, Liptai 
Ibolyának pedig a Magyar színekben 

vont Ballagási tortát.

Hosszú várakozás után a jelvénypá-

lyázat lezárult nov. 15-én kilenc hosszú 

nap után megtörtént a pályázatok elbí-

rálása.

A bíráló bizottság elnöke Silvio Ap-
ponyi volt. A zsûri tagjai: Mrs. Appo-
nyi, dr. Szent-Ivány Józsefné és Be-
rekally Istvánné.

Mivel a pályázatok mind magas nívó-

júak voltak, nem volt könnyû dolguk.

Fonó Levente Debrecenbôl nyerte 

meg a pályázatot. Szívbôl gratulálunk.

Hálás köszönet a pályázóknak és a 

bíráknak.

Biztosak vagyunk benne, hogy a jel-

vény megnyeri mindenki tetszését.

Teljes színben látni a lógót a honla-
pon — www.talalkozo.org.au”

mindenkinek, és szeretettel várjuk az 

új diákokat a 2011 tanévre. Már lehet 

beiratkozni a jelölt email címen (sôt 

verseket, a lányok (Szabó Madeleine, 

Li Menglan, Fábrik Abigél) búcsúzó 

verseket szavaltak. Ez után Áginéni 

kiosztotta a hagyományos tarisznyát 

és érettségi okmányt és méltatta 

diákjait, hogy legyenek jó polgárjai 

ausztráliának de nefelejtsék el 

egymást, a magyarnyelvet és Trianon 

Most következett a Torta vágás, 

fényképezés, beszélgetés és a szülök 

jóvoltából elöteremtett ‘harapni valók’ 

A kellemes órák eltelte után szivböl 

jövö jókivánságokkal, 

búcsúzkodásokkal záródott az 

ünnepség.

KELLEMES ünnepeket kivánunk 

Viktóriai Magyar Tanács
A szeptember 29-én megalakult Vik-

tóriai Magyar Tanács november 16-án 

tartotta elsô Éves Közgyûlését a Mel-

bourne-i Magyar Központban.

  A VMT azt a nemes szándékot tûzte 

ki céljául, hogy fejlessze és megerô-

sítse a Magyar egyesületek és közös-

ségek összetartozását, intézményes 

keretet biztosítva egy kibontakozó 

magyar együttmûködés számára, kép-

viselje a Viktóriában mûködô Magyar 

egyesületeket (akik erre igényt tarta-

nak), úgy Magyar, mint Ausztrál hiva-

talos szervek elôtt.

Tagjai a Melbourne-ben mûködô Ma-

gyar egyesületek közül a következôk:

1. Ausztráliai Magyar Református 

Egyház -Viktóriai Kerület

2. Gyöngyösbokréta Néptáncegyüt-

tes

3. Ifjúsági Szövetkezet

4. Kék Duna

5. Magyar Ház Szövetkezet

  6. Magyar Kultúrkör

7. Melbournei Magyar Cserkészek

8. Regnum Kooperatív

9. Társadalmi Klub

ajánlatos már decemberben amikor 

már kezdik rendezni az osztályokat)  

<http://www.vsl.vic.edu.au/enrolment

>www.vsl.vic.edu.au/enrolment

természetesen lehet érdeklôdni a 

VSL Dandenong iskola iránt

Körlaki Ágnes tel. 9570 1638; vagy 
Bartha Gyöngyi mob. 0409 857819.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

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 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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Az, hogy egy villamos — sôt: egy 

piros villamos — Tiszaalpár felôl át-

kattogjon a 44-es úton Tiszakécske 

vagy Szentkirály felé, s jobbra betér-

jen a lakiteleki Népfôiskola kies tér-

ségébe, Esterházy János, Németh 
László, Prohászka Ottokár meg a 

magyar élet és magyar szellem más 

nagyjainak szobrai közé, nos, ez éppen 

olyan elképzelhetetlen, mint az, hogy a 

fôiskola Kölcsey Házában, a hatvan-

négy magyar vármegye címere alatt a 

filmvászonról egy teljesen lepusztult 

amerikai csaj azt üvöltözze — elké-

pesztô hangon, egy újjászületett Janis 

Joplin —, hogy csak „a szex, a drog és 

a rock and roll” és hogy minden férfi 

„f…fej”. Cry Baby. És ott ül Lezsák 
Sándor feketében, igaz, nyakkendô 

nélkül, megbocsátó mosollyal. Nos, ez 

éppen úgy elképzelhetetlen, mint az, 

hogy egy Oscar-díjas filmest átöleljen 

valaki mosolyogva: „Nem ismersz 

meg? Én vagyok a Csurka Pista…” 

Mosoly és könnycsepp mindenfelôl: 

„1956-ban láttalak utoljára…” Vagy az, 

hogy fellépjen egy elemi iskolás fiúcs-

ka a pódiumra, csinos fekete paszomá-

nyos mellénykében, szíve fölött Lut-

her-rózsa, hogy, „igen, én csináltam a 

filmet”, egy filmet, amely egyszerre 

kép és ötlet és zene, „Rembrandt és 

én”… Vagy az, hogy még elôbukkan-

hatnak arcok Málnásról, apáink baj-

társai, Barótról, Disznajóról, Tordáról, 

Gyimesbükkrôl, hogy mesélhessenek 

A lakiteleki villamos 
a legeslegutolsó harcokról, amikor 

végleg szétszakadt a Szent István-i 

magyar határ. És — képek, képek, 

képek — ott ül elôl Sára Sándor, akit 

ugyan nem díjaztak Kaliforniában, de 

azért mi tudjuk, amit tudunk, mi és 

persze a világhírû iskolatárs is, ül mint 

zsûrink örökös elnöke, aki egyben az 

atyai hatalom letéteményese is. Aki-

nek elnöki ars poétikája mindösszesen 

ennyi: „Lehet szavazni, de fölösleges.” 

Aztán megenyhülve, egy századrangú 

kérdésnél: „Na, jó, ne érje szó a ház 

elejét: szavazzatok.” Azután látva a fel-

csillanó demokrata szemeket: „A sza-

vazás csak tájékoztató jellegû.” És ez 

így van jól.

„Mi tartja össze a nemzetet?” —

kérdezte a kultúra legújabb állami 

vezetôje. És a jó kérdésre jó választ 

adott: „A történetek.” És alighanem 

„Lakitelek” a legújabb magyar — és 

egy hangsúlyos jelzôt ide — nemzeti 

történetmondás központja. Mert a 

„történet” egyszerre mese és valóság. 

Esemény és mozi. Realitás és abszur-

ditás. Mert hiszen „sült” realizmus az, 

hogy Zsigmond Vilmos végignézi az 

— immár XI. — „kistérségi és kis-

közösségi televíziók filmszemléjét”, 

amiként persze az is, hogy nem dôltek 

le a falak, amikor az ô 1979-es Rose 

címû mozija oktatta a filmes pálya-

kezdôket Gyergyóból, Abaújból, a 

Vajdaságból vagy Solymárról, Kecs-

kemétrôl meg Balassagyarmatról, 

hogy mit lehet „kihozni” egy alsó ka-

meraállásból…

Mindez úgy realitás, úgy igazság, 

hogy merô mámor és lelkesedés, hit és 

fantazmagória, a „van” helyett az örök 

magyar „legyen”, a „mégis”, a „csak 

azért is”.

És hát a villamos? A piros villa-
mos? Ez már az én rögeszmém, az én 

magántörténetem, ami persze éppen 

úgy „itteni” történet, mint a többi. Két 

évvel ezelôtt láttam én itt egy filmet. 

14 perc 49 másodperc volt. Címe Tram 

story. Villamos — és (persze) történet. 

Csuja László mûve. Egy villamos, 

amit egy mániás férfi szerel és mû-

ködtet egy Rasineri falu és Szeben 

között. 1952 óta kattog ez a svájci mû-

tárgy azon az egyetlen sínpáron, amit 

a falusiak építettek. Hajnalonként in-

dul, napszálltakor érkezik haza. A leg-

kopottabb és a legméltóságteljesebb 

jármû, amit valaha láthattam. A csoda. 

Úgy ôrzi az idôt — a zsivajos életet és 

halált —, mint…, mint a mi Klösz 

Györgyünk „konflisának” fotója száz 

évvel ezelôttrôl. 

A filmet — vakulva a zsûrizéstôl —

éjszaka nézem meg (hála a drága Sütô 
Lindának, „háziasszonyunknak”, aki 

elôásta valahonnan), némi alföldi vö-

röstôl serkentve laptopon. Vásárra 

menôket látok, egyszerre a hajdani 

Királyföldön és itt Tiszaalpár és Ti-

szakécske (és/vagy Szentkirály) kö-

zött, hülyülô cigány gyerekeket, turis-

tákat, „ez a mi spirituális kapcsolatunk 

a várossal”, a nyelv román és angol. 

Megyünk bele az éjszakába a filmen 

is, meg itt az alföldi telihold alatt, 

egyetlen utas van már csak fönt a vil-

lamoson. Magányos ifjú, gordonkával, 

valami magyar hallgatót játszik. 

Mi mást? Kérdem én.

Hát ennyit most Lakitelekrôl.

Alexa Károly
(Magyar Hírlap)

Viszontlátásra — köszönt el az alig húszas, csinos szôke cseh lány. Nem ismer-

tem, alig fél órát vonatoztunk közösen egy kupéban. Talán ha öt év lehetett 

köztünk, ô mégse „hellózott”. Én se. Nem elôször volt részem hasonlóban, mégis 

meglepett. A cseheknél még az egyetemeken, sôt a szórakozóhelyeken se na-

gyon dívik a „hellózás”. Elôször Prágában járva éreztem ezt meg. Amikor a 

magyar kulturális intézetben a büfés lány nem tudta, magyar vagyok-e vagy 

cseh. Ahogy rám köszönt, abban sok minden benne volt: „Dobry den vagy 

szia.”

A magázódás nálunk már régóta megmosolyogtatónak számít. Ákosnak a ki-

lencvenes évek és szólókarrierje kezdetén már egyértelmû volt, hogy az ango-

losan egyszerû hellóval köszönjön be. Azóta viszont… a szia és a helló szinte 

minden más köszönési formát kiirtott hétköznapjainkból. Hellózunk éjjel, 

hellózunk nappal, hellózunk minden hullámhosszon. Hogy utóbbi mennyire 

igaz, elég csak bekapcsolni a „dobozt”. Nem mintha ókonzervatív indíttatású 

szépkorú lennék, mégis bántja a fülemet ez a félelmetesen nagy „lazázás”, a 

sziasztok és hellósztok folytonos áradata. Amikor kikacsintunk a nézônek, hogy 

mi jól ismerjük egymást, régi haverok vagyunk, és csak azért se fogunk ma-

gázódni a mûsorban. Még ha miniszterjelölt vagy neves közgazdász, egyetemi 

tanár (ide egyébként bármi behelyettesíthetô) is a meghívott vendég. A tévének 

és a rádiónak kiemelt felelôssége van abban, hogy nálam fiatalabbak nônek föl 

a legelemibb magázódási formulák ismerete nélkül. Mindennaposak a tanárnô, 

légyszíves kezdetû mondatok. Úton-útfélen tegezôdik mindenki: a közértben, a 

postán, a bankban, a bürokrácia bármely kis ablakában. Szinte már nem hallani, 

hogy jó napot kívánok, a kezét csókolomról nem is beszélve.

Mint szemünk fényét, óvjuk a devianciákat. Kulturális sokszínûségrôl beszé-

lünk, ám a magyar nyelv ékességeire nem figyelünk. Pedig milyen jó lenne, ha 

az én gyermekeim is tudnának még tisztelettel, nem csak tegezôdve köszönni. 

Úgy, hogy ezért ne nézzék ôket hibbantnak.

Pintér Balázs  (Magyar Hírlap)

Hellósztok, olvasók 
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 külföldiek szemével
Prof. Dr. Zhao (középkorú nô), 

kínai, Mandzsúria, Seng Jang, orvos-

akupunktôr-gyógyszerész, húsz éve él 

Magyarországon

Mielôtt ide települtünk, azt sem tud-

tam, hogy létezik Magyarország, létez-

nek magyarok. Húsz éve barátságos, 

vidám emberek fogadtak itt. Tele em-

berséggel, segíteni akarással, derûvel. 

A szegény Kínából érkezve itt minden 

nagyon szépnek, az emberek többsége 

boldognak látszott.

Ma Magyarországon rosszkedvûek 

az emberek. Érezni a stressz hatását. 

Borúsak, szomorúak, bizalmatlanok 

vagytok. Ami nem is csoda, hiszen 

minden harmadik ember lop. 1990-ben 

a taxisok segítettek, ma –– azt feltéte-

lezve, hogy külföldi vagyok –– minden 

taxis be akar csapni, a fél várost meg-

kerülné velem, ha nem szólok rá. Sok 

külföldi ismerôs, rokon látogat minket 

évente, elôre kitanítjuk ôket, és soha 

nem fölöslegesen, mert ôket is rendre 

megpróbálják becsapni. Taxisok, bol-

tosok, éttermekben, sörözôkben, szál-

lodákban. Ez hatalmas, óriási vissza-

esés. Gondolom, a gazdasági helyzet 

és a politika lehet az oka.

A magyarok jó betegek. Sok tapaszta-

latunk van, hiszen a férjem is orvos, 

egyetemi tanár, a lányom is orvosi 

egyetemre jár. Szófogadó páciensek 

vagytok, engedelmesek, bizakodók. A 

magyarok általában kíváncsi emberek. 

A magyar férfiak, orvosként ezt látom, 

ötvenéves korukban meghalnak. Ha 

nem, akkor nyomorékká vagy alkoho-

listává lesznek. A férfiak nem vigyáz-

nak az egészségükre. Cigaretta, ital, 

egészségtelen ételek, semmi mozgás. 

A rossz életvitel általában is jellemzô. 

Pedig egy kis mozgáshoz, sétához, 

tornához nem kell pénz. A taj-csi egy 

városi parkban is mûvelhetô. A friss 

levegô, a gyaloglás, az erdô ingyen 

van. Torna helyett pia, ez a bevett gya-

korlat.

Kíváncsiak vagytok. Amikor megér-

keztünk, mindenki azt kérdezte: japá-

nok vagytok? Tajvaniak? Thaiföldiek? 

Senki nem gondolt a szegény Kínára. 

Sosem éreztem nálatok, hogy ne sze-

retnének, hogy valaki a bôröm színe 

miatt lett volna velem udvariatlan. 

Sokban hasonlítotok hozzánk. Nem 

tévedés, inkább hasonlítunk egymásra, 

magyarok és kínaiak, mint bármelyik 

másik európai nép. Ti szeretitek az 

idegeneket. Rögtön kíváncsiak vagy-

tok rájuk. Mi is. Az is igaz, hogy or-

voscsalád a miénk, ez sok esetben más 

alaphelyzet, mint ha boltot vezetnénk.

Vannak magyar barátaink, esszük a 

magyar ételeket is, de mert a férjem 

ragaszkodik a kínai étrendhez, ha fô-

zök, kínai módra készítem az ennivalót. 

De vannak hasonló ételek is. Ma-

gyarországon az egyik legmegraga-

dóbb a táj. Sokat kirándulunk. Élnek, 

dolgoznak barátaink Európa sok or-

szágában. Szinte mindenütt könnyebb 

az élet. Nagyobb a jómód, gazdagabbak 

az emberek. Hívtak ide is, oda is, még-

sem mentünk el, mert megszerettünk 

itt. Pedig a magyarok kicsit sem szor-

galmasak. Lassan dolgoztok. Hivatalos 

ügyekben minden nagyon nehezen 

megy.

(Gyûjtötte: SzMGy)

Elzbieta Chrostowska Horváth 

(32) lengyel, Siemianowice lskie, po-

litológus, egy éve él nálunk 

Hét évvel ezelôtt már töltöttem itt tíz 

hónapot –– akkor kezdôdött magyar 

kalandom. Az AIESEC ösztöndíjasa-

ként érkeztem, a szervezet magyar 

tagjai segítették elsô lépéseimet. Elô-

ször is megtanították, hogy a „szeret-

lek” és „adj egy puszit” azt jelenti, 

„hogy vagy?”. Újonnan tanult szókin-

csem elsütöttem Petinek (ma ô a fér-

jem), aki mélyen elvörösödött, én meg 

nem tudtam, miért. Ma már persze 

hálásan gondolok az elsô magyar 

nyelvleckére: hozzásegített, hogy ráta-

láljak a páromra.

Míg magyarul tanulok, megpróbálok 

hasonlóságokat felfedezni a lengyel és 

a magyar között. A fotel és a fóka pél-

dául ugyanígy hangzik lengyelül is. De 

miért lett Bolek i Lolekbôl Lolka és 

Bolka? Nálunk Ugro finn, nálatok finn-

ugor. És miért a vezetékneveteket 

mondjátok elôször bemutatkozásnál? 

Ez amolyan magyar logika, nem is ke-

resek rá választ. Mint ahogy arra sem, 

hogy a BKV-menetrend a megállókban 

miért a végállomásról történô indulási 

idôpontot mutatja. Neked kell kiszá-

molni, mikor ér a te megállódba a busz, 

mert a menetidô persze meg van adva.

Sokan járnak olyan tartós reklám 

hordtáskával, ami ellenálló mûanyag-

ból vagy papírból készült, és valami 

menô boltot hirdet. Ez itt divat.

Közvetlenek vagytok. Egyszer fel-

szállt egy idôs nô a 6-os villamosra ki-

fulladva, és csak úgy elmesélte nekem: 

egykor olyan gyorsan futott, hogy 

még a rendôr sem érte utol. Mindenki 

nevetett körülöttünk. Máskor meg egy 

férfi lengyelül köszönt nekem, mikor 

látta, hogy lengyel könyv van a kezem-

ben. A 47-esen meg minden megál-

lóban énekel a villamosvezetô, és ettôl 

reggelenként jó kedve kerekedik az 

embereknek. Tudom, hogy sok ma-

gyar járt már Krakkóban vagy Zako-

panéban, és szinte mindenki ismeri, 

hogy „Polak Wegier dwa bratanki”. 

Ismeritek a lengyel történelmet, és 

együttéreztek a népemmel. A katyni 

tragédia után rengeteg itteni ismerô-

söm nyilvánított részvétet.

Ti, magyarok igen nehezen váltok 

meg régi tárgyaitoktól. Mindenre azt 

mondjátok, még javítható, még jó lesz 

valamire. Lengyelországban már rég 

nem árulnak szódásszifont, a retrót 

kedvelôk esetleg az interneten tudnak 

ilyesmit beszerezni. Nálatok persze 

kapható minden tartozékával, csere-

patronokkal együtt. Van egy lengyel 

ismerôsöm, Trabant- és Wartburg-al-

katrészekkel kereskedik, áruját Ma-

gyarországról szerzi be.

Már régóta készültem, hogy Tisza 

cipôt vegyek magamnak. A minap a 

boltban megdöbbenéssel tapasztaltam, 

hogy a vásárlók 80 százaléka szintén 

külföldi, aki valami magyar szuvenírt 

akar vásárolni! Szerintem exportálno-

tok kéne a Tiszát, csakúgy, mint a Tú-

ró Rudit (lengyel barátaim odavannak 

érte). Április 24-én részt vettem a 

Critical Mass biciklis felvonuláson. 

Rengetegen bicajoznak Budapesten: 

munkába, bulira, színházba, bevásárol-

ni. Imádom ezt az országot!
(Gyûjtötte: Grabant Anita)

Peter Szöllösi (31), amerikai, New 

Haven, Connecticut állam, nyelvi lek-

tor, 2 és fél éve él nálunk:

Pizzára ketchupot tenni bûn: kivéve 

Magyarországot. Számomra az is ta-

lány, hogyan vált a posta a csekkbefi-

zetés helyszínévé. A mozgólépcsôn az 

emberek nem képesek egy oldalra 

állni, hogy a többiek haladhassanak. 

Ugyanakkor, ha kéred, a legtöbben 

elég udvariasak ahhoz, hogy félreáll-

janak. Ha tömegközlekedési jármûre 

akarsz feljutni? Mint a Mad Max 3 ––

csak nálatok a nyugdíjasok a legag-

resszívebbek. Sorban várakozni? Nincs 

érzéketek hozzá. A Nyugati téri Mc 

Donald’s-ban tett elsô látogatásaim 

egyike során történt, hogy beálltam a 

sorba, úgy, hogy az elôttem várakozó 

és köztem meglegyen a normál, há-

romlábnyi távolság. Amikor én követ-

keztem, egy srác a szomszéd sorból 

bevágott elém, és rendelni kezdett. Az 

ügyintézés, kiszolgálás? Lassú, de po-

csék. Rengetegszer tapasztaltam lassú 

és kiábrándító kiszolgálást. Úgy tûnik, 

Magyarországon a dohányzás a nem 

hivatalos nemzeti szabadidôs tevé-

kenység. Viszont vadidegenek is auto-

matikusan sietnek a vakok segítségére. 

Tetszik, hogy bedobtok egy felest ––

pálinkát ––, mielôtt hosszabb útra in-

dultok. Vagy az a falusi szokás, amikor 

disznózsíros zsebkendôt tesztek a meg 

hûlt személy mellkasára. Úgy hiszi-

tek, hogy ettôl könnyebben köhögi fel 

a slájmot és hamarabb meggyógyul. 

Gerry Miller (66), északír, Belfast, 

irodalomtanár, volt iskolaigazgató, 

költô, hosszú évek óta rendszeresen 

tölt nálunk több hónapot: A budapesti 

csúcsforgalomban valóságos csoda az 

óriási tömeg parttalan hömpölygése, a 

közlekedési eszközök szakadatlan fo-

lyama. A kezdeti kényelmetlen érzést 

hamar felváltja a magabiztosság, 

ahogy az érkezô kialakítja útvonalait. 

A feszültséget felváltja az önbizalom, 

a gyûjtôjegy helyébe bérlet kerül, me-

lyet hanyag mozdulattal mutatok fel a 

metró be- és kijáratánál strázsáló elle-

nôrök hadának. Néha megállok, fi-

gyelem a tömegközlekedést. Megrög-

zött svindlerek igyekeznek elkerülni 

az ellenôrök figyelmét: van, aki meg-

próbál átslisszolni a kordonon, míg az 

ellenôrök egy ártatlan utastárs bérle-

tét vizslatják, mások –– ha megjelenik 

az ellenôr a másik végen –– lassan, 

feltûnést kerülve oldalaznak végig a 

szerelvényen.

Sulekha Rathnam (24), indiai, 

Pune, Maharashtra, tanár, 5 hónapja él 

nálunk: A magyar férfiak udvariasak 

–– ezt nagyon élvezem. Néha herceg-

nônek érzem magam. A nôi buszso-

fôrök gonoszak. A húsvéti locsolkodást 

egyedi és vicces szokásnak tartom. 

Indiához képest Magyarország csen-

des hely. Imádom a paprikát –– ez itt a 

kedvencem. Szeretem a pálinkát meg 

a gulyást is. Szerintem a legtöbb ma-

gyar szégyenlôs, különösen ha angolul 

kell megszólalniuk. De a legjobb, 

olyankor nevetnem kell, amikor tôlem 

kérnek útbaigazítást az utcán. Még 

véletlenül sem nézek ki magyarnak.

(Gyûjtötte: Grabant Anita)

Oumar Bella Barry (53) guineai, 

Conakry, matematikus, üzletember, 

Magyarország tiszteletbeli konzulja 

Conakryban (Guineai Köztársaság), 

harmincegy éve él nálunk

Ösztöndíjasként kerültem Magyaror-

szágra, és nekem az emberekkel kap-

csolatban nem volt gondom. Vidéken 

éltem, a legtöbb idômet ott töltöttem 

az egyetemen. A vidéki magyar akko-

riban nem ismerte a feketéket, vagy 

hogy milyen egy fekete-afrikai –– 

mondjuk, az egész magyar társadalom 

nem ismerte a másságot. Ott volt egy 

„jé, ilyen ember is van!”. Ez mára 

elmúlt. Gondolom, az információ ter-

jedése miatt egyre többen látják, most 

már Debrecenben is vannak feketék, 

akik fociznak a csapatban.

Fôleg a munkahelykeresés során 

szembesültem sokszor azzal, hogy 

más vagyok, mint a magyarok. Amit 

nem ismerünk, attól félünk, és inkább 

távolságot tartunk vele szemben. Eny-

nyi. Részemrôl persze ez bizonyos 

mértékig megbocsátható.

A magyarokat úgy tekintem, mint 

vakondokat. Idézôjelben mondom „va-

kondok”. Folyamatosan túrnak, fúrnak 

az utcákon. Ez jó, mert legalább építik 

az országot. Ezt mindenkinek mesé-

lem, fôleg Guineában, hogy lássák, 

Magyarország követendô példa. Nyil-

ván ez mindenképpen viszonyítás kér-

dése, mert ha ezt a szintet elérné az én 

országom, én lennék a legboldogabb 

ember a világon. Tényleg.

Sajnos a magyarok nem hisznek ön-

magukban. Én ezt furcsállom egy 

olyan országban, mint Magyarország, 

ahol a néphez képest tényleg magas 

számú, rengeteg a Nobel-díj. Akkor is, 

ha nem Magyarországon szerezte, de 

magyarok szerezték. De nem tudja 

kitermelni magából ez a magyar nép 

azt a politikai közeget, vezetô réteget, 

amely azt mondja: ettôl kezdve csak a 

magyarok érdekeit szolgálom.

Szeretek itt lenni, több oknál fogva. 

Mondjuk életem második felét itt él-

tem, nagyon jó környezetben. Itt nô-

sültem, itt van a fiam, tehát sok min-

den köt ide. Azonkívül megszerettem 

a nyelvet. A magyar nyelvet. Rajta 

keresztül megszerettem a népet, mert 

van egy magyar közmondás, hogy 

ahány nyelvet beszélsz, annyi ember 

vagy. Hát én jelenleg tényleg két em-

ber vagyok, mert bizonyos szintig –– 

nem mondom, hogy tökéletesen ––, de 

megértem a magyart és ezáltal jól 

érzem itt magam.

Tevékenységem jelenleg Guineához 

köt, általában hét-három hónapra jö-

vök vissza. Így határozottan látom, 

hogy Magyarországon nagy a fejlôdés. 

Összességében javult a helyzet. A bol-

tokat kell nézni. Megtöltik azok az 

áruk, amik valamikor hiánycikknek 

számítottak. Minden bevásárlóközpont 

parkolója tele van kocsikkal, és álta-

lában teletuszkolják a kocsikat renge-

teg árucikkel. Hát valamikor hol volt 

ez? Én azt mondom, hogy jelenleg a 

magyarok zöme jól él. Jobban él, mint 

valaha. Igaz azonban, hogy találunk 

olyanokat, akiknek sajnos nem sikerül. 

Mindig vannak kivételek.

(Gyûjtötte: Adams Éva)

Ali (27), félig libanoni, félig ma-
gyar, Tripoliban született, ma Buda-

pesten él, banki alkalmazott:

Tizennyolc évesen jöttem Magyaror-

szágra elôször. Magyar nagymamám-

mal lakom, imádom a fôztjét. Szeretem 

az országot. Persze, vannak negatív 

dolgok is, de Libanonhoz képest itt 

nagyobb a rend, jobb a közlekedés. 

Tetszik, hogy igazi évszakok vannak: 

fôleg a tavasz gyönyörû –– tavasszal 

szeretem a legjobban Magyarországot. 

A magyarok borzasztóan pesszimisták; 

Libanonban megtanultuk: robbantás 

után, háború után mindig újra kell in-

dulnia az életnek. Az ottaniak jóval 

pozitívabban nézik a világot. Kettôs 

állampolgár vagyok, a legnehezebb 

kérdés, hogy melyik helyet tartsam 

Tükör 
otthonomnak. Szeretnék Magyarorszá-

gon maradni, de látni kell, hogy itt ko-

moly akadályokba ütközik az, aki be-

csületesen akar létezni, fizetni az adót, 

és közben viszonylag jó színvonalon 

élni. Jelen pillanatban ezt itt sajnos 

szinte lehetetlennek látom.

Zack Tipton (31), amerikai, az 

Idaho állambeli Sun Valley-ben szü-

letett, szemüvegtervezô és -gyártó, 

2001 óta él Budapesten:

Hogy miért jobb itt? Itt más életstílus 

szerint élnek az emberek, mint Ame-

rikában. Talán ti észre sem veszitek. 

Budapesten remek a közlekedés a vá-

roson belül is, és mivel Európa kö-

zepén fekszik, hamar el lehet jutni a 

kontinens bármelyik nagyvárosába. 

Számomra nem mellékes az sem, hogy 

itt a kultúra könnyen hozzáférhetô. 

Nem luxus, ha gyakran megyek szín-

házba, koncertekre, fesztiválokra.

(Gyûjtötte: Zalka Szilvia)
 

Sebastien (32 ), Párizs környéki 

francia, tanító, négy éve él Magyaror-

szágon:

Az autóutak minôsége –– a sok 

kátyúval –– az elsô világháborút idézi. 

Mintha mindenhol vakondok lennének. 

Érdekes, hogy a nagyvárosokon belül 

is vannak földutak. Az idôs emberek 

két kézzel lógnak a kapaszkodókon, 

mert a buszsofôrök úgy vezetnek, 

mint a raliversenyzôk. A közlekedési 

lámpák piros-sárga-zöld fénye olyan 

sebességgel vált, mint a Forma–1-ben. 

Mindenki koránkelô: reggel hatkor te-

le van a város. Reggel senki nem dis-

kurál az utcán, nem megy senki ba-

guette-ért a sarki boltba. A közlekedési 

eszközökön mindenki halkan beszél-

get, csend van. A süteményekben na-

gyon sok a krém: itt mindenki ezt sze-

reti. Ti délután is gond nélkül esztek. 

Az éttermekben hatalmas adagokat 

adnak, a megmaradt ételt haza lehet 

vinni. A barátok gyakran összejárnak 

csak úgy, semmit nem csinálni is. So-

kan járnak vasárnapi misére. Egyál-

talán: itt még nyitva vannak a temp-

lomok. Jó, hogy megünneplitek a 

névnapot. A kutyák békések, jól ne-

veltek, senkit nem harapnak meg. Az 

emberek kicsi kutyákat tartanak. Min-

denbe paprikát tesztek, vagy bármit, 

ami csípôs, viszont gyorsan esztek, 

nem ízlelgetitek az ételeket. Nagyon 

barátságos emberek vagytok. A pálin-

kás- vagy unikumosüveg a családban 

és a barátoknál is hamar elôkerül. 

Túlkomplikáljátok az ügyintézést az 

élet minden területén. Ott van például 

a banki számlavezetéshez szükséges 

millió kód és mobilra küldött ideig-

lenes kód.

(Gyûjtötte – Grabant Anita)

Tükör 

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 
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  apróhirdetések=apróhirdetések=apróhirdetések= apróhirdetések=apróhirdetések=apróhirdetések

Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-

TÔ, magyarul 

beszélô háztetô 

restaurátor Mel-

bourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 

1979 óta biza-

lommal fordul-

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 

Gardenvale-i rendelôjében fogad ügy-

feleket, de kérésre — elôzetes meg-

beszélés szerint — saját otthonában is 

felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-

bourne). Kérje Izabellát.   

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-

tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 

(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 

átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 

9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.  

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

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
December 19-én vasárnap

reggel 9-tôl du. 3-ig
NYITVA TARTUNK

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

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175

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

MAGYAROSZÁGON élô 58 éves 

csinos barna özvegy hölgy, szeretne 

megismekedni hasonló korú káros 

szenvedélytôl mentes férfivel.

Telefon: + 36 85 311 545

MAGYARORSZÁGON, Gyulán 

fürdô övezetben kertes ház eladó 

épitési telekkel együtt. További in-

formáció kapható a (03) 9884-0015 

telefonon.

SZAKKÉPZETSÉGGEL rendelke-

zô nô gyerekek vagy idôs személyek 

gondozását vállalja, 

Telefon 03 9884 0015.

www.winningrevolution.net

Találat garanciás Lottóvariációk 6 

számos Lottóra. Elsô kötet. Érdeklôdés:  

stuszi@live.com

FÜGGETLEN magyar mamaként 

jöttem látogatóba leányomhoz, uno-

káimhoz Belgrádból. Szeretnék itt-

maradni Sydneyben, fiatal 50-esként 

várom szolid életü, jókedvü, fiatalos 

érzésü férfi jelentkezését. Telefon: 

Vera, 9599-7319 (Sydney)

ANGOL és MAGYAR nyelv-

oktatást  vállalok (beszélgetés, írás, 

olvasás, segítség vizsgákhoz és 

iratok kitöltésében). Felsôfokú 

képesítéssel, internetes, egyéni és 

csoportos oktatási gyakorlattal 

rendelkezem. Személyes meg-

beszélés a 0408-966-403 telefon-

számon. (Sydney Z 27)

BUDAI OLDALON, csendes he-

lyen 2 szintes, modern 4 szobás ház 

eladó. Minden közel van. További 

felvilágosításért kérem hívja Gyulát 

a 07-3849-2724 számon.

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 

Új, magyarok vezette 
üzlet Richmondban!

Delicatessen áruk, akácméz, 
Piros Arany, nyiregyházi 

libamáj, valamint helybeni 
büfé étkezés, melegszendvics, 

levesek, baguettek, 
eszpresszókávé Melbourne 

legkedvezôbb árain. 

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

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 

kaphatók.

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

vacsora este 6-tól késôig.
Vasárnap ebéd 

déli 12-tôl este 3-ig.
Rendezvényekre

bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111

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 

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN

magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.

Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!

Olcsó. modern szobák,

úszómedence, BBQ., játszótér festôi környezetben.

Az étteremben magyar ételek is kaphatók!

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

Email: halfwaymotel@bigpond.com

Hume Highway, Tarcutta
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