
Lakitelek: fogalom, huszadik századi 
Pusztaszer. Amikor a nemzet sors-
kérdései a bolsevizmus ötödik évti-
zedében a kis titkos csoportok körébôl 
a magyar társadalom nyilvánosságába 
igyekeztek, a még csak lelkekben ér-
lelôdô kívánságnak Lakitelek adott 
fedelet, sátrat, ami alatt védettséget 
esôtôl igen, a hatalomtól már csak 
kockázatvállalással kaphattak. Akik 
ott összegyûltek, sokaságuk és sok-
féleségük erejében reméltek esélyt 
arra, hogy hangjuk eljut egyaránt a 
hatalomhoz figyelmeztetésként, a tár-
sadalomhoz bátorításként. A Ma-
gyarság esélyei címmel megrendezett 
tanácskozás 1987. szeptember 29–én, 
Lezsák Sándor költô, tanító telkén 
ennek a várakozásnak sokszorosan 
megfelelt. Lakiteleken színre lépett a 
nemzeti szellem, fellobbant a magyar 
élniakarás, hogy ezeknek — intéz-
ménnyé erôsödve — állandó forrásává 
váljék. Így lett azóta is ezeknek és 
hasonló eszméknek ôrzôje a félre-
siklatott rendszerváltás ellenében.

A lakiteleki sátor nem egy alka-
lommal feszült a magyar élniakarás 
fölé, hanem szimbolikusan folya-
matosan létezik, mai napra már egy 
nagyszerû intézmény, amelynek épü-
letei teret adnak konferenciáknak, 
népfôiskolának, politikai vagy kultu-
rális elôadásoknak. Úttötô, példa-
mutató kezdeményezés volt ezen a 
téren az ország számára, fôleg az 
önszervezôdés példájával. Állami tá-
mogatást ugyanis nem élvez, költ-
ségvetésbôl egy fillért sem kap, csak 
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adakozók jóindulatából, egyéni ha-
gyatékból, mint ahogy a Cairnsben 
elhúnyt Kovács Lajos honfitársunk 
cselekedte, támogató emigrációs 
egyesületek, mint a melbournei Erdé-
lyi szövetség, mecénások — nem is a 
gazdagok — bôkezûségébôl tartja fönn 
magát.

Nyár közepén, amikor a forróság elôl 
az Adria vízébe mártóznak a köz-
ügyeket, politikai feladatokat állami 
javadalmazás mellett ellátó tiszt-
viselôk, képviselôk, Lakiteleken a 
nemzet sorsáért aggódó elôadók és 
hallgatók az Európa Szabadegyetem 
néven mûködô szellemi mûhelyben 
töltenek el hat napot országos gon-
dokkal foglalkozva.

Nemzeti önismeret, magyarságkép a 
világban. Nevesebb elôadók: Simicskó 
István országgyûlési képviselô, Balog 
Zoltán országgyûlési képviselô, Hans 
Kaiser volt miniszter, Sára Sándor 
filmrendezô, Andrásfalvy Bertalan 
volt oktatási miniszter,  Ékes József 
országgyûlési képviselô, Bakos István 
tudományos kutató, Bíró Zoltán az 
MDF elsô elnöke, Balogh László MTV 
k. elnökhelyettes, Felföldi Zoltán köz-
gazdász, Pordány László volt nagy-
követ, Bábel Balázs kalocsa–kecs-
keméti érsek, Semlyén Zsolt 
országgyûlési képviselô, Széles Gábor 

a Magyar Hírlap és az ECHO TV 
tulajdonosa, Kiss–Rigó László szeged–
csanádi megyéspüspök, Áder János 
Fidesz politikus, Borókai Gábor a Heti 
Válasz fôszerkesztôje, Gajdics Ottó a 
Hír TV igazgatója, Dippold Pál a 
Magyar Hírlap föszerkesztô helyet-
tese, és hozzászólóként számosan a 150 
fôs egyetemi, fôiskolai hallgatók kö-
zül.

Hosszan tartana még röviden is be-
számolni a hat nap folyamán elhang-
zottakról. Várkonyi Balázs, a Magyar 
Hírlap vezetô szerkesztôje jellem-
zésébôl idézünk: „Ott, a lakiteleki 
Népfôiskolán megint százak kaptak 
szellemi útravalót, önértékelés–erô-
sítôt, muníciót a továbbiakra, az elôt-
tük álló, fontos tennivalókra. Az új 
nemzeti konfirmációra. Mert „mentá-
lisan” és morálisan mélyre jutott a 
társadalom, a felkapaszkodáshoz pe-
dig sok erô kell. És még több segítô. A 
békeidôk önkéntesei azonban kocká-
zatot vállalnak: az egzisztenciális  hát-
rányt is, a mucsaiság bélyegét is kény-
szerûen hordozzák. Egyetlen 
»mentségük«, hogy hisznek  valami-
ben: családban, nemzetben, a nemzetet 
éltetô gyerekvállalásban, közösségben, 
értékben, hagyományban, és — »avitt« 
ideákban. Istenben például. Ôk voltak 
ott az Európa Szabadegyetem egyhe-
tes kurzusán, amelyen a nemzeti ön-
ismeret, a magyarságkép és a jövô-
esély volt  a központi téma, vagyis 
csupa olyan dolog, amely csak a Laki-
telekhez hasonló felelôs mûhelyekben 
értelmezhetô. Elôadásokon és mû-
helyvitákon taglalták a megroggyant 
gazdaság talpraállításának lehetséges 
módozatait, az önszervezôdô helyi 
közösségek felértékelôdött szerepét, a 
lepusztított közmûvelôdés kitörési le-
hetôségeit, és számos új koncepciót, 
amely például a határon túliak sors-
kérdéseit befolyásolhatja.”

E szellemi nagyüzem megalkotója és 
folyamatosan magas színvonalon mû-
ködtetôje Lezsák Sándor, aki 1987–ben 
is felismerôje és katalizátora volt a 
történelemadta lehetôségeknek. Az ô 
elnöksége alatt mûködô, két évvel 
ezelôtt létrehozott Nemzeti Fórumtól 
remélhetjük, hogy törhetetlen nemzeti 
elkötelezettségét érvényesíti az elkö-
vetkezô jobboldali kormányzatban. 
Lezsák Sándor kiemelte a fiatalok tisz-
tánlátásra törekvését, érdeklôdését a 
nemzeti célok iránt. Zárónyilat-
kozatában kifejtette, hogy az Európa 
Szabadegyetem tanácskozásán jelen-
volt százötven fiatal értelmiségi a bí-
rálat helyett a tisztánlátásra töreke-
dett, partnerek voltak az 
együttgondolkodásban. Számos olyan 
elképzelés született, amelybôl tör-
vényjavaslat is lehet, így a kettôs 
állampolgárságról, a tanyák vé-

delmérôl, a hungarikumokról.
Az elôadók közt meglepôen sokan 

idézték vissza a két háború közti vi-
szonyokat, pontosabban vezetôknek és 
vezetetteknek azt a töretlen élni-
akarását, amivel egyakarattal igye-
keztek kiemelni az országot abból a 
gödörbôl, amibe Trianon taszította. 
„Az elit már bizonyította 1920 után a 
magyarságnak, hogy vert helyzetben 
talpra tud állni, és ki tudja vezetni az 
országot a válságból”. Ezt Széles 
Gábor vállalkozó üzletember mondta, 
majd hozzátette, hogy augusztusra az 
ellenzék nyilvánosság elé tárja azt a 
közgazdászok által elkészített cse-
lekvési programot, amely a belsô — 
humán és természeti — erôforrásokra 
alapozva, a többi között falufej-
lesztéssel, a hazai kisvállalkozások 
megerôsítésével, a cigány lakosság 
munkába állításával, tíz év alatt 
egymillió új állás létrehozásávan 
növekedési pályára állítja az ország 
gazdaságát. Széles Gábor kijelentette: 
a jobboldal készen áll, hogy kormány-
váltás estén azonnal megvalósítsa 
gazdasági elképzeléseit, legyen ez 
máris ôsszel vagy 2010–ben.

Felföldi Zoltán közgazdász alapos 
helyzetértékelését a három csapásra 
alapozta, ami érte a nemzetet a XX. 
században: Trianonban elvették Attila 
örökségét, a kárpáti hazát, a kom-
munizmus államosítás ürügyén elra-
bolta az egyéntôl, amit szorgalmával 
létrehozott, a rendszerváltás elvette a 
nemzettôl a lehetôséget, hogy saját 
államot teremtsen, olyant, amely 
polgárainak érdekit védi.

„Nemzeti önismeret, magyarságkép 
a világban.” A harmadik nap plenáris 
ülésén ezzel a címmel folyt az egész 
délelôtti tanácskozás, amely talán 
minden másnál érdemesebb a külföldi 
magyarság figyelmére. A tanácskozást 
Bakos István és Bíró Zoltán vezette le, 
elôadók Andrásfalvy Bertalan, Ékes 
József, Széles Gábor, Pordány László, 
Csapó Endre, Fejér László, Felföldi 
Zoltán, Lóránt Károly. Itt meg kell 
jegyezni, hogy Lezsák Sándor — aki 
mint tudjuk, vállalta az út fáradalmait, 
csak azért, hogy résztvegyen a VI. 
Ausztráliai Magyar Identitás Kon-
ferencia nyitó napján — korábban is 
alkalmat adott a nemzeti emigráció 
vezetôinek, képviselôinek felszólalásra 
az általa szervezett rendezvényeken.

Lakiteleken van az egyetlen Emig-
rációs Múzeum, Emigráció a hazáért 
néven állandó kiállítás látható. Nem 
lehet véletlen, hogy Lezsák Sándor az 
emigráció két otthoni legjobb szak-
értôjét kérte fel szereplésre ebben a 
témában: Bakos Istvánt, aki a Ma-
gyarok Világszövetsége fôtitkáraként, 
és Pordány Lászlót, aki ausztrália–új–
zélandi, délafrikai nagykövetként 

szerzett átfogó tapasztalatot a külföldi 
magyarság életérôl, szervezeteirôl, 
fontosabb személyeirôl. Szakértelmük 
nélkülözhetetlen egy olyan változás 
estében — amit mi régtôl hiányolunk 
—, amikor megvalósul az, amit Lezsák 
Sándor Sydneyben mondott ki: „Külön 
törvény kell, hogy rendezze a 
diaszpóra helyzetét, sorsát, jövôjét, 
többségi akarattal, közös törvényhozói 
munka eredményeként. ... Nekünk, 
magyaroknak, különösen a trianoni 
országdarabolás, a szétszóratás és a 
népességfogyás következtében élet-
kérdés, hogy a magyarok, bárhol a 
világon ôrizzék és ápolják mindazt az 
értéket, amely magyarságukat jelenti, 
és magyarságukhoz köti ôket egyé-
nileg és csoportosan, közösségeikben 
is.”

Vendégelôadóként szólalhattam fel 
július 3–án a Nemzeti önismeret, ma-
gyarságkép a világban címû elôadás 
keretében, amihez mind Bakos István, 
mind Pordány László felvezetô tájé-
koztatóval fokozták az érdeklôdést az 
ausztráliai magyarokról, az újság tár-
sadalomépítô szerepérôl és szemé-
lyemrôl szólva, említve a Magyar 
Örökség díjat is. Felszólalásom kö-
zéppontjában az elvándorlások által 
okozott veszteség volt, amiben a je-
lenleg beindult szétáramlásról, a jól 
képzett fiatalok kivándorlásáról szóló 
rész a döbbenet erejével hatott.

Közvetlen eredményként értékelem, 
hogy a Magyar Hírlap jelenvolt tulaj-
donosa, Széles Gábor, fontosnak 
tartotta, hogy napilapjának szombati 
számában állandó melléklet adjon a 
jövôben tájékoztatást a külföldi ma-
gyarságról, és szorgalmazza a nemzet 
e jelentôs számú és értékû részének 
megismertetését és bekapcsolását a 
nemzet szellemi és anyagi vérke-
ringésébe. Egyetértôen nyilatkozott 
Dippold Pál, a Magyar Hírlap fôs-
zerkesztô–helyettese. Borókai Gábor a 
Heti Válasz folyóirat fôszerkesztôje 
ugyancsak nyitott a külföldi magyarok 
iránt, közölne ausztráliai helyzetrôl 
szóló írást, szívesen tart kapcsolatot a 
Magyar Élettel.

A két lap érdeklôdése azért nagy 
jelentôségû, mert mindeddig, a rend-
szerváltoztatás óta eltelt húsz évben 
ilyen nem volt. Visszautalunk az 
emigráció iránti érdektelenség ellen 
számos alkalommal fellépô dr. Por-
dány László elôadására — amit teljes 
egészében közöltünk a Magyar Élet 
május 29–i számában —, amelyben így 
ítélte el a hivatalos Magyarország 
viselkedését:

„A rendszerváltozás közeledtekor és 
kezdetekor az emigrációban rendkívül 
erôs volt a készség az anyaországhoz 
történô szellemi és fizikai közeledésre; 
sokan ma más szinte elképzelhetetlen 
intenzitású érdeklôdéssel fordultak a 
megújuló és úgymond a kom-
munizmust ól végre megszabaduló 
Magyarország felé. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

JÚLIUS 17.
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NÉVNAPJU-

KON ENDRE ÉS ELEK NEVÛ OLVASÓINKAT.
ENDRE: VALÓSZÍNÛLEG A NÉMET END-

RES, ENDRIS, ENDERS NEVEKNEK, AZ 
ANDREAS NÉMET VÁLTOZATAINAK A RÖVI-
DÜLÉSE. 
ELEK: AZ ISMERETLEN EREDETÛ RÉGI 

MAGYAR VELEK SZEMÉLYNÉVBÔL ERED, 
JELENTÉSE: VÉDÔ.
KÖSZÖNTHETJÜK MÉG: ALEXIA, BÁNK, 

CELINA, CIRIL, LEÓ, MARCELLA, 
OND, SZABOLCS NEVÛ BARÁTAINKAT.
JÚLIUS 18.
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NÉVNAPJU-

KON FRIGYES NEVÛ OLVASÓINKAT.
FRIGYES: A MAGYAR FRIGYES SZÓBÓL 

ALKOTTÁK A 19. SZÁZADBAN A KORABELI 
MAGYAR, DE NÉMET EREDETÛ FRIDRIK 
NÉV HELYETTESÍTÉSÉRE. A FRIDRIK A NÉ-
MET FRIDRICHBÔL ERED, ELEMEINEK JE-
LENTÉSE: BÉKE + HATALOM.
KÖSZÖNTHETJÜK MÉG: ARNOLD, KÁ-

MEA, KAMILL, KAMILLA, MIRKÓ, 
SIMON NEVÛ BARÁTAINKAT. 
JÚLIUS 19.
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NÉVNAPJU-

KON EMÍLIA NEVÛ OLVASÓINKAT.
EMÍLIA: AZ AEMILIUS FÉRFINÉV  NÔIESÍ-

TÉSE.
KÖSZÖNTHETJÜK MÉG: ALFRÉD, AL-

FRÉDA, AMBRUS, ARANKA, AURÉLIA 
NEVÛ BARÁTAINKAT.
JÚLIUS 20.
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NÉVNAPJU-

KON ILLÉS NEVÛ OLVASÓINKAT.
ILLÉS: A HÉBER ÉLIÁS NÉV ÖNÁLLÓSULT 

VÁLTOZATA.
KÖSZÖNTHETJÜK MÉG: ELIÁNA, ÉLIÁS, 

GYÖNGYI, JEROMOS, MARGARÉTA 
NEVÛ BARÁTAINKAT. 
JÚLIUS 21.
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NÉVNAPJU-

KON DÁNIEL, DANIELLA NEVÛ OLVASÓ-
INKAT.
DÁNIEL:  A HÉBER DANIELBÔL. JELEN-

TÉSE: ISTEN A BÍRÁM.
DANIELLA: A DÁNIEL LATINOS-OLASZOS 

NÔIESÍTÉSE.
KÖSZÖNTHETJÜK MÉG: ANGELINA, DA-

LIDA, ELENA, HELÉN, ILMA, JULIET-
TA NEVÛ BARÁTAINKAT. 
JÚLIUS 22.
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NÉVNAPJU-

KON MAGDOLNA NEVÛ OLVASÓINKAT.
MAGDOLNA: A MAGDALÉNA NÉV MA-

GYAROSODOTT ALAKVÁLTOZATA.
KÖSZÖNTHETJÜK MÉG: LIPÓT, MAGDA, 

MANDA, MARICA, VERBÉNA NEVÛ BA-
RÁTAINKAT. 
JÚLIUS 23.
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK NÉVNAPJU-

KON LENKE NEVÛ OLVASÓINKAT.
LENKE: A 19. SZÁZADBAN KELETKEZETT  

MAGYAR NÉVALKOTÁS, A NÉMET LENCHEN 
MAGYARÍTÓ FORDÍTÁSA.  
KÖSZÖNTHETJÜK MÉG: APOLLÓNIA, 
ILA, LABORC, PAULINA, POLLA NEVÛ 
BARÁTAINKAT.

11. ferihegy, 12. tunézia, 13. zalakaros, 14. last minute, 15. fapados, 16. eger-
szalók, 17. párizs, 18. bora bora, 19. bibione, 20. Korfu

Ezerévnyi magyar történelem 
egy kötetben

Ambiciózus vállalkozással jelentkezett az Akadémiai Kiadó: megújult kézi-
könyveik sorozatában Romsics Ignác akadémikus felügyelete alatt készült el a 
Magyarország története címû kötet, amely kronologikus alapon tárgyalva, 
elsôsorban érdeklôdô laikusokkal és középiskolásokkal illetve egyetemistákkal 
szeretné megismertetni a Kárpát-medencei magyarság történetét. 

A Magyarország története elsô fô fejezete a magyarság eredetével és a 
honfoglalással foglalkozik. A második és a harmadik tárgya a középkori Ma-
gyar Királyság története, amelyen belül az Árpád-ház 1301-es kihalása számít 
választóvonalnak. A negyedik az Oszmán és a Habsburg Birodalom közé szorult 
és ezért három részre szakadt Magyarország történetét mutatja be 1526-tól 
1711-ig.

Az ötödik fô fejezet címe: Magyarország a Habsburg Monarchiában, idô-
határai pedig 1711 és 1918. A kötetet záró utolsó nagy egység 1918 ôszétôl a 21. 
évszázad küszöbéig követi nyomon az ország történetét. A kötet nemcsak tör-
ténészi értelmezéseket, hanem forrásszövegeket, térképeket és táblázatokat, 
valamint részletes kronológiát és didaktikusan tagolt bôséges irodalomjegyzé-
keket is tartalmaz.

A könyv alapvetôen kronologikusan tagolt, a fô fejezetek néhány oldalas 
összefoglalással nyitnak, amelyek a kor legfontosabb jellemezôit vázolják, il-
letve annak leginkább emblematikus problémáit villantják fel. A fô fejezeteket 
szintén az idôrend tagolja, ám az alfejezeteken belül már inkább tematikai 
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Újratemették Dobó István 
maradványait

Mintegy 440 év után újratemették Dobó István várkapitányt a szlovákiai 
Dobóruszkán, a Dobó család által épített templomban. 

A egri várvédô kapitányt abban a szarkofágban helyezték el, amelyet Dobó 
István fia, édesapja 1570 körül bekövetkezett halálát követôen alakított ki a 
szentélyben.

 Az újratemetés mintegy kétéves régészeti kutatás eredménye. Fodor Lász-
ló az egri Dobó István Vármúzeum régésze, aki konzulensként vett részt a kuta-
tásban, elmondta: elôször a templom 19. században elkészült kriptájában kezd-
ték meg a kutatást, ugyanis azt feltételezték, hogy Dobó földi maradványai is 
átkerültek a sírboltba, ám a kutatás nem járt sikerrel.

 Ezt követôen bontották fel a szentély padozatát és rá is leltek egy egyszerû 
fakoporsóban eltemetett férfi csontvázának maradványaira. Az embertani 
kutatások azt igazolták, hogy egy 70 év körüli, mintegy 180 centiméter magas, 
köszvényben szenvedô férfi földi maradványait rejtette a faláda.

Az a tény is segítette a személyazonosítást, hogy a szentély déli oldalán leltek 
rá a maradványokra, a templom azon pontján, amely a birtok urát temetkezési 
helyként megillette –– mondta Fodor László.

 Az egri hôst Homa János, az egri önkormányzat kulturális bizottságának 
elnöke búcsúztatta: mint mondta a várkapitány 25-szörös túlerô ellen védte meg 
az ország kulcsát jelentô egri várat. A földi maradványokat egyházi szertartás 
keretében, korabeli ruhába öltözött hagyományôrzôk helyezték a szarkofágba a 
dobóruszkai templomban.

A Balatont keresik a legtöbben 
a Google-on

A Google minden hónapban nyilvánosságra hozza a legnépszerûbb és a 
legnagyobb mértékben növekvô keresô-kifejezések listáját. Az országonkénti 
és témánkénti bontás alapján érdekes trendeket és területi jellegzetességeket 
figyelhetünk meg. 

Érthetô módon, a nyár közeledtével az emberek figyelme a nyaralásra kon-
centrálódik. A legtöbb információt a különbözô szálláslehetôségekrôl, utazási 
módokról és célállomásokról az internet-felhszanálók többsége a keresôkön 
keresztül találja meg. A nyári szezonban a nyaralás témájához köthetô kulcs-
szavak száma értelemszerûen megnô, de az is megfigyelhetô, hogy egy-egy 
adott programra, vagy szolgáltatásra (például borfesztivál, vagy a valutaváltás) 
is gyakrabban keresnek rá ilyenkor –– derül ki a Google [origo]-hoz eljuttatott 
közleményébôl. 

A statisztikák szerint májusban a legnépszerûbb keresôkifejezések 20-as 
toplistájának élén is a Balaton található. Ez nem meglepô, hiszen a Magyar 
Turizmus Zrt. megbízásából készített felmérés szerint a belföldre tartó utazók 
csaknem fele ide szeretne ellátogatni a nyáron. Ehhez kapcsolódóan a listán 
kiemelkedô helyen található még a balatoni szállás, illetve Zamárdi is. Ez utóbbi 
nyilván a közelgô zenei fesztivál miatt keresett kifejezés. 

Akik testi-lelki felfrissülésre vágynak, a hazai wellness szállodákat és él-
ményfürdôket is szívesen felkeresnék. A wellness (legdinamikusabban növek-
vô kulcsszavak között a kilencedik helyen) továbbra is a pihenési egyik legnép-
szerûbb formája. Sokan regenerálódnának olyan gyógyvizükrôl híres településeken, 
mint Hajdúszoboszló, Tiszafüred, vagy az egyre népszerûbb Egerszalók. 

Nemcsak a Magyar Turizmus Zrt. statisztikái szerint, hanem a Google kere-
sési toplistáiban is a legnépszerûbb külföldi nyaralási célpont Horvátország. A 
ranglistából jól látható, hogy Horvátország térképe és a gyönyörû történelmi 
város, Trogir is nagyon érdekli az internetezôket. 

A lista alapján megállapítható, hogy a magyarok körültekintôek, és nem csak 
maga a nyaralóhely érdekli ôket, hanem annak megközelítése, az útvonalter-
vezés is. Jó látni, hogy a nyaralás alatt biztonságukat sem hagyják figyelmen 
kívül, hiszen sokan gondolnak az utasbiztosításra, bár kétségtelen, hogy a 
biztosítást kötôk aránya még messze nem éri el a nyugat-európai országokét. 
Megfontoltságról árulkodik az is, hogy a valutaváltásról és valuta árfolyamokról 
még itthon tájékozódnak az emberek.

Sokan gondolkodnak pénztárcakímélô nyaralásban, valószínûleg ezért ke-
resnek rá annyian a last minute ajánlatokra, az üdülési csekkre és a fapados 
repülési lehetôségekre.

A legnépszerûbb kulcsszavak
1. balaton, 2. útvonaltervezô, 3. horvátország, 4. strand, 5. etyek, 6. nyaralás, 

7. balatoni szállás, 8. utasbiztosítás, 9.last minute, 10. kréta, 11. horvátország 
térkép, 12. zakynthos, 13. zamárdi, 14. hajduszoboszló, 15. fürdôruhák, 16. 
valutaváltás, 17. trogir, 18. málta, 19. lakókocsi, 20. tiszafüred

A legdinamikusabban növekvô kulcsszavak
1. útvonaltervezô, 2. üdülési csekk, 3. horvátország, 4. utazási irodák, 5. nya-

ralás, 6. valuta árfolyam, 7. dubai, 8. görögország, 9. wellness, 10. hajdúszoboszló, 
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HÍREK Szalonspicc
Gyarmati Mihály, a szocialisták sza-

bolcsi irodavezetôje berúgott a múlt-
kor. Sokakkal történik ilyen, ám Miska 
ezek után beült az autójába, s mindjárt 
össze is tört két másikat, aztán majd-
nem behajtott egy virágbolt kirakatába. 
(Állítólag begóniáért indult…)

A virágbolt alkalmazottja nem lett 
vidám, sôt, kihívta a rendôröket, akik 
megállapították, hogy az MSZP-iroda-
vezetô bizony be van rúgva, de kegyet-
lenül. (Ehhez nem kellett túl nagy 
rendôri jártasság, ugyanis említett 
Miska az igazoltatáskor éppen aludt.)

Mihályt –– amikor már állni tudott –– 
elôállították, s arról kérdezgették, ho-
gyan ivott meg mennyit. Itt jöttek az 
ellentmondások. Ô nem tagadta, hogy 
szeszt fogyasztott, de hozzátette: csu-
pán a történtek után, ijedtében. Erre a 
verzióra késôbb a virágbolt tulajdono-
sát is rá akarta venni, de az hallani sem 
akart errôl, sôt a „meggyôzésrôl” hang-
felvételt is készített.

A megyei bíróság három év felfüg-
gesztett börtönbüntetést javasolt Mis-
kának, aki a hamis tanúzásra való fel-
hívást elismerte, ám az ítéletet 
eltúlzottnak tartotta, ezért fellebbe-
zett.

Gyarmati Mihály esete nem döbben-
tette meg a nyírségi szocialistákat, er-
refelé ugyanis történelmi gyökerei 
vannak az MSZP-s hôbörgéseknek, a 
régió nagylegénye most az éppen reg-
náló pénzügyminiszter, Veres János, 
akirôl valószínûleg megemlékezik 
majd a hálás utókor (bár nem úgy, aho-
gyan azt excellenciás Jankó szeretné). 
Most szerepcsere van: Mihály a Jani. 

Hazai „mûgyûjtôk”
Nem magasan képzett mûgyûjtôbri-

gád lopta el a nagykállói II. Rákóczi 
Ferenc-, illetve a nyíregyházi Vécsey 
Károly-szobrot a közelmúltban. A 6,25 
millió forintra becsült alkotások nagy 
részét ugyanis (feldarabolva) negyven-
ezerért adták el egy nyírbátori utcán 
biciklit toló romának. A többit Nyír-
telken próbálták meg értékesíteni, ám 
közben a rendôrség nyakon csípte az 
elsô- és másodrendû vádlottat. A har-
madrendû meg hamarosan jelentke-
zett.

A megyei bíróság gyorsított eljárásá-
ban az elsôrendû vádlott L. László, a 
szellemi agytröszt négy év fegyházbün-
tetést kapott, két beosztottja három, 
illetve egy év két hónapi börtönbeutalót 
vehetett át, még nem jogerôsen. A vé-
delem szerint az elkövetôk nem ismer-
ték személyesen Rákóczit és Vécseyt, 
csak a hazai fémkereskedést kívánták 
fellendíteni. A vád viszont azzal érvelt, 
hogy újabban ijesztôen nagy az ér-
deklôdés a fémkészítmények iránt. A 
dologban az a legelszomorítóbb, hogy 
Rákóczi is, Vécsey is egy olyan hazáért 
küzdött –– kényszerült számûzetésbe, 
végezte bitón ––, amely most még az 
emléküket is kiárusítja. Csak remélni 
lehet, hogy L. Lászlóék nem kapnak 
szobrot ebben a hazában. Nyomuk 
legfeljebb a börtönnaplóban marad.

Pilhál György
(Magyar Nemzet) 

tagolással találkozhatunk. A szerzôk kiemelten fontosnak tartották azt is, hogy 
elrugaszkodjanak a politikatörténet domináns jellegétôl, így a gazdasági- és 
társadalmi viszonyok alakulása mellett a szellem — és mûvelôdéstörténet feje-
zeteibe is bepillanthatunk, illetve a hazai eseményeket minden alkalommal 
elhelyezhetjük a megfelelô nemzetközi kontextusban is.

Az Akadémiai Kiadó ismertetése szerint „mivel a kötet tárgya nem a ma-
gyarság, hanem a mindenkori Magyarország története, az ország területén lakó 
nem magyar etnikai csoportok múltjára és a nemzetiségi kérdésre ugyancsak 
nagy hangsúly helyezôdik. Az 1920 után kisebbségi sorba került magyarság 
története viszont csak annyiban tárgyaltatik, amennyiben közvet-lenül 
kapcsolódik a trianoni ország történetéhez.” A szerzôk ( Bálint Csanád, Font 
Márta, Katus László, Kubinyi András, Pálffy Géza és Romsics Ignác) a 

saját korszakukra vonatkozó megbízható tudásanyag összefoglalására és 
közérthetô prezentálására törekedtek. Vitába szállnak a tudománytalan 
nézetekkel, és jelzik a sajátjuktól esetleg eltérô más szakmai álláspontokat.

„Bár ideológiai-politikai szempontból maguk sem értenek mindenben egyet, 
összeköti ôket a szakma szabályainak ismerete és feltétlen tisztelete, valamint 
az emberi történelem végsô kérdéseinek tudományos megválaszolhatatlanság
ába való belenyugvás” –– hangsúlyozza az Akadémiai Kiadó, amelynek szán-
déka szerint a kötet hasznos segédeszközt jelenthet nemcsak a középiskolások-
nak, egyetemi hallgatóknak és az oktatóknak, hanem a szélesebb olvasóréteg 
számára is. 

A könyv elôszavában Romsics Ignác azt is bemutatja, hogy a munka minden 
szinten illeszkedik abba a 19. század közepe-második fele óta tartó hagyo-
mányba, amely kiemelt céljának tartotta az ország története összefoglaló 
jellegû szintézisének megalkotását. Így Szilágyi Sándor tízkötetes vállalko-
zása mellett olvashatunk Hóman Bálint és Szekfû Gyula fellépésérôl, vagy 
éppen Andics Erzsébet marxista ideologizálásról is.

A NEW 

SHOW!

BOOK
NOW!
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Sajnos elmulasztottuk ennek az ér-

demi fogadását és viszonzását. A 
nyugati magyarságot, benne a szo-
rosabb értelemben vett politikai ér-
deklôdésû emigrációt, jelentôségén 
alul kezeltük; néhány kezdeti tétova 
próbálkozástól eltekintve gyakor-
latilag elhanyagoltuk.”

Ha lesz (hiszen kell hogy legyen!) 
változás, akkor az ilyen elutasításnak, 
ma már egyértelmûen a nemzet egy 
jelentôs része elutasításának, nem 
szabad megtörténnie. Ellenkezôleg, 
súlyának megfelelôen, alkotmányos 
megerôsítéssel (mint a nemzet része), 
miniszteri szinten kell ezzel a fel-

Lakitelek, a mezei parlament... 
adattal foglalkozni. Erre már most fel 
kell készülni, és örömmel látjuk, hogy 
a Magyar Fórum Egyesület a fontos 
faladatok között kezeli.

A Magyar Hírlap rovatának szer-
kesztése, másszóval az emigráció 
hangjának magyarországi megjele-
nése, és a külföldi magyar szervezetek 
bekapcsolása ebbe a megjelenítésbe, 
egyazon feladat. És mint, legsür-
gôsebb, máris folyamatba lépett.

Felfoghatjuk ezt a késôn érkezô ér-
deklôdést az elmaradt vagy felemásra 
sikerült rendszerváltás valamilyen 
helyreigazítása egyik feladataként. 
Vagy inkább kötelességeként. 

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ WANTIRNAI 

EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk 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)

Júliusi istentiszteleteink 
 hátralévô sorrendje:

Július 20-án, vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Az istentisztelet után szeretetvendégség, beszélgetés 

a templom alatti helyiségben.
Mindenkit szeretettel hív és vár gyülekezetünk.
Érdeklôdés dr. Kósa Géza gondnoknál, 

telefon 9877-1006 vagy 9596-6991 

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

Level 13 / 250 Queens Street Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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Margit királylány elsô zárdájaMária görög császári hercegnô és IV. 
Béla király leánya, Margit a magyar 
történelem egyik legnehezebb pillana-
tában született. Szülei 1241 nyarán az 
országot elözönlô tatár horda elôl a 
dalmáciai Trau (ma: Trogir) várába 
menekültek, a következô év tavaszán 
már itthon –– a hagyomány szerint a 
felvidéki Znió várában –– jött világra 
Margit. Nevét Antiochiai Szent Margit 
után kapta, akinek fejereklyéjét nagy-
apja, II. András király magával hozta a 
Szentföldrôl. A vértanú szüzet hazánk-
ban Patrona Regniként tisztelték. A 
legnagyobb vész idején fogant Árpád-
házi Margitot királyi szülei megszüle-
tése elôtt Isten szolgálójának aján-
lották fel kiengesztelésül, így a 
királykisasszonyt már hároméves ko-
rában a veszprémi domonkos apácák 
kolostorába költöztették.

A Szent István kori királynéi vár 
alatti völgyben 1240-ben alapította az 
apácakolostort Benedek veszprémi 
püspök a dömés szerzetesrend nôvérei 
számára. Az építkezést két évig aka-
dályozta a tatárjárás, a befejezést pon-
tosan meghatározza Margit megérke-
zésének idôpontja: 1245. A borostyán 
benôtte fehér mészkôszikla –– a Be-

ját mutatja: teljes belsô hossza 30 mé-
ter, szélessége 7,5 méter –– az arányuk 
pontosan 4:1. A hajótól keletre álló, 
szûkület nélküli szentély a nyolcszög 
három oldalával záródik. Eredetileg 
egyenes harántfalban végzôdött, és 
síkmennyezet fedte az épületet, a tám-
pillérek a késôbbi, Mátyás kori átépí-
tés nyomait mutatják, amikor érett 
gótikus stílusban átalakították a klast-
romot és beboltozták a templomot. A 
nyugati kaput a terepszint nagy kü-
lönbsége miatt emelt támfal tövében 
lévô keskeny járaton lehet megköze-
líteni, a hosszú szentélybe a kereszt-
folyosó felôl nyílik a déli oldalon be-
járat. Vele szemközt a másik ajtónyílás 
keskeny kápolnába vezet, amelyet 
talán a királylány magánkápolnájának 
szántak. Ez utóbbi az 1936. évben vég-
zett régészeti feltáráskor került elô, 
szintén akkor sikerült tisztázni a kolos-
tor megmaradt alapjaiból az épület 
egykori szerkezetét és alaprajzát. A 
hálóboltozat idomtéglákból készült, 
amelyek faragott kô konzolokon nyu-
godtak, ezeken kívül számos töredék 
és egyéb tárgy került napvilágra az 
1490 körüli érett gótikus és korai rene-
szánsz stílusban történt renoválásból. 
A leleteket a veszprémi Bakony Mú-
zeumban ôrzik.

A pompás klastrom a törökök 1541. 
és 1552. évi támadásakor dôlt romba. 
Késôbb házakat építettek mellé, elfed-
vén ezzel a négyszögletû kerengô-
udvart és a déli traktust. Most szép, 
parkos környezetben látható a restau-
rált rom a Szent Margit nevét viselô 
téren. 1252-ig lakott az Alexandriai 
Szent Katalin tiszteletére felszentelt 
zárdában a kis királylány, ekkora ké-
szült el az új fôváros, Buda közelében, 
a Nyulak szigetén az új kolostor a 
Domonkos-rendi apácák számára, 
ahová a tízéves Margitot ünnepélyesen 
átköltöztették. Ott töltötte el az életé-
bôl hátralévô tizenkilenc esztendôt 
Krisztus jegyeseként, aszketikus le-
mondással a földi örömökrôl, misz-
tikus, a szentek közösségéhez méltó 
hitben. Már veszprémi nevelôje, a bol-
dogként tisztelt, stigmatizált Ilona nô-
vér elôkészítette útját unokanôvére, 
Árpádházi Szent Erzsébet követésére, 
amelyet Margit a szentek közösségé-
hez méltó hittel követett. Életének re-
gényes feldolgozását Gárdonyi Géza, 
Kodolányi János és Krúdy Gyula tol-
lából ismerjük. A remekírók közelebb 
tudták hozni a XX. század emberéhez 
ezt a nyolc évszázada élt liliomszálat, 
mint a római egyház valamennyi fé-
nyes ceremóniája.

Ludwig Emil 
(Magyar Nemzet)

nedek-hegy –– tövében, a Séd partján 
található zárda megmaradt szentély-
fala és a zárda helyiségeinek feltárt 
alapjai híven ôrzik a XIII. század 
derekának emlékét. Az épületegyüttes 
északi oldalán elhelyezkedô templom 
a kolduló szerzetek jellegzetes formá-

“Szalai is everything a Gypsy violinist should be, playing with swooning ardour and 
gorgeous tone. But the joy is in the total experience. This is a must see event, whatever 
your musical tastes. There is nothing like it in Australia”

–  Sydney Morning Herald
“Glorious night with the Minstrels of Magic” - Sydney Morning Herald
Antal Szalai is considered the best gypsy violin soloist in the world and the recipient 

of the coveted “Ferenc Liszt Award” in 2005. He and his Gypsy band have performed 
extensively worldwide at all major Concert Halls and Arts Festivals.  This is their sixth 
Australian tour and the most extensive touring schedule – over 80 concerts nationally. 
Antal Szalai and his band of virtuoso soloists have put together an specially-created new 
show to coincide with a new international CD release. 

Antal Szalai comes from a family of gypsy musicians. He studied the violin at the 
Bela Bartok Conservatory of Music in Hungary, and then in 1967 joined the Honved 
Ensemble, a musical organisation which comprises a symphonic  orchestra, a folk 
dance troupe, a choir and a gypsy orchestra. This ensemble was supported by the Hun-
garian Government and the Hungarian National Army. He became leader of the Hun-
garian Gypsy Orchestra in 1969.

Antal Szalai explains the origins of the gypsy band: “Gypsy songs began with primi-
tive rhythms. About 300 years ago, the tradition of the gypsy band started and the band 
then comprised a violin, a viola, a cello and a cimbalom”. The traditional Cimbalom is a 
large-stringed instrument in the zither category with trapezoidal soundboard. The 
strings are divided in a total of 35 groups, that makes it possible to achieve a range of 
four octaves. This instrument allows highly-skilled playing with articulated notes with 
very rapid staccatos.

DIRECT FROM HUNGARY
ANTAL SZALAI and his GYPSY BAND

A NIGHT IN BUDAPEST AND VIENNA
“GYPSY MUSIC AT ITS BEST”

Their repertoire not only consists of the Hungarian Csardas music, but instead in-
cludes classical pieces the likes of Liszt’s Hungarian Rhapsody, Brahms’ Hungarian 
Dances, pieces from the members of the Strauss family, and traditional Hungarian ru-
ral folk music. Their earthy, native energy is destined to thrill audiences. Gypsies are 
noted for their sensitivity to music – the Australian audiences will be treated to a night 
of virtuoso showstoppers.

A Hungarian proverb says that “you can make a peasant drunk on a glass of water 
when a Gypsy violin is playing”.

The Gypsy way of making music is best explained by Antal Szalai: “The gypsies are 
very temperamental people......and gypsy music comes from the heart. There is a lot of 
feeling and it is romantic. Also, they play with a different sort of rhythm that is more 
interesting”.

“Searing virtuosity, high drama and rampant entertainment value..... richer for the 
experience” – Sydney Morning Herald

Come and hear the evergreen traditional Hungarian and International Gypsy melo-
dies as well as some of the most popular highlights from the world of operetta. You will 
not be disappointed. 

Emlékévvel ünneplik Szent Pál 
születésének 2000. évfordulóját

A Szent Pál-évben az apostol születésének 2000. évfordulóját ünneplik, ugyanis 
Pál a történeti kutatások alapján valószínûleg Kr.u. 8-ban született Tarsusban, a mai 
Törökország délkeleti részén - mondta Tarjányi Béla teológus a vasárnap kezdôdött 
emlékévvel kapcsolatban. 

A katolikus egyházfô által meghirdetett nemzetközi Szent Pál-év június 29-tôl, 
azaz Péter és Pál napjától (egyúttal Szent Pál vértanúságának feltételezett napjától) 
2009. június 29-ig tart, az emlékünnepségekhez a protestáns egyházak is csatla-
koztak - közölte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem újszövetségi tanszékének 
vezetôje. Péter és Pál napja azért esik egyazon idôpontra a naptárban, mert  az 
egyház ezzel is szeretné hangsúlyozni, hogy Pál szerepe legalább akkora jelentô-
ségû, mint Péteré, az elsô pápáé. Szent Pál, akit a népek közötti hittérítô tevékeny-
sége miatt a nemzetek apostolának is neveznek, teljesen egyenrangú a katolikus 
felfogás szerint Jézus 12 tanítványával, attól függetlenül, hogy személyesen soha 
nem találkozott vele.

 Pál alakja azzal is kiemelkedik apostoltársai közül, hogy az ô élettörténete a 
legismertebb, mert a Szentírás Apostolok cselekedetei címû könyve kizárólag az ô 
hittérítô tevékenységérôl szól, más missziós tevékenységére nem szentel egy egész 
könyvet a Biblia. Emellett a Szentírás szerzôi közül ô írta a legtöbb hiteles, kanoni-
zált fejezetet. Mûködésének köszönhetôen alakultak ki az elsô ôsegyházi közösségek 
azokon a területeken, ahol az ott élôket megtérítette - közölte a tanszékvezetô.

Születésének napját csupán hozzávetôlegesen lehet kikövetkeztetni az Újszövet-
ségbôl. Itt ugyanis megemlítik, hogy Achaia római provincia helytartója, Gallio 
fogadta térítô útja során. A prokonzul egy felirat alapján Kr.u. 51-ben töltötte be ezt 
a tisztséget, a történészek ebbôl visszaszámolva valószínûsítik Szent Pál születési 
évének Kr.u. 8-at.

Szent Pál élettörténetérôl Tarjányi Béla kifejtette: eleinte rabbiként a zsidó hitet 
védelmezte a keresztényekkel szemben, olyannyira, hogy még a római birodalom 
határain kívülre is üldözte ôket. Miután Jézus látomásban megjelent neki, keresz-
tény hitre tért, ez volt a nevezetes „pálfordulás”. Ezután ugyanakkora vehemen-
ciával, amekkorával addig üldözte a kereszténységet, Krisztus vallását kezdte 
hirdetni a Földközi-tenger keleti partvidékén.

Missziós tevékenysége húsz évig, Kr.u. 65-ben bekövetkezett haláláig tartott, en-
nek során eljutott a Közel-Keletrôl egyes feltételezések szerint egészen Hispániáig, 
utóbbi területen azonban nem aratott sikert. Járt a római birodalom több tartományi 
székhelyén, így Athénben, Thesszalonikiben (ami késôbb ortodox központtá vált), 
Philippiben, Korinthoszban és Bereában, de a mai Törökország területén is, többek 
között Laodiceában, Ikoniumban és Efezus térségében.

Pál apostol élete utolsó éveiben az Égei-tenger vidékén térített, ott fogták el a 
római katonák, mivel akkor még üldözött vallás volt a kereszténység. Elsô fogságá-
ból megszökött, majd másodszor is börtönbe került, halálra ítélték. Mivel római 
állampolgár volt, nem keresztre feszítették, hanem lefejezték Róma határában. A 
katolikus legenda szerint a levágott fej hármat ugrott, s ott három forrás kelet-
kezett, ami a mai napig is létezik.

Halálának feltételezett helyszínén épült meg a Falakon Kívüli Szent Pál-bazilika, 
ahol sírja is található. A székesegyház rövid idôn belül zarándokhellyé vált. Az ide 
látogatók XVI. Benedek pápa dekrétuma szerint teljes búcsút, azaz bûneik alóli 
feloldozást kapnak. Ugyanígy Szent Pál születési helye, Tarsus is zarándokok cél-
pontja lett.

A tevékenységének eredményeként létrejött több ôsegyházi közösség lelki 
gondozására is nagy gondot fordított Szent Pál. Ez lett a 3-4. században a 
kereszténység térhódításának kiindulási területe, majd amikor Nagy Konstantin 
római császár (306-337) Kr.u. 313-ban kiadta a keresztény vallásszabadságot 
hirdetô milánói ediktumot, megindult a kereszténység térhódítása a Pál által 
megtérített területekrôl a Földközi-tenger nyugati partvidékén is. 

Michael Sándor & Associates
Barristers and Solicitors

Sándor Miklós (Krsztekanits)
magyarul beszélô ügyvéd vezetése alatt.

Képviselet peres ügyekben
Örökségi ügyek intézése
Adósság behajtása
Végrendeletek készítése
Tanácsadás minden ügyben

ÚJ CÍM:
Level 4, 227 Collins Street, Melbourne Vic. 3000
Telefon: (03) 9650-7574       Fax: (03) 9650-7761

E-mail: enquiries@msandor.com
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Két pokolgépet talált a szlovák rend-

ôrség Horváth György alkotmány-
bíró révkomáromi házának udvarán. 
Az egyik bomba állítólag távirányítású 
volt. A Vladimir Meciar vezette kor-
mánypárt régóta el akarja mozdítani 
posztjáról a magyar alkotmánybírót, 
akinek visszahívását a szlovák államfô 
is megtagadta.

Noha a szlovák rendôrség még nem 
nyilatkozik, már bizonyos, hogy kora 
este két pokolgépet találtak a szlovák 
alkotmánybíróság egyik magyar nem-
zetiségû bírájának udvarán Révkomá-
romban. Ezt maga Horváth György is 
megerôsítette, jóllehet egyelôre nincs 
információja arról, milyen riasztás 
alapján szálltak ki a rendôrök a Rév-
komárom történelmi városközpont-
jában, a Selye János Egyetem egyes 
részlegeinek is helyt adó Tiszti Pavilon 
szomszédságában álló családi házához. 
A rendôrök és a tûzszerészek egy 
bokor tövében fedezték fel a két 
robbanószerkezetet. Úgy tudni, az egyik 
szerkezet távirányítással mûködik.

Horváth György neve hosszabb ideje 
gyakran szerepel a médiában. A Vla-

dimír Meciar vezette kormányerô, a 
Néppárt-HZDS kitartóan törekszik ar-
ra, hogy Horváthot eltávolítsák a talá-
ros testületbôl. Azért tartják alkalmat-
lannak, mert az alkotmánybírót 
tizenkét évvel ezelôtt adócsalásért 
ítélte el a bíróság, de ez még Horváth 
kinevezése elôtt elévült. Ennek ellené-
re egyes körök kitartóan küzdenek az 
eltávolításáért. Korábbi sajtóinfor-
mációk szerint Horváth helyébe a je-
lenlegi kormánykoalíció egyik embe-
rét szeretnék beültetni, mert úgy a 13 
bíróból álló testületben „a koalícióhoz 
közelinek vélt bírák kerülnének több-
ségbe”.

Horváth György visszahívását az ál-
lamfô, Ivan Gasparovic is megta-
gadta, mondván: nem azért, mert 
ismeri ôt, s mert a hallgatója volt a jogi 
karon, hanem azért, mert elévült bün-
tetés senkinek sem róható fel. Így 
nincs olyan jogszabály, amelynek 
alapján leválthatná az alkotmánybírót. 
Idôközben az alkotmánybíróság elnö-
ke is távozásra szólította fel Horváth 
Györgyöt, de ô ennek nem tett eleget, 

mert jómaga sem látja jogi alapját 
annak, hogy távoznia kelljen.

Az akár egy toronyház lerombolásá-
hoz is elegendô erejû robbanószert a 
tûzszerészek Pozsonyba szállították. 
Noha olyan információk láttak napvi-
lágot, hogy a rendôrség titkosszolgálati 
információk alapján szállt ki a hely-
színre, ezt egyelôre senki, így maga 
Horváth György sem tudta megerôsí-
teni. 

* * *
Vád alá helyezték Szolvákiában azt az 

54 éves férfit, akit a rendôrség azzal 
gyanúsít, hogy ô helyezett el nagy 
mennyiségû robbanóanyagot a ma-
gyar származású Horváth György 
szlovákiai alkotmánybíró révkomáro-
mi portáján. Martin Korch, az orszá-
gos rendôr-fôkapitányság szóvivôje 
csütörtökön közölte: a gyanúsított, M. 
Árpád révkomáromi lakos elleni vá-
demelés még megtörtént.

A vizsgálóbíró indítványa alapján a 
gyanúsított a továbbiakban börtönben 
várja ki a bíróság ítéletét, és ha bebi-
zonyosodik, hogy ô volt a tettes, akkor 
háromtól nyolc évig terjedô börtön-
büntetésre ítélhetik. Az üggyel kapcso-
latosan a rendôrség csak akkor közöl 
újabb információkat, ha azok már nem 
veszélyeztetik a nyomozást — jelezte a 
szóvivô.

A nyomozás szerint ugyanakkor va-
lószínûsíthetô, hogy az akár nyolceme-
letes épület ledöntéséhez is elegendô 
robbanóanyagot — semtexet és TNT-t 
— nem az alkotmánybírónak szánták. 
Horváth az üggyel kapcsolatban egye-
lôre semmilyen hivatalos tájékoztatást 
nem kapott, ezért arról a vádemelés 
hírének ismeretében sem kívánt nyi-
latkozni.

A pokolgépet kora este találták meg a 
rendôrök. Az esetet követôen az azóta 
megjelent sajtóértesülések arról szól-
tak, hogy a robbanóanyagot a tágas 
Duna-parti portán a Horváth veje által 
üzemeltetett autószerviz és autómosó 
egyik alkalmazottja helyezte a bokrok 
alá, vélhetôen azzal a szándékkal, hogy 
leszámoljon egyik kollégájával, akivel 
— nem tudni, milyen természetû — né-
zeteltérése volt.

* * *
A Vajdasági Magyar Szövetség is 

részt vehet az új szerb kormányban, 
amelynek a vezetésére Mirko Cvet-
kovic eddigi pénzügyminisztert jelölte 
ki Boris Tadic államfô.

Az elnöki hivatal közleménye szerint 
az ország irányítására a Tadic Demok-
rata Pártja (DS) köré szervezôdött 
pártkoalíció, a szocialisták vezette há-
rompárti csapat, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) és az Európai 
Szandzsákért nevû, dél-szerbiai bos-
nyákokat képviselô párt szövetkezett. 
A tíz pártnak összesen 128 képviselôje 
van a 250 tagú belgrádi parlamentben, 
de az európai integrációval összefüggô 
kérdésekben számíthatnak a liberáli-
sok 13 képviselôjének támogatására 
is.

Az új belgrádi kormány a hét végére 
alakulhat meg, ha a parlamentnek ad-
dig sikerül elfogadnia az ehhez szük-
séges törvényeket. Formálódását az 
utóbbi napokban az lassította, hogy a 
koalíciót vezetni hivatott DS vezetésén 
belül alakultak ki ellentétek a leendô 
miniszterelnök személyét illetôen.

Az egyszemélyi döntésre feljogosított 
Boris Tadic pártelnöknek két jelöltje 
volt, Mirko Cvetkovic és Vuk 
Jeremic eddigi külügyminiszter, ám a 
legszûkebb pártvezetés túlnyomó 

A „kis brigantik” 
függetlenségi nyilatkozata 

1. rész
Ahogy közeledik a Csehszlovák Köztársaság kikiáltásának 90. évfordulója 

(1918. október 18), a történelemkönyveket és dolgozatokat böngészô amatôr 
történész kis meglepôdéssel veszi tudomásul, hogy alig fél évvel a szülés után 
a „mintakép demokrata” újszülöttrôl a nagy brit demokrácia kormányfôje, 
Lloyd George „leszedi a keresztvizet” és a csehszlovák függetlenségi nyilatkozat 
aláiróit kis brigantiknak nevezi.

De mielôtt a párizsi béketeremtôk tanácskozásaira kitérnénk, az említett 
manifesztum tartalmával is érdemes foglalkozni, már csak azért is, mert min-
ket magyarokat (nem a magyar uralkodó osztályt, hanem minden magyart) is 
megemlít. A minket fôképpen érintô paragrafus magyar forditása:

„Mi követeljük azt a jogot, hogy Csehország újra egyesüljön szlovák testvé-
reivel, Szlovákiával, ami (már Szlovákia) egykor a mi nemzetállamunk része 
volt, amit elszakítottak a mi nemzetünk testébôl, és ötven évvel ezelôtt bekebe-
leztek a magyarok a magyarok államába s akik (már a magyarok) az elnyomott 
fajokat kimondhatatlan erôszakkal könyörtelenül elnyomták, elvesztettek 
minden erkölcsi és emberi jogot arra, hogy sajátmagukon kívül másokon is 
uralkodjanak.”

Erre a paragrafusra az elsô reagálás egy bizonyos csodálkozás és elismerés 
a miatt, hogy egy rövid paragrafusba ennyi történelem hamisítást sikerült be-
gyömöszölni. Ezt két csoportra oszthatjuk, arra, amirôl beszélnek, és arra, amit 
elhallgatnak.

De kezdjük el a Szlovákia fogalommal. Ormos Mária történész a Padovától 
Trianonig címû könyvében megemlít egy terjedelmes tanulmányt, amit a fran-
cia külügyminisztérium 1918. november 20-án készített. A tanulmány Szlová-
kiával kapcsolatos elsô részében többek között ez olvasható: „Szlovákia nem 
egyéb, mint egy mítosz. Észak-Magyarország szlovák törzsei sohasem alkottak 
államot, típusuk sem egységes, faluról falura változnak.” A továbbiakban le-
szögezi: „Az igazán szlovák lakta területeket a Garam vonaláig korlátozhatjuk, 
az ettôl keletre fekvô területeken mindig csak kisebbségben éltek. Liptó, Zó-
lyom, Trencsén hegyes vidékei a valóban szlovák földek.” És végül a következ-
tetés: „Az általunk meghúzott etnográfiai vonal sehol sem érinti a Dunát, amely 
máig megmaradt magyar és német folyamnak. Nem foglalja magában Po-
zsonyt sem, amelynek üzemeiben dolgoznak ugyan szlovák munkások és 
amelynek piaca odavonzza a környék szlovák parasztjait, de ahol 42 németre és 
40 magyarra mindössze 14 szlovák jut. Pozsony nem szlovák fôváros — állapitja 
meg a tanulmány szerkesztôje —, ha van ilyen, úgy az Turócszentmárton”.

Szlovákia mint politikai, etnográf és földrajzi fogalom soha nem létezett, 
csak a 19. század vége felé bukkan fel, mint a pánszláv mozgalom egyik ága-
zata.

Ha már Pozsonynál tartunk, akkor megemlíthetjük, hogy a cseh és tót 
„demokraták” uralma alatt Pozsony német, magyar és zsidó lakosságát kitele-
pítették, vagy elüldözték, és a volt magyar-német város, ahol a tótok a 19. szá-
zad végén csak trógermunkát végeztek, ma teljesen tót jellegû, a lakosság 92 %- a 
tót. Nemrég a 2. Szlovák Köztársaság a Pressburg és Pozsony neveket kitiltotta 
a tankönyvekbôl Kassával együtt, még a magyar nemzetiségi iskolák magyar 
tankönyveiben is csak Bratislavát és Kosicét szabad kinyomtatni.

A kiûzött pozsonyi németek, magyarok és zsidók számára a megszokott köz-
mondás „Adj a tótnak szállást, kiver a házadból”, egy ilyesfajta változattá 
alakult: „A tót Hitler vagy Benes segítségével kiver a házadból”. 

(Folytatjuk)  
VESSZEN TRIANON !

Kroyherr Frigyes



többsége Bojan Pajtic vajdasági kor-
mányfôt támogatta. Az újabb elnöksé-
gi tanácskozást követôen született 
meg a Mirko Cvetkovic jelölésérôl 
szóló döntés.

A VMSZ azért vesz részt a DS mögé 
felsorakozó parlamenti többség létre-
hozásában, mert elengedhetetlennek 
tartja, hogy Európa-barát, demokrati-
kus, az európai integrációt szem elôtt 
tartó kormánya legyen Szerbiának —
nyilatkozta Pásztor Bálint, a szerb 
parlament hét tagból álló nemzeti 
kisebbségi képviselôcsoportjának ve-
zetôje. Az, hogy a legnagyobb dél-
vidéki magyar párt minisztert is de-
legál-e a kormányba, a további 
egyez-tetések függvénye, miként az is, 
hogy milyen pozíciókhoz jut 
Vajdaságban, ahol két legfôbb célja a 
szabadkai pol-gármesteri, illetve a 
tartományi par-lamenti elnöki tisztség 
elnyerése.

* * *
A magyarok nem lépnek be az új 

szerbiai kormánykoalícióba, ha nem 
kapnak komolyabb ajánlatot a demok-
ratáktól. Pásztor István nem zárja ki, 
hogy nem adják meg a támogatást a 
kormánytöbbségnek. 

Miután Boris Tadic szerb elnök 
Mirko Cvetkovic eddigi pénzügymi-
nisztert bízta meg kormányalakítással 
és nagyjából körvonalazódott a tárcák 
felosztása is, nem várt akadály gördült 
az új belgrádi kabinet felállítása elé: a 
Magyar Koalíció elutasította a felkí-
nált kormányalelnöki posztot. Pásztor 
István VMSZ-vezetô a belgrádi sajtó-
nak nyilatkozva hangoztatta: a pusztán 
a regionális együttmûködés felügyele-
tére korlátozott megbízatás egyszerû-
en megalázó a magyarok számára, és 
azt jelzi, hogy egyesek nem akarják 
bevonni ôket a kormányzásba, hanem 
csak a dísznövény (vagy az ô szavaival: 
a fikusz) szerepét szánják nekik a 
kabinetben. Ezért Tadic elnök újabb, 
méltányosabb ajánlatára várnak, de 
valójában már nem is számítanak rá, 
hogy belépjenek a kormányba. A 
szabadkai politikus azt sem zárta ki, 
hogy a négytagú magyar frakció nem 
támogatja a kormány megválasztását. 

Az Európai Szerbiáért tömörülés és a 
Szerbiai Szocialista Párt (SPS) vezette 
csoport együttesen csupán 122 mandá-
tummal rendelkezik a 250 tagú tör-
vényhozásban, tehát nem nélkülözheti 
a nemzeti kisebbségek támogatását. 
Pásztor István elmondta, hogy a ko-
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azért nem szerezhették meg a legma-
gasabb katonai rendfokozatot, mert a 
törvények kizárják harcoló alakulat-
ban való szolgálatukat. Márpedig a 
legmagasabb rangok –– köztük a négy 
csillaggal járó vezérezredesi rendfo-
kozat –– megszerzéséhez az amerikai 
hagyományok szerint a harcmezôn 
keresztül vezet az út. Ez a korlátozás 
továbbra is érvényben marad, de 
Dunwoody esetében kivételt tettek a 
döntéshozók.

* * *
A firenzei városi tanács indítványa 

eltörölte a Dante ellen 1302-ben hozott 
ítéletet, amelyben halálbüntetéssel fe-
nyegették meg, ha még egyszer bete-
szi a lábát a városba. A feloldozást a 
városi tanács 19:5 arányú szavazata 
hozta meg. Firenze polgármestere 
ezért hamarosan a város legmagasabb 
kitüntetését adományozza posztumusz 
a költônek, illetve hivatalosan is beje-
lentik a büntetés eltörlését.

Az ítélet akkor számûzetésbe kény-
szerítette a poétát, aki következô 20 
évét a félszigeten vándorolva töltötte, 
és végül 1321-ben Ravennában hunyt 
el. Számûzetése során írta meg az 
Isteni színjátékot, három részes uta-
zását a pokolban, purgatóriumban és 
mennyországban.

Dante 1265-ben egy firenzei nemesi 
családba született, így a pápaság és a 
Német-római császár hívei közti állan-
dó küzdelemben nôtt fel. Részt vett a 
város függetlenségéért folytatott küz-
delmekben, és 1300-ban a város egyik 
vezetôjévé választották. Hatalmának 
azonban rossz vége lett, ugyanis a pá-
paág híveinek hatalomra kerülésével 
perbe fogták, és amikor nem jelent 
meg, kétévnyi börtönre és 5000 fi-
renzei forintra büntették. Ezt azonban 
nem fizette meg, így máglyahalálra 
ítélték.

A döntés ellenzôi azonban azzal érvel-
nek, hogy az ilyesfajta feloldozások 
teljesen értelmetlenek, hiszen Dante 
sosem írta volna meg élete fômûvét, 
és költészete sem fejlôdött volna, ha 
nem számûzik Firenzébôl.

* * *
Háromszor annyi ember halt meg vi-

lágszerte az elmúlt ötven év háborúi-
ban, mint azt eddig becsülték –– derül 
ki egy tanulmányból, amely a British 
Medical Journalban jelent meg. A 
kutatók 13 országban vizsgálták az 
elmúlt 50 év háborús konfliktusainak 
adatait, szemtanúk és a sajtó beszámo-
lói alapján, amelyeket összevetettek 
az ENSZ éves Egészségügyi Világfel-
méréseinek adataival. Becsléseik sze-
rint 1955 és 2002 között 5,4 millió 
ember halt meg háborúkban a Kongói 
Demokratikus Köztársaságtól (7000 
halott) kezdve Vietnamig (3,8 millió 
halott). Ziad Obermeyer, az egyik 
bostoni kutató szerint ez háromszor 
akkora, mint amit korábbi becslések 
állítottak. 

1985 és 1994 között például évente 
378 ezer ember halt meg háborúk mi-
att –– állítja Obermeyer ––, miközben 
korábban 137 ezerre becsülték az eb-
ben az idôszakban évente meghaltak 

rábbi spekulációkkal ellentétben 
igenis számítottak egy miniszteri tár-
cára azok mellett a tartományi és helyi 
önkormányzati posztok mellett, ame-
lyekre ugyancsak igényt tartanak. 
Vuk Jeremic külügyminiszter (DS)  
meglepôdött a magyarok elutasításán, 
de azt remélte, hogy mégis megtalálják 
a közös nevezôt, mivel „égetôen szük-
séges a kormány mielôbbi mûködte-
tése”. 

Idôközben Pristina törvénytelennek 
nevezte és élesen elítélte a koszovói 
szerbek önálló tartományi parlament-
jének Kosovska Mitrovica-i megalakí-
tását. A rigómezei csata 619. évfordu-
lóján összehívott, zömében a Szerb 
Radikális Párt és a Szerbiai Demokrata 
Párt aktivistáiból álló gyûlés elutasítot-
ta Koszovó függetlenségét, és kinyilvá-
nította, hogy a szerb lakosság csak 
Szerbia törvényeit ismeri el. Albán 
politikai körök szerint a párhuzamos 
intézmények destabilizálják Koszovót, 
Aleksandar Ivanko, az ENSZ-misszió 
szóvivôje pedig arra figyelmeztetett, 
hogy az ilyen illegális cselekedetek 
nem szolgálják a nemzeti közösségek 
összebékülését, a szerbek jobban ten-
nék, ha bekapcsolódnának a koszovói 
intézmények munkájába. 

* * *
A pristinai kormány még nem kérte 

felvételét az Európa Tanácsba, jelen-
tette ki a belgrádi Vecernje Novostinak 
Terry Davis, az ET fôtitkára. A fôtit-
kár leszögezte, hogy az ET továbbra is 
kizárólag a koszovói ENSZ-missziót 
(UNMIK) tekinti egyetlen partneré-
nek. Fatmir Limaj koszovói tájékoz-
tatási miniszter közben azt kérte Mo-
nacóban a Crans Montana Forum 
résztvevôitôl, hogy Koszovó kapjon 
nemzetközi telefonhívószámot és in-
ternetes domain-címet. A függetlenség 
kikiáltása, az új koszovói alkotmány 
életbe lépése és a nemzetközi elisme-
rés után haladéktalanul rendezni kell 
ezt a kérdést, hogy Koszovó egyenjogú 
partnerré válhasson a távközlés és az 
informatika területén –– hangoztatta a 
monacói fórumon Fatmir Limaj.

* * *
Ann Dunwoody személyében az 

Egyesült Államok történetében elô-
ször léptettek elô nôt vezérezredessé - 
jelentette be az amerikai védelmi mi-
nisztérium.

A tárca Washingtonban kiadott közle-
ménye szerint George Bush elnök 
nevezte ki az eddig altábornagyi 
rangban szolgáló logisztikai szakértôt 
vezérezredessé.

Az elôléptetést a szenátusnak jóvá 
kell hagynia. Amennyiben a törvény-
hozás felsôháza áldását adja rá, Dun-
woody lesz az amerikai haderô legma-
gasabb rendfokozatának elsô nôi 
birtokosa. Dunwoody 33 éve szolgál az 
amerikai haderô soraiban, s elôlépteté-
se után a logisztikai parancsnokság 
vezetôje lesz, ahol eddig vezetô-
helyettesként tevékenykedett.

Az Egyesült Államokban nôk eddig 

számát. A legnagyobb különbséget 
Bangladesben találták a régebbi becs-
lések, és az új módszer révén kapott 
eredmények között. A függetlenségi 
háború alatt a korábbi becslések sze-
rint 58 ezren haltak meg, Obermeyerék 
szerint viszont valójában 269 ezren. 
Zimbabwéban szerintük 130 ezer em-
ber vesztette életét a korábbi becslé-
sekben szereplô 28 ezer helyett. 

Obermeyer szerint hamis az az újabb 
keletû felfogás, hogy az utóbbi idôkben 
csökkent a háborúk halálos áldozata-
inak száma, amelyet többek között 
modern fegyverek, például az úgyne-
vezett intelligens bombák és újfajta 
stratégiák elterjedésével szoktak ma-
gyarázni. „Ezt a gondolatot a médiaje-
lentések sugallják. De amit ezekben 
állítanak, az nem fedi a valóságot” - 
közölte a kutató. Szerinte ezekben a 
sajtójelentésekben nem szabad meg-
bízni, mivel gyakran „politikai nyomás 
érvényesül” bennük. 
Richard Garfiled, a Columbia Egye-

tem kutatója, a tanulmány mellé írt 
kommentárjában azt állítja, hogy még 
Obermeyerék új módszere is alábe-
csüli a halálos áldozatok számát, mivel 
nem számolja a háborúk közvetett 
hatása –– az éhezés, a fertôzô betegsé-
gek, és a harci cselekményekhez nem 
közvetlenül kapcsolódó sérülések –– 
miatt meghaltakat. Ezek száma még 
sokkal magasabb is lehet, mint az erô-
szakos akciókban elhunytaké –– állítja.

* * *
A roma nyelv egyenjogúsítását és 

szabványosítását deklaráló nyilatkoza-
tot írtak alá vasárnap Pozsonyban a 
Szlovákiában élô roma közösségek és a 
roma értelmiség képviselôi. A doku-
mentumban leszögezik: a roma nyelv a 
szlovákiai roma közösségek anyanyel-
vi fejlôdésének, mûveltségük és kul-
turális örökségük megôrzésének esz-
köze, egyszersmind közérdek is.

A szlovák kormány kisebbségi kér-
déseket felügyelô miniszterelnök-he-
lyettese, Dusan Caplovic roma kér-
désekben illetékes tanácsadója, Erika 
Adamová tájékoztatása szerint Szlo-

vákiában 1971-ben rögzítették a roma 
nyelv helyesírásának szabályait, s ez-
zel kezdetét vette a nyelv szabályainak 
egyezményesítését célzó folyamat, 
melynek célja, hogy a mindennapok 
nyelvi gyakorlatában ennek megfelelô-
en honosítsák meg a romák beszélt és 
írott nyelvét.
Adamová szerint a roma nyelv szlo-

vákiai fennmaradása e közel negyven 
évvel ezelôtti lépés nyomán elkezdô-
dött folyamatnak köszönhetô. Adamo-
vá nem számszerûsítette, hogy jelen-
leg hány szlovákiai iskolában folyik 
roma nyelvû oktatás. A SITA hírügy-
nökségnek nyilatkozva mindössze 
annyit mondott, hogy „például néme-
lyik alap-és középiskolán”, így Kassán 
és Körmöcbányán (Kremnica) folyik 
roma nyelvû oktatás, s hogy „az érdek-
lôdés egyelôre elégséges”. Hozzátette 
azonban, hogy máig kevés a roma 
nyelv tanítására alkalmas oktató és 
nyelvész, ezért azt szorgalmazzák, 
hogy Szlovákiában a jövôben roma 
nyelvbôl is lehessen államvizsgázni.

A roma nyelv szabványosítását célzó 
törekvések még az egykori Csehszlo-
vákiába, az 1950-es évek elejére nyúl-
nak vissza, amikor „ma már elképzel-
hetetlen körülmények között egy 
maroknyi roma megtette az elsô lépé-
seket” –– mondta a roma nyelvterület 
szakértôje, Eva Davidová, aki sajná-
latosnak tartja, hogy a mai roma fia-
talok nem szívesen vallják saját nem-
zetiségüket.
Dusan Caplovic, az aláírási ünnep-

ség szónoka szerint a nyilatkozat a 
szlovákiai romák „sokoldalú fejlôdése 
elôtt nyitja meg az utat, mert a roma 
nyelvet a jövôben anyanyelvükként 
tanulhatják az iskolákon. Ezzel együtt 
az is fontos, hogy a romák a hivatalos 
szlovák államnyelven és további vi-
lágnyelveken is tudjanak értekezni, 
mert ily módon növekszik majd annak 
lehetôsége, hogy a munkaerôpiacon 
teljes mértékben érvényesüljenek” ––
foglalta össze a miniszterelnök-helyet-
tes szavait a másik szlovák hírügynök-
ség, a TASR.
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A Magyar Tudományos Akadé-
mia Roosevelt téri székházában az 
idén második alkalommal adták át a 
polgári szavazatok alapján odaítélt 
Magyar Örökség díjat. A kitüntetet-
tek: a Kodály Zoltánról elnevezett 
Tungsram-férfikar; Vajda Lajos 
mûvészete; a Frideczky János által 
újraalapított pozsonyi kaszinó; Bari 
Istvánné nemzedékeket nevelô peda-
gógusi pályája; Teres Ágoston tudo-
mányos tevékenysége; az ausztráliai 
Magyar Élet címû hetilap és fôszer-
kesztôje, Csapó Endre; Mészöly De-
zsô életmûve. 

Nehéz válaszolni arra a kérdésre, 
mit ábrázolnak a képei, de hogy mire 
utalnak, azt megérzi az ember. Az 
egésznek, a világnak és a természetnek 

Padlástér
Vajda Lajos Magyar Örökség díja 
az eldugott arca elé tart görbe tükröt 
— ez Vajda Lajos mûvészete — írta 
Bálint Endre még a festô életében, 
kevés gyûjteményes kiállításainak 
egyike után. Vajda Lajos harmincéves 
volt, Bálint Endre huszonnégy, aligha 
gondolták, Bálint Endre bizonyosan 
nem, hogy a legközelebbi esemény, 
amely szellemi-lelki közelségbe rende-
li ôket, nem egy tárlatmegnyitó lesz 
valamelyik pályatárs mûtermében —
„igazi” kiállítótérre, hivatalos felkérés-
re egyik fiatalember sem igen számít-
hatott —, hanem Vajda Lajos halála. S 

a helyszín egy falusi hullaház. „Olyan 
volt, mint egy gótikus márványrelief 
— így emlékezett Bálint Endre késôbb 
a Vajda Lajossal való utolsó találko-
zására. — Mintha még halálában is 
gondja lett volna a formára.”

Az európai mércével mérhetô, mo-
dern magyar képzômûvészet megte-
remtésén munkálkodó Vajda Lajos 
száz esztendeje, 1908. augusztus 6-án 
született és 1941. szeptember 7-én halt 
meg. Sem életében, sem halálában, 
sem a szülôföldjén, sem a nagyvilágban 
nem kapta meg azt az elismerést, ame-
lyet képzômûvészeti hagyatéka meg-
érdemelne. Igaz, szeretett Szentend-
réjén van emlékmúzeuma, de az nem 
könnyen látogatható. Az ezredforduló 
elsô óráiban száz hazai értelmiségi a 
modern magyar festészet legjelentô-
sebb mûvészének választotta meg 
Vajda Lajost — Csontváry Kosztka 
Tivadar mellett vagy után —, ám 
minden maradt a régiben. Sírját egy 
Svájcban élô rajongója — ötvenhatos 
menekült — kutatta fel a Rákoske-
resztúri temetôben. A folyondárral 
benôtt 17/C parcella negyedik sorában 
minden azt mutatta, hogy hosszú évek 
óta nem járt arra senki sem. Kutako-
dásainak szomorú históriáját nem a 
sírkertben fejezte be a Vajdáról köny-
vet író honfitársunk, hanem a szent-
endrei Dumtsa Jenô utca 6. szám alatti 
háznál. Tisztelôi közül is csak kevesen 
tudják, remekmûveinek többségét en-
nek az épületnek a szûk, sötét és fûtet-
len padlásán rajzolta-festette Vajda 
Lajos.

A zalaegerszegi születésû tehetséges 
fiatalember, aki az elsô világháború 
viszontagságai miatt Szerbiában töl-
tötte gyermekéveit — német és szerb 
tannyelvû iskolákban tanult, és mind-
egyikbôl kitûnô bizonyítványt vitt ha-
za —, a barátságtalan padlástér elle-
nére is otthonosan érezte magát a 
különbözô etnikumok, kultúrák és 
hitbéli felekezetek békés közösségé-
ben, a Duna partján. A párizsi tanuló-
évek után Korniss Dezsôvel közösen a 
bartóki módszert követve és Szent-
endre lelkesítô hatásának parancsára 
kezdték el kutatni, gyûjteni a vidék 
népi képzômûvészeti motívumait. 
1934-tôl talán nem is született olyan 
képe Vajda Lajosnak, amelyen nem 
tûntek fel a jellegzetes szentendrei ka-
pupillérek, ablakok, sírkövek, a tele-
pülés lakóinak anyagi kultúrájára 
vagy a szerb egyházmûvészetre utaló 
részletek. Az impresszionista Csók Ist-
ván fôiskolai növendéke, aki a gépi 
civilizáció képzômûvészeti megjelení-
tését szorgalmazó Fernand Légertôl is 
sokat tanult, mûvészi feladatának te-
kintette, hogy a múlt és a jövô, a Kelet 
és a Nyugat között közvetítsen, hogy 
munkáival a megszerkesztett és ily 
módon birtokba vehetô világot ünne-
pelje.

A sors azonban nem sok idôt adott 
Vajda Lajosnak, hogy ezt a nemes 
programot kiteljesíthesse. Szinte 
gyer-mekként hétszer kellett mûteni, 
a végzetes kórtól, a csonttuberkuló-
zistól azonban így is csak haladékot 
kapott. Tizenöt évnyi prolongálást az 
életre, az alkotásra. Még húszéves 
sem volt a többek által igen figye-
lemreméltó képességekkel megáldott 
fiúnak tartott Vajda Lajos, amikor tu-
domására jutott, hogy nincs elfecsé-
relni való ideje, s ô megtanult takaré-
koskodni a lehetôségeivel. Az 

önkorlátozás leckéjét az önmegisme-
réssel kezdte, önarcképeket kezdett el 
rajzolni, festeni. Kezdetben hagyo-
mányos stílusban, a „ki vagyok én” 
sürgetô kérdésére keresve a választ, 
késôbb elfogadott végzetének kinyil-
vánítására is, sokféle módszerrel, 
sorozatban. Vonalas, ikonos, liliomos, 
pettyegetett, montázsos önarcképei — 
ötvennégyet tartanak számon — sok 
fejtörést okoztak-okoznak a kritiku-
sainak, méltatóinak. Miért örökítette 
meg magát ilyen sokszor az az ember, 
aki a nevével, az aláírásával csak kez-
dôként jelölte meg a mûveit, és érett 
mûvészként, akár a középkori szerze-
tesek, teljes névtelenségbe burkoló-
zott? — kérdik. Nem gondolnak arra, 
hogy sarkában a kérlelhetetlen halállal 
Vajda Lajos mást nem is tehetett. Ön-
arcképei által fölmérte, hogy hol a he-
lye a világban, és eszerint cselekedett. 
Párizsban minden munkát elvállalt, 
ablakmosást is, ólomkatona-festést és 
gumiköpeny-ragasztást is, hogy négy 
évig a francia képzômûvészet — és az 
európai filmmûvészet — legfrissebb 
irányzataival megismerkedhessen. A 
kubizmussal és a szürrealizmussal 
legelôbb. A mozgókép montázstech-
nikájával másodjára. Idehaza, mert a 
legkülönbözôbb fórumokon utasították 
vissza a mûveit — a Képzômûvészek 
Új Társasága is —, a barátaitól 

Miért Wass Albert?
Száz éve született Erdélyben,Vasasszentgothárdon Wass Albert, korunk 

egyik legnépszerûbb írója, költôje. Idén emlékezünk halálának tizedik évfor-
dulójára is. Ennek alkalmából rendezvényeket tartanak világszerte — Mond-
hatnánk úgy is, hogy Wass Albert évet ünnepelünk mi magyarok.  

Miben különbözött Wass Albert a többi kiváló kortárs íróegyéniségtôl? Ti-
zenkétévesként élte át a magyarság legnagyobb traumáját. A trianoni döntés a 
régi önmagával tette határossá hazánkat. Erdélyt két és félmillió magyar 
emberrel együtt csatolták el az anyaországtól, akiknek ôsei már több mint ezer 
éve éltek ezen a területen. Harcoltak a betörô ellenséggel, védték Európát a 
reátörô másvallású népektôl. 

Az erdélyi szépírók csoportja sok kiemelkedô képességû, magyarságában 
töretlen hitû íróval gazdagította irodalmunkat. Csupán néhányat emelnék ki 
közülük: Kós Károlyt, Tamási Áront, Dsida Jenôt, Reményik Sándort, de 
valamennyien kiérdemelték írásaikkal az olvasók megbecsülését. Közéjük 
tartozott Wass Albert is, aki már legelsô regényével, a Farkasveremmel el-
nyerte az akkori legrangosabb szépirodalmi elismerést, a Baumgartner díjat. A 
román világ alatt tevékenykedô írók lelkisége különbözött a hazai kortárs 
írókétól, akik ugyan szintén átélték Trianon tragédiáját, de nem érezték annak 
hatását nap-nap után magukon. Persze nem szabad megfeledkeznünk a többi 
jeles írónkról sem, akik a Felvidékrôl, Kárpátaljáról és Délvidékrôl kerültek át 
Magyarországra. 

Maradjunk azonban Wass Albertnél, akit a sors a II világháború után talán 
jobban megbüntetett, mint a többi költôtársát. A szovjetek térnyerése után az 
arisztokrácia teljes megsemmisítése kezdôdött a megszállt területeken. Ezért 
Wass Albertnek menekülnie kellett szülôföldjérôl, ahol ôsei hôsies helytállá-
sukkal, még Szent László idejében szereztek birtokot maguknak. Letelepedése 
óta példát mutatott a gróf családja az erdélyi magyaroknak. Nagyon kifejezôen 
jeleniti meg ezt önéletrajzi írásában a Kard és kasza címû regényében, amelyet 
történelemórákon az iskolákban kellene tanítani. Legnagyobb sikerét a Funti-
neli boszorkány megjelenése hozta, amelyet a háború után egy fatönkre helye-
zett írógépen írt, a németországi Bayor-erdôben. 

Amerikába vándorolt ki hamarosan, ahol tisztességesen megállta a helyét és  
munkájával a magyarok jóhírét növelte. Öt fiát magával vitte oda, akik úgy-
szintén az ország javára váltak. Az egyik fia tábornoki rangot szerzett késôbb a 
hadseregben. Az emigrációban is a magyarok ügyét próbálta szolgálni. Könyvei 
kiadásához segítséget keresett az ottani, egy milliónál is nagyobb magyar kö-
zösségben, de süket fülekre talált. Ezernél kevesebb ember támogatta könyvei-
nek megjelenését. Azok, akik csatlakoztak hozzá, az éves tagdíj fejében két új 
könyvet, angol és magyar nyelvût kaptak. A média kihátrált a könyveinek nép-
szerûsítése mögül, mert írásai tárgya nem egyezett az akkori korszellemmel.

Azóta is széllel szemben küzdenek azok a bátor emberek, akik felvállalták 
mûveinek forgalmazását szerte a világban. Ma Magyarországon a legnépsze-
rûbb írónak számít, vetekszik a Biblia népszerûségével, maga mögé utasítva a 
világ „bestsellereit”, mint a Da Vinci kód címû regénysorozat, fiataloknak szánt 
lélekromboló könyveit. Hiába tesz meg mindent a nemzetközi média hatalom, 
könyvei a legkeresettebbek hazánkban. 

A hetekben Wass Albert emlékmûvet avattak Debrecenben. A teljes alakú 
szobor az elsô, ami nyilvánosan hazánk egyik közterére kerülhetett. Persze a 
közadakozásból létrehozott emlékmû hatalmas vihart kavart a város egyébként 
polgári többség alatt álló vezetésében . Budapesten és környékén egyre másra 
avatnak Wass Albert szobrokat a tilalom ellenére is, bár köztérre nem kerülhe-
tett ezideig, csak templomkertek ékességeként figyelhette a mai embereket. 

Miért ez a hangoskodás nemzetünk egyik legnagyobb írója ellen? Miért 
harcol ellene annyira a hazánkat kezében tartó liberális érdekeltség? Azért, 
mert Wass Albert hazaszeretete példaképül szolgálhat a félévszázada tudatosan 
butított, megfélemlített népnek. Jövôképet mutat az elkeseredett, tévelygô ma-
gyar nemzetnek, akiket mindenképpen sötétben akar tartani ez a globalista elit 
által irányított diktatúra. 

Wass Albert személye a remény felcsillanó fénye az alagút végeláthatatlan 
sötétjébôl. Szavai képesek felébreszteni az alvó nemzet kiábrándult tagjait. 
Egységbe kovácsolhatja mind a tizenötmillió magyart, akik vezetô nélkül kere-
sik magukat. Egy nemes lélek csodálatos tisztasága jelenik meg elôttünk. A 
nemzet feltámadását olvashatjuk ki sorai közül. Választ ad mindenre, ami éle-
tünket megnyomorítja, rávilágít gyengeségeinkre, hibáinkra. Megmutatja a 
jövônk felé vezetô, egyetlen járható utat . 

Baranyi Gyôzô 

kölcsönkapott mûtermekben rendezte 
meg gyûjteményes tárlatait. 1937-ben 
például Ámos Imre és Anna Margit 
mûtermében, amikor a két kolléga 
Párizsban próbált szerencsét.

Voltak, akik már ekkor felfedezték, 
hogy kit kell tisztelni a magát nagy 
szerényen a „konstruktív-szürrealista 
sematika” festôjének valló Vajda La-
josban. Nemcsak a barátai és pálya-
társai nyilatkoztak róla elismerôen — 
Bálint Endre írásban is —, de szigorú 
és következetes mûítészek, például 
Kállai Ernô is. Kállaival egyébként 
még két nappal a halála elôtt egy 
Rákóczi úti padlástéri kis albérletben 
mûvészetelméleti kérdésekrôl beszél-
getett Vajda Lajos. Kállai Ernô pedig, 
aki a háborús Németországból haza-
menekülvén, idehaza kizárólag a ma-
gányosan alkotó mûvészeket támogat-
ta, talán e padlástéri beszélgetés 
hatására, tudományos értekezést 
szándékozott írni Vajda Lajosról. So-
hasem készült el vele, 1948 után min-
denünnen kiközösítette Kállait is a 
hatalom. Vajda Lajos életmûvére pe-
dig vastag, sûrû hallgatás telepedett 
sok-sok éven át. De Szentendrén be-
széltek arról — Szántó Piroska kert-
jében számos alkalommal —, hogy az 
európai rangú, modern magyar képzô-
mûvészet egyik felejthetetlenül sze-
gényes, de mûvészeti szempontból an-
nál gazdagabb mûhelye a szentendrei 
Dumtsa Jenô utcában volt. 

Lôcsei Gabriella 
(Magyar Nemzet)

Fájdalomtól megtört szívvel közöljük, hogy

BENCS SÁNDOR
1934. május 3. — 2008. július 2.

életének 74. évében elhunyt.

Gyászolják: 51 éve hûséges felesége, Magdolna
      gyermekei Alex és felesége Barbara
                           Doina és férje Péter
                           Rosetta és férje Glenn

                    unokái Kane, Jasmine és Ronan.
Utolsó földi útjára július 8-án, Colacban kisértük el.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN.
Quinn Funerals

Colac 5231-2052

Suite 1, 128 Acland St. St.Kilda VIC 3128

Tel.: 9534-0901
Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 

nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni

akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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Az Identitás Konferencia fôrendezôjének 
jegyzeteibôl és fotóalbumából: 

A háromnapos konferencia részt-
vevôinek létszáma az elsô két napon, a 
plenáris ülésen és a szekció üléseken 
átlag száz fô volt. A második napon két 
szekció mûködött. Az elsôt Bárány 
Márta OAM vezette. Ebben a szekció-
ban fôleg az ifjúsággal, oktatással, 
magyar iskolával, cserkészettel, álta-
lában pedagógiai kérdésekkel foglal-
koztak. Itt határozták el az Ausztrál-

Magyar Oktatási és Kulturális Tanács 
felállítását, aminek élére Sólyom Judi-
tot választották meg. A másik szekció, 
amit én vezettem, fôleg a magyar-ma-
gyar kapcsolatokkal, stratégiai- és 
média kérdésekkel foglalkozott. A 
délutáni közös ülés bólintott rá a két 
szekcióban hozott javaslatokra. A har-
madik napon, amikor a zárónyilatkozat 
megfogalmazására és elfogadására 

került a sor, az érdekeltek száma kb. 
ötven fô volt. Általános véleményként 
hangzott el, hogy a konferenciákat 
folytatni kell, mert ekkor kapunk lát-
leletet diaszpóránk állapotáról, és 
ekkor szembesülünk nemzetpolitikai 
céljaink és törekvéseink valóságával.

  Kardos Béla fôrendezô

Lezsák Sándorral, a Magyar Orzsággyûlés alelnökével, a 
konferencia díszvendégével

Bába Szilviával a Magyar Kultúra Alapítvány 
értékesítési vezetôjével

Szantner Viktorral, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
osztályvezetôjével

Robert McGuckinal, a Parramatta Egyházkerület  
vikáriusával és Ft. Bakos Istvánnal

A Dér házaspárral (Erzsébet és Ferenc), akik két 
magyarországi és két gold coasti vendéget szállásoltak el 

házukban, valamint Tóth Istvánnal, 
az Új-Zélandi Magyar Szövetség elnökével. 

A konferencia védnökeinek és illusztris tagjainak társaságában: Magyar Ani, Csaba Gábor 
nagykövet, fôvédnök, Bába Szilvia, Keresztesné Tóth Melinda cserkészvezetô, Nagy Bálint fôkonzul, 

védnök, és Borbáth Erika a Magyar Mûvelôdési Intézet Fôigazgatója

Vendégekkel a Szent Erzsébet Otthonban: Horváth Klotild tb. igazgató nôvér, Bába Szilvia, 
Dr. Kósa Géza, az otthon egyik lakója, Kuchárné Balázs Éva, Borbáth Erika, 

Horváth Gyöngyi és Dr. Kósa Gézáné 

Vendégekkel a Délvidéki Magyarok Szövetsége Klubházában: Kardos Béláné, Olga, 
Dr. Kósa Gézáné, Szidónia, Borbáth Erika, Dr. Kósa Géza, Bejczi László a DMSz Klub igazgató-

titkára, Bába Szilvia, Bejczi Lászlóné Erika, v. Csernay György és felesége Gizella 
és Dér Ferencné, Erzsébet. 

Bertalanné Mészáros Gyöngyi, Sólyomné Albecz Judit és Dr. Kósa Gézáné, Szidónia



10. oldal                                                                   MAGYAR ÉLET                                             2008. július 17.  

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2008.július 20-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Dézsi Csaba

a Magyar Templomban
121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)
12 órakor ebéd a Bocskai nagyteremben

           1 órakor presbiteri és nôszövetségi ülések
           2 órától klubélet

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: dezsi@tpg.com.au

Telefon: (03) 9481-0771 

Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

9439-8300 (Csutoros Csaba fôgondnok)

SPRINGVALE (VIC)
 2008. július 20-án, vasárnap du. 3 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Incze Dezsô 

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)
KEW (VIC)

2008. július 20-án, vasárnap de. 11.30 órakor
ISTENTISZTELET

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

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
 2008. július 20-án, vasárnap de. 11.30 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.
CANBERRA (ACT)

2008. július 20-án, vasárnap du. 5 órakor
ISTENTISZTELET
Úrvacsorai közösség

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

ADELAIDE (SA)
2008. július 20-án, vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden csütörtökön du. 2.30-kor BIBLIAÓRA

BRISBANE (QLD)
Minden vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hirdet Kovács Lôrinc

Magyar Házban 150 Fort Ave. Marsden
Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor

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

Igét hirdet Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBINA

Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor
ISTENTISZTELET

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

A Brisbane-i és a Gold Coast-i (Robina) istentisztelet alatt magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink 
számára. Meséken, dalokon, irányított játékokon keresztül bôvíthetjük gyermekeink szókincsét. 

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

Június 29-én, vasárnap délután adta elô a zsúfolt Bocskai nagyteremben Móricz Zsigmond: Sári bíró címû 3 felvonásos 
színmûvét a Brisbanei Magyar Színtársulat.

Köszönet az elôadáson fellépô minden színésznk és Kovács Lôrincnek, hogy a hatalmas távolság ellenére is meg-
látogattak és gyönyörködtettek elôadásukkal. Jó volt találkozni, hiszen nem mindennapos alkalom államaink különbözô 
részeibôl összejönni. Abban a reményben, hogy ilyen alkalmakhoz a jövôben is lesz szerencsénk, Isten áldását kérve 
életükre még sok további sikeres elôadást kívánunk.

Ezúton is köszönjük az elôadáson megjelent honfitársainknak jelenlétüket és támogatásukat.                       Cs. Cs.

Gergely Klári és Badon Márta

GYÜLEKEZETI HÍREK
Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskai nagyteremben. 

Testvéreinket szeretettel várjuk.
* * *

A július 29-i, vasárnapi hatalmas mennyiségû, 120 személyre 
készült finom ebéd elkészítéséért hálás köszönetünk Bardon 
Mártának, Gergely Klárinak és a kiszolgálásnál segítô asszony-
testvéreinknek és a július 6-i ebéd elkészítéséért Dézsi Gabinak.  

* * *
Szeret sakkozni? Keres játszótársat? A Bocskai sakk kör vasárnap 
délutánonként szeretettel várja. Bôvebb felvilágosításért hívja 
Simon Endrét a 93250-018090 telefonszámon.

SÁRI BÍRÓ
A Brisbanei Magyar Színház elôadása a Bocskai nagyteremben
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A Brisbanei Magyar Színház elôadása a Bocskai nagyteremben
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KRÓNIKA 

MAGYAR VERSENYZÔ A 
NEMZETKÖZI 

ZONGORAVETÉLKEDÔN
Sydney 
Fülei Balázs 23 éves zongoramûvész 

a Sydneyben július 16-augusztus 2. 
között  megrendezett Sydney Interna-
tional Piano Competition nemzetközi  
zongoraverseny  egyetlen magyar 
résztvevôje  

Balázs 1984-ben született Kecske-
méten. Tanulmányait a Bartók Béla 
Konzervatóriumban, majd a budapesti 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
temen folytatta, ahol áprilisban dip-
lomázott.

Balázs mindig nagy örömmel és 
várakozással tekint a különbözô 
mesterkurzusok elé, amelyeknek visz-
szatérô látogatója. Kivételesen szeren-
csésnek tudhatja magát, hiszen az 
elmúlt években többek között részt-
vevôje lehetett a Kurtág György, Nor-
ma Fischer, Rados Ferenc és Jan 
Marisse Huizing professzorok nevével 
fémjelzett mesterkurzusoknak Euró-
paszerte. 

Balázs az elmúlt években Európa 
számos nagyvárosában adott koncer-
tet szép sikerrel, 2006-ban pedig To-
kióban készített élôkoncert-felvételt, 
ahol Chopin- és Liszt-mûveket ját-
szott. 

Szerencsére a díjak sem kerülik el. 
2007-ben például a XXV. „Ettore 
Pozzoli” Nemzetközi Zongoraver-
senyen III. helyezést ért el Seregnoban 
(Olaszország), a XIII. Nemzetközi 
Csajkovszkij versenyen (Moszkva) a 
legjobb zongorakísérô díját kapta, 
2005-ben elsô helyezést ért el Ta-
rantóban, (Olaszország) az Arcangelo 
Speranza Nemzetközi Zongoraverse-
nyen, majd 2006-ban a The Inter-
national Holland Music Sessions-tôl 
elnyerte a „New Masters On Tour”-t, 
vagyis a 2006/2007-es évad európai 
koncertkörútjának szólista szerepét. 
Jan Marisse Huizing  zongoramûvész, 
a „The International Holland Music 
Sessions” mûvészeti igazgatója így írt 
róla: „Zenei elmélyültség jellemzi a 
fiatal magyar zongoristát, Fülei Ba-
lázst. (...) világos és finom muzikalitása 
a zene velejével érintkezik.”

Számos hazai és külföldi szereplés 
mellett idén június 2-án Shenzhen-ben,  
a  Kínában megrendezett Magyar Kul-
turális Évad záróeseményeként Ba-
lázs részesült abban a megtisztel-
tetésben, hogy ô adhatott koncertet, 
méltón képviselve a magyar kultúrát, 
azon belül is a jövô ígéretes fiatal 
mûvészeit.

A sydneyi verseny nyitott a nagy-
közönség számára. Akik  szívesen 
vennének részt és drukkolnának a 
fiatal magyar versenyzô koncertjein, 
megtalálják a további részleteket a 
www.sipca.com.au web oldalon. Je-
gyeket a következô jegyirodáknál 
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JELENTÉS
a XIV. Ausztráliai Kulturális 

Találkozó jelképe (logo) Biráló 
Bizottságának tevékenységérôl

Canberra

pes csoportja hangos ének- és zene-
szóval, Asztalos János bandagazda 
vezetésével. Néhány aranyos, magyar 
ruhába öltözött csöppség hozta az 
aratási koszorút, míg az új kenyeret a 
bandagazda tette le az asztalra János 
gazda és felesége (Spacsek György 
és Ibolya) és a bíró és felesége (Dani 
János és Katalin) elé. 
Kardos Béla, a NSW-i Magyar Szö-

vetség elnöke röviden ismertette az 
aratási ünnepség jelentôségét és a jó 
Isten áldását kérte az új kenyérre. 
Majd arra kérte a föld és az egek Urát, 
hogy a magyaroknak mindenütt adja 
meg a mindennapi kenyerét. Ezt 
követôen felkérte a bírót, hogy szegje 
meg az új kenyeret. A kenyérszegés 
után a bíró felszólította Jusztin Ta-
más „Névtelen” Együttesét a mulatság 
megkezdésére, János gazda pedig uta-
sítást adott a lakomát jelentô szalonna, 
hagyma és friss kenyér felszolgá-
lására.

Volt is nagy vigadalom és a zenekar 
megállás nélkül húzta a talpalávalót. 
Csak egyszer álltak le, amikor az 

ausztráliai látogatásán lévô, igen 
tehetséges Rácz Robertó hegedûjáté-
kában gyönyörködhettünk. A 13 éves 
Robertó a muzslai iskola 7. osztályos 
tanulója és a nagybecskereki zeneis-

nevet fogja viselni, annak anyagi 
segítôi után.

Ismételten szeretném közölni a 
bankszámlát: (National Australia Bank 
Limited), a száma: 082254-821070989, 

Örömmel tudatjuk, hogy Ms. Evol 
McLeod elfogadta meghívásunkat, így 
értékes tagja lesz a Biráló Bizott-
ságnak, amely hivatva lesz kiértékelni 
és eldönteni a gyôztest a beérkezett 
jelképekbôl.

Evol hosszú évek óta igazgatója a 
Canberrai Tuggeranong Mûvészeti és 
Közmûvelôdési Központnak. Egyike 
volt a kitüntetetteknek 2008-ban a 
Királynô Születésnapi listáján, ahol 
Ausztrália Díszérmét nyerte el. Ezt az 
elismerést a canberrai közösségnek 
nyújtott hivatali és jogi munkásságáért 
kapta. Evol több mint 20 éves mûvé-
szeti igazgatói munkásságra tekinthet 
vissza, személyes érdeklôdése a kö-
zösségek buzditása és támogatása a 
mûvészetek széles ágában való minél 
aktívabb részvétellel.

A Biráló Bizotttság 2008. augusztus 
10-én ülésezik a gyôztes jelkép kihir-
detésének céljából. Helyszin: Bizott-
sági ülésterem, 13 Victor Place, Mo-
nash ACT 2904.

Elôkészítô Bizottság

ARATÓ BÁL
Sydney
A Délvidéki Magyar Szövetség idei 

Arató Bálját június 7-én, szombaton 
este a glendenningi klubházukban 
rendezték meg. A termet megtöltô 
közönség elôtt vonult fel az aratók né-

kola nagyreményû hallgatója, akivel 
orosz és olasz mesterek foglalkoznak. 
Szebbnél szebb klasszikus számokat 
játszott kitûnô technikával.

Az Arató bálon megjelent a sydneyi 
konzul, Jancsi Zoltán és felesége, dr. 
Kátai Ildikó, valamint igen sokan a 
magyar kolónia szervezeteinek veze-
tôségébôl. Hagyományaink ápolása, 
ilyen messzire vetôdve a Délvidékrôl, 
Bácskából és Bánátból, igen dicsé-
retes cselekmény.

 – s – a  

KIEGÉSZÍTÉS
Melbourne
A Magyar Élet július 3.-i számában 

megjelent Valahol Európában… címû 
cikket (mely Böjte Csaba ferences 
szerzetes testvér Alapítványáról szól), 
szeretném kiegészíteni azzal, hogy az 
önök jóvoltából befolyó összegek a 
Parajdon vett ház rendbetételét, 
átépítését szolgálják, hogy abban a 
leendô kis lakók kényelmesen, ott-
honosan érezzék magukat. A Parajdi 
árvaház az Ausztrál-Magyar Ház 

Dr. Eszter Kalotay és oda kell írni, 
ATF Bojte Csaba OFM, alája Fund-
raising.

Köszönetnyilvánítás
Az alábbiakban felsorolt személyek-

nek hálás köszönet az Alapítvány 
részére juttatott összegekért: Károly, 
Fhilip Burke, Eda Mabot-Techlics, 
Drahos F. és M., Lakner D. M., Rácz 
Judit, Pigl Anna, Horváth Mihály és 
Rebeka, B.L., Fazekas Ambrus és neje, 
Káldi Gabriella, Varga Ili.

VÉDNÖKSÉG
Vállalja-e a nemes 

védnökséget
az erdélyi magyar 

gyermekekért?
Legyen tagja annak a 100 
igaz szívû magyarnak itt 

Ausztráliában, aki vállalja. 
hogy 2008 júliustól 2009 

márciusig havi 100 dollárral 
hozzájárul az erdélyi 
Franciscan Charity 

munkájához.
Az összegyûlt pénzt 

ünnepélyes védnöki vacsora 
keretében adjuk majd át a 

Böjte Csaba OFM által 
vezetett küldöttségnek.

Érdeklôdés
dr. Kalotay Eszternél: 

(02) 9906-6886
Az átutalási számla száma: 

082-254 821070989
National Australian Bank — 

Lane Cove
Dr Eszter Kalotay/Bojte 
Csaba OFM Fundraising
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SPORT 
Oszkár (kajak-kenu, C–2 500 méter és 
C–2 1000 méter), nôi kézilabdacsapat 
(Angyal Éva, Berzsenyi Mária, Buj-
dosó Ágota, Csíkné Horváth Klára, 
Kéziné Petô Zsuzsanna, Lakiné Tóth 
Harsányi Katalin, Lelkesné Tomann 
Rozália, Megyeriné Pacsai Márta, 
Nagy Ilona, Nagy Marianna, Németh 
Erzsébet, Sterbinszky Amália, Tóth 
Harsányi Borbála, Vadászné Vanya 
Mária), öttusacsapat (Kancsal Tamás, 
Maracskó Tibor, Sasics Szvetiszláv), 
nôi tôrcsapat (Bóbis Ildikó, Kovács 
Edit, Maros Magda, Tordasi Ildikó, 
Ságiné Rejtô Ildikó). 

Akkoriban még senki sem gondolta, 
hogy az olimpia békéjét ilyen veszély 
fenyegetné, így a biztonsági rendsza-
bályok a maiakhoz képest elenyészôek 
voltak. Szeptember 5-én hajnali 4 óra 
után a laza ôrséget kijátszva a Fekete 
Szeptember palesztin terrorszervezet 
nyolc tagja is akadálytalanul hatolt be 
az olimpiai faluba. Egyszerûen át-
másztak a kerítésen, majd az izraeli 
sportolók szálláshelyére osontak, ahol 
Joszef Romano súlyemelôt, valamint 
Moshe Weinberger birkózóedzôt azon-
nal lelôtték, és kilenc túszt ejtettek. 
Szabadon bocsátásukért cserébe Izra-
elben fogva tartott társaik elengedését 
követelték, ám ezt a zsidó állam meg-
tagadta. Hosszas huzavona után a 
fürstenfeldbrucki katonai repülôtéren 
a helyi biztonsági erôk éjjel amatôr 
akcióval megkísérelték a túszmentést, 
ám ez vérfürdôbe torkollott. A német 
kommandósok nem rendelkeztek éj-
jellátó készülékekkel, és nem volt kö-
zöttük rádiókapcsolat sem. Az akció 
során valamennyi túsz életét vesztette, 
meghalt egy rendôr is, és öt palesztin 
fegyveres feküdt holtan a betonon. (A 
történet utóélete, hogy a három fog-
lyul ejtett terroristát késôbb, egy Luft-
hansa-gép eltérítését követôen, a nyu-
gatnémet hatóságok elengedték. Ha 
német börtönben maradnak, tovább 
élnek. Az izraeli titkosszolgálat, a 
Moszad ugyanis különleges egységet 
hozott létre, amelynek feladata a me-
rénylet kiterveléséért felelôsök és a 
végrehajtásában részt vevôk likvidá-
lása volt. S a „halállistára” felkerült 
tizenegy személy rövid idôn belül el is 
halálozott.)

Felvetôdött a tragédia után, hogy az 
olimpiát félbeszakítják, ám Avery 
Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (NOB) amerikai elnöke gyász-
beszédében kimondta az elhíresült 
mondatot: „The games must go on!” (a 
játékoknak folytatódniuk kell) – a 
közvélemény nagyobb része pedig 
egyetértett vele. Az olimpia tehát 
folytatódott, de természetesen már 
nem olyan hangulatban, ahogyan el-
kezdôdött.

A megnyitó azontúl, hogy grandiózus 
volt, egyedi és igen ötletes is. A 
bevonuló 121 ország képviselôit egy 
zenekar lehetôség szerint nemzeti 
jellegû zenével fogadta, így például a 
szovjeteket a Kalinkával, a spanyo-
lokat paso dobléval, az Egyesült Álla-
mok csapata pedig a When the Saints 
go Marching-inre, azaz a Szentek be-
vonulására masírozhatott be.

Nos, ami az eredményeket illeti, 
„szentségtörés” történt, mert 1964 és 
1968 után az Egyesült Államok le-
szorult az éremtáblázat tetejérôl, nem 
is kevéssel, no persze csak a második 
helyre. A tabellán a Szovjetunió (50–
27–22) végzett az elsô helyen, 
megelôzve az amerikaiakat (33–31–30), 

RÉNSZARVASDOPPING
Athéntól Athénig, avagy a nyári 
olimpiai játékok kudarcokkal 

tarkított évszázados sikertörténete 

Münchenben az úszófenomén Mark 
Spitz hét aranyat szerzett, a duplázó 
Lasse Viren úgy nyerte meg világ-
csúccsal a tízezer méteres síkfutást, 
hogy a táv közben elesett, Ulrike 
Meyfarth 16 évesen gyôzött nôi ma-
gasugrásban, nekünk pedig ott volt az 
öttusázó Balczó András nagy futása és 
Hegedûs Csaba diadala birkózásban, 
amely a századik olimpiai aranyunkat 
jelentette. Ám az 1972-es nyári játékok 
elsôsorban sajnos nem a sportteljesít-
ményekkel írta be magát az egyetemes 
históriába, hanem a rettenetes szep-
tember 5-i nappal, azzal a terrorista 
támadással, amely tizenegy izraeli 
sportoló életét oltotta ki.

München, 1972
22 sportág, 195 versenyszám, 121 

ország, 7123 versenyzô
Magyar aranyérmesek (6)
Balczó András (öttusa, egyéni), Földi 

Imre (súlyemelés, 56 kg), Gedó 
György (ökölvívás, 48 kg), Hegedûs 
Csaba (birkózás, kötöttfogás, 82 kg), 
Fenyvesi Csaba (vívás, férfi párbajtôr 
egyéni), férfipárbajtôr-csapat (Erdôs 
Sándor, Fenyvesi Csaba, Kulcsár 
Gyôzô, Osztrics István, Schmitt Pál)

Magyar ezüstérmesek (13)
Bóbis Ildikó (vívás, nôi tôr egyéni), 

Gyarmati Andrea (úszás, nôi 100 mé-
teres hát), Kajdi János (ökölvívás, 67 
kg), Kamuti Jenô (férfitôr egyéni), 
Marót Péter (kard egyéni), Orbán 
László (ökölvívás, 60 kg), Szûcs Lajos 
(súlyemelés, 52 kg), Wichmann Tamás 
(kajak-kenu, C–1 1000 méter), Deme 
József, Rátkai János (kajak-kenu, K–2 
1000 méter), labdarúgócsapat (Bálint 
László, Branikovits László, Dunai An-
tal, Dunai Ede, Géczi István, Juhász 
Péter, Kocsis Lajos, Kovács József, 
Kozma Mihály, Kû Lajos, Páncsics 
Miklós, Rothermel Ádám, Szûcs Lajos, 
Tóth Kálmán, Váradi Béla, Vépi Péter, 
Vidáts Csaba), öttusacsapat (Balczó 
András, Bakó Pál, Villányi Zsigmond), 
nôi tôrcsapat (Bóbis Ildikó, Rejtô Il-
dikó, Tordasi Ildikó, Rónay Ildikó, 
Szolnoki Mária), vízilabdacsapat (Bod-
nár András, Cservenyák Tibor, Faragó 
Tamás, Görgényi István, Kásás Zoltán, 
Konrád Ferenc, Magas István, Molnár 
Endre, Pócsik Dénes, Sárosi László, 
Szívós István)

Magyar bronzérmesek (16)
Bajkó Károly (birkózás, szabadfogás, 

90 kg), Benedek János (súlyemelés, 60 
kg), Botos András (ökölvívás, 57 kg), 
Csapó Géza (kajak-kenu, K–1 1000 mé-
ter), Csatári Géza (birkózás, szabad-
fogás, 100 kg), Gyarmati Andrea 
(úszás, nôi 100 méteres pillangó), Har-
gitay András (úszás, férfi 400 méteres 
vegyes), Holczreiter Sándor (súlyeme-
lés, 52 kg), Horváth György (súly-
emelés, 82,5 kg), Kiss Ferenc (bir-
kózás, kötöttfogás, 100 kg), Klinga 
László (birkózás, szabadfogás, 57 kg), 
Kulcsár Gyôzô (párbajtôr egyéni), 
Papp Lajos (sportlövészet, nagyöbû 
puska, összetett 300 méter), Pfeffer 
Anna (kajak-kenu, K–1 500 méter), 
kardcsapat (Bakonyi Péter, Gerevich 
Pál, Kovács Tamás, Marót Péter, 
Pézsa Tibor), nôi tornacsapat (Békési 
Ilona, Császár Mónika, Kelemen Már-
ta, Kéry Anikó, Medveczky Krisztina, 
Nagy Zsuzsanna)

Montreal, 1976
22 sportág, 198 versenyszám, 92 or-

szág, 6028 versenyzô
Magyar aranyérmesek (4)
Magyar Zoltán (torna, lólengés), Né-

meth Miklós (atlétika, gerelyhajítás), 
Tordasi Ildikó (nôi tôr egyéni), vízi-
labdacsapat (Csapó Gábor, Cserve-
nyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás 
György, Horkai György, Kenéz 
György, Konrád Ferenc, Molnár 
Endre, Sárosi László, Sudár Attila, 
Szívós István)

Magyar ezüstérmesek (5)
Balla József (birkózás, szabadfogás, 

+100 kg), Csapó Géza (kajak-kenu, K–1 
1000 méter), Kôszegi György (súly-
emelés, 52 kg), Sztanity Zoltán (kajak-
kenu, K–1 500 méter), Pfeffer Anna, 
Rajnai Klára (kajak-kenu, K–2 500 mé-
ter)

Magyar bronzérmesek (13)
Baczakó Péter (súlyemelés, 82,5 kg), 

Egervári Márta (torna, felemás kor-
lát), Kulcsár Gyôzô (párbajtôr egyéni), 
Rajnai Klára (kajak-kenu, K–1 500 
méter), Réczi László (birkózás, kö-
töttfogás, 62 kg), Tuncsik József (csel-
gáncs, 63 kg), Wichmann Tamás (ka-
jak-kenu, C–1 1000 méter), Bakó 
Zoltán, Szabó István (kajak-kenu, K–2 
1000 méter), Buday Tamás, Frey 

az NDK-t (20–23–23), mi 6–13–16-os 
mérleggel a 8. helyen kötöttünk ki. 
„Kilóra” megvoltak az érmek, de 
aranyból többet reméltünk.

Gyarmati Andrea 100 méteres pil-
langóúszásban a középdöntôben vi-
lágcsúcsot ért el, a döntôben azonban 
beragadt a rajtnál, és „csak” harmadik 
lett. A magyar csapatban volt egy 
kenukirály (Wichmann Tamás) és egy 
kajakkirály (Csapó Géza), de mégsem 
ôket koronázták meg, és csak a dobogó 
második fokára állhatott vízilabda- és 
labdarúgó-válogatottunk is. Hat 
aranyérmünket az öttusázó Balczó 
András, a súlyemelô Földi Imre, az 
ökölvívó Gedó György, a birkózó He-
gedûs Csaba, a párbajtôrözô Fenyvesi 
Csaba, valamint párbajtôrcsapatunk 
szerezte. Földi már az 1960-as olimpián 
is indult, azon hatodik lett, majd 1964-
ben és 1968-ban is ezüstérmes. Mind-
kétszer ugyanannyit emelt, mint a 
gyôztes, és testsúlykülönbséggel szo-
rult a második helyre. Münchenben 
már befejezte a versenyt 377,5 kilo-
grammos világcsúccsal, de még egy-
általán nem volt biztos, hogy ô nyer, 
mert két nagy ellenfele utána kö-
vetkezett. Ám a szovjet Csetyin nem 
bírt a súllyal, és a sorsdöntô kísérlete 
elôtt az iráni Nassziri is hiába imád-
kozott Allah segítségéért.

Az olimpia legnagyobb sztárja olyas-
valaki lett, aki Földihez hasonlóan 
négy évvel korábban szintén nem volt 
boldog a mexikói olimpián. Az ameri-
kai Mark Spitznek akkor az jelentette 
a csalódást, hogy csak két aranyérmet 
nyert úszásban. Münchenben aztán 
hetet, nem is akárhogy: világrekorddal 
gyôzött 100 és 200 méteres gyorson, 
100 és 200 méteres pillangón, s 
világcsúcshoz segítette az amerikaiak 
4x100-as gyors, 4x200-as gyors, vala-
mint 4x100-as vegyes váltóját is. A 
müncheni krónikából kihagyhatatlan 
minden idôk legizgalmasabb kosárlab-
dadöntôje is. A Szovjetunió—Egyesült 
Államok meccsen az amerikaiak há-
rom másodperccel a vége elôtt Collins 
két büntetôjével 49:50-re fordítottak, 
amikor a szovjetek idôt kértek. Az óra 
azonban továbbszaladt két másodperc-
cel, a nagy kavarodásban nem is állí-
tották vissza, és amikor megszólalt a 
mérkôzés végét jelzô dudaszó, a ten-
gerentúli szurkolók azon nyomban el-
özönlötték a parkettet. Ám letes-
sékelték ôket, újraindult a játék, és 
egy hosszú indítás után Alekszandr 
Bjelov 51:50-re alakította a végered-
ményt.

Nüánsznyi különbségek atlétikában 
is elôfordultak. Nôi távolugrásban 
Heide Rosendahl egy, férfi gerelyha-
jításban Klaus Wolfermann két centi-
vel elôzte meg a második helyezettet, 
egy harmadik németnek, Ulrike Mey-
farthnak ellenben nem volt szüksége 
efféle mázlira: 192 centis világcsúcs-
beállítással gyôzött nôi magasugrás-
ban, mindössze 16 esztendôsen. Hogy 
aztán majd tizenkét év múlva, Los 
Angelesben újra olimpiai bajnok le-
gyen. Az atlétikai pályán azonban 
Lasse Viren volt a hôs, aki úgy nyerte 
meg világcsúccsal a 10.000 métert, 
hogy féltávnál megbotlott és elesett, 
és így húsz méter elônyt adott a ri-
válisainak. A finnek legendája amúgy 
5000 méteren ugyancsak gyôzött, s 
mivel a krónikában most négy évet 
elôrébb ugrunk, itt mondjuk el, hogy 
Viren ezt a duplázást Montrealban is 
megcselekedte. S bár ott meggyanú-
sították, hogy vérátömlesztést kapott, 
lakonikusan leszögezte, hogy erejét a 
rénszarvastejbôl nyeri. Amely azóta 
se került fel a doppinglistára.

Az 1976-os olimpia a kanadaiaknak 
hatalmas ráfizetést hozott, ráadásul 
egyetlen aranyérmet sem tudtak ott-
hon tartani – házigazdával elôtte és 
azóta sem esett meg ez a szégyen –, de 
az ötkarikás mozgalmat nagyobb csa-
pás is érte. Montrealban az olimpia el-
sô bojkottját élte meg. Az afrikai or-
szágokat felháborította, hogy az 
új-zélandi rögbicsapat a fajüldözô Dél-
afrikai Köztársaságban turnézott, és 
emiatt az óceániai ország kizárását 
követelték. Mivel a NOB ezt nem lépte 
meg, az afrikai nemzetek versenyzôi 
testületileg hazautaztak. S mindez 
még nem volt elég, az olimpiára rá-
telepedett a doppinggyanú. Fôleg az 
NDK-s úszónôk kerültek a figyelem 
középpontjába – ma már tudjuk, nem 
alaptalanul –, hiszen a tizenegy nôi 
egyéni úszószámból a négyszeres 
aranyérmes Kornelia Ender vezetésé-
vel tízet ôk nyertek, nyolcat ráadásul 
világcsúccsal. Az öttusaversenyeken 
pedig hatalmas botrány tört ki, mert 
kiderült, hogy a szovjet Onyiscsenko, 
München ezüstérmese preparált pár-
bajtôrrel vívott, és manipulálni tudta a 
találatjelzôt.

Persze igazságtalanok lennénk, ha 
csak a negatívumokról szólnánk. Egy 
apró, alig tizenöt éves román kislány 
elbûvölte az egész világot. A torna-
versenyeken Nadia Comaneci meg-
nyerte az egyéni összetettet, gyôzött 
gerendán és felemás korláton is, és 
olyan korszakos szovjet csillagok hal-
ványodtak el mellette, mint Nelli Kim, 
Ljudmila Turiscseva és Olga Korbut. 
A csapatversenyen Comaneci mutatta 
be az elsô olyan gyakorlatot az olim-
piák történetében – felemás korláton 
–, amelyet kerek tíz pontra értékeltek. 
Az eredményjelzôn azonban 1,00 
villant fel, mert csak három helyi ér-
ték számára volt hely, nem számítottak 
arra, hogy majd 10,00-t is kellene mu-
tatni. Márpedig Comaneci Montreal-
ban még két másik tízest kapott. Meg 
kell emlékeznünk Edwin Mosesrôl is, 
aki fizikusi és mérnöki diplomát szer-
zett, és a tanulás mellett csak hobbi-
szinten atletizált. Döbbenetes, de az 
elsô nemzetközi versenye az olimpia 
volt, amelyen világcsúccsal gyôzött, 
és ettôl kezdve csaknem tíz éven ke-
resztül nem kapott ki.

Az éremtáblázat élén újra a Szov-
jetunió végzett (49–41–35), mögötte 
most már az NDK (40–25–25) is meg-
elôzte az Egyesült Államokat (34–35–
25). Magyarország a 10. lett 4 arany-, 5 
ezüst- és 13 bronzérmet szerezve. 
Versenyzôink az aranyérmek számát 
tekintve 1924 óta nem szerepeltek 
ilyen haloványan.

Elsô aranyunkat a tornász Magyar 
Zoltán nyerte, aki lólengésben dia-
dalmaskodott. Tordasi Ildikó a nôi tôr 
egyéni hatos döntôjében négy gyôze-
lemmel és egy vereséggel zárt, éppen 
úgy, mint az olasz Collino. Egyetlen 
vereségét éppen tôle szenvedte el 5:1-
re. A holtversenyt eldöntendô újraví-
vásban a felek 4:4-re álltak, amikor 
Collino olyan erôvel támadott, hogy a 
tôre benyomta Tordasi sisakját, fel-
sértve a magyar vívónô arcát. A döntô 
találatot azonban még sérülten is ô 
vitte be. Harmadik aranyérmünket 
Németh Miklós szerezte gerelyhají-
tásban, a londoni játékok kalapácsvetô 
bajnokának fia rögtön az elsô sorozat-
ban 94,58 méteres világcsúccsal sok-
kolta a mezônyt. S még vízilabda-
válogatottunk masírozott fel a dobogó 
legfelsô fokára. A csapat óriási fö-
lénnyel nyerte meg a tornát, sôt 
Faragó Tamás révén még a gólkirály 
is magyar pólós lett. 

BIRKÓZÓ HÍREK
A 2008. évi ausztrál birkózó bajnokságok ismét Melbouneben kerültek meg-

rendezésre. A bajnokságok a következô korcsoportokban és fogásnemekben 
kerü ltek megrendezésre: férfi ifi és felnôtt, kötött (görög-római) és szabad-
fogásban és ifi és felnôtt nôi birkózásban.

Ezeken a bajnokságokon a résztvevô magyar birkózók száma közel sem volt az 
1983. évi rekordhoz Sydneyben, amikor 12 magyar származású birkózó vett 
részt az ausztrál bajnokságokon. De az idei is sokkal jobb mint semmi, mert az 
egyetlen magyar birkózó, Incze Zsolt is ausztrál bajnok lett. Incze Zsolt a 14-ik 
magyar származású birkózó, aki ausztrál bajnok lett. A tehetséges sportoló a 
felnôtt szabadfogású birkózás 84 kg-os súlycsoportjában lett bajnok.

A másik jó hír a birkózásban, hogy a felvidéki származású technikás birkózó, 
Weisz Richard, többszörös ausztrál birkózó bajnok és olimpikon (1996, Atlanta) a 
melbounei orosz-zsidó klub edzôje lett. Ha vannak még olyan magyar fiúk és 
lányok, akik birkózók akarnak lenni, rajtam keresztül felvehetik vele a kap-
csolatot. Én már nem edzôsködöm, de azért még mindig buzdítok minden „orvo-
si engedéllyel” rendelkezô magyar ifjút a birkózásra, mert „olyan rózsát, mint 
amelyik a birkózószônyegen nyílik, másutt keresni hasztalan!”

Az egyik legjobb ausztrál birkózóm David McIntyre, akit a volt essendoni tech-
nikumban fedeztem fel 1965-ben, tavaly Törökországban megnyerte a veterán 
birkózó világbajnokságot. Aki gyôzni akar, annak részt kell venni a bajnokságo-
kon!

Incze Zsoltnak sok jó tréningtársat és sok sikert, Weisz Richardnak pedig sok 
tehetséges és szorgalmas tanítványt és sok sikert kívánunk.

Ráskövy István
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Elhallgatott történet
Elhallgattam, hogy amerikai ösztön-

díjam során keresgéltem az interneten: 
hátha kapásom lesz; de vagy öreg höl-
gyek kerestek vad fiúkat szexre, vagy 
kéjnôk és férjvadászok jelentkeztek. 
Jól szórakoztam.

Bejött egy nehéznek ígérkezô hölgy 
is. Elég vegyes származású: fekete–
cseroki indián–ír (aki persze leginkább 
feketének nézett ki). Rettentô intelli-
gens, mindent elolvasott, ami a könyv-
tárban létezik. Történelemben, mûvé-
szetekben, tudományban, irodalomban 
egyaránt jól tájékozott. Kellemes, kul-
turált társalgópartner volt.

Találkoztam vele végül, elmentünk 
egy szállodába. A szexuális nyomora 
olyan mértékû volt, hogy lemereved-
tem (illetve egyáltalán nem…). Húsz 
éve nem volt férfival, elôtte is csak 
párszor a férjével, annak születésnap-
ján.

Persze a pasi lelécelt idôben egy 
másik nôvel, és ott maradt a két gye-
rekkel, felnevelte ôket meg minden. 
De soha senkivel nem feküdt le. Ami 
még nem lenne tragédia, de amikor 
szokásos tapintatommal rákérdeztem, 
bevallotta, hogy magához sem nyúlt, 
nem is tudja, mi az. Az orgazmusról 
hallott ugyan, de olyan csak a rossz-
lányoknak van. Bár az internet azt írja, 
másnak is lehet.

Ott álltam ezzel a szerencsétlen 
szexuális romhalmazzal a szállodában. 
Úgy voltam vele, most már egye meg 
a fene, emberbaráti szeretetet gyakor-
lok, és megváltom ôt.

Minden ment is addig, amíg a tettek 
mezejére nem léptünk. Akkor az jutott 
az eszembe, hogy egy biztonsági zárba 
próbálok behatolni. Amikor mondtam 
neki, hogy kicsit lazítsunk, és hogy 
legalább látogassa meg a félszemû 
kínait ott lent, délen, azt mondta, nem 
tudja megtenni, mert az olyan, mint a 
kígyó, és ô a kígyókat nem szereti.

Mondtam neki – már öltözködés 

VEGYES VÁGOTT
közben –, hogy igaza van. És ezzel 
kisétáltam a szobából és az életébôl.

Tudom, mondták, hogy az interneten 
ismerkedni veszélyes, na de ennyire?! 
Azóta is kerülöm az ilyet.

Szóval ez is a fekete Amerika része, 
nem csak a tini anyaság, a promisz-
kuitás, a blues, a soul meg a rap.

Mártonlaci második 
emilje a sörrôl
Ma megyek másodszor a 17 éves lá-

nyommal alkohol- és drogelvonó pszi-
choterápiás (önkéntes) kényszerke-
zelésre… Az eszem elmegy, ez ám a 
sztori… Már írtam az elejérôl, hogy a 
lányomat is (aki roppant csinos) meg-
hívták az egyik volt iskolatársuk 19. 
szülinapi összejövetelére, ahol megro-
hamozták ôket a speciális rendôri egy-
ség tagjai talpig golyóálló mellényben 
és fegyverben. És mivel itt-ott találtak 
sört is, mindenkit letartóztattak, és a 
kiskorúakért a szülôknek kellett el-
menni. A nulla tolerancia égisze alatt. 
Lányom, aki egész eddigi életében 
összesen nem ivott meg egy teljes 
üveg sört, a fiújával volt ott, akivel jár, 
természetesen gúzsba kötve feküdt, 
amikor a feleségem érte ment (szeren-
csére én nem tudtam róla, ô vette fel a 
telefont, mert azóta már rendôrgyilkos-
ságért kivégeztek vagy már a helyszí-
nen agyonlôttek volna, ahogy ezt mos-
tanság csinálják). Ment persze a 
feljelentés a kiskorúak bíróságára. 
Két hét múlva úgy döntöttek, hogy 
csak megrendezik a partit a gyerekek, 
de aztán lefújták, mivel fülest kaptak, 
hogy a rendôrség megint készül a raz-
ziára. Az én süket lányom a barátnôjé-
vel úgy döntött, hogy mégiscsak el-
viszik legalább az ajándékot. Kint 
ültek a hátsó teraszon, a szülôk éppen 
elszaladtak enni valamit, és már ott is 
voltak a rendôrök. Valami gyanús 
bólészerû italt találtak, még talán az 
elôzô partiról, és a hûtôben is volt 
nyitott bor, vodka, whisky. Akár ihat-
tak is volna belôle, micsoda szülôi bû-
nös felelôtlenség… Megint ment a fel-
jelentés, így a lányom immáron 
visszaesôként állhatott a bíró elé, aki 
mindent mérlegelve heti egyszeri 
alkoholrehabilitációs foglalkozásra 
ítélte két hónapon át. Ez úgy három 
négy hónapja volt. Már el is feled-
keztünk róla, persze a gyerek nem, 
mert azóta nem mehetett sehova ott 
aludni stb. Pár hete vasárnap elkére-
tôztek a bevásárlóközpontba a fiújával 
sétálni. Utána hazafelé, mert még csak 
hat óra volt, és akkor zár a bevásár-
lóközpont, beugrottak egy barátjukhoz. 
Érkezett oda egy másik fickó, aki totál 
piás volt, marasztalták, hogy aludja ki 
magát, de hiába, elhajtott. Persze koc-
canásos balesete lett pár száz méterre 
a háztól, és a rendôrök kérdezték, 
honnan jött ki, és már ott is voltak 
megint, mindenkit elôállítottak, a házi-
gazda szülôket is feljelentették. Ami-
kor a gyerekek mondták, hogy nem 
ittak, az volt a válasz, hogy ha beviszik 
ôket, biztos pozitív lesz a teszt, és 
akkor a rendôrség félrevezetéséért is 
szorulnak. (Erre a módszerre mi is 
emlékszünk, ugyebár.) A szülôk ellen 
ejtették a vádat, mert törvényellenes 
eszközökkel szerezték a bizonyítékot 
(nem volt házkutatási engedélyük). De 
a gyerekek a vallomásuk alapján ma-
radtak a kakiban. Most várjuk a máso-
dik bírósági tárgyalást, a gyereket 
már be is írattuk egy komoly, heti 
háromszori rehabilitációs kezelésre 
három hónapra, ahol igazi drogosok és 

NA NE...
 
Az agresszív kismalac beszorul a 

kamionjával a híd alá. Meglátja a 
rendôr és odasétál:

—Mi van, Malacka, beszorultál?
—Nem, hiat szállítok!

* * *
Az agresszív kismalac bemegy a bor-

bélyhoz.
— Hogyan nyírjam meg?
— Szó nélkül!

* * *
Az agresszív kismalac pingál valamit 

a nyilvános WC falára.
Megkérdi a farkas:
— Mit csinálsz kismalac?
— A falra festem az ördögöt.
— Szarva van?
— Mondom, festve!

* * *
Az agresszív kismalac a játékbolt-

ban:
— Kérek egy türelemjátékot. De na-

gyon gyorsan ám!
* * *

Az agresszív kismalac sétál az ut-
cán.

— Rohadt nap, rohadt meleg, rohadt 
autók, rohadt emberek... bárcsak 
minden köddé válna!.... Rohadt köd!

* * *
Az agresszív kismalac beül egy taxi-

ba.
— Nem zavarja, ha magamban be-

szélek? — kérdezi.
— Ó, dehogy — válaszolja a sofôr.
— Hozzád meg ki szólt, vazze?

* * *
Az agresszív kismalacot felveszik 

eladónak egy ABC-be.
Bemegy a Nyuszika vásárolni, de a 

kismalac nem foglalkozik vele.
Mire a Nyuszika:
— Khmm... elnézést kérek!
— Nem tartunk!
***
 Zsuzsa férje, Lajos néhány napig 

kómában fekszik. Hüséges neje min-
dig mellette virraszt. Egyik éjjel Lajos 
magához tér; int a feleségének, hogy 
hajoljon közelebb.

— Drága Zsuzsa — mondja — te min-
dig kitartóan mellettem voltál, akkor   
is, amikor kirúgtak az állásomból, 
amikor az üzletem csôdbe ment,   ami-
kor meglôttek, amikor elvették a há-
zunkat, amikor az egészségem  kezdett 
odalenni. Te mindig velem voltál és 
mellettem álltál. Tudod, mit gondo-
lok?

— Mit, kedvesem? — kérdi a hû nej.
— Azt gondolom, hogy nem hozol 

szerencsét!
* * *

 A betörô belép egy üresnek hitt 
házba, már a második szobánál tart, 
amikor ezt hallja:

— Jézus figyel téged.
Nagyon megijed, de mivel nem 

hallja többször, folytatja a rámolást.  
Kis idô elteltével ismét hallja:

— Jézus figyel téged.
Észreveszi, hogy a sarokban van egy 

papagáj. Odamegy hozzá és megkér-
dezi:

— Te mondtad, hogy Jézus figyel en-
gem ?

— Igen, én.
— És téged hogy hívnak ?
— Clarence.
— Micsoda hülye név egy papagáj-

nak. Ki volt az az idióta, aki így  neve-
zett el téged?

— Ugyanaz, aki a rottweilert Jézus-
nak.

Összeállította Helfer Gyuri

más teljesen lepusztult fiatalkorúak 
kényszerkezelése folyik. A lányom az 
egyetlen, akinek soha egyetlen pozitív 
alkohol- vagy drogtesztje sem volt, és 
aki szabadlábról jár be… egyelôre. 
Csak meg ne egyék a többiek. Ret-
tegve várjuk a bimbózó (sôt szárba 
szökkenô) rendôrállam újabb csapását 
a politikai „korrektség” égisze alatt. Az 
ügyvéd szerint várható, hogy a szülô-
ket is rehabilitációs kezelésre ítélik (le 
kell hatolni a probléma gyökereihez, 
ahogy a szociális gondozó mondotta), 
illetve ha vállalják, akkor a gyereknek 
nem kell a fiatalkorúak börtönébe 
menni… Különben igen… Ezt tedd a 
kalapod mellé: szabadság, személyi 
jogok, demokrácia. Mehetek vénsé-
gemre elvonóra, oda az esti vörösboros 
fröccsöm… A többirôl nem is beszélve. 
Látod, ez lett Amerikából is. (Most 
persze azért még azt várom, hogy a 
hollywoodi filmekben megszokott po-
zitív hôs mégiscsak felbukkan, és gyôz 
az igazság.) Ölel,

Mártonlaci 

A ’68-as szökôév
Azon a nyáron hamar felnôtt az a 

nemzedék (a miénk), és úgy tûnt, ne-
künk nem osztanak lapot többé. Már-
mint az orosz iga alatt élô országokban. 
(Bár a francia fiatalok is érezhettek 
valami hasonlót, amikor De Gaulle 
visszakerült a hatalomba.)

Egész Magyarország a táncdalfeszti-
vált bámulta a tévében, amikor a 
magyar alkotmány ünnepének éjsza-
káján – tehát nem huszonegyedikén, 
hanem már huszadikán – a Varsói 
Szerzôdés tagjainak csapatai (a romá-
nok kivételével) lerohanták a szocia-
lizmus megreformálásáról álmodozó 
cseheket. Azok a cseh turisták, akiket 
Jugóban ért a hír, azonnal menedék-
jogot kértek, amit meg is kaptak.

Hiába hallgattuk hát ugyanazokat a 
számokat világszerte. A tankokban 
egész más rádió szólt. A seregben nem 
volt helye a hosszú hajnak, szakállnak, 
egyénieskedésnek. A csehek elforgat-
ták az útjelzô táblákat. Hát istenem. A 
csapatok katonai térképek alapján 
tájékozódtak. Prágában az utcanévtáb-
lákat is leszedték. A tankokat leköp-
dösték. De valamire felfigyeltem: a 
tankokon ott voltak a benzineshordók 
is. 1956-ban Magyarországon nem. 
Vagyis az oroszok nem számítottak 
arra, hogy lônek rájuk, vagy Molotov-
koktél-partit rendeznek nekik a cse-
hek. Nyelvi problémáik nem lehettek. 
A bevonulás áldozatainak száma nem 
érte el a százat (72 volt), a sebesültek 
száma 436.

A Prazke jarónak, a prágai tavasznak 
vége volt. Igaz, derékig jártunk a 
nyárban. Hallgathattuk a rádióadók 
kétségbeesett üzeneteit, amelyeken 
minden világnyelven elmondták, hogy 
itt nem ellenforradalmárok, hanem 
dolgozó emberek vannak, maga a nép. 
Egymás után hallgattak el, akár ötven-
hatban. Nem tréfálok, könnyeztem. 
Tudtam, mit jelent ez.

A kiálló szöget hamar beütik, tartja a 
japán mondás. Így is volt. Aztán vár-
hattunk egész a jégkorong-világbaj-
nokságig, ahol a csehek Nedomansky 
góljaival megverték a döntôben a 
ruszkikat.

Hanem volt egy apró történet, ame-
lyet nem hallgathatok el. Amikor a 
magyar csapatok bevonultak Lévára, 
felhúzták a városháza tornyára a ma-
gyar trikolórt. Nemsokára megjelent 
a kapunál egy húsz év körüli magyar 
fiú, akit Grendel Lajosnak hívtak. A 
városparancsnokot kereste. Amikor 
elé vezették, arra kérte a tisztet, hogy 

húzza le a lobogót, mert a magyarok, 
fôként az idôsebbek, azt hiszik, hogy 
visszatért a magyar világ.

A katonai szabálykönyv írja elô így, 
fiatalember. Le kéne csukatnom ma-
gát. De én hazaengedem. Ennek fejé-
ben mindennap felkeres, és beszámol 
a hangulatról.

Írónk megmenekült hát.
Szegeden felbomlott a De Profundis 

együttes, amelynek szólóénekese vol-
tam.

Még egy év se telik el, amikor az 
Illés-együttes már azt énekli a ra-
vaszdi Március 1848 címû számban:

„Hódító, rabló katonának
Én nem állok
Testvérim gyilkosává
Én sohase válok.”
A lemez A oldalán azt kérdezték: mi-

ért hagytuk hogy így legyen? Vala-
mint: „El ne hidd, hogy megváltoztunk 
vezényszóra…”

De ez már egy másik dolgozat témája 
lehetne.

Mártonlaci itthon
Biológiaprofesszor barátom hazajött 

pár hétre, beutazta az országot egy 
magyar–amerikai cég megszervezése 
dolgában. Az ô találmányára, kutatási 
eredményeire épül az egész. Végre 
volt valaki a társaságban (Péter), aki-
nek szaknyelven elmondhatta a lénye-
get. A törzshelyemen, a Szigetben ta-
lálkoztunk. Hozott egy fontos könyvet 
(majd beszámolok róla), egy óriás 
pólót és egy viccet. Ez utóbbit el-
mondom.

Moziba mentem múltkorában, és az 
elsô sorban egy öregember ült a 
kutyájával. Szomorú film volt, de 
mulatságos is. A szomorú résznél a 
kutyának hullottak a könnyei, a vidám 
részben határozottan azt éreztem, 
hogy röhögött. Ez így ment végig a 
filmvetítés alatt. A film végén oda-
mentem az öreghez.

Ez hihetetlen, mondtam neki. Bámu-
latba ejtett, hogy ez a kutya mennyire 
élvezte a filmet.

Ez igaz, mondta az öreg. De a köny-
vet utálta.

Skót csók
Ha már a Szigetnél tartunk, elmon-

dok egy történetet. Bejött egy fiatal 
pár, angolul gagyarásztak. A fiú egy-
bôl bement a nôi vécébe. A lány (olyan 
átlagosan ronda szigetlakó) odaállt a 
korsóval a kezében az asztalunkhoz, és 
elmondta, hogy ôk skótok, és hogy 
mennyire utálják az angolokat. Nem 
kérdezte senki. De én elmondtam a 
magyar Aranycsapat 6:3-as és 7:1-es 
gyôzelmét az ángliusok fölött. Erre se 
szó, se beszéd belecsókolt a számba. A 
fiú akkor jött vissza a klotyóról.

Sánta
Meghalt a múlt század egyik legke-

vesebb szavú, de az emberi természet-
rôl legtöbbet tudó írója. Minden sorát 
olvastam. A Sokan voltunk olvasása 
közben sírtam. Elsônek egy lap közölte 
velem emilben a halálhírét. Így írták a 
nevét: „Sántha”. Ennyit a halhatatlan-
ságról, na meg a fiatalokról.

TEMESI FERENC
(Magyar Nemzet)

Válaszok a legutóbb feltett kérdé-
seinkre: 1.  A Nyugat lánya, 2. Leonard 
Bernstein, 3. Késôbbi feleségéhez, 
Csajághy Laurához, 4. Thomas Alva 
Edison, 5. Hadrianus császár mauzó-
leuma, 6. Roald Amundsen, 1911. de-
cember 14-én, 7. Arany János Vojtina 
Ars poeticája címû versébôl, 8. San 
Franciscóban, 9. Ernest Hemingway, 
10. Rembrandt.

E heti kérdéseink:
1.Melyik ország folyója a Glomma?
2. Ki a görög mitológiában a háború, 

a harc istene?
3. Mi a címe Bartók Béla hat kötetbôl 

álló zongoraiskolájának?
4. Melyik Anglia legrégebbi egyete-

me?
5. Hol gyôzte le Napóleon 1800 júniu-

sában olasz földön az osztrákokat?
6. Ki volt az a német régész, aki fel-

tárta az ókori Tróját?
7. Melyik nagy költônk nevezte Deb-

recent a „maradandóság városának”?
8. Mi a neve Barcelona labdarúgó 

stadionjának?
9. Milyen címmel írta meg Balzac az 

Elveszett illúziók címû regényének 
folytatását?

10. Ki mondta: „Cogito ergo sum” 
(Gondolkozom, tehát vagyok)?

A válaszokat jövô heti számunkban 
közöljük.

Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem
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Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

BUDAPESTRE LÁTOGATÓK! Bu-
dán, közvetlenül a Vár alatt egy szoba 
összkomfortos luxuslakás rövid- vagy 
hosszútávra kiadó. 60 dollártól naponta. 
Telefon (02) 9968-6895 Sydney. (V6)

AMERIKÁBAN, Kaliforniában élô 
70 éves ,nyugdíjas, magyar peda-
gógusnô  levelezôpartnert, élettársat 
keres Ausztráliában vagy Új-Zélandon. 
Olyanok is írjanak, akik szeretnének 
Amerikában is, Magyarországon is pár 
hónapot élni évente. Csak magyarul 
beszélek. Leveleket a következô címre 
várok:  Anna Frankel, 22753 Sherman 
Way, WEST HILLS, CA 91307 USA.

IDÔSEBB hölgy Bondi Junction szí-
vében BENTLAKÓ segítséget keres. 
Lehet diák, vagy középkorú hölgy, aki 
kb. napi 3 órára kisebb házimunkát 
vállalna, besegítene a napi teendôkbe, 
elkísérne sétákra. Szabadnap van. 
Luxuslakás gyönyörû környezetben, 

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-
tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 
átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 
9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.                               

SZÔNYEGTISZTÍTÁS megen-
gedhetô áron, 20 dollár hálószo-
bánként. Hívja Andreát ingyenes 
árajánlatért a (03) 9700-3937 vagy 
0419-532-947 számon. Melbourne. 

Age care and personal care 
végzettséggel, idôsebb emberekre 
vigyáznék, érdeklôdni lehet:

03/9700-3732, mobil: 04092-59579

PAPLANT, dunyhát, párnát. ágyhu-
zatot legolcsóbban a készítônél sze-
rezheti be. Régi paplanját, párnáját 
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 
választék importált selyembrokát, da-
maszt, argin, polieszter, és cotton an-
yagokban. Abroszok, törülközôk rak-
táron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Telefon: 
9523-6616 (Melbourne). Elôzetes meg-
beszélésre vasárnap is kinyitunk.      

ELADÓ 4 db Andre Rieu jegy a 
november 14-i koncertre a Telstra 
Dome-ba, 198 dollár darabja. Ér-dek-
lôdés Lajosnál telefonon: (07) 3208-
0954..

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. Telefon 7 napon át 
(03) 9311-9343. Amennyiben sürgôs 
szolgálat kell, hívjon reggel 7-8 óra között, 
Melbourne 80 km-es körzetében és Gee-
longban is.    

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *

Grüner bátya a kolbászát úgy ke-
veri / még a verejték is jól kiveri. / De 
ám a kolbász íze jó, / és így mindenki 
asztalára való, / Vagy hiszed vagy nem 
hiszed, / nem mindenhol kapsz ily jó 
ízet. / A csabaink igen jó, / fôzô debre-
cenink ropog, / Hurka, kolbász, fehér, 
fekete / sütnivaló kolbászt együnk ve-
le. ÚJDONSÁG: finom szaftos, füstölt 
fôzôdebreceni. Fenséges mustárral 
vagy tormával. A legjobb húsok:  bor-
jú, disznó, marha, sonka, csabai, csabai 
szalámi, virsli, töpörtyû, disznósajt, 
magyar szalámi és minden más, amit 
szeme-szája és persze gyomra meg-
kíván. A magyarországi húskonzervek 
megérkeztek. Magyar akácméz ismét 
kapható!  227A Barkly St., St. Kilda. 
Telefon: 9534-2715.            

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.   

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

MAGYAR NYELVET tanítok 
érettségi vizsgához (VCE), továbbá 
felnôtteknek, gyermekeknek bár-
mely szinten intenzív és hagyo-
mányos módszerekkel, egyéni és 
csoportos foglalkozással. Érdeklôdni 
lehet: (03) 9584-6301 (Melbourne)

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175
Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

KÜRTÔS KALÁCS
rendelésre kapható

két méretben, többféle ízben.
Telefon:

(03) 9733-4474 vagy

mobile: 0417-307-893

(Melbourne)

uszoda, szauna, fitness terem az 
épületben. Kiváló közlekedés.  Ér-
deklôdés a 9386-0819 telefonszámon.  
(Sydney V75)

 SZUMPF IMRE  mûalkotások 
eladók. Telefon 9642-4496.

(Sydney V76)

VADONATÚJ 4 szobás en suite 
ház, félúton Gold Coast és Brisbane 
között, Coomera-ban  1 percre az 
autópályától,  Dreamworld közelében 
eladó. Zárt közösség, kapuval, csak 
tulajdonosok lakják,  Ára: $595.000. 
Érdeklôdés a  0408-482992 számon.

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN

magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.
Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!

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

Az étteremben magyar ételek is kaphatók!
Tóth Éva és Zoltán szeretettel várja önöket.
Telefon: (02) 6928-7294 Fax: (02) 6928-7128

Email: halfwaymotel@bigpond.com
Hume Highway, Tarcutta

Két éve üzemelô, 

jól menô Melbourne-i

 Magyar Étterem 

a tulajdonos 

Magyarországra 

költözése miatt ELADÓ.

Komoly érdeklôlôk 

jelentkezését várom! 

Hivjon délutánonként a 

0407 223 278 as számon. 

Magyar kávézó és étterem 

Leichhardtban!

CAFE ZIZI
szeretettel várja 

magyar vendégeit
ebédre és vacsorára
keddtôl vasárnapig 

11.30-tól késôig,
Este ingyenes parkolás 

elôzetes foglalással.

14 Norton Street

Leichhardt

Tel: 9569-2111 

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 


