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Nem azoknak írok, akik hatalmas 

asztalt ülnek körül gyermekeikkel, és 

a megsokszorozódott örömben kelle-

mesen elfáradnak hajszolt életüknek 

ezen a rég várt ünnepén. Nem 

azoknak, akik ünneplôben vesznek 

részt a szokásosnál is ünnepélyesebb 

istentiszteleten, aztán odahaza meg-

ebédelnek, s a gazdagon földíszített fa 

alatt egymás tekintetébe kapcsolódva 

egymás kezét fogják, és közösen 

hajolnak a kiságy fölé, hogy meg-

hallgassák, hogyan szuszog a kis-

babájuk, akire két csodálatos nagy-

mama vigyázott délelôtt, és 

mind-ketten arra gondolnak, hogy 

még sok kis lény viháncolása fogja 

betölteni hosszú életüket.

Nincs szükségük soraimra azoknak 

sem, akik megôszült hajjal, termékeny 

és értelmes élet alkonyán hatalmas 

karácsonyfa alatt várják elégedetten 

gyerekeiket, akiknek érkezéséhez 

órát lehet igazítani, s szokásaik év-

tizedeken át, generációkon át ala-

kultak ki, és öröklôdnek tovább, s 

ezért föl sem merül bennük, hogy 

valaki esetleg hiányozni fog a fa alól.

Azoknak írok, akik felé lánctalpakkal 

jön a karácsony.

Akik félnek az áruházi tumultustól, 

bár néha bemennek egyikbe-másikba 

melegedni, mert otthon nem tudják 

kifûteni a lakást.

Azoknak, akik szégyellik, hogy ôk 

nem vásárolnak, mert nincs mibôl, és 

amúgy sincs kinek.

És azoknak, akik nem áruházban 

Karácsonyi láng
vásárolnak, hanem kimennek a kínai 

piacra, mert ott olcsóbban vehetnek 

meleg kesztyût, sálat, gyerekcipôt.

Azoknak a nagymamáknak írok, akik 

már októbertôl törik a fejüket, mit is 

vegyenek az unokáknak, és amikor 

odahaza becsomagolják a szerény 

ajándékokat, szorongás van bennük, 

hogy vajon elég értékes dolgokat 

vettek-e a gyerekeknek, akiknek min-

denük megvan.

S azoknak, akik nem kapcsolják be a 

tévét ezen a napon, mert legszí-

vesebben a fülüket fognák be a sok 

édeskés hangtól, a számtalan hamis 

mondattól, amely elhangzik a sze-

retetrôl.

Írok azoknak az ügyetlenül érzelmes 

ifjú nôknek is, akik nem manipulálnak 

soha, és nem tudják kisakkozni, hogy 

legalább karácsonyra és szilveszterre 

ne maradjanak egyedül.

Azokhoz szólok, férfiakhoz és nôkhöz, 

akik csak úgy szeretnek, egész évben, 

és egyszer csak mégis ott találják ma-

gukat szemben a karácsonnyal, a társ 

viszontszeretése és a család melege 

nélkül.

És azoknak az egyedül maradt fér-

fiaknak is írok, akiket elhagyott a 

feleségük, s gyerekeiket, akiknek 

hamarosan új apukájuk lesz, csak az 

asszony kénye-kedve szerint láthat-

ják.

Azoknak az egyedül maradt asz-

szonyoknak írok, akik hajnaltól süt-

nek-fôznek, mert nem engedik meg 

maguknak, hogy apa nélkül maradt 

gyermekeik ne érezzék csodának a 

karácsonyt, igen, fôként és legel-

sôsorban, nem tagadom, nekik írok, 

akik mézeskalácsot sütnek, és sámlira 

állítva a legkisebbet odaengedik a 

gyúródeszkához, és nem azt nézik, 

hogyan szóródik le a liszt a felmosott 

konyhakôre, hanem a kicsi ujjakat, 

ahogy a tésztamasszába mélyednek. 

Akik eget és földet teremtenek gye-

rekeiknek, miközben a csonka lelkûek 

csonka családnak bélyegzik ôket. Akik 

mellett nem áll férfi, csak az angyal, 

de még ô is hezitál száját beharapva, 

hogy átadja-e nekik a kínos üzenetet: 

holnap elölrôl kezdhetik a teremtést.

Azoknak írok, akik sírnak, és mégsem 

fogynak a könnyeik, hanem valami 

egészen titokzatos módon mindig csak 

újratermelôdnek, azoknak, akiknek 

december 24-én a temetôbe visz az 

útjuk a legkedvesebbjükhöz, és gém-

beredett ujjakkal keresik a gyufát a 

mécseshez, és a láng persze mindig 

elalszik.

Azoknak is írok, akiknek nincs pén-

zük fára, csak néhány gallyra, és 

haragszanak az árusra, amiért ingyen 

adja nekik, mert jobban szeretnék 

olcsón venni, akár ötven forintért, 

csak ne alázzák meg ôket.

Igen, nekik írok, akiket csak hideg 

lakás, távoli emlékek várnak, és 

délelôtt a hentesnek azt mondták, a 

cicának kell a csirkenyak, mert szé-

gyellik, hogy többre még ünnep idején 

sem telik.

Azoknak a fiatal lányoknak is írok, 

akik, ünnep ide vagy oda, reszketnek, 

hogy teherbe ejtették ôket, mert még 

alig kezdték el nôi életüket, de azt már 

megtanulták, hogy a férfiak nem 

utódnemzésért ölelik ôket.

És azoknak a házaspároknak írok, 

akiknek a Kisdedrôl is, akárcsak egy 

pelenkareklámról, az jut eszükbe, 

hogy nekik még mindig nincs és talán 

sosem lehet saját gyermekük, hiába 

szeretik egymást, és maguknak sem 

merik bevallani, hogy amíg nekik nem 

születik meg a Gyermek, addig szá-

mukra nem igazán boldog a karácsony, 

és nem tudnak úgy végignézni egy 

betlehemes játékot, hogy abban ne ôk 

hajolnának a Kisded fölé.

Azoknak írok, akikrôl mindenki 

tudja, hogy egyedül élnek, és még 

sincs egy barátjuk, egyetlen isme-

rôsük sem, aki meghívná ôket 

magukhoz, pedig errôl álmodnak.

És azoknak, akiket meghívnak ugyan 

a barátaik, mert jó keresztények vagy 

jó zsidók, de ôk nem akarják odavinni 

kedveseikhez a magányukat, a szo-

morú arcukat.

Azoknak is írok, akiknek a jég-

kristálymagányához nem szabad hoz-

záérni, mert csak maszatos tócsa lesz 

belôle a kézmeleg érintéstôl.

Azoknak, akik kórházban fekszenek, 

ahol a kórteremben mindenkit haza-

engedtek az ünnepekre, de ôket már 

nem. És azoknak, akiket az orvos 

szívesen hazaengedett volna, de mivel 

a család nem várja, nem igényli ôket, 

ezért inkább bent maradnak a kór-

házban, elhitetve magukkal, hogy 

nagyon betegek.

Azoknak írok, akik legyintenek a 

karácsonyra, és befizetnek egy drága 

wellnesskúrára, mert pénzük van, de 

kapcsolataikat hagyták tönkremenni. 

S az évnek kizárólag ezen a napján 

didereg a lelkük, amint rádöbbennek, 

hogy sem elfásult szüleik, sem külföl-

dön a pénzt szóró gyerekeik, sem 

kijátszott barátaik nem kíváncsiak 

rájuk, s már a masszôr sem segít 

rajtuk.

És azoknak írok, akik tobzódnak az 

egyszemélyes boldogtalanságban, 

mert sosem merték kitakarni a szí-

vüket.

Azoknak írok, akik azt hiszik, rajtuk 

kívül nincs más, aki boldogtalan, ez az 

inzultus csakis és kizárólag velük 

történhetett meg.

És azoknak, akik börtönben töltik a 

karácsonyt, bûneikre sosem akarnak 

rádöbbenni, csak azt érzik, hogy 

pechjük volt, és fásultan hallgatják a 

börtönlelkészt, aki tôlük aztán 

nyugodtan beszélhetne kínaiul is.

És azoknak az intézeti gyerekeknek, 

akik várják, hogy csomagot vagy 

legalább egy lapot küldjön a mama, és 

megszépül bennük a rettenetes családi 

körülmények emléke, mert a szívükbe 

visszafojtott szeretet ilyen akciókra is 

képes. S csak egy cipôsdobozban, ide-

genektôl kapnak ajándék szeretet-

csomagot, akiknek még a nevüket sem 

tudják.

És azoknak a szerelmes szívû nôknek 

írok, akik nem értik, hogy miért kellett 

érzéseik ellen beindítani a rakéta-

elhárítókat, hiszen ôk nem atom-

támadásra készültek, csak egyszerûen 

szerettek, nekik is írok, mert ka-

rácsonytájt ôk a leggyanúsabbak.

Azoknak írok, akiknek nincs erejük 

méltósággal viselni termékeny ma-

gányukat, boldog boldogtalanságukat. 

Nekik írom: szabad sírni. Kará-

csonykor is. Imádkozni is lehet. Áldani 

és átkozni is lehet.

De kell hagyni magunkban annyi 

erôt, hogy megmossuk az arcunkat, és 

másnap bátor bárányként nézzünk a 

világ farkasszemébe. 

Körmendy Zsuzsanna 
(Magyar Nemzet))

Szeretetteljes, kellemes, 
békés karácsonyi ünnepeket 

kívánunk 
Kedves Olvasóinknak! 
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KÍVÁNUNK! 
December 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Viktória nevû kedves olvasóinkat.

Viktória: A gyôzelem istennôjének 

latin Victoria nevébôl. A név a latin 

victoria (gyôzelem) szó megszemélye-

sítése.

Köszönthetjük még: Viktor, Gyôzô,  
Ancilla, Dagobert, Dagomér nevû 

barátainkat.

December 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ádám és Éva nevû kedves olvasóin-

kat.

Ádám: a bibliai elsô ember neve, 

Éva a felesége.

Köszönthetjük még: Elvira, Eulália, 
Áron, Ábris nevû barátainkat.

December 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Eugénia nevû kedves olvasóinkat.

Eugénia: A latinosított Eugenius fér-

finév (magyarul: Eugén, Jenô) nôiesí-

tése. 

Köszönthetjük még: Anasztáz, 
Anasztázia, Botond, Zseni, Noel 
nevû barátainkat.

December 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

István nevû kedves olvasóinkat.

István: A  régi magyar Istefán vál-

tozatából,ez a német Stephan, vagy a 

szláv Stefán, emez pedig a görög 

Sztephanoszból lationosított Stephanus 

rövidülése. 

Jelentése: virágkoszorú, korona.

Köszönthetjük még:  Dénes, Elôd, 
Stefánia nevû barátainkat.

December 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

János nevû kedves olvasóinkat.

János: A héber Johanan görögös-

latinos Johannes alakjából rövidült. 

Fejlôdési sora: Johannes, Joannes,  

Joanes, Joános, János. Jelentése: Isten 

kegyelme, vagy Isten kegyelmes. 

Köszönthetjük még: Fabióla, Fábi-
án, Lázár nevû barátainkat.

December 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kamilla nevû kedves olvasóinkat.

Kamilla: A Kamill név nôi párja.

Köszönthetjük még: Apor, Ármin, 
Gáspár, Gyula, Ince, Rúfusz, Teo-
dor, Tódor nevû barátainkat.

 December 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tamara nevû kedves olvasóinkat.

Tamara: Ótestamentumi héber név-

bôl, jelentése: datolyapálma.

December 30. 
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Dávid nevû kedves olvasóinkat.

Dávid: Héber eredetû, jelentése: 

kedvelt, szeretett, esetleg: egyesítô.

Köszönthetjük még: Dénes, Hunor, 
Ignác,  Libériusz, Lotár, Margit, 
Szabin, Zalán nevû barátainkat.

December 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilveszter nevû kedves olvasóinkat.

Szilveszter: A latin Sylvester névbôl.             

Jelentése: erdei, erdô mellett lakó 

férfi.

Köszönthetjük még: Katarina, Má-
rió, Máriusz,  Melánia,  Ubul nevû 

kedves olvasóinkat.
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szükség. Balog Zoltán hozzátette, elsôsorban azt kell elérni, hogy az érintettek 

akarjanak változtatni a helyzetükön, és befektetésnek tekintsék a támogatást, 

ahelyett, hogy csak gondolkodás nélkül elköltik a nekik folyósított állami se-

gélyt, szociális juttatást.

„Az Unió huszonhét tagállama közül Magyarország utolsó helyen áll a fog-

lalkoztatás terén” –– jelentette ki Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai 

államtitkár, aki a konferencián rámutatott, hogy a 10,1 százalékos munka-

nélküliséghez hazánkban 55,3 százalékos foglalkoztatottság társul, a helyzeten 

pedig tovább rontanak a hatalmas területi eltérések. A különbségek mérséklését 

az államtitkár szerint a mintegy 900 ezer végzettség nélküli ember támoga-

tásával kellene kezdeni. Kiemelte, azok a vállalkozások és egyházak, akik mun-

kanélkülieket foglalkoztatnak, januártól plusztámogatásokat kapnak az állam-

tól. (MH)

Ötszázmillió forintos többletforrás 
határon túli oktatási célokra

A jövô évi költségvetésben a közigazgatási tárcánál az eredetileg tervezetnél 

ötszázmillió forinttal több jut majd határon túli magyar oktatási célokra ––

mondta el Ulicsák Szilárd miniszteri biztos az MTI-nek. Errôl a jövô évi költ-

ségvetési módosító indítványok szavazásakor döntöttek a képviselôk. A minisz-

teri biztos közölte: az eddigi elôirányzat 2,2 milliárd forint volt, ez 2,7 milliárd 

forintra emelkedhet. Ulicsák Szilárd megjegyezte: eredetileg ô 2,8 milliárd fo-

rintot nyújtott be erre költségvetési sorra, így az elôzetesen kért szinte teljes 

összeg rendelkezésre áll majd.

Kiemelte: a bôvülésnek köszönhetôen több olyan program is megvalósulhat, 

Célzott politikával a kirekesztés ellen 
Hazánkban mintegy ötszázezer, Európa-szerte pedig húszmillió szegény-

ségben élô ember felemelését tûzte ki célul az Európa 2020 stratégia –– jelentette 

be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a sze-

génység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének záró ren-

dezvényén.„Hazánkban mintegy 2,8 millió ember tekinthetô szegénynek vagy 

nélkülözônek, egy felmérés szerint a magyarok 84 százaléka úgy érzi, hogy havi 

jövedelme kevesebb, mint amennyi a megélhetéséhez szükséges. A magyar 

kormány elkötelezett a szegénység kezelése iránt” –– jelentette ki Réthelyi 
Miklós nemzeti erôforrás miniszter Budapesten, a szegénység és a társadalmi 

kirekesztés elleni küzdelem európai évének zárókonferenciáján. Kiemelte, a 

kezelés legfontosabb feltételei a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás bô-

vülése, melyeket csakis koncentrált, összehangolt tevékenységgel lehet elérni. 

Szûcs Tamás, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetôje 

elmondta, az Európa Tanács által az idén elfogadott Európa 2020 stratégiában 

rögzítették, hogy legalább húszmillió európait kellene 2020-ig a szegénység 

árnyékából kiemelni. Mint fogalmazott, Európa ötszázmillió lakosából nyolc-

vannégymillió szegény, a felszámolás terén pedig 2000 óta alig történt valami. 

Hozzátette, az európai év célja nem az, hogy decemberig megoldja a problé-

mákat, hanem hogy dinamikus indulást adjon a továbblépéshez, melynek négy 

fô prioritása a munkanélküliség elleni küzdelem, az aktív beilleszkedés elô-

segítése, a gyerekszegénység kezelése és a hátrányos helyzetû csoportok fel-

emelése.Gyôri Enikô, a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelôs államtitkára 

a romastratégia szükségességére és a gyermekszegénység visszaszorítására 

hívta fel a figyelmet. „Amíg nincsenek munkahelyek, senkinek sem lehet 

bebizonyítani, hogy a válság véget ért. A lisszaboni szerzôdést is módosítani 

kell, hogy az unió állandó válságkezelési mechanizmussal rendelkezzen” –– 

jegyezte meg. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitká-

ra rámutatott, az Európa 2020 program nem a rosszul sikerült lisszaboni stra-

tégia folytatása, hanem válasz a válságra és arra, hogyan lehetne az országok 

versenyképességét növelni, egyúttal új társadalmi modell keresése is. „Sokkal 

célzottabb, testre szabottabb ez a politika, mint a lisszaboni, erôsebb kontroll-

mechanizmusok jelennek meg benne” –– hangsúlyozta. A statisztikai mutatók 

eredményeirôl szólva beszámolt arról, hogy összesen mintegy hárommillió 

szegény ember él hazánkban, vagyis a teljes lakosság 28,3 százaléka. „Ezt a 

számot 2020-ra 23,5 százalékra szeretnénk csökkenteni, vagyis 400-500 ezer 

ember kiemelése a cél” –– vázolta a terveket az államtitkár.Balog Zoltán 
társadalmi felzárkózásért felelôs államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy 

értelmetlen ideológiai viták helyett gyakorlatias, célzott megközelítésekre van 
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HÍREK keresztlevél, plébánosi igazolás vagy akár volt magyar katonakönyv is elég 

lesz. A fordítások tekintetében minden hiteles fordítást elfogadnak, amit az 

adott országban hitelesnek tekintenek. Ez jóval szélesebb kör mint a jelen-legi 

rendszer és jóval olcsóbb is. Romániában például a közjegyzôi fordítás esetén 

2000-2500 forintba kerül egy anyakönyvi kivonat lefordítása.

Új 1956-os emlékmûvet 
állítanának fel Budapesten 

Új ötvenhatos emlékmûvet tervez felállítani alapítványával és a piros-fehér-

zöld színeket megjelenítô fotókból álló képes naptárat ad ki Szilágyi Ákos, a 

New York-i Hungarian Tv szerkesztôje, a New York-i Polgári Kör alapítója.

Szilágyi Ákos elmondta: azért indították el öt évvel ezelôtt a Magyar Triko-

lór-naptárat, mert „helyre kívánják állítani a magyar nemzeti színek meg-

becsülését”. Egyfajta megerôsítésként, és azért, hogy divatot teremtsenek a 

piros-fehér-zöldnek, Magyarország egyik legerôsebb szimbólumának.

„Úgy gondoltuk, hogy egy fotópályázat, majd az erre beérkezô mûvekbôl 

válogatott fényképes naptár jól meg tudja mutatni azt, hogy hol és miként lát-

hatjuk meg nap mint nap ezt a három színt egymás mellett” –– mondta Szilágyi. 

–– Az idei versenyre mintegy hatszáz kép érkezett, ebbôl az Oscar-díjas ope-

ratôr, Zsigmond Vilmos vezette zsûri választott ki ötvenet, amelyek be-

kerültek a naptárba.” Az elsô három helyezett díját ma este fél hétkor adják át 

az V. kerületi Vármegye Galériában. Minden évben május 10-ig várják a 

képeket, a részletes kiírást a honlapon, a Magyartrikolor.com-on találhatnak az 

érdeklôdôk.

Szilágyi Ákos másik terve az úgynevezett ’56 Lángja –– ötvenhatos emlékmû 

lenne, amelyet a VIII. kerületi önkormányzat már befogadott, és a Ludovika 

téren megvan a kijelölt helye. „Wittner Mária ötvenhatos elítélt, parlamenti 

képviselô a kezdetektôl mellénk állt, és ha sikeres lesz az akciója, hogy bontsák 

le a jelenlegi ötvenhatos emlékmûvet, az úgynevezett vaskefét az Ötvenhatosok 

terén, akkor az is szóba kerülhet, hogy inkább ott fogjuk felállítani ’56 Lángját” 

–– hangsúlyozta Szilágyi Ákos. Az alkotás egy téglafalon áttörô tankot ábrázol, 

amely Magyarország sziluettjét töri ki, és egy pesti srác várja Molotov-koktéllal 

a kezében, amelynek lángja örökmécsesként világítana –– részletezte Szilágyi az 

emlékmû tervét. „A szimbolikája egyszerû és egyértelmû: Dávid és Góliát 

harca, ahogy a tank a fiú fölé magasodik: még nem esett rá, bármi megtörténhet. 

Ez a jó és a rossz folyamatos harcát érzékelteti” – tette hozzá. A 56langja.com 

honlapon bôvebb információkat is találhatnak az érdeklôdôk, akik az alapítvány 

számára fel is ajánlhatják adójuk egy százalékát, hiszen pusztán civil 

kezdeményezésrôl van szó, a szobor adományokból épülhet fel. „Támogatói 

leveleket is várunk, hogy minél elôbb megvalósulhasson a forradalom méltó 

emlékmûve” – mondta Szilágyi Ákos.

amelyet korábban terveztek, de úgy tûnt, a büdzsében nincs rá lehetôség.

Ulicsák Szilárd elmondta: a határon túli oktatás kapcsán több olyan téma ve-

tôdött fel, amely többletforrást igényel. Elmaradtak a beruházások több felsô-

oktatási intézményben, így például az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 

(EMTE), a beregszászi fôiskolán. Ezen kívül a szórványkollégiumoknál is több 

beruházási tétel van, és több mûködési forrásra is szükség lenne.

A miniszteri biztos kiemelten fontosnak tartotta, hogy az EMTE-n megépül-

jön a kolozsvári kampusz, mert ez szükséges az akkreditációhoz, ahhoz, hogy 

egyetem maradhasson, és ne minôsíthessék át fôiskolává. Eddig bérlemé-

nyekben mûködött itt az egyetem –– jegyezte meg, hozzátéve: hogy a nagyváradi 

kampusz építése csaknem tíz éve halasztódik, illetve a marosvásárhelyi kollé-

giumot is fel kellene építeni, s a csíkszeredai kampuszt is korszerûsíteni kel-

lene. Beregszászon a fôiskola tetôszerkezetét kellene befejezni, s jó néhány 

szórványkollégium, iskola fejlesztésére is szükség van például Szlovákiában, a 

Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján.

A jövô év elején a fent említett, határon túli oktatási intézményeket fenntartó 

szervezetekkel, alapítványokkal és egyházakkal végigtárgyalják az igény-

listákat, s ezután állítanak fel prioritási sorrendet a támogatásokról és fejlesz-

tésekrôl –– tette hozzá.

Kettôs állampolgárság: minden 
készen áll a januári induláshoz
December közepére minden készen áll az egyszerûsített honosítási eljárás 

januári bevezetéséhez –– mondta el Wetzel Tamás miniszteri biztos az MTI-

nek, hozzátéve: a legtöbb fejlesztés jobban áll, mint ahogyan azt eredetileg ter-

vezték. Eddig Csíkszeredában volt a legnagyobb az érdeklôdés, de sokan je-

lentkeztek Kolozsvárott és Szabadkán is.

A miniszteri biztos kiemelte: minden személyügyi, infrastrukturális és infor-

matikai fejlesztés ütemtervszerûen halad, sôt, a legtöbb fejlesztés jobban is áll, 

mint ahogyan azt eredetileg tervezték. Így semmi akadálya nincs annak, hogy 

december közepére minden készen álljon az egyszerûsített honosítási eljárás 

január 1-i indulásához. 

Elmondta: a kormány 830 millió forintot biztosított az idei fejlesztésekre. A 

várhatóan nagyszámú kérelmek gyors elbírálása miatt pedig 170 embert vettek 

fel különbözô szervezetekhez, akiknek természetesen a munkavégzéshez szük-

séges feltételeket is biztosítani kellett. Emellett az egyes külképviseletek 

bôvítése is szükségessé vált. Ráadásul a gyors adattovábbítás és elbírálás érde-

kében a jelenlegi informatikai rendszereket is fejleszteni, illetve bôvíteni kel-

lett.

Jelenleg a „finomhangolásnál” tartanak, az egyes képzések ugyanis a napok-

ban fejezôdnek be, az informatikai rendszerek már a tesztelési folyamatban 

vannak, illetve a nagy érdeklôdésre való tekintettel újabb ingatlanok átala-

kítása is szükség három külképviselet (Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka) 

esetében. A miniszteri biztos kitért arra is, hogy jövôre összesen, a három érin-

tett tárcánál (Külügyminisztérium, Belügyminisztérium, illetve a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium) mintegy 2,4 milliárd forint áll rendelkezésre az 

egyszerûsített honosítási eljárásra. Hozzátette: minden fejlesztés ideiglenes 

jellegû, hiszen az elsô évben várható a legtöbb kérelem. Az igények függvé-

nyében pedig megtakarítások is elképzelhetôk. 

Wetzel Tamás közölte: december 8-10 között Erdélyben három tájékoztatót 

tart az Erdélyi Demokrácia Központok Hálózatának, amelyek helyben segítik 

az egyszerûsített honosítást. A legnagyobb érdeklôdés idáig Csíkszeredán volt, 

ahol már hétezren kértek idôpontot, hogy a jövô évben beadhassák az állam-

polgársági kérelmüket. Még Kolozsváron és Szabadkán volt kimagasló az 

érdeklôdôk száma, de szinte mindenütt van érdeklôdés. Az elsô évben 250-400 

ezer kérelmezôvel számolnak. 

December 1-tôl a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyfélszolgá-

latain (http://www.bmbah.hu/teruleti_szervek.php) is lehet az internet segítsé-

gével idôpontot foglalni az állampolgársági kérvények leadásával kapcsolatban. 

Közölte: az eljárással kapcsolatos tudnivalókról indított honlapot (www.allamp

olgarsag.gov.hu) november 30-áig már több mint 50 ezren keresték fel. 

Az egyszerûsített honosítási eljárásról szóló törvény a magyar nemzeti ünne-

pen, augusztus 20-án lépett életbe, a kérelmeket 2011. január 1-jétôl lehet majd 

benyújtani. A magyar állampolgárságot azok az egykor magyar állam-pol-

gársággal rendelkezô emberek vagy az ô leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 

elôtt vagy 1940 és 1945 között magyar állampolgársággal rendelkeztek, beszél-

nek magyarul, és nincs valamilyen kizáró közbiztonsági vagy nemzet-biztonsági 

ok. Az esetleges visszaélések elkerülése végett az állampolgárságot csak sze-

mélyesen lehet majd kérelmezni, de a minél rövidebb sorban állás érdekében 

mindenképpen a lehetô legtöbb helyen elérhetô igénylést támogatja a kormány. 

Az állampolgársági kérelmet a külképviseleteken, az anyakönyvvezetôknél, 

illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatóságainál lehet majd 

leadni 2011. január 1-tôl. Az ügyintézési határidô három hónap, de ebbe nem 

számít bele az esetleges hiánypótlási idôszak, illetve a közbiztonsági és nem-

zetbiztonsági véleményezés idôtartama, tehát amikor nem lehet dönteni. Így 

várhatóan a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után várható a válasz.

Az eljárás során elsôként egy formanyomtatványt kell kitölteni, amelyben az 

igénylô megadja személyes adatait, igazolja büntetlen elôéletét, valamint kifej-

ti, mire alapozza kérelmét. A szükséges iratokat, dokumentumokat, így jellem-

zôen a felmenôk egykori magyar állampolgárságát igazoló okiratokat is csatolni 

kell. Ehhez bármilyen hivatalos vagy egyházi irat, például anyakönyvi kivonat, 

Gyulafehérvár
Romániában ma munkaszüneti nap van, 

nemzeti ünnepét tartja az ország. 1918 óta 

december elseje a románságnak az öröm 

napja –– nekünk szomorú mementó. Ki-

lencvenkét évvel ezelôtt ezen a napon 

mondta ki a Gyulafehérvárra összehívott 

nemzetgyûlés Erdély csatlakozását a ro-

mán királysághoz, voltaképpen Nagy-

Románia létrejöttét. Mikes Imre 1996-ban 

Sepsiszentgyörgyön megjelent munkájá-

ban (Erdély útja Nagy-Magyarországtól 

Nagy-Romániáig) egyebek közt így ír a 

fájdalmas napról: „Az állomásra egymás 

után robognak be a vonatok. A Károlyi-

kormány ingyen bocsátotta rendelkezésre 

az üres szerelvényeket. A széthulló Ma-

gyarország technikai segítséget nyújtott 

az elszakadáshoz. A végtelen naivság po-

litikája volt ez. Azt mozdította elôre, amit 

nem óhajtott. Ami ellen kézzel-lábbal, szí-

ve vérével küzdött. Így virradt fel 1918. 

december elseje. Az elszakadás napja.” 

És ez az a nap, amellyel azóta is sokan te-

szik próbára a békediktátum csonkolta 

ország lakóinak érzékenységét. 

A félresikerült Károlyi Mihály szobrot 

kapott a hálás történelemhamisítóktól. A 

mai zsiványoknak már nehezebb a dol-

guk, Alföldi Róbertnek is… A fals színház-

direktor vagy nem ismeri a magyar 

történelemnek ezt a szakaszát, vagy ha 

ismeri is, a lelkét hidegen hagyja. Bár-

melyik változat igaz, a riasztó ember 

semmiképpen sem való a Nemzeti Szín-

ház élére. Szervezhet celebvetélkedôket, 

dirigálhat show-mûsorokat, polgárpuk-

kasztó esteket –– az ország legelsô teát-

rumának élén (bár utóbb lefújta a Nem-

zetibe tervezett román vigadalmat) nincs 

helye. Alföldit kifütyültük. Függöny. 

Egy retrobûnözô
Precedensértékû lesz a Legfôbb Ügyész-

ség közelgô határozata, amely arról szól 

majd, perelhetô-e Biszku Béla hajdani 

bolsevik gonosztevô, a korai Kádár-kor 

belügyminisztere, avagy munkássága 

csupán szimpla, elôre megfontolt tömeges 

emberölésnek tekintendô. Béla bácsi va-

lószínûleg az utóbbinak örülne jobban, ez 

a cselekmény ugyanis tizenöt év múltán 

elévül, márpedig az ô notórius akaszt-

gatásai óta már fél évszázad is eltelt. Ha 

viszont az ügyészség úgy dönt, hogy hô-

sünk vérgôzös randalírozása összefügg az 

„ideiglenes” szovjet horda agresszióival, 

illetve a Kádár-féle bábrezsim megtorló 

politikájával, akkor nehéz jövô vár a 89 

esztendôs rózsadombi milliomosra. Nem-

csak lecsukják, de mesés nyugdíjától és 

teniszszenvedélyétôl is el kell búcsúznia. 

Biszku Béla bezárását egyébként már ko-

rábban kezdeményezte bizonyos Gellért 

Ádám, ám feljelentését a fôügyészség 

október végén elsô fokon elutasította. 

Szerencsére a feljelentô, csökönyös em-

ber lévén, nem hagyta annyiban, válto-

zatlanul bosszantja az ötvenhatos forra-

dalmat makacsul ellenforradalomnak 

nevezô, és a megtorlásokat jogosnak tartó 

bigott bolsevik aggastyán háborítatlan-

sága. Minden jel arra mutat, hogy a fel-

jelentô jelentôs társadalmi támogatott-

sággal bír, igény van egy ilyen horderejû 

ügy tisztázására. Ha szükséges, Gellért 

Ádám nem lesz rest, a nemzetközi bün-

tetôjog szakembereit, hadtörténészeket, 

levéltári kutatókat is felkéri segítségre. 

Igyekezete régi hiányt pótol.

Az egész egyébként attól igazán érdekes, 

hogy idehaza eddig szinte kizárólag a ho-

lokauszt elkövetôit futtatták a bíróságok, 

holott ma már a kommunizmus bûnözôi is 

ugyanebbe a kategóriába sorolhatók. Ná-

civadászokról lépten-nyomon hallani, a 

sztálini, a Rákosi–Kádár-korok bûnöseit 

azonban valahogy elkerülte a felelôsségre 

vonás. Könynyen lehet, hogy most Béla 

bácsi megtöri a féloldalas hagyományt…

Pilhál György
(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
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Cseppet sem lepett meg a Hír Tv 

Célpont címû mûsora, amelybôl egy-

értelmûen kiderült, hogy a magán-

nyugdíjpénztárakat a balliberális fô-

muftik védik, akik onnan is hatalmas 

összegeket vettek fel, kizárólag a köz-

jó szolgálatában. Az is közismert, hogy 

a filmszakmát ötven-hatvan éve 

(amint Kálomista Gábor fogalmazott) 

ugyanaz a társaság uralja, pocsé-

kabbnál pocsékabb filmek gyártása 

ürügyén milliárdok tûntek el, a tény-

feltáró mondatok alatt diszkréten a 

Sorstalanság címû „szuperprodukció” 

csíkos ruhás rabjai meneteltek a ké-

pen. Az ellopott pénz itt végképp nem 

lesz meg, a „nagyok”, mint Jancsó, 
Szabó István, Sándor Pál, védett 

személyek, árnyékukban pedig már 

felsorakozott a körhöz tartozó teljes 

garnitúra, az utánpótlás, hogy néhány 

száz nézô számára öregbítsék a ma-

gyar mûvészet hírnevét. Nehéz lesz itt 

bármilyen változást elérni, a kulturális 

politika béna kacsaként próbál mene-

külni a kínos kérdések elôl. Ha ez még 

nem lenne elég, a Népszabadság ko-

lumnás interjújában Wildmann Já-
nos teológussal beszélget Ungár Ta-
más (Végre itt a keresztény kurzus?) 

–– az 1998-ban Svájcból hazatért köz-

gazdász és teológus a magyar ka-

tolikus egyházat bírálja keményen. 

„Az is gond, hogy a magyar katolikus 

egyház a rendszerváltást követôen a 

múlt század harmincas éveinek egy-

házát választotta mintának. Az pedig 

egy feudális, barokkos, diadalmas, po-

litizáló egyház volt.” Szegény teológus 

másfél éve munkanélküli, feleségével 

és gyermekeivel egy pécsi családi ház-

ban lakik, pedig két balliberális kor-

mány tanácsadója is volt, és LMP-s 

jelöltként is indult. Amilyen klerikális 

reakciós vagyok, szívesen látnék egy 

icipici keresztény kurzust, de sajnos, 

ennek egyelôre szavakon kívül nem 

sok jelét látom, annak meg különösen 

semmi nyoma, hogy a katolikus egy-

ház feudális, barokkos és diadalmas 

lenne. Omladozó templomok, szûkölkö-

dô iskolák, öreg papok és hívek dicsé-

rik az Urat, s bocsátanak meg az el-

lenük vétkezôknek –– akik vannak 

elegen.

* * *
Gyönyörû érzés lehetett magának az 

ôszödi rémnek a kezébôl átvenni a 

Táncsics Mihály-életmûdíjat (Avar 
István, Gyémánt László, Seregi 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
László). A rém beszédében kifejtette, 

a basáskodók hatalma nem elôször fél 

a köztársaságtól, félt 1919-ben és 1946-

ban is. Az évszámokból kitûnik, hogy 

Kun Béla és Rákosi Mátyás szellemi 

örököse akarja megmenteni hazánkat 

„az elfajzott jobboldaltól”, olyan vicces 

ez, mint a Hunvald lefoglalt autójából 

áradó munkásmozgalmi dal. Nem cso-

da, hogy ismét sok az öngyilkos Ma-

gyarországon (tavaly pontosan 2461 

ember vált meg önként életétôl), Eu-

rópában Litvánia után a második he-

lyen állunk e szomorú ranglistán. A 

depresszió, a magány, a munkanélküli-

ség az öngyilkosságok legfôbb kiváltó 

oka, összefoglaló néven a reményte-

lenség, a kiúttalanság érzése. Ha a 

történelem tényleg ismétli önmagát, 

és megint 1919-ben vagy 1946-ban 

járunk, valóban borús a jövô. Olvasom 

a Népszabadság cikkét (Mit is várunk 

a nemzet színházától?), abból is kide-

rül, mi vagyunk a hülyék, nem Alföldi, 

hiszen Csáki Judit színikritikus sze-

rint „az ultrakonzervatívok tárgyként, 

élettelen szoborként vagy vitrinként 

tekintenek a Nemzetire, nem eleven, 

nyitott, mozgó és innovatív intéz-

ményre. Vágyálmuk alighanem a hat-

vanas-hetvenes évek deklamáló, rö-

cögtetôs stílusban és lengedezô 

árpádsávos zászlók közt elôadott Bánk 

bán lenne, négy és fél órában –– persze 

azt sem néznék meg. Mert akkor sem 

járnának színházba –– hiszen kulturális 

igényük nincsen, csak politikai és al-

pári indulataik ––, ha árpádsávos zász-

ló lobogna a Nemzeti bejárata felett”. 

Lehajtom bús, kulturálatlan fejemet, 

visszafogom alpári indulataimat, elfaj-

zott jobboldali vagyok, autóm hangszó-

rójából nem árad a „királyok, herce-

gek, grófok” mozgalmi dal, pedig áll 

nak még a paloták, igaz, most már az 

elvtársak laknak bennük. Ne merjünk 

basáskodni felettük, mi csak ugatjuk a 

kultúrát, és lábbal tiporjuk a kivívott 

szabadságot.

* * *
A magas lengyel irodalmi díjjal 

kitüntetett Spiró György szerint az a 

baj velünk, magyarokkal, hogy nem 

szeretjük eléggé saját államunkat, 

bezzeg a lengyeleknél mûködik a po-

zitív nacionalizmus, valamint nálunk 

nem kultúrharc folyik, hanem politikai 

küzdelem, mert a kultúrharchoz kul-

túra is kell. Az ATV bölcsei pedig meg-

egyeznek abban, hogy balliberális ol-

dalon nincs fröcsögô, alpári gyûlölet 

beszéd, ôk lapjaikban is finomak és 

illemtudók. Vaskos kötetet lehetne ösz 

szeállítani a fentiek cáfolatául, de 

mindössze két friss példát idézek a 

Népszavából. „A Vatikán szóvivôinél a 

pápa tétova kísérlete a gumi óvszer 

legalizálására azonnali merevedést 

okozott, és azóta éjt nappallá téve cá-

folják, hogy változott volna az egyházi 

dogma.” A másik példa szerzôje sûrûn 

értekezik a jobboldalon elharapózott 

karaktergyilkosságról a derék, fedd-

hetetlen Várkonyi Tibor védelmében, 

aki a francia Becsületrend tulajdonosa, 

majd Lovas Istvánról megállapítja, 

hogy ô olyan ember, „akinek minden 

írása kínos, aki bármihez nyúl, azt 

összemocskolja, megpróbálja legaláb-

bis. Lovas tud írni, mégis tehetségtelen. 

Mert süt belôle az elemi, komplexusos 

gonoszság.” Ez a „tud írni, mégis te-

hetségtelen” árulkodó ítélet, ezt neve-

zik a balliberális oldalon árnyalt, fi-

nom megfogalmazásnak, hiszen azt is 

írhatta volna a jólelkû szerzô, hogy 

„nem tud írni, tehetségtelen és go-

nosz”. Mi persze rá sem hederítünk az 

ilyesmire, kitüntetésnek vesszük, még 

ha nem is számíthatunk francia Be-

csületrendre, sôt Lukács György-díjat 

sem remélhetünk, amit Agárdi Péter 
kezébôl vehetett át Poszler György, 
Krausz Tamás és Radnóti Sándor. 
Még a Bolondok haza elnevezésû össz-

mûvészeti fesztiválra sem hívtak meg 

minket, amelyet a kiürített, volt OPNI-

épületben rendeztek meg. Ha nem té-

vedek, a balliberális magas kultúra 

képviselôi találtak haza, hogy elhatá-

rolódjanak a mélymagyaroktól.

* * *
Megvallom, cseppet sem lepett meg 

a hír, hogy rendôrök tartják fenn a 

rendet egy vidéki szakiskolában, po-

litikailag nem volna korrekt leírni, kik 

ellen. Egy amerikai iskolában már a 

ceruzákat is el akarták szedni a diá-

koktól, mert a ceruza is lehet fegyver, 

ha ki van hegyezve. Már meg sem 

rezzenek, ha a szomszédban bankot 

rabolnak, és a korrupt politikusok le-

tartóztatása sem számít szenzációnak. 

Vagyis ez itt már tiszta Amerika. Ha 

szerény körülmények között is, de sok 

tekintetben utolértük a demokrácia és 

szabadság mintaállamát. Csapataink 

védik a békét távoli tájakon, csak 

repülôgép-hordozónk és tengeralatt-

járónk nincsen. Van virágzó kábító-

szer-kereskedelmünk, melegfesztivá-

lunk, nem is értem a liberálisokat, mi 

hiányzik nekik még. Jó, tudom, kell 

még néhány kaszinó, de az is meglesz. 

Ehhez képest nem túl érdekes, hogy 

egyelôre valószínûleg nem lesz felsô-

ház a parlamentben, bár a „szenátus” 

jobban hangzanék. Igazság szerint pil-

lanatnyilag én sem vagyok a felsôház 

visszaállításának híve, nemcsak azért, 

mert akkor hiába csökkentik az alsó-

ház létszámát. A nagyobb baj az, hogy 

ilyen zavaros körülmények között ne-

hezen tudnék köztiszteletnek örvendô 

intézményeket és személyeket elkép-

zelni a magas grémiumban. Az etno-

biznisz képviselôit? Egymásra acsar-

kodó külhoni magyarokat? 

Munkásáruló szakszervezeti vezetô-

ket? A történelmi egyházakkal jelen-

leg egyenjogú szekták vezéreit? Párt-

állami akadémikusokat? Majd 

egyszer, tíz-húsz év múlva, ha Ma-

gyarország megint független és jó-

módú lesz, ha majd megismertük az 

ügynöklistákat… Majd talán akkor le-

het felsôházunk, talán még kormány-

zónk vagy királyunk is, de ebben a 

toprongyos világban felesleges álmo-

dozni. Rengeteg fontosabb dolgunk 

akad. Például rendôrök nélkül rendet 

tenni az iskolákban, a közintézmények-

ben, az egyre ocsmányabb sajtóban, a 

köztereken, a közbeszédben, a fejek-

ben és a szívekben. Különben megint 

ott tartunk, hogy „fenn az ernyô, nin-

csen kas”.

* * *
Kegyetlen a világ. Valahányszor egy 

szocialista ôszinte lesz, mint az ôszödi 

rém, rögtön bajba kerül. Molnár Gyu 
la állítólag az ôt igazoltató rendôröknek 

azt mondta, „ti senkik vagytok, csak én 

vagyok valaki”. Gyulánk sofôrje lega-

lább közölte a rendôrökkel, hogy nagy 

embert szállít. Pedig Molnár igazat 

mondott: hozzá képest nem- csak a 

rendôrök voltak senkik, hanem min-

denki, aki nem volt szocialista népünk 

e felemelkedô, eredményes nyolc évé-

ben, amikor minket irigyelt Európa. A 

rém Itt a vége, Viktor címû új bejegy-

zésében azt írja, hogy „ha a vagyon 

disszidálni kezd, utána az emberek is 

megindulnak. Orbán elôl disszidálnak”. 

Szerinte „Ausztria ma biztonságot 

ajánl a magyaroknak”, vagyis a ma-

gyarok biztos osztrák bankokba fogják 

menekíteni vagyonukat. Itt nem a nyo-

mor álmodik, hanem a pökhendi gaz-

dagság, ugyanis a magyarok többségé-

nek semmiféle vagyona nincs, aho 

gyan kávéházat sem nyitott Bécsben. 

Az „el lehet menni” jelszó is csak a 

Szemlôhegyi útról valóságos lehetô-

ség: nekünk nincs hová menni, nincs 

megtakarított pénzünk, csak adóssá-

gunk. Nem tudom, szocialista gyûjtôk 

is vettek-e a közintézményekbôl kiszu-

perált Lenin-képekbôl és szobrokból, a 

jótékonysági árverés csúcspontja szá-

momra az egy forintért kikiáltott 

Rákosi-fotó volt, amelyért valaki 

nyolcvanezer forintot fizetett. Megval-

lom, szeretném tudni, ki volt ez a 

kitartó rajongó, mi volt a foglalkozása, 

most mibôl él, és hová helyezi a képet 

–– az Apró-villában lenne a helye. Nem 

Viktornak van itt a vége, hanem ezek-

nek az igazi senkiknek, akik képesek 

leírni azt, hogy a pápától „a kormány 

megkapta az utolsó kenetet”, „az Or-

bán-pereputty XVI. Benedek pápáról 

festett díszletben, fejét kidugva fény-

képezkedett”. Ezek a szoci senkiháziak 

akármennyit bérmálkoznak, még utol-

só kenetre sem érdemesek, annyit 

kenték ôket –– jelentôs összegekkel.

Ami maradt, a gyûlölet
Nem úgy néz ki, hogy a közeljövôben egységbe forrna a Magyar Szocialista 

Párt, ellenkezôleg: ménkû zûrzavar uralkodik a Mesterházy-brigádban. Aki 

még szabadlábon van a csapatból, az most platformot, chartát alapít, tömörülést 

szervez, vagy blogokban üzenget, megmondó embernek áll, netán egész egy-

szerûen otthagyja a becsôdölt csapatot. (Még a legegységesebbeknek a már 

elôzetesben ülô MSZP-tagok mondhatók, közöttük nincsenek ideológiai viták, 

legtöbben közelgô tárgyalásaikra koncentrálnak, magyarázkodásaikat fogal-

mazzák, netán megtörten üldögélnek a küblin.) Ijesztô a fejetlenség a szeg-

fûsöknél. Az erjedô pártot mindössze a csökönyös Orbán-gyûlölet tartja egyben 

- mára mindössze ez maradt közös pontnak, ami még a Jókai utcához köti ôket. 

Míg recseg a párt, a megmaradt ideológusok döbbenten vakaróznak, a klasszi-

kusokat lapozgatják, mi a teendô ilyenkor. Munkásôrség nincs, Gergényi 
nyugdíjban, talán az illegalitás… Egy meghökkentô eset: Filó Pál szocialista 

képviselô újságírók elôtt megdicsérte a kormányt. Ôrület. A szocialista káoszt 

már lokalizálni sem lehet, minap például a Hajdú-Bihar megyeiek elhajtották 

az MSZP-bôl a korábbi üdvöskét, Juhászné Lévai Katalint, mondván, a 

szokottnál is több haramiát tart maga körül, ez azért már túlzás. (Néhány éve 

maga Katalin asszony is belekeveredett valami közokirat-hamisításba, csak a 

mentelmi joga védte meg.) A megyei alvezér sem akárki, Tóth József már 

vádlott egy büntetôügyben, visszatérô szereplô a Hír TV Célpont-mûsorában… 

Tényleg bomlik az MSZP… 

Ide illik a legutóbbi színes hír: a Mikroszkóp Színpad igazgatósága és Verebes 

István igazgató közleményben határolódott el a szombati MSZP-fesztivál 

nyitószámában keservesen szellemeskedô Sas József adócsalótól. (Talán idô-

szerûbb lett volna, ha a Nyomorultakból ad elô részleteket.)      

Boldán Erika

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 

REFORMÁTUS EGYHÁZ WANTIRNAI 

EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint a nagy ünnepek kivételével minden hó 

elsô és harmadik vasárnapján de. 11 órakor tart istentiszteletet 

a Magyar Központban lévô

Szent István templomban
(760 Boronia Rd. Wantirna)

Istentiszteleteink decemberi hátralévô és 
2011. januári sorrendje:

December 25-én, karácsony elsô napján de. 11 órakor 

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Úrvacsora osztással.

Január 2-án és 16-kán, vasárnap, de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
Mindkét istentisztelet után szeretetvendégség 

a templom alatti társalgóban.

Mindenkit szeretettel hív és vár gyülekezetünk.

Érdeklôdés dr. Kósa Géza gondnoknál, 
telefon 9877-1006

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Az eddigi 5000 euróról 2500 euróra 

csökkentette a szlovák államnyelv-

törvény megsértéséért kiszabható 

pénzbüntetés felsô határát a pozsonyi 

parlament, amely  módosította a jog-

szabályt. A törvénymódosítási javas-

latot a jobbközép koalíciós kormány 

terjesztette a parlament elé. Daniel 
Krajcer kulturális miniszter szerint 

büntetéseket a jövôben csak állami és 

önkormányzati szervek kaphatnak –– 

azok is csak olyan esetben, ha az ál-

lampolgár biztonságát, egészségét, 

vagyonát veszélyeztetô információt 

nem közölnek államnyelven ––, ma-

gánszemélyek nem. Büntetés kiszabá-

sa nem kötelezô.

Amennyiben Ivan Gasparovic állam 

fô aláírja, a módosított államnyelvtör-

vény január elsején lép életbe.

A közlekedési tárca, a posta és a 

távközlés, valamint a nem állami tû-

zoltóegységek tagjai számára az ál-

lamnyelv használata és tudása nem 

lesz alapfeltétel az alkalmazáshoz.

Azokon a településeken, ahol a 

kisebbségek aránya eléri a 20 száza-

lékot, a képviselôi testületek ülésein 

használható lesz a kisebbségi nyelv is. 

A jövôben lehetôvé válik, hogy a helyi 

hivatalos krónikákat kisebbségi nyel-

ven vezessék, de le kell fordítani szlo-

vákra is. Eddig a krónikákat kizárólag 

szlovák nyelven kellett vezetni.

A nemzetiségi iskolákban nem lesz 

kötelezô az összes dokumentáció két-

nyelvû vezetése. Az oktatási tárca 

rendeletben konkrétan meghatározza, 

mely dokumentumokat kell szlovákul 

is vezetni.

A kisebbségi kulturális rendezvények 

szervezôinek a jövôben a nemzetiségek 

nyelvén írt idôszaki kiadványokban 

államnyelven csak az alapvetô ada-

tokat kell közölni.

Az emlékmûvek és emléktáblák állí-

tásánál nem lesz kötelezô a felirat 

elôzetes minisztériumi jóváhagyása. 

Azokon a településeken, ahol a ki-

sebbségi nyelv hivatalosan is használ-

ható, a kisebbségi nyelvû szöveg is le-

het az elsô helyen.

Az egészségügyi intézményekben 

szabadon lesz használható a kisebbségi 

nyelv is, ha a felek megértik egymást. 

A módosított jogszabályban azonban 

benne van, hogy a személyzet nem 

köteles ismerni a kisebbségi nyelvet 

vagy az idegen nyelvet.

* * *
Egy szociáldemokrata szenátor inter-

pellációja nyomán a román minisz-

terelnök felmentette az ország expó-

biztosát: az indokok között szerepelt, 

hogy a sanghaji román pavilonban ma-

gyar táncokat adtak elô. A fellépô 

csoport a Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes volt, Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke a 

román Országos Diszkriminációellenes 

Tanácshoz (CNCD) fordult az ügyben. 

Nagy Ferdinánd expóbiztos 2006-ban 

is ugyanilyen ügy miatt veszítette el 

állását.

A sanghaji világkiállításon a román 

nemzeti pavilonban magyarul énekelt 

és magyar táncokat vitt színre a Har-

gita Nemzeti Székely Népi Együttes –– 

ez volt az egyik oka annak, amiért 

felmentették a világkiállítást felügyelô 

román kormánybiztost, Nagy Ferdi-

nándot. A felmentést újságcikkekre 

hivatkozva kérte Emil Boc kormány-

fôt interpellálva Valer Marian szo-

ciáldemokrata szenátor –– számolt be 

a nol.hu.

Nagy Ferdinánd másodszor járt így: 

2003 és 2006 között is expobiztos volt, 

2006-ban is azért menesztették, mert a 

2005-ben Japánban tartott világkiállítá-

son magyar táncokat is bemutattak a 

román pavilonban.

Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-

csának elnöke a román Országos Disz-

kriminációellenes Tanácshoz (CNCD) 

fordult az ügyben, írja a nol.hu. Az a 

tény, hogy egy magas rangú tiszt-

ségviselô menesztését azzal az indok-

kal kérik, miszerint magyar énekeket 

és táncokat mutattak be a román 

nemzeti pavilonban, a magyar közös-

ség elleni támadásnak minôsül, 

ugyanakkor kimeríti a diszkrimináció 

fogalmát az, hogy kulturális és etnikai 

érvekkel támasztották alá a tisztségbôl 

való felmentés követelését –– olvasha-

tó az országos testülethez intézett 

megkeresésben.

A dokumentum leszögezi, hogy az 

„egy Hargita megyei folklórcsoport-

ként” emlegetett Hargita Nemzeti 

Székely Népi Együttes több évtizedes 

múltra visszatekintô, számos hazai és 

nemzetközi szakmai elismerésben ré-

szesült professzionális intézmény, re-

pertoárjában pedig román mûsorszá-

mok is szerepelnek.

A szlovákok és mi 
A késmárki német gimnázium egykori növendéke az 

orosz hadifogság és a csehszlovák––magyar lakosságcse-

re viszontagságai után Prágán át Párizsba disszidált, s 

miután a Sorbonne-on nemzetközi jogi diplomát szerzett, 

évtizedekig a Szabad Európa Rádió munkatársa volt. 

Pontosan tudja, hogy a nagypolitika zavaros eszmék ka-

vargása, s olyan társasjáték, amelyet a nagyhatalmak 

képviselôi játszanak, csak néha engedve át széküket 

egy-egy kis nemzet stréber politikusának. Skultéty 
Csaba, az egykori növendék 1920-ban született Nagyka-

poson, a mai Szlovákia keleti peremén. Írásom címéül 

legutóbbi könyvének címét választottam én is. Skultéty a 

szlovák–magyar viszonyt „egy kelet-nyugati publicista 

szemével” próbálja áttekinteni. Olyan emberként, aki a 

magyar sérelmeket európai összefüggésekbe helyezi.

Könyvének negatív hôse Edvard Benes lett, a polgári 

Csehszlovákia külügyminisztere, majd államelnöke. 

„Kisfiúként papi pályát ígérô ministráns volt, majd a 

közép-európai térség egyik olyan átalakítójává válik, 

akinek kísértete most is fölöttünk lebeg.” A versailles-i 

békerendszert korrigáló müncheni és bécsi nagyhatalmi 

döntéseket (1938) követôen az elnök Angliába emigrált, s 

ragyogó érzékkel használta ki, hogy „a bukott Cseh-

szlovákia külképviseleti, de fôleg titkosszolgálati hálóza-

ta sértetlen maradt. De hasznosak voltak –– mint a pári-

zsi békekonferencia (1947) elôtt és alatt –– a szabad-

kômûves szálak is”. Ahogy nagy elôdje, a humanista 

Masaryk elnök az elsô világháború alatt nyíltan a háború 

elhúzódásában reménykedett –– hiszen az idô a csehek 

által megszûnésre ítélt Monarchia ellen dolgozott ––, 

Benes „…csendes ujjongással üdvözölte Lengyelország 

német lerohanását”: a második világháború nélkül aligha 

tudta volna faji alapon helyreállítani Csehszlovákiát. A 

bosszú, vagyis a németek kiûzése sikerült, s a lakosság-

csere-egyezménynek köszönhetôen a szlovákok gyöke-

ret vertek az ország 1938-ban etnikai alapon Magyaror-

szágnak ítélt területein.

Skultéty oda vezeti az olvasót, hogy a Benes által 

lenézett szlovákság „önálló államisághoz jutva, ôrá 

hivatkozva védi tíz körömmel az ingyen zsákmányt, 

amelyet valójában neki köszönhet”. 1968-ról szólva 

kiemeli, hogy a felvidéki magyarok, azaz a Csemadok 

„programja a két évtizedes elnyomás megszüntetése és 

a magyar lakosság teljes egyenjogúságának elismerte-

tése volt. Intézményes politikai képviseletet sürgetett a 

magyar kisebbség számára, a legégetôbb közoktatási és 

nyelvhasználati sérelmek sürgôs orvoslását, valamint ma-

gyar egyetemi fakultások és állandó színház felállításával 

Kassa visszahelyezését a kelet-szlovákiai magyarság kultu-

rális életébe. Csehszlovákia szovjet lerohanása után a Cse-

madokban is úgynevezett tisztogatást hajtottak végre”. Szo-

morú olvasni ezeket a sorokat, hiszen korunk parlamen-

tarizmusa magyar vagy félmagyar pártokkal és egyes ma-

gyar politikusok pozsonyi kormányba való bevételével csak 

az intézményes politikai képviseletet jelentik: a Csemadok 

további, több mint negyven éve elhangzott követelései –– egy 

szerény kis színháztól eltekintve –– ma is eretnekségszámba 

mennek abban az országban, ahol a történészek a dunántúli 

magyar oligarchából, Csák Mátéból szlovák királyt csinál-

nak.

„Általánosságban mondható: a szlovák nemzeti identitás 

szerves része lett a magyarellenesség” –– állítja szerzô. (S 

fanyarul írja a Vörös Hadsereg foksani lágerére visszaem-

lékezve, hogy a „tábor belsô ôrszemélyzetét szlovák foglyok, 

Tiso hadseregének katonái alkották, az élen tisztjeikkel”, akik 

ugyanúgy az oroszok ellen harcoltak mint a magyarok.) Idéz 

egy küldöttet az 1980-as évekbôl, a híres müncheni Vier 
Jahreszeiten szállóban rendezett szlovák világtalálkozóról. 

Itt volt a ’38-as, Csehszlovákia sorsáról döntô konferencia. A 

küldött, aki miután közlik vele, hogy a Csallóköz a 19. szá-

zadban magyarosodott el, mosolyogva mondja: „Nem termé-

szetes, hogy mi ezt ma újra vissza akarjuk szlovákosítani?” S 

idéz egy pozsonyi notabilitást, aki –– amikor Deáki ôsi bencés 

templomában meghallja, hogy az ott megtalált legôsibb 

összefüggô magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd 1200 körül 

keletkezett –– megkérdezi: „Ugye, akkor azt szlovákból for-

dították?” Vagy Sokol érseket, aki így üzent a kassai egy-

házmegye magyar híveinek, amikor magyar püspüköt kértek 

tôle: „Illetékes helyrôl azt hallom, hogy ezt a kérdést a 

kölcsönösség jegyében kell rendezni.” (Azaz: legyen Magyar-

országon is szlovák püspök, igaz, hívek nélkül.)

Skultéty végkövetkeztetése az, hogy Szlovákia „Európa kö-

zepén egy kis állam az Európa-ellenesség jegyében. Az ál-

dozat pedig a neki kiszolgáltatott magyar nemzetrész”. Nem 

szidja a szlovákokat, csupán szkeptikus. Nehezteléssel figyeli 

magyarellenességüket, és hogy olyan bizalommal fordulnak 

Benes szelleméhez, mint atyja bosszút szomjazó kísértetéhez 

Hamlet.

Tamáska Péter
(Magyar Hírlap)



* * *
Eladná vagy leselejtezné páncélosai-

nak ötven százalékát és más harci 

eszközöket az osztrák hadsereg, s töb-

bek között a magyar kormánytól is ér-

kezett ajánlat –– jelentette az osztrák 

tömegtájékoztatás egy lapértesülésre 

hivatkozva. A hírt a Kronen Zeitung 

címû bulvárlap internetes kiadása 

reppentette fel, Norbert Darabos 

osztrák védelmi minisztert idézve. A 

cikk szerint ötszáz tanktól –– Kürras-

sier, Saurer, illetve Leopard típusú-

aktól –– akar megválni Ausztria. Ezen 

kívül páncélelhárító rendszereket, 

gránátvetôket és légelhárító berende-

zéseket is eladna vagy leselejtezne. 

Többen is érdeklôdtek a harci fel-

szerelések iránt, köztük a magyar kor-

mány is –– írta a Kronen Zeitung.

Sok páncélos feleslegessé vált ––

mondta az osztrák miniszter a cikk 

szerint. Biztonságpolitikai elemzések 

szerint kizárható, hogy külföldi csapa-

tok hatoljanak be Ausztria területére 

és ezért páncélos-háborúra kerüljön 

sor. Az önálló, hagyományos terület-

védelemre a megváltozott biztonsági 

helyzet miatt többé nincs szükség. A 

hidegháborúnak több mint húsz éve 

vége, az Európai Unió biztonságpo-

litikai stabilitást biztosít –– mondta a 

miniszter. A semleges Ausztria a NA-

TO-nak nem tagja.

* * *
Az Egyesült Államok egyik legmeg-

határozóbb bormagazinja, a Wine 

Spectator nyilvánosságra hozta 2010 

top 100-as borainak listáját: a mádi 

illetôségû Royal Tokaji 2006-os 5 put-

tonyos vörös címkés aszúja a 28. 

helyre került. 2009-ben is csak egy 

magyar bor került be a top 100-ba, 

ugyancsak a Royal Tokajinak köszön-
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A kormánypártok tervei szerint a jö-

vôben az kaphatna letelepedési és 

munkavállalási engedélyt, aki az oszt-

rák gazdaság számára elônyös szak-

képzettséggel rendelkezik.

A tervezet nem vonatkozik a mene-

kültügyi eljárásra. A törvényhozási 

folyamat jelenleg a társadalmi egyez-

tetés szakaszában van, a tervek szerint 

2011 júliusában lépne életbe a tör-

vény.

Az osztrák nemzeti lobogóról „vörös-

fehér-vörös kártyának” elnevezett en-

gedély igénylôit meghatározott szem-

pontok –– többek között szakkép 

zettség, felsôfokú tanulmányok, né-

metnyelv-tudás valamint életkor ––

alapján pontozzák. Az engedélyt száz 

pont felett adják ki.

A leendô új bevándorlási rendszer a 

munkavállalók három csoportját kü-

lönbözteti meg. Az elsô csoportba a 

különösen magasan képzettek tartoz-

nának, így például gazdasági vezetôk, 

orvosok, számítástechnikai szakembe-

rek. A másodikba az ausztriai „hiány-

szakmákban” szakképzettséggel ren-

delkezôket sorolják. A harmadikba 

azok tartoznak, akiknek a munkakörére 

nem találtak megfelelô osztrák mun-

kaerôt.

A tervezet lehetôséget biztosít a „vö-

rös-fehér-vörös kártyát” elnyerô mun-

kavállalók családtagjainak Ausztriába 

költözésére is. Az osztrák kormány 

várakozásai szerint évente 5-8 ezren 

élnek majd az újfajta engedéllyel.

* * *
Az euróövezet perifériális tagállama-

inak pénzügyi gondjai miatt Közép-

Európa országainak valószínûleg a 

2010-es évtized végéig, sôt esetleg 

akár a 2020-as évekig is várniuk kell a 

valutauniós tagságra –– jósolják leg-

újabb elôrejelzésükben londoni felzár-

kózó piaci elemzôk. A JP Morgan 

bankcsoport befektetési és elemzô 

részlege hétvégén kiadott új konver-

gencia-helyzetértékelésében azt írta, 

hogy Magyarország és Lengyelország 

esetében 2019-re, Csehország és Ro-

mánia esetében 2020-ra, „vagy még 

késôbbre” tolta ki az általa várt euró-

övezeti csatlakozási idôpontokat.

A ház az eggyel korábbi, októberben 

megjelent hasonló átfogó konvergen-

cia-jelentésében még azt valószínûsí-

tette, hogy Magyarország 2016-ban, 

Lengyelország és Csehország 2017-

ben, Románia pedig 2018-ban válhat az 

euróövezet tagjává.

Jelenleg sem Magyarországnak, sem 

Lengyelországnak, sem Csehország-

nak nincs hivatalos eurócsatlakozási 

céldátuma, és a JP Morgan szerint a 

hetôen, akkor a 2005-ös ötputtonyos 

hozta meg a sikert. Ez a cég az is, 

amely a másik fontos bormagazin, a 

Wine & Spirits 2010-es év pincészetei 

összeállításában is ott van.

Az elsô helyezett a százas listán 

egyébként az amerikai Saxum pincé-

szet 2007-es évjáratú Saxum James 

Berry Vineyard Paso Robles nevû 

cuvée-je lett. Az összeállítás a borok 

kóstoltatás során elért pontszámán túl 

egyéb tényezôket –– ár-érték arány, 

forgalomba hozott, illetve importált 

mennyiség stb. –– is figyelembe vesz. 

2010-re is igaz az a trend, hogy a fo-

gyasztók egy része a válság miatt az 

olcsóbb borok felé fordult. A magazin 

kiemeli, hogy a fogyasztók kalandvá-

gyóbbak lettek, nyitottak a kevésbé 

ismert régiók és szôlôfajták iránt.

A top 100-as országok listáját nagy 

fölénnyel az Egyesült Államok vezeti, 

elsôsorban a 2007-es évjáratú cabernet 

sauvignonoknak köszönhetôen. Spa-

nyolország növelte részesedését, az 

olasz borok száma relatíve magas áruk 

és kis importált mennyiségük miatt 

visszaesett.

Számunkra kedvezô egybeesés, hogy 

a top 100-as kiadvány mutatja be Mi-
les Lambert-Gócs Tokaji Wine –– 

Fame, Fate, Tradition címû könyvét is, 

amely a Tokaj-Hegyalja Borvidékrôl 

és a tokaji borokról készült legátfogóbb 

angol nyelvû könyv.

* * *
Egy most benyújtott törvénytervezet 

szerint Ausztria 2011-tôl hasznosságuk 

szempontjából rangsorolná az EU-n 

kívülrôl érkezô bevándorlókat.

Csak a szakképzett munkavállalókat 

engednék letelepedni Ausztriában az 

Európai Unión kívüli országokból.

A törvénytervezet a jelenlegi keret-

közeljövôben nem is várható ebben 

változás.

A cég londoni elemzôinek helyi for-

rásokból származó értesülései szerint 

a cseh döntéshozók „a legmagasabb 

szinteken” immár azt fontolgatják, 

hogy euróövezeti kimaradási záradék-

ról kezdenének tárgyalásokat; Csehor-

szág cserébe anyagi hozzájárulást 

vállalna az európai pénzügyi mentô-

mechanizmusokhoz.

A ház szerint a három térségi ország 

közül még mindig Magyarországon 

érvényesülnek a legerôteljesebb ösz-

tönzôk az eurócsatlakozásra, tekintet-

tel a jelentôs devizaalapú hitelállo-

mányra. A GDP-arányos közadós 

ság-ráta 60 százalékos felsô tûrésha-

tárának –– vagyis az egyik csatlakozási 

feltételnek –– a mind szigorúbb al-

kalmazása azonban megnehezítheti, 

hogy Magyarország a következô év-

tized vége elôtt csatlakozzon az eu-

róövezethez- vélekedtek elôrejelzé-

sükben a JP Morgan londoni elemzôi.

A cég szerint a magyar magánnyug-

díj-pénztári vagyon „államosítása” ––

egyszeri tényezôként –– valószínûleg a 

magyar közadósság-ráta csökkenését 

eredményezi majd, ám várhatóan ez-

zel együtt is felülkerekednek a költ-

ségvetési helyzet fenntarthatóságával 

kapcsolatos kételyek, ha a kormány 

nem tesz intézkedéseket a strukturális 

jellegû államháztartási hiány csökken-

tésére.

Az euróövezeti –– mindenekelôtt a 

görögországi –– szuverén adósság-

problémák más nagy londoni házak 

szerint is nehezíthetik a kelet-euró-

paiak euróövezeti belépését.

* * *
Az amerikai egyetemeken látványo-

san megemelkedett az arab nyelv 

népszerûsége az utóbbi években. Az 

Egyesült Államok felsôoktatási intéz-

ményeiben 2006-hoz képest ma 46%-

kal többen tanulnak arabul, derül ki 

egy frissen közzétett tanulmányból.

A Modern Language Association 

1958 óta folyamatosan közli a lénye-

gében az összes amerikai felsôoktatási 

intézményre vonatkozó adatokat, a 

legújabbak szerint az arab nyelv a 

nyolcadik helyre tört elôre, megelôzve 

az oroszt és a latint. Az arab kurzusokra 

jelentkezôk száma 1998-ban még csak 

5500 volt, 2002-ben már 10 584, az 

majd 2009-re 35 000-ra emelkedett.

Növekedett a koreaiul (+19%), kínaiul 

(+18,2%) és portugálul (+11%) tanulók 

száma, de még mindig messze a spa-

nyol a legnépszerûbb nyelv. Tavaly 

csaknem 865 000 diák iratkozott be 

spanyolra, ezt követi a francia (216 000 

fô) és a német (96 000 fô) nyelvet 

tanulók száma.

* * *
Rekordáron, hat és félmillió fontért 

egy magángyûjtô vásárolta meg ked-

den egy londoni árverésen John James 

Audubon Birds of America (Amerika 

madarai) címû könyvét, amely 435 

kézzel színezett illusztrációt tartalmaz.

A kötet ezzel a világ legdrágább ki-

adott könyvévé lépett elô. A kalapács 

alá került darab az egyik legjobb álla-

potban megmaradt példánya Audubon 

19. századi mestermûvének, amelyet a 

kézmûvesség, a mûvészet és a ter-

mészettudomány ritka ötvözetének 

tartanak.

A Sotheby’s londoni árverése elé hó-

napok óta nagy várakozással tekintet-

tek a tehetôs gyûjtôk. A kalapács vé-

gül 6,5 millió fontnál csapott le: a 

könyvet egy telefonon licitáló és név-

telenséget kérô magángyûjtô vásárolta 

meg. Ezzel el is oszlottak a korábbi 

aggodalmak, hogy az értékes könyvet 

esetleg lapjaira szétbontva, önálló mû-

vészeti alkotásokként bocsátják áruba. 

„Audubon mûvének különleges helye 

van a könyvritkaságok piacán. A Birds 

of America alapvetô hozzájárulás az 

Újvilág természeti történetének tanul-

mányozásához” –– közölte Heather 
O’Donnell, New York-i könyvszak-

értô.

O’Donnell egyúttal „a könyvnyomta-

tás története egyik legizgalmasabb 

látványvilágú darabjának” nevezte a 

munkát, kiemelve a képek léptékét, az 

összes kompozíció eredetiségét és a 

remekbe készült kézi színezést.

Természetbúvárként és mûvészként 

Audubonnak különleges képessége 

volt a megfigyelésre és a rendszere-

zésre, emellett életnagyságban meg is 

festette a madarakat, amelyeket a ter-

mészetben felkutatott. A szakértôk 

szerint az eredetileg 1827-ben kiadott 

könyv csillagászati árát indokolja an-

nak mûvészeti és tudományos értéke. 

Utoljára tíz éve szerepelt aukción a 

Birds of America egy teljes kiadása, 

amely akkor ugyancsak rekordáron, 

8,8 millió dollárért kelt el.
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Lassan beköszönt a tél és közben 

folynak a lázas elôkészületek Urunk 

eljövetelének a várására.

Nem csak a hó, a hó lepte hegyek, 

fenyôk, de az itteni hangulat jobban 

felébreszti az embert e nagy ünnep 

várására.

Az elôkészület már advent elsô 

hetében megindul a Rorate misékkel 

reggel 6-kor és már ez az elôkészület is 

lélekben kezdi az embert a karácsonyi 

hangulatra. A gyerekek is szép szám-

mal részt vesznek a korai szent mi-

séken ami nem a legkönnyebb feladat, 

közben folyik a Mikulás várás, levelek 

az Angyalhoz na meg a különbözô  

programok elôkészülete ki szavalattal, 

ki énekkel, ki díszítéssel. Valóban 

érzôdik a Karácsony várás szelleme 

amibôl sajnos a nyugati világban oly 

sok minden a múlté. Jó látni ezt a 

szívbôl jövô készülôdést, az anya-

országi önkéntesek közre mûködését 

akik közül többen végig járták az 

alapítvány házait, napközi otthonait. 

Jó volt részt venni Csaba testvér 

szentmiséin Csíksomlyóban és meg-

hallgatni a kiválasztott nevelôk be-

szédeit nagyon aktuális témákról. Jó 

volt a Kegytemplomban letérdelni a 

Szûz Anya szobra elôtt és ki nem 

mondott gondolatokkal imádkozni 

hozzá.

Jó látni a kacagó, boldog gyerek 

sereget és nagyon jó volt látni házunk Gyergyószárhegyen milyen szépen 

alakult. A gyergyói medencében csak 

közel 400 gyerek van nagy részük 

napközis, de a mi otthonunkban a Ka-

joni Szent Jánosról elnevezett ott-

honban is egyre nô a gyerekek száma 

és az épület is egyre szépül. Büszkék 

lehetünk arra amit eddig elértünk és 

nagyon remélem ezt a támogatást 

továbbra is folytatni tudjuk.

Nem könnyû dolog ennyi gyerek 

ellátása, a meleg szobák biztosítása és 

egyébb költségek fedezése ami támo-

gatók nélkül nem lenne lehetséges. 

Persze, hogy vannak zökkenôk, de a fô 

dolog a problémák megoldása is.

Vasárnap a Kegytemplomban az 

alapítványtól a püpök atya három 

akolitust avatott. 

Közben még marad idôm a fô célom 

teljesítésére is a fogorvosi rendelésre. 

Egy dolog volt ami engem e téren 

megrázott egy magyarországi csapat 

akik végig látogattak minden házat és 

élelmiszertôl kezdve, ajándékokat vit-

tek ahova csak mentek. Már kb 4 éve 

folytatják ezt a tevékenységüket. Az 

egyik embernek írtó fogfájása volt 

amin sikerült Déván valamit segíteni, 

és mire 1⁄2 12-re meg lettünk, szinte 

zavartan állt fel a székbôl, hogy ô ezért 

nem tud fizetni, mert ami spórolt 

pénze volt a benzin költség felé ment. 

Nem mintha nekem valaha is szán-

dékomban lett volna neki ezért szá-

molni, de engem igen meghatott, hogy 

emberek nem a legfényesebb anyagi 

körülmények között  másokat he-

lyeztek elônybe már mint a gyerekeket 

és nem a saját ügyes bajos dolgaikkal 

voltak elfogadva. Nekem ez egy 

alázatos élmény volt.

Szeretném  úgy Csaba testvér, mint 

munkatársai, a gyerekek és saját ne-

vemben is még egyszer megköszönni, 

Karácsonyi készületek Erdélyben  

az ez évi támogatásokat mindenkinek 

és kérem folytassuk ezt továbbra is 

népünkért a Kárpátmedencében, egy-

ben szeretnék mindenkinek Istentôl 

áldott szent Karácsonyt és nagyon bol-

dog új esztendôt kívánni szeretettel 

Eszter Déváról.

December 3-án délután 4 órakor érkezett meg Gyergyószárhegyre a Mikulás. Erre a feledhetetlen ünnepségre a 

Gyergyói-medencében levô, alapítványhoz tartozó összes gyerek eljött és egy kis mûsorral örvendeztette meg a Mikulás 

bácsit. A 14 napközi és a bentlakóotthon szép sorban bemutatták kis mûsoraikat addig pedig a Mikulás kipihenhette a 

hosszú utazás fáradalmait, majd ô következett az ajándékosztással, hiszen mind a 360 gyerek kapott egy kis mikulás-

csomagot és egy mikulássapkát, aminek nagyon örültek és hálásan meg is köszönték.

Hálásan köszönjük a kedves ajándékokat és a Jóisten áldását kérjük számukra:
a Gyergyói- medence gyerekei és munkatársai.

MESE A SZERETETRÔL
(Régi tanmese)
„Volt egyszer réges-régen egy Sziget, ahol az emberi érzések és tulajdonságok 

éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás, a Gazdagság és még sok más, így a 

Szeretet is. 

Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a Sziget elsüllyed, ezért nekik 

el kell hajózniuk a Világba. Valamennyien elôkészítették hajóikat és elhagyták 

a Szigetet. Egyedül a szeretet akart az utolsó pillanatig maradni.

Mielôtt a Sziget teljesen elsüllyedt volna, a Szeretet elkezdett segítségért 

imádkozni. Ekkor a Gazdagság egy luxushajon úszott el mellette. S a Szeretet 

megkérdezte:

--- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? --- Nem, nem tudlak! --- felelt a 

gazdagság --- a hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely a 

számodra.

--- Ezután a Büszkeség közeledett egy csodaszép hajóval a Szeretet felé, így ôt 

is kérlelni kezdte:

--- Büszkeség, kérlek! El tudnál vinni engem is? --- nem Szeretet, nem tudlak 

elvinni --- a hajómon minden tökéletes, s te esetleg árthatnál ennek.

Így hát a Szeretet nagyot sóhajtott és ekkor meglátta a Bánatot… így ôt is 

megkérte: --- Bánat, kérlek, vigyél magaddal! --- Óh szeretet, --- mondta a Bánat, 

ha tudnád én mennyire szomorú vagyok, s most egyedül kell maradnom a 

hajómon.

A Szeretet lemondóan elfordult és ekkor megpillantotta a Vidámságot 

közeledni… odaszaladt hát ismét a parthoz és kiabálva kérlelni kezdte… de a 

Vidámság gyorsan elúszott a Szeretet mellett, mert annyira elégedett és olyan 

boldog volt, hogy észre se vette szeretetet, meg se hallotta kérését.

A Szeretet teljesen magára maradt, s  ekkor hirtelen megszólalt egy hang: --- 

gyere Szeretet én elviszlek Téged. --- s Szeretet látta, hogy egy öregember szólt 

hozzá. Szeretet annyira hálás és boldog lett, hogy elfelejtette megkérdezni az 

öregember nevét, s ez csak akkor jutott eszébe, mikor már újra biztonságba 

volt, de megkérdezni tôle már nem tudta, mert alig értek partot az öreg máris 

tovahajózott.

Szeretet úgy érezte, hogy sokkal tartozik neki, ezért felkereste a Tudást, s 

kíváncsian kérdezte tôle:

--- Tudás meg tudod mondani nekem, ki segített nekem?

--- Az IDÔ volt, --- felelte a Tudás.

--- Az IDÔ? --- kérdezett vissza Szeretet --- vajon miért segített rajtam az 

IDÔ?

S a Tudás válaszolt:

--- „Azért, mert csak az IDÔ érti meg, hogy milyen fontos a Világban az 

emberek életében a Szeretet.”

Szerzôje ismeretlen, beküldte Ráskövy István.

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer négy gyertya.

Olyan nagy volt a csend körülöttük, 

hogy tisztán lehetett érteni, amit egy-

mással beszélgettek.

Azt mondta az elsô:

 --- ÉN VAGYOK A BÉKE!

De az emberek nem képesek életben 

tartani. Azt hiszem, el fogok aludni…

Néhány perc múlva már csak egy 

füstölgô kanóc emlékeztetett a hajdan 

fényesen tündöklô lángra.

A második azt mondta:

--- ÉN VAGYOK A HIT!

Sajnos az emberek fölöslegesnek 

tartanak. Nincs értelme tovább ég-

nem…

A következô pillanatban egy enyhe 

fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik 

gyertya:

--- ÉN A SZERETET VAGYOK!

Nincs már erôm tovább égni.

Az emberek nem törôdnek velem, 

semmibe veszik, hogy milyen nagy 

szükségük van rám… Ezzel ki is 

aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek. Mi-

kor meglátta a három kialudt gyertyát, 

felkiáltott:

--- De hát mi történt? Hiszen nektek 

égnetek kéne mindörökké…!

Elkeseredésében hirtelen sírva fa-

kadt.

Ekkor megszólalt a negyedik 

gyertya:

--- Ne félj! Amíg nekem van lángom, 

újra megtudjuk gyújtani a többi 

gyertyát.

Én vagyok

A REMÉNY!

A gyermek szeme felragyogott. 

Megragadta a még égô gyertyát, s 

lángjával új életre keltette a többit.

Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon 

bennünk a remény…!

Hadd legyünk eszköz a kezedben, 

amely segít megôrizni gyermekeink 

szívében a hit, remény, szeretet és 

béke lángját!  

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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 Úgy hittük, hogy a félévszázadnyi 

ideiglenes itt-tartózkodása után végleg 

hazament Szibériába a Gyed Maróz 

meg Csiburáska. (Ah, azok a meghitt, 

veresnyakkendôs Mikulás- és Jézuska-

pótló Télapózások december elejétôl 

Fenyôünnepig sôt: újévig!) 

 De tévedtünk.
A jó öreg myrai püspök helyett má-

sok érkeztek: rénszarvas-szánon a finn 

sarkköri rokon, majd kivilágított te-

herautó-csordával a borvirágos orrú 

Bevásárlás Apó –– utóbbi még az 

üveghegyeken is túlról, egyenest Ko-

kakólaországból. És ôk sem tágítanak 

–– nyilvánvalóan újévig, számlazárá-

sig.

Az Ádvent a folyamatos és féktelen 

bevásárlás ünnepe –– félresöpörve 

valamennyi közgazdasági elemzés ok-

fejtését a hitelképességrôl és hitelkép-

telenségrôl. 

Kivetkôztettek önmagunkból.
Távozzunk el néhány percig ettôl a 

zagyva multikulti, polkorrekt, ameri-

kanizált meg eukonform világból ôse-

ink színes ünnepeinek világába. Mi-

lyen is volt –– mondjuk –– az utóbbi 

évszázadok néhány magyar karácso-

nya.

 Színes, Magyar Karácsonya.
Félezer éve is már (vagy még? 

Ugyan ki tudja, melyik a helyesebb?) a 

szenteste, majd az eleinte tízórás, 

késôbb éjféli harangozás utáni mise 

volt Istené s családé –– azután azért 

belefért sok minden, kevésbé kegyes 

cselekedet is...

 1573-ban lám így dohogott a jó 

Bornemisza Péter: „Az Írás a Kará-

csonyt az Úr születése napjának, nem 

pedig a kalácsok napjának nevez!” 

Sokat sejttetô a szójáték, hát még, ha 

arra gondolunk, hogy a velünk együtt 

élô akkor tót, ma már szlovákká neme-

sült szomszédainknál máig is gyanú-

san egybecseng a „vianocska” és a 

„vianoce” szópár....

  Persze nem sokat használt a püspöki 

intelem, hisz ne feledjük, kemény idôk 

jártak ekkoriban, csaknem olyan ke-

mény idôk, mint ma! Janicsár és „lánc-

kenet” (Landsknecht) dúlta a hétközna-

pokat, jólesett egy kevéske lazítás... 

Bizony, pár évvel késôbb a magas 

kassai magisztrátus kemény hangú 

rendeletben kénytelen figyelmeztetni 

polgárait: „Az Advent nem farsang 

még, s kiváltképp tilos a farsangolás –

– éppen karácsonykor...”

 A két pogány közt sínylôdô végvári 

vitézekrôl s hódoltsági magyarokról is 

van adatunk bôven. Dobó István és 
Balassa Bálint legendás egri vég-

házának vitézei 1579-ben az ôsellenség 
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török hatvani helyôrségét így invitál-

ják karácsonyi (!) vendégségre: „La-

kozzunk együtt, együnk-igyunk, az vi-

tézek is együtt mulassunk!” Meg is 

jelentek a derék törökök, csakhogy a 

borvacsora hamar a fejekbe szállt, a 

lakoma vége véresebb lett, mint egy 

kisebb ostrom, vagy akár vásárütés...! 

Írt is a bécsi király meg a budai pasa 

egymásnak szemrehányó leveleket –– 

hogy a szent ünnep megcsúfolását 

már ne is említsem.

 És bizony városon-falun –– az év 

dolognak-csatának való többi három-

százhatvan napja kárpótlásaként –– 

vidáman folyt e pár napban a pogány 

mulatozás is...

 A falvakban egyvégtében tartott a 

tánc aprószentekig, faluról falura ván-

doroltak a víg kompániák. A mulat-

ságnak része volt a kisebbek tréfás 

köszöntômondása, a korbácsolás, mus-

tármagozás és más, feledésbe ment 

vidámságok. Az egyenjogúság jegyé-

ben a lányok gyûjtötték a legények 

süvegébe a muzsikások kommencióját: 

babot, borsót, gabonát. 

 A városokban még cifrábban, az ut-

cákon folyt a mulatozás. Végül a szí-

nes társaság legjava: a legátusok, a 

„falcoló” mesterlegények, a váltságdí-

jat gyûjtögetni kiengedett rab végvári 

vitézek, s koldusok sorra látogatták a 

módosabbak házait –– erôszakosan kö-

vetelve az ünnephez illô alamizsnát. 

 A szinte keleties nyüzsgésû hazai 

ünnepeinkhez szokott, a karácsonyt a 

krímiai tatár kánnál követségben töltô 

Pápai Gáspár egészen otthon érzi 

magát, amikor a szultánfi születési 

hírére „...az ceremónia tartott egy hé-

tig való táncokkal és lövöldözésekkel.” 

Az sem zavarja ebben, hogy  nyomorú-

ságos fészek szállásukon a lovakkal 

együtt kellett aludniuk –– hisz itthon is 

így vegyült a vigalom és a nyomorú-

ság...

 Nem csoda, hogy a török kitakarodta 

után szapora pellengérezéssel, sôt! né-

ha még halálbüntetéssel is igyekeztek 

városaink visszaállítani a karácsony 

méltóságát.

 Persze a másik pogány is megérte a 

pénzét –– a keresztény bécsi király 

elôszeretettel rendelte fel magához 

épp Szent Karácsony táján a vagyon- 

és fejvesztésre kiszemelteket... Bej-
czy Gergely, Vas vármegye „dicta-

tor”-a (ugye, milyen beszédes az adó-

szedô hivatali címe?) 1575. végén így 

ír Batthyány Boldizsárnak: „Sokakat 

hívtak fel esmég szép szóval Bécsbe, 

kiket meg is fogtak bennük. Mostan 

penig semmi tekintete, becsülete, tisz-

tessége nincsen az magyar nemzetnek 

az német elôtt.”

 Aztán kevésbé kemény idôk követ-

keztek, megnyugvást hozva a magyar-

nak. 

A tisztes polgári ünneplést bensôsé-

gesebbé tette a karácsonyfa-állítás 

lassan nálunk is elterjedô szokása –– 

otthonmaradásra bírva a legficánko-

lósabb kedvûeket is.

 Arisztokrata hölgyek honosították 

meg 1820 táján: József nádor felesége, 

Mária Dorottya hercegnô és Brun-
szvik Teréz grófnô valódi fenyôket 

díszítettek fel –– Podmaniczky Fri-
gyes írja naplójában, hogy Szászföldrôl 

érkezett édesanyjuk pedig elôször szí-

nes papírból vágott-ragasztott össze 

minden gyermekének egyet-egyet.

  Alig egy emberöltônyibe került, 

míg általánossá vált a többnyire Fel-

vidékrôl hozott fenyô feldíszítése dió-

val, vérpiros „karácsonyi” almácská-

val, kivágott papírfigurákkal. Erdély-

országban persze „helyben volt” a 

fenyô –– a kisgyermek Barabás Mik-
lós már 1820 elôtt látott dióval-almával 

díszített fát a háromszéki Kézdimá-

kosfalván.  

 Bár így két irányból is terjedt a szép 

szokás, Széchenyi István csak 1845-

ben említi elôször naplójában a kará-

csonyfát –– otthon is marad szépsé-

gében gyönyörködni, nem megy el a 

Pesti Kör estélyére. Érdekes, hogy a 

néhány nap otthoni „henyélés” szinte 

beteggé tette a legnagyobb magyart –

– legboldogabb karácsonyaként az 

1829-est említi, mert ekkor kapta kéz-

be a Hitel elsô kinyomtatott íveit.

 Petôfi egy évvel elôbb látott kará-

csonyfát, Vachot Sándoréknál. Az a 

sokoldalú, ámde méltatlanul elfelejtett 

Vachotné: Csapó Mária állítja a fát, 

aki amúgy a fiúgyermekek nemzedé-

keinek indiánkultuszát teremti meg 

Cooper Bôrharisnya-regényeinek elsô 

magyar fordítójaként.

 De a mi Petôfinket Vachotné húga, 

Csapó Etelka vonzotta hozzájuk. Sa-

ját kezûleg kivágott csillagdíszre írta 

vallomását Etelkának, s együtt sütöt-

ték a kalácsot (Csapó Mária szerint 

Petôfi kitûnô szakácsnak bizonyult!), 

együtt díszítették a fát...  

 Az egyik csillagdíszre írott vers 

fennmaradt: 

„Ha e sötét betûk, amiket itt leírok

lennének a balsors, mely tán téged 

ér,

elvetném a tollat s nem írnék, bár ha 

lenne

minden vonásomért egy ország a 

bér”.

 A szép Etelka pár nap múlva vá-

ratlanul meghalt –– a vígasztalhatatlan 

Petôfi ekkor írta, búcsúzásul a „Cip-

ruslombok”–– versciklust.

Aztán nemsokára hadak útján érke-

zett meg 1848 karácsonya.

Az országba tört osztrák hadak 

parancsnoka, Windisch-Graetz ün-

neprontó kiáltványát már 22-én kifüg-

gesztették Fertôszentmiklóson: a 

fegyveresen elfogottak „rögtön, kötél 

által kivégeztetnek”, helységeik pedig 

„tûzzel-vassal elpusztítandók”.

 Tudjuk ám, miféle hallatlan skan-

dalum dühítette így fel a derék svarc-

gelb herceget. A 18-i mosonyi csatában 

„egy valami Görgey nevû dandárnok” 

egy zászlóalj Vilmos-huszárral futamí-

totta meg legkiválóbb két dragonyos 

–– ezredét!

 Maga a tettes gyôri hadiszállásán 

jegyzi e napon: „Az, hogy meddig ma-

radjon Gyôr a birtokunkban, egyese-

gyedül Windisch-Graetz belátásától 

függ.” És dicsô szerénységgel hallgat 

saját hôstettérôl, az ellenséggel szem-

ben bátran helytálló vitézei nevét vi-

szont sorra feljegyzi.

A Sándor.huszároknál a szent naphoz 

végképp nem illô vígasság van: pa-

rancsnokukat, Poeltenberg ôrnagyot 

fogadják igaz magyarrá a vitézek. 

Ugyanis a kazimiri csatában (ma Al-

bertkázmérpusztának hívják, a Fertô-

tónál található) a magyarul egy kukkot 

sem tudó késôbbi aradi mártír a tôle 

megszokott francia vezényszóval ve-

zényelte rohamra huszárjait: „En 

avant les epoulettes!” Amibôl rögtön 

kitetszik, hogy epoulette-jei (tiszti 

vállrojtjai) az ezred élén, s nem a 

biztos fedezékben voltak találhatók... 

A rohamot követô vad kézitusában pe-

dig vitézei majd kiestek a nyeregbôl, 

amikor az ôrnagy úr egyszerre csak 

„úgy káromkodott, mint egy igazi ku-

ruc!”

 Maga Kossuth Lajos jegyezte le ezt 

a páratlan nyelvvizsgát. 

 A Honvédelmi Bizottmány elnöke 

hôstettek felsorolásával akarta buzdí-

tani a nemzetet –– no meg a Pesten 

rémülten csomagoló, menekülni ké-

szülô országgyûlést. Hivatalos kará-

csonyi értesítôjében sorra veszi

 –– a közhuszárt, aki a kegyelemért 

gyáván megalázkodó fôtiszt foglyát 

megvetéssel útjára engedi,

 –– a fôhadnagyot, aki tizenhét lova-

sával egy zászlóaljat kerget meg,

 –– a gyalogos honvédzászlóaljat, 

amely szuronyrohamával szétszór egy 

egész dragonyos ezredet.

 Persze mi már tudjuk: pár nappal 

késôbb Mórnál elveszett a csata, az 

osztrák útja szabaddá vált egészen a 

Tiszáig.

 1851 –– Mikulás napjának elôestéje. 

A Humboldt gôzössel New Yorkba (s a 

szabadság hazájába) érkezô hôst, egy 

ismeretlen, távoli ország szabadsághô-

sét hatalmas tömeg várja Staten Is-

land kikötôjében. A vendég a hajó 

korlátjára áll –– romantikus külseje 

hatásosan érvényesül –– a tömeg 

elcsendesül. És ekkor valami rendkí-

vüli történik: a henye amerikai szlen-

get beszélô sokasághoz a barbár or-

szág szabadsághôse a börtönben tan-

könyvként használt könyvei, a Biblia 

és Shakespeare ódon angol nyelvén 

szólal meg... Híresen zengô hangja a 

szabadban is érvényesül –– a pillanat 

varázsából felocsúdó tömeg ôrjöngve 

ünnepli. 

 Hat hónap diadalútját alapozta meg 

ez a találkozás.  

 (Feljegyzik az anyakönyvek: a Kos-

suth bejárta vidékeken egy idôre divat 

volt az újszülötteket „Kossuth”-ra ke-

reszteltetni –– ami persze afféle „ke-

szöt”-nek hangzott amerikaiul).

 A csúcspont 1851 karácsonya. A 

philadelphiai Independence Hallban, 

az amerikai nemzet szülôszobájában 

maga az elnök: G.M. Dallas köszönti 

Kossuthot: „Magyarország vezére 

számkivetésben, de a szabadság csil-

laga megszenteli azt a helyet, ahonnan 

majdani szabadságát egykoron kihir-

detik”. De Kossuth késôbb úgy emlé-

kezik, hogy az elnök szavainál jobban 

esett két pályadíjnyertes középiskolás 

köszöntôje, akik a legszebb beszédet 

írták a távoli ország romantikus sza-

badsághôsének. 

De hiába a példátlan siker –– a 

magyar által remélt segítség ismét, 

ismét, ismét elmarad....

A következô helyszín és a pillanat 
ismét jelképes.

A Targul Ocna-i fronton ez a fegy-

vernyugvás elsô napja: 1917. kará-

csony estéje. Deseö Lajos tábornok a 

friss havon fogadja tisztjei karácsonyi 

jókívánságait. Elnéz a fejük felett –– a 

lövészárkok között keresi más tiszt-

társak árnyait, azokét, akikkel még 

századosként, 1914. augusztus elsején 

a harctérre érkezett. Gyöngybetûkkel 

írott harctéri naplója szerint három-

négyhavonta „cserélôdött ki” az ezred 

tisztikara...

Aztán elhárítólag int, szalutál –– 

magában akar maradni. A fedezékben 

naplója várja:

 „ Az oláh tisztek lakkcsizmásan, 

púderes arccal, kipomádézva és bék-

lyóba kötött oroszlánként viselkedve 

színpadiaskodnak: csak az oroszok mi-

att fogadnak el mindent a parlamen-

tairjeik. Ígérik: lesz ez még másként, 

övék lesz egész Magyarország!”

 Csupán egy paca a sorok között...

Aztán elhessegeti a baljós gondola-

tokat, bejegyzi:

 „Az a hír járja, hogy a muszkák meg 

az oláhok holnap itt hagyják a frontot, 

mennek hazafelé. Csak nem lesz tény-

leg vége a háborúnak?”

 Nem lett –– s csaknem úgy lett....
  Püspökkel kezdtük, fejezzük is be 

püspöki szóval. Ravasz László így ír 

1947 karácsonyán,  balsejtelmektôl 

sötétedô magyar égbolt alatt, a for-

radalom jelszavával visszaélô, de még 

csupán kezdôdô igazságtalanságok 

idején: „Karácsony a legszebb forra-
dalom... Ez a gyönyörû forradalom 

mindig tart és tartani fog a világ 

végéig. Szörnyû igazságtalanságok, 

kényuraságok, zsarolások, kizsákmá-

nyolások az égre kiáltanak, s a halál 

adventi völgyein át epedve hallgatjuk 

a karácsonyi forradalom drága ígére-

teit az igazság és szeretet országáról.”

 Maradt-e  -–– legalább az ígéret?

Sárközy Csaba

Karácsony felé. . . .
 

Szép Tündérország támad fel 

szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörû 

igézet,

Ilyenkor decemberben.

 

Bizalmas szívvel járom a 

világot,

S amit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a 

szívemben,

És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

 

És valahol csak kétkedô 

beszédet

Hallok szomorúan nézek,

A kis Jézuska itt van a 

közelben,

Legyünk hát jobbak, s 

higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

 

(Juhász Gyula)
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Ausztráliai tagjainknak szeretettel 

kívánunk kellemes karácsonyi ünne-

peket és boldog új esztendôt.

Az FMSZSZ VEZETÔSÉGE

Az Ausztráliai Magyar Kisebbségi 

Alap ezúton mond köszönetet tagjai-

nak és támogatóinak adományaikért, 

segítôinek önzetlen munkájukért. 

Áldott karácsonyt és sikerekben 

gazdag, boldog új esztendôt kívánunk.

BÁNKI ÉVA
JÓZSA ERIKA

A Vitézi Rend NSW-i Csoportja ne-

vében kellemes karácsonyi ünnepeket 

és szerencsés új évet kíván minden 

rendtársának, barátainak, támoga-

tóinak

vitéz CSERNAY GYÖRGY
székkapitány

A Balaton Zenekar tagjai barátaik-

nak és ismerôseiknek kellemes kará-

csonyi ünnepeket és boldog új évet 

kívánnak.

A zenekar vezetôje, 

KERESZTESI JÓZSEF

Rokonainknak, barátainknak és isme-

rôseinknek egész Ausztráliában kel-

lemes karácsonyi ünnepeket és bol-

dog új évet kívánunk.

KERESZTESI JÓZSI, JUCI
és CSALÁDJAI

Rokonainknak, barátainknak és 

ismerôseinknek kellemes karácsonyi 

ünnepeket és az új esztendôben min-

den jót kívánunk.

BÁNKI ÉVA és 
TELEGDI LAJOS

Barátainknak és ismerôseinknek 

áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 

új esztendôt kívánunk.

BÁRÁNY MÁRTA és TONYA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog új évet kíván tagjainak 

és barátainak a

HUNGARIAN (MAGYAR) 
SOCIAL CLUB VEZETÔSÉGE

Barátainak és ismerôseinek kellemes 

karácsonyt és boldog új esztendôt 

kívánun

NAGY  ÉVA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

örömteljes, boldog új évet kíván bará-

tainak és ismerôseinek

SÖRÖS FERENC és IRÉNKE

Barátainak és ismerôseinek kelle-

mes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kíván

v. BENE FERENC 
és BRIGITTE

Áldásteljes karácsonyt és békés, bol-

dog új évet kíván minden magyarnak 

a Blacktown-i Magyar Nyugdíjasok 

nevében

MATUSKA MAGDA 
és KENDRELLA GIZELLA

Bajtársainknak, barátainknak és 

támogatóinknak kellemes karácsonyi 

ünnepeket és szerencsés új évet kíván 

a M. Kir. Csendôr Bajtársi Közösség 

sydneyi csoportja nevében

vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEF
csoportvezetô

Barátainknak és ismerôseinknek bol-

dog karácsonyi ünnepeket és szeren-

csés új évet kívánunk.

KARDOS  BÉLA és CILU

Minden jó barátunknak és isme-

rôsünknek kegyelemteljes karácsonyt 

és szerencsés magyar új esztendôt kí-

vánunk.

CSAPÓ ENDRE, JUCI
 és MIKLÓS

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kíván jóbarátainak és 

ismerôseinek

v. nemes TASSÁNYI JÓZSEF 
és MATILDA

Nagyon boldog karácsonyi ünne-

peket és boldog új évet kíván minden 

barátjának és ismerôsének

KOZÁK FERENC 
és felesége, MAGDA

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 

és boldog új esztendôt kíván szeretettel 

barátainak, ismerôseinek és a Szent 

Erzsébet Otthon vezetôségének, dol-

gozóinak és lakóinak

özv. vitéz BÁNYAY LÁSZLÓNÉ

Barátainknak és ismerôseinknek ke-

gyelemteljes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új esztendôt kívánunk.

GOÓR CSALÁD

Minden magyar honfitársnak nagyon 

boldog karácsonyi ünnepeket és gaz-

dag új évet kíván a

SYDNEYI MAGYAR KÖZPONT 
IGAZGATÓSÁGA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk minden 

tagunknak és támogatónknak. 

A DÉLVIDÉKI MAGYAR KLUB 
VEZETÔSÉGE

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog, sikeres új esztendôt kíván ba-

rátainak és ismerôseinek

vitéz MATULA SÁNDOR és 
családja

A kedves szülôknek, tanároknak, 

cserkészparancsnokoknak, ôrsveze-

tôknek és vezetôknek, diákoknak, 

cserkészeknek, barátainknak és jó-

szívû támogatóinknak kívánunk nagy 

szeretettel kegyelemteljes, békés ka-

rácsonyt és sikerekben gazdag ma-

gyar új évet.

SYDNEYI MAGYAR ISKOLÁK
MAGYAR CSERKÉSZET

Minden kedves barátnak és ismerôs-

nek kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk.

MERCZ ILUSKA

Barátaimnak, ismerôseimnek kelle-

mes karácsonyt és boldog új évet kívá-

nok.

SZARKA MIKLÓS

Áldott, szeretetteljes karácsonyt és 

sikerekben gazdag, boldog új eszten-

dôt kívánunk minden barátunknak.

TURCSÁNYI ISTVÁN 
és PIROSKA

A Vitézi Rend Ausztráliai és Új-

Zélandi Törzsszéke nevében kellemes 

karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kíván minden rendtársának, ba-

rátainak, támogatóinak

vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEF 
törzskapitány

Barátaimnak és ismerôseimnek kel-

lemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánok.

 KOVÁCS ETUS
(Homebush)

Kegyelmekben gazdag karácsonyi 

ünnepeket és békés, boldog új évet kí-

vánunk jóbarátainknak, ismerôseink-

nek és minden magyarnak.

 MATUSKA MAGDA

Barátainknak és ismerôseinknek na-

gyon boldog karácsonyi ünnepeket és 

szerencsés új évet kívánunk.

DEBRECENYI ÁDÁM és 
ZSUZSA

Barátaimnak és ismerôseimnek na-

gyon boldog karácsonyi ünnepeket és 

szerencsés új évet kívánok.

AMBRÓZY LILLA
(Kurri-Kurri)

Minden jóbarátnak és ismerôsnek 

ezúton kívánunk nagyon boldog kará-

csonyt és szerencsés új évet.

VÁRADY ISTVÁN és MÁRIA

Tagjainknak és barátainknak kegye-

lemteljes karácsonyt és az új évre sok 

sikert, boldogságot és egészséget kí-

vánunk.

SYDNEY MAGYAR KASZINÓ

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

örömökben, sikerekben gazdag boldog 

új esztendôt kívánunk barátainknak és 

ismerôseinknek.

JÓZSA ERIKA
DEMIAN JÓZSEF,
ISTVÁN és MARCI

Minden kedves barátunknak és 

ismerôsünknek szeretetteljes karácso-

nyi ünnepeket és boldog új esztendôt 

kívánunk.

SZENTIRMAY GYULA 
és CSALÁDJA

Minden kedves páciensének ezúton 

kíván kellemes karácsonyi ünnepeket, 

jó egészséget és boldog új évet

DR. ELISABETH HALÁSZ

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag, boldog új évet 

kívánunk minden kedves barátunk-

nak, ismerôseinknek és vevôinknek.

GÁSPÁR VERA és JÁNOS

Boldog karácsonyt és szerencsés új 

évet kívánok és egyúttal hálás köszö-

netet mondok mindazoknak, akik az év 

folyamán segítségemre voltak külön-

féle közösségi tevékenységemben.

BÁNKI ÉVA

Kedves barátainknak és ismerô-

seinknek boldog karácsonyi ünnepe-

ket, jó egészséget, boldogságot kívá-

nunk az új évre.

NAGY GYÖRGY és KAROLINA

A NSW-i MAGYAR SZÖVETSÉG 

ezúton köszöni meg a Magyar Élet 

szerkesztôinek a sok közleményt, amit 

az év folyamán megjelentetett tag-

egyesületi tevékenységérôl, nagy 

mértékben hozzájárulva az ausztráliai 

magyar egyesületi élet fennmaradá-

sához. Boldog karácsonyt kívánunk a 

szerkesztôknek és sok sikert az újság 

további megjelenéséhez.

A Magyar Szabadságharcos Világ-

szövetség ausztráliai csoportja boldog 

karácsonyi ünnepeket és békés új 

esztendôt kíván, sok jó egészséggel 

minden igaz magyarnak és támogató-

jának.

SZMOLNIK LAJOS
fôtitkár

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepe-

ket és békés, boldog új esztendôt kíván 

barátainak és ismerôseinek

MRENA TERÉZ
ÉS CSALÁDJA

Kedves barátainak és ismerôseinek 

kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk.

FAITH ANNI

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk barátaink-

nak és ismerôseinknek.

PÉNZES JÁNOS és ÉVA
 

Barátainknak és ismerôseinknek bol-

dog karácsonyi ünnepeket és szeren-

csés új évet kívánunk.

SZALAY JÓZSEF J. P. 
és CSALÁDJA

Az Erdélyi Szövetség köszöni az itt 

élô magyarság támogatását az év fo-

lyamán és kiván minden jóérzésû hon-

fitársunknak kellemes és kegyelem-

teljes karácsonyi ünnepeket és egy 

igen boldog és egészséges Ujévet.

ERDÉLYI SZÖVETSÉG
Melbourne

Barátainak és ismerôseinek kellemes 

karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánunk.

TÓTH JÓSKA 
 
Barátaimnak és ismerôseimnek kel-

lemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánok.

CSÍK ISTVÁN és CSALÁDJA
(Vermont Sth. Vic.)

Támogatóinknak, a tánccsoportok-

nak, magyar iskoláknak, szerveze-

teknek és kluboknak kegyelemteljes 

karácsonyi ünnepeket és eredményes 

2011-es esztendôt kívánunk.

 GYÖNGYÖSBOKRÉTA
 NÉPTÁNCEGYÜTTES

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog, sikerekben és jó 

egészségben gazdag új esztendôt kí-

vánunk minden barátunknak és isme-

rôsünknek

FEKETE PÉTER és ÁGI

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog, sikeres új esztendôt 

kívánok unokáimnak, valamint bará-

taimnak és ismerôseimnek.

CESKEL GABRIELLA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új esztendôt kíván Magyaror-

szágon élô testvéreinek és rokonainak, 

valamint Ausztráliában élô barátainak 

és ismerôseinek

MAURER SÁNDOR
és CSALÁDJA

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kívánunk barátaink-

nak és ismerôseinknek.

LINKA ESZTER
 és CSALÁDJA

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kíván barátainak, isme-

röseinek és ügyfeleinek

CSUTOROS ISTVÁN

Kegyelmekben gazdag, áldott kará-

csonyt, békés, szeretetteljes 2011-es új 

évet kívánunk rokonainknak, bará-

tainknak és minden békeszeretô ma-

gyarnak.

JUHÁSZ GÉZA, ETELKA,
ANGÉLA

Barátaimnak, ismerôseimnek és min-

den kedves páciensemnek kellemes 

karácsonyi ünnepeket és boldog új esz-

tendôt kívánok

DR. SCHRENK OTTÓ

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kíván jóbarátainak és 

ismerôseinek

RÁSKÖVY ISTVÁN

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 

és boldogságban, szerencsében gazdag 

új évet kíván

BAGIN LÍVIA és CSALÁDJA

Szép karácsonyt és sikerekben s 

örömökben gazdag boldog új évet 

kívánunk

 A PELLE CSALÁD

Barátainknak és ismerôseinknek 

kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket 

és egy boldogabb új esztendôt kíván

HERENDI JÁNOS
 és CSALÁDJA

Ausztráliai barátainknak és a Ma-

gyar Élet olvasóinak kellemes, áldott 

karácsonyt és az új esztendôre boldog-

ságot, sikert, jókedvet kívánunk. 

KISS ZOLTÁN és MATYI
(Németország)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog új esztendôt kívánok 

szeretteimnek, munkatársaimnak és 

olvasóimnak.

MÁRFFY ATTILA
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2010. december 25-én d.e. 11 órakor

 Karácsonyi ünnepi ISTENTISZTELET 
Úrvacsora közösség

a Magyar Templomban
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)

12 órától ünnepi ebéd a Bocskai Nagyteremben

December 26-án vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet

Igét hirdet:Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

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 december 25-én, du. 3 órakor
 Karácsonyi ünnepi ISTENTISZTELET, Úrvacsorai Közösség

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

KEW (VIC) 2010. december 25-én, de 11.30 órakor
Karácsonyi ünnepi ISTENTISZTELET, Úrvacsora Közösség 

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

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010.december 25-én, szombaton de. 11.30 órakor 

Karácsonyi ünnepi ISTENTISZTELET, Úrvacsora közösség
december 26-án vasárnap de. 11.30 Istentisztelet

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

DEAN PARK       2010 december 27-én hétfô du.14 óakor 

Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora közösség 
Istentisztelet helye: Erzsébet Otthon 1. Symonds Rd.

 Igét hirdet Nt. Péterffy Kund
ADELAIDE (SA) 2010. december 25-én szombaton de. 11 órakor

  Karácsony Ünnepi ISTENTISZTELET, Úrvacsora közösség
December 26-án 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. december 25 -én szombaton de. 11 órakor 
  Karácsonyi ünnepi ISTENTISZTELET, Úrvacsora közösség

 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
 December 26-án vasárnapján du. 2 órakor

Karácsonyi Istentisztet, Úrvacsora közösség, Gyermek mûsor
a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane

Igét hirdet Nt. Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBIN  2010. december 27-én hétfön de. 11 órakor

Karácsonyi Ünnepi ISTENTISZTELET, Úrvacsora közösség, „Batyus ebéd”
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. 

A Nth. Fitzroy Gyülekezet 
december—január havi 

programja:
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 Isten-

tisztelet. Igét hírdet Nt. Dézsi 
Csaba. 12 órától ebéd a Bocskai 

Nagyterember

2011. január 23-án vasárnap 11 

órakor SZABADTÉRI ISTEN-
TISZTELET és PIKNIK a 

Silvan RESERVOIR Parkban.

Február 6-án vasárnap de. 11 

órakor ÉVNYITÓ ISTENTISZ-
TELET. A Gyülekezet presbite-

riumának eskütétele... Istentisz-

telet után, ünnepi ebéd a Bocskai 

Nagyteremben.

Mindenkit szeretettel várunk.

Az Ausztráliai Magyar Református

Egyház (Victoriai kerület)

szeretetteljes

 karácsonyi ünnepeket

 és Istentöl megáldott

békes,boldog

uj esztendöt 

kiván tagjainak,

hozzátartozóiknak,

barátainak.

Csutoros Csaba

                                                 fögondnok
Dézsi Csaba

lelkész

NSW...ACT 

Istentiszteletek 

decemberben:
Strathfield, Garrington Ave. Uniting 

Church.

December 25-én szombaton Karácsony 

Ünnepi Istentisztelet Úrvacsorai közös-

ség. 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. Pé-
terffy Kund.
Dean Park. 1. Symonds Rd. Erzsébet 

Otthon, december 27-én du. 14 órakor 
Karácsonyi Istentisztelet. Úrvacsora kö-

zösség. Igét hírdet Nt. Péterffy Kund.

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. 

Queensland 
Istentiszteletek decemberben:
25-én szombaton de. 11 órakor 

Karácsonyi Ünnepi Istentisztlet, Úrva-

csora közösség, a Magyar Házban 150. 

Fourth Ave. Marsden. Igét hírdet Nt. 
Kovács Lôrinc.
26-án vasárnap du. 2 órakor a St 

Pauls Brisbane Karácsonyi Istentisz-

telet, Úrvacsora közösség. Gyerek mû-

sor. Igét hírdet Nt. Kovács Lô-rinc.
Robina Gold Coast, Cottesloe, 

University sarok.

27-én hétfôn de. 11. órakor Ka-

rácsonyi Ünnepi Istentisztelet. Úrva-

csorai 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 Lô-
rinc. 
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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

seinkre: 1. Orson Welles, 2. 930 évig, 3. 

Csíksomlyó, 4. Edgar Degas 5. Kis-

kunhalason, 6. Persona non grata, 7. 

Diego Velázquez, 8. Ceres, 9. Fred 

Astaire-é, 10. Leonardo da Vinci.

E heti kérdéseink:

1. Ki követte az Amerikai Egyesült 

Államok elnöki székében 1945 tava-

szán Franklin Delano Rooseveltet?

2. Melyik olimpián nyert gerelyhajítás-

ban Németh Angéla?

3. Körülbelül hány négyzetkilométer 

Földünk felülete: 5 millió, 50 millió vagy 

500 millió?

4. Kit ábrázol a budapesti Hôsök terén a 

Millenniumi Emlékmû oszlopának tetején 

álló szárnyas alak?

5. Milyen történelmi esemény dátu-

ma 1526. augusztus 29.?

6. Mit mérünk akcelerométerrel?

7. Hányadik születésnapjára írta Jó-

zsef Attila a Születésnapomra címû 

költeményt? 

8. Mi a magyar elnevezése a sintérnek?

9. Mi a különbség a tipográfia és a to-

pográfia között?

10. Hányadika a szökônap február hó-

napban?

A válaszokat jövô heti számunkban 

közöljük.

Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
45 (+1) dolog, amit sosem tudnál 

az amerikai filmek nélkül
(Folytatás)

43. Bármely zárat ki tudsz nyitni egy 

hitelkártyával, vagy egy gémkapoccsal 

másodpercek alatt –– kivéve, ha ez az 

az ajtó, ami mögött gyerek van bezár-

va egy égô épületben.

44. Egy elektromos kerítés, amely 

képes megölni egy dinoszauruszt, 

semmi maradandó károsodást nem 

fog okozni egy 8 éves gyerekben.

45. A TV-híradó mindig tartalmaz 

egy olyan riportot, amely téged abban 

a pillanatban személyesen érint.

És a ráadás: Ha az irodádban az asz-

tal mögött ülve meghallod a pisztoly-

lövést, még mindig van idôd elhajolni 

a lövedék elôl.

* * *
Mikulás

–– Anyuuuu, kaphatok kutyát kará-

csonyra?

–– Nem, kisfiam, pulykát kapsz, mint 

mindenki más.

* * *
–– Ha látsz az úton 3 Télapót, honnan 

ismered fel azt, akinek eredetileg szô-

ke volt a hajszíne?

-–– Húsvéti tojások vannak nála.

* * *
–– Mi van decemberben, ami semmi 

másik hónapban nincs?

–– D betû.

* * *
––Hallom, letartóztatták a férjedet.

–– Igen. Az idén túl korán kezdte meg 

a karácsonyi bevásárlást.

-––Hogyan? Hiszen már majdnem 

Karácsony van!

–– Úgy értem, mielôtt még az üzlet 

kinyitott volna...

* * *
–– Papa, papa! Mikor jön a Mikulás?

–– Mindjárt, kisfiam, csak elôbb leü-

töm azt a csúnya bácsit, aki az elôbb 

mászott ki a kandallóból.

* * *
Pistike kenyeret majszol, amikor vé-

letlenül elejti azt. Mikor felveszi, és 

már éppen harapna bele, az anyja rá-

szól:

–– Ugyan Pistike, ne egyél belôle! Te-

li van bacilusokkal!

Pistike elkezdi nézegetni a kenyeret, 

majd megszólal:

–– Persze, a Jézuska, a Télapó meg a 

bacilusok! Mindig beszéltek róluk, de 

még egyiket se láttam!

* * *
Két szôke nô beszélget.

–– Képzeld idén a karácsony pont 

pénteki napra esik!

–– De remélem nem 13-ára...

* * *
Az ötéves kislányt megkérdezi a ma-

mája, mit szeretne kapni karácsonyra.

–– Fogamzásgátló tablettát –– vála-

szolja a kicsike.

–– Minek az neked?

–– Már van négy babám és nem sze-

retnék még egyet.

* * *
Két prosti beszélget:

–– Te mit kérsz a Télapótól?

–– Ötezret mint a többitôl...

* * *
Mi az élet 4 szakasza?

1. Amikor elhiszed, hogy van Mi-

kulás.

2. Amikor már nem hiszed el, hogy 

van Mikulás.

3. Amikor te vagy a Mikulás.

4. Amikor úgy nézel ki, mint a Mi-

kulás.

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Bátorkodom elárulni a hosszú élet 

titkát, mivel belekezdtem a 89.-be. 

Mindig és mindenütt keresni, kutatni 

a röhögnivalót.

* * *
Nejem a napokban megjegyezte: --- 

Nem tudom mi lenne veled, ha én nem 

lennék, meg a káposztagyalu. Áldom a 

sorsot, hogy ilyen remek teremtéssel 

hozott össze…

* * *
Hollywoodban futószalagon gyártják 

a jövô évszázadban játszódó sci-fi fil-

meket, melyekben hegyes fülû robo-

tok, földön kívüli szörnyek vagdalkoz-

nak jobbra-balra maguk körül. Elha-

tároztam, hogy mielôtt örökre eldob-

nám a leveses kanalat, én is írok egy 

utópisztikus témájú forgatókönyvet, 

melyben szeretett hazám jövôjét jele-

nítem meg, amikor végre beteljesül a 

kommunisták álma, tejjel-mézzel fo-

lyó Édenné változik kies országunk, 

ahol a humanizmus jelképeként a ren-

dôröknek gumibot helyett gyulai szá-

razkolbász lóg az övükrôl. Persze itt is 

akadnak kapitalista ügynökök által 

félrevezetett rebellisek, akik nem 

nyughatnak. Ízelítônek egy rövid kis 

jelenet tervezett filmembôl. Évforduló 

alkalmából fiatalok tüntetnek a buda-

pesti Bem-szobor körül, október 23-át 

ünneplik. Komorképû „zsernyák” ütle-

gelni kezd egy fiatalembert, de nem 

gumibottal egy fönt említett kolbász-

szal. Az ifjú azonban nem ijedôs bát-

ran kikapja a zsaru kezébôl a kolbász-

botot, s a rendôr meglepetésére vil-

lámgyorsan befalja. A „Varga” (ren-

dôrök gúnyneve) kétségbe esik, ho-

gyan fog beszámolni fölöttesének a 

kellemetlen malôrrôl. Beállít az ôr-

szobára: --- Fôtörzs elvtárs tisztelettel 

jelentem, hogy az egyik tüntetô fiatal 

megette a botomat! Erre a fôzsaru 

lefordul a székrôl. A további „gegeket” 

majd legközelebb…

* * *
A ’70-es évek vége felé egyik budai 

gimnázium igazgatója meghívta volt 

osztálytársát --- neves újságírót ---, 

hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, 

melyeket majd diákjai tesznek fel 

neki a nemzetközi munkásmozgalom-

mal kapcsolatban. Beléptek a terembe, 

ahol 24 diák (lányok, fiúk vegyesen) 

ültek a padokban. --- Sz. L. hírlapíró 

elvtárs eljött, hogy kimerítô választ 

adjon az általatok föltett kérdésekre, 

mit szeretnétek tudni a nemzetközi 

munkásmozgalmakról. --- mondta be-

vezetôül az igazgató. A diákok lehajtott 

fejjel, szótlanul ültek helyükön, nem 

mozdult senki konok hallgatásba 

burkolóztak. A direktor nógatni kezdte 

hallgatóságát, de a dacos csönd nem 

akart megtörni. Álldogáltak vagy egy 

percig egymás mellett az illusztris 

vendég homloka verejtékezni kezdett, 

órájára pillantott, de sehol egyetlen 

hang. A pártfôiskolát végzett zsurna-

liszta úgy képzelte el a látogatást, 

hogy a diákok majd versengeni fognak 

egymással, a kérdések felvetésében, 

ám nagyot csalódott. Ún. „rázós kér-

désekre” is fölkészült, de úgy látszott 

fölöslegesen, mert az arcokon merev 

rezisztencia ült, amely sehogy sem 

akart enyhülni, sôt a hangulat mind-

jobban nyomasztotta a fogadtatást, a 

fiatalok a gyûlölt Párt emberét látták 

Sz.L.-ben. Végül karon fogta az igaz-

gatót, s mivel a konok hallgatást nem 

sikerült megtörni, kioldalogtak a te-

rembôl. A folyosón az igazgató szé-

gyenkezve --- mintha ô lett volna a 

kínos szituáció okozója --- odafordult 

közíró barátjához, és dühtôl reszketô 

hangon mentegette magát: --- Ezt a 

BANDÁT nem érdekli semmi! --- 

mondta megsemmisülten.

PS. Ezek után képzelhetô, mennyire 

érdekli ma az ifjúságot a világmegváltó 

szocializmus eszméje…

* * *
Mind gyakrabban akadnak napok, 

amikor abszurd gondolataim támad-

nak, mint pl.: vajon hogyan „készül” az 

öszvér, ami tulajdonképpen egy sza-

már és egy paripa ivadéka. Hogy a 

„mama” nem a csacsi, az nagyon va-

lószínû, de „papának” is nehéz elkép-

zelnem, a két jószág mérete közti nagy 

különbség, ami nekem a talányt okoz-

za. Amikor ezt elmondtam nejemnek, 

csak annyit mondott: --- Soha ennél 

súlyosabb gondjaid ne legyenek. Ha 

valaki igen tisztelt Olvasóim közül 

megírná a választ, nagy hálára köte-

lezne, hogy végre nyugodt álmaim 

legyenek. Ugyancsak elmélázok a tv-

ben látott halakkal kapcsolatos ripor-

tokon, csodálkozom, hogy víz alatt is 

lehet élni. Felvetôdik bennem a kér-

dés, hall-e a hal? Vagy süket? Hány 

karátos vajon egy aranyhal? A múlt-

kor tenger mélyérôl mutattak renge-

teg különféle halat, volt köztük egy 

amit „doktor” halnak neveztek. Igen 

takaros jószág volt, de el nem tudom 

képzelni, hogy hol doktorálhatott és 

milyen szakon? Persze, akinek ilyen 

gondjai vannak megérett a bolondok 

házára.

* * *
Hogy honfitársaim alkalmanként 

miken képesek összemarakodni, egye-

nesen elképesztô. A napokban aka-

ratlanul is fültanúja voltam a münc-

heni pályaudvar restijében két heves-

vérû szittya vitájának. A bajuszos azt 

állította, hogy a zebra fehér és a rajta 

levô csíkok feketék, mire a kopasz 

kijelentette, hogy a zebra alapszíne 

fekete és a csíkok fehérek. Szó szót 

követett és a végén a pályaudvari 

rendôröknek kellett ôket szétválasz-

tani, mert ölre mentek. Mikor a rendô-

rök megtudták a polémia tárgyát, ôk is 

elkezdtek vitatkozni, kis híja, hogy 

össze nem verekedtek. Ki gondolná, 

hogy a hülyeség ilyen ragályos…?

* * *
Mélyen tisztelem azokat a tudóso-

kat, akik az emberiség számára fontos 

témákkal foglalkoznak. 

Ide tar toznak az ornitológusok, akik 

azon törik a fejüket, milyen tájszólás-

sal fütyörésznek az egyfajta madarak. 

Határozottan állítják, ahogyan az egy-

azon nyelvet beszélô emberek kiejtése 

különbözô, úgy a madaraknál is elô-

fordulhat, hogy --- bár ugyanazon faj-

táról lévén szó --- más-más tájszólással, 

illetve tájfütyüléssel kommunikálnak 

egymással. Ezek szerint nagyon való-

színû, hogy egy újpesti veréb nem úgy 

csipog, mint egy Los Angeles-i. Sajnos 

az errôl szóló tudósítás nem tesz em-

lítést az eddig elért eredményekrôl, s 

így nem tudom, melyik veréb csicser-

gi az eredetit, vagyis mihez viszonyít-

ják a többiek csipogását. A pesti pol-

gár azt mondja a mindennapira: ke-

nyér, míg a jászberényi kinyirnek kéri 

a péknél. Amióta a cikkecskét elolvas-

tam, nem hagy békén a kíváncsiság, 

miképpen csiripeli világgá örömét a 

kiskôrösi veréb, ha lovas katonák vo-

nulnak át a városkán és hogyan ör-

vendezik egy edmontoni „csuri”, ha 

rodeósok érkeznek a helységbe…

* * *
Bátorkodom elárulni a hosszú élet 

titkát, mivel belekezdtem a 89.-be. 

Mindig és mindenütt keresni, kutatni 

a röhögnivalót.

* * *
Nejem a napokban megjegyezte: --- 

Nem tudom mi lenne veled, ha én nem 

lennék, meg a káposztagyalu. Áldom a 

sorsot, hogy ilyen remek teremtéssel 

hozott össze…

* * *

Mindenféle hóbelevanc
Velem mindig történik valami. A na-

pokban megálltam biciklimmel egy 

üzlet elôtt, melynek falára cigaretta-

automata volt fölszerelve. Kétméteres, 

hatalmas lócsont sváb kétségbeesetten 

ütötte-verte a kaszni oldalát, miközben 

tajtékozva, dühöngve káromkodott. 

Táskámban kutakodtam, mintha ke-

restem volna valamit, s vártam a fej-

leményeket --- van bennem jócskán 

kárörvendésre való hajlam ---, végül a 

céklavörös fejû bajor elkeseredve 

hozzám fordult. --- Bedobtam ebbe az 

átkozott ládába öt márkát, s nézze se-

hol semmi elnyelte a piszok, mi az 

ördögöt csináljak? Várja, hogy valami 

érdemleges tanácsot adok. Adtam is 

neki: --- szokjon le a dohányzásról! 

Tovább nem vártam, mert legalább 

három súlycsoporttal magasabb kate-

góriába tartozott, s így jobbnak láttam 

fölpattanni bringámra és sürgôsen 

elkerekezni a közelbôl…
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-

TÔ, magyarul 

beszélô háztetô 

restaurátor Mel-

bourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 

1979 óta biza-

lommal fordul-

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 

Gardenvale-i rendelôjében fogad ügy-

feleket, de kérésre — elôzetes meg-

beszélés szerint — saját otthonában is 

felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-

bourne). Kérje Izabellát.   

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-

tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 

(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 

átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 

9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.  

BUDAPESTEN, a XXII. ker. 1027 

négyzetméteres telken, 250 négyet-

méteres luxus ház eladó. 5 szoba, dupla 

szintes, dupla garázs, erkélyek (építész 

mesteré).

Ára: 250.000 dollár 

Érdeklödni lehet: Joe, 0418-101-566

ÁGYNEMÛ. A legjobb minôségû, 

európai stílusú pehelypaplan és -

dunyha egyenesen a gyártótól. Régi 

paplanját újrahúzzuk, felfrissítjük. 

Ágynemût méretre készítünk. Nagy-

kereskedô árak. Csecsemô- és gyer-

mekágynemûk, asztalterítôk. Nyitva 

hétfôtôl csütörtökig reggel 10-tôl 

délután 4-ig, pénteken de. 10-tôl du. 2-

ig. Magyarul beszélünk. Specialty 

Quilts, 18 Porter St., Prahran, Vic. 

3181. Telefon (03) 9525-2922.       

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. 

ÚJÉVI
sonkavásár,

csabai, debeceni 

és más kolbászok, 

finom húsok, magyar konzervek 

és befôttek, hársfaméz.

GRÜNER HENTESÜZLET

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

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175

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

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)

ÖRÖKLAKÁS OLCSÓN SIÓFO-

KON! Kettô szobás összkomfortos 

öröklakásomat olcsón eladnám. 

Földszinti lakás a régi fôúton, a 

Tanácsház utcában, négyemeletes 

társasházban. Érdeklôdni: Vad 

Károly, Queensland, Ausztrália. Tel.: 

07 4157-2687, az esti órákban. E-mail: 

kvad@iprimus.com.au

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 

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

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

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

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

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

AUSZTRÁL AUTÓKÖLCSÖNZÔ Kft.
Huszka József

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

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 


	Magyar_Elet_16dec10_p01.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p02.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p03.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p04.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p05.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p06.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p07.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p08.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p09.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p10.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p11.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p12.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p13.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p14.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p15.pdf
	Magyar_Elet_16dec10_p16.pdf

