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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
sávba több mint 105 ezren tartoznak, a 100–200 ezres sávban több mint 822 
ezren vannak. A kétmillió magyar öregségi nyugdíjas több mint felének azon-
ban havi 50–100 ezer forint közti összegbôl kell kijönnie, a legtöbben havi 70-80 
ezer forintot kapnak –-- írja a Világgazdaság az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Fôigazgatóság adatai alapján.

Több százezres nyugdíjat jellemzôen úgy érnek el a magyar nyugdíjrendszer-
ben, ha valaki jóval az öregségi korhatáron túl igényli az ellátást, és magas 
keresettel rendelkezett életpályája során. A lap szerint a magyar nyugdíjszín-
vonal nem rossz nemzetközi összevetésben, a nyugdíjba menôk átlagosan 90 
százalékát megkapják utolsó fizetésüknek, ami hasonlít az osztrák vagy a 
holland rátához, és meghaladja a 71 százalékos európai uniós átlagot.

Sok pénzt küldenek haza a 
németországi és amerikai magyarok

Németország, Egyesült Államok és Kanada –-- innen utalták haza a külhoni 
magyarok a legtöbb pénzt 2014-ben --– derül ki a Magyar Tudományos Akadé-
mia Munkaerôpiaci Tükör 2015 elnevezésû, nemrég megjelent kiadványából 
(pdf), amelyet az Index szemlézett.

Az elsô helyen Németország végzett 952,2 millió dollárral --– ez nagyobb 
összeg, mint amennyi az Egyesült Királyságból és Ausztriából érkezett Magyar-
országra. Az USA és Kanada lett a második és harmadik ezen a listán, ami azért 
is meglepô, mert az elmúlt években fôleg az európai kivándorlási célpontokról 
lehetett hallani, holott az elsô három sorrendje a 2010-es években nem változott 
–-- csak a hazaküldött összegek duplázódtak meg.

A pénzmennyiségben egyébként kétszer volt nagyobb ugrás a kétezres évek-
ben: az EU-csatlakozást, majd a 2008-as pénzügyi válság sokkját követôen. 
2000-ben még 280 millió dollár érkezett külföldrôl, 2014-ben már 4,473 milliárd 
dollár futott be. A hazautalt pénzek a GDP-nek is egyre nagyobb hányadát 
adják, 2014-ben már több mint 3 százalékos volt ez az arány.

Kvótareferendum: Lehet jelentkezni 
a külképviseleti szavazásra

Az ország külképviseletein voksolhatnak azok a magyarországi lakhellyel 
rendelkezô választópolgárok, akik az október 2-i országos népszavazás idején 
nem tartózkodnak Magyarországon, ehhez azonban szeptember 24-én 16 óráig 
fel kell vetetniük magukat a külképviseleti névjegyzékbe. Eddig 183-an tették 
ezt meg. 

Magyar Élet
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Augusztus 20-án István névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bernárd, 
Bernát, Éliás, Eliél, Eliot, Elton, Fili-
bert, Megán, Ozmin, Samu, Sámuel, 
Samuella, Stefán, Stefánia, Stefi, Vajk 
névnapja van.
Augusztus 21-én Sámuel, Hajna 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Baldvin, 

Erik, Erika, Franciska, Grácia, Johan-
na, Kemenes, Maximilián, Pelbárt, 
Piusz, Samu, Samuella, Santál, Zsanett 
névnapja van.
Augusztus 22-én Menyhért, Mir-

jam névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Agaton, 

Barakon, Barakony, Bogdána, Boglár, 
János, Mária, Merse, Mirjána, Szig-
frid, Timót, Timótea, Timóteus, Timó-
teusz, Zakeus, Zombor névnapja van.
Augusztus 23-án Bence névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Árven, 

Aszter, Fajsz, Farkas, Filip, Fülöp, 
Kurd, Minerva, Rózabella, Rózamari, 
Rózsa, Rózsi, Szidi, Szidónia, Teónia, 
Zágon, Zakeus, Zdenka, Zekô, Zsadány 
névnapja van.
Augusztus 24-én Bertalan névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Albert, 

Alberta, Albertin, Albertina, Alicia, 
Aliz, Barta, Bartal, Bartó, Barton, Bar-
tos, Báruk, Berzsián, Detre, Erzsébet, 
Jonatán, Mihaéla, Szilvánusz, Taksony 
névnapja van.
Augusztus 25-én Lajos, Patrícia 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Délibáb, 

Elemér, Elmira, József, Marinetta, Ta-
más, Thomasz, Tomázia, Tomazina 
névnapja van.
Augusztus 26-án Izsó névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Cse-
ke, Csekô, Margit, Natali, Natália, Na-
tasa, Noella, Rita, Ritta, Szellô, Szel-
lôke, Tália, Zamfira névnapja van.
Augusztus 27-én Gáspár névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Cézár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, 
Mónika, Vilja névnapja van.
Augusztus 28-án Ágoston névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Adelina, 

Adelinda, Adolár, Ágost, Ágosta, Ag-
rippa, Alfréd, Bán, Elemér, Hermész, 
Hermia, Jermák, László, Mimóza, 
Morgan, Morgána, Mózes, Pelágia, 
Pelágiusz névnapja van.
Augusztus 29-én Beatrix, Erna 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bolda, 

Cézár, Ernella, Erneszta, Ernesztin, 
Ernesztina, János, Kamilla, Sebô, Sza-
bella, Szabin, Szabina, Szabrina, Trixi 
névnapja van.
Augusztus 30-án Rózsa névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Bo-
dony, Félix, Letícia, Létó, Letti, Páz-
mán, Róza, Rózabella, Rozalinda, Ró-
zamari, Rozita, Rózsi, Tícia, Vadony 
névnapja van.

Mohácsra érkezik a Szent Jobb a 
csatavesztés 490. évfordulóján

Augusztus 28-án egy napra Mohácsra érkezik a Szent Jobb, az 1526-os 
mohácsi vész 490. évfordulójára emlékezve --- tudatta a Pécsi Egyházmegye 
pénteken.

„Idén 490 éve annak, hogy Mohácsnál az Oszmán Birodalom legyôzte 
a keresztény magyarokat” --- idézte fel az egyházmegye közleménye, hoz-
zátéve, a nemzeti ereklye ünnepélyes fogadására körmenetet tartanak a Duna-
parti város Szepessy terén és a Püspöktemplomnál, este pedig a Fogadalmi 
templomnál búcsúztatják a Szent Jobbot.A Széchenyi téri szabadtéri oltárnál 
Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Udvardy György 
pécsi megyés püspökkel és az egyházmegye papságával mutat be szentmisét - 
írták.

A mohácsi vészrôl augusztus végén háromnapos közös rendezvényen emlé-
kezik meg a baranyai városban a Magyar Katolikus Egyház, az egyház-megye, 
a város önkormányzata és a mohácsi nemzeti emlékhelyet fenntartó Duna-
Dráva Nemzeti Park Igazgatósága.A Szent Jobb, vagyis Szent István király 
mumifikálódott jobb keze a magyarság nemzeti ereklyéje, amelyet a 
budapesti Szent István-bazilikában ôriznek.

Az egyházmegye közleménye kiemelte, hogy az ereklye Mohácsra érkezése 
kitüntetett jelentôségû: a csatában tragikus vereséget szenvedett „a hazáját, a 
Szent István-i keresztény örökséget, és a keresztény Európát védelmezô ma-
gyar sereg”.

Emlékeztettek arra, hogy a vereség az ereklye történetében is fordulópontot 
jelentett: a csatát megelôzô évszázadokban a Szent Jobbot Szent László király 
bihari monostorának fôoltárán ôrizték. Az 1526-os ütközet után viszont az 
ereklye hosszas számûzetésbe kényszerült: kalandos úton Raguzába (a mai 
Dubrovnikba) menekítették, ahol domonkos szerzetesek vigyázták. Szent Ist-
ván jobbja csak a 18. században, Mária Terézia uralkodása idején kerülhetett 
vissza Magyarországra.Az 1526. augusztus 29-én megvívott mohácsi csatában a 
Magyar Királyság 25 ezres serege került szembe az Oszmán Birodalom mint-
egy 60 ezres haderejével. A magyarok vereségével az ország három részre 
szakadt, és 150 évig tartó török hódoltság következett.

Öten kapnak milliós nyugdíjat 
Magyarországon

A kétmillió magyar öregségi nyugdíjas több mint felének azonban havi 50-
100 ezer forintból kell kijönnie. A legtöbben havi 70-80 ezer forintot kapnak.

Egy magyar öregségi nyugdíjas kap kétmillió forint feletti nyugellátást ha-
vonta, egynek jár 1,5–2 millió forint közötti, háromnak 1–1,5 millió forint közötti 
összeg.

Fél- és egymillió forint között 225-en kapnak ellátást, és mintegy 11 800 
nyugdíjas él havi 300 ezer forint feletti összegbôl. A 200–300 ezer forint közti 



A magyarországi lakcímmel rendelkezô választópolgárok automatikusan 
felkerülnek a központi névjegyzékbe, nekik nem kell regisztrálniuk, de azok-
nak, akik a szavazás napján elôreláthatólag külföldön tartózkodnak és ott kíván-
nak élni választójogukkal, a magyarországi lakóhelyük szerinti jegyzôtôl kell 
kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe.

A választópolgárok 76 ország 105 külképviseletén adhatják le voksukat a 
népszavazáson. A kérelmeket már be lehet nyújtani személyesen vagy levélben 
a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában vagy a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu honlapon.

A külképviseleti névjegyzékbe vétel szeptember 24-i határideje jogvesztô, 
vagyis azután már senkit nem lehet abba felvenni. Amikor valakit felvesznek, 
egyidejûleg feltüntetik a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékében, hogy a 
választópolgár ebben szerepel, a szavazóköri névjegyzék kinyomtatott pél-
dányán pedig nem jelennek meg a külképviseleti névjegyzékbe felvett 
választópolgárok, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a 
külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is.

A választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követôen 
meggondolhatja magát, így ha mégis Magyarországon szeretne szavazni, akkor 
ugyancsak szeptember 24-ig kérheti, hogy töröljék a külképviseleti névjegy-
zékbôl, és vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Lehetôség van arra 
is, hogy az a választópolgár, aki már jelentkezett a külképviseleti névjegyzékbe, 
megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét. 

Bár a népszavazás zavarja elsôsorban Jean-Claude Junckert, az Európai 
Bizottság (EB) elnökét, nem a népszavazásra gondol, amikor a kötelezettségsze-
gési eljárást szóba hozza, hanem arra a következményre, ami a népszavazás 
után lehetséges --- mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádió 180 perc címû mûsorában.

A szakértôt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az EB vezetôje az osztrák 
Kurier címû napilapnak nemrég úgy nyilatkozott: veszélyt jelent a jogbiztonság-
ra, ha mostantól a Európai Tanács és az Európai Parlament összes határozatáról 
népszavazásokat rendeznek.

Tóth Norbert arra a kérdésre, hogy a bizottságnak van-e jogalapja a népsza-
vazás miatt kötelezettségszegési eljárást indítani Magyarország ellen, kifejtet-
te: a népszavazás után a magyar Országgyûlésnek „valamit lépnie kell”, vagy 
módosítja az alaptörvényt, vagy módosít törvényeket, vagy országgyûlési hatá-
rozatot fogad el vagy ezek kombinációját. Ezek lesznek azok a jogi aktusok, 
amelyek esetleg összeütközésbe kerülhetnek az Európai Unió alapító szerzô-
déseivel vagy az azokból fakadó kötelezettségekkel, és akkor lehetne elvileg 
kötelezettségszegési eljárást indítani --- jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet: maga Jean-Claude Juncker is arról beszélt az inter-
júban, hogy „idôben még nem lezajlott dolgokról beszélünk”. A szakértô szerint 
az EB elnöke kijelentésével „ijesztgetni próbált”. 

Gyorsabb ütemben csökkent a 
munkanélküliség az elemzôi 

várakozásoknál
Gyorsabb ütemben csökkent a munkanélküliség az elemzôi várakozásoknál 

április-júniusban éves szinten, az MTI-nek nyilatkozó szakértôk szerint akár 5 
százalék alá is csökkenhet a ráta a nyár végén.

Oszlay András, a Takarékbank elemzôje kifejtette, az 5,1 százalékos 
munkanélküliségi ráta jóval alatta áll az elemzôi várakozások mediánjának 
megfelelô 5,4 százaléknak. A szakértô szerint ez azt jelzi, hogy a gazdaság mun-
kahelyteremtô képessége továbbra is erôs, az elsô negyedévi lassulást túlnyomó 
részben egyszeri, technikai okok magyarázzák, és ezek megszûnését követôen 
ismét élénkülni fog a növekedés. Mint írta, az üzleti felmérésekbôl továbbra is 
a foglalkoztatási szándék erôsödése rajzolódik ki, a nyár végén átmenetileg 
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akár 5 százalék alá is kerülhet a munkanélküliségi ráta, az év átlagában pedig 
akár 5,5 százalék alá is csökkenhet. Az európai munkaerôpiaci célkitûzések (75 
százalékos foglalkoztatottság 2020-ig) szempontjából releváns 20-64 éves kor-
osztályon belül a foglalkoztatási ráta immár 71,4 százalékos, bár ebben jelentôs 
területi szóródás figyelhetô meg. 

A legmagasabb, illetve a legalacsonyabb foglalkoztatási rátával bíró két 
régió (Közép-Magyarország, illetve Észak-Alföld) között a különbség meghalad-
ja a 10 százalékpontot --- jelezte.

Ürmössy Gergely, az Erste Bank makrogazdasági elemzôje MTI-hez 
eljuttatott tájékoztatásában kiemelte, az is figyelemreméltó, hogy az aktivitási 
ráta új csúcsra, 61 százalékra emelkedett a 15-74 éves korú népesség körében. 
A szakértô szerint amellett, hogy a gazdasági aktivitás élénkülésével a munkae-
rôpiac folyamatosan feszesebbé válik, az idénymunkáknak köszönhetôen nyá-
ron átmenetileg még nagyobb lendülettel javulhatnak a munkaerôpiaci indiká-
torok. Az Erste elemzôje is úgy látja, hogy a következô hónapokban is 
folytatódhat a munkaerôpiac feszesebbé válása, és a szezonális hatásoknak 
köszönhetôen átmenetileg 5 százalék alá eshet a munkanélküliségi ráta, míg 
idén átlagosan 5,3 százalékra számít.

Hiányszakmák
Folyamatosan bôvül a hiányszakmák köre, már nemcsak informatikusból és 

autógyári munkásból, hanem varrónôbôl, valamint adminisztrátorból is hiány 
van –-- derül ki a Központi Statisztikai Hivatal elsô negyedéves, betöltetlen 
álláshelyekrôl kiadott jelentésébôl. Míg két évvel ezelôtt, 2014 elsô negyedé-
vében a versenyszektorban 23,3 ezer álláshely volt betöltetlen, addig 2016-ra ez 
a szám jelentôsen, 36 ezer fôre emelkedett. A kimutatás alátámasztja az érdek-
képviseletek egyre nagyobb aggodalmát a szakemberhiánnyal kapcsolatban, 
azonban a lapunk által megkérdezett elemzô szerint van még mozgástér a hazai 
munkaerôpiacon.

A tavalyi elsô negyedévhez képest 33 százalékkal nôtt Magyarországon a 
betöltetlen álláshelyek száma, leginkább a versenyszférában –-- derül ki a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal legfrissebb, elsô negyedéves, betöltetlen álláshelyekrôl 
kiadott jelentésében. Ez alátámasztja a szakmai érdekképviseletek aggodalmát 
arról, hogy egyre súlyosabb a munkaerôhiány. Az adatokból kiderül: a legtöbb 
embert, valamivel több mint 14 ezer fôt a feldolgozóipar foglalkoztatná, amely 
a 660 ezer álláshely 2,1 százaléka. Ilyen magas adatot az elmúlt 10 évben nem 
mért a statisztika. Az ágazaton belül gyakorlatilag minden szegmensben több 
mint ezerfôs hiány van, a jármûgyártásba keresik a legtöbb munkavállalót.

A varrónô is régóta hiányszakmának számít, ezért nem véletlen, hogy az üres 
álláshelyek aránya a textil, ruházat alágazatban is jelentôs, több mint másfél 
ezer fô. A vállalatok munkaerôigénye közül kiemelkedik az adminisztratív, 
szolgáltatást segítô munkák aránya, de a tudományos ágazatok is szakembe-
rekért kiáltanak. A diplomás, magasabb képzettséget igénylô ágazatokban is 
megmutatkozik a hiány. A legmagasabb, a nemzetgazdasági átlag kétszeresét 
meghaladó kereslet jellemezte a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgaz-
dasági ágazatot. Míg két évvel ezelôtt, 2014 elsô negyedévében a versenyszek-
torban 23,3 ezer álláshely volt betöltetlen, addig 2016-ra ez a szám jelentôsen, 36 
ezer fôre emelkedett.

Az országban jelentôsen eltér a munkaerôigény. A betöltetlen álláshelyek 
fele a közép-magyarországi régióban mérhetô, ezt követik a közép- és dél-
dunántúli régiók. 

A statisztikai hivatal rámutatott: a különbség –-- részben a munkahelyteremtô 
beruházásoknak köszönhetôen –-- az utóbbi két évben némileg változott. A mun-
kaerôhiány azokban a régiókban is jelen van, ahol viszonylag sok a munka-
nélküli, és magas a szintén potenciális kínálatnak tekinthetô közfoglalkoztatotti 
létszám is. Ennek elsôsorban a munkaerô-kereslet és -kínálat eltérô képzett-
ségbeli szerkezete az oka. A versenyszféra üres álláshelyeinek mintegy fele 
Közép-Magyarországra koncentrálódott.

Hiába az egyre növekvô munkaerôhiány és a csökkenô munkanélküliség, 
még mindig 100-150 ezer fôt kell elhelyezni a munkaerôpiacon ahhoz, hogy 
teljes foglalkoztatottságról beszéljünk –-- mondta a Magyar Idôk megkeresésére 
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzôje.
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Terroristasors
Most, hogy a franciaországi Saint-

Etienne-du-Rouvray muzulmán közös-
sége megtagadta az algériai születésû, 
francia állampolgárságú papgyilkos, 
Adel Kermiche eltemetését (nem 
szennyezhetik be az iszlámot –- mondta 
az imám), egy hasonló sorsú hazai 
terrorista jutott az eszembe.

Szamuely Tiborról épp kilencvenhét 
éve, 1919. augusztus 2-án döntött úgy 
az osztrák határ melletti Ôrvidék kö-
zössége, hogy friss holtteste nem ke-
rülhet magyar temetô földjébe. Igazi 
népítélet volt ez a „dicsôséges” Tanács-
köztársaság vérengzô népbiztosa fö-
lött, aki a kommün 133 napos ámokfu-
tása során egyebet sem tett, mint 
emberek százait akasztatta föl a törvé-
nyesség leghalványabb látszata nélkül, 
kéjjel. („A vértôl nem kell félni -– 
szavalta egyik beszédében... A vér lesz 
az, mely az igazi kommünvilághoz 
elvezet minket.”) A határnál öngyilkos-
ságot elkövetô Szamuelyvel még a ha-
lál sem vállalt közösséget. Az osztrák 
hatóságok a bécsújhelyi izraelita sír-
kertben akarták eltemetni, ám a fel-
háborodott hitközség ezt nem engedte, 
így a tetemet még éjszaka visszahozták 
Magyarországra, s titokban elhantol-
ták a savanyúkúti községi temetôben. 
Ám gyorsan kitudódott, kit takar a 
friss hant, a felháborodott emberek 
pedig hallani sem akartak arról, hogy 
a temetôjükben porladjon a nevezetes 
hóhér. Az elöljáróság kénytelen volt 
exhumálni a Lenin-fiúk vezérét, s a kö-
vetkezô éjszakán ismeretlen helyen, 
távol a falutól kaparták el. Rákosiék, 
Kádárék éveken át kerestették ham-
vait, hiába –-- így aztán „csak” utcákat, 
laktanyákat nevezhettek el példaké-
pükrôl. A papgyilkos Adel Kermiche-
rôl talán egy sötét sikátort nevez el az 
Iszlám Állam.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

OLASZLISZKAI
MODELL ÚJRA

Jogvédôk, figyelem! Talán lehetne 
valamit tenni a békés állampolgárok 
biztonsága érdekében, mert nem elô-
ször és sajnos nem is utoljára történik 
lincselés egy-egy közlekedési baleset 
után. Olaszliszka nem volt elrettentô 
példa.

A Blikk híre szerint ugyanis néhány 
napja a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Boldván egy motoros kis híján 
összeütközött egy kerékpározó nôvel, 
mindketten elestek jármûvükkel, de 
nem történt bajuk. A balesetet az asz-
szony okozta, mert szabálytalanul ka-
nyarodott ki egy keresztezôdésben. 
Ennek ellenére több férfi rokon is rá-
támadt a motorosra, hasonlóan az 
olaszliszkai tragikus lincseléshez: ütöt-
ték-rúgták.

Közben a támadók rájöttek, hogy a 
robogót vezetô férfi az edelényi ren-
dôrkapitány fia, ezért nem ölték meg, 
és a rendôrség is percek alatt a hely-
színre ért. Arról nincs információ, 
hogy indult-e eljárás a lincselôk ellen.

Júniusban a Szabolcs-Szatmár me-
gyei Piricsén történt hasonló eset.

Szikszai Péter
(Magyar Hírlap)



Interjú Bakos Istvánnal

A szerzŒnek a Présház Hírportál 
tett fel kérdéseket.

– SzerkesztŒ úr, a Magyarok Világ-
szövetsége jelentŒs szerepet vállalt 
a rendszerváltásban, annak szelle-
mi elŒkészítésében és kivitelezésé-
ben. Mára az állam részérŒl vala-
mennyire kialakult a kapcsolat a 
kárpát-medencei magyarsággal és 
a nyugati diaszpórával, de nincs 
megfelelŒ kiterjedésben civil kép-
viselet, bár sokan – a Szent György 
LovagrendtŒl a Balassi Kard Mûvé-
szeti Alapítványon át a Bethlen Gá-
bor Alapítványig – nagy erŒfeszíté-
seket tesznek. A határon túlról kell-e 
elevenebb viszonzás?

A NemzetépítŒ kísérlet címû köny-
vemben hézagpótló munkára vállal-
koztam. Nemcsak az MVSZ rendszer-
változtató évtizedének (1989–1999) 
kronológiáját állítottam össze, hanem 
ennek bevezetéseként a magyar vi-
lágszervezet létrehozásának, mûködé-
sének rövid krónikáját is megírtam. 
EbbŒl a kettŒs rendszerváltás – az 
országé és az MVSZ-é – kölcsönhatása 
kiderül. A Magyarok Világszövetsé-
gérŒl monográfia eddig nem készült, 
de számos tanulmány, könyvrészlet, 
emlékirat, vitairat és „jelentŒs” doku-
mentum szól a magyar világszervezet 
történetérŒl, mûködésének egyes pe-
riódusairól, sorsáról. A krónikában 
jelzem, hogy a Szövetséget a trianoni 
békediktátum okozta súlyos károk és 
kórok orvoslása, a magyar–magyar 
kapcsolatok éltetése, a széttagolt 
nemzet összefogása, a magyar meg-
maradás és a revízió érdekében hoz-
ták létre és mûködtették alapító ele-
ink.

Az amerikai magyarok kezdeménye-
zésére 1929-ben Budapesten rende-
zett elsŒ magyar világtalálkozóra a 
világ 24 országának nyolcvan – a 
Kárpátok övezte óhazán túli – magyar 
szervezete küldte el képviselŒit. Az 
amerikai magyarság mintegy félszáz 
intézményét képviselŒ 128 küldött 
fontos szerepet játszott az augusztus 
22–24 között ülésezŒ kongresszuson, 
amely fordulópontot jelentett az óha-
za és a külhoni magyarok közötti kap-
csolatok fejlŒdésében. Ennek jegyé-
ben hozták létre a Magyarok Világ-
kongresszusa Állandó Szervezeti Iro-
dáját, aminek fŒ feladata a második 
Világkongresszus elŒkészítése és a 
Magyarok Világszövetsége létrehozá-
sa volt. A Világkongresszusi Iroda az 
ország legfontosabb nemzeti szerve-
zeteinek képviselŒit, jeles szemé-
lyiségeit tömörítŒ Magyar Nemzeti 
Szövetség keretében mûködött, amely 
a magyar–magyar kapcsolatok újjá-
élesztésével, a maradék ország kül-
földi reputációját, nemzetpolitikáját, 
Trianon békés revízióját is igyekezett 
elŒsegíteni. A Világkongresszusi Iro-
da számbavette a világban szétszó-
ratott nemzet tagjait, közösségeit. 
Egyik kiemelt feladata és tevékeny-
sége volt, hogy a rászoruló külhoni 
kolóniákba magyar papokat, tanítókat 
küldjön az Óhazából, akik magyarság-
mentŒ missziót láttak el mindenütt. 
Csaknem egy évtizedbe tellett, ami-
korra az Iroda fŒ feladatát teljesíteni 
tudta.

Az utolsó békeévben, 1938 augusz-
tusában hívták össze a Magyarok II. 
Világkongresszusát. Az augusztus 14-
21 között Budapesten rendezett ma-
gyar világtalálkozóra, amelyen 26 
országból érkezett, 950 külföldi ma-
gyar szervezetet képviselŒ küldött és 

nyilvános programjain összesen két-
százezer vendég vett részt.

A két alapító atya, gróf Teleki Pál 
vallás és közoktatási miniszter, báró 
Perényi Zsigmond koronaŒr és a 
külhoni küldöttek, 1938 augusztus 16-
án létrehozták a Magyarok Világszö-
vetségét. Megválasztották a Magya-
rok Világszövetsége (MVSZ) elsŒ el-
nökségét, választmányát és tisztika-
rát, amelyben arányos képviseletet 
biztosítottak a történelmi hazán túli 
szórványban élŒ külhoni magyarok, 
és a velük együttmûködŒ honi intéz-
mények küldötteinek.

Az MVSZ elsŒ elnöke báró Perényi 
Zsigmond, társelnöke leveldi Koz-
ma Miklós lett, tíz tiszteletbeli elnö-
ke közül négyen az USA (Pittsburg, 
Bridgeport, Washington, Toledo), ket-
ten Dél-Amerika (Buenos Aires, Rio 
de Janeiro), négyen Európa (Párizs, 
Berlin, Róma, Bécs) magyarjait kép-
viselték. A Választmány tagjai között 
gyakorlatilag ott voltak a történelmi 
hazán túl élŒ kivándorolt, vagy mene-
kült magyarok képviselŒi majd’ min-
den országból Bolíviától kezdve Kíná-
ig, Egyiptomtól Kubáig, Törökország-
tól Ausztráliáig, Belgiumtól Dél- Afri-
káig, Norvégiától Kanadáig és sorol-
hatnám tovább.

Az elfogadott Alapszabály szerint a 
világszervezet legfontosabb célja: „… 
támogasson minden olyan munkát, 
amely arra irányul, hogy a külföldön 
élŒ magyarok között a magyar nyel-
vet és kultúrát megŒrizze és fejlessze, 
az összetartozást ápolja, az Óhaza és 
a külföldi magyarság közötti kapcso-
latokat erŒsítse, a külföldi magyarok 
életét és külföldön elért eredményeit 
állandóan figyelemmel kísérje. ” (Asz. 
2§)

A Magyarok Világszövetsége mega-
lakulása utáni békés területrendezés 
örömünnepei, a kárpát-medencei ma-

gyar revízió csodái közepette kitört a 
II. Világháború, amelybŒl hazánk nem 
tudott kimaradni. Ennek nemzetpoli-
tikai hatása – s a trianoni határokon 
túl, valamint a nyugati szórványban 
élŒ magyarokat sújtó következményei 
– miatt,  a világszervezet külföldi mû-
ködését csak erŒs korlátok között 
kezdhette el, és sokhelyütt csupán 
átmenetileg folytathatta. A háború 
alatt elszenvedett  német, majd az azt 
követŒ szovjet megszállás után már 
úgy sem. A Magyar Királysággal 
együtt, a Magyarok Világszövetsége 
is háborús áldozattá vált…

A pártoktól, kormányoktól – koráb-
ban – függetlenedett magyar világ-
szervezet autonóm mûködését 1948-
tól végleg fölszámolta a szovjet meg-
szállás, a vasfüggöny, a kommunista 
önkényuralom. Eredeti hivatását 
megcsúfolva; tagságát, képviseleti 
rendszerét megszüntetve, nevét kisa-
játítva  –  zömmel a Külügyminisztéri-
um keretében –, nemzetellenes párt-
állami szervként mûködtették a Ká-
dár-korszak végéig.

Az MVSZ Kronológiában a rend-
szerváltozás során újra- és újjászer-
vezŒdŒ Magyarok Világszövetsége 
önépítŒ, nemzetépítŒ kísérletét; a III.- 
IV. Világkongresszust megelŒzŒ illet-
ve azt követŒ néhány év fejleményeit 
– a tágabb politikai környezet ideható 
eseményeinek említésével –, idŒrend-
ben mutatom be. Az MVSZ alapítói a 
hajdani Magyar Királyság területén 
élŒ magyarok sorsának alakítását a 
mindenkori magyar államvezetés 
feladatának tartották, amely külföl-
dön élŒ magyarok esetében a civil 
szervezetek, egyházi közösségek al-
kotta Szövetség közremûködésével 
segíti, végzi a nemzetépítés korszakos 
feladatát.

1992-ben, a rendszerváltó III. Világ-
kongresszuson irányváltás történt; az 

összmagyarság érdekeinek képvise-
lete – a mozaikjaira töretett nemzet 
darabjainak összegyûjtése, újraépíté-
se –, került az MVSZ küldetési nyilat-
kozatába.

Az újjáéledŒ MVSZ elsŒ évtizedérŒl 
– a „rendszerváltó sûrû évektŒl” az 
ezredfordulóig –, szélesebb kontex-
tusban, röviden közlöm a dokumentált 
eseményeket. A számos forrásból 
gyûjtött tények, programok vázolják 
az MVSZ nemzetépítŒ kísérletét, 
amelyben 1994-tŒl 1999-ig magam is 
közremûködtem, egyik vezetŒ képvi-
selŒje voltam.

– Az MVSZ nemzetépítŒ kísérlete 
az ezredforduló táján megfenek-
lett, de addig az Ön által említett 
civil szervezetek, egyesületek zö-
me az MVSZ keretében, (esernyŒ-
szervezeti) támogatásával valósí-
totta meg határainkon túlnyúló 
programjait. Ma az állami támoga-
tás dominál a magyar–magyar 
kapcsolatokban, a civil érdekkép-
viseleti rendszer összehangolat-
lan.
Fedezd föl saját kultúrád – hang-
zik az európai Balassi-folyamat 
jelmondata. Az Ön könyve most 
összekapcsolja a Magyarok Világ-
szövetségének aranykorát, azaz az 
1990-es éveket a világmagyarság 
akkori sorsával. Az akkor nekilen-
dült KŒrösi Csoma Sándor-prog-
ram, amely a diaszpóra-magyar-
ság identitásának erŒsítését támo-
gatja, valamint a diaszpóra ma-
gyarsága könyvtári emlékeinek 
összegyûjtését célzó Mikes Kele-
men-program, illetve a Julianus-
program, amely a magyar emlék-
helyek nyilvántartásán dolgozik, 
nos mindez a hatalmas érték mi-
ként ébreszthet kedvet az ifjú 
nemzedékekben a kezdeményezŒ 
szellemû közös munkához?

– Az MVSZ Kronológia áttekinté-
sekor minden olvasó érzékelheti az 
„európai Balassi-folyamat” jelenlétét 
az MVSZ országos tanácsai, tag- és 
társszervezetei programjaiban. Meg-
találja óhaját, javaslat-tervezeteit, 
csíráit a KŒrösi Csoma Sándor-prog-
ramnak, a Mikes Kelemen-program-
nak, a Julianus programnak és a ket-
tŒs állampolgárságnak is a Szövetségi 
anyagokban. Azokat azonban tényle-
gesen az Orbán-kormány dolgoztatta 
ki, terjesztette elŒ, nevezte el, foglalta 
törvénybe, fogadtatta el és folya-
matosan valósítja meg, ahogy a kö-
rülmények engedik. Köszönet érte. 
Ahogy hallom és tapasztalom, e prog-
ramokba pályázat útján bekerülŒ ifjú 
nemzedékek képviselŒi, fŒleg a KŒrö-
si Csomások lelkesen, elkötelezetten 
vesznek részt, akár a KMCSSZ képvi-
selŒi az ifjúsági munkában. Aggasztó 
a számomra az, hogy a rendszerváltás 
óta félmillió magyar ment el a Kár-
pát-medencébŒl – munkavállalónak, 
telepesnek, diáknak, családtagnak  – 
Nyugatra, de róluk nincs valódi ké-
pünk. Az általam ismert életképes, jól 
mûködŒ nyugati magyar szervezetek 
vezetŒi is tanácstalanok. Kérdéses, 
hogy Œk részei maradnak-e nemze-
tünknek, résztvevŒi lesznek-e az 
„európai Balassi folyamatnak”?… 
Bizakodóbb lennék, ha mûködne a 
civil szférán alapuló, pártfüggetlen, 
nemzetéptŒ MVSZ…

– Számosan azt remélik, hogy né-
hány éven belül újjászülethet a 
Magyarok Világszövetsége. Ehhez 
miképpen adhat lökést az idén 
augusztusban rendezendŒ Magya-
rok IX. Világkongresszusa?

A Magyarok Világszövetsége az 
ezredforduló után másfél évtizeddel 
csak árnyéka régi önmagának. Meg-
állapítható, hogy az MVSZ hajdani 
erŒforrásait eltékozolták; ma már 
nincs hatása, tekintélye a magyar 
közéletben. Nem létezik immár a vi-
lág magyarságát reprezentáló szerve-
zetrendszere, érdekvédelmi testülete 
sem. Az alapítása 60. évfordulóján 
1998-ban még egymillió fŒt számláló 
Szövetség tagságának és több mint 
félezer tagszervezetének – a IX. Vi-
lágkongresszusra –, csekély töredéke 
maradt meg.    Zömük kilépett, illetve 
új szövetségeket alapított – 
Nyeomszsz, Lamoszsz  s a többi –, 
csaknem tízezer egyéni tagja zömé-
nek nyomát sem leljük, ahogyan az 
MVSZ vagyonának sem. Másfél évti-
zed alatt a világszervezetnek csak a 
neve maradt meg. Hivatását nem 
tudja betölteni. Azt remélem, hogy a 
Magyarok IX. Világkongresszusa és 
tisztújító küldöttgyûlése képviselŒi 
ezt a helyzetet felismerik. E köny-
vemmel is szeretném „megvilágoso-
dásukat” elŒsegíteni. Akkor talán kez-
dŒdhet a tisztújítás, az ifjú nemze-
dékek térhódítása és változást er-
jesztŒ hatása. A nemzetépítŒ MVSZ 
újjászületésére égetŒ szüksége lenne 
a pártpolitikai harcokban vergŒdŒ, 
fogyó és szórványosodó nemzetré-
szeknek a Kárpát-medencében, és az 
új telepesek gyarapította nyugati ma-
gyar szórványnak is. Ha régi gyöke-
rén megmarad épségben Európa, s 
ha a magyar ifjú nemzedék közös 
felelŒsséget érez és vállal a nemzet 
jobb jövŒjéért, akkor Trianon száza-
dik évfordulójára kialakítható Ma-
gyarország kormányának méltó civil 
partnere, a világmagyarságot képvi-
selŒ MVSZ.    — Hajrá magyarok!

 Nemzetépítô kísérlet – a 
Magyarok Világszövetsége 
kronológiája 1989–2000 

4. oldal MAGYAR ÉLET 2016. augusztus 18.

Bemutatták Bakos István Nemzetépítô kísérlet – a Magyarok 
Világszövetsége kronológiája 1989-2000 címû könyvét Budapesten.

Az Antológia Kiadó gondozásában megjelent 460 oldalas mû a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (Retörki) 

sorozatának 17. kötete, amely a Magyarok IV. Világkongresszusának
20. évfordulója alkalmából jelent meg. 
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A	 Bondi	 Junc�on-ban	 található	 Easts	 Leagues	 Club	 büszkén	 mondhatja	 magát	 a	
Sydney	Roosters	o�honának.	 	A	hét	 7	napján	 reggel	 9-től	 hajnali	 6-ig	 nyitvatartó		
klub	 	 két	é�eremmel,	díjnyertes	 szakácsokkal,	 kávézóval	 	 és	 sportbárral,	 különte-
remmel	 és	 	 különböző	 tevékenységekkel	 büszkélkedhet,	 beleértve	 he�	 készpénz	
promóciókat,	tombolát,	bingót,	pókert	és	szórakoztató	műsorokat.	

Csatlakozzon	mindössze	 $7-ért	 és	 rögtön	 visszakap	 5	 dollárt,	 amit	 elkölthet	 a	 klub-
ban,	miközben	élvezhe�	a	tagság	folyamatos	előnyeit,	mint	például	10%	kedvezményt	
az	étel-	és	italvásárlásból,	és	a	lehetőséget,	hogy	osztozzon	a	több	mint	$3500		he�	
nyereményből!		Minden	csütörtökön	és	pénteken	készpénz	nyereményeket	sorsolunk	
ki,	amiből		augusztus	26-án	pénteken	$15,000	készpénzt,	vagy	egy	Peugeot	308	gép-
kocsit	nyer	egy	szerencsés	tagunk.	Plusz	szeptember	1.-én	csütörtökön		$6500	nyere-
ményt	osztunk	szét.
	

A	Sydney	Roosters	drukkere?	Az	évad	utolsó	o�honi	mérkőzése,	a	Roosters	V	Dragons		
után,	augusztus	21-én	vasárnap		du.	4	órakor	szálljon	fel	az	ingyenes	buszra	az	Allianz	
Stadium-nál	 az	 Easts	 League	 Club	 felé,	 hogy	 találkozzon	 a	 Sydney	 Roosters	 játéko-
saival!

Easts	Leagues	Club		széles	körű	szórakozást	nyújt.

Augusztus	27-én	szombaton	INGYENES	Elvis	&	Johnny	Cash	tribute	show	lesz,	melyben	
rock	és	country	találkozik	és	újjászületnek	a	legendák.	Easts	Leagues	Club		következő	
nappali	 showja	 ké�ogásos	 ebéddel	 szeptember	 16.-án	 pénteken	 lesz	 mindössze	
$19.90*-ért,	Davidia	 többszörösen	díjazo�	művész	 fellépésével.	 Jelentkezzen	máris,	
biztosítani	a	helyét	erre	a	fantasz�kus,	egyedüli	látványosságra.

A	klub	a	he�	tevékenységek	széles	skáláját	kínálja,	ahol	kellemes	időt	tölthet	család-
jával	és	barátaival,	és	új	ismeretségeket	köthet.	Ennek	része		a	minden		pénteken	és	
vasárnap	rendeze�	tombola,	a	keddi	és	csütörtöki	bingó,	valamint	a	hé�ő	és	péntek	
es�	póker.

Kényeztesse	 Édesapját	 Apák	 napján,	 szeptember	 4.-én	 vasárnap	 és	 hozza	 el	 Easts	
Leagues	 Club–ba.	 $3000	 értékű	 húst	 és	 elektronikát	 nyerhet	 a	 tombola	 apáknapi	
különkiadásán,	 amelyre	 12	 órától	 áruljuk	 a	 jegyeket	 a	 2	 órakor	 történő	 sorsolásra.	
Vendégelje	 meg	 édespját	 400	 grammos	 flekkennel,	 pirito�krumplival	 és	 salátával,	
Crown	Lager	sörrel	mindössze	$25*-ért.	Majd	3:30	és		5:30	közö�	$500	dollár	nyere-
mény	is	üthe�	a	markát.

Easts	 Bondi	 számos	 étkezési	 lehetőséget	 kínál.	 Nyitva	 van	 7	 napon	 át	 ebédre	 és	
vacsorára.	A	Bistro	One	ízletes	menüt,	többek	közö�	$12-os		ebédeket		és	$15-os	
vacsorákat	ajánl	hétköznap,	hétvégén	pedig	népszerű	hagyományos	vasárnapi	sültet.	
A	díjnyertes	szakácsokkal	és	napsütéses	szabadtéri	étkezővel	büszkélkedő	klub	Bondi	
Junc�on	rejte�	ékköve.	Ezenkívül	o�	van	még	az	Oriental	Jewel	é�erem,	mely		kínai	
konyhát	&	yum	chat	kínál.
Az	Easts	Group	5	klubbal	büszkélkedhet	Sydney-szerte	beleértve	a	Waverley	Bowling	
Club-ot,	 Berkeley	 Sports	 Club-ot,	 Kingswood	 Sport	 Club-ot	 és	 a	Woy	Woy	 Leagues	
Club-ot.	
Kényelmük	érdekében		a	hét	6	napján	ingyenes	buszjárat	veszi	fel	és	viszi	haza	az	erre	
igényt	tartó	kele�	városrészben	lakó	tagokat.	

Csatlakozzon	még	ma	$7-ért	és	élvezze	a	tagság	előnyeit.

*tagoknak

EASTS LEAGUES
CLUB

A SYDNEY ROOSTERS OTTHONA

hamarosan...
$15,000 készpénz
vagy Peugeot 308
gépkocsi nyeremény
Augusztus 26-án
pénteken

Elvis + Johnny Cash
Tribute Show

augusztus 27. szombat
INGYENES

Apák Napja
$ 500 nyeremény
  + Tombola
   szeptember 4.
   vasárnap

Show + kétfogásos
ebéd $19.90*

szeptember 16.
péntek
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Ünnepélyes keretek közt jelképesen 
összeöntötték az idei Magyarok Ke-
nyerének sütéséhez Kárpátalja ma-
gyarlakta településein gyûjtött búzát  
az ungvári járási Nagydobronyban.

Az ünnepséget megnyitó beszédében 
Ôrhidi László, a gyûjtést szervezô 
Pro Agricultura Carpathica Kárpátal-
jai Megyei Jótékonysági Alapítvány 
elnöke elmondta, hogy a Magyarok 
Kenyere Program keretében Kárpát-
alján idén harmadik alkalommal 
folytatott búzagyûjtés eredményeként 
44 tonna terményt adtak össze a me-
gye 109 településén. Hangsúlyozta, az 
összefogás erejét jelzi, hogy idén szin-
te mindegyik magyarlakta kárpátaljai 
település gazdálkodói hozzájárultak 
terményükkel a Magyarok Kenyeré-
hez. Hozzátette, hogy a Tisza forrásá-
ból vették a vizet, amellyel a Magyarok 
Kenyerét fogják dagasztani.

A gyûjtésbôl Kárpátalján maradó 
búzát az egyházi fenntartású intéz-
ményeknek --- gyermekotthonoknak, 
líceumoknak --- adományozzák. Ôrhidi 
László köszönetet mondott a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) alapszervezeteinek és a kár-
pátaljai történelmi egyházaknak a bú-
zagyûjtéshez nyújtott támogatásért.
Brenzovics László, a KMKSZ elnö-

ke, az ukrán parlament képviselôje 
köszöntôjében különösen fontosnak 
nevezte a mostani --- mint fogalmazott 
--- zavaros idôkben az olyan kezde-
ményezéseket, mint amilyen a Kori-
nek László jogászprofesszor által 
elindított Magyarok Kenyere Prog-
ram, amely a kárpát-medencei ma-
gyarságot összefogó jelképes ese-
ménnyé vált. Szerinte ezt jól mutatja, 
hogy a Magyarok Kenyere Program a 
mindennapok szintjén tudatosult a 

kárpátaljai magyarság körében, ami 
nem véletlen, hiszen a kezdeményezés 
a munkát, annak eredményét és a 
jótékonykodást helyezi elôtérbe. Kie-
melte, a program erôsíti a kárpátaljai 
magyarságban a nemzeti összetartozás 
érzését.

„Az, hogy a kárpátaljai magyarok 
ilyen nagy erôvel álltak a Magyarok 
Kenyere Program mellé --- hiszen a 
térség szinte mindegyik magyarlakta 
települése részt vett benne ---, jól 
mutatja a kárpátaljai magyarság élet-
képességét, ôsei hagyományaihoz, 
örökségéhez való ragaszkodását” --- 
fogalmazott.

A politikus rámutatott: az idei búza-
gyûjtés sikere is jelzi, hogy a kárpátal-
jai magyarok a jelenlegi nehéz hely-
zetben is bizakodnak a jövôben, 
hisznek a megmaradásban. A mostani 
összefogás eredményessége reményt 
ad a kárpátaljai magyarságnak a fenn-
maradásért vívott mindennapi küzdel-
méhez --- emlékeztetett a KMKSZ 
elnöke.

* * *
Hatalmas károkat okoznak a migrán-

sok Horgoson, a magyar határ köze-
lében lévô gyümölcsösökben --– pa-
naszkodnak a gazdák. Leszedik az 
ôszibarackot, az almát, és megron-
gálják a fákat. A félérett kukoricát is 
elviszik megsütni, a krumplit is fel-
szedik. Sôt: samponnal mosakszanak a 
halastóban. A károsult termelôk tehe-
tetlenek.

Az egyik termelô arról beszélt, hogy 
a migránsok még tavasszal egy egész 
sor meggyfáját kitörték és eltüzelték: 
a 72-bôl negyvenet. Most az ôszibarack 
érik. Évente 2,5 tonna gyümölcsöt szo-
kott eladni, de most úgy néz ki, hogy 
még a családnak sem tud hazavinni.

Az asszony azt is elmondta, retteg 
egyedül lenni a gyümölcsösben. Min-
den nap megfordulnak ott a migrán-
sok. Ha meghallja, hogy jönnek, zö-
rögni kezd a vödörrel. Otthagyják a 
ruháikat, a szemetet. Eddig még nem 
bántották, de a károkat még nem tudta 
felbecsülni.

Van olyan ültetvénytulajdonos, aki 
már nem is gondozza a földjét, nem 
látja értelmét, mert a termést a mig-
ránsok mind leszedik. A gyomos par-
cella mellett egy példásan gondozott 
gyümölcsös van. Az idôs gazda, Szûcs 
István szinte állandóan kint van a föl-
dön, és hat kutyájával ôrzi a területet.

A gazda a barátaitól, ismerôseitôl 
kapott hat ebet. Megkötözve tartja 
ôket ugyan, de arra tökéletesen meg-
felelnek, hogy jelezzék, ha idegen lép a 
földjére. Mint mondja, akkor döntött 
úgy, hogy reggel kilenctôl este tízig 
egyfolytában kint lesz, és ôrzi a gyü-
mölcsösét, amikor meglátta, hogy a 15 
éves fákat derékba törték, mert csak 
így érték el a fák hegyén lévô barac-
kokat. A gazdának ezer barackfája 
van. Évente 50 tonna gyümölcsöt szo-
kott értékesíteni. Most kevesebbel is 
beérné, csak valamennyi megmarad-
jon.

Úgy tervezi, október végéig a gyü-
mölcsösben lesz a kutyáival, mert az 
ôszibarack után majd az almát kell 
ôrizni –-- tudósít az M1 riportja kap-
csán a hirado.hu.

István gyümölcsöse végében van egy 
halastó. Ez az a tó, amelyikbe néhány 
hete belefulladt egy afgán kamasz. 
István szerint a tó régen körbe volt ke-
rítve, de már minden oszlopot feltü-
zeltek a migránsok. Azt beszélik, hogy 
a tó tulajdonosa már ügyvédet foga-
dott, hogy kártérítést követeljen, mert 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397

Communitas 
Fortissima

1921. december 14-e és 16-a között 
Sopron és környékének lakossága 
népszavazáson döntötte el, hogy ösz-
szesen 257 négyzetkilóméter Magyar-
országhoz vagy Ausztriához tartozzon-
e. Ez volt a trianoni rablóbéke egyetlen 
komolyabb területi revíziója, amit a 
nagyhatalmak tartósan elfogadtak. 
Sopron várossal együtt a hazánál ma-
radtak Ágfalva, Balf, Fertôboz, Fertô-
rákos, Harka, Kópháza, Nagycenk és 
Sopronbánfalva községek is.

A legmagyarabb település Nagycenk 
a „legnagyobb magyar” gróf Széc-
henyi István szelleméhez méltóan 
hihetetlen nagy többséggel döntött: 
Magyarország mellett 1026 szavazat, 
Ausztria mellett 5, érvénytelen 8. ( A 
Széchenyi család 18. században épült 
nagycenki kastélya ma mint kastély-
múzeum mûködik.)

Az Országgyûlés A Soproni Népsza-
vazás emlékének törvénybe iktatásá-
ról szóló 1922. évi XXIX törvényben a 
Civitas Fidelissima, azaz a leghûsé-
gessebb város címmel jutalmazta Sop-
ront ahol a 61 méteres Tûztorony déli 
részén azután alakították ki az u.n. 
Hûségkaput.

A trianoni szerzôdés alapján Auszt-
riához került területeken a soproni 
népszavazást követôen tíz falúban til-
takozások kezdôdtek. Ennek következ-
tében ezekben a községekben is nép-
szavazásokat írtak ki, amelynek ered-
ménye az lett, hogy 1923. január 10 és 

március 9. között ezek a helységek is 
visszakerültek Magyarországhoz. 
Ezek a Szombathelytôl nyugatra il-
letve délnyugatra fekvô Narda (akkor 
Kisnarda és Nagynarda), Felsôcsatár 
(akkor Alsócsatár és Felsôcsatár), 
Vaskeresztes (akkor Németkeresztes 
és Magyarkeresztes), Horvátlövô, 
Pornóapáti, Szentpéterfa, a Kôszegtôl 
északkeletre fekvô Ólmod, a Fertôtôl 
keletre levô Mexikópuszta. A folya-
matban kezdeményezô szerepet ját-
szott Szentpéterfa késôbb megkapta a 
„Communitas Fidelissima” azaz a 
leghûségessebb község címet.

A fentieken kívül még egy falú került 
vissza a trianon utáni nyugati határok 
mentén. Szomoróc község lakósai a 
szomszédos Karca lakosainak és az ott 
állomásozó határôröknek segítségével 
1920. augusztus 1-jén fegyveres harc-
ban szorították ki a megszállókat. A 
Szomorócról menekülô megszálló 
katonák eldobálták a fegyvereiket és a 
szomoróci felkelôk ezeket is összeszed-
ték. A megszállók azonban többszörös 
túlerôben voltak, ezért a felkelést 
leverték. Egy korabeli jelentés szerint 
az elfogott polgárokat a jugoszláv 
megszállók rettenetesen összeverték, 
majd Muraszombatra kisérték, és 
több napon át nem adtak eledelt, úgy 
hogy az éhségtôl ordítoztak, s így az ott 
járó közönség szerzett tudomást a 
megszállók barbár viselkedésérôl. A 
közönség a szomoróciakat ôrzô ôr-
séghez fordult, kik megengedték, 
hogy titokban élelmezzék ôket. A bá-
tor kiállásnak is köszönhetôen a ha-
tármegállapító bizottság úgy döntött, 

hogy Szomorócot vissza kell adni Ma-
gyarországnak. 1942-ben Karcaszomor 
Karca és Szomoróc községek egyesí-
tésével jött létre.

A kisantant csapatai által megszállt 
települések közül csak Balassagyar-
maton kelt fel ellenük a szomoróci-
akhoz hasonló módon a lakosság. En-
nek elismeréseképpen Balassagyar-
mat ezért megkapta a „Civitas For-
tissima” (legbátrabb város) címet.

Az Országgyûlés 2008. október 27-én 
egy emléktörvénnyel honorálta Kar-
caszomort amikor odaítélte a község-
nek a Communitas Fortissima címet. -
--... Az Országgyûlés fejet hajt Karca-
szomor lakóinak a falujuk Magyaror-
szághoz tartozása érdekében indított 
1920-as fegyveres felkelésben tanusí-
tott bátor magatartása elôtt, azért az 
alábbi törvényt alkotja:

1. Az Országgyûlés Karcaszomor 
védôinek tántoríthatatlan bátorságát- 
örök emlékezetül törvénybe iktatja.

2. Az Országgyûlés Karcaszomornak 
a „Legbátrabb falu” (Communitas 
Fortissima) címet adományozza.

3. Karcaszomor község címere „Com-
munitas Fortissima” jelszóval egészül 
ki.

Így a nyugati határsávon a három 
kitüntetett település: Sopron (Civitas 
Fidelissima), Szentpéterfa (Com-
munitas Fidelissima) és Karcaszo-
mor (Communitas Fortissima).
VESSZEN TRIANON!
ÉLJEN A NÉPAKARAT!

Kroyherr Frigyes
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a migránsok samponnal mossák magu-
kat a halastóban.

A horgosi helyi közösségbe folyama-
tosan érkeznek a kárbejelentések. A 
feljelentéseket továbbítják a csôszszol-
gálatnak, azok a helyszínen felmérik a 
károkat, fotókat készítenek, és továb-
bítják a Menekültügyi Fôbiztosságnak 
a kártérítési igényeket, írja a hira-
do.hu.

Az elkövetkezô napokban, hetekben 
folyamatosan sok bejelentés fog ér-
kezni, mondta Sors Róbert, a helyi 
közösség elnöke. Hozzátette: sajnos a 
károk elég nagyok. Ezek az emberek 
kistermelôk, egész évben ebbôl élnek, 
ez a bevételi forrásuk. Vannak, akik a 
kevés nyugdíjukat pótolják ezzel.

A Horgos-környéki gazdák elkesere-
dettek. Úgy érzik, termésük a migrán-
sok szabad prédája lett. Mint mondják, 
mindenképpen kérnek kártérítést, de 
egyáltalán nem bíznak benne, hogy azt 
valaha meg is kapják.

* * *
A régióban továbbra is Csehországban 

a legmagasabb a lakásárak, mégis a 
csehek hamarabb tudnak saját otthon-
hoz jutni, ha az átlagkereseteket vesz-
szük alapul. Magyarországon több 
mint 7,6 évnyi átlagfizetést kell félre-
tennie annak, aki egy 70 négyzetmé-
teres új lakás vásárlására szánja el 
magát, míg a cseheknél 6,9 évig, a 
németeknél pedig kevesebb mint fele-
ennyi ideig, 3,3 évig kell takarékos-
kodni.

 • 200 ezer euró Csehországban 105 
négyzetméter, Lengyelországban 181 
négyzetméter, Magyarországon pedig 

átlagosan 196 négyzetméter alapterü-
letû lakás vásárlásához elegendô

 • A leginkább Írországban (27%) és 
Izraelben (10,8%) emelkedtek tavaly a 
lakóingatlanárak

 • Oroszországban mérték a legna-
gyobb árcsökkenést (24,6%)

A Deloitte ötödik alkalommal publi-
kálja Ingatlan Index címû tanulmá-
nyát, amely idén 19 országra vonat-
kozóan elemzi a lakáspiac 2015-ös 
évét. A felmérésben szereplô közép-
európai országok között továbbra is 
Csehországban a legmagasabb az átla-
gos lakásár, mégis a csehek hamarabb 
tudnak saját otthonhoz jutni, ha az át-
lagkereseteket vesszük alapul. Ma-
gyarországon több mint 7 évnyi (7,6) 
átlagfizetést kell félretennie annak, 
aki egy 70 m2-es új lakás vásárlására 
szánja el magát, míg a cseheknél 6,9 
évig, a németeknél pedig kevesebb 
mint feleennyi ideig (3,3 év) kell ta-
karékoskodni.

Az EU-ban 2015-ben 1000 lakosra 
nézve 485,1-rôl 486,5-re nôtt a lakóin-
gatlanok száma. Így már összesen 
244,3 millió lakás áll az európai pol-
gárok rendelkezésére.

Lakosokra vetítve a legtöbb ingatlan 
Portugáliában található (az európai át-
lagnál 15%-kal több), a második helyen 
Spanyolország szerepel (az európai 
átlagnál 10%-kal több).

A 2015-ös adatok alapján Lengyelor-
szág az egyik sereghajtó 363 ingat-
lannal, Magyarországon ez a szám 448 
ingatlanra növekedett a tavalyi 446-os 
számról, ami 8 százalékkal marad el az 
európai átlagtól.

A vizsgált országokban 2015 során 
átlagosan 2,8 befejezett lakás jutott 
1000 fôre. 2014 után 2015-ben is Orosz-
országban regisztrálták arányaiban a 
legnagyobb növekedést (7,6), ahol 
összesen 1,1 millió lakóingatlant adtak 
át egy év alatt, míg a többi vizsgált or-
szág közül Ausztria (6,2) és Francia-
ország (5,5) vannak az élen.

A 2015-ben Portugáliában és Magyar-
országon volt a legalacsonyabb az áta-
dott lakóingatlanok száma: elôbbiben 
0,7, utóbbiban 0,8 befejezett otthon 
jutott 1000 lakosra, viszont itthon az 
ingatlanpiacon uralkodó pozitív han-
gulatból és a kiadott építési engedélyek 
számából következtetni lehet a jövô-
beni növekedésre.

A családok otthonteremtési kedvez-
ménye és az új építésû ingatlanokat 
érintô áfacsökkentés (27%-ról 5%-ra) 
pozitívan hatott az ingatlanpiacra. 
Ezeknek köszönhetôen nôtt az ingat-
lanfejlesztôk aktivitása, és sok leállí-
tott projektet indítottak újra, miközben 
számos új beruházás is elindulhatott – 
mondta Kohári Gábor, a Deloitte 
budapesti irodájának ingatlan-tanács-
adási szakértôje.

2014-hez képest még 9 százalékkal 
csökkent a befejezett lakóingatlan-
fejlesztések száma, a kiadott építési 
engedélyek száma ugyanebben az 
idôszakban 30 százalékkal nôtt, ami a 
korábban említett pozitív tényezôkkel 
együtt 2016-ra nézve bizakodásra ad 
okot – mondta a szakértô.

Az építés alatt lévô új lakások számá-
nak növekedése, illetve ezzel párhuza-
mosan az értékesítésre kínált használt 

lakások mennyiségének bôvülése 
2015-ben nem tudta érdemben visz-
szavetni a 2014-ben kibontakozó la-
kásár-növekedést, így tovább folytató-
dott a lakóingatlanárak emelkedése 
Magyarországon. Ezzel együtt Portu-
gália, Lengyelország és Oroszország 
mellett nálunk is lehet akár 1000 euró/
négyzetméter ár alatt új építésû ingat-
lanhoz jutni. A felmérésben szereplô 
közép-európai országok közül még 
mindig Csehországban a legdrágábbak 
az ingatlanok: az 1920 euró/négyzet-
méteres fajlagos ár már csaknem 
megközelíti a nyugat-európai országok 
szintjét.

A Deloitte idén új vizsgálati fókusszal 
is bôvítette az Ingatlan Indexet. Azt 
vizsgálták, hogy az adott országban 
mekkora új ingatlant lehet (az adót és 
illetéket nem számítva) 200 ezer euró-
ért venni.

A különbségek szembetûnôek:
 • Oroszországban 276 négyzetmé-

teres ingatlant,
 • Magyarországon 196 négyzetmé-

teres ingatlant,
 • Lengyelországban 181 négyzetmé-

teres ingatlant,

 • Csehországban 105 négyzetméteres 
ingatlant,

 • Szlovéniában pedig 91 négyzetmé-
teres ingatlant lehet venni 200 ezer 
euróból.

A legdrágábban idén is Közép-Lon-
donban és Párizsban lehet új ingatlan-
hoz jutni: elôbbiben mindössze 11 
négyzetméternyi, míg Párizsban csu-
pán 19 négyzetméternyi „ingatlan-
részt” lehet vásárolni 200 ezer euró-
ért.

Az Országút Társulat
Hadifogoly-emlékek

címmel pályázatot hirdet.
A XX. század egyik nagy csapása a magyarságra a világháborúkat 

követô hadifogság. Százezrek szenvedték el, katonák és civilek 
(malenkij robot). 

Minden hadifogoly emlékei egyediek. Egynek története, elbeszé-
lése a másikét nem helyettesítheti. Ezek összegyûjtése a pályázat 
célja (természetszerûleg a határon túli magyarságéi is). Várunk 
tehát minden magyar hadifogoly visszaemlékezést, elsôsorban az 
eddig még nem közölteket. 

A pályázat során külön hangsúlyt kapnak a nyugati (amerikai, 
francia, angol) hadifogságról szóló emlékezések, mert ezekrôl még 
kevesebbet lehet tudni.

Három kategóriában várjuk az emlékezéseket:
1. Eredeti feljegyzések, naplók, melyek a fogság alatt születtek és 

máig megôrzôdtek. Ide tartoznak elhurcolásuk közben küldött (pl. 
vonatból kidobott) levelek. 

2. A volt hadifogoly késôbbi feljegyzése, emlékirata. Nagy értéket 
jelent, ha hangfelvétel vagy film ôrzi a visszaemlékezését.

3. Sokan – bár sosem írták le – családjukban sokszor elmondták 
emlékeiket. A pályázat harmadik kategóriájában e mások (pl. csa-
ládtagok) által megôrzött történeteket várjuk, akik jó emlékezôte-
hetséggel az eredeti elbeszélést hûen leírták.

A visszaemlékezés eredeti kézirata akár fénymásolatban, akár 
elektronikus másolatban (fénykép, szkennelés), akár eredetiben is 
beküldhetô. Hang- és filmfelvételt is szívesen fogadunk. Ha a má-
solatkészítés gondot jelent, kérjük, keressenek minket egyeztetés 
céljából alábbi címeinken. 

Kérjük beküldeni a volt hadifogoly rövid életrajzát s lehetôleg 
róla közvetlen a fogság elôtt vagy után készült fényképet (lehetôleg 
digitális formában, ebben tudunk segíteni).

A díjazás: 
A visszaemlékezéseket, melyek a kiírási feltételeknek 

megfelelnek, kötetben jelentetjük meg, rövid életrajz kíséretében. 
A könyvbôl tiszteletpéldányt adunk minden beküldônek, 
reményeink szerint többet. Másfelôl a visszaemlékezésekbôl 
színházi est készül, melyet a könyvbemutató alkalmával állítunk 
elôször színpadra.

Leadási határidô: 2016. november 30.
A pályázatról bôvebben honlapunkon: www. orszagut.comze.com 

(’Kiírt pályázataink’ fül)
Levelezési cím (visszaemlékezések leadására): Kondorosy 

Szabolcs (Országút Társulat), Budapest, 1024, Margit körút 5/b.
Email (kérdések esetén vagy a visszaemlékezések beküldésére):
 orszagut.palyazat@gmail.com

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
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mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.
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Dr. Horváth Anna
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drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 



A matrózblúzos naiva – 
Turay Ida története

(Folytatás)
Szórványosan jöttek még támadások, 

a színészszakszervezet 1947-ben meg-
vádolta, hogy Sárdy Jánossal együtt 
ellopták a színháznak kiutalt szenet, de 
hamar lecsillapodtak a kedélyek. Leg-
alábbis úgy tûnt.
Békeffi István ezalatt bejárt új mun-

kahelyére, a Ludas Matyi szerkesztô-
ségébe. A vicclapba, ahol gusztustalan 
karikatúrákat közöltek a nép ellensé-
geirôl, Fedákról, Kiss Ferencrôl, 
Szeleczkyrôl, Págerrôl, Murátiról, 
de még Kiss Manyiról is. Turay Ida 
valahogy kimaradt a szórásból –- talán 
ehhez a férjének is volt köze. A Fény-
szóró címû új mûvészeti hetilapnak is 
dolgozott, ahol harcot hirdettek a 
sztárkultusz ellen, és gúnyos hangnem-
ben emlegették a letûnt idôk filmjeit 
és sztárjait. És ontotta az újabb dara-
bokat. Ô írta a háború utáni elsô ma-
gyar film, A tanítónô forgatókönyvét. 
Legnagyobb sikere az 1946-os Janika 
címû vígjáték volt, Turay Idával a 
címszerepben.

1947-ben is írt egy filmet, A könnyû 
múzsát, amiben szintén felesége volt a 
fôszereplô. Ezt azonban nem mutatták 
be. Habkönnyû, ártatlan, politikamen-
tes vígjáték volt, fülbemászó dalbeté-
tekkel. Akár a Horthy-korszakban is 
készülhetett volna. Játszott benne sok 
régi sztár, Latabár, Gózon, Sárdy, 
Mezey Mária, Szörényi Éva és 
Rajnai Gábor. Mezeyn kicsit sok a 
bunda, és szobalányt tart, Turaynak 
pedig az egyik jelenetben kivehetô a 
melle. És közben Pesten szól a dzsessz. 
Ez már kicsit sok volt ’47-ben. Az ÁVH 
a premier elôtt elkobozta a film kópi-
áit.

Aztán jött a fordulat éve. 1949-ben a 
színházakat államosították. A polgári 
színésznôk, a letûnt világ sztárjai nem 
kerülhettek komoly színházhoz. Turay 
Idát a Kamara Varietéhez osztották 
be. „Kabarétréfákban játszottam, az 
elsô mûsor címe --– Nem félünk a ní-
vótól –-- önmagában kabarétréfa volt. 
Fel kellett lépnünk a Ligetben is egy 
nonstop varietében, ahol a kikiáltó ezt 
harsogta: Itt lép fel Turay Ida, aki 
megnevetteti még a holtakat is! Tess-
ék… tessék! Ez megalázó, csúnya volt. 
Csak az vigasztalt, hogy remek társa-
ságba kerültem. Mezey Mária, Seny-
nyei Vera, Komlós Vili, Latabár 
Kálmán. Minket amolyan büntetôtá-
borba küldtek oda.”
Békeffi továbbra is ünnepelt szer-

zônek számított. Kellér Dezsôvel át-
dolgozta a Csárdáskirálynô szöveg-
könyvét, a Mágnás Miskából pedig az 
elvárásoknak megfelelô osztályharcos 
operettet csinált, ütôdött, tökhülye 
grófokkal, kleptomániás arisztokrata 
nagymamával –-- ez utóbbit Gobbi 
Hilda játszotta a filmváltozatban. 
1950-ben még József Attila-díjat is 
kapott a Dalolva szép az élet címû 
filmért. De ez sem volt elég, hogy 
útlevélhez jussanak. Turay Ida 1953-
ban nem mehetett ki Milánóba, apja 
temetésére.

Két év múlva viszont ott volt Fedák 
Sári búcsúztatásán. Turay és férje 
rajongott a primadonnáért. Amikor a 
börtönbôl Nyáregyházára került, ott is 
próbáltak segíteni neki. Ami nem volt 
egyszerû, mert Fedák a szegénységben 
is büszke, gôgös nagyasszony maradt, 
nem fogadott el könyöradományt sen-
kitôl. Békeffi pamutot vitt neki, és 
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Halálos tavasz ’45
 Hetvenegy évvel ezelôtt ért véget a II. világháború. Ami 

utána következett, az sem kizárólag örömöt és boldogságot 
hozott mindenkinek. Fábián Titusz (Magyar Nemzet) 

izgalmas, megható és a korról-korokról rengeteget eláruló 
sorozata  amelyben csodás mûvészek sorsán keresztül 

mutatta be, mi hogyan volt akkor, azelôtt, azután. 

rábírta, hogy kötögessen kesztyûket, 
pulóvereket, amit ô majd elad Pesten. 
És küldi a pénzt. Így is lett. Persze 
nem adtak el egy kesztyût sem. Elaján-
dékoztak párat, a többi gyûlt a szek-
rényben. Békeffi színházi fejeseknél 
is kilincselt, hogy Fedák visszatérhes-
sen a színpadra.

Turay 1956 nyarán újra találkozott 
régi partnerével, a 11 év után hazatért 
Páger Antallal: „A Gellért étteremben 
üldögéltünk a férjemmel, amikor Téni 
belépett az ajtón. Pillanatokon belül 
megfagyott a levegô. Ekkor felálltam, 
odamentem hozzá, megcsókoltam, és 
azt mondtam: Isten hozott itthon! Az 
étterem vendégei tapssal nyugtázták a 
gesztust. Ettôl aztán felengedett a 
hangulat, és köztünk felújult a régi 
barátság.”

A forradalom idején is a Gellért Szál-
lóban laktak. És akárcsak Páger, ôk 
sem hagyták el az épületet. Megvárták, 
mi történik.
Egy ország, ami már kész van
Békeffi gyakran mondogatta, egy 

olyan országban szeretne élni, ami 
már kész van. Külföldön, fôleg Olasz-
országban és az NSZK-ban nem illet-
ték becsmérlô jelzôvel a háború elôtti 
könnyed vígjátékait. Sôt, pont ilyene-
ket vártak tôle. 1957-ben már volt útle-
velük, legálisan hagyhatták el Magyar-
országot. A kutya, akit Bozzi úrnak 
hívtak sikere el is döntötte a sorsukat. 
A bécsi forgatás után már nem jöttek 
haza, Zürichbe költöztek. Békeffi a 
nyugatnémet filmiparnak dolgozott, 
élete legjobb formájában volt. Turay 
Ida szinte egyáltalán nem lépett fel. 
Frau Békeffi volt az új szerepe. 18 
évig voltak távol Magyarországtól, 
Bécsben, Baden-Badenben, Madrid-
ban, Asconában és Münchenben is él-
tek. Erich Kästner, Friedrich Dür-
renmatt és Erich Maria Remarque 
is a társaságukba tartozott.

1971-ben jöttek haza, amikor Turay 
már elmúlt hatvan. Megint Várkonyi 
kínálta meg egy szereppel, ezúttal a 
Vígszínházban. Aztán szép lassan 
megtalálta a tévé, a film és a rádió is. 
1976-ban az operettszínház musicalt 
csinált a Bozzi úrból Latinovits Zol-
tánnal a fôszerepben, hatalmas siker-
rel. Békeffi István itt hajolt meg 
életében utoljára színpadon. 1977. 
június 9-én a Fészekben üldögéltek 
Turayék Kellér Dezsô és Fényes 
Szabolcs társaságában. Békeffi István 
kicsit rosszul érezte magát.

Elköszöntek a többiektôl, hazafelé in-
dultak. A Fészek elôtt, az autójuknál 
esett össze. A kiérkezô mentô már 
csak a halál beálltát tudta megállapí-
tani.

Turay Ida még húsz évet élt. Játszott 
a Thália Színházban, szerepelt a Te 
rongyos élet, a Szeleburdi vakáció és a 
Házasság szabadnappal címû filmek-
ben, a Különös házasság és a Patika 
címû tévésorozatokban. 1987-ben ér-
demes mûvész lett, nyolc év múlva 
megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend kiskeresztjét. Az 1997-ben 
bemutatott Irány Kalifornia címû drá-
mában játszott utoljára a vásznon. Eb-
ben az évben halt meg, 90 éves korá-
ban.

A méltóságos úr – Kiss 
Ferenc története

Tímár József, a Nemzeti Színház 
vezetô színésze 1940 novemberében 
levelet kapott. A Színmûvészeti és 
Filmmûvészeti Kamara küldte neki, 
és ez állt benne: „Mélyen Tisztelt 
Mûvész Úr! Több ízben elôfordult, 
hogy a zsidótörvény következtében a 
Kamarából kimaradt színészek mû-
vészdélutánokat és estéket rendeztek, 
amelyekre kizárólag elsôrendû ke-
resztény mûvészeket kértek fel közre-
mûködésre. Sajnos anélkül, hogy erre 
gondolnánk, ezeknek a szerepléseknek 
kifelé demonstratív jellege van. Felké-
rem Nagyságodat, hogy mielôtt a jövô-
ben hasonló kéréseknek eleget tenne, 
fenti körülményt, saját érdekében, 
mérlegelni szíveskedjék.”

A levelet Kiss Ferenc küldte, a szí-
nészkamara elnöke. Hosszú út vezetett 
idáig.
A színészek királya
Kiss Ferenc Székesfehérváron 

született, tízgyerekes családba. 1912-
ben, 19 évesen iratkozott be a színia-
kadémiára. Mielôtt komoly szerepeket 
kaphatott volna, jött a világháború, 
behívták katonának. A világégés után 
megint felfigyeltek rá, vígszínházi si-
kerei után a Nemzetihez került. És itt 
is maradt 1945-ig, egy hároméves --– a 
Magyar Színházban eltöltött –-- kitérôt 
leszámítva. Évrôl évre lett egyre na-
gyobb, egyre népszerûbb és fontosabb 
színész. Eljátszotta a Nemzeti összes 
vezetô szerepét: volt Cyrano, Liliom, 
Danton, III. Richárd, Biberach, Mac-
beth, Othello, Bánk, Ádám és Lucifer. 
Alakított ôsmagyart a Pogányok címû 
filmben, bohém földbirtokost a Zivatar 
Kemenespusztán címû moziban, ô volt 
Tímár Mihály az Aranyemberben. 
1941-ben még egy olasz filmben is 
szerepelt Szeleczky Zitával. Az elitista 
Nyugat ugyanúgy rajongó kritikákat 
írt róla, ahogy a bulváros Színházi 
Élet.

„Kiss Ferenc a magyar színpadon 

bronzba öntött mesteri szobra a ma-
gyar-kún ázsiai, hódító lovas fajnak, 
mely nyeregbôl parittyájával könnye-
dén nyilazza le a nádas süppedékeiben 
bujkáló ellenségeit, ferde vágású, csil-
logó szemével dacosan, büszkén tekint 
végig a sásokon, az Ural-táji hegyek 
zordon ormai felé, könnyû, mint a tö-
rök penge, mégis férfiasan erôs, mint 
egy kaukázusi tölgy, mely századok 
viharait éli túl” –-- írta a színészkirály-
ról egy méltatója.

1933-tól már oktatott is a színiaka-
démián. Ô felvételiztette, tanította 
Gobbi Hildát, Major Tamást, Sze-
leczky Zitát, Várkonyi Zoltánt, Csáká-
nyi Lászlót, Raksányi Gellértet, Pong-
rácz Imrét, Inke Lászlót. 1944-ben 
még azt is kijárta, hogy a fiatal Besse-
nyei Ferenc a Nemzetibe kerüljön a 

front helyett. 1943-ban a 18 éves 
Krampner Ferencnek is ô tanácsolta, 
hogy változtasson nevet, mert a 
Krampner nem színésznév. Legyen a 
neve Kállai, mint a miniszterelnök-
nek.

1920-ban nôsült elôször, egy belvárosi 
zsidó nagykereskedô lányát vette fele-
ségül: Duschnitzky Piroskát. Tôle 
1930-ban elvált, erdélyi gyökerû kis-
nemes lány lett az új asszonya. Szép 
villát építtetett a budai Bíró utcában.

1931-ben az elsô magyar hangos 
filmhíradó elôtt Kiss Ferenc mondta a 
beköszöntôt. 1935-ben --– Molnár 
Ferenc társaságában –-- megkapta a 
Corvin-koszorút, a Horthy-korszak 
Kossuth-díját, a legmagasabb tudomá-
nyos-mûvészeti elismerést. 

(Folytatjuk)

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au
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Az enyhülés mint 
szuperhatalmi 

együttélési modell
A kelet–nyugati viszony szisztemati-

kus vizsgálata alapján arra a következ-
tetésre jutottam, hogy új megközelítés-
re van szükség az enyhülés kategóriá-
jának értelmezéséhez

Az általam javasolt új értelmezés 
szerint az enyhülés 1953-ban kezdŒdött, 
és folyamatosan érvényben volt a hi-
degháborús korszak végéig, 1991-ig. 
Az 1953–1956 közötti néhány évben a 
kelet–nyugati viszony ugyanis olyan 
jelentŒs változáson ment keresztül, 
hogy a hidegháború 1953 utáni szaka-
szát a szuperhatalmi együttmûködés 
új modelljének nevezhetjük. Azt is 
fontos leszögezni, hogy ennek az új 
modellnek a fŒ jellemzŒi lényegében a 
kelet-közép-európai kommunista rend-
szereknek az 1989-ben, illetve a Szov-
jetuniónak az 1991-ben történt össze-
omlásáig érvényben maradtak. 

Az 1953–1956 között a világpolitiká-
ban érvényesült legfontosabb trend 
annak a fokozatos, kölcsönös fel- és 
elismerése volt, hogy a két világrend-
szer kénytelen együtt élni és egymást 
elviselni, ha el akarja kerülni a totális 
pusztulást jelentŒ harmadik világhábo-
rút. 

Az 1953–1956 közötti idŒszakot ezért 
– a máig általános megítéléstŒl eltérŒ-
en – én nem csupán egy, az enyhülés 
politikájának megvalósítására tett ígé-
retes, ám sikertelen kísérletnek tekin-
tem, hanem olyan vízválasztónak tar-
tom, amelyet követŒen a hidegháború 
már nem ugyanarról szólt, mint koráb-
ban. 

1953 után ugyanis a szuperhatalmak 
viszonyának fŒ jellegzetessége – bár a 
versengés még jelentŒsen erŒsödött is 
idŒközben – valójában az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió (illetve az 
általuk irányított politikai-katonai töm-
bök) folyamatos egymásra utaltsága és 
kényszerû kooperációja lett, hiszen 
mindkét fél számára világos volt, hogy 
a termonukleáris korban csak a másik 
elviselése esetén tudja elkerülni a 
totális világégést. Ez azt jelenti, hogy 
az antagonizmus és a kényszerû koope-
ráció elemei 1953 után mindvégig pár-
huzamosan és folyamatosan voltak je-
len a szuperhatalmak viszonyában, at-
tól függetlenül, hogy különbözŒ idŒsza-
kokban a közvélemény számára hol az 
egyik, hol a másik látszott domináns-
nak. 

A kényszerû kooperáció mechaniz-
musa azonban a külvilág számára csak 
az együttmûködési szakaszokban volt 
látható és könnyen felismerhetŒ, sú-
lyos válságok idején annak valódi mû-
ködését mindkét oldalon csak a legfel-
sŒ vezetés néhány tagja érzékelte. Ôk 
viszont az ellenséggel való kényszerû, 
színfalak mögötti egyezkedés gyakran 
riasztóan cinikus és cinkos jellege 
miatt mindvégig abban voltak érdekel-
tek, hogy mindez maradjon a legna-
gyobb titokban.

Az enyhülés fenti, új értelmezéséhez 
természetesen elengedhetetlen tisztáz-
ni a hidegháború és az enyhülés viszo-
nyát. Ez okozza ugyanis a legtöbb 
problémát. Az interpretációk többsége 
– némi leegyszerûsítéssel – alapvetŒen 
abból az állításból indul ki, hogy ami-
kor a szuperhatalmi viszony rossz, ak-
kor hidegháború van, amikor jó, akkor 
pedig enyhülés. Valójában azonban ez 
a viszony egyáltalán nem lineáris jelle-
gû volt, és fŒleg nem egymást kizáró/
felváltó jelenség, ahogyan azt a legtöb-
ben értelmezik. A két katonai-politikai 
tömb antagonisztikus szembenállásán 
alapuló hidegháborús nemzetközi rend-

szer ugyanis 1945 és 1991 között végig 
fennállt, és csak a Szovjetunió, illetve 
a keleti blokk integrációs szervezetei-
nek az 1991-es felbomlásával szûnt/
szûnhetett meg. Így 1953-tól párhuza-
mosan volt (továbbra is) érvényben a 
hidegháborús nemzetközi rendszer a 
maga megváltozhatatlan antagonizmu-
sával, illetve az enyhülés mint a kelet–
nyugati viszonyban ettŒl fogva mind-
végig érvényesülŒ új együttélési mo-
dell. Vagyis a hidegháború és az eny-
hülés nem egymást kizáró kategóriák.  

A két rendszer akár hosszabb távra 
is nyúló együttélése még nem látszott 
lehetetlennek: amiért a hidegháború 
olyan nagy veszélyt jelentett az embe-
riségre, az nem az ideológiai, hanem a 
katonai ellentét, s különösen annak 
minŒségileg új jellege volt. 

A fegyverkezési verseny területén 
ugyanis nem volt érdemi enyhülés. Ép-
pen ellenkezŒleg: 1945-tŒl egészen 
1987-ig a nukleáris és a hagyományos 
fegyverek egyre növekvŒ, az emberi-
ség elpusztításához többszörösen is 
elegendŒ arzenálját halmozták fel 
mindkét oldalon. 

Amíg a politikai vezetŒk mindent 
megtettek, hogy sikeresen elkerüljék a 
halálos katonai összecsapást, a harma-
dik világháború ad absurdum, véletlen 
baleset folytán kitörhetett volna akár 
1975 augusztusában, az enyhülés 
csúcspontjának tekintett helsinki záró-
okmány alárásának idején is. 

A köztudatban ezt a kort egyszerre 
jellemzik olyan történelmi események, 
folyamatok, mint az enyhülés kezdete, 
a kelet–nyugati feszültség oldódását 
ígérŒ „genfi szellem” és az SZKP törté-
nelmi jelentŒségû XX. kongresszusa, 
másfelŒl pedig olyan válságok, mint az 
1953-as kelet-berlini felkelés, az 1956. 
júniusi poznani lázadás, a „lengyel 
október”, a magyar forradalom, illetve 
a szuezi, a második berlini és a kubai 
válság. 

Az 1979–1985 közötti idŒszakban 
pedig maga a konfrontatív amerikai 
politika is (mind a Carter-, mind az 
elsŒ Reagan-adminisztráció idején) 
valójában elsŒsorban a propaganda és 
a retorika szintjén jelentkezett, a kény-
szerû kooperáció mechanizmusa ekkor 
is tökéletesen mûködött: a szuperhatal-
mi összecsapás elkerülésének kénysze-
re ugyanis semmivel sem volt kevésbé 
parancsoló, mint korábban. Ronald 
Reagan 1981–1983 közötti politikáját 
leginkább az Eisenhower-adminiszt-
ráció 1953–1956 közötti „kettŒs könyve-
léséhez” lehet hasonlítani: az amerikai 
politika valódi célja akkor is a Szovjet-
unióval való modus vivendi megtalálá-
sa volt, ám ez jól megfért a kelet-
európai „rab népek felszabadítását” 
célzó hangzatos retorikával, amelyrŒl 
viszont ma már jól tudjuk, hogy sem-
milyen valós alapja nem volt. Persze a 
maga idején, sŒt még több évtizedig, 
ezt legfeljebb csak sejteni lehetett, 
bizonyítani nem. 

1985-tŒl, Gorbacsov eljövetele után a 
szuperhatalmak között példa nélküli 
közeledésre és együttmûködésre ke-
rült sor. 

Az enyhüléssel kapcsolatos hagyomá-
nyos interpretációkról azt is fontos 
tudni, hogy azok a lényegüket tekintve 
akaratlanul is az egykori politikusok 
logikáját követik. Moszkva és szövetsé-
gesei ugyanis már 1953 után, de külö-
nösen az 1955. júliusi genfi csúcstalál-
kozót követŒen meg voltak gyŒzŒdve 
arról, hogy a hidegháború véget ért, és 
a békés egymás mellett élésnek nincs 
többé alternatívája. 

Új korszakolás 
A teljes konfrontációra és egymás 

létjogosultságának tagadására alapo-
zott, valamint a világháború elkerülhe-
tetlenségét feltételezŒ korai, irracio-
nális szakasz 1953-ban egyértelmûen 
véget ért. Ami azután következett, az a 
kapcsolatok logikáját tekintve már 
sokkal inkább az enyhülés és a kény-
szerû együttélés kategóriájával írható 
le, ahol a világháború elkerülését dik-
táló racionális megfontolások dominál-
tak. 

Az enyhülésre vonatkozó új koncep-
ciómmal jogosan merül fel a kérdés: 
mi indokolja, hogy az 1953-as évet 
tekintsük a vízválasztónak a hideg-
háború történetében? Ma már tudjuk, 
hogy a szuperhatalmak vezetŒi – köz-
tük Sztálin – saját maguk már azt 
megelŒzŒen sem akartak háborút indí-
tani. A háborús hisztéria mégis azért 
létezett, mert mindkét oldal azt felté-
telezte, hogy a másik fél készül végsŒ 
leszámolásra, s így fel kell készülni a 
támadásra. Az 1953-es korszakhatár 
így valójában nem Sztálin halálához 
kötŒdik, hanem a technológiai fejlŒdés-
hez. Jól ismert tény, hogy a hidrogén-
bombát az Egyesült Államok 1952-ben, 
a szovjetek pedig alig egy évvel ké-
sŒbb, 1953-ban tesztelték, és ennek 
eredményeként jutottak fokozatosan 
arra a felismerésre, hogy egy termo-
nukleáris fegyverekkel megvívott har-
madik világháborút nem lehet meg-
nyerni. 

Az 1955 júliusában megrendezett 
genfi négyhatalmi csúcstalálkozó leg-
fontosabb eredménye pedig éppen az 
volt, hogy a tárgyalófelek valóban köl-
csönösen felismerték: a másik fél nem 
is akar háborút kezdeni. 

Mindez tehát azt jelenti, hogy az eny-
hülés nem egy taktikai jellegû, a kelet–
nyugati kapcsolatok megjavítását cél-
zó jelenség volt, hanem egy olyan szu-
perhatalmi együttélési modell, amely a 
hidegháború 1953 utáni szakaszában 
mindvégig érvényben maradt.. 

A régi–új szovjet kollektív vezetés 
rögtön Sztálin halála után, már 1953 
márciusában meghirdette az új straté-
giát: a békés egymás mellett élés poli-
tikáját. Vagyis erre a fordulatra nem 
1956 februárjában, az SZKP XX. kong-
resszusán került sor, ahogyan a nem-
zetközi irodalomban máig sokszor 
tévesen említik, hanem közvetlenül a 
hatalomváltás után. Kétségtelen, hogy 
a kongresszuson is jelentŒs újítás 
született: akkor vezették be az új tételt 
arról, hogy a háború a szocialista és a 
kapitalista tábor között elkerülhetŒ, 
ami valójában azt jelentette, hogy el is 
kell kerülni. A békés egymás mellett 
élés politikáját pedig valóban ezen a 
fórumon emelték a hosszú távú doktrí-
na szintjére, amely azután a Szovjet-
unió megszûnéséig végig érvényben is 
maradt.

Ennek a korábbinál lényegesen ru-
galmasabb külpolitikának a fŒ célja a 
kelet–nyugati kapcsolatokban fennállt 
feszültségek radikális enyhítése és a 
nyugati országokkal való egyre mé-
lyebb politikai és fŒleg gazdasági 
együttmûködés kiépítése volt. 

Az Egyesült Államokban ez a felis-
merés már az ötvenes évek közepén 
megszületett, ám ennek nyilvános elis-
merése a politikai vezetés részérŒl ko-
moly nehézségekbe ütközött, és akkor 
még nem is történt meg: ott ugyanis a 
közvéleményre is tekintettel kellett 
lenni, és annak áthangolása az egy év-
tizede folytatott masszív antikommu-
nista retorika miatt több idŒt és komo-
lyabb népnevelŒ munkát igényelt. 

A szovjet blokk vezetŒi számára a 
békés egymás mellett élés politikája 
egyáltalán nem jelentett teljes lemon-
dást az eredeti messianisztikus tervek-
rŒl, mivel a kommunista jövŒkép sze-
rint a két tábor békés versenyében 
hosszú távon szükségszerûen a keleti 
félnek kellett gyŒzedelmeskednie. 
Mindez nem járt együtt a nemzetközi 
osztályharc feladásával sem, csupán 
az osztályharc fókuszát a korábban 
elsŒ számú célpontként szereplŒ Euró-
pából átirányították a területileg 
amúgy lényegesen nagyobb harmadik 
világba. Ott ugyanis a különbözŒ fel-
szabadító mozgalmak és a posztkoloni-
ális kormányok gazdasági-katonai tá-
mogatásával komoly esély mutatkozott 
a szovjet blokk befolyásának kiterjesz-
tésére.

A szovjet behatolás ezekbe az orszá-
gokba szintén már 1953-ban megkezdŒ-
dött, nem pedig a 1950-es évek végén, 
vagy az 1960-as évek elején, ahogyan 
sokan máig feltételezik. A „békés 
egymás mellett élés” nem jelentette a 
fegyverkezési verseny feladását sem, 
mivel Moszkva fŒ célja az Egyesült 
Államokkal való nukleáris paritás bár-
mi áron történŒ elérése, majd fenntar-
tása volt. Így remélték ugyanis megte-
remteni a Szovjetunió egyenrangú 
szuperhatalmi státuszát. Az viszont 
kétségtelen, hogy az egymás mellett 
élés valóban békés volt abban az érte-
lemben, hogy a szovjet blokk vezetŒi 
minden eszközzel meg akarták Œrizni a 
békét a szuperhatalmak között, és a 
jelenleg rendelkezésünkre álló forrá-
sok szerint soha nem akartak háborút 
indítani a Nyugat ellen. Az 1950-es 
évek közepétŒl Moszkva valójában 
stratégiai üzletet ajánlott a Nyugatnak: 
megpróbálta konszolidálni a második 
világháború utáni területi nyereségeit 
az 1945-ben létrejött európai status 
quo de jure elfogadtatásával, cserében 
garanciát ígért arra, hogy a szovjet 
blokk nem fog támadást intézni Nyu-
gat-Európa ellen. Ráadásként hallgató-
lagosan lemondott arról is, hogy a nyu-
gat-európai kommunista pártokat to-
vábbra is a hatalom megszerzésére 
ösztönözze. 

A nyugati hatalmak legfelsŒ döntés-
hozatali fórumainak dokumentumai 
alapján ma már teljesen világos, hogy 
a politikusaik mindvégig tiszteletben 
tartották az 1945-ben létrejött európai 
érdekszféra-elhatárolódást, s nemcsak 
hogy semmiféle beavatkozást nem fon-
tolgattak ezekben az esetekben, hanem 
számukra általában kifejezetten zavart 
is okoztak a kelet-közép-európai for-
rongások. Azok ugyanis, ha csak rövid 
idŒre is, de a Szovjetuniót kényszerû-
ségbŒl elítélŒ nyugati propaganda mi-
att megzavarták a kelet–nyugati kap-
csolatok fejlŒdését.

 Mi több, ebbe a sorba illik a magyar 
forradalommal párhuzamosan zajló 
szuezi válság is, amely valóban komoly 
konfliktus volt ugyan, de nem a kelet–
nyugati viszonyban, hanem a nyugati 
szövetségi rendszeren belül, mivel a 
szovjet vezetés a helyzet reális felmé-
rése alapján nem kívánt Egyiptom 
védelmében közvetlen konfliktusba 
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bonyolódni a Nyugattal. 
A szovjet vezetŒk a kezdetektŒl fog-

va soha nem számoltak semmilyen 
komoly nyugati válaszlépéssel a saját 
befolyási övezetükben végrehajtott 
válságkezelés során. 

A helsinki folyamat: 
melyik kosár a fontosabb? 
Az enyhülés hagyományos értelme-

zése szerint a kelet–nyugati kapcsola-
tok fejlŒdésének csúcspontját a helsin-
ki záróokmány 1975 augusztusában 
történt alárása jelentette. Ez a megál-
lapítás önmagában helyénvaló, azon-
ban itt is felmerül több olyan szem-
pont, amely alapján bizonyos kérdése-
ket érdemes újragondolni. A szovjet 
blokk vezetŒi számára a dokumentum 
elfogadása az európai status quo ga-
rantálását, tulajdonképpen régi álmuk 
beteljesedését jelentette, így azt ter-
mészetesen hatalmas sikerként és gyŒ-
zelemként értékelték. A történelmi 
kompromisszum ára a harmadik kosár 
elfogadása volt, amelynek értelmében 
a keleti blokk hozzájárult az emberek, 
eszmék és az információ szabadabb 
áramlásához. Nem szabad elfelejteni 
azonban, hogy 1945 februárjában, a 
jaltai csúcstalálkozón Sztálin is alárta 
a felszabadított Európáról szóló nyilat-
kozatot, ezáltal kifejezetten ígéretet 
tett a szabad választások megtartására 
a szovjet megszállás alatt álló Kelet-
Közép-Európa országaiban, és ma már 
jól tudjuk, mi is történt ezzel az ígé-
rettel. A szovjet blokk vezetŒi nagyon 
is tisztában voltak a harmadik kosár 
jelentette veszéllyel, de bíztak abban, 
hogy tekintélyelvû rendszereik és tár-
sadalmaik zárt jellege hatékonyan 
blokkolják majd mind a Nyugatnak, 
mind pedig a belsŒ ellenzéknek a 
rendszer bomlasztására irányuló tö-
rekvéseit. 

Bár sokan úgy gondolják, hogy a 
harmadik kosár, késŒbb pedig az 
Egyesült Államok vezette emberi jogi 
kampány döntŒen hozzájárult a közép-
kelet-európai kommunista rendszerek 
összeomlásához, ezeknek a tényezŒk-
nek a valóságban csak marginális sze-
repük volt a régióban lezajlott folya-
matokra. Másrészt viszont, a második 
kosár jelentŒségét általában alábe-
csülik ebben a vonatkozásban, noha az 
közismert tény, hogy Helsinki után 
Kelet- és Nyugat-Európa között inten-
zíven bŒvülŒ gazdasági együttmûködés 
végül a szovjet blokk legtöbb országá-
ban a Nyugattól való súlyos gazdasági 
és pénzügyi függést és eladósodást 
eredményezett. Mindezek alapján kije-
lenthetŒ, hogy a kelet–nyugati gazdasá-
gi kooperáció, amit Keleten eredetileg 
a gazdaság megszilárdítása egyik fŒ 
eszközének tekintettek (különösen a 
fejlett technológia és know-how meg-
szerzése révén), a nyolcvanas évek 
végére fontos katalizátorszerepet ját-
szott a kommunista rendszerek desta-
bilizálásában. Magát az összeomlást 
azonban sem a gazdasági, sem az 
emberi jogi tényezŒ nem okozta; az a 
Szovjetunió 1988 közepétŒl folyamat-
ban lévŒ súlyos válsága következtében 
történt meg. Az ugyanakkor egyértel-
mû, hogy a két tényezŒ közül a gaz-
dasági faktor volt sokkal fontosabb.

***
A neves történész új értelmezése, 

miszerint az enyhülés már 1953-ban 
elkezdŒdött, és folyamatosan érvény-
ben volt mindvégig, következésképp a 
magyar forradalom idején is – nagyon 
fontos elem a forradalom okainak, 
nagyhatalmi hátterének feltárásához. 
A tanulmány elemzésével jövŒ heti 
számunkban foglalkozunk.

9. oldal

Békés Csaba
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. augusztus 21-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
Úrvacsora Közösség Újkenyér Megáldása 

Alkakalmából
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló ( az 

Edinburgh Parkkal szemben)
9.30-tól — 12 óráig vasárnapi iskola a szokásos 

helyen
12 órától  Disznótoros EBÉD,

a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat) 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a 

Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy

Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:

www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com

Telefon: (03) 9481-0771 
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002 

NSW. SYDNEY
2016. augusztus 21-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 2016. augusztus 21-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2016 augusztus 21-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) 

augusztusdu. 2 órakor Bibliaóra
2016.augusztus 21-én (minden hónap 

harmadik vasárnapján) 
du. 2 órától Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. 

and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 

vasárnapján  2016. augusztus de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 
vallási megkülönbôztetés nélkül

REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fi zetett melléklete és kiadása

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Augusztus 21-én de. 11 órakor
ISTENTISZTELET és ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG

az ÚJKENYÉR MEGÁLDÁSA ALKALMÁBÓL
A North Fitzroy-i Magyar 
Református Templomban

121 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
11. villamos a Collin Street-tôl a 20. megálló

Igét hírdet Nt. Dézsi Csaba
Istentisztelet után ebéd 

a templom melletti Bocskai Teremben
Watkins St. bejárat

Mindenkit szeretettel várunk

Az alapító lelkész Emléktáblája

Csutoros (Antal) Júlia a család nevében, mig Csutoros István fôgondnok  a 
gyülekezet nevében megkoszorúzza az Emléktáblát

Nt. Dr. Antal Ferencre az Ausztrália-i Magyar 
Refurmátus Egyház alapító lelkészére emlékeztünk
A hideg Melbournre-i téli vasárnapján megemlékezett a North Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet, 

alapító Lelkészérôl, Fôgondnokokról, Presbiterekrôl, Templomuk Emlékfalában és városunk temetôiben 
nyugvó gyülekezeti tagjairól.
Nt. Dézsi Csaba megható prédikációja után a gyülekezet elhelyezte a hála és köszönet koszorúit a templom 

falában lévô Emléktáblánál.
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Szent István Király
„Fôt-hajtva megemlékezésben, / öszinte fogadalmak jegyében, /országhatáron 

kívül és belül /Magyar ünnepel, szívbôl örül!” (Farkas Anna)
Engedjék meg hogy ne bocsátkozzak most történelmi elemezésbe, vagy egyes 

uralkodói erényét kiemelve helyezzük el Ôt egy régmúlt kontextusba. Rendha-
gyó módon most egy keleti történettel indítom el közös elmélkedésünket.

Egyik tanítványa ezt kérdezte Konfuciusztól: Mik a jó kormányzás össze-
tevôi?

Ezt a választ kapta: Élelem, fegyverek és a nép bizalma.
És --- érdeklôdött tovább a tanitvány –-- ha valamelyiket el kellene hagynod, 

akkor melyiktôl válnál meg?
A fegyverektôl.
És ha a maradék kettô közül is meg kellene válnod az egyiktôl, melyiket 

hagynád el?
Az élelmet.
De élelem nélkül elpusztulnak az emberek!
A halál emberemlékezet óta emberiség sorsa -– válaszolta a mester. De az 

a nép amelyik nem bízik a vezetôiben, valóban elveszett nép.
Szent királyunk  a koronázás után Magyarország uralkodója lett, ám tényleges 

hatalmának megszilárdításáért még tennie kellett, le kellett gyôznie törzsi el-
lenfeleit el kellett nyernie a nép bizalmát.

A harcokat elsôként 1003-ban indította meg Erdély ellen, ahol saját nagybátyja, 
Prokuj Gyula („az ifjabbik Gyula”) ellen küzdött. István Észak-Erdély elfog-
lalása után megalapította az erdélyi püspökséget, továbbá létrehozta Doboka  
vármegyét és várispánságot. Az erdélyi püspökség jelentôsége az volt, hogy 
négyre emelkedett Magyarország egyházmegyéinek száma, és a kánonjog 
szerint ennyi kell egy önálló egyháztartomány létrehozásához.

De nem csak fegyverrel teremtett rendet országában. Mivel lánytestvéreinek 
kiházasítása is rámaradt, ebben is igyekezett politikai célokat szem elôtt tar-
tani.

 Egyik testvérét Aba Sámuelhez adta feleségül. Ezzel sikerült elérni azt, hogy 
a sógorával nem kellett fegyveresen szembeszállnia. Országrésze szintén beol-
vad Istvánéba, cserébe István a német mintára (palotagróf) alapított palotais-
páni címmel ruházta fel.  A házasság révén István országa 1010-re kiterjedt a 
Mátra vidékére, ahol megalapította az egri püspökséget, illetve létrehozta Új-
vár megyét.

Másik testvérét 1009-ben adta feleségül a velencei dózséhoz, Orseolo Ottó-
hoz. Ezzel a házassággal István elérte, hogy rendezôdött a régóta rossz ma-
gyar–bizánci viszony. 

 Az uralkodás évtizedei alatt elnyerte a nép bizalmát is. A fegyverek, a hatalom 
ereje nem a vezetés öncélú érdekeit kell hogy szolgálja, hanem a rábízottak 
védelmet, erôsítését, egy továbbvihetô állam, szervezet kialakítását. Mert ezek 
az attitüdök is segítik elnyerni a 'nép bizalmát'.

Ez volt az a 'tôke', bázis ami sziklaként szolgált az elmúlt századokban és 
amihez bátran visszakanyarodhatunk. Hisz felemelô ha az ôsöket tudjuk 
követni, ha jó példával járnak elôttünk. De ennél is felemelôbb, ha azt tudjuk 
követni, amit az ôsök is követtek, Krisztust!

Abban a reményben kívánok szép ünnepet minden honfitársamnak, hogy 
mind az eleink mind pedig a hitünk képes adni követhetô példákat és szilárd 
alapot a mindennapok küzdelmeihez és válaszutaihoz. 

Laczkó Mihály Melbourne-i Magyar lelkész

REGNUM MARIANUM EGYHÁZKÖZSÉG

Szent István királyunkról
a megemlékezés ünnepélyes 

Szentmise keretében,
a Szent Colman templomban

lesz megtartva,

2016. augusztus 21-én 12 órakor.
Kérjük, hogy az egyesületek, szervezetek, 

hozzák el zászlójukat és a hölgyek, akiknek van, 
népi viseletben jelenjenek meg.

A szentmise keretében kenyérszentelés is lesz!
Mindenkit szeretettel várunk.

St. Colman templom:
293 Carlisle Street, Balaclava
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KRÓNIKA
Gold Coast-i Magyar Egyesület elnö-
két Kereks Samut és Horváth 
Gyöngyit szervezôt, valamint a Gold 
Coast-i Nyugdijas Klub vezetôit. Egy 
ilyen alkalom –- , mint köszöntôjében 
Fekete Ilonka elmondta: a baráti lég-
kör mellett alkalom nyílik megtudni a 
hallgatók véleményét mûsorunkról. 
Hiszen a mûsort nem magunknak 

szerkesztjük, hanem a hallgatóknak, 
és szeretnénk úgy összeállitani a prog-
ramot, hogy lehetôleg minden korosz-
tálynak szóljon. A változatos zeneösz-
szeállítás mellett tájékoztassuk a hall-
gatóinkat a queenslandi magyar kö-
zösségek rendezvényeirôl, eseményei-
rôl is. Többek között szóbakerültek a 
magyar rádió régi munkatársai is. Ta-

lán sokan nem tudják, a kezdett Bor-
lay Tibor nevéhez fûzôdik, aki 1972-
tôl elôször a 4MBS FM-en csak zenei 
programot szerkesztett, majd hozzá 
csatlakozott Sebestyén Béla, Vécsey 
D. Ernô és Péter Géza is, akik irodal-
mi mûsorokban nyújtottak segítséget. 
A nagy változás 1980-ban történt, ami-
kor a 4EB-FM nemzetiségi rádió meg-
alakult közel 48 különbözô nyelvi 
programmal. A magyar programot 
Borlay Tibor vitte tovább, pár évre 
rá csatlakozva hozzá Szalisznyóné 
Gárdonyi Lili, aki több, mint három 
évtízedig szerkesztette a mûsorokat 

nagy hozzártéssel. A kellemes légkör-
ben zajló piknik nagy meglepetését a 
nemrég újraalakúlt brisbanei Magyar 
Kulturális és Jóléti Egyesület Tuli-
pán tánccsoportjának fellépése sze-
rezte. Nagy élvezettel néztük a gyö-
nyörû népvizeletben táncoló nagyok 
mellett, a még botladozó, de lelkes 
kicsiket is. Külön elismerést érdemel 
Kovács Veronika, hogy „újraélesztet-
te” a táncsoportot. Köszönjük a szerve-
zôknek ezt a szép napot és kívánunk 
nekik további jó munkát. Jövôre újra 
találkozunk! 

Bozsik Tamás

Egy kellemes nap 
a 4EB-FM piknikén

Immáron hagyomány, hogy minden 
évben a brisbanei 4EB-FM nemzetiségi 
rádióállomás magyar program szer-
kesztôi júliusban pikniket rendeznek. 
A gyönyörû fekvésü Captain Burke 
Park piknik részében már korán reg-
gel lobogott a helyszínt jelzô magyar 
zászló. A meghívott vendégeket, ér-
deklôdôket, a három mûsorszerkesztô, 
Fekete Ilona, Bolla Attila és Zrinyi 
János fogadta. Örömmel fedeztük fel 
a megjelentek között Nt. Dr. Kovács 
Lôrinc tiszteletbeli konzulunkat, a 

„NEM SOKASÁG, 
HANEM LÉLEK

S SZABAD NÉP TESZ 
CSUDA DOLGOKAT.”
Gondolatok egy vacsora 

margójára
2016. augusztus 6-án a Magyar Köz-

pont Ifjúsági termében adomány-
gyûjtô, mûsoros vacsorát rendezett a 
Victoriai Magyar Tanács. A befolyt 
adományokat az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rende-
zett emlékhét javára fordítják majd. 
Az eseményt Fodor Sándor, a Diasz-
póra Tanács elnöke nyitotta meg, 
majd a Melbourne-i Magyar Konzu-
látus vezetôje, Bakonyi Péter kö-
szöntötte a jelen lévôket. 

A megemlékezést számos elôadás 

tette különlegesen értékessé: felléptek 
a melbourne-i magyar közösségek 
néptánccsoportjai – a táncteret kicsik 
és nagyok egyaránt betöltötték, sok-
féle tájak sokféle táncai színesítették a 
programot. Az alkalomra egy riport-
film is készült, amelyben az ’56-ot 
megélôk könnyek között tett vissza-
tekintései emlékeztettek minket arra, 
hogy bár a forradalom legtöbbünknek 
már történelem, mégis vannak, akik 
még ma is magukban hordozzák annak 
minden borzalmát, félelmét és áldo-
zatát. A riportok között Szigeti Éva, az 
est egyik fôszervezôje által elôadott 
megzenésített vers segített az elhang-
zottakon való csendes elmélkedésen.

Ittlétem alatt elôször éreztem meg, 
milyen külhoni magyarként megélni 
egy nemzeti ünnepi megemlékezést- 
lényegileg ugyanaz, mint határokon 
belül, mégis van egy óceánnyi kü-

lönbség: az a különlegesen bensôséges 
légkör, amely annak a tudatnak kö-
szönhetô, hogy az Anyaországtól való 
távolság ellenére mégis egységet al-
kotunk! 

Ez az este megerôsítette bennem azt 
a gondolatot, hogy a magyarságot nem 
a Kárpát-medencei határok teszik egy 
nemzetté. A magyarság ott él a hajak-
ba font nemzetiszín szalagokban, a 
lyukas zászlókban, a néptánc ritmu-
saiban, a gyerekzsivajban, a lányok 
énekeiben, ott van a legényes csizmák-
ban, a büszke tapsban, az emlékezések 
könnyeiben. A nemzet ott él minden 
magyar szóban – hangozzék bárhol a 
világon. A megemlékezés szervezôi és 
résztvevôi méltóképpen tettek errôl 
bizonyságot.

Plicher Dorka 
(KCSP ösztöndíjas)
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SPORT

Az elsô magyar 
aranyérem Rióban

Megszületett a XXXI. nyári játékok 
elsô magyar aranyérme, a nôi 
párbajtôrözôk között ugyanis Szász 
Emese nem talált legyôzôre. 

A magyar vívó a döntôben a kétszeres 
világbajnok olasz, Rossella Fiamingot 
múlta felül, így harminchárom évesen 
karrierje legnagyobb sikerét aratta. 
Az olasz a második harmadban már 
11-7-re is vezetett, Kulcsár Gyôzô 
tanítványa innen tudta visszaküzdeni 
magát, s végül 15-13-ra gyôzött.

A Vasas 33 éves, egyéniben vb-má-
sodik és -harmadik, Eb-bronzérmes 
vívója 2008-ban, Pekingben 12., négy 
éve, Londonban pedig 25. volt.

Az aranyéremért a tavaly és ta-
valyelôtt is világbajnok Rossella 
Fiamingóval vívott. 

„Épp a sírás kerülget, mert végre si-
került az, amiért évek óta dolgoztam” 
- mondta a magyar újságíróknak az 
eredményhirdetés után a láthatóan 
még mindig meghatódott bajnok, aki 
arra a kérdésre, hogy négy tusnyi hát-
rányban mire gondolt, azt válaszolta: 
úgy volt vele, ha már itt van a döntô-
ben, mindent megtesz azért, hogy 
faragjon a különbségen. „Ez az olasz 
lány nem tartozik a kedvenc ellen-
feleim közé, a mérlegem nem túl pozi-
tív ellene, de bíztam benne, hogy most 
meg lehet csípni.” 

Szász azt is elárulta, hogy azért tûn-
hetett mosolygósnak még nagy hát-
rányban is, mert amiért eljött Rióban, 

négyezer nézô elôtt a 3-as Karióka 
Aréna központi pástjához.

Imre két szép tussal indította az 
asszót, majd Park jó ütem lerohanó 
támadása után három együttes találat 
következett. A dél-koreai ezt követôen 
akkor szúrta meg a magyart, amikor 
éppen elhangzott az „állj” vezényszó, 
de még érvényes volt a tus. Megint 
Imre akciózott pontosan, a szünet pe-
dig az ô 8-6-os vezetésénél következett. 
A második három percben Park 9-9-
nél egyenlített, de a magyar párbaj-
tôrözôt ekkor még nem lehetett meg-
ingatni, látványos találatokkal 13-9-re 
meglépett.

Ellenfelét hason, majd vállon szúrta, 
utána leguggolva ért el találatot. 
Parknak is bejött egy akciója, de aztán 
megint Imre volt gyorsabb és pon-
tosabb. 14-10-nél már egészen közel 
volt a gyôzelem, a magyar vívó is így 
gondolhatta, mert aktívan be akarta 
fejezni az asszót. Csakhogy mindig a 
dél-koreai találatát jelzô zöld lámpa 
gyulladt fel, s csakhamar 14-14 állt az 
eredményjelzôn. Egy tus döntött, és 
Park ekkor már eksztázisban vívott, a 
15. találatot is ô adta, Imre pedig – az 
érte szurkolókkal együtt – nem tudta 
elhinni, hogy ez megtörténhetett.

„Volt nálam egy kis blokk.” – 
nyilatkozott Imre Géza a végjátékról. 
– „Nagyon azt akartam csinálni, amit 
addig, aztán megpróbáltam mást is, 
hátha egy kicsit megzavarom vele, ab-
ból lett a 14. találat, de utána nem si-
került többször megcsinálnom. Jól 
váltott be, s a végén még szerencsém 
sem volt, mert elszúrtam a karja alatt 
valahol.”

„Nyolc és fél percig én voltam az 
olimpiai bajnok…” – tette hozzá keser-
nyés mosollyal.

Imre Géza elôzôleg az atlantai 
olimpián tudott egyéniben dobogóra 
állni, 20 éve harmadik lett. Közben 
csapatban ezüstöt nyert 2004-ben, 
Athénban.

Kenderesi Tamás 
bronzérmet szerzett 

200 pillangón
 Két magyar volt érdekelt a döntôben, 

közülük a 19 éves Kenderesi Tamás a 
harmadik, míg Cseh László a hetedik 
helyen végzett. 

Cseh László 50 méternél elsôként, 
100-nál pedig másodikként fordult, 
aztán azonban elfáradt és 1:56.24-es 
idejével csak a hetedikként tudott cél-
ba érni. Nem maradtunk azonban ma-
gyar érem nélkül, hisz a fiatal Ken-
deresi Tamás nagyot hajrázott és új 
egyéni csúcsot úszva, Phelps valamint 
a japán Maszato mögött harmadik lett. 
Az amerikai legenda 20. olimpiai 
aranyát szerezte. 

„Nagyon boldog vagyok. Nagyon 
meglepôdtem, hogy sikerült érmet 

szereznem. az utolsó öt méteren már a 
szívem vitt a célba. Izgalom volt ben-
nem, de görcsösség nem. Mindenkinek 
köszönöm, aki ehhez hozzásegített” – 
értékelt a finálé után Kenderesi.

Természetesen jóval csalódottabb 
volt Cseh László, aki egyelôre még 
nem tudja gyengébb idejének okát. 

„A rajt elôtti közjáték nem volt sze-
rencsés, de nem ez volt a probléma” – 
utalt a világbajnok arra, hogy elsôre 
visszarendelték a rajtkôrôl az úszókat. 
„Az utolsó ötven méteren nem halad-
tam, szinte egy helyben álltam, ilyet 
olyan versenyen szoktam érezni, ami-
kor elôtte tíz percig úszok valami 
mást. Egyszerûen elfáradtam, pró-
báltam nekimenni, vártam, hogy jön 
az a londoni könnyed úszás, de nem 
jött. Kenderesi Tamásnak gratulálok a 
bronzéremhez, nekem pedig ott van 
még a 100, az nem olyan hosszú, talán 
jobban fogom bírni.”

A harmincéves Cseh ebben a 
számban a londoni olimpián a 
harmadik, pekigben pedig a második 
helyen végzett. Ezen kívül a nyári 
játékokról még két ezüst és egy 
bronzérme volt eddig. 

Utoljára Egerszegi...
Hosszú Katinka 200 méter vegyesen 

sem talált legyôzôre, így háromszoros 
olimpiai bajnoknak mondhatja magát. 

Magyar olimpikon utoljára 1992-ben 
szerzett egy olimpián három arany-
érmet, akkor is egy úszó, Egerszegi 
Krisztina triplázott, a 100 és a 200 hát 
mellett 400 vegyesen tartott bemutatót 
a mezônynek.

Hosszú Katinkának képzeletben már 
az olimpia elôtt odaadtuk a 400 vegyes 
aranyérmét, ô pedig hozta, amit egy 
ország remélt tôle, és rendesen be-
rúgta az ajtót, a gyôzelem mellé egy 
hatalmas világcsúcsot is bevésve.

Ami viszont 100 háton produkált, az 
maga volt a csoda, féltávnál hatodik 
volt, a végén mégis három tizedet vert 
az amerikai Kathleen Bakerre, és úgy 
pakolta be a második riói aranyát, 
hogy egy nappal korábban még szinte 
szabadkozott, hogy nem tudja, mi lesz 
a döntôben, mivel ô nem sprinter.

Ezek után következett a 200 vegyes 
fináléja.

 Pillangón Hosszú és O’Connor fej fej 
mellett haladtak, nyolc század volt az 
elônye a magyarnak. Háton hozta, 
amit vártunk, és elhúzott, féltávnál 
már 72 századdal állt jobban.

Mellen feljött rá a brit, legalábbis 
látszólag, mert még mindig Hosszú 
volt az élen. Gyorson pedig már nem 
lehetett befogni, 2:06.58 a gyôztes idô, 
amivel megdöntötte az olimpiai csú-
csot. O’Connor három tizeddel, Dirado 
több mint két másodperccel maradt el 
tôle. Hosszú ezzel már harmadik ara-
nyát nyerte Rióban, ez a magyar csa-
pat negyedik elsôsége.

azt már a fináléba kerüléssel megsze-
rezte. - „Valóban, sokszor voltam gör-
csös korábban, most viszont felsza-
badultan vívtam.”

A két, egyformán balkezes vívó fi-
náléját az olasz kezdte jobban, ez elsô 
tus az övé volt, majd Szász egyenlítése 
után kétszer megint pontosan fejezte 
be akcióját. A folytatásban is maradt 

maga mögött az aktuális világrekordot: 
háromszász méternél már öt másod-
perccel volt jobb annál. A végén 4:26:
36-cal csapott a célba, ami két sze-
kundummal lett jobb a világ addigi 
legjobb idejénél. Katinka majdnem öt 
másodperccel elôzte meg a végül 
ezüstérmet szerzô amerikai Diradot. 

„Még nem fogtam fel az egészet.  
Olyan volt, mintha edzésen úsztam 
volna. Nagyon felszabadultam tudtam 
teljesíteni a döntôt. Még kimondani is 
nehéz, hogy olimpia bajnok vagyok.  

A világcsúcsnak és az aranyéremnek 
egyformán örülök, ez így lett tökéletes, 
ez életem egyik legszebb napja” – 
nyilatkozta Hosszú Katinka rögtön a 
döntô után az M4 sportnak. 

A másik magyar, Jakabos Zsuzsanna, 
nem jutott a fináléba, a 13. helyen 
végzett. 

Hosszú Katinka 
kétszeres olimpiai 

bajnok
Hosszú Katinka 400 vegyes után 100 

háton is elsôként ért célba a riói nyári 
játékokon, ezzel saját maga második, 
és a magyar küldöttség harmadik 
aranyérmét szerezte. 

Hosszú Katinka 58:45.ös idôvel, új 
országos csúcsot úszva nyerte meg a 
100 hát fináléját, maga mögé utasítva 
a szám egyértelmû favoritját, az 
amerikai Kathleen Bakert is.

A huszonhét éves magyar úszónô 
rajtja nagyon jól sikerült, az elsô öt-
venen együtt úszott a mezôny, Hosszú 
azonban csak hatodikként fordult fél-
távnál. A második 50 méter ugyan-
akkor nagyon erôsre sikerült, az utolsó 
25 méteres hajrával pedig Hosszú 
maga mögé utasította a mezônyt, 
ismételten.

Az elsô magyar 
ezüstérem Rióban

A párbajtôrözô Imre Géza világ-
bajnoki címvédôként ezüstérmet 
nyert a riói olimpia keddi verseny-
napján, ugyanis a döntôben négytusos 
elônyrôl 15-14-re kikapott a dél-koreai 
Park Szang Joungtól.

A 2015-ös év világbajnoka a kolumbiai 
John Rodriguez és Boczkó Gábor 15-8-
as, a kétszeres vb-aranyérmes észt 
Nikolai Novosjolov 15-9-es, valamint a 
világranglista-vezetô francia Gauthier 
Grumier 15-13-as legyôzésével jutott 
el a döntôig, ahol a nála 21 évvel 
fiatalabb Park Szang Jounggal vívott.

A finálé résztvevôi a Csillagok hábo-
rúja zenéjére vonultak be mintegy 

NB I. 4. forduló
Mezôkövesd – DVSC  0-1
Gyimrót – Videoton  0--4
MTK – Haladás  0-2
Paks – FTC  0-0
DVTK – Honvéd  0-3
Vasas – Újpest  0-1

az egy-két találatnyi elônye, de a ma-
gyar vívó szívósan tapadt rá, 4-6-nál 
például átványos lábra szúrással csök-
kentette hátrányát. A második három 
perc együttes találattal kezdôdött, 
aztán Fiamingo növelte elônyét három 
gyorsan kivitelezett akcióval, s ezzel 
már 10-6-ra, majd az ezt követô 
együttes találattal, 11-7-re vezetett.

Szász nehéz helyzetbe került, egy-
lámpás tusokra volt szüksége, ô pedig 
remek akciókkal egyre csökkentette 
hátrányát. A második szünet elôtt 
aztán elôbb az olasz, majd a magyar 
volt eredményes.A harmadik szakasz 
12-11-es Fiamingo elônyrôl indult, de 
most homlokegyenest az ellenkezôje 
történt annak, mint ami az elsô pihenô 
után. Szász Emese ugyanis elôbb gyor-
san egyenlített, majd a vezetést is 
átvette (13-12). „Elöl a penge, elöl a 
penge” - instruálta hangosan tanít-
ványát Kulcsár Gyôzô a pást mögül, a 
33 éves párbajtôrözô pedig végrehaj-
totta az utasítást, továbbra is terelte 
hátrébb riválisát, aki egy pengevál-
tásból ismét rosszul jött ki, a magyar 
vívó pedig eltalálta. Innentôl egyetlen 
tusra volt szükség a riói olimpia elsô 
magyar aranyérméhez, Szász Emese 
pedig együttes találattal pontot tett a 
finálé végére.

Másodpercekkel a világ 
elôtt - Hosszú Katinka 

olimpiai bajnok
Hosszú Katinka nyerte a riói olimpia 

úszó versenyének 400 méter vegyes 
számát. A Vasas úszója majdnem öt 
másodperccel csapott a második he-
lyezett elôtt a célba, s új világcsúcsot 
állított fel. 

Az IronLady már az elôfutamban is 
nagyon magabiztosan úszott, s mindezt 
a döntôben is meg tudta ismételni. Sôt, 
még rátett egy lapáttal. A magyar 
hosszról-hosszra egyre jobban hagyta 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Jean-Paul Sartre, 2. 
Páternosternek, 3. A tériszonyt, 4. A F
ranciaországbantalálható versailles-i 
palotában, 5. A gyurgyalagot, 6. Sor-
bonne, 7. Kelet-karib dollár, 8. Az 
Amazonas, 9. Boccaccio, 10. A muf-
lon.

E heti kérdéseink:
1. Melyik háziállat egyik fajtája az 

orpington?
2. Mit csinál az aki lebzsel?
3. Mi volt a török szultánok és pasák 

rangjelvénye?
4. Mi volt a fôvárosa az asszír biro-

dalomnak?
5. Hány százalék oxigént tartalmaz a 

levegô?
6. Melyik nap jégtörô Mátyás napja?
7. Ki volt az egyetlen angol derbi-

gyôztes magyar ló?
8. Ki szerezte a Szép Heléna c. 

operett zenéjét?
9. Mi a szélhárfa közismert --- görög 

eredetû --- neve?
10. Melyik szervünk népies elneve-

zése a fehérmáj? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A lelkes nagy fiú, aki szeretne egy kis 

örömet lopni apja életébe azt mondja a 
kedves papának, hogy szeretné ôt 
elvinni a kuplerájba. Apuka szabódik, 
mit is csináljon ô ott a lányokkal!

Semmi baj , papa adok neked egy kék 
tablettát, azt beveszed és minden re-
mekül fog mûködni!

El is mennek a kupiba, papa beveszi a 
kék tablettát, már kiszemelte a fehér-
népet is, de mondja a fiának, hogy a 
légyott elôtt elmenne a mosdóba.

Miután kijött a mosdóból  látja fia, 
hogy kedves apuka összebrunyálta a 
nadrágját. Jött is a kérdés:

–-- Hát veled mi történt, apuka?
–-- Tudod fiam, elôvettem és láttam, 

hogy nem az enyém és visszatettem.
* * *

Üdvözöljük a BKV Villamosvezetôi 
forgalmi tesztjén! Kérjük karikázzák 
be a helyes választ!

1. A járatsûrûség 3 perc. Az Ön elôtti 
szerelvény 8:00-kor indul, hánykor 
kell Önnek indulnia?

a. Majd a kávé után.
b. 8:23-kor.
c. Ha már nagyon dörömbölnek az 

utasok.
2. Ön a 4-es szerelvényt vezeti. 

Észreveszi, hogy a pályán üzemzavar 
miatt szerelvény vesztegel. Mit tesz?

a. Félrerántom a kormányt, aztán 
kikerülöm.

b. Ipszilon fordulatot veszek, majd a 
kocsiszínbe hajtok.

c. Fél órát várok zárt ajtókkal, közben 
a mikrofonba káromkodok.

3. Észreveszi, hogy a megbeszéltek 
ellenére a 6-os járat vezetôje (a Köcsög 
Béla) idôben indult. Hogy reagál?

a. Bedobom a páleszt, amit az öltö-
zôszekrényben rejteget.

b. Üldözôbe veszem a 4-essel, s a 
Margithídon elôzésbe kezdek.

c. Defektet színlelek és elengedek 
még három 6-ost.

4. Menônek akar tûnni Klárika elôtt 
és kilôni a zöldnél. Mit tesz, mikor vált 
a lámpa?

a. Hirtelen balra tekerem a kart.
b. Hirtelen jobbra tekerem a kart.
c. Össze-vissza kapcsolgatok min-

dent, mint egy lengyel sci-fi-ben.
d. Rájövök, hogy még nem engedtem 

fel az áramszedôt, így köhécselve 
megteszem.

5. Ha már tagja lenne a BKV csapa-
tának, mivel növelné a csapatszelle-
met?

a. Elmennek Bélával hajnalban felsô-
vezetéket lopni.

b. Kettônkön szemléltetném Kláriká-
nak a szerelvények egymásba csato-
lását.

c. Minden civilt avval hitegetnék, 
hogy igenis nagy munka azokon a 
keskeny kis síneken végigegyensú-
lyozni egy ilyen hatalmas jármûvel.

6. ESSZÉ. Írja le, hogyan képzeli el 
egy átlagnapjanak csúcspontját! Ötle-
tadás:

a. Halálra ijesztettem 6 gyalogost 
amikor az utolsó pillanatban csenget-
tem rájuk a megállóban.

b. Klárikával minden találkozásunk-
kor egymásra indexelünk a kreszt fi-
gyelmen kívül hagyva.

c. Egy út során sikerült lefényké-
peznem a visszapillantómban 8 kilógó 
lábat, 2 gyerekfejet, 12 hosszúkabát 
csücsköt, 4 aktatáskát.

d. Megint beszóltam a hátsó kocsiban 
a cigányoknak.

e. 12 perc késéssel indultam, majd a 
megállóknál az arcommal közlekedési 
dugót színleltem.

* * *
--- Jean, meglocsolta már a kinti 

Egyperces tudomány
Nem tudtak kabátot készíteni a 

Neander-völgyiek
A korai emberfélékkel ellentétben, 

akik rájöttek, hogyan készítsenek ma-
guknak párkaszerû ruházatot a hideg 
ellen, a Neander-völgyieknek valószí-
nûleg azért nem sikerült átvészelniük 
a jégkorszakot, mert nem tudták me-
legen tartani magukat az állatok bun-
dájával --- állapították meg a kanadai 
Simon Fraser Egyetem kutatói.

A Journal of Anthropological Archae-
ology címû folyóiratban közölt tanul-
mány készítôi a korai emberfélék és a 
Neander-völgyiek táborhelyeire vo-
natkozó régészeti adatokat elemezve 
gyûjtötték össze a területek közötti 
hasonlóságokat és különbségeket --- 
írta a Phys.org tudományos-ismeret-
terjesztô portál.

Az egyik legfôbb eltérés az volt, hogy 
a Neander-völgyiek lakóhelyeinél nem 
találtak olyan típusú állati maradvá-
nyokat, amelyek azt sugallták volna, 
hogy meleg ruhák készítésére használ-
ták ôket.
Nem tudni, miért nem készítettek 

maguknak meleg ruhákat
Ezzel szemben a kutatók rengeteg 

olyan róka-, nyúl-, menyét- és rozso-
mákmaradványt találtak a korai em-
berfélék 56 táborhelye környékén, 
amelyek azt jelezték, hogy az állatokat 
megnyúzhatták, hogy a bundájukból 
szôrmekabátot, illetve párkát készít-
senek.

A rozsomák-maradványok különös 
figyelmet érdemelnek, mivel az észa-
ki-sarkvidéken élô emberek ma is en-
nek a menyétfélének a bundáját hasz-
nálják bélésként és a kabátok kapuc-
nijának szegélyén végigfutó szôrme-
díszként.

A kutatók szerint a meleg ruhák ké-
szítésének más bizonyítékai is fellel-
hetôek a lelôhelyeken, úgy mint a 
csontból készített tûk és az állatok 
megnyúzásához használt különféle 
eszközök.

Szibériában továbbá olyan 24 ezer 
éves szobrocskákat is találtak, ame-
lyek párkaszerû kabátot viselô ember-
kéket formáznak; arra utaló bizonyíté-
kot azonban, hogy a Neander-völgyiek 
ruhát viseltek, még nem találtak a ku-

tatók.
A szakemberek szerint a Neander-

völgyiek talán azért nem készítettek 
maguknak a hideg ellen védô ruhákat, 
mert nem voltak elég intelligensek 
hozzá, vagy mert a kulturális hagyo-
mányaik útját állták az effajta fejlô-
désnek.

MIÉRT OLYAN IDEGESÍTÔ A 
KUTYAUGATÁS?

Kutyás kérdésekben nem nehéz vitá-
kat szítani, de abban sokan egyetérte-
nének, hogy az ugatás nagyon idege-
sítô lehet. Brazil és magyar 
etológusoknak köszönhetôen most ar-
ra is választ kapunk, hogy miért. A 
tanulmányukból többek között az is 
kiderül, hogy a férfiakat jobban idege-
síti az ugatás, mint a nôket, viszont a 
legtöbben jól viselik, ha örömében 
ugat egy kutya.

Az ELTE világhírû Etológiai Tanszé-
kén régóta kutatják a kutyák viselke-
dését, az utóbbi évek eredményei pe-
dig komoly tudományos áttörést 
hoztak az ember és a kutya közötti 
kommunikáció alaposabb megértésé-
ben. A szakembereket többek között 
olyan kínzó kérdések sem hagyták 
nyugodni, mint például az, hogy miért 
idegesíti az emberek többségét a 
kutyaugatás. Az ELTE etológusai a 
brazíliai Universidade Federal do Es-
pírito Santo kutatóival együttmûködve 
jártak utána a jelenségnek, a tanul-
mányuk az Interaction Studies címû 
rangos nemzetközi tudományos folyói-
ratban jelent meg.

A kísérletükben 160 brazil és magyar 
résztvevôvel hallgattattak meg fejen-
ként 27, elôre felvett kutyaugatás-
szekvenciát. Az egyes mintáknál más 
és más volt az ugató kutya hangma-
gassága, a hang érdessége, illetve a 
két vakkantás közötti idôszak hossza. 
A résztvevôknek egy tízes skálán kel-
lett tesztelniük, hogy mennyire idege-
sítô vagy semleges számukra a hallott 
minta, illetve azt, hogy agresszív, vi-
dám, játékos vagy kétségbeesett uga-
tást hallottak.

A kísérlet egyik fontos eredménye, 
hogy a magyar és brazil résztvevôk 
ugyanazokat a mintákat tartották ide-
gesítônek, tehát sem földrajzi, sem 
pedig kulturális hatások nem befolyá-
solták az eredményeket. A nemek kö-
zötti különbség viszont annál látvá-
nyosabb volt. A brazil és magyar 
férfiak is lényegesen bosszantóbbnak 
tartották a kutyaugatást, mint a kísér-
let nôi szereplôi. Az etológusok szerint 
ennek több oka lehet, például az, hogy 
a férfiak kevésbé empatikusak, mint a 
nôk, illetve egyes tanulmányok szerint 
a gyermeksírásra is erôteljesebb ér-

zelmi kitöréssel reagálnak, mint a 
nôk.

A kísérlet másik fontos eredménye, 
hogy a kutyaugatás nemcsak azért 
idegesítô, mert túl monoton, hosszan 
tartó vagy hangos, hanem mert jelen-
téstartalommal bír az ember számára. 
Vagyis ezeket a hangokat az emberi 
agy szinte képtelen ignorálni. Akár-
csak a csecsemô sírása, a kutya uga-
tása is tehetetlenségi állapotot idéz elô 
az emberben, ami idegessé teszi és 
cselekvésre ösztönzi. Ez a faj fennma-
radása szempontjából nem elhanyagol-
ható tényezô, hiszen egy tehetetlen 
csecsemô vagy egy éhes kutya is sike-
resen fel tudja magára hívni a környe-
zete figyelmét sírással vagy ugatással. 
A saját gyerekünket vagy kutyánkat 
elôbb-utóbb sikerül is lecsendesíteni 
étellel, simogatással, ám a szomszéd 
gyerekével vagy kutyájával többnyire 
tehetetlenek vagyunk, mert ilyenkor 
nem a mi kezünkben van a megoldás 
kulcsa. Tehát ilyenkor a frusztráción-
kat nem tudjuk cselekvésbe átfordíta-
ni, ami csak tovább idegesít bennün-
ket.

A kutyaugatás hatásait vizsgáló ta-
nulmány szerint az emberek többségét 
a magas hangok idegesítették külö-
nösen. Ennek az etológusok szerint is-
mét biológiai magyarázata van, hiszen 
a magas hangokhoz automatikusan 
veszélyt társítunk, például egy magára 
hagyott kutya ugat ezen a jellegzetesen 
idegesítô, magas hangon. De a mé-
lyebb kutyaugatások is lehetnek 
ugyanilyen idegesítôek, ha érdes, pul-
záló tempójú hang társul hozzájuk. A 
kutatás eredményei szerint az ilyen 
típusú ugatás agresszív, birtokló jelen-
tést hordoz a legtöbb ember számára. 
Például a kerítés elôtt elsétáló idege-
neket ugatja így a legtöbb kutya.

Amikor a kutatók összevetették a 
résztvevôk hangmintákról adott han-
gulati értékeléseit, arra jutottak, hogy 
a vidámabb, pozitív jelentéstartalom-
mal bíró ugatásokat a kísérlet résztve-
vôi kevésbé tartották idegesítônek, 
mint a kétségbeesett vagy fenyegetô-
nek vélt kutyahangokat. Tehát az em-
berek többsége szerint sokkal kevésbé 
idegesítô egy labda után szaladó kutya 
ugatása, mint a területét védô kutya 
fenyegetô csaholása.

A magyar-brazil kutatás eredményei 
elsôsorban saját reakcióink megérté-
sében segíthetnek, a lellkiismeretes 
gazdák pedig az embertársaiknak az-
zal, hogy elébe mennek olyan hely-
zeteknek, amelyekben a kutyájuk 
kitartó ugatása idegesítô lehet a többi 
ember számára. Mert tényleg idegesí-
tô tud lenni.

virágokat?
--- Nem uram, hiszen esik az esô!
--- Hát akkor vigyen magával eser-

nyôt!
* * *

--- Mi a különbség a cirkusz és a 
Parlament között?

--- ???
--- A cirkuszban okos emberek hü-

lyéskednek, a Parlamentben meg 
hülye emberek okoskodnak.

* * *
Józsi bácsi felmutatja a vonatjegyét a 

kalauznak, mire az így reagál:
--- De hiszen ez egy gyerekjegy!
--- Na, látja, most derül ki, hogy 

milyen nagy késésben van ez a vonat!
* * *

Egy ember elmegy a bölcs rabbihoz, 
hogy megtudja tôle a hosszú élet tit-
kát.

--- Bölcs rabbi, mondja már meg ne-
kem, hogy mi a hosszú élet titka.

--- Fiam, azt javaslom neked, hogy ne 
cigizz, ne piálj és ne nôzz.

--- Akkor hosszú életem lesz?
--- Azt nem tudom, de kurva hosz-

szúnak fog tûnni.
* * *

A fiatal zsidó házasodna, de nagy 
dilemmába van. Felkeresi a bölcs 
rabbit:

--- Rabbi! Házasodni akarok, de 
mondd, mit tegyek? Vegyek el egy 
bomba jó nôt, aki egész életemben 
megcsal fûvel-fával, vagy pedig egy 
rusnyát, ez esetben tudom, hogy csak 
az enyém lesz örökre.

Mire a rabbi:
--- Hát dönts fiam, mi jobb. Megosz-

tani egy tortát a barátaiddal, vagy 
megenni egy kalap szart egyedül?

* * *
Egy kolozsvári piac mellett zsákba 

rejtett pálinkásüvegbôl törkölyt árul 
egy atyafi. Valaki megkérdi tôle:

--- Aztán hogy megy a bolt, komám?
--- Hogy megy-e? Ha jön a milícia, 

még szalad is! 
* * *

Egy amerikai zsidó üzletember el-
küldte fiát Izraelbe egy évre, hogy 
kicsit magáévá tegye a kultúrát. Ami-
kor a fia hazatért azt mondta:

--- Apa, nagyon jól éreztem magam 
Izraelben. Ja, egyébként meg keresz-
tény lettem.

--- Ó, ne! --- mondta az apa. --- Mit 
tettem? --- eztán elment legjobb ba-
rátjához és elmesélte problémáját.

--- Ike, --- mondta --- elküldtem a fia-
mat Izraelbe, erre ô meg keresztény 
lett. Mit tegyek?

--- Érdekes, amit mondasz --- felelt 
Ike, --- én is elküldtem a fiamat Izra-
elbe és ô is keresztényként jött haza. 
Talán kérdezzük meg a rabbit.

Elmondták hát a problémájukat a 
rabbinak.

--- Érdekes, amit mondtok --- én is 
elküldtem a fiamat Izraelbe, és ô is 
keresztény lett. Vajon mi történik a 
fiainkkal?

Ezután imádkoztak Istenhez a fiai-
kért, és kérték, mutassa meg nekik, 
mit tegyenek. Amint befejezték az 
imát, egy zengô hang szólalt meg oda-
fentrôl:

--- Érdekes, amit mondtok --- mondta 
a hang --- Én is elküldtem a fiamat 
Izraelbe...

* * *
--- Miért vigyorog a kerti törpe?
--- ???
--- Mert csiklandozza a seggét egy 

fûszál.



00:55 Himnusz
  01:00  HÍRADÓ -

01:15 Angol nyelvû hírek
  01:30  Hogy volt?! - archív 
válogatás (2016)  Máté Péter 
televíziós felvételei

02:25 Magasiskola 1970 
    Magyar film

A pusztai solymásztelepre, 
ahol a kártékony madarakat 
pusztító vadász-sólymok 
idomításával foglalkozik né-
hány ember 

03:45 Világörökség Portu-
gáliában (Portuguese World 
Heritage, 2008) A madeirai 
babérlombú erdô, mintegy 
20 millió évre becsült ôser-
dô, a nemzet féltve ôrzött 
kincse.

04:05 Poénról - poénra
  Básti Juli felidézi fôbb  
szerepléseit.

05:00 HÍRADÓ -
05:15 Angol nyelvû hírek
05:50 Balatoni nyár
07:40 Ridikül
08:40 Német nyelvû hírek  
08:45 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:00 Öt kontinens
09:30 Világ
09:55 Summa
10:15Evangélikus riportok   

  10:45 Délvidéki református 
mártírok (2015)

11:15 Angol nyelvû hírek 
11:30 Magasiskola (1970) 
Magyar film
A pusztai solymásztelepre, 

ahol a kártékony madarakat 
pusztító vadász-sólymok 
idomításával foglalkozik né-
hány ember, egy napon 
fiatal mezôgazdász érkezik 
nyári gyakorlatra.

13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Mezôkomárom
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
Szerencsénk volt, mert 

meghallgathattuk Horváth-
né Völgyi Rózsa önvallo-
mását festôi munkájáról, és 
élôben tapasztalhattuk, mi-
lyen szépen szól a katolikus 
templom ôsi orgonája Fábi-
án Sándor keze nyomán.

14:20 Öt kontinens
14:50 Itthon vagy!

  15:20 Roma Magazin
  15:50 Domovina
  Szlovák nyelvû nemzetiségi 
magazin

16:20 Hogy volt?! - archív 
válogatás (2016)  Máté Péter 
televíziós felvételei

17:20 Család-barát
  18:55    Kívánságkosárból 
válogatás

19:55 Poénról - poénra 
(2001)  Básti Juli

21:00 HÍRADÓ - M1 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül     23:30 
Munkaügyek - IrReality 
Show Hackertámadás

Magyar vigjátéksorozat
00:00 Tûzvonalban (2010)

  Requiem két zsaruért
Magyar tévéfilmsorozat
Az ország legjobb kom-

mandós parancsnoka, Bor-
dás egy kollégájával, 
Krisztával kilép az ôrs ka-
puján és uzival mindkettôt 
lekaszálják egy furgonból.  
Vanda, a beépített volt pros-
ti esetében is, sôt Vida szá-
zados szerepe is megtévesztô.

2016. augusztus 18. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Augusztus 22. hétfô Augusztus 23. kedd Augusztus 24.  szerda

Augusztus 25.  csütörtök

Augusztus 26. péntek Augusztus 27.  szombat Augusztus 28.  vasárnap 

00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 

01:15 Angol nyelvû hírek
  01:30    Hogy volt?! archív 
válogatás „Szeszélyes” év...

02:25 Lincoln Ábrahám ál-
mai   megismerhetjük a  
ambiciózus személyiségét, 
elveit és gondolkodásmód-
ját.

03:40 Magyar elsôk 
Az elsô magyar pénzinté-

zetek
 04:05  Dallamról dallamra 

Fényes Szabolcsra emlékezünk
04:30 Dallamról dallamra

TalálkozásPetress Zsuzsá-
val

05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 
05:25 Tengerek világa

  A barrakuda birodalma
A tenger nagylelkû táplá-

lékforrás, ahol minden élô-
lény megtalálja a saját ízlé-
sének megfelelô zsámányt. 

05:50 Család-barát 
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Térkép 
09:15 Család és otthon
09:40 Minden tudás
10:00 Baptista magazin
10:30 Baptista ifjúsági 

mûsor
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Unitárius ifjúsági 

mûsor
10:55 Angol nyelvû hírek 
11:10 Világörökség Portu-

gáliában (Portuguese World 
Heritage, 2008)

Az Alcobaca-i kolostor
11:40 Lincoln Ábrahám 

álmai (1976) A történet 
azzal a pillanattal kezdôdik, 
amikor a gyilkos merénylô 
John Wilkes Booth 1895. 
április 14-én, Washington-
ban, a Ford Színház elôadá-
sán meglövi az elnököt. 

13:00 HÍRADÓ 
13:15 Életkor

  13:40 Szerelmes földrajz
 Eifert János fotómûvész 
sokoldalú, folyamatosan 
megújuló, kísérletezô alkat.
Tánc-, akt-, és természetfotói 
alapozták meg ismertségét.        
14:10 Térkép 

14:40 Magyar gazda
  15:05  Srpski Ekran
 Szerb nyelvû nemzetiségi 
magazin

15:35 Unser Bildschirm
  Német nyelvû nemzetiségi 
magazin

16:00 Útravaló
  16:20 Hogy volt?! - archív 
válogatás (2016)
  30 „Szeszélyes” év...

17:15 Család-barát
  18:55       Kívánságkosárból 
válogatás

19:55 Dallamról dallamra 
Fényes Szabolcsra emléke-
zünk

20:25 Dallamról dallamra 
(1996)  Találkozás Petress 
Zsuzsával 1.rész

21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:25 Ridikül
23:30 Munkaügyek -  IrRe-

alityShow Terrorfenyege-
tettség Magyar vigjáték-
sorozat

00:00 Tûzvonalban (2010)
  Árnyék a múltból

00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

 01:30 Hogy volt?! - archív 
válogatás  „Ablakosok”
A Hogy volt stúdiójába ez-

úttal a több mint 30 éve in-
dult „Ablak” címû sorozat 
készítôit hívjuk vendégség-
be. Vajon mi volt a titka 
ennek a mûsornak?
02:20 Az aranykesztyû 

lovagjai (1969)
Magyar filmsorozat
03:45 Világörökség Portu-

gáliában Krisztus-rendi ko-
lostor, Tomar Portugál do-
kumentumfilm-sorozat
A tomari kolostor valósá-

gos idôutazás
04:10 Szenes Iván írta

 A zenés sorozat minden 
korosztályt telibe talál, öre-
get, fiatalt.
05:00 HÍRADÓ -
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Tengerek világa

  A veszély birodalma
05:50 Család-barát 
07:25 Ridikül 
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Magyar Krónika 
09:15 Médiaklikk 
09:40 Tessék! 
10:00 Isten kezében (2011)
Szent István intelmei
Az Intelmek nem törvény, 

hanem azokat az erkölcsi és 
kormányzati tanácsokat és 
intelmeket foglalja magá-
ban, amelyeket István ki-
rály intézett fiához: Imre 
h e r c z e g h e z .
  10:30 Kereszt-Tények 
10:40 Így szól az Úr! 
10:50 Biblia és irodalom
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Az aranykesztyû 

lovagjai (1969)  Magyar 
filmsorozat Rámutat arra, 
nem egyedül Oswald követ-
te el a gyilkosságot Kennedy 
ellen, hanem egy egészen jól
kiképzett banda készítette elô.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó

  13:35 Hazajáró
Számvetés 7. - Mindenhol 
jó, de legjobb itthon
14:15 Magyar Krónika

  14:45 Család és otthon
  15:20 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:50 Alpok-Duna-Adria

  16:20    Hogy volt?! - archív 
válogatás „Ablakosok”
 17:20 Család-barát

   19:00      Kívánságkosárból 
válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Rendezte: Lengyel Zsolt, 
Szenes Andrea
 21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:25 Ridikül
23:25 Munkaügyek - IrRea-

lity Show  Eddig érô fû
A Munkaügyi hivatal ôsi 

ellenségei, a vízügyesek 
tavaly
00:00 Tûzvonalban

  A Fônix újabb repülése
Magyar tévéfilmsorozat
Bordás és Kende elôkerül-

nek, és épp Czimmermannak 
köszönhetôen.

00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25   Hogy volt?! - archív 
válogatás (2016)
 Szenes Ivánt köszöntjük
02:20 Ingyenélôk (1979)

  Magyar tévéjáték
03:40 Világörökség Portu-

gáliában Heritage,
A batalhai kolostor
Az épületegyüttes különle-

ges értékét az adja, hogy ez 
a legnagyobb angol gótika 
hatása alatt épített templom 
és kolostor portugál földön, 
a mánuel stilus egyik legje-

lentôsebb alkotása I. János 
király az épülettel azt 
üzente, hogy az országban 
új korszak köszöntött be. 
04:00 Önök kérték    
05:00 HÍRADÓ 
 05:15  Angol nyelvû hírek    

  05:25 Tengerek világa
  A császárhal birodalma
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház 
10:00 Mai hitvallások
10:30 Isten kezében 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Magyar elsôk (2004)
Az elsô magyar sakkmes-

terMagyar ismeretterjesztô
elôadás.
11:35 Ingyenélôk (1979)
Magyar tévéjáték
Csiky Gergely társadalom-

kritikus drámájának hôsnô-
je egy sohasem élt szabad-
ságvértanú álözvegye, aki 
egy hivatásától tisztesség-
telen üzelmei miatt eltiltott 
ügyvéddel és egy házas-
ságszédelgô, lecsúszott ne-
mes úrral igyekszik minél 
többet harácsolni. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Tessék
13:40 Rúzs és selyem 
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:45 Kosár
15:10 Életkerék 
15:40 P´amende 
Mózes a séf
16:20 Hogy volt?! - archív 

válogatás (2016)
 Szenes Ivánt köszöntjük
17:20 Család-barát

 19:00 Kívánságkosárból 
válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ
  21:30 Maradj talpon!
  22:25 Ridikül
23:30 Munkaügyek - IrRe-

ality Show (2013)
  Mûkedvelô elôadás
A hivatal a kultúra frontján 

is megállja a helyét. Arany 
János : A walesi bárdok c. 
balladáját állítják színpadra
00:00 Tûzvonalban  

Fényhozók
Magyar tévéfilmsorozat
Kolonics érkezik a hírrel: a 

KMCS fennmaradásának 
feltétele, hogy Bordás és 
csapata felderíti a lövöl-
dözôs-szektás-díleres ügyet. 
Ráadásul az valahogyan 
összefüggésben állhat 
Czimmermannal, akit vi-
szont Bordás, ha nem is fe-
dez, de ártalmatlannak tart. 

 00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
 01:15 Angol nyelvû hírek

   01:30 Gasztroangyal
  02:20    Özvegy menyasz-
szonyok 1964)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
 03:35 Ízôrzôk (2012)   

  Tótszerdahely
  04:05 Csináljuk a feszti-

vált! - Válogatás (2008)
   05:00 HÍRADÓ 
  05:15 Angol nyelvû hírek   
  05:25 Család-barát 
 06:55 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (2002) 
Hopp Ferenc (1833-1919)
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
07:30Magyarnóta-hangver-

seny (2002) 
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Kosár 
09:20 Unió2
09:45 Itthon vagy!
10:10 Szerelmes földrajz
„Szabad terek”
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Ez történt Buda-

pesten (1944) Magyar film  
Szereplôk: Muráti Lili 
Hajmássy Miklós  Rajnai 
Gábor Pataky Elemér segí-
teni akar unokahúgának 
„válásában”. Nagy buzgal-
mában menten Pestre 
utazik ügyvédet fogadni..     
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Hagyaték (2015) 
Király nélküli királyság
Magyar tudományos 

ismeretterjesztô sorozat
„KORONÁJA”   … E koro-

na hatalma egyetlen pilla-
natra meg nem törhetett! 
Ôrködtek a KORMÁNY-
ZÓK: Hunyadi János, Kos-
suth Lajos, Horthy Miklós.
13:50 Beavatás (2008)

  Ökocsavarok 
14:00Napok, évek, századok 

- Tôkéczki László mûsora 
(2010)    (angol felirattal) 
   A történetírás fejlôdése a 
magyarság eredetérôl, és az 
elmúlt ezeréves történetérôl 
kíván tájékoztatást adni 
14:50 Magyar elsôk (2004)

Az elsô magyar királyi kô-
vár Magyar ismeretter-
jesztô sorozat 
15:10 Kolozsvári magyar 

napok 700 éves a kincses 
város A mûsorban történel-
mi sétát teszünk
15:40 Hogy volt?! - archív 

válogatás  „Ablakosok”szem
é l y i s é g e k n e k , a k i k 
meghatározó arcai voltak 
ennek a mûsornak, 
16:40 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
 Hajótöröttek Magyar 
animációs filmsorozat
16:50 A Káli-medence 

kincsei    (angol felirattal) 
  Magyar ismeretterjesztô
17:40 Család-barát

  19:15 Szabadság tér ’56
  20:05 Csináljuk a fesztivált! 
- Válogatás (2008)
   21:00 HÍRADÓ 
 21:30 A Bagi Nacsa Show    

 22:30 Kolozsvári magyar 
napok   
  23:20 Munkaügyek - IrRe-
ality Show  Pályaválasztás
 23:50 Tûzvonalban 
 Lucifer álarca

00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!  
  Papp János felvételeibôl
világutazó vándorszínész 

már gyerekként tudta, hogy 
egyszer neki fognak tapsol-
ni a színházban. 
02:25Katyi (1942)  fekete-

fehér Magyar filmvígjáték  
04:00 Slágertévé (1999)

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Család-barát
06:55 Térkép
07:25 Gasztroangyal
A Gasztroangyal új évada 

igazi nyári adással kezdôdik, 
hiszen Marcsi útra kel a 
Balatonhoz egy bográccsal.  
fantasztikus bográcsos éte-
leket fôz.
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
09:00 Élô örökség (2016)
09:35 Novum 
10:05 Térkép
10:30 Angol nyelvû hírek
10:50 A Dal (2016)
1. középdöntô A hazai 

eurovíziós dalválasztó show 
mûsor elsô középdöntôjében 
9 produk-cióból 4 jut tovább 
a verseny döntôjébe.
A Dal 2016 megújult zsûrije: 
Both Miklós, Frenreisz 
Károly, Pierrot és Zséda, a 
két mûsorvezetô: Tatár 
Csilla és Harsányi Levente.
13:00 HÍRADÓ
13:15 Nagyok
13:45 Szabadság tér ’56 
14:30 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
15:00 Rúzs és selyem 
15:30 Önök kérték
16:25 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Új életre kelt bábok - 

A.TóthSándor és mûvészete  
Magyar animációs film 

felnôtteknek  Rendhagyó 
portréjában életre kelnek 
festményei és rajzai, hogy 
ôk meséljenek egy mûvész-
rôl, csodás világáról és ma-
gáról az avantgárdról.
16:35 „Amit az ember 

sokáig mûvel, annak a 
foglya is…” Beszélgetés 
Melocco Miklós szobrász-
mûvésszel (2014)
  Magyar portréfilm
17:25 Család-barát 
19:00 Öt kontinens 
19:30 Szeretettel Holly-

woodból
20:00 Gasztroangyal

 Marcsi útra kel a Bala-
tonhoz egy bográccsal. 
21:00 HÍRADÓ

  21:30        1956 - 60 A FILM-
MÛVÉSZET TÜKRÉBEN 
Segítsetek! Segítsetek! 
Segítsetek! (1993)
21:55 1956 - 60 A FILM-

MÛVÉSZET TÜKRÉBEN 
 Melbourne ’56 - Olimpia és 
forradalom (2006)
Magyar dokumentumfilm  
Rendezte: Demian József, 

Józsa Erika
 22:35 On The Spot: 9 hónap 

alatt a Föld körül (2015)
  Robin Lim
23:30 Hagyaték (2015)     A   

00:05 Napok, évek, szá-
zadok - Tôkéczki László 
mûsora A történetírás 
fejlôdés

00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 

01:15 Angol nyelvû hírek
  01:30   Hogy volt?! - archív 
válogatás „Mi van vele?”

02:25 Az aranykesztyû 
lovagjai (1968) (Clay Blow)

Ruttkai Éva, Sinkovits Imre 
04:00 Poénról - poénra

   Bajor Imre Magyar szóra-
koztató mûsor

Szerkesztô: Nemlaha 
György; Mûsorvezetô: Ka-
szás Attila; Operatôr: Ve-
csernyés János;

Rendezte: Zilahy Tamás
A mûsor vendége Bajor 

Imre, aki felidézi fôbb 
humoros szerepléseit.

05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 
05:25 Tengerek világa

  A tengerlakók birodalma
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat A súlytalanság kö-
vetkeztében a tenger lakói 
olyan méreteket, s különös 
formákat öltenek, amelyek-
hez hasonlót a szárazföldön 
keresve sem találnánk. 

05:50 Család-barát
07:25 Ridikül 
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok 
09:15 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:30 Új nemzedék 
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Az aranykesztyû 

lovagjai (1968) Magyar 
filmsorozat Delilah Kerr 
táncosnôt meggyilkolják, a 
gyanú szeretôjére, Step-
hardra terelôdik. A volt férj 
megjelenik és tanúvallomást 
tesz Murvich ügyészségi 
fônyomozónál.

13:00  HÍRADÓ - M1 
13:15 Magyar gazda 
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok 
Novák Ferenc
14:40 Kárpát expressz

  15:05 Útravaló
  15:20 Hrvatska Kronika
  Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin

15:50 Ecranul Nostru
  Román nyelvû nemzetiségi 
magazin

16:20 Hogy volt?! - archív 
válogatás (2016)
  „Mi van vele?”A kérdést 
gyakran feltesszük amikor 
eszünkbe jut valaki, akirôl 
régebben sokat beszéltünk.

Pl. Seregi Zoltánnal, aki a 
Tüskevár c. filmben Tuta-
jost játszotta.

 17:15 Család-barát
  19:00     Kívánságkosárból 
válogatás

20:00 Poénról - poénra 
(2001) Bajor Imre Magyar 
szórakoztató mûsor   aki 
felidézi fôbb humoros sze-
repléseit.

21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30Ridikül
23:30 Munkaügyek - 

IrReality Show (2013)
  Szoboravatás

00:00 Tûzvonalban (2010)
   Az igazság ára

 De vajon tudja-e a lány, 
hol az apja? Az epizód végé-
re több árny is testet ölt.

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak 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 (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

AUGUSZTUSTÓL KIADÓ egy, a 

hálószobák kivételével teljesen bebu-

torozott 5 hálószobás, két fürdôszobás, 

két WC-s és két nappalis  házban há-

rom szoba. Csendes, családias kerület 

(Langwarrin), 10 percre a frankstoni 

tengerparttól, 5 percre a Karingal 

Hubtól és az EastLink a Monashba 

való ki/be csatlakozási pontjától.  Ideá-

lis házaspárnak vagy egyedülálló fér-

finek vagy nônek egy barátságos, tisz-

ta háztartásban. Heti bér $170.-, a 

költségek nélkül. Bôvebb felvilágosí-

tás tel.: 0419 197-962 

vagy Skype Justin.varga79

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

PROFESSIONÁLIS „home care” 

feladatokat ellátó fiatalember vállalja 

idôs emberek, családok segítését. 

FirstAid, Food Safety, Driver és sza-

kács diplomák, „handyman expe-

rience”, stroke utáni rehabilitációban 

való jártasság. Komoly referenciákkal, 

diszcrécióval, saját autóval, lakással, 

excelent emphaty-val rendelkezem 

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.
Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Eastern Suburb-ban. Tel: László, (02) 

8958-4829 reggel és este. 

E.Mail:  laszlo@ngbsh.com

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097


