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Utcanevek MAGYAR
Hogyan definiálhatnánk a boldogságot?
„A hétköznapok nyelvén a boldogság egy »jolly joker« fogalom a jó állapot 

kifejezésére” –-- mondta az Origónak Oláh Attila. „Például boldogok vagyunk, 
ha idôben jön a villamos, vagy csak egyszerûen úgy érezzük, jól alakulnak a 
dolgaink. Én úgy fogalmaznék, hogy egy olyan mentális állapot, amelyben a 
pozitív érzelmek dominálnak.”

Mikre koncentráltak a kutatásban?
A kérdôívezés során a kutatók 67 kérdést tettek fel a résztvevôknek. Össze-

sen 5332, 14 és 80 év közötti embert vizsgáltak, akik az ország 737 településérôl 
származtak. A szakemberek négy fô (fejleszthetô) tényezô tanulmányozására 
fektették a hangsúlyt.

 • A globális jóllét analizálása kulcsfontosságú. Ez a fogalom a professzor 
elmondása alapján tulajdonképpen az érzelmi, pszichológiai, szociális és spiri-
tuális jóllét összességét takarja.

 • A pszichológiai immunkompetencia tanulmányozásával az emberek 
stresszkezelô, stressztûrô képességét vizsgálták. Vagyis azt, hogy mennyire 
tud valaki túljutni a negatív állapotokon, milyen mértékben dominálnak a 
pozitív érzelmek.

 • A mentális egészség állapotának leképezésével két kérdôív is foglalkozott. 
A pozitív pszichológia modellje szerint a mentális egészség dimenziója a levert-
ségtôl a virágzásig terjed. Utóbbi esetében képes az ember az önmegvalósítás 
legmagasabb szintjére eljutni.

 • A boldogságteremtô stratégiák feltérképezésével azoknak a technikáknak 
a fejlettségi szintjét nézték, amelyekkel az emberek a boldogságot elérhetik, 
fokozhatják, vagy éppen meghosszabbíthatják. Akármennyire is tagadjuk, a 
pénz valamilyen szinten boldogít: Magyarország gazdagabb vidékein boldo-
gabbak az emberek, míg az északi, szegényebb régiók lakosai ilyen téren rosz-
szabb állapotban vannak. Ennek megfelelôen, aki pozitívan ítélte meg vagyoni 
helyzetét, boldogabbnak számított. Persze a helyzet nem ilyen egyszerû, szá-
mos más tényezô is befolyásolja, ki hogyan viszonyul az élethez.

Kiderült többek között, hogy minél kisebb egy település, annál derûsebben 
látják a világot a lakói. A nôk mindenhol boldogabbnak vallották magukat, ami 
a professzor szerint arra vezethetô vissza, hogy a szebbik nem képviselôi kifi-
nomultabb boldogságfokozó technikákkal rendelkeznek.

Ha az életkort nézzük, a legboldogabbak mindkét nemnél a 30–50 közöttiek, 
míg a fiatalabbak és idôsebbek kevésbé, utóbbi csoportnál nagy szerepe van 
ennek az idôskori betegségek, testi panaszok jelentkezésének.

A foglalkozásokat tekintve a vállalkozók lehetnek a legelégedettebbek az 
élettel, amit a professzor a munkavégzésbeli önállósággal és a jobb jövedelmi 
viszonyokkal magyarázott. Nem meglepetés, hogy a munkanélküliek látják 
legsötétebben a világot.

Fontos adatokkal szolgált a családi állapot vizsgálata. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a házas és más párkapcsolati formában élôk boldogságszintjében 
nincs különbség, a magányos emberek viszont általában megszenvedik a társas 
lét hiányát.

A kutatás szerint a gyermekes férfiaknak és nôknek több öröm jut az életben, 
a legboldogabbak pedig egyértelmûen a nagycsaládosok.

A felmérésbôl az is kiderült, hogy a magyaroknak mindössze 12,3 százaléka 

Kiderült, hol élnek 
a legboldogabb magyarok

Elkészült Magyarország boldogságtérképe. A részletes felmérés rávilágít 
arra, hogy Magyarország különbözô régióiban és városaiban mennyire érzik 
magukat boldognak az emberek, és ez milyen összefüggésben van az életkorral, 
a családi állapottal, vagy éppen az iskolázottsággal.

Sírva vigad a magyar” –-- állítja a közismert szállóige, pedig népünk nem 
olyan búskomor, mint gondolnánk, a kép ennél sokkal árnyaltabb –-- erre világí-
tott rá az a kutatás, amelynek eredményeit egy sajtótájékoztatón ismertette 
Bagdi Bella személyiségfejlesztô tréner, a Jobb Veled a Világ Alapítvány 
elnöke és prof. Oláh Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriumának 
vezetôje.

„A felmérést az a szándék hívta életre, hogy tisztán lássuk: mi, magyarok 
hogyan állunk a boldogsággal, mi az, ami bennünket boldoggá tesz, melyek 
hazánk legboldogabb és legbúsabb térségei, és legfôképpen, milyen kezde-
ményezéseket szükséges elindítani azért, hogy a kritikus állapotban lévô régió-
kon segíthessünk” –-- ismertette a kutatás lényegét Bagdi Bella.

A tréner szerint a most kapott eredmények csupán az út kezdetét jelentik, de 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy késôbb építkezhessünk rájuk.

„A boldogságtérkép megrajzolása csak egy járulékos célja volt a kutatásnak, 
valódi szándékként az lebegett elôttünk, hogy megtudjuk, a magyar lakosság 
boldogságszintje milyen széles skálán mozog, és ez milyen összefüggésben van 
a geográfiai, demográfiai és pszichológiai tényezôkkel” –-- mondta Oláh Attila.

Boldogságkutatások persze nem csak nálunk zajlanak, ugyanis minden év-
ben a boldogság világnapján (március 20-án) az ENSZ felkérésére összetett 
mutatók alapján közzéteszik a világ országainak boldogságrangsorát. Az ELTE 
kutatóinak munkája –-- bár több mutatója megegyezik a nemzetközi felméréssel, 
hogy azzal összevethetô legyen –-- alapvetôen azoknak a boldogságot befolyásoló 
pszichológiai tényezôknek a vizsgálatával foglalkozik, amelyeknek a fejleszté-
sére tudományos eszközök állnak rendelkezésre.

Minden ember a maga boldogságának kovácsa. Sok mindennel meg kell 
harcolni a vágyott állapot eléréséért, de a pszichológia tudománya támogathat 
mindenkit ebben a küzdelemben” –-- foglalta össze a lényeget Oláh Attila.

Ez mindenképpen a megbecsülés jele, az 

utókornak szóló üzenet, némi remény ar-

ra, hogy a hírnév nem illan el az idôben. 

Ebbôl eredôen a névadás felelôsség is. 

Jogokat átruházhat az ember, de felelôs-

séget sosem. A felelôsség nagysága pedig 

arányos az adott lehetôségekkel.

Budán, a Gesztenyéskertre keresztelt 

egykori Németvölgyi temetôn vitt át az 

utam, ahol egykoron az 1848–49-es szabad-

ságharc több hôse is pihent. Emléküket 

ma már csak egy oszlop ôrzi. Az 1960-as 

évek közepétôl feliben-harmadában, szak-

szerûtlenül, szükségmegoldásokkal kiko-

tortatták ôket a helyükrôl, és földi ma-

radványai- kat áttelepítették a Fiumei Úti 

Nemzeti Sírkertbe. 

Ki beszél ma róluk? Hol bukkan elô a 
nevük? Ki idézi fel munkásságukat, sor-
sukat? Reitter Ferenc mérnök, a buda-

pesti rakpartok tervezôje legalább egy 

utcát kapott, de például Psota Mór (Mó-

ricz) vagy Czillich Ede (Eduárd) neve 

eltûnt a messzeségben. Pedig nem akárkik 

voltak! Psota Mór Budavár 1849. május 

21-i visszafoglalásakor a tüzérek ezredese 

volt. A világosi katasztrófa után ôt is ha-

lálra ítélte Haynau. Az ítéleteket azután 

tizenkét évi, nehéz vasban letöltendô rab-

ságra változtatták át. Psota 1863-ban sza-

badult Olmützbôl. Akkor nyílt meg Budán 

a Déli vasút, amelynek igazgatósága 

Bécsben székelt. Psota kérvényt adott be, 

hogy díjnokként alkalmazzák, de Bécsben 

megállapították, hogy 1848–49-ben a ma-

gyar honvédség ezredese volt, ezért a ké-

rését elutasították. (Hasonló megpróbálta-

tásokban volt részük 1956 után a 

börtönviselt embereknek.) Az elkeseredett 

ezredes felkereste bajtársai sírját, majd 

amikor valamennyitôl elbúcsúzott, a Ta-

báni temetôben fôbe lôtte magát. Innen 

vitték át 1886-ban a Rákoskeresztúri hon-

védtemetôbe, ahonnan 1937-ben a Német-

völgyi emlékkertbe került. Az utolsó út az 

akkori Mezô Imre (korábban Fiumei, s ma 

ismét az; ismertebb nevén Kerepesi) úti 

temetô honvédpanteonjába vezetett a te-

metkezési vállalat 1742-es számú szállító-

levelével.

Czillich Edérôl tudni kell, hogy az 1848–
49-es szabadságharc legbátrabb, az I. 
Dunai Hadsereg 1. hadosztályának pa-
rancsnoka volt. Budán született 1813-ban. 

A magyar honvédségbe –- mint derék 

magyar érzelmû tisztjeink legtöbbje --– 

századosként lépett át, s azonnal ôrnaggyá 

nevezték ki. Már ezredesként vett részt a 

tápióbicskei, az isaszegi, a nagysallói, a 

váci, a komáromi ütközetekben. Pest-

Buda bevétele után hadosztályparancs-

nokká nevezték ki. A szabadságharc buká-

sát követôen halálra ítélték Máriássy 
János és Dobay ezredes társaival együtt. 

Késôbb mindhármukat az olmützi várba 

vitték. Czillich Ede halálbüntetését --– 

kegyelembôl –-- tizennyolc évi, nehéz 

vasban letöltendô rabságra változtatták. 

1872-ben halt meg. A Vízivárosi katonai 

sírmezôrôl 1937-ben került át a Németvöl-

gyi temetôbe, ahol „öröksírt” kapott az 

emlékkertben. Itt exhumálta és azonosí-

totta Miklós Imre MÁV-fôfel A 7872. 

számú szállítólevéllel került át a Kerepesi 

temetô honvédpanteonjába, a Kossuth-

mauzóleum mellé.

Ôrzök egy fényképet Chillich Ede kopo-

nyájáról, ahogy Miklós Imre hamleti póz-

ban mered rá, és azt kérdezhetné: lenni 

vagy nem lenni…

Psota és Chillich is megérdemelné, hogy 
neve valamelyik új utcánkat ékesítse, s 
így ôrizze tovább az emlékezet. Semmi 
bajom a Borsó, Bögre, Cement, Gumó, 
Kártya, Násfa, Pikó stb. utcák elnevezé-
sével, de történelmünk nagyjairól nem 
szabad megfeledkeznünk! Hitvány emlé-
kezet az, amely csak visszafelé mûködik. 
Új életre kel, ha elôre is mutat.

Kô András 
(Magyar Hírlap)



sorolható azok közé, akik a „mentális egészség csúcsán” vannak. Ez Oláh Attila 
szerint európai viszonylatban nem túl szép eredmény, ezért is fontos a boldog-
ságot meghatározó tényezôk vizsgálata és fejlesztése.

„Negyven százalékban tehetünk a saját boldogságunkért, és mindössze 10 
százalék az a váratlanul adódó helyzet, amit nem tudunk befolyásolni” –- mondta 
Oláh Attila. Nem elhanyagolható azonban a gének szerepe, a boldogságra való 
hajlam 50 százalékban genetikailag meghatározott. A pozitív és negatív hatások 
befogadására az emberek különbözô mértékben érzékenyek, vannak, akik alka-
tilag hajlamosabbak a „dolgok napos oldalát” szemlélni.

Elméletben már nagyon jól tudjuk, hogyan kell boldogan élnünk, de a reakci-
óink és a viselkedésünk még nincsenek összhangban ezzel. Éppen ezért a cse-
lekvésre kell helyezni a hangsúlyt” –-- mondta Bagdi Bella.

Ez a szemlélet hívta életre 2014-ben Magyarország elsô ingyenes, tíz hónapos 
boldogságprogramját, ami a pozitív pszichológia kutatásainak eredményére 
épül. Lényege, hogy a programban részt vevôk kipróbálhatják a kutatók által 
leghatékonyabbnak bizonyult boldogságfokozó technikákat a gyakorlatban.

Ami a fiatalabb nebulókat illeti, pedagógusok kérésére dolgozták ki a diákok-
nak szóló boldogságórákat, amik nem várt sikert hoztak, jelenleg Magyaror-
szágon több mint 2200 szakember csatlakozott a kezdeményezéshez.

Ennek keretében az önbizalom és a kitartás erôsítésére, a koncentrációs ké-
pesség fokozására és a divergens gondolkodás fejlesztésére helyezik a hang-
súlyt. A cél, hogy a gyerekek hangulatának javítása mellett olyan képességek 
fejlesztésében is segítsék ôket, amelyek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy sikeres 
felnôttekké váljanak.A boldogságórák hatékonyságát egyébként a tudományos 
vizsgálatok is igazolták: az ELTE kutatói a 2015–2016-os tanévben mérték fel az 
elért eredményeket, és kiderült, hogy a speciális órákon részt vevô gyerekeknél 
pozitív lelki fejlôdés volt tapasztalható, emellett kreatívabbakká, nyitottabbakká 
és érdeklôdôbbeké váltak társaiknál.

A boldog emberek tudatosabban élnek, felelôsséget vállalnak, elfogadják 
magukat, valamint másokat, és ennek megfelelôen viselkednek. Boldog csalá-
dokat, közösségeket, társadalmakat teremthetnek, amitôl a világ egy szebb 
hellyé válhat” –-- emelte ki Bagdi Bella, aki hozzátette: a boldogság nem magán-
ügy, az egyéneknek tenniük kell azért is, hogy a közösségük boldogságszintjét 
növeljék, mert csak így érhetôk el jó eredmények.

Milyen irányba folytathatók a kutatások?
A szakemberek úgy tervezik, hogy innentôl fogva évenként megismétlik 

majd a felmérést, hogy nyomon követhessék, hogyan alakul a magyarok bol-
dogságszintje. Emellett a kutatómunka más területre is ki fog terjedni.

Kiderült, mi okozta a négy 
tûzszerész halálát a Hortobágyon

A független vizsgálat nem tárt fel mulasztást, hibát, vétséget vagy elôvi-
gyázatlanságot, a hôsi halált halt tûzszerészek a munkájukat szakszerûen vé-
gezték ---- ismertette Simicskó István honvédelmi miniszter és Benkô Tibor 
vezérkari fônök annak a belsô vizsgálatnak az eredményét, ami a július elsejei 
hortobágyi bombarobbanás körülményeit igyekezett tisztázni. A balesetben 
négy tûzszerész meghalt, ötödik társuk pedig súlyosan megsérült.

Az eset körülményeirôl eddig annyit lehetett tudni, hogy a Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatóság kezelésében lévô területen mentesítési feladatokat láttak 
el az 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred tûzszerészei, amikor egy 250 
kilogrammos ---- elvileg már hatástalanított ---- bomba felrobbant.

A Magyar Honvédség négy kiválóan felkészült, szakmailag képzett, tapasz-
talt szakemberét vesztette el a balesetben. A szolgálatteljesítés közben életét 
vesztett tûzszerészeket ---- Juhász Attila fôtörzsôrmestert, Rózsa János 
Nándor fôtörzsôrmestert, Balázs Ádám ôrmestert és Kozár Gábor 
szakaszvezetôt ---- a miniszter posztumusz hadnaggyá léptette elô. Emellett az 
elhunyt hôsöknek és a tûzszerész balesetben megsérült Tóth Péter fôtörzsôr-
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mesternek, a miniszter által adható legmagasabb kitüntetést, a Hazáért 
Érdemjelet adományozta Simicskó István.

Az érintett hortobágyi területen tavaly január 26-a óta dolgoznak heti vál-
tásban a katonák, naponta 32-35-en, a hét minden napján. A baleset napján, 32-
en vettek részt a mentesítési munkában, ebbôl 15-en tûzszerészek voltak.

A tûzszerész raj kiszerelte a gyújtót a bombából, majd a bombatestet elszál-
lították egy központi helyre, ahol másnap megkezdték a bomba megsemmisítését 
--- mondta a részletekrôl a vezérkari fônök. A megsemmisítés elôtt kiszereltek 
a tûzszerészek minden olyan elemet, amit ki kellett szerelni a bombából a meg-
semmisítés elôtt.

A vizsgálat adatai szerint a tûzszerészek abban a tudatban, hogy minden 
szakmai, biztonsági lépést elvégeztek a szakmai protokollok szerint, leültek a 
bomba mellé 5-6 méter távolságra, és várták az ebédet. Ekkor ---- a túlélô, 
súlyosan megsérült ötödik tûzszerész beszámolója szerint ---- egy halkabb puk-
kanás hallatszott, egy vékony füstcsík szállt fel a bombából, majd megtörtént a 
robbanás.

A robbanás közvetlen oka a robbanóanyag elöregedése és külsô behatásokkal 
szembeni nagymértékû érzékenysége volt.

Az életben maradt tûzszerész szerint ---- tolmácsolta szavait a miniszter ---- 
annyi esély volt arra, hogy a hatástalanított bomba mégis felrobban, mint hogy 
a közelében állók ezt túl tudják élni. A mentesítési, hatástalanítási szabály-
rendszer nagyon szigorú, a NATO-elôírásoknak megfelel ---- emelte ki a mi-
niszter.

Sem a végrehajtó állomány, sem a munkáltató részérôl nem merült fel mu-
lasztás vagy szakszerûtlenség, illetve bûncselekmény gyanúja ---- ismertette a 
jelentés fôbb megállapításait a vezérkari fônök.

A tûzszerész katonai szervezet 70 éves múltja alatt több mint 300 katonáját 
vesztette el, arra pedig nincs garancia, hogy a jövôben hasonló eset nem fordul 
elô ---- jelentette ki a vezérkari fônök, aki szerint az ilyen tragikus esetek, mint 
a mostani is azt mutatja, hogy nem elkerülhetôk, hiszen a bomba annak ellenére 
robbant fel, hogy minden résztvevô szakszerûen járt el, és már egy hatásta-
lanított robbanótestrôl volt szó.

Higgyünk a független szakértôi vizsgálatnak ---- hárította el a részletekbe 
menô kérdéseket a vezérkari fônök, amihez a miniszter annyit tett hozzá: 
sokaknak van a felkészültséget igazoló jogosítványa, és még ha vigyáznak is, 
akkor is történnek balesetek. Annyi tanulsága a vezérkari fônök szerint min-
denképpen van az esetnek, még a bizonytalanság ellenére is, hogy mondjuk 
messzebb kell menni a munka végeztével vagy felfüggesztésekor egy bombától, 
még akkor is, ha - mint a miniszter fogalmazott - biztosak lehettek benne, hogy 
nem robban fel, mert hiszen elôtte kiszerelték belôle a gyújtószerkezetet is.
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Zászlójaj
Levegôért kapkod a román diplo-

mácia, amióta megjelent a sajtóban a 
fénykép, amelyen Hans Klemm, az 
Egyesült Államok bukaresti nagykö-
vete Sepsiszentgyörgy polgármeste-
rével, Kovászna megye tanácselnö-
kével és egy erdélyi református 
püspökkel székely zászlót tart a kezé-
ben. Hûha! Némelyik újság román-
ellenes összeesküvést vizionál. A lobo-
gót ajándékba kapta a nagykövet, 
miután a kisebbségi jogok problé-
máiról beszélgetett a helyi vezetôkkel. 
Romániában a bíróságok számos eset-
ben arra kötelezték az erdélyi hivata-
lokat, hogy távolítsák el a székely 
zászlót az önkormányzati épületekrôl, 
közterületekrôl. Klemm most azt nyi-
latkozta, ôt összezavarták a prefektus 
és a magyar vezetôk ellentmondó nyi-
latkozatai, ezért akarta személyesen 
tanulmányozni a helyzetet. A román 
külügy erre reményét fejezte ki, hogy 
a nagyköveti szemle után „adekvát 
módon mutatják majd be a romániai 
valóságot, a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait, valamint a Románia 
által követett, a standardoknak mesz-
szemenôen megfelelô interkulturális 
modellt illetôen”. Még a mutatóujját is 
fölemelte a külügy: „Az ilyen láto-
gatások megkívánják az esetleges ér-
zékenységek ismeretét és figyelem-
bevételét.” A börtönviselt Adrian 
Nastase volt kormányfô pedig kijelen-
tette, a külügyi tárcának be kell ké-
retnie Hans Klemmet az ügy miatt.

Amennyiben Mr. Klemm valóban 
kíváncsi a „standardoknak messzeme-
nôen megfelelô interkulturális modell-
jére” Romániában, leghelyesebben 
akkor cselekszik, ha Mátyás király 
bevált módszere szerint álruhában, 
„adekvát módon” tekinti meg Erdélyt. 
Az igazit.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)



Külföldön is felfigyeltek a magyar 
kormány példaértékûnek szánt lépé-
sére. „Magyarország példát állít Euró-
pa és a világ elé”, írja egy nemzetközi 
katolikus hírportál, a Crux, a napokban 
hazánkban létrehozott keresztényüldö-
zés elleni helyettes államtitkárság 
kapcsán.

A frissen létrejött államtitkársággal 
több mint 900 millió forintot különítet-
tek el a Közel-Keleten és a világban 
üldözést szenvedô keresztények meg-
segítésére.

Nemcsak humanitárius gesztusként, 
de az európai menekült válság egyik 
megoldásaként is mûködhet a magyar 
kormány kezdeményezése, írja a 
Crux.

Magyarország évek óta jelen van a 
Közel-Kelet veszélyes térségeiben is, 
így ez csak a rég mûködô tevékeny-
ségeik meghosszabbítását jelenti, 
mondta a hírportálnak Habsburg Edu-
árd, Magyarország vatikáni nagyköve-
te szeptember 6-ai telefonbeszélgetés 
alkalmával.

A helyettes államtitkárság létrehozá-
sáról Orbán Viktor miniszterelnök és 
Balog Zoltán emberi erôforrások mi-
nisztere Ferenc pápával való 
augusztusi találkozójuk után született 
döntés. – Mindkét politikus kálvinista 
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Habsburg Eduárd: Keresztény ország 
vagyunk, ezért segítünk a hittársaknak

és mindketten a hit emberei – mondta 
Habsburg a Crux riporterének. Hoz-
zátette, hogy elkötelezettségük az ül-
dözött keresztények támogatására tá-
mogatásra talált Bécs érseke, 
Christoph Schönborn és Közel-Keleti 
pátriárkák körében is.

A Közel-Keleten élô keresztényeknek 
szükségük van a segítségre, ehhez két-
ség sem fér a Crux szerint, melyet 
statisztikákkal is alátámasztanak: több 
mint egy millió keresztény élt 2003 
elôtt Irakban, ma a számuk alig 400 
ezer a hivatalos adatok szerint, bár sok 
iraki egyházi képviselô szerint a valós 
szám még kevesebb. Szíriában szinte a 
teljes keresztény közösséget kiirtot-
ták, beleértve Aleppo városát is, ahol 
sokak haltak meg a közvetlen elszen-
vedett erôszaktól, mások a rég óta 
tartó ostrom alatt veszítették életüket.

Magyarország keresztény országnak 
tartja magát, így foglalkozik a világ-
ban élô többi keresztény sorsával is, 
mondta Habsburg Eduárd. Hogy pon-
tosan hogyan mûködik majd az új tit-
kárság még nem tisztázott, nyilatkozta 
a nagykövet, de azt a közel-keleti ke-
resztényekkel együttmûködésével 
szeretnék majd kialakítani.

Természetesen, írja a Crux, a kor-
mányok ritkán tesznek valamit csupán 

nemes és humanitárius indokkal, s 
ahogy Habsburg is elismerte, politikai 
érdek is húzódik a háttérben.

Magyarország, Lengyelországgal 
együtt, legerôsebben a zárt kapuk po-
litikáját valló országok egyike Euró-
pában, félve attól, hogy a nagy szám-
ban érkezô menekültek 
letelepedésével elvesztik kulturális 
identitásukat és a hazai munkaerôpiac 
is válságba kerülne.

A stabilitás és vallási tolerancia 
megteremtésével a Közel-Keleten élô-
ket kevesebb hatás éri majd, ami a 
menekülésre viszi ôket, így a Ma-
gyarországra nehezedô nyomás, hogy 
a Szíriából, Irakból vagy Líbiából ér-
kezô menekülteket elhelyezze, szintén 
csökken.

Habsburg Eduárd szerint ez ön-
magában nem megoldás, de a legjobb 
stratégia lehet arra, hogy kezeljük az 
anyaországokban kialakult helyzetet, 
így kevesebb kerítésre lesz szükség 
Európában is.

A térségben élô keresztény kisebbség 
a további radikalizálódás ellentüzeként 
mûködhet és ôk a legnagyobb remény 
egy demokratikusabb és biztos ala-
pokon álló társadalomnak, véli több 
külpolitikai szakértô is, akiknek nincs 
különösebb vallási vagy spirituális 

háttere a Crux értesülései szerint.
Orbánnak talán van belpolitikai oka 

is arra, hogy miért segítse az üldözött 
keresztényeket, írja a Crux, hiszen 
ellenzékei gyakran emlegetik, hogy 
migráns-ellenessége nincs összhang-
ban más keresztény vezetôk álláspont-
jával, különösen Ferenc pápa néze-
teivel.

A Közel-Keleten élô keresztényeknek 
számára lényegtelen, hogy milyen po-
litikai erôk vannak a segítségükre 
sietôk mögött. Számukra elegendô len-
ne az is, ha némi támogatást kapnának, 

akár azonnali humanitárius segítséget 
a szenvedôknek, akár hosszú távú 
közremûködést az újjáépítésekben, 
így a keresztények jelenléte fenn-
tartható lenne a térségben továbbra 
is.

Magyarország ezzel példát állított 
Európa és a világ elé is. Vajon más 
nemzetek követik majd példáját? 
Például az Egyesült Államok, akik 
akár mélyebben is a zsebükbe nyúl-
hatnak és talán nagyobb kapacitással 
is bírnak, teszi fel a kérdés a Crux.



…hogy ôrizzük az ôseink által 
ránk hagyott országot, világot, 
nyelvet, kultúrát, hogy gazdagítsuk, 
jobbítsuk az országot.

Vajon hol az irgalmatlan határ, mikor 
fel kell tenni ezt a kérdést? Mikor jön 
el az idô egy ember életében? Mikor 
érzi úgy, hogy már nem halasztható? 
És fel kell-e tenni egyáltalán, vagy az 
élet oly természetes és magától érte-
tôdô is lehet, hogy nincs szükség ilyes-
min rágódni? De ha mégis eljön az idô, 
tudunk-e a kérdésre ôszintén, vala-
mikori szárnybontogató lelkünkkel fe-
lelni? Aki a közéletbe merészkedett, és 
bebocsátást kért egy közösség bizal-
mába –-- legyen bár országot vezetô 
politikus, kis falut irányító polgár-
mester, egy osztályt évekig kísérô 
tanár, pici gyereket a közösségbe húzó 
óvónô, lelkiekhez szóló mûvész, egyhá-
zi ember, tudós, orvos, hírközvetítô --– 
nem kerülheti el e rideg, rettenetes 
kérdést. De azt hiszem, senki más 
sem. Nagyon szerencsés ember, aki 
elégedetten dôlhet hátra, mert ponto-
san tudja, mi végre van a Földön, s az 
álmainak, céljainak és az elvárásoknak 
is megfelelt.

Miért is élünk a Földön? Mi a célunk? 
Mit akarunk? S ha tudjuk is, tudjuk-e 
hogyan kell azt megvalósítani? Mire 
kaptunk mandátumot? Volt-e életünk-
ben egy pillanat, egy gyönyörû ihlet, 
amely megkérdôjelezhetetlen volt, s 
repített, nem hagyott kétségeket: ve-
zérelt. Amelytôl eltérni nem engedett 
egy misztikus kapocs. Amelyért min-
den áldozatra készek voltunk s len-
nénk. Eszme? Közösség? Utód? Szen-
vedély? S kellett-e csalódnunk? 
Kellett-e kételkednünk? Kergettünk-e 
délibábot? Bizonyos, hogy minden em-
ber másként éli meg ezt az egyszerû 
kérdést. Kinek lelke fagyos hóban, 
másnak némaságban, keveseknek 
szép harmóniában. Nem a szárnyasze-
gett életek az értéktelenebbek, s a 
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Mi végre vagyunk a Földön?
pompázatos látszatok értékesebbek. 
Riasztó, hogy a felszínen legsikereseb-
bek között mennyi a teljesen 
mellésikeredett ember. Nem szabad, 
hogy ez elbizonytalanítson.

Kiben van távlat? Mi jelent perspek-
tívát, jövôt? Kiben van meg a lehetô-
ség, hogy magyar szabadságot bizto-
sítson, magyar demokráciát, magyar 
szuverenitást? S keresztény erkölcsöt, 
szociális kiegyenlítôdést? Érezzük, lát-
juk, hogy minden egyes elemnél van-
nak hiányosságok. Kívülrôl, belülrôl is 
vezéreltek. Magyarok, szabadok, szoli-
dárisak is majd csak leszünk valahogy, 
de ezek alapja mégiscsak a morál. 
Nem naivitás ez. De a konkolyhintôket 
tartsuk távol a sátrainktól! S ha ez a 
kis számú, de nagy akarású, gátlásta-
lan, öncélú csoport megjelenik, idejé-
ben fertôtlenítsen, ki-ki a maga portá-
ján!

A közéletbe bebocsátást nyertek -– 
általunk mandátumhoz jutottak -– le-
gyenek bármilyen politikai oldalon -– 
jó, ha elgondolkodnak: mi végre is 
vannak a Földön? Érdekli-e ôket a nép 
véleménye? A demokrácia fontos-e? A 
hazafiság létezik-e? Vagy csak valami-
lyen más célt szolgáló eszközök? Nem 
érdemes más célokért demokratának, 
hazafinak lenni: csak azért, amit e 
szavak jelentenek. A szabadságért és a 
magyarságért. Véleményünket, szava-
zatunkat is így érdemes formálni, 
leadni. A tudatosan hangolt gyûlöletek-
re nem mozdulni. Az egymásra fene-
kedô és gyûlölettôl áthatott falanxok-
ban helyet nem kérni.

Közeledik egy fontos esemény. Ilyen 
feltámasztó népszavazás még nem 
volt Magyarországon. Az eddigiek je-
lentôsége eltörpül az október 2-i mel-
lett, bár –-- mint kiderült --– azok 
következményei is meghatározók. 
Egészen nyilvánvaló összefüggések 
feszültek fel az egykori népszavazások 
révén a sorsunk vásznára. Fôként a 

NATO-ról és az Európai Unióról tar-
tott referendumok révén. Most az tör-
ténik, mintha megkérdezték volna 
ôseinket: Bécs vagy a nyakunkra te-
lepedett földesúr betelepítsen-e ide 
tömegeket, százezreket? Hogy a török 
elôl, vagy csak a könnyebb életért 
délrôl Erdélybe, Bácskába szivárgott 
milliónyi oláh, rác: jöhessen-e! Az oláh 
pásztorból, rác halászból sok román és 
szerb nacionalista lett, s ma Kolozsvár, 
Csíkszereda, Szabadka és Magyarkani-
zsa külföldön van. A trianoni Magyar-
országon, Budapesten, s kis falvakban 
is fellelhetô „külföldekrôl” most ne is 
beszéljünk. A határainkról Trianonban 
és Párizsban mások döntöttek. Minket 
nem kérdeztek, sem azokat, akik a 
Kárpát-medencében éltek. Most sem 
kérdeznének. Mégis véleményt for-
málhatunk. Mondhatunk igent: hadd 
jöjjenek a megkérdezésünk nélkül, 
most, s majd késôbb is. Mondhatunk 
nemet: dönthessünk magunk. Fel van 
adva a lecke, a tét hatalmas. Magyar 
lesz-e ez az ország, s általa is még az a 
hárommillió lélek a Kárpát-medencé-
ben, aki még magyarul álmodik, vagy 
ez már nem fontos? 

Mi végre vagyunk a Földön? Hogy 
ôrizzük az ôseink által ránk hagyott 
országot, világot, nyelvet, kultúrát. 
Szívverést, szimatot, vakmerôséget és 
megfontolást. Gazdagítsuk, jobbítsuk 
az országot. Minden ôs kijelöl vala-
hogyan egy utódot a mában. Ezt meg 
kell érteni. Családban, városban, nem-
zetben. A küldetést vállalni és nem 
mímelni kell. Ezzel tehetjük a legna-
gyobb szolgálatot Európának. A ma-
gyar állam, amióta létezik, folyama-
tosan fogadott be embereket, voltak, 
akik menekültek, voltak, akik csak a 
jobb élet reményében engedtek a von-
zásnak. Sokat köszönhetnek nekünk, 
és mi is sokat köszönhetünk nekik. 
Többségük magáévá tette a magyar 
szokásokat, szabályokat, kultúrát, so-
kan még a nyelvet is. Milliónyian 
váltak magyarrá német, szláv, cseh-
morva, svájci, zsidó eredetû családok. 
Nem kevesen a magyarság mártírjai-
vá! Ma ezt úgy mondanák: integrálód-
tak. Voltak, akik nem akartak, nem 
tudtak, s aztán ellenünk fordultak, 
mert kívülrôl erre biztatták, ösztönöz-
ték ôket. Voltak, akik ellen vétettünk. 
Ez okozta a történelmi Magyarország 
vesztét, s ez okoz ma is szellemi pol-
gárháborút. Saját történelmünk és 
Európa elmúlt harminc-negyven éve 
is azt bizonyítja, hogy a most nya-
kunkra ültetni kívánt hatalmas tömeg 
nem akar és nem is tud integrálódni. 
Felelôs döntést követel a kérdés. Hi-
szen van nekünk integrációs problé-
mánk a mostani kényszerbetelepítés 
nélkül is. A tapasztalat szerint a most 
még csak ezreket majd tízezrek, száz-
ezrek, milliók fogják követni.

Az irgalmasság és a szolidaritás 
fontos érzés, és az erkölcsön alapszik. 
Mégis: mindkettô csak akkor létezhet, 
ha nemzetünk nem leng el a semmibe. 
Egy ember lehet az irgalmasság már-
tírja, de egy nemzet nem. A magyar 
nemzet még nincs útjának végén, jó 
lesz, ha óvakodik a nagy sötétbe ugrá-
soktól. Eddig mások döntöttek he-
lyettünk. Most lesz módunk véle-
ményt nyilvánítani. Ki tudja? 
Lehet, hogy e végre is vagyunk a 
Földön?

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap–

Közel harmadával nôtt az elôzô voksoláshoz képest az október 2-i nép-
szavazásra regisztráló külhoni magyarok száma –-- mondta a nemzetpolitikai 
államtitkár az Országgyûlés nemzeti összetartozás bizottsága elôtt.
Potápi Árpád János kifejtette: a szeptember 17-i határidôig 274 576-an 

regisztráltak, míg az elôzô –-- az országgyûlési –-- voksoláson ez a szám mintegy 
194 ezer volt.

Szavai szerint most az a közös feladat, hogy közülük minél többen szavazzanak 
is. A levélcsomagok beérkezési határideje október 1-e, 23 óra 59 perc –-- hívta 
fel a figyelmet. Hozzátette: ôk a nemekre buzdítanak, fontosnak tartják, hogy a 
Kárpát-medence és Magyarország etnikai arculatát ne lehessen erôszakos 
módon megváltoztatni. Székelyföldön tartanak attól, hogy ha Románia elfogadja 
a kvótát a román kormány erre a területre telepítheti a migránsokat.

Az államtitkár kitért arra is, hogy idén november 30-án lesz a Magyar Diasz-
póra Tanács, és december 1-én a Magyar Állandó Értekezlet ülése, mindkettôt 
a kormányfô nyitja meg.

Potápi Árpád János jelezte: jövôre várhatóan a külhoni magyar családi vál-
lalkozások éve lesz a tematikus év. Az idei külhoni magyar fiatal vállalkozók 
évét sikeresnek minôsítette, és elképzelhetônek tartotta, hogy az 525 millió fo-
rintos pályázati keretet 50-60 millió forinttal megemelik. Összesen 964 pályázat 
érkezett, ezek közül nagyjából 110-e tudnak majd támogatni.

Beszámolt arról is, hogy a 2015 novemberében meghirdetett 50 milliárdos 
vajdasági és idén áprilisban indított 32 milliárdos kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
program után várhatóan 500-500 milliós kerettel a horvátországi magyarság és 
a muravidékiek fejlôdését segítô programok indulhatnak.

Potápi Árpád János kiemelte, hogy 2012 óta folyamatosan nônek a nem-
zetpolitikai területre fordított források, az államtitkárság és a Bethlen 
Gábor Alapkezelô Zrt. forrásai 17,7 milliárdról jövôre 27,6 milliárdra 
bôvülnek. Pánczél Károly a bizottság fideszes elnöke megjegyezte: a teljes 
keret 53 milliárd körül van, ami egy kiemelkedô összeg. Az államtitkár kitért 
arra, hogy eddig 850 ezer külhoni magyar adta be az egyszerûsített honosítás 
iránti kérelmét, és mintegy 780 ezren tették le az állampolgársági esküt.

Harmadával több külhoni 
magyar regisztrált az októberi 

népszavazásra



Társadalmi vita kezdôdött Nagy-Bri-
tanniában a tartózkodási vagy a mun-
kába álláshoz szükséges engedélyekkel 
nem rendelkezô munkavállalókról, mi-
után a bevándorlási ügyekkel foglal-
kozó brit hatóság erkölcsileg aggályos 
módon tartóztatott le 35 alkalmazottat, 
a szigetország egyik népszerû pré-
mium hamburgerezôláncának londoni 
éttermeit célzó razzia során.

A július elején tartott rajtaütés híre 
csak a napokban került nyilvánosságra, 
miután az étteremlánc dolgozói új-
ságíróknak is beszámoltak az esetrôl. 
A brit belügyminisztérium hivatalos 
közleményben tagadta a médiaérte-
süléseket a „tôrbe csalt” munkaválla-
lókról. A tárca szóvivôje kijelentette, 
hogy a Byron-lánc a törvényeket be-
tartva járt el az eset kapcsán, ezért 
nem indul eljárás a vállalat ellen.

A közösségi médiában hatalmas vi-
hart kavartak a szokatlan razziáról 
szóló híradások. Számos felhasználó az 
éttermek bojkottjára szólított fel a leg-
népszerûbb felületeken, így a Twitte-
ren és a Facebookon is, erkölcsileg 
visszataszítónak nevezve a cég eljárá-
sát az éveken keresztül foglalkoztatott 
munkavállalók „elárulása” miatt.

Azonban sokan kiállnak az étterem-
lánc és a brit hatóságok mellett, mivel 
szerintük csak a jogszabályok szerint 
jártak el.

* * *
A visegrádi négyek (V4) készek meg-

vétózni minden olyan megállapodást 
Nagy-Britannia és az Európai Unió 
között, amely korlátozná a munkavál-
lalási jogokat brit földön --- mondta  
Robert Fico szlovák miniszterelnök a 
Reuters brit hírügynökségnek.

„A V4-es országok (Magyarország, 
Lengyelország, Csehország és Szlová-

kia) nem kötnek kompromisszumot. 
Ha úgy találjuk, hogy nem bánnak 
egyenlôen a Nagy-Britanniában élô és 
dolgozó emberekkel, akkor megvétó-
zunk bármiféle megállapodást az EU 
és Nagy-Britannia között” --- szögezte 
le Fico az interjúban.

A brit-EU megállapodást azért kell 
megkötni, mert a brit lakosság több-
sége a júniusi népszavazáson az Euró-
pai Unióból történô kiválás (Brexit) 
mellett döntött.

Fico kifejtette véleményét az ukrán-
orosz helyzetrôl is. Meglátása szerint 
Ukrajna kevésbé teljesíti a minszki 
béketervben foglalt kötelezettségeit, 
mint Oroszország, jóllehet mindkettô 
megsérti az egyezséget. „Ugyanakkor 
a kép árnyaltabb annál, semhogy kije-
lentsük: Ukrajna a jó fiú, Oroszország 
meg a rossz” --- fogalmazott.

A szlovák kormányfô szerint erôtel-
jesebben kell követelni, hogy az Euró-
pai Unió oldja fel a Krím bekebelezése 
miatt Moszkva ellen foganatosított 
szankciókat. Fico úgy értékeli, hogy a 
büntetô intézkedések hatástalanok, 
ugyanakkor sértik az Európai Unió és 
Szlovákia gazdasági érdekeit, az Egye-
sült Államoknak viszont kedveznek. 
Hozzátette azonban, hogy tiszteletben 
tartja az EU-szolidaritást a kérdésben.

* * *
Az erdélyi Nagyenyeden Balog 

Zoltán miniszter jelenlétében avatták 
fel a közel négyszáz éves Bethlen 
Gábor Kollégiumnak az Európai 
Unió forrásaiból felújított épülete-
gyüttesét. A felújítás --- melyhez a 
magyar kormány is 268 millió forintos 
támogatást nyújtott - az épületegyüttes 
tulajdonosa, az Erdélyi Református 
Egyházkerület, és a román többségû 
Nagyenyed önkormányzata közötti 

példás együttmûködés révén valósult 
meg.
Balog Zoltán miniszter az ünnepi 

beszédében kitért arra, hogy eljön az 
idô, amikor a román-magyar verse-
nyen túl a két ország erejének az ösz-
szeadására is szükség lesz. Kijelen-
tette: „Európa fölött hosszú idôre is 
beborulhat az ég”, és ilyen körülmé-
nyek között különösen fontos, hogy a 
szomszédok összekapaszkodjanak, és 
együtt keressék a boldogulás útját. 
„Eljön az idô, amikor a szükséges 
versenyen túl együtt lesz szükség a 
magyarok és a románok erejére” ---- 
fogalmazott a miniszter, majd hozzá-
tette: a lengyelek mindig is értették 
ennek a szükségességét, kezdik érteni 
a szlovákok és a csehek is, és Nagye-
nyeden úgy tûnik, hogy a román nem-
zet vezetôi is érzik ezt.

„Milyen jó lenne, ha terjedne ez a 
megértés, ez a felfogás, amikor kide-
rül, hogy az erôknek össze kell adódni, 
mert vannak más erôk is, amelyek 
ellenünk szövetkeznek” ---- jelentette 
ki az emberi erôforrások minisztere.

Balog Zoltán hangsúlyozta: a kollégi-
um jól példázza, hogy a restitúció 
során visszaadott ingatlanok jó célt 
szolgálnak Romániában. Hozzátette: a 
felújítás során is megmutatkozott 
„együttállásért” azonban meg is kell 
küzdeni. „Mindig, újra meg kell gyôzni 
Brüsszelt arról, hogy mi is vagyunk, 
és nélkülünk az Európai Unió csak 
vám-, adó-, és kereskedelmi közösség” 
--- fogalmazott a miniszter. Szerinte 
Bukarestet is meg kell gyôzni arról, 
hogy „ami jár az jár, ami méltányos, 
azt meg kell adni”, és lehetôvé kell 
tenni, hogy az erdélyi magyar közös-
ség újra kézbe vehesse egykor államo-
sított tulajdonát. Reményét fejezte ki, 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                         2016. szeptember 29. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

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

Oláh hisztéria
Bekérette a román külügyminisz-

térium Hans Klemm amerikai nagy-
követet, miután a diplomatáról olyan 
fotó jelent meg a román médiában, 
amelyen egy ajándékba kapott székely 
zászlót tart Kovászna megye elôjá-
rókkal közösen.

A Háromszék cimû erdélyi magyar 
lap vezércikkirója kifejezte reményét, 
hogy a nagykövet látogatása alkal-
mával megértette és „feljebbvalóival 
is megérteti”, hogy az Egyesült Álla-
mok a demokrácia fô védelmezôjeként 
nem hagyhatja magára a jogküzdel-
mében az erdélyi magyarságot stra-
tégai érdekeire hivatkozva. A magyar 
közösségi jogok érvényesülése ugyan-
így éppúgy záloga a térség stabilítá-
sának és biztonságának mint a Fekete 
tenger térségébe telepített rakéta 
pajzs --- állította a Háromszék publi-
cistája.

Biztosra vehetô, hogy az amerikai 
nagykövet nem azért látogatott el Szé-
kelyföldre, hogy a hargitai fenyves-
erdôket nézze meg, hanem azért, hogy 
a helyszínen értesüljön azokról a jog-
sértésekrôl és panaszokról amik az 
utóbbi idôkben a magyar közösségi 
jogok megcsorbálását jellemezték. 
Miután Törökország stabilítása kérdô-
jelezhetô, és a Törökországban tárolt 
atomfegyvereket Romániába telepí-
tették, Románia stabilítása így Ameri-
kának fontossá vált. Az oláh állam már 
többször kapott fejsimogatást Was-
hingtontól azért mert lelkesen csatla-
kozott Oroszország ellenes NATO és 

egyéb akciókhoz.
Amíg s sepsiszentgyörgyi sajtókon-

ferencián az amerikai nagykövet ke-
rülte a kényes kérdéseket,  a székelyek 
nem.

Növelte az oláh politikai elít hisztériá-
ját hogy Vlagyimir Putyin orosz el-
nök egy intervjúban arra figyelmez-
tetett, hogy a második világháborút 
lezáró békeszerzôdés megkérdôjele-
zése a ROMÁN ÉS MAGYAR 
HATÁROK ÚJRATÁRGYALÁ-
SÁT IS SZÜKSÉGESSÉ TENNÉ.
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi pol-

gármester szerint a Hand Klemm 
bukaresti amerikai nagykövet székely-
zászlós képe kapcsán kialakult hiszté-
ria felszínre hozta azt az intoleranciát 
amely a román társadalomban a ma-
gyarsággal szemben létezik, és igazol-
ta, hogy valósak a közösség jogsérel-
mei.

Mi magyarok nem tartjuk lehetetlen-
nek azt, hogy a román külpolitika 
folytatja hagyományos viselkedését, 
és az újonnan talált amerikai szövet-
ségest is ugyanúgy cserben hagyja és 
elárúlja mint minden más szövetségest 
a 20. században. Egy Kínától tartó 
Amerika nagyon könnyen megegyez-
het Oroszországgal, és ebben a de-
tente-ben Románia számíthat arra, 
hogy az oroszok emlékeznek majd az 
oláh állam orosz ellenes politikájára.
Most egy évfordulóról néhány 

sort.
Harry Bandholtz amerikai tábornok 

1919. október 5-én írta be magát a ma-
gyar történelembe amikor csupán 
lovasostorával felszerelve (amit ké-

sôbb Huszár Károly akkori miniszter-
elnök kérésére a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak adományozott) megaka-
dályozta, hogy egy csapatnyi román 
katona a Nemzeti Múzeumból kiállítási 
tárgyakat raboljon. A Nemzeti Múze-
um elé már felvonultak a megrakásra 
váró oláh teherautók, csakis az men-
tette meg a kifosztástól a múzeumot, 
hogy onnan Bandholtz az oláh katoná-
kat kizavarta a múzeum ajtóit pedig a 
szövetségesek nevében lepecséltette. 
Amint az interneteslexikonból meg-
tudjuk, Bandholtz tettéért személyét a 
Horthy korszak alatt jelentôs tiszte-
let övezte. Szobrát --- Ligeti Miklós 
alkotását -hosszas diplomáciai vajúdás 
után 1936-ban avatták fel. A román 
fosztogatásra emlékeztetô szobrot az 
oláhok mint Kisantant tagok elfogatha-
tatlannak tartották, különösen a lovag-
ló pálcát. Végül kompromisszumként 
a szobor alakja a lovaglópálcát a háta 
mögött tartva készült el. A szobrot a 
„felszabadulás” után eltávolították és 
egészen az 1980-as évekig egy szobor-
temetôben hevert. Salgó budapesti 
nagykövet kérésére eredeti helyén a 
Szabadság téren az amerikai követség 
elött 1989 juliusában került, csupán 
pár nappal Bush elnök történelmi 
látogatása elôtt.

A szobor angol nyelvû felírata a tá-
bornokot idézi: „Csupán a kormányom 
instrukcióinak megfelelôen cseleked-
tem, ahogy azokat úriemberként és az 
amerikai hadsereg tisztjeként értel-
meztem.”

Kroyherr Frigyes
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hogy a visszaállamosított sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégium ügye 
is rendezôdik, és újabb városok lesz-
nek, amelyek az egyházak segítségével 
nemcsak a magyar közösséget, hanem 
Romániát is gyarapíthatják.

Az ünnepi alkalomból az iskolaudva-
ron tartott hálaadó istentiszteleten 
prédikációt mondó Kató Béla refor-
mátus püspök arról beszélt, hogy a 
nagyenyedi kollégium --- a magyar 
királyok vagy erdélyi fejedelmek által 
alapított kollégiumoktól eltérôen --- 
azért lehetett hosszú életû, mert a hit 
szilárd alapjára építették.
Kelemen Hunor, a Romániai Ma-

gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
elnöke szerint a Bethlen Gábor Kol-
légium felújítása során kialakult ro-
mán-magyar együttmûködésnek „he-
lye van a jövô építése jó példái között”. 
A politikus a kollégiumot az erdélyi 
magyarság Oxfordjának, Sorbonne-
jának nevezte. „Kicsiben olyan, mint 
Erdély. Mindent túlél. És mint tudjuk, 
aki túlél, erôsebb lesz” --- fogalmazott 
az elnök, aki szerint az erdélyi magyar-
ságnak az a feladata, hogy minôségivé 
tegye oktatását. Ettôl függ ugyanis a 
fiatalok versenyképessége, és a szü-
lôknek a magyar nyelvû oktatás iránti 
bizalma.
Király András a romániai tanügy-

minisztérium államtitkára köszöntô-
jében kijelentette: az intézmény erôt 
és kitartást sugároz az egész romániai 
magyar közösség számára. Az állam-

titkár az iskolaalapító Bethlen Gábor 
fejedelem gondolatát idézve jelentette 
ki: „nem mindig lehet megtenni, amit 
kell, de mindig meg kell tenni, amit 
lehet”.
Horatiu Josan, Nagyenyed korábbi 

polgármestere arra is kitért beszédé-
ben, hogy Mihail Halici, az elsô 
román vers szerzôje, és Kôrösi Cso-
ma Sándor, Tibet kutatásának az 
úttörôje is a kollégiumban tanult. Oa-
na Iuliana Badea jelenlegi polgár-
mester kijelentette: büszkeséggel tölti 
el, hogy annak idején oktatási állam-
titkárként láthatta el kézjegyével a 
kollégium felújítási terveit, most pe-
dig polgármesterként írhatta alá a 
felújított épület átvételét.

A Bethlen Gábor fejedelem által 
1622-ben eredetileg Gyulafehérváron 
alapított iskolát csaknem fél évszá-
zaddal késôbb a tatárdúlás után költöz-
tették Nagyenyedre. Az iskola nagye-
nyedi épületeit többször lerombolták, 
újraépítették.

A jelenlegi, 19. századi épületegyüttes 
azt követôen újulhatott meg, hogy az 
épületeket visszakapó református 
egyház megegyezett a város önkor-
mányzatával, és 25 évre elengedte a 
bérleti díjat, ha a város pályázati úton 
megszerzi a felújítás költségeit.

Nagyenyed város önkormányzata 
2010-ben nyert EU-s pályázatot a felú-
jításra. A 29,65 millió lej (2,07 milliárd 
forint) értékû projekt költségeibôl 23 
millió lejt (1,61 milliárd forint) az EU 

forrásaiból, hárommillió lejt (210 mil-
lió forint) a román kormány forrá-
saiból biztosítottak. A magyar kor-
mány az EU-pályázatba bele nem 
foglalható költségekhez nyújtott 268 
millió forintos támogatást.

A felújítás során újravakolták, fes-
tették az épületek falait, kicserélték a 
tetôszerkezetet, a nyílászárókat, a fû-
tési rendszert, a villany- és vízveze-
tékeket. A felújítási projekt iskolai 
felszerelések beszerzésére, számítógé-
pek és interaktív oktatási eszközök 
megvásárlására is kiterjedt.

* * *
Percrôl percre változik az olajpiac 

hol az ár, hol pedig a kitermelt meny-
nyiség miatt. Augusztusban 51 dollár 
fölé kúszott a Brent-olaj hordónkénti 
ára. Szeptember elején az amerikai 
tartalékok emelkedése miatt 46 dollár 
alá esett a Brent ára, majd az orosz–
szaúdi egyezség hírére már súrolta a 
49 dollárt.

Az Amerikai Energiaügynökség 
(EIA) becslései szerint 2015-ben a Kô-
olaj-exportáló Országok Szerve-zeté-
nek (OPEC) tagjai együttesen 404 
milliárd dollár nettó bevételre tehettek 
szert a kôolajexportból, ez 46 száza-
lékkal kevesebb, mint 2014-ben. A 
bevételek ilyen látványos visszaesé-
sének a fô oka, hogy az átlagos olajár 
az év során jelentôsen csökkent, emel-
lett az OPEC nettó olajexportjának 
mértéke is zuhant. Az egyre mér-sék-
lôdô bevételeket az EIA tavalyhoz 

képest romló olajár-várakozásai ma-
gyarázzák, amelyek hatását a szerve-
zet megnövelt termelési szintje csak 
tompítani képes. Idén az OPEC napi 
termelése átlagban 32,4 millió hordó 
lehet, 0,8 millió hordóval több, mint 
tavaly –-- derül ki a Portfolió szá-
mításaiból. Az OPEC olajbevételei 
legkorábban jövôre emelkedhetnek 
ismét 427 milliárd dollárra, ami a 
várhatóan növekvô olajárak mellett a 
magasabb termelési volumeneknek 
köszönhetô. A 2015-ben látott jelentôs 
bevétel-visszaesésnek komoly követ-
kezményei lehetnek a tagországok 
pénzügyi, fiskális helyzetére, különö-
sen azon országokéra, amelyek szoci-
ális kiadásaik finanszírozásában és az 
importban erôteljesen támaszkodnak 
az olajbevételekre. Az inflációval kor-
rigált 606 dolláros egy fôre vetített 
olajexport-bevétel az OPEC-nél 83 
százalékos visszaesést jelent az 1980-
as évek szintjéhez képest, amikor még 
3500 dollár jutott egy fôre. 

Az, hogy melyik országot mennyire 
viseli meg a szervezeten belül az olaj-
árak esése, az olajexport teljes expor-
ton belüli súlya mellett elsôsorban az 
egyéb pénzügyi eszközök, tartalékok 
meglététôl függ. Tavaly az olajexport 
teljes kivitelen belüli részaránya je-
lentôs szóródást mutatott a tagorszá-
gok között, a legalacsonyabb, ötszáza-
lékos súly Indonézia esetében volt, 
míg Irakban 99 százalékot tett ki az 
olajexport aránya. Általánosságban a 
Perzsa-öböl menti országokat –-- Sza-
úd-Arábiát, Kuvaitot, Katart, az Egye-
sült Arab Emirátusokat --–, ahol 
jelentôsebb pénzügyi tartalékok állnak 
rendelkezésre, kevésbé viseli meg az 
olajáresés, míg más termelôk, ahol a 
pénzügyi források szûkösek, erôtelje-
sebben megérzik a megváltozott piaci 
környezetet, például Venezuelában. 
Az OPEC valószínûleg nem elégedett a 
jelenlegi árszinttel. A tagországok a 
szeptember végi algériai rendkívüli 
csúcstalálkozóra készülnek. A cél: az 
áprilisi, meghiúsult dohai találkozó 
után az olajtermelés befagyasztása, 
amiben, úgy tûnik, Oroszország is kész 
lenne részt venni. Így lehetne ugyanis 
stabilizálni az energiahordozó árát. Az 
Európában meghatározó Brent ára 
csaknem 10 dollárral emelkedett au-
gusztusban, bô két hete már valamivel 
51 dollár fölött jegyezték azokra a fele-
rôsödött várakozásokra, hogy a világ 
vezetô olajtermelôi képesek lesznek 
megállapodni az olajtermelés befa-
gyasztásáról. Szeptember elsejére 46 

dollár alá esett az árszint. Szakértôk 
ezt azzal magyarázták, hogy egy hét 
alatt 2,28 millió hordóval 525,87 millió 
hordóra emelkedett az amerikai olaj-
tartalék. Elemzôk jóval kevesebb, 921 
ezer hordó növekedéssel számoltak. 

Jelentôs, csaknem ötszázalékos 
pluszba került a Brent olajfajta hor-
dónkénti ára arra a bejelentésre, hogy 
Oroszország és Szaúd-Arábia közös 
nyilatkozatot tett közzé a kôolaj árának 
stabilizálásáért. A G20-ak a kínai 
Hangcsouban zajló ülésén tárgyalt 
egymással a szaúdi és az orosz ener-
giaügyi miniszter. A megbeszélés után 
kiadott nyilatkozat szerint megállapo-
dás született arról, hogy a két ország 
együtt vagy szükség esetén más olaj-
termelôkkel közösen lép fel az olajpiac 
stabilitásának fenntartásáért. Az orosz 
és a szaúdi miniszter megállapodásának 
értelmében a jövôben egyeztetnek 
olajpiaci kérdésekben, és közös moni-
toring- munkacsoportot állítanak fel, 
amely elemzi az olajpiaci folyamatokat, 
és javaslatokat dolgoz ki azzal kap-
csolatban, hogy miként lehet közös lé-
pésekkel fenntartani az olajpiaci sta-
bilitást. Alekszandr Novak orosz 
energiaügyi miniszter azt mondta, 
hogy „vannak olyan konkrét lépések, 
amelyekkel stabilizálni lehetne az 
olajpiacot. Ilyen például a termelésbe-
fagyasztás”. Az orosz miniszter az áp-
rilisi dohai ülésre emlékeztetve azt 
mondta, hogy „ha ott megállapodott 
volna a termelésbefagyasztásról a fó-
rumon részt vevô tizennyolc ország, 
akkor mára jóval kiegyensúlyozottabb 
lenne az olajpiac”.

Az orosz–szaúdi egyezség hírére 
49,15 dolláron is jegyezték a Brent 
hordónkénti árát, ami 5,4 százalékos 
áremelkedést jelent, majd az északi-
tengeri olajfajta drágulása három 
százalékra mérséklôdött.

Felhívás a Viktóriai Magyar 
Közösségekhez

Emlékezzünk együtt az 56-os 
forradalom-szabadságharc

60. évfordulójára
1956-2016 Melbourne – Emlékhét 

Október 23.
10-10.30 közt koszorúzás a Carlton-i Emlékmûnél

11-12 közt Református Istentisztelet North Fitzroyban
15-15.30 közt ökumenikus Istentisztelet a Magyar Központban, 760 Boronia Rd, Wantirna

15.30-17 közt koszorúzás és kiállítás megnyitása a Központban
17 órától „Táncoló szabadság” ünnepi megemlékezô mûsor az Ifjúsági Teremben. Tánccsoportok,

volt táncosok, cserkészek és az iskolások közremûködésével, Farkas Tamás rendezésében.

Október 24.
17 órától „56 Faces” címmel képkiállítás megnyitása a Viktóriában élô 56-os

honfitársainkról. Készítette és összeállította Susan Gordon Brown és Sandy Watson.
Október 25.

17 órától. Magyarics Tamás, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 
Észak-Amerikáért felelôs fôosztályvezetôje tart elôadást

„Miért nem segített Amerika ’56-ban?
Október 26.

17 órától. Prof. Hajdú József magyar nyelvû történelmi elôadása. „Mi is volt 1956?”
Október 27.

17 órától. Prof. Robert Horvath angol nyelvû történelmi elôadása.
Október 28.

17 órától. Irodalmi est „Életet szabadságért” az „Irodalom Barátok” elôadásában.
Október 29.

17 órától. Mindszenty bíborosra emlékszünk Ft Laczkó Mihály által összeállított mûsorral.

A 24-tôl 29-ig tartó mûsorok a Magyar Központ Társadalmi Klub termében.
Október 30.

Az Emlékhét záró aktusaként, 13 órai kezdettel Gála ebéd a Központ Nagytermében, helyi
közéleti személyek részvételével. A „Táncoló szabadság” újbóli bemutatásával.

Asztalfoglalásokat az ebédre Fodor Jolkánál az 599 64006 telefonszámon.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au



A Magyarok Világszövetsége

rendszerváltoztatása
A 90-es évtizedfordulót megelŒzŒ 

években már folyamatban volt a poli-
tikai rendszer fokozatos elmozdulása 
az európai nagyhatalmi ellenŒrzés 
évtizedeken át fennállott US–USSR 
húzd-meg-ereszd-meg mozdulatlan-
ságból. A nagyhatalmi játéktérem két 
szereplŒre figyelt a világ. Reagan és 
Gorbacsov nagy ígéretnek mutatko-
zott növekvŒ egyetértése megnyug-
tatta a kedélyeket Európában. Ma 
már tudjuk, hogy a nagy barátkozás 
nem Európa szabaddá tételérŒl szólt, 
ellenkezŒleg a 45 éven át tartott átne-
velésen átesett kontinens feletti inter-
nacionalista hatalom véglegesítése a 
tét, a régen óhajtott Új Világrend lét-
rehozása. Gorbacsovval végre elŒállt 
a Szovjetunió olyan vezetŒje, aki fel-
számolta a sztalinizmust, vagyis a 
szovjet állam makacs kettŒségének 
állapotát, amelyben két ellentétes bi-
rodalmi felfogás tartotta a különleges 
egyensúlyt. A Szovjetunió sztalini út-
ja a nagy orosz birodalom folytatása 
volt, szemben az eredeti követel-
ménnyel, hogy felerŒsített katonai 
erejével támasza legyen a nemzet-
köziség eszmeiségét megvalósító Vi-
lágállamnak. 

Ebben a nagypolitikai fejleményben 
érlelŒdött a magyarországi változás 
is, amely követte a szovjet államban 
végbement szerkezeti változtatáso-
kat. Kádár ezt nem tudta felfogni, de 
a pártállami vezetŒk (Grósz és Né-
meth) megértették, hogy az átalaku-
lással kettŒs orientáció a követel-
mény: politikailag marad a Kelethez 
tartozás, gazdaságilag Nyugat az 
irány.

Ami a Magyarok Világszövetsége 
átalakítását illeti (látni fogjuk az 
alább idézett írásban), a pártállam 
már 1989 derekán privatizálta, állami 
intézményét társadalmi egyesületté 
alakította át. A Szovjetunió még fenn-
állt, az állampárt már úgy építkezett, 
hogy a változás során módosuló új 
helyzetben (ha több párt lenne is), a 
domináló erŒ minden fontos intéz-
ményben a Párt tagjai kezében ma-
radjon.

Mi lesz veled Magya-
rok világszövetsége?
Pomogáts Béla írása a Magyar 
Nemzet 1991. február 9-i számában

Egy nemzetnek,  amelynek egyhar-
mad része az általa alkotott állam 
határain túl él, múlhatatlanul szüksé-
ge van arra, hogy valamilyen össz-
nemzeti stratégiája legyen, és ezt az 
egyetemes nemzeti, tehát nem állami, 
hanem hangsúlyozottan nemzeti stra-
tégiát politikailag és erkölcsileg hite-
les intézmények és szervezetek szol-
gálják, s a lehetŒség szerint megvaló-
sítsák. Ezek közé a nélkülözhetetlen 
intézmények és szervezetek közé tar-
tozik a magyarok világszervezete is, 
amelynek egyaránt át kell fognia a 
hazai, a szomszédos országokban ki-
sebbségi viszonyok között, és szerte a 
nagyvilágban szétszóródásban élŒ 
magyarokat, illetve ezeknek a magya-
roknak az egyesületeit, szervezeteit, 
kulturális, egyházi és ifjúsági intéz-
ményeit.

 A két világháború között erre a 
felismerésre jutottak el a magyar 
politikai és társadalmi élet neves 
képviselŒi is, midŒn hosszabb elŒké-
szítŒ munka után 1938-ban létrehoz-
ták a Magyarok Világszövetségét. De 
nemcsak hazánkban alakult meg a 
nemzet egészét átfogni kívánó társa-
dalmi szervezet, hanem például Len-
gyelországban is, ahol a Polónia elne-
vezésûû szövetség ma is eredménye-
sen tevékenykedik a nyugati világban 
letelepült lengyelek milliói között. Ha 
nem volna, a Magyarok Világszövet-
ségét akkor is ki kellene találni:  sze-
rencsére ebben megelŒztek bennünk 
elŒdeink.

A világszövetség az elmúlt évtize-
dek során mégis válságba került, és 
ezt a válságot igazából nem sikerült 
feloldaniuk az elmúlt hónapok erŒfe-
szítéseinek sem. A Magyarok Világ-
szövetsége ugyanis a kommunista 
berendezkedés idején, különben más 
korábbi alapítású és a nemzeti mun-
kamegosztásban igen fontos felada-
tokat végzŒ szervezetekhez hasonlóan 
teljes mértékben a diktatórikus ál-
lamhatalom egyik eszköze lett, neve-
zetesen a nem magyar érdekeket 
szolgáló külpolitika egyik szervezete 
és hivatala, amelynek a kommunista 
párt és kormány úgynevezett emig-
rációs politikáját kellett szolgálnia és 
végrehajtania.

Következésképpen a Magyarok Vi-
lágszövetsége zárt és bizalmi szerve-
zetté vált, tisztségviselŒit a külügyi 
kormányzat, s rajta keresztül a párt-
vezetés nevezte ki, tevékenységébe 
avatatlanok nem igen tekinthettek be, 
és külföldön is minden tekintetben a 
hivatalos kül- illetve emigrációs poli-
tikával azonosult. Mindez oda veze-
tett, hogy a nyugati világban elŒ 
magyarság mértékadó szervezetei és 
személyiségei teljes bizalmatlanság-
gal viseltettek a világszövetséggel 
szemben, tisztségviselŒit általában 
közönséges ügynököknek tekintették, 
s kollaboráns magatartással vádolták 
meg azokat az emigráns társaikat, 
akik a világszövetséggel valamiféle 
kapcsolatba kerültek.

A szervezetnek mindazonáltal vol-
tak olyan vezetŒi és kezdeményezései, 
akik és amelyek Œszintén kívánták 
szolgálni a magyar–magyar kapcso-
latok fejlesztését. Így a világszövet-
ség védŒpajzsa és persze felügyelete 
alatt jöhettek létre az Anyanyelvi 
Konferenciák, majd a Magyar Fórum 
által szervezett értelmiségi találko-
zók: mindkét intézmény valamilyen 
politikai kompromisszum eredménye 
volt. Ennek révén mind az anyanyelvi 
mozgalomban, mind az értelmiségi 
találkozókon szerepet kaphattak a 
hazai és a nyugati magyar értelmiség 
független képviselŒi. Találkozásuk, 
párbeszédük és együttmûködésük 
maga is hozzájárult ahhoz, hogy a 
kommunista diktatúra monolitikus 
rendje valamelyest fellazuljon, és 
erŒre kapjanak az értelmiség auto-
nóm mozgalmai és független kezde-
ményezései.

A Világszövetség ilyen módon már 
a 80-as évek közepétŒl abban a szün-
telenül változó politikai erŒtérben 
kereste szerepét és feladatait, ame-
lyet egyfelŒl a hatalom és a nómen-
klatura, másfelŒl az értelmiségi au-
tonómia és az egyetemes magyar 

összefogást átfogó nemzeti szolida-
ritást kívánó független értelmiség 
határozott meg. Éppen ezért azt az 
1989 nyarán kezdeményezett átala-
kulást, amely a Vilgszövetséget levá-
lasztotta a külügyminisztériumról és 
az egyesületi törvény rendelkezései-
nek megfelelô társadalmi szerve-
zetté alakította át, nem egyszerûen 
a korábbi vezetŒk túlélési kísérlete 
határozta meg, hanem az imént jel-
zett politikai erŒtér is, amely akkor 
már folyamatosan az értelmiségi au-
tonómia és az egyetemes magyar 
szolidaritás ügyének kedvezett.

Ugyancsak a szellemi-szemléleti 
megújulásra vallott az, hogy a Ma-
gyarok Világszövetsége teljes mér-
tékben feladta korábbi nyugati, 
illetve emigrációs orientációját, és 
most már valóban az egyetemes ma-
gyar szolidaritás alapján vállalt fele-
lŒsséget a kisebbségi sorban elŒ ma-
gyarság iránt, s alakított ki együttmû-
ödést ennek szervezeteivel. A világ-
szövetség ma már a legteljesebb 
összhangban dolgozik együtt az erdé-
lyi a felvidéki, a kárpátaljai, a vaj-
dasági, a horvátországi, a szlovéniai 
és a burgenlandi magyar szervezetek-
kel és egyesületekkel, s kétségtelen 
hogy bizalmat szerzett, és bizonyos 
tekintélyt élvez a kisebbségi magyar-
ság körében.

A Világszövetség változó és megvál-
tozott helyzetét és szerepét fejezte ki 
az 1989 nyarán elfogadott új egyesü-
leti alapszabály is, amely elsŒ két 
pontjában a következŒket mondta:

„1. A Magyarok Világszövetsége 
demokratikus társadalmi szervezet. 
Célja, hogy tevékenységével hozzá-
járuljon a külföldön és Magyarorszá-
gon élŒ, valamennyi, magát magyar-
nak valló, a magyarsághoz való tarto-
zását kifejezni kívánó személy és 
szervezet kapcsolatainak létrehozásá-
hoz és fejlesztéséhez. Támogat min-
den olyan törekvést, amely a külföl-
dön élŒ magyarok között a magyar 
nyelv és kultúra, a magyarságtudat 
megŒrzését, fejlesztését szolgálja. 
Ilyen jellegû tevékenységet maga is 
kezdeményez.

2. A Magyarok Világszövetsége 
feladatának tekinti a külföldön nem-
zeti kisebbségben, valamint szétszóró-
dásban élŒ magyarság összefogását 
és támogatását, állást foglal helyzetük 
és fejlŒdésük kérdéseiben, elŒsegíti 
Magyarországgal való kapcsolatok 
kiépítését és erŒsítését, összhangban 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatával. Támogatja és építeni kí-
vánja a magyar nemzeti kisebbségek 
és a többségi nemzetek közötti köl-
csönös megbecsülést és jó viszonyt. 
Szorgalmazza és segíti, hogy a hatá-
rokon túl élŒ magyarság legyen 
összekötŒ erŒ a népek közötti köl-
csönös megértés elŒmozdításában.”

A szervezeti átalakulás döntŒ moz-
zanata következett be 1990 nyarán, 
midŒn a korábbi vezetôk visszavo-
nulása után a Világszövetség új 
vezetôséget állított fel, tiszteletbeli 
elnökének SütŒ Andrást kérve fel, 
megbízott fŒtitkárának pedig Komlós 
Attila református lelkészt, a Refor-
mátusok Lapja fŒszerkesztŒjét vá-
lasztva meg. Mellettük jelenleg Czine 
Mihály alelnöknek, Dobos Lászlónak, 
a kiváló pozsonyi írónak, Pátkai Ró-
bert londoni evangélikus lelkésznek, 

Juhász Gyula  akadémikusnak, ÉltetŒ 
Lajos amerikai magyar egyetemi ta-
nárnak és Meleghy Gyula németor-
szági gyárosnak van szerepe a szer-
vezet irányításában. 

A Magyarok Világszövetsége az el-
múlt esztendŒben deklaratíve is sza-
kított korábbi politikai elhelyezkedé-
sével és szerepével, teljes mértékben 
átalakította tevékenységet, visszatért 
eredeti, még az 1938-as alapokmá-
nyában megfogalmazott céljaihoz, és 
vezetésébe is olyan személyiségeket 
vont be, akiknek politikai vagy erköl-
csi hitelessége minden kétséget kizár. 
Bizonyos nyugati, elsŒsorban ameri-
kai magyar körökben kétségtelenül 
megnövekedett iránta a bizalom, 
ugyanakkor mértékadó nyugati ma-
gyar szervezetek, így az Európai Ma-
gyar Protestáns Szabadegyetem vagy 
a Svédországi Magyarok Országos 
Szövetsége továbbra sem kívánnak 
együttmûködni a világszövetséggel.

Ugyancsak érzékelhetŒ bizonyos 
bizalmatlanság a kormányzati ténye-
zŒk részérŒl, ezért hosszabb idŒn 
keresztül az is kétséges volt, hogy a 
világszövetség hatékony kormány-
támogatás birtokában folytathatja 
tevékenységét.

Egy olyan szervezetre, mint a Ma-
gyarok Világszövetsége, mindenkép-
pen szükség van, ezért a feszültsége-
ket fel kell oldani. Ebben támaszkodni 
lehet a személyi összetételében is 
megújult jelenlegi vezetŒségre, e ve-
zetŒségnek arra az állásfoglalására, 
amely szerint teljes mértékben le kí-
vánja zárni, és le is zárta a nem ép-
pen dicsŒséges múltat, és persze az 
elmúlt hónapok felelŒsségtudatról és 
megújulásról tanúskodó erŒfeszíté-
seire. Ugyancsak építeni lehet a szom-
szédos országok magyar kisebbségi 
szervezeteinek és a nyugati magyar-
ság bizonyos köreinek bizalmára, a 
velük kialakított tevékeny együtt-
mûködésre.

De még így is szükség van a teljes 
újjászületés további jeleire, minde-
nekelŒtt arra, hogy a Világszövetség 
elnöksége által már bejelentett és ez 
évben összehívandó közgyûlés új 
alapokon hozza létre a szövetség 
teljes szervezetét és ennek vezetŒ 
testületeit. Ezen az újjáalakuló köz-
gyûlésen a hazai, a kisebbségben, 
valamint nyugati szórványokban élŒ 
magyarság lehetŒ legteljesebb képvi-
seletének kell érvényt szerezni, s el 
kell érni, hogy az új vezetŒ testületek 
mindazon társadalmi, egyházi és kul-
turális egyesületek, intézmények és 
személyiségek támogatását élvezzék, 
amelyek és akik felelŒsséget és elkö-
telezettséget tanúsítanak az egyete-
mes magyar nemzeti szolidaritás 
ügye iránt.

Úgy gondolom, hogy ezekben a ve-
zetŒ testületekben helye kell hogy 
legyen azoknak, akik a világszövetség 
jelenlegi elnökségében a megújulás 
érdekében tevékenykednek. Mellet-
tük olyan kompetenciával bíró, hite-
les személyiségeknek kellene vezetŒ 
szerepet kapni, mint a müncheni Bor-
bándi Gyula, az amerikai Nagy Ká-
roly vagy a kolozsvári Kántor Lajos.  
Mindenképpen meggyŒzŒdésem, hogy 
a Magyarok Világszövetségének to-
vább kell dolgoznia, sŒt mindig több 
feladatot kell vállalnia, és annak érde-
kében hogy az oly szükséges nemzeti 

stratégia megvalósításában egy való-
ban hatékony és tekintélyes magyar 
világszervezet tevékenykedjék, nos 
ennek érdekében valamennyiünknek 
össze kell fognunk.

***

Elemzés
Három dologról van szó Pomogáts 

levelében. Egyik a régi-új vezetŒség 
alkalmassága, a másik a feladatok 
felvázolása, a harmadik a szervezet 
alakzata.

Ami a korábbi pártállami vezetŒsé-
get illeti, az természetesen megfelelt 
a szervezetet létrehozók igényeinek. 
Fizetett alkalmazottak végezték a 
munkájukat a pontos elŒírásokat kö-
vetve. A privatizációt követŒen a 
feladat többé nem pártállami. 

Pomogáts a Világszövetség kereté-
ben szervezett anyanyelvi mozgalom 
szerepét átmenetinek jelöli a mai 
szervezeti kerethez. A fejlŒdés folya-
matában lévŒnek tekinti az anyanyel-
vi mozgalom bevonását az átalakuló 
Világszövetségbe. Mint aki személye-
sen kötŒdik az anyagyelvi mozgalom-
hoz, érthetŒ, hogy ezen az alapon a 
két szervezet együtt tartását kívánja.

Ami a feladatokat illeti, ma termé-
szetes kívánság követni a kormányzó-
sági idŒben volt feladatokat, azonban 
azokat olyan mértékben bŒvítették, 
hogy abban az eredetei feladatok már 
elenyésznek. Az eredeti feladat a nyu-
gatra vándoroltak megtartása ma-
gyarságukban, és visszatelepedésük 
segítése.

Talán az elnevezés csalta be az össz-
magyarsággal való törŒdést a felada-
tok körébe, de ez bizony teljesen új 
koncepció. A nemzeti Magyarország 
nem feledkezett meg az elszakított 
nemzetrészekrŒl, de akkor a megol-
dást a revizióban látta, azért eredmé-
nyesen küzdött, az 1941–44 Magyar 
Királyság területe magába zárta a 
Kárpát-medence magyarjainak közel 
egészét.

Az elszakított nemzetrész és az el-
vándorol nemzetrész problémája és 
azok kezelése anyira eltér egymástól, 
hogy két külön szervezetet kellene 
számukra kialakítani.

Ami a megmaradt törzs-országot 
illeti, annak van gondviselŒje, a szu-
verén magyar állam.

Az idézett, 1989 nyarán elfogadott 
„új egyesületi alapszabály” – olvassuk 
el mégegyszer – olyan átfogó felada-
tot ró a szervezetre, ami abban a 
helyzetben állami feladatnak is több 
mint amit teljesíthet. 

A Világszövetség átlényegülése so-
rán tehát új szervezeti alakzatot 
kapott. A szerzŒ nem ad közelebbi 
tájékoztatást, de egyesületi alapsza-
bályról szól, ami arra utalhat, hogy az 
akkori (még pártállami) egyesületi 
törvény valamelyikét vették elŒ, és 
alkalmazták. Pomogáts fel is sorolja a 
szervezet önátalakító mûveletében 
1900 nyarán „a korábbi vezetŒk visz-
szavonulása után” létrehozott új veze-
tŒség tagjainak nevét.

Innét indult el, ilyen társadalmi 
egyesületi alakzatban a Magyarok 
Világszövetsége, amely a következŒ 
tíz évben küzdött a feladatok túlzott 
méretûûhalmazatával, társadalmi 
egyesületre szabott szervezeti kereté-
ben.

A Magyarok Világszövetsége történeti áttekintése (3)
MAGYAR ÉLET 2016. szeptember 29.8. oldal
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„Új” világszövetség
régi társutasokkal

Tollas Tibor írása a 
Nemzetôr

1991 áprilisi számában

A rendszerváltozás elŒtti éveken 
keresztül foglalkoztunk a Magyarok 
Világszövetségének (MV) szereplésé-
vel és társutasaival, akiket a kommu-
nista rendszernek sikerült saját cél-
jaira megnyerni az emigrációból. Az 
MV céljaként az egyetemes magyar-
ság összefogását hirdették, a való-
ságban azonban minden törekvésük a 
politikai emigráció bénítása és bom-
lasztása volt. 

Az MV-nek és lapjának, a magyar 
híreknek legnagyobb bûnéül azt ró-
juk fel, hogy évtizedeken keresztül 
magyarság alatt csakis az otthoniakat 
és a nyugaton élŒket értette, de nem 
volt egyetlen szava sem a Kárpát- 
medencében élŒ többmilliós magyar 
kisebbség védelmében. Csak az utób-
bi években, a hazai ellenzék és az 
emigráció erŒsödŒ nyomására változ-
tattak ezen.

A rendszerváltás után jogos remé-
nyünk az volt, hogy a rosszemlékû 
szervezetet feloszlatják; nevét meg-
változtatják, új vezetŒséget válasz-
tanak, és új szellemmel töltik meg a 
szövetséget, amely valóban a központi 
szerve lehet a 15 milliónyi magyar-
ságnak.

Nem igy történt. Az MV-nek az 1989 
nyarán Kecskeméten tartott Anya-
nyelvi Konferenciáján a régi választ-
mány „Függetlenségi Nyilatkozatot” 
adott ki, amelyben leszögezte hogy 
ezentúl „autónom, demokratikus, 
nemzetközi mozgalomként kívánja 
folytatni munkáját”. Bejelentették 
hogy „társadalmi szervezetté” ala-
kulnak át, de ugyanakkor igényt tar-
tanak az állam anyagi támogatására. 
A csak látszatra megújult szövetség 
díszelnökének, megtévesztésül, a 
nagytekintélyû Sütô András erdélyi 
írót választották meg. Deklaráció-
jukkal ellentétben a Nyugaton élŒ 
magyarság képviselŒiként, Európából 
Meleghy Gyula gyárost, Amerikából 
pedig Éltetô Lajos professzort ne-
vezték az elnökségbe – mindketten a 
régi Világszövetség hitelét vesztett 
elnökségi tagjai voltak.

Az emigráció ez újabb arcul csapá-
sáról a Magyar Nemzet február 9-i 
számából értesültünk, Pomogáts Bé-
la irodalomtörténész cikke nyomán. 
Négy kontinens magyar szervezetei 
szinte napok alatt jelentették be tilta-
kozásukat dr. Horváth Balázsnak, a 
határontúli magyarok miniszterének, 
intézkedését kérve. A tiltakozások 
hangsúlyozták, hogy a két kompro-
mittált személlyel, – akik közel 20 
éven át a mindenkori kommunista 
hatalommal kollaboráltak –, nem haj-
landók együttmûködni. A nyugaton 
élŒ magyarság reakcióját alátámasz-
totta Pomogáts Béla cikke is: 

„Mértékadó nyugati magyar szer-
vezetek, – így az Európai Magyar 
Protestáns Szabadegyetem, vagy a 
Svédországi Magyarok Országos Szö-
vetsége – sem kívánnak együttmû-

ködni a Világszövetséggel. Ugyancsak 
érzékelhetŒ bizonyos bizalmatlanság 
a kormányzati tényezŒk részérŒl is”.

A demokratikusan választott és 
alulról fölépített nyugati magyar 
egyesületek álláspontja indokolt, hi-
szen a Szabad Magyarok Világkong-
resszusának hágai és torontói hatá-
rozata félreérthetetlenül leszögezte: 
mindazok a személyek és szervezetek 
melyek hivatalos kapcsolatot tartanak 
fenn a kommunista rendszer képvise-
lŒivel, vagy intézményeivel, önma-
gukat zárják ki a politikai emigráció 
soraiból. A hágai kongresszuson sze-
repelni kívánó Meleghy Gyulát ezért 
be sem engedték a terembe. Ezért 
érezte a németországi magyarság 
arculcsapásnak, hogy a Kádár rend-
szerrel közismerten együttmûködŒ 
Meleghy Gyulát az új magyar kor-
mány csillagokkal díszített érdem-
renddel tüntette ki. 

Éltetô Lajosról, Magyar Baráti 
KözösségérŒl; annak lapjáról, az Itt-
Ott-ról és a Nyugati Magyarság címû 
testvérlapjukról (mindkét újság szer-
kesztŒje) múltkori számunkban Cser-
nohorszky Vilmos munkatársunk már 
tájékoztatott. ÉltetŒ már 1975-ben az 
Itt-Ott-ban kijelentette: „Sem lapja, 
sem a baráti közösség soha nem vett 
és nem vesz részt semmiféle emig-
ráns vagy egyéb politikai akcióban.”  
A továbbiakban a Vörös Zászló ér-
demrenddel kitüntetett Sinor Dénes 
bloomingtoni professzor barátjára 
hivatkozik, aki Modern Hungary c. 
könyvében a magyar kultúrát Ame-
rikában Boldizsár Iván, Kádár János, 
Pulya Frigyes és Szántó György 
propaganda cikkeivel mutatta be, és 
akivel együtt vallotta, hogy a szocia-
lista Magyarországon kívül más Ma-
gyarország nincsen. – Úgy látszik 
nem olvasta Illyés Gyula „Haza a 
magasban” címû versét a szellemi 
Magyarországról, amelyért a politikai 
emigráció megalkuvás nélkül harcolt, 
Illyés útmutatásként a „dörömbölést” 
tanácsolta, amelyet ÉltetŒ és társai 
„hŒbörgésnek” minŒsítettek.

ÉltetŒ a forradalom 30. évforduló-
jára idŒzítette a Világszövetség elnök-
ségi tagságának elfogadását, melyet 
nemcsak ellenfelei, de saját baráti 
közösségének tagjai is megbotránko-
zással fogadtak. A közösség egyik 
vezetŒ személyisége, Lipták Béla 
ezért saját lapjukban az Itt-Ott-ban 
ítélte el: „Hiszem hogy túljutottunk 
ennek az anyanyelvis politizálásnak 
átkos fázisán ... A magyar emigrá-
cióban MV-nek, AK-nak soha nem 
volt tömegbázisa, hitele, vagy becsü-
lete... Amikor ez a csoport autonóm-
nak vagy demokratikusnak deklarálta 
magát, anélkül hogy a szereplŒk meg-
változtak volna felkavargott néhány 
gyomor...”  

A miénk is, ÉltetŒ új elnökségi tag-
sága hallatán! Olyan elfogadhatatlan 
számunkra, mintha SütŒ Andrásnak 
Hajdú GyŒzŒvel kellene együttmû-
ködnie.

Pomogáts Béla tárgyilagos cikké-
ben maga is bevallja: „A MV zárt és 
bizalmi szervezetté vált,  tiszviselŒit a 
külügyi kormányzat és rajta keresztül 
a pártvezetés nevezte ki, tevékeny-
ségébe az avatatlanok nem igen te-
kinthettek be. Mindez oda vezetett, 
hogy a nyugati világban élŒ magyar-

ság mérvadó szervezetei és személyi-
ségei teljes bizalmatlansággal visel-
tettek az MV-vel szemben, tisztség-
viselŒit általában közönséges ügy-
nöknek tekintették s kollaboráns ma-
gatartással vádolták...”

Az MV budapesti székházában az 
Országgyûlés Külügyi Bizottságának 
tagjai látogatást tettek, Horn Gyula 
bizottsági elnökkel az élen. Czine 
Mihály üv. elnök beszédében igye-
kezett megnyugtatni a bizottságot a 
Világszövetség politikamentességé-
rŒl(?) s bejelentette hogy 1992-re 
tervezik megrendezni az ún. III. 
Világkongresszust. 

Így egyértelmûen maguk bizonyít-
ják be a jogfolytonosságot az elsŒ két 
rendezvénnyel, amelyet még a párt-
állam rendezett, és amelyhez állítólag 
az új szervezetnek semmi köze sincs. 
Horn beszédében cinikusan megje-
gyezte: „Vannak határainkon túl 
olyan körök, amelyeknek az MV nem 
szalonképes, akkor azt is érdemes 
megvizsgálni, hogy kik azok és mit 
akarnak.”  Ezúton nyugtatjuk meg a 
volt külügyminisztert, hogy nemcsak 
bizonyos „körök”, hanem demokra-
tikusan megválasztott országos és 
kontinentális szervezetek is egysé-
gesen utasítják el a régi világszö-
vetségi vezetŒket, akik az új rend-
szerben is hangadók akarnak marad-
ni.

Komlós Attila református lelkész 
az új MV új fŒtitkára nehezményezte, 
hogy barátait az a vád éri, hogy a régi 
rendszer kiszolgálói voltak. Nem kel-
lene csodálkozni ezen, amikor hitelét 
vesztett embereket választottak be az 
elnökségbe.

A beválasztott felvidéki erdélyi és 
kárpátaljai képviselŒk valószínûleg 
nem értik meg félelmünket és aggá-
lyainkat azokkal szemben, akik most 
ugyan nagy hangon védik a kisebb-
ségi magyarságot, de néhány évvel 
ezelŒtt, amikor a hivatalos Magyaror-
szágon nem vettek tudomást sem 
róluk, bennünket irredentának és 
nacionalistának bélyegeztek azért, 
mert 33 éve szakadatlanul képvisel-
tük a kisebbségben élŒ testvéreinket. 

Duray Miklóst a felvidéki magyar-
ság bátor szószólóját idézzük, aki egy 
évig volt tanulmányúton Amerikában, 
és aki résztvett az Itt-Ott nyári 
táborában, a következŒket nyilatkoz-
ta: „ ... Azokat sem védem, akik az 
MV-vel paktáltak le. Ez a szervezet 
mindeddig ugyanis több kárt okozott 
az egyetemes magyar politikának, 
mint amennyi hasznot hajthatott vol-
na az elnevezése alapján várható 
feladatának teljesítésével.”

Az Országgyûlés külügyi bizottsá-
gából Roszik Gábor képviselŒ he-
lyettünk is kimondotta: „Sokan van-
nak olyanok a szervezet választmá-
nyában, akik gátját jelentik a kapcso-
latok további építésének.” 

Szintén a Magyar NemzetbŒl (márc. 
18.) idézzük Pungor Ernô akadémi-
kus, tárca nélküli miniszter megfon-
tolandó javaslatát: „Meg kellene való-
sítani végre, hogy a Világszövetség 
ne felülrŒl szervezŒdjön, mint a 
pártállam idején, hanem a különbözŒ 
hazai és határon kívüli egyesületek, 
szövetségek delegálják küldötteit, 
illetve tagjait.”  A miniszter továbbá 
leleplezi: „Világszerte csaknem 2300 

magyar szervezet mûködik, és ezek 
között az MV-nek alig hetvennel van 
kapcsolata.”  Szerinte szükség volna 
egy nemzetközi elnökség megválasz-
tására Washington vagy London szék-
hellyel. Pungor alapszabály terveze-
tét, amit még tavaly juttatott el 
Komlós fŒtitkárnak, figyelemre sem 
méltatták. „A jelenlegi vezetésnek – 
mondja – úgy látszik nem fûlik a foga 
a hatalommegosztáshoz.”

A Magyar Hírlap március 19-i 
számában „Átmentik a Magyarok 
Világszövetségét címû írásból érte-
sültünk, hogy Pungor professzor le-
mondott a jövŒre tervezett Harmadik 
Magyar Világtalálkozó szervezŒbizott-
ságának elnöki tisztérŒl mert szerinte 
a jelenlegi MVSz olyan pártállami 
közület, mint amilyen a Hazafias 
Népfront volt, s ahogy azt nem lehe-
tett átmenteni a 10 millió, ugyanúgy a 
Magyarok Világszövetsége sem 
menthetŒ át 15 millió magyar szá-
mára.

A miniszteri nyilatkozat aggodalom-
mal tölti el mindazokat akik a kom-
munista hatalomátmentést látják az 
országban is érvényesülni. A régi 
rendszer haszonélvezŒi az újjászületŒ 
ország vámszedŒiként tolakodnak, 
helyezkednek, egyre inkább eltávolo-
dva ’56 szellemi és erkölcsi öröksé-
gétŒl.

A nemrég elhunyt Márai Sándor 
figyelmeztetésével fejezzük be tilta-
kozásunkat:  „Kétféle kollaboráns van 
– írja – egyik kiszolgálja a kommunis-
tákat, másik kiszolgáltatja magát a 
kommunistákkal. A második az em-
berileg silányabb alattomosabb és 
veszedelmesebb.” Óvakodjunk tŒlük!

.

A Szabad Magyar 
Újságírók Szövetsége

nyílt levele
Címezve Dr. Horváth 

Balázs államminiszterhez 
Budapestre

Miniszter úr!
A szabad Magyar Újságírók Szövet-

sége megdöbbenéssel értesült arról, 
hogy az állítólag megújult, céljaiban 
és szellemében megváltozott Magya-
rok Világszövetsége elnökségében 
még mindig szerepelnek olyanok, 
akik a kádári kommunista idŒkben 
résztvettek a szervezet bomlasztó 
tevékenységében, s ezzel kihívták 
maguk ellen az egész emigráció 
megvetését.

Idézzük ehhez Pomogáts Béla „Mi 
lesz veled Magyarok Világszövetsége? 
címû cikkének néhány sorát:

„A Magyarok Világszövetsége a 
kommunista berendezkedés idején 
teljes mértékben a diktatórikus 
államhatalom egyik eszköze lett, a 
nem magyar érdekeket szolgáló kül-
politika hivatala. ...  TisztségviselŒit a 
külügyi kormányzat s rajta keresztül 
a pártvezetés nevezte ki ... A nyugati 
világban élŒ magyarság mértékadó 
személyiségei teljes bizalmatlanság-
gal viseltettek a Világszövetséggel 
szemben, és tisztségviselŒit közön-
séges ügynököknek tekintették.” 

A Szabad Magyar Újságírók Szövet-
sége elvárja, hogy a Magyarok Világ-
szövetsége valóban újjáalakuljon, és 
végrehajtsa azokat a személycseréket 
is, amelyeket a hazai demokratikus 
változás megkövetel, és az emigrációs 
közvélemény igényel. Mindazokat el 
kell távolítani a Világszövetség veze-
tŒségébŒl akik a bukott rendszer ide-
jén politikailag kompromittálták ma-
gukat, és nevüket adták a szervezet 
tevékenységéhez. A nemzeti emig-
ráció egyesületeiben megvan a jó-
szándék egy megújult Világszövet-
séggel való egyttmûködésre, de ha a 
hajdani kollaboránsok továbbra is 
hangadók maradnak az elnökségben, 
kénytelenek leszünk elzárkózni min-
den kapcsolat elŒl, ahogy elzárkóz-
tunk a múltban is.

Washington 1991 április 14-én
Stirling György

Válaszol a miniszter
Miniszterelnöki hivatal
Tárca nélküli miniszter
HB-576-91

Stirling György úr
a szabad Magyar Újságírók 
Szövetségének elnöke
Washington

Tisztelt elnök úr!
Köszönöm, hogy az ön által vezetett 

tekintélyes szervezet képviseletében 
kifejtette álláspontját a Magyarok 
Világszövetsége vezetŒségével kap-
csolatban

A határon túli magyarság ügyeivel 
foglalkozó miniszterként rendszere-
sen kapok hasonló tartalmú leveleket. 
Ezek megerŒsítettek abbéli határozott 
véleményemben hogy akár az MVSZ, 
akár bármilyen más, a külföldön élŒ 
magyarság felé hidat építeni és szán-
dékozó szervezet kizárólag akkor ér-
het el igazi eredményeket, ha sze-
mélyükben is hiteles vezetŒik és 
munkatársaik vannak.

Teljes mértékben osztom tehát azt 
a nézetet hogy a múlt rendszerben az 
MVSZ égisze alatt dicstelen szerepet 
játszott személyek jelenléte az MVSZ 
mai vezetésében a hazánkban végbe-
ment történelmi fordulat után a mö-
göttünk hagyott korszakot idézi fel, 
és ezért éppen ezt a fordulatot járatja 
le.

A Magyar Köztársaság kormányá-
nak az egyesülési jog szabályai értel-
mében nincs lehetŒsége arra hogy a 
társadalmi szervezetként mûködŒ 
MVSZ belsŒ döntéseibe beavatkozzék. 
Ez minden demokratikus jogállamban 
így van, ugyanakkor a magam ré-
szérŒl is erŒteljes politikai támogatást 
kívánok nyújtani ahhoz hogy a Világ-
szövetség tisztuljon meg, vezetését 
újítsa meg, és váljék ezáltal a hatá-
rainkon kívül élŒ magyarság egésze 
számára elfogadható partnerré. Ami 
természetesen azt sem zárja ki, hogy 
hasonló, vagy azonos célkitûzésekkel 
más szervezetek is fellépjenek.

Budapest, 1991. május 10.
Tisztelettel

Pecsét, aláírás
Dr. Horváth Balázs
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. október 2-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól —12 óráig vasárnapi iskola

a Bocskai teremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD templom melletti 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. október 2-án 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.október 2-án 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 október 2-án 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) október 2-án 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016.október (minden hónap harmadik 
vasárnapján) du. 2 órától Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinczés
és magyar nyelvû játszócsoport 

Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 
University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján
2016. október  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

Az Egyházfenntartási járulékról
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát az 2015/2016. pénzügyi évben. 

Az Egyházfenntartási járulék éves összege családonként 250 dollár, egyénenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzel: — keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, vagy pénztárosokat, Szatmári Istvánt 

vagy Bartól Nándort, vasárnaponként délben a Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
2. Csekkel: — a Hungarian Reformed Church névre.
Cím: — PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: — Hungarian Reformed Church BSB 033 195      Act. 500101

Egyházunk már 67 éve áll Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.

Rendezze születésnapját, névnapját, 
családi összejöveteleit 

a vasárnapi ebédek keretében 
a Bocskai Nagyteremben.



Gratulálni bárki jöhet” – 
Páger Antal története

(Folytatás)
1956 augusztusában az MTI kiadott 

egy rövid közleményt: „A háborús ese-

mények következtében külföldre távo-

zott Páger Antal a napokban Buda-

pestre érkezett. Szombaton újságírók 

elôtt beszámolt hazatérése körülmé-

nyeirôl, terveirôl. Mint elmondotta, 

kereken tizenkét esztendôt töltött 

külföldön, ebbôl az utóbbi kilenc évet 

Argentínában, Buenos Airesben. Elô-

ször festészettel próbálkozott, majd 

egy, az ott élô magyarokból álló szín-

társulat vezetôje lett. A társulat tagjai 

közé tartozott Vaszary Piroska, 
Eszenyi Olga, Hajmássy Miklós és 

mások. Terveirôl szólva elmondotta: 

elsôsorban –-- ha mód van rá –-- 
filmben vállalna szívesen szerepet, s 
ha a filmezés engedi, színpadra is 
lépne. Családja –-- felesége és két 
leánya –-- még Argentínában maradt, 
de ôk is hazatérnek majd.”

Egyes lapok szó szerint átvették a 

közleményt, mások csak egysoros hír-
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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. 

ben tájékoztatták olvasóikat. Volt 

olyan is, amelyik semmit nem írt. 

Páger Antal hazatérése tizenkét évvel 

a háború után is kényes ügy volt.

De kezdjük a történetet az elejé-
rôl. Egy elsô osztályú vidéki srác
Páger Antal 1919. április 21-én lépett 

elôször színpadra. Szülôvárosában, 

Makón, egy vöröskatona-toborzó na-

pon. Két héttel korábban Budapesten 

volt hasonló rendezvény, ott Fedák 
Sári agitálta az embereket a seregbe. 

A primadonnát Szamuely rendelte ki 

a Népligetbe, a fiatal, mûkedvelô szí-

nészt egy népbiztos ismerôse beszélte 

rá a szereplésre. Zavaros idôk jártak, a 

proletárdiktatúrának szüksége volt 

mindenkire. Katonákra, színészekre, 

sztárokra és amatôrökre egyaránt.

A Tanácsköztársaság négy hónap 

múlva elbukott. Páger Antal karrier-
je pedig elindult.

1920 elején a székesfehérvári színház 

szerzôdtette. A fiatal, tehetséges tán-

coskomikus két év alatt kinôtte a he-

lyet. Kecskemét, Pécs és Nagyvárad 

következett. Pár év múlva már kap-

kodtak a színházak a vidéki csillagért, 

aki úgy licitálta feljebb a gázsiját, 

ahogy nôtt a népszerûsége. 1926-ban a 

Szegedi Nemzeti Színház szerzôdtette. 

Kiváló társulat jött össze, Jávor Pál, 
Bilicsi Tivadar, Dayka Margit és 
Rajz János is itt koptatta a deszkákat. 

El is csábított mindenkit Budapest.

Páger Antal 1931-ben került a fôvá-

rosba. Az Andrássy Úti Színház volt az 

elsô állomás, majd a Magyar Színház 

következett, de fellépett a Budai Szín-

körben, a Mûvész és a Belvárosi Szín-

házban is. 1937-ben már horribilis 

gázsiért szerzôdteti a Vígszínház, 250 

pengôt kap egy estére. Hogy mennyi 
pénz volt ez? 1936 egyik legnagyobb 

slágerének szövege úgy szólt, hogy 

„havi kétszáz pengô fixszel az ember 

könnyen viccel”. Felfedezik maguknak 

a filmesek is. 1932-ben debütál a Piri 

mindent tud címû filmben. 1941-ben 

tíz bemutatója van. Legalább akkora 

sztár, mint Jávor Pál. Talán még egy 

kicsit nagyobb is.

Míg Jávort a külseje beskatulyázta, 

Páger jóval sokoldalúbb volt. Ha kel-

lett, pofonokat osztott és poharakat 

tört, ha kellett, táncolt és énekelt. Fö-

lényes magabiztossággal alakított 

minden figurát, legyen zsellér vagy 

földbirtokos, úr vagy paraszt, ligeti 

vagány vagy önérzetes férj. Kifogás-

talan volt frakkban és ködmönben is. 

Amikor kasszafúrót alakított egy víg-

színházi darabban, felbérelt egy igazi 

bûnözôt, tôle vett órákat esténként 4 

pengôért. Parasztszerepére úgy ké-

szült, hogy kiment a Teleki térre a 

napszámra váró kubikosok közé. Az 

egyiket rábeszélte, adja el neki a ruhá-

ját. A zsíros, foltos gúnyát nem mo-

satta ki, csak a fertôtlenítôbe küldte, 

úgy vette fel. A színészkedés mellett 

rendezôként, forgatókönyvíróként és 

filmproducerként iskipróbálta magát.

Páger Antal mindent tudott, és meg is 

kérte az árát. Zseniális kereskedô volt. 

Csillagászati gázsijából engedett, ha 
szerepet kap a filmben a felesége, 
Komár Júlia is.

„Luxuséletet élek, épül a villám, Koz-

ma Lajos rendezte be, mindenem 

megvan –-- nyilatkozta egy hetilapnak. 

–-- De én most is csak a cipôfûzônek 

tudok örülni. Mert a cipô a csizmadia-

hivatalszolga fiát, Páger Ténit juttatja 

eszembe. Végigdolgoztam az egész 
gyermekkoromat, hogy legyen ruhám, 
tandíjam, hogy le tudjak érettségizni” 
–-- tette hozzá.

A színészeten kívül egy szenvedélye 
volt: az autók.

„Páger új autót vett. A színész világ-

életében szerelmese volt az országút-

nak és a rohanásnak. Szegedi színész-

kedése idején az igazgatója egy 

alkalommal csak úgy tudta vissza-

tartani a társulatnál, hogy ajándék-

képpen meglepte egy automobillal. Új 

autója valóságos csoda: izgalmasan 

szép az alakja, 160 kilométeres sebes-

séggel minden megerôltetés nélkül 

tud szaladni, azonkívül az érzékeny 

motornak szíve, lelke, sôt esze is van. 

A kocsit nemsokára kiállítják, és a 

színész csak azután veszi át. Az autó 

ára… Különben ezt nem mondom el 

maguknak, de higgyék meg: gyönyörû 

kis villát lehet már kapni ezért az 

összegért” –-- lelkendezett a Színházi 

Élet 1938-ban.

„Alulról jöttem, mezítláb indultam a 
makói Szent János térrôl, keményen 
dolgoztam az iskoláim elvégzése köz-
ben, és rendületlenül hittem, hogy va-
lahová el fogok jutni” –- nyilatkozta az 

Egyedül Vagyunk címû nyilas lapnak 

1942-ben.

A miniszter barátja
1939-ben forgatta a Békeffi István 

forgatókönyvébôl készült, A miniszter 

barátja címû filmet. Egy állástalan 

vegyészmérnököt alakít, aki egyszer 

véletlenül egy kölcsönkért frakkban a 

miniszter mellé kerül egy fotózáson. 

Közös képen szerepelnek, és innentôl 

mindenki azt hiszi, ô a miniszter barát-

ja. Az estély villámgyorsan elindítja 

karrierjét.

Páger Antalnak Svábhegyen Imrédy 
Béla miniszterelnök volt a kert-

szomszédja. A színész jó kapcsolatot 

tartott jobboldali politikusokkal, vil-

lája elôtt egyre gyakrabban álltak meg 

miniszteri gépkocsik. A politika ráte-

lepedett, kihasználta népszerûségét. 

Páger pedig hagyta. De legalábbis 

nem tiltakozott.

Pesten úgy terjedt a pletyka, hogy 

Págernénak viszonya van Imrédy mi-

niszterelnökkel. Igaz, beszélték azt is, 

hogy a késôbbi nyilas belügyminiszter, 

vitéz Endre László az asszony szere-

tôje. De hírbe hozták a belügyi állam-

titkár Baky Lászlóval is. Hogy a szó-

beszédnek volt-e alapja, nem tudni. 

Egy biztos, mindhárom politikust 

1946-ban végezték ki.

A miniszter barátja szórakoztató 

játékfilm volt. De Páger 1939 után 

már egyre komolyabb darabokban ját-

szott, mint például a Földindulás, a 

Bors István vagy a Harmincadik. Ko-

mor hangvételû, társadalmi problé-

mákat feszegetô filmek. 1942-ben há-

rom új és nagy sikerû problémafilmet 

mutattak be a mozik: a Dr. Kovács 

Istvánt, a Szeretô fia, Pétert és az 

Ôrségváltást. Mindegyiknek Páger 

volt a fôszereplôje. A Szeretô fia, 

Pétert a premier után nem sokkal 

betiltották, mondván, osztályellentéte-

ket szít. A Dr. Kovács István --– 

amelyben Páger pofon vág egy úri 

jampecet –-- csak úgy kerülhetett a 

mozikba, hogy Páger személyesen járt 

el báró Wlassics Gyula államtitkárnál. 

Míg az 1941-ben készült, Harmincadik 

címû filmbe bele lehetett érezni némi 

zsidózást, ha valaki nagyon akarta, a 

„magyarság belsô honfoglalását tár-

gyaló legújabb jobboldali film”, az 

Ôrségváltás már tulajdonképpen anti-

szemita propaganda volt. Úgy hírlik, 

nem Páger lett volna a fôszereplô. 

Csak az eredetileg felkért Tímár Jó-

zsef, majd Ajtay Andor is visszaadta a 

forgatókönyvet. Illetve egész pontosan 

az egyikük leköpte, a másik széttépte. 

Páger eljátszotta a szerepet legjobb 

tudása szerint. Azt mondta, azért, mert 

szerzôdése volt a producerrel. Ahogy 

elvállalta a filmet Csortos Gyula, La-

domerszky Margit vagy Hídvéghy 

Valéria is.

Amikor az Ôrségváltás ment a mozik-

ban, egyes jeleneteknél tapsviharban 

tört ki a közönség. Olvasói leveleket 

kaptak az újságok, hogy minél több 

ilyen filmre van szükség, és a fôszere-

pet minden esetben Págernek kell ját-

szania.

A leghangosabban a nyilas sajtó lel-

kendezett. „Dr. Kovács István alakját 

valóban a te testedre szabták, hiszen te 

is szegény sorsból, népi környezetbôl 

kerültél föl a magyar színjátszás élére. 

Olyanféle alföldi otthonból, ahonnan 

Petôfi és Arany is jöttek a múlt szá-

zadban. Megfigyelted-e a közönsége-

det a film pergése alatt? Ülj be, és 

nézd meg ôket egyszer. Hogy szakad 

föl belôlük az ujjongás. Mintha mind 

éreznék, itt ma nem magának a  

filmnek kell tapsolni, hanem annak a 

néhány nagy társadalmi igazságnak, 

amely szakadozottan, kendôzötten, 

sokszor nagyon is átszépítve, sokszor 

szörnyen eltorzítva belôle kiharsan” --

– írta Oláh György, az Egyedül Va-

gyunk alapítója, fôszerkesztôje. (Oláh 

1945-ban a nyilas parlamenttel együtt 

menekült Németországba, majd 

Olaszországon keresztül Argentíná-

ba.)

Páger Antalból mindenki akart magá-

nak egy darabot –-- Szálasi Ferenc is 

úgy érezte, találkoznia kell a színész-

szel.

(Folytatjuk)

A Film Színház Irodalom magazin címlapján, 
1940. augusztus
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KRÓNIKA
Zoltán és rövid idôn belûl beillesz-
kedtek a Melbourne-i közösségek éle-
tébe. Segítséget nyújtottak, nyújtanak 
a táncpróbákon és segítik a kiscso-
porttal foglalkozó tanítóknak a magyar 
nyelv oktatásban. Augusztus 28-án 
délután, a Melbourne-i Magyar Köz-
pontban, a Szent István király emlék-
ünnepély mûsorát a K.CS. S ösztöndí-
jasai készítették, a Központ közössé-
gének hozzájárulásával. Rendhagyó 
elôadásban volt részünk. A 2016. évi 
emlékünnepély az ifjú nemzedék, 
cserkészek, magyar iskola, tánccso-
port, szemszögébôl összeállított mû-
sort láthattunk. Itt mutatta be A Ma-

gyar Kultúr Kör nagy- tánccsoportja, 
az ünnepi mûsorban, Kiss Zoltán ez 
alkalomra készített koreográfiáját, 
melyre szorgalmasan készültek.
2016.. szeptember 2. Apáknapja
Az Apáknapi ünnepség disznótoros 

vacsorával vette kezdetét. Mivel, mi 
délvidékiek sokat adunk a pontosságra, 
így a terem gyorsan megtelt az ünnep-
lô közönséggel. Míg a vendégek fo-
gyasztották a finom vacsorát, amit az 
örök szorgos önkéntesek készítettek, 
Risztics István szolgáltatta a zenét. 
Így a vacsorát kellemes zeneszó mel-
lett költöttük el. Ezt követôen kez-
dôdött az Édesapák tiszteletére rende-

zett mûsor. Kovács János elnök 
köszöntötte a megjelenteket és beje-
lentette a mûsorszámokat. Tíz kis 
apróság, tanítóik kiséretében, léptek a 
színpadra. Szeptember a tavasz elsô 
hónapja így kis csoport mûsorának 
„tavaszi meglepetés” címet adták. A 
kislányok virág a kisfiúk kertész jel-
mezben verseket, népdalokat, csárdást 
és körtáncot adtak elô és befejezôül 
egyenként köszöntötték az Apuká-
jukat. Többekközött elhangzott „Tava-
szi szél vizet áraszt...” „Süss fel nap 
fényes nap...” gyermek énekek, me-
lyekhez a zenei aláfestést Plicher 
Dóra „Dorka” gitár játéka adta. Mi-
vel ezen a napon volt Dorka születés-
napja, így egy tortával és énekkel 
köszöntöttük ôt. A nagyok csoport 
tagjai „Mezôségi” tánccal ajándékozták 
az Édesapákat. Öröm volt látni ôket 
Moldován Erzsébet szorgos, ügyes 
kezei által készített mezôségi új-ruhá-

jukban. Svak László, a nagycsoport 
tánctanítója, mindannyiuk nevében 
köszönönetet mondott Erzsébet asz-
szonynak, hogy ezt nagy munkát vál-
lalta. Egy közösség addig tud életképes 
lenni amíg vannak önzetlen tagjai.

A mûsor végezetével Kovács János 
elnök köszönetet mondott a tanítóknak 
és a K.CS.S. ösztöndíjasainak az ön-
zetlen munkájukért, hogy fáradtságot 
nemismerve felkészítették a fiatalokat 
erre az ünnepre és ezzel a gyerekek 
nagy örömet szereztek szüleiknek, 
nagyszüleiknek, de különösen ezen a 
napon az Édesapáknak.

Ezután, „Pityu” vidám zenéjére, tár-
sas tánc következett. Az est Tombola 
húzással fejezôdött be. Elköszöntünk 
egymástól.

Szép este volt! Köszönjük!
Legközelebbi találkozás, október 23.-i 

emléknapon, a Melbournei Magyar 
Központban.

Atyimás Erzsábet

A Magyar Kultúr Kör 
híreibôl.

Alig, hogy egyik ünnep befejezôdik 
már jön a másik és kezdôdnek az 
elôkészületek a következô ünneplé-
sekre. A Magyar Kultúr Kör társa-
dalmi életében is ez történt a májusi 
Anyáknapi ünnepséget követôen. A 
Körösi Csoma Sándor Program elsô 
csapatának jutott az a nehéz feladat, 
hogy teljes ismeretlen helyzetben kel-
lett helytállniuk. Azóta ez évrôl-évre 
könnyebb feladat az ôket követô 
személyeknek, mert elôdeik megoszt-
hatják az ittlétük alatt szerzett tapasz-
talataikat. Ez nem jelenti azt, hogy 
munkájuk akadálymentes, de igyeke-
zettel hamarosan megtalálják felada-
tukat az itteni közösségekbe. Ez így 
történik az idén is. Júniusban megér-
keztek a Kôrösi Csoma Sándor prog-
ram ösztöndíjasai, Cseke Császár 
Dóra, Plicher Dóra „Dorka”, Kiss 

SZENT ISTVÁN 
ÜNNEPLÉS 

A CSERKÉSZEKNÉL
Idén, augusztus 20 szombatra esett, 

így módunkban volt csapatkeretben  
ünnepelni.  A délutáni összejövetelen, 
István király életét ismerték meg a 
cserkészek és aztán kezdôdött a ko-
moly munka.  A holnapi misére készült 
a kenyér, mindenki kivette a részét,  
dagasztásból. Aztán az izgalom, hogy 
meg fog-e kelni a nagy hideg ellenére.  
A Körösi Csoma Sándor programnak 
köszönhetjük, hogy velünk volt Cseke 
Császár Dóra, aki nagy szakértelem-
mel vezette a kenyér sütést.  A kenye-

rek gyönyörûek lettek és vasárnap a 
nagymisén Misi atya ünnepélyesen 
megáldotta a kenyereket. A  cser-
készek zászlókkal vonultak be a mi-
sére és ez is emelte az ünnep szépségét. 
Gondolom a híveknek jól esett látni a 
nagy cserkész család képviselôit, ki-
csik, nagyok, fiatalok, öregek, mind 
együtt meneteltek.

Szombat este a felnôtt cserkészek 
immár tízedik alkalommal gyûltek 
össze a hagyományos Szolidaritás, 
azaz Együttérzés  tábortûzre.  Ere-
detileg az 1933-as gödöllôi jamboree 
után indult ez a mozgalom, de a II. 
Világháború után Magyarországon  be 
lett tiltva.  2003. augusztusában a 

KMCsSZ   felújította ezt a szokást és 
azóta este 9-kor elindul a láng a világ 
körül és  24 óra múlva ér Magyaror-
szágra.  Mi itt Melbourneben  gyújtjuk 
meg elsônek gyertyáinkat és indítjuk 
el a szeretet lángját.  A hideg ellenére 
csaknem teljes létszámban jelent meg 
a csapat és nagyon megható volt az 
est.  Ahogy fellobbantak a kis lángok 
mindenki elmondta, hogy kire vagy 
melyik tábortûzre emlékszik. Pálos 
Pista bá csaknem mindig velünk volt, 
idén nagyon hiányoltuk, de gondolat-
ban úgy éreztük hogy köztünk van. A 
szeretetkörrel fejeztük be és fogtuk 
meg egymás kezét és kívántunk --- 
„Jó munkát. Jó éjszakát.”
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SPORT
tonai szolgálat letöltése is lényegében 
formális volt. Amikor azonban erô-
szakra volt szükség, attól sem riadtak 
vissza. Így bombázták szét a például 
Ferencvárost, amelynek félelmetes 
csatársorát –-- Budai-Kocsis-Deák-
Mészáros-Czibor –--- felsôbb rendel-
kezésre szedték ízekre. Budait és Ko-
csist, mint katonakorúakat, bevonul-
tatták, Deák „Bambát” pedig egy 
évekkel korábbi, balatoni balhéjával 
megfenyegetve arra kényszerítették, 
hogy a Dózsához igazoljon. Szintén a 
Dózsához vezényelték át Henni Gézát, 
a Fradi kapusát. Ezzel két legyet is 
ütöttek egy csapásra: a fasisztának és 
reakciósnak titulált Ferencvárost 
tönkretették, a felerôsíteni szándéko-
zott két csapatot pedig bombaerôssé 
tették.

A Ferencváros helyzete amúgy is 
külön bekezdést érdemel, ha a magyar 
sport történelmét vizsgáljuk, hiszen a 
zöld-fehér klub –-- mint a „reakciós 
elemek” klubja –-- volt az elsô számú 
szálka Rákosiék szemében. Érdemes 
felidézni, hogy a klub elnöke, fôtitkára, 
valamint a labdarúgó-szakosztály el-
nöke közösen milyen levelet írt Ráko-
sinak. „Igyekeztünk ugyan hangszórón 
át, programunkon keresztül felhívni 
közönségünk figyelmét az ellenfél 
megbecsülésére, a népi demokrácia 
sportjának erkölcsi szempontjaira, de 
sajnos a közönség soraiba befurakodott 
fasiszta ügynökök aknamunkája ellen 
ez nem volt elegendô. Sajnálatos mó-
don nem tanúsítottunk kellô éberséget 
az FTC körül fellépett jobboldali 
veszéllyel szemben... Nem fektettünk 
kellô súlyt a játékosok világnézeti 
nevelésére... Elhatároztuk, hogy Rá-
kosi Mátyáshoz, a magyar sport nagy 
barátjához fordulunk. Föltárjuk elôtte 
a problémákat, hogy útbaigazítást 
kapjunk tôle a Ferencváros helyes 
útjának megszabásához. Arra is meg 
akarjuk kérni a dolgozó nép nagy ve-
zérét, hogy tegye lehetôvé: az indokolt 
szigor ne sújtsa egyesületünket a 
sportban elért eredmények terén, ne 
kárhoztassa tétlenségre csapatunkat a 
bajnokságban.” 

A fenti, ma már kordokumentumnak 
számító levél 1948. december 1-i kel-
tezésû, amelybôl kitûnik, hogy már a 
„fordulat évében” téma lett a Ferenc-
város eltüntetése és az 1950. február 
16-i határozat –-- amellyel a klubot az 
élelmezésügy szárnyai alá lökve 
ÉDOSZ-ra keresztelték át –-- már jóval 
korábban megfogant a döntéshozók 
fejében. Rákosiék nemcsak a nevétôl, 
de még a színeitôl(!) is megfosztották 
a Fradit. Az 1951-ben Bp. Kinizsire 
átnevezett klub ugyanis piros-fehérre 
váltott és egészen 1956. november 2-ig 
ez is maradt a színe.

Közvetlen elôzmények
1952-ben minden idôk legeredmé-

nyesebb olimpiáját zárta a magyar 
olimpiai csapat. 16 elsôséget szereztek 
sportolóink. Ezek között olyan legen-
dás aranyérmek születtek meg, mint 
az elsô olimpiai labdarúgó-arany, az 
Aranycsapat révén, Papp László 
második olimpiai aranyérme, Szé-
kely Éva úszásban és Keleti Ágnes 
tornában megszerzett olimpiai bajnoki 
címei, valamint az 1936 utáni elsô pó-
lóelsôség. A helsinki olimpia sokáig 
titokban tartott árnyoldala volt, hogy 
az ÁVH hatalmas küldöttséggel kép-
viseltette magát Helsinkiben. Az állo-
mány hivatásos tagjai mellett nagyon 
sok sportolót, sportvezetôt, edzôt, sôt, 
tudósító újságírókat is beszerveztek, 
kényszerítve ôket arra, hogy saját csa-

pattársaikról, tanítványaikról jelent-
sék a diktatúra számára érdekes dol-
gokat.

A kimagasló olimpiai szereplés --– 
amellyel Magyarország a harmadik(!) 
helyen végzett az összesített érem-
táblázaton –-- tovább erôsítette a társa-
dalom sportszeretetét. A sportolók 
minden korábbinál nagyobb népsze-
rûségnek örvendtek, kedveltségük a 
leghíresebb színészekével, énekeseké-
vel vetekedett. Különösen nagy figye-
lem övezte az olimpiai bajnok lab-
darúgó-válogatott szereplését, amely 
félelmetes menetelésbe kezdett. Az 
1952-es olimpiai gyôzelem után közel 
két éven át nem szenvedett vereséget. 
1953-ban megnyerte az Európa-baj-
nokság elôdjének számító Európa 
Kupát, Rómában, a saját pályáján 
kiütve a gyôzelemre pályázó olaszokat. 
Ugyanebben az évben, november 25-
én került sor „Az évszázad mér-kôzé-
sének” titulált Anglia-Magyarország 
meccsre, amelyen lenyûgözô játékkal, 
6:3-ra gyôztünk a Wembley-stadion-
ban. A meccs „visszavágóját” 1954 
tavaszán rendezték meg Budapesten, 
ahol a reváns vágyával pályára lépô 
angolok megsemmisítô, 7:1-es veresé-
get szenvedtek. Ezek után az egyete-
mes közvélemény szemében egyértel-
mûen a magyar válogatott volt a 
Svájcban rendezendô világbajnokság 
esélyese. A vb-re utazó nemzeti csa-
patunk egészen a döntôig menetelt, és 
bizony az NSZK elleni döntô elôzetesen 
könnyebbnek tûnt, mint a Brazília el-
leni negyeddöntô és a címvédô 
Uruguay elleni elôdöntô, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy a cso-
portmeccsek során már játszottunk a 
nyugatnémetekkel, és 8:3-ra lemosták 
ôket Puskásék.

A végeredmény mindenki számára 
ismert: 3:2-re az NSZK gyôzött, így 
szertefoszlott a világra szóló diadalba 
vetett remény. A világ kétségtelenül 
legjobb csapata sajnos nem lett vi-
lágbajnok. Igazi sokkhatás volt ez a 
rádiók elôtt ülô millióknak itthon. A 
sokk mértékét jól jelzi, hogy bô fél 
évtized elképesztô terrorja és megfé-
lemlítésre alapozott politikája ellenére 
ezrek özönlötték el a pesti utcákat és 
kisebb zavargások törtek ki. Kirakatok 
üvegeit zúzták be, villamosokat boro-
gattak fel a vereség miatt csalódott 
tömegek. De megjelentek tüntetôk a 
Magyar Rádió épülete elôtt is, sôt, 
Sebes Gusztáv szövetségi kapitány 
lakásának ablakait is betörték. Csak 
több nap elteltével lett úrrá a karha-
talom a történéseken, miközben a 
válogatott játékosait a tatai edzôtá-
borból titokban, külön autókkal, egye-
sével vitték haza. Az esemény a pesti 
szlengben késôbb nem véletlenül 
kapta a „focialista forradalom” elne-
vezést, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a 
történtek messze túlmutattak egy 
egyszerû futballvereség miatti csaló-
dottságon. Egy hosszú ideje rettegés-
ben tartott, elnyomott, hallgatásra 
kényszerített nemzet fejezte ki mér-
hetetlen elkeseredését, amelyben csak 
a levezetô szelepet jelentette az 
Aranycsapat nem várt veresége, való-
jában a regnáló rezsimmel szembeni 
elégedetlenség és gyûlölet lett kife-
jezve.

A kommunista hatalom kicsinyes-
ségét jól mutatja a berni vereségre, 
majd az azt követô pesti „focialista 
forradalomra” érkezô válasz. A 
sportolók a korábban dédelgetett ked-
vencekbôl egyik pillanatról a másikra, 
üldözendô ellenségek lettek. 

(Folytatjuk)

labdarúgó-döntôjének szünetében ott 
várta ôket Rákosi üzenete: a láncos 
kutyákat mindenképpen le kell gyôzni. 
Az Aranycsapat ellenfele az 1952-es 
olimpiai döntôben Jugoszlávia volt, 
márpedig ezt az országot a kommu-
nista blokkban –-- Tito nyugatbarát 
politikája miatt –-- az imperialisták 
láncos kutyájának nevezték. Az pedig 
szintén közismert, hogy a nyugati or-
szágok válogatottjai ellen aratott gyô-
zelemért lényegesen több prémiumot 
kaptak az Aranycsapat játékosai, mint 
egy „baráti”, azaz a szocialista tömbhöz 
tartozó ország ellen aratott diadalért.

A sportsikerekkel együtt óhatatlanul 
megjelenô nemzeti büszkeséget Rá-
kosiék szükséges rossznak tekintették 
csupán, már csak azért is, mert a kom-
munizmus abnormális nézetrendsze-
rében a munkásosztály nemzetek fe-
lett átívelô hatalomátvétele volt a vég-
cél, amelyben semmi szerepe nem le-
hetett holmi nacionalista, vagy pláne 
soviniszta nézeteknek.

A kommunista Magyarországon 
meglehetôsen sajátos volt a magyar 
sport felépítése. A legnagyobb klubok 
mögött –-- hasonlóan a kommunista 
blokk többi országához –-- ott állt az 
állam minisztériumainak egyike. Ná-
lunk a belügy az Újpestet, a néphad-
sereg a Kispestet patronálta, a Vasas 
maga a párt csapata volt, az MTK 
felett pedig éveken keresztül az ÁVH 
bábáskodott. A vidéki városok sport-
klubjainak hátterében sokszor a párt-
titkárok és egyéb funkcionáriusok 
mozgolódtak, de ennél is gyakoribb 
volt, amikor a térség egy-egy jelentôs 
ipari üzeme fémjelezte az adott város 
sportegyesületét. Klasszikus példa er-
re a Rába által támogatott Gyôri ETO, 
a Videoton hátterét élvezô Székesfe-
hérvár, a helyi kohászati és vasipari 
üzemek által patronált Csepel, Ózd, 
Dunaújváros és Diósgyôr, és a bánya-
városok csapatai, azaz Dorog, Tatabá-
nya, Komló, Salgótarján és Nagyka-
nizsa. Jelentôs sportbázisa volt a 
MÁV-nak (BVSC, Debrecen, Szom-
bathely, Szolnok, Pécs, Sopron, stb.), 
valamint a postának is, de minden 
jelentôsebb gyár vagy üzem szükségét 
érezte annak, hogy valamilyen formá-
ban a sportnak is részesévé váljon.

Ezt a fajta felépítményt részben 
szintén szovjet mintára alakították ki, 
hiszen a Szovjetunióból származott az 
a struktúra, amelyet fentebb vázoltunk 
és amelynek azért akadtak egyedi, 
magyar megoldásai is. A belügyi csa-
patok például a szovjet blokk majd 
minden országában a Dinamo elne-
vezést kapták, felsôbb rendelkezésre. 
Nálunk a belügyi felügyelet alá kerülô 
Újpest az új címerében ugyan szintén 
megkapta a jellegzetes, nagy, írott D-
betût, ám a klub a Dinamo helyett az 
itthon ragyogóan csengô Dózsa nevet 
kapta. Arra is törekedni próbáltak, 
hogy a hatalom jelképeinek számító 
csapatokat, ha kell, akkor akár erô-
szakkal is, de erôssé tegyék, hiszen a 
rendszer nem engedhette meg magá-
nak, hogy reprezentáns sportklubjai a 
„futottak még” kategóriába tartozza-
nak. A kiemelt klubok az általuk kínált 
kedvezményekkel is próbálták maguk-
hoz csábítani a tehetséges, szép remé-
nyû sportolókat, gyakorta sikerrel. Az 
Újpesthez kerülve belügyi, a Bp. Hon-
védhoz szerzôdve pedig katonatiszti 
állást kaptak, utóbbi csapatnál a sorka-

Kovács Attila
/magyarforum/

1956 és a magyar 
sport I.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc igazi jelentôségét és különle-
gességét az is mutatja, hogy az élet 
minden területére hatással volt Ma-
gyarországon. Igaz ez a magyar sport-
életre is, amelyben szintén alapvetô 
változásokat hozott a forradalom, il-
letve annak leverése. Írásunkban a 
magyar forradalom sportra gyakorolt 
hatásait vesszük górcsô alá.

Már a legelején le kell szögezni, hogy 
amint a forradalom történetének fel-
dolgozását nem lehet 1956. október 
23-án kezdeni és 1956. november 4-én 
befejezni, ugyanígy a magyar forra-
dalom sportra gyakorolt hatását sem 
lehet kizárólag az említett idôszakban 
elemezni. Sportolóink helyzetét 
ugyanis alapvetôen befolyásolta a tár-
sadalom kommunista berendezkedése, 
amely egyfelôl bizonyos privilégiu-
mokat biztosított az élsportolók egy 
részének, ugyanakkor a sokak által 
irigyelt külföldi utak –-- ma már jól 
tudhatjuk –-- minden esetben a rend-
szer által kiküldött ügynökök szigorú 
megfigyelése alatt zajlottak. Ily mó-
don a sportolók sajátos helyzetüknél 
fogva az átlagembernél sokkal köny-
nyebben és mélyebben kerültek a 
rendszer által megfigyeltek, ellenôr-
zöttek közé. Ez pedig nagyon sokakat 
döntô elhatározásra juttatott akkor, 
amikor erre lehetôség nyílott --– köz-
vetlenül a forradalom leverése után.
A sport szerepe a kommunista 

Magyarországon
Magyarország 1896, vagyis az újkori 

olimpiák kezdete óta folyamatosan 
sporthatalomnak számít. Egyáltalán 
nem túlzás ez a minôsítés, hiszen k-
icsinyke ország létünkre az egy lakos-
ra jutó aranyérmek és olimpiai pontok 
terén egyaránt a világ közvetlen él-
vonalába tartozunk. A magyar ember 

számára mindig is fontos volt sporto-
lóinak szereplése, nemzetközi színté-
ren elért eredményei. Egyfajta tartást, 
nemzeti büszkeséget adott egy-egy 
kimagasló olimpiai szereplés, vagy 
éppen a legnépszerûbb sportágakban 
–- fôleg a labdarúgásban –-- elért világ-
ra szóló gyôzelmek. Különösen igaz 
volt ez a kommunizmus térhódítása, 
vagyis 1945 után.

A helyzet sajátosságát mutatja, hogy 
éppen a magyar történelem talán leg-
sötétebb idôszakához, a Rákosi-kor-
szakhoz fûzôdik a legeredményesebb 
magyar olimpiai szereplés. Az 1952-
es helsinki játékokon tizenhat 
aranyérmet szereztek sportolóink. 
Azokban a rettenetes idôkben talán 
egyedül a sport csempészett némi 
örömet a magyarság életébe. Fel-
tétlenül ki kell emelni, hogy bár Rá-
kosiék maguk is támogatták a sportot, 
ennek motivációja korántsem a nem-
zeti büszkeség erôsítése volt, ami a 
normális lett volna, számukra egész 
más okok álltak ennek háttérében. Ha-
zánkat –-- hasonlóan a többi, kommu-
nista berendezkedésû országhoz –-- 
sok tekintetben lenézték, elítélték a 
nagyvilágban. Rákosiék ezért keresték 
azokat a területeket, ahol kvázi bizo-
nyítani lehet a kommunisták felsôbb-
rendûségét. Erre remek terep volt a 
sport, amelyre úgy tekintettek, mint 
az ideológiák közötti harc egyik fontos 
színterére. Hitük szerint, ha a sport-
pályán sikerül legyôzni az „imperia-
listákat”, az jelzésértékû lehet mindkét 
fél számára, mert világosan megmu-
tatja, hogy a népi demokráciából érke-
zô sportember ugyanolyan tehetséges, 
vagy talán még tehetségesebb is, mint 
a kapitalista. Klasszikus példa erre az 
a történet, amelyet Czibor Zoltán 
mesélt, miszerint a helsinki olimpia 

A Fradi hazai pályán verte a Debrecent
Ferencváros --- Debrecen: 3-1
A házigazda kezdte aktívabban a mérkôzést, s Böde révén meg is szerezte a 

vezetést, ám elônye mindössze három percig tartott, Bobko egyenlített. A 
gólváltást követôen mindkét csapat elôtt adódtak lehetôségek, bár a szünetig a 
Ferencváros veszélyeztetett többször.

A második félidô hazai helyzetekkel indult, s egy szöglet után Dilaver pazar 
távoli lövésével a zöld-fehérek újra megszerezték az elônyt, amit Böde második 
góljával növelni is tudtak.
Újpest --- Videoton 3-4
Kevés izgalmat hozott a mérkôzés elsô 25 perce, a csapatok nem jutottak el 

helyzetekig. Ezt követôen azonban hirtelen megváltozott a meccs képe, a 
székesfehérváriak ugyanis gyorsan kétgólos elônyre tettek szert, majd még a 
szünet elôtt háromra növelték a különbséget.

A pihenô alatt az újpestiek rendezték soraikat, s óriási elánnal kezdték a 
második félidôt, melynek elején több helyzetet is kidolgoztak, s ezekbôl kettôt 
értékesítettek is, így újra nyílttá tették a meccset. A Videoton --- melyben a 
szünetben állt be az augusztus végi átigazolása után most bemutatkozó Fiola 
Attila, a válogatott védôje --- ezt követôen magára talált, Pátkai pedig még a 
hajrá elôtt kétgólosra állította vissza a különbséget, s tulajdonképpen eldöntötte 
a mérkôzést. A ráadásban Bardhi szabadrúgásból lôtt nagy gólt, de az egyenlí-
tésre már nem volt esélye az újpesti csapatnak.
Diósgyôri --- Mezôkövesd: 1-1
Haladás --- Vasas: 1-0
Az elôzô szezonban a bennmaradást az utolsó fordulóban éppen csak kiharcoló 

fôvárosi csapat idegenben eddig veretlen volt a mostani idényben, így ez a 
sorozata most megszakadt. Nem úgy mint a Sopronban “albérletben” szereplô 
Haladásé, amely továbbra sem kapott ki pályaválasztóként.
Honvéd --- MTK: 5-0
A kispestiek kezdték aktívabban a találkozót, több helyzetet is kidolgoztak, 

ezek közül hármat értékesítettek a szünet elôtt.
A folytatásban a szakadó esôben sem változott a játék képe, a Honvéd 

fölényben játszott, és további gólokkal növelte a különbséget.
Paks --- Gyirmót: 0-0
A sereghajtó és újonc Gyirmót gól nélküli döntetlent ért el a tabellán egy 

hellyel elôtte álló Paks vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 9. forduló-
jában..
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A Valeriana, 2. A 
nemesi származást jelöli, 3. Syônyi 
István, 4. A futam kényszerû leállí-
tását jelzi, 5. Sárga csuklyás, csuha-
szerû öltözéket, spanyol nevén sanbe-
nitót, 6. Zamárdié, 7. II. Szilveszter 
pápától, 8. Kölcsey Ferenc, 9. A törté-
nelmi Magyarország területének kö-
zepét, 10. Arany János, Népdalok c. 
versébôl.

E heti kérdéseink:
1. Ki írta az Óda egy csalogányhoz c. 

verset?
2. Melyik galileai hegyen történt 

Jézus színeváltozása?
3. Melyik országban található a Tana- 

tó?
4. Mikor és melyik államokból jött 

létre Nagy-Britannia?
5. Melyik angol futballcsapatot hívják 

Szarkáknak?
6. Mit jelent magyarul: rara avis?
7. Mi a neve a földrengést jelzô 

mûszernek?
8. Milyen magasan van elhelyezve a 

gyûrû a kosárlabdában?
9. Ki a zeneszerzôje a Holdfény-

szonátának?
10. Melyik ország címermadara a 

Quetzal nevû, mitikus madár? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az idôs, nagyothalló gróf késô este 

érkezik haza. A komornyik halkan 
megkérdezi:

--- Na, mi van, te vén piszok? Már 
megint a kocsmában voltál és vedel-
tél?

--- Nem, Preston. A városban voltam, 
és hallókészüléket vásároltam.

* * *
Az irodában az egyik kopasz dolgozó 

megunja, hogy mindenki a kopasz fe-
jén élcelôdik. Egyik nap, amikor az 
egyik kolléga megsimogatja a fejét, és 
így szól: „Pont olyan érzés, mintha a 
feleségem fenekét simogatnám”, cse-
lekvésre szánja el magát. Ô is végigsi-
mít a saját fején, és az mondja:

--- Most, hogy mondod... Tényleg 
olyan, mint a feleséged feneke.

* * *
Tanító néni az iskolában:
--- Marika, mit fogsz csinálni, ha 

olyan nagy leszel, mint én?
--- Fogyókúrázni!

* * *
Nem mindegy, hogy...
... helyet cserélni, vagy csehet herél-

ni.
... görbe sörény vagy sörbe görény.
.... erek között injekció, vagy ínyek 

között erekció.
... kompon állni vagy komponálni.
... víz alatt szexelni, vagy szex alatt 

vizelni.
... a falu bikája vagy a Balu fikája.
... teniszpálya vagy a pénisz tája.
... a nyomodba lépek, vagy a lépedbe 

nyomok.
* * *

--- Tudod te, mi a logika? --- kérdi a 
rendôr a társától.

--- Micsoda?
--- Na majd megmagyarázom. Van 

neked akváriumod?
--- Van...
--- Ebbôl logikusan következik, hogy 

te szereted az állatokat. Így van?
--- Így.
--- Ebbôl pedig logikusan következik 

hogy szereted a természetet, a jó éle-
tet, tehát a nôket is. Igaz?

--- Igaz.
--- Na látod, ez a logika!
Másnap a felvilágosított rendôr oda-

lép egy kollégájához.
--- Mondd, Sanyi van neked akváriu-

mod?
--- Nincs.
--- Na látod! Akkor te buzi vagy.

* * *
Két skót beszélget:
--- Hé, koma, adj egy cigit.
---  Nekem sincs!
--- Na jó, akkor most rágyújtok a 

magaméból, de holnap visszaadod! 
* * *

Londoni élményeit meséli a skót 
dudás a barátainak:

--- Ezek az angolok mind ôrültek. 
Képzeljétek, hajnali háromkor beront 
egy angol a szállodai szobámba, üvöl-
tözik, és csapkod a papucsával.

--- Szörnyû! És te mit szóltál?

Egyperces tudományA szilva nemcsak pálinkának jó...
Német kutatók szerint a szilva 

megakadályozza a vastagbélrákot! 
A berlini egyetemen nemrég elvég-

zett kutatás szerint azok az emberek, 
akik három héten keresztül, naponta 
legkevesebb hat szem szilvát, akár 
nyersen, vagy szárítva elfogyasztanak, 
megelôzhetik a csontbetegségeket, 
csökkenthetik a rossz koleszterinszin-
tet, és a vastagbélrák kialakulását is 
elkerülhetik.

Ha kicsit több szilvát eszünk a kelle-
ténél, akkor érvényesülhet ennek a 
csodálatos gyümölcsnek a hashajtó 
hatása, ami azért remek, mert a fölös-
leges salakanyagoktól megszabadulhat 
szervezetünk.

Emellett az idegrendszerünkre, a má-
junkra, a gyomorsav túltengésre, a 
gyomorfekélyre, a vesékre, és a vas-
tagbélre is gyógyítólag hat.

A szilva sötétkékes, sötét vöröses 
színét egy sajátos polifenol anyagnak 
köszönheti, amely rendkívül hatékony 
antioxidáns, ötször erôsebb, mint a 
béta karotin, ötvenszer erôsebb, mint 
az E-, és hússzor, mint a C-vitamin.

A szilvából készült finom lé, étkezés 
elôtt egy félórával elfogyasztva, nagy-
szerûen serkenti az immunrendszert, 
így védve leszünk a fertôzésektôl. Se-
gít beindítani az emésztést, megszün-
teti a székrekedést, és még a fogyókú-
rázók is bátran ihatják a szilva levét, 
hiszen megszabadít a felesleges zsír-
szövetektôl, méregtelenít. Legalább 
napi egy pohárral ajánlott meginni.
Íme, a szilva még jó néhány 

egészségvédô tulajdonsága:
Ha naponta legalább három szilvát 

megeszünk, az erôs antioxidánsok el-
távolítják azokat a hibás agysejteket, 
amelyek a memória romlásáért fele-
lôsek.

A szilva kalóriában szegény, egy 
szemben mindössze 30 kalória van, ez 
a napi-szükséglet (2 ezer kalória) 1,5 
százalékát teszi ki.

Megelôzhetôk a szívet érintô betegsé-
gek is. A szilva ugyanis zsírokban 
szegény, egy darabban 0,2 gramm ter-
mészetes zsír található, ami ráadásul 
nem is telített, amely a keringési rend-
szernek is gondot okozna.

A nyers gyümölcs tele van egészséges 
szénhidráttal, azonban vigyázni kell a 
szárított változattal, mert ebben már a 
szénhidrát mértéke igencsak magas, 
ezért óvatosan kell fogyasztani, hiszen 
hosszabb távon megemelkedhet a vér-
cukorszint.

C-vitaminban gazdag gyümölcsrôl 
van szó, a napi szükséglet 7 százalékát 
fedezi egy szilva.

Megvéd a rákos betegségektôl, mivel 
anticiánt tartalmaz, de a vérszegény-
ségben szenvedôknek is naponta kel-
lene a szilvát fogyasztani.

Megelôzhetô a nyers gyümölcs rend-
szeres fogyasztásával a cukorbetegség, 
a vesék és csontok élettartama tovább 
tarthat.

Találtak egy hatodik ízt is
Újabb ízt adhatnak hozzá az eddig 

ismert öt alapízhez nátrium-glutamát 
ennek létezése megmagyarázhatja, 
hogy miért vonzódunk legtöbben any-
nyira a szénhidrátdús ételekhez.

Hét éve volt utoljára, hogy újabb ízt 
adhattunk hozzá a repertoárunkhoz: 
ekkor derült ki, hogy az édes, savanyú, 
keserû és sós mellett képesek vagyunk 
érzékelni a nátrium-glutamátot az élel-
miszerekben külön ízként. Umamit 
érzünk például a paradicsomnál, sajt-
féléknél, spenótnál vagy a halféléknél 
is.

Úgy tûnik, most ismét ki kell bôví-
tenünk a felsorolást: az Oregon Állami 
Egyetem kutatói ugyanis sikeres kí-
sérleteket végeztek azzal kapcsolat-
ban, hogy az emberi érzékszervek ké-
pesek-e a keményítôt is külön 
érzékelni –-- írja a New Scientist.
Nem véletlenül szeretjük a szén-

hidrátokat
Nem véletlen, hogy a keményítôben 

gazdag szénhidrátok rabjai vagyunk –-
-- Juyun Lim, az egyetem kutatója 
szerint ez azért van, mert külön érzé-
keljük a keményítô ízét, éppen ezért az 
umamihoz hasonlóan ezt is fel kellene 
írnunk az öt alapíz mellé.

Az angolul csak „starchy”-nak, azaz 
nyersfordításban keményítôsnek ne-
vezett íz érzékelésére már kutatást is 
végeztek, méghozzá elég szép siker-
rel.

A keményítô összetett szénhidrát, 
sok cukormolekulából összekapcso-
lódó, úgynevezett poliszacharid, me-
lyet a táplálékkal fôként a gabo-
nafélékbôl, burgonyából veszünk föl. 
Lim szerint az ételek kutatásával fog-
lalkozó tudósok sokáig nem gondoltak 
arra, hogy a cukormolekulák láncait 
akár külön érzékelhetjük is. A nyálunk 
ugyanis ezeket a láncokat lebontja 
sokkal rövidebbekre és egyszerû cuk-
rokra, úgyhogy legtöbben úgy gondol-
ták: édesként érzékeljük a keményítôs 
ételeket.
Érzékeljük a keményítôt
A kutatás során Lim és kollégái 

különbözô szénhidrátoldatokat adtak 
az alanyoknak, akik képesek voltak 
kiérezni a keményítôféle ízt a hosszú 
és rövidebb cukorláncok esetében is.

Az ázsiaiak a rizshez, az európai és 
amerikai résztvevôk a tésztához vagy 
a kenyérhez hasonlították.

„Azt mondták, olyan, mintha lisztet 
ennének” --- mondta el Lim egy sajtó-

közleményben.
A kutatás második részében az ala-

nyoknak olyan vegyületeket adtak, 
amelyek megakadályozták, hogy a 
nyáluk lebontsa a hosszú cukorlán-
cokat –-- ekkor azonban már nem 
érezték a lisztes ízt. A kutatók ezért 
arra következtetnek, hogy a rövidebb 
cukormolekula-láncok okozzák a lisz-
tes érzetet. „Ez az elsô kutatás, amely 
kimutatja, hogy a keményítôt saját 
ízként érzékeljük” –-- mondta Lim.
Ön is tudja, milyen a kalcium íze?
Ez az eredmény is azt igazolja, hogy 

az emberi ízérzékelés sokkal összetet-
tebb lehet, mint gondoljuk.

Az új kutatás bebizonyíthatja, hogy 
képesek vagyunk érzékelni a keményí-
tôt

Sok elmélet van arra, hogy mit fo-
gunk fel külön ízként: van, aki a szén-
savas üdítôket, a vér fémes ízét, a pro-
tein alkotóelemeit is ide sorolja. Némi 
bizonyíték már van arra is, hogy a zsír-
savakat is képesek vagyunk érzékelni, 
sôt, a philadelphiai Monell Kémiai 
Érzékelés Központban Michael Tor-
doff és csapata éppen azt kutatja, 
hogy a kalcium ízét is külön érezzük-
e.

Egyelôre azonban még nem vehetjük 
fel a „keményítôs” ízt a szótárunkba: a 
következô lépés Lim és kollégái szá-
mára az, hogy megtalálják az ezt ér-
zékelô receptorokat is.

Ahhoz ugyanis, hogy egy ízt hivatalo-
san is a listára vegyenek, három krité-
riumnak kell teljesülnie: jól elkülönít-
hetô kell hogy legyen, a nyelven meg 
kell találni a saját receptorait, és vala-
milyen fiziológiai választ kell kivál-
tania a szervezetben.

MIÉRT LESZÜNK ROSSZUL, 
HA AUTÓBAN OLVASUNK?

Az autóban olvasás praktikus dolog 
(már ha nem a sofôr csinálja), hiszen 
jól kihasználható az utazással töltött 
holtidô. Sajnos azonban sokan elesnek 
ettôl a remek lehetôségtôl, mert 
egyszerûen nem bírják gyomorral --– 
szoktuk mondani. 

Pedig nem is a gyomor felelôs az 
ilyenkor jelentkezô rosszullétért, ha-
nem az agyunk. Ezért viszont nehezen 
hibáztatható szegényt, ugyanis ilyen-
kor gyakorlatilag azt hiszi, éppen 
megmérgezik.

A jelenség alapja az utazási betegség. 
Ez akkor alakul ki, amikor az agy el-
lentmondásos jelzéseket kap a hely-
zetünkrôl. Ha autóban ülünk, az egy-
ensúly-érzékelésért felelôs belsôfül 
észreveszi, hogy mozgásban vagyunk, 
viszont ha közben olvasunk, a szemünk 
csak a mozdulatlan papírt vagy kép-
ernyôt látja, amitôl akár a kanapén is 
ülhetnénk otthon.

Mivel a mozgásérzet nem kap vizuá-
lis megerôsítést, az agyunk összeza-
varodik, az ellentmondást pedig azzal 
próbálja feloldani, hogy biztosan hallu-
cinálunk, azért érzékelünk mindenfé-
lét össze-vissza. Márpedig a hallu-
cinációt leginkább valamilyen 
méreganyag okozhatja, ezért az agy 
biztos, ami biztos alapon be is indítja 
az idegmérgekkel szembeni védeke-
zômechanizmust: a hányingert.

A méreganyag kiürítésének a legha-
tékonyabb módja a hányás, amiért az 
agytörzsi hányásközpontban található 
area postrema felel, tehát az utazási 
betegség fellépésekor is ez aktiválódik. 
Az, hogy nem mindenkit visel meg 
egyformán az autóban olvasás, azért 

--- Semmit. Fújtam tovább a dudá-
mat.

* * *
A skót betér a vendéglôbe és borra-

valót ad a pincérnek.
--- Asztalt szeretne foglalni? --- kérdi 

ledöbbenve a pincér.
--- Ellenkezôleg! Ha visszajövök egy 

hölggyel, mondja azt, hogy sajnos 
minden asztal foglalt.

* * * 
Az ifjú skót házaspár Svájcba megy 

nászútra. A férj vesz egy tábla eredeti 
svájci csokoládét. Az egyik felét letöri 
és odaadja a feleségének, a másikat 
pedig gondosan visszacsomagolja.

A feleség megkérdi:
--- Minek rakod el a másik felét?
--- Jó lesz még az a gyerekeknek. --- 

feleli a férj. 
* * *

Megkérdeznek egy angol írót, hogy 
mi volt a legkedvesebb bókja, amit 
kapott.

 --- Egy skót egyszer azt mondta ne-
kem: Olyan jó a könyve, hogy alig bír-
tam megállni, hogy meg ne vásárol-
jam.

* * * 
--- Az orvos azt mondta, hogy levegô-

változásra van szükségem --- mondja a 
skót felesége.

--- Szerencséd van, drágám! éppen 
most fordult meg a szél! 

* * *
A skót álmodozva sétál Velencében. 

Egyszer csak szembetalálkozik volt 
iskolatársával:

 --- Nahát, te vagy az? --- örvendezik a 
régi barát. --- Mit csinálsz itt Velen-
cében?

 --- Nászúton vagyok.
--- Gratulálok! Nem is tudtam, hogy 

megnôsültél. És nejed ônagysága?
--- Otthon, ô már volt Velencében. 

* * *
Kohnhoz így szól a barátja:
--- Te, Kohn, annyi az adósságod... 

Ebbôl már csak úgy mászhatsz ki, ha 
hamar elveszel egy gazdag lányt.

--- Azt már nem! Ha a hitelezôim 
pénzt akarnak, nôsüljenek meg ôk!

* * * 
Lélekszakadva esik be három zsidó a 

rabbihoz: --- Képzeld rabbi, egy 
huligán meg-kergetett bennünket!

--- De miért futottatok elôle? --- cso-
dálkozik a rabbi --- Hiszen ti hárman 
voltatok, ô meg csak egyedül.

--- Mert nem tudtuk, hogy melyikün-
ket kergeti. 

* * *
Kohn hot-dogot sütöget a Bank of 

America elôtt. Odamegy hozzá Grün.
--- Te Kohn, le vagyok égve, egy 

vasam sincs, éhes vagyok. Adnál egy 
hot-dogot?

 ---- Bocs, de nem tehetem. Meg-
állapodtam a bankkal. Ôk nem sütnek 
hot-dogot, én pedig nem adok hitelt. 

* * *
A katolikus pap kérdi a rabbit:
 --- Kedves rabbi! Miért van az, hogy 

a zsidó a kérdésre mindig kérdéssel 
válaszol? 

Rövid gondolkodás után a rabbi vála-
szol:

 ---- Hát már miért ne kérdzhetne az a 
szegény zsidó?

*** 
- Rabbi, mitôl lesz édes a kávé? A 

cukortól vagy a kevergetéstôl?
- A kevergetéstôl.
- Akkor meg minek a cukor?
- Hát, hogy legyen mit kevergetni! 

***

lehet, mert különbözô mértékben tud-
juk tolerálni ezt az érzékek közötti 
ellentmondást. Azzal tudunk segíteni a 
dolgon, hogy újra és újra kitekintge-
tünk az ablakon, ezzel jelezve az agy-
nak, hogy nincs semmi gond, látod, ott 
szalad a táj, tényleg haladunk, nincs 
veszély.

Egyébként fordított esetben is hason-
lóan reagál a szervezetünk, vagyis 
amikor látjuk a mozgást, de a moz-
gásérzetünk nem igazolja vissza ezt a 
látványt, például a 3d mozi vagy a 
virtuális valóság esetében.
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kolostor, Tomar
  04:00Dallamról dallamra 

(1997 Fôvárosi Cabaret 
Bonboniére
 04:25 Dallamról dallamra

Világslágerek magyarul - 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon 
09:45 Minden tudás
10:10 Vallási mûsor 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
A legvörösebb föld (2014)  
2/2.: A levegô lovagja
 a történelmi hovatartozás 

legélesebb kérdéseit is föl-
veti – nem kevés áthal-lással 
és kapcsolódási pontokkal a 
Kárpát-medencei magyar 
kisebbség problémáihoz.
11:40 A tranzitutas (1983) 
Magyar tévéjáték
Egy félresikerült „kisem-

ber”, aki bedolgozóként há-
nyódik a filmgyártás labi-
rintusában, egy szép napon 
különös kaland közepébe 
csöppen.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Életkor

  13:40       Szeretettel Holly-
woodból
 14:10 Térkép

   14:40 Magyar gazda
 15:05 Srpski Ekran   Szerb 

nyelvûnemzetiségi magazin
15:35 Unser Bildschirm

Német nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:05 Útravaló

 Felelôs szerkesztô: Varga 
Krisztina
16:20 Hogy volt?!

  Rajz János felvételeibôl
Magyarszórakoztatómûsor

   Mûsorvezetô: Radványi 
Dorottya, Gaskó Balázs
17:15 Az én ’56-om

Magyar dokumentumfilm-
sorozat
17:25 Család-barát

  19:05          Kívánságkosár - 
válogatás
 20:00  Dallamról dallamra 

(1997) Fôvárosi Cabaret 
BonboniéreKözremûködik: 
Szacsvay László, Bilicsi Ti-
vadar, Mezey Mária, Ráday 
Imre, Tímár Béla, Váradi 
Hédi
20:30 Dallamról dallamra

Világslágerek magyarul - 
szövegíró Vándor Kálmán
Magyar zenei mûsor
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális Híradó
23:55Mindenki Akadémiája    
00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality show  Szomália

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

  01:30 Hogy volt?!   Géczy 
Dorottya születésnapjára
Szórakoztató mûsor
02:25 Vereség (1980)

  Magyar tévéfilm
 03:35 Világörökség Portu-

gáliában Alcobacaikolostor
04:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 
05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
09:20 Médiaklikk 
09:45 Tessék! 
10:05 Vallási mûsor
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Rostás Pál feltámadása 

(2014)  Veteránok
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat   Ahogy azt az ízig-
vérig közép-européer gon-
dolatot is, amely nem a má-
sik nemzet emlékeinek 
pusztításában vagy megha-
misításában leli örömét, ha-
nem megújításában és kö-
zös örökséggé nyilvánítá-
sában.
11:40 Vereség (1980)

  Magyar térévfilm
Rendezte: Várkonyi Gábor
1954. július 4-én az üzem-

dolgozói a folyó mellé kirán-
dulnak, hogy az üzemi kol-
lektíva közelebb kerüljön 
egymáshoz. A vezetôségnek 
bográcsban fô a finomság, 
míg a sört a folyóban hûtik.       
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó

  13:35 Hazajáró (2016)
  14:10 Magyar Krónika
  14:40 Család és otthon
  15:05 Slovenski utrinki
  Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria

  16:05 Hogy volt?! (2014)
 Géczy Dorottya születés-
napjára Magyar szórakoz-
tató mûsor 
17:05 Az én ’56-om  Magyar 

dokumentumfilm-sorozat
17:15 Család-barát   Felelôs 

szerkesztô: Gáspár Monika;
18:50 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
 Magyar zenés filmsorozat
Rendezte: Lengyel Zsolt
Szenes Iván szövegíró-

dalszerzô dalai, az ország 
legnépszerûbb elôadóinak 
tolmácsolásában
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  23:55Mindenki Akadémiája     
00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality show (2014)
  A kísérletMagyar tévéfilm  
Albert alkoholproblémája 

neki egyáltalán nem jelent 
problémát.

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

  01:30 Hogy volt?! (2014)
  Blaskó Pétert köszöntjük
02:25 Három boltoskisasz-

szony (1992)
Magyar tévéfilm
 04:00 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Kulturális Híradó 
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 (2016
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad 
09:40 Élô egyház 
10:05 Vallási mûsor
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Rostás Pál feltámadása 

Rendezte: Margittai Gábor
Kisebbfajta csoda történt 

kétszáz éve, 1813. október 
3-án: egy magyar huszár, 
bizonyos Rostás Pál hét 
francia lovassal és hatvan 
gyalogossal, Napóleon visz-
szavonuló katonáival vette 
föl egymaga a harcot.
 11:30 Három boltoskis-

asszony (1992)  Magyar té-
véfilm  Három nôvér törté-
nete a 20. század elején, 
akik szüleik halála után 
különbözô utakat válasz-
tanak a boldogulásra. A leg-
idôsebb testvér, Ilona vezeti 
a családi vállalkozást, a két 
fiatalabb férjhez megy és 
kikéri örökrészét. Három 
különbözô nôi sors, három 
kiváló fiatal színésznô jele-
nik meg Mihályfi Imre film-
jében.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék!

  13:45 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 
és mit érdemes kerülni? 
14:15Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)    
 A XX. század meghatározó 
történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
14:45 Kosár
15:10 Életkerék (2016)
15:40 P’amende

  Rendezte: Hidvégi Igor
16:15 Hogy volt?! (2014)

  Blaskó Pétert köszöntjük
Magyar szórakoztató mû-

sor
17:10 Az én ’56-om  Magyar 

dokumentumfilm-sorozat
17:20 Család-barát   Felelôs 

szerkesztô: Gáspár Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális Híradó
    23:55                 MindenkiAkadé- 
miája
00:25 Munkaügyek - Ir-

Reality show (2014)
  Albert kampány
Albert egy businesspárt 

színeiben elindul az érdi ön-
kormányzati választásokon.      

00:50 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Gasztroangyal
  Lovastúra 
02:25Szemüvegesek (1969)    

 Magyar játékfilm  (ff.)
Valkó, a fiatal építészmér-

nök ötven év múlva is kor-
szerû lakótelepet akar ter-
vezni.
03:45 Világörökség Portu-

gáliában  Abatalhaikolostor
Batalhavárosában található 

a világörökség részét képe-
zô Gyôzelmes Szûz Mária 
kolostora és temploma. 
04:10 Csináljuk a feszti-

vált! - Válogatás (2008)
 05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:00 Kulturális Híradó
07:35 Nótahangverseny 

(1997) Gyulán A Magyar 
Televízió által 1997-ben 
készített nótahangverseny 
mai adásában Simó Kati, 
Miklóssy József, Lovass La-
jos és Farkas Rozika nép-
szerû nótákat énekel a Vi-
harsarok zenekar kíséreté-
ben.
08:25 Német nyelvû hírek 
08:35 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28 
09:15 Itthon vagy!
09:40 Szerelmes földrajz 
Vonzáskörök (Sunyovszky 

Sylvia)
10:10 Rúzs és selyem
 Frizura-és sminktippek, 

kedvenceink kedvencei.
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Sarajevo (1940) 
Magyar film  (ff.)
Rendezte: Ráthonyi Ákos
Évát a vôlegénye, Várnay 

Miklós kapitány meghívja a 
szarajevói díszszemlére, 
melyet Ferenc Ferdinánd 
tiszteletére rendeznek.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA portrék
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
14:45 Hangvilla
15:15 Új idôk, új dalai 
15:45 Hogy volt?! (2016)
Rendezte: Varga Zs. Csaba
16:40 Szamár-sziget rabjai 

(2015) Magyar dok. film
A szicíliai maffia rettegett 

börtönszigete volt a kilenc-
venes évek végéig, koráb-
ban terroristák és banditák 
büntetôtelepe. Ma lélegzet-
elállító szépségû turistapa-
radicsom a Földközi-tenger 
közepén.
17:40 Család-barát

  19:15          Szabadság tér ’56 
(2016)
20:05Csináljuk a fesztivált! 

- Válogatás (2008)
  Rendezte: Koós György
21:00 HÍRADÓ 
21:30 A Bagi Nacsa Show 

Szerkesztô: Nacsa Kornél; 
Mûsorvezetô: Bagi Iván, 
nacsa Olivér
22:30 Munkaügyek - 

IrReality Show (2016)
  1. rész - Bakancslista
23:00 Opera Café

  23:35 Evangélium
  00:05Értsünk hozzá! (2016)   
  00:35 Útravaló

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

 01:30 Hogy volt?! (2016)   
Aradszky Lászlót köszönt-
jük szórakoztatta és szóra-
koztatja ma is a publikumot.   
02:25 Halálos tavasz (1939) 
  „Karády Katalinnal”

Ralben Edit a végzet asszo-
nya. Amikor Dr. Egry Iván 
életében elôször meglátja a 
lépcsôházban, menten bele-
szeret.
04:00 Slágertévé (1999)

Rendezte: Kalmár Tibor
05:00 HÍRADÓ 

 05:15 Angol nyelvû hírek 
05:25 Család-barát
07:00 Térkép 
07:30 Gasztroangyal 
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Minden tudás 
09:20 Profit7
09:45 Kárpát expressz 
10:15 Novum 
10:45 Térkép 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35Megálmodtalak(1943)   

Magyar romantikus film
Rendezte: Vaszary János
13:00 HÍRADÓ
13:15 Magyar Krónika
13:45 Szabadság tér ’56 

(2016)
14:35 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
15:05 Rúzs és selyem
A hazai közélet ismert sze-

mélyiségei- mindez szerepel 
a Rúzs és Selyem kínála-
tában.”
15:35 Önök kérték 
16:30 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Történetek a Magyar Arc-

hív fotográfiák, film- és te-
levíziós mûvek mellett több 
mint harminc táncos, kore-
ográfus, szakíró, zenész, fo-
tográfus, egykori és mai 
vezetôk interjúiból áll be-
vezet egy mû  születésébe, 
az elsô próbáktól a díszbe-
mutatón át a külföldi fellé-
pésig.
17:30 Család-barát

  19:00 Öt kontinens
 19:30 Szeretettel Holly-
woodból
 20:00 Gasztroangyal

   21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILMMÛ-

VÉSZET TÜKRÉBEN 
Hazatérés: Egy szabad-
ságharcos története (2006)  
Bemutatja azt az utat, ame-

lyet egy amerikai-magyar 
testvérpár tesz meg, hogy 
fényt derítsen az esemé-
nyekre, amelyek az ’56-os 
forradalom alatt és után 
megváltoztatták édesapjuk 
életét.
23:00 Bábel - Hesnával a 

világ (2012)  Harc az életben 
maradásértHárom megrázó 
történet olyan emberekrôl, 
akiknek felfoghatatlanul 
nehéz döntést kellett hoz-
niuk, hogy életben marad-
janak.
23:55 Hangvilla
00:25Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)

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

  01:30 Hogy volt?! (2014)
Szakácsi Sándorra emléke-
zünk Szórakoztató mûsor 
Mûsorvezetô: Radványi 

Dorottya, Gaskó Balázs 
02:20 Szávitri, az asszonyi 

hûség dicsérete (1979)
Bárdy György, Drahota 

Andrea Magyar tévéfilm
03:30 Magyarország, sze-

retlek! (2016)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Nagyok 
09:20 Esély 
09:45 Kék bolygó 
10:10 Vallási mûsor 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Rostás Pál feltámadása 

(2014)   Huszárkötés
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat  újra felállították 
Rostás Pál szobrát, amelyet 
az elsô világháborút követô 
impériumváltáskor az olasz 
megszállók darabjaira tör-
tek.Rostás Pálszobra jelkép 
11:35 Szávitri, az asszonyi 

hûség dicsérete (1979)
  Magyar tévéfilm   S amikor 
ez elkövetkezett, és Szat-
javan meghalt, Szávitri fel-
kerekedett, hogy megmásít-
sa az égiek ítéletét.
13:00 HÍRADÓ

  13:15 Magyar gazda
  13:40 Noé barátai
  14:10 Nagyok
  14:40 Kárpát expressz
  15:00 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:30 Ecranul Nostru

 Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:00 Zebra
16:20 Hogy volt?! (2014)

Szakácsi Sándorra emlé-
kezünk Magyar szórakozta-
tó mûsor
17:15 Az én ’56-om  Magyar 

dokumentumfilm-sorozat
17:25 Család-barát

 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás, láthatják ked-
venc énekeseiket .
 19:35 Magyarország, sze-
retlek! (2016)
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

Mûsorvezetô: Gundel 
Takács Gábor
22:30 Ridikül

  23:25 Kulturális Híradó
  23:5Mindenki Akadémiája   
  00:30     Munkaügyek - Ir-
Reality show (2014)
   Motiválj, ha tudsz
  Magyar tévéfilm
A munka kerülés a minisz-

tériumnak is szemet szúr.  
Ond pedig olyan lelkesítô, 

bizalmas és jóságos fônök-
nek próbál tûnni, hogy sose 
gyûlölték még ennyire az 
irodában.

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.

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.

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)

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

várják önöket 
az új évben is

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

MAGYAR NÔ munkát vállal. Ta-

karítás, fôzés, sütés/házvezetôi munka/ 

Sydney és környéke. Telefon: 0450 

004-223, vagy 9600-7020.

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

BENTLAKÓ GONDOZÓT KERESÜNK
Életerôs, 102 éves hölgynek bentlakó gondozóra van szüksége. 

A hölgy törékeny, látása, hallása, memóriája meggyengült, 
de egyébként jó egészségnek örvend.

A gondozó feladatai közé tartozna a háztartás ellátása, 
bevásárlás, fôzés stb. Ugyanakkor a hölgynek nincs szüksége 

segítségre zuhanyozásban, étkezésben stb.
A lakás 2 hálószobás Rockdale-ben, biztonságos épületben, 

közel üzletekhez, közlekedéshez. Parkolóhely is van.
Érdeklôdôk kérem hivjákMaree Snowdon-t 

magyarul vagy angolul a 0429 348-817 telefonszámon, 
vagy emailen mareetsnowdon@gmail.com

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

MEGHIVÓ
A Szent Erzsébet Otthon

2016. október 8-án, szombaton du. 2 órai 
kezdettel tartja

Évi Közgyülését.
Cim: St Erzsébet Otthon, 1 Symonds Rd 

Dean Park,   (St. Margaret társalgó)
A reszvétel alkalmat ad az Otthon és a 

lakók életének megismerésére.
Minden érdeklödöt szivesen látunk.


