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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke (j) és Major Balázs, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara külügyi 
dékánhelyettese, a régészeti tanszék vezetôje a díjátadó ünnepségen a Magyar 
Tudományos Akadémián 2016. szeptember 23-án. Pelczné Gáll Ildikó, az 
Európai Parlament (EP) alelnöke, aki Major Balázs kitüntetését javasolta, 
kifejtette: sokat dolgoztak azért, hogy méltó helyre kerüljön a díj, és fontos, 
hogy most a két díjazott keresztény értékeket védô, mentô munkáját együtt 
ismerik el.

Mint mondta, nemzetközi elismerésben, az EP kitüntetésében részesülhet 
Major Balázs, aki „megszállott kutató”, és munkájával a magyaroknak több 
mint egy évtizede nagy elismerést szerez. A díj révén Európa szerte még 
inkább megismerhetik a nevét és a munkáját, amely egyáltalán nem hétköznapi, 
de azt nagy szerénységgel, áldozatkészséggel végzi --- vélekedett.

Pelczné Gáll Ildikó kiemelte: remélhetôleg a kitüntetés hozzájárulhat ahhoz, 
hogy elismerjék azt a kiválóságot, amelyet Major Balázs és kutatócsapata 
képvisel.

Major Balázs a díjat átvéve kollégáinak és hallgatóinak mondott köszönetet. 
Úgy érzik, ha ott voltak Szíriában, amikor annyi támogatást kaptak a helyiektôl, 
kötelességük akkor is ott maradni, amikor nehéz idôk járnak az országra --- 
mondta.

Major Balázs arabista, régész-történész, a Szíriai-Magyar Régészeti Misszió 
alapítója és vezetôje. Szakmai munkája elismeréseképpen 2006-ban megkapta 
a szíriai Margat várának régészeti koncesszióját. A világ egyik legnagyobb 
keresztény örökségét képzô keresztes lovag vár feltárását végzô magyar 
misszió az egyedüli külföldi kutatócsoport, amely nem hagyta el Szíriát a 2011-
es harcok kitörését követôen sem.

Hölvényi György európai parlamenti képviselô, aki Kozma Imrét 
felterjesztette a díjra, elmondta: fontos, hogy a mostani díjátadó biztatás legyen 
Európa számára, hiszen amit Imre atya létrehozott, az egy európai alkotás: 
“összehozta a szentet és a profánt”, Magyarországot és Európát, valamint 
Kárpát-medencét és Európát.

Mint fogalmazott, menekülteket befogadni, amikor még áll a berlini fal, 
elmenni a háborús Délvidékre, kórházat alapítani a szükséges feltételek nélkül 
mind nagy vállalkozás, de ez csak úgy megy, ha az ember mögött ott van valaki, 
és Imre atya ezt megélte.

Az EP-képviselô szerint Imre atya egész életútja arról szól, hogy megpróbálja 
a lehetetlent, mert „van mögötte valaki, van vele valaki”, és ennek nagy 
eredményei vannak. Ebbôl ma Európában és Magyarországon óriási hiány van 
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Október 10-én Gedeon névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bende-
gúz, Dániel, Daniló, Dános, Ferenc, 
Gede, Gedô, Gida, Glenn, Hajna, La-
jos, Leó, Leon, Lionel, Samu, Sámuel 
névnapja van.
Október 11-én Brigitta névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Andor, 

Birgit, Brúnó, Celina, Cettina, Csák, 
Galina, Germán, Hont, Lajos, Mária, 
Pintyôke, Placida, Platina, Sándor, 
Szelina, Szendike, Tasziló, Tódor, Zeli-
na, Zina, Zinaida, Zinajda névnapja 
van.
Október 12-én Miksa névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Bolyk, 

Edvin, Edvina, Maximilián, Misa, Pi-
lár, Rezsô, Szeráf, Szerafin, Szerafina, 
Tirzusz névnapja van.
Október 13-án Kálmán, Ede 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ében, Ed-

gár, Eduárd, Edvárd, Edvarda, Fatima, 
Fatime, Jagelló, Jakab, Jákó, Jákob, 
Jakus, Káleb, Romulusz, Teofil név-
napja van.
Október 14-én Helén névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alán, 

Alen, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Buzát, 
Celesztina, Dominik, Domokos, Do-
monkos, Domos, Hella, Ilma, Ilona, 
Krizanta, Lívia, Liviána, Livianna, 
Trixi névnapja van.

Pesti Srácok Emlékpark nyílt 
a Józsefvárosban

Az 1956-os forradalom hôsei, a „pesti srácok” emlékére nyílt tematikus 
park a Józsefvárosban, a Horváth Mihály téren. A városrész, ahol az el-
lenállás gócpontjainak jelentôs része volt, ezzel is emlékezik a szabadság-
harc 60. évfordulójára.

Az emlékpark Október 23-ig várja az érdeklôdôket programokkal. Felidézik, 
hogyan éltek az 1950-es években a tizen-, huszonéves fiatalok, akik közül a pesti 
srácok is kikerültek. Az elsô nap például fegyverbemutatót tartottak, és törté-
nészek vezetésével rendeztek vitaestet Nagy Imre miniszterelnök szerepérôl 
az eseményekben. Majd Horányi Juli adott koncertet,  a múlt vasárap az 50-es 
évek divatját ismerhetik meg a kilátogatók, este pedig levetítik Goda Krisztina 
Szabadság, szerelem címû filmjét.

A köszönetnyilvánítás a forradalom és szabadságharc hôseinek, ez a legfon-
tosabb –-- mondta Schmidt Mária az emlékpark hivatalos megnyitóján. Az 
1956-os emlékbizottság társelnöke beszédében kiemelte: Ez az év a szabadságról 
és a büszkeségrôl szól.

A szabadságharcosok hétköznapi emberekbôl váltak hôsökké, és az 
1848-as márciusi ifjak örökösei voltak.

Az elsô lövések Józsefvárosban dördültek el 1956-ban a Magyar Rádió 
épületénél, és a forradalom sok szimbolikus helyszíne is –-- a Corvin-köz, a 
Köztársaság tér –-- a VIII. kerületben volt. A városrész csak az 1970-80-as 
évekre vált rossz hírûvé, nem függetlenül 56-tól: a kommunista diktatúra 
mindent megtett, hogy megbüntesse Józsefvárost, amely azonban ma büszke 
erre és forradalmi szerepére –-- mondta Kocsis Máté polgármester.

Kik voltak a pesti srácok?
Olyan, zömében huszonéves fiatalok, akik a szovjet megszállók ellen 

harcoltak 1956-ban.
Közülük került ki a fegyveres felkelô csoportok legtöbb parancsnoka, így 

legtöbbjük meghalt a harcokban, vagy a késôbbi megtorlás során végezték ki 
ôket.

Volt köztük, akinek apja a Horthy-renszerben katona volt, ezért volt a kom-
munista diktatúra üldözöttje, mint a Corvin köziek elsô parancsnoka Iván 
Kovács László, de olyan is, aki az „igazi” szocializmus ideájáért küzdött, mint a 
Tûzoltó utcai csoport vezetôje, Angyal István.

„Melyek a világ nagyhatalmai? Az USA, a Szovjetunió, Anglia, Franciaország 
és a VIII-IX. kerület” –-- szólt a pesti vicc 1956-ban. Arra utalt, hogy a pesti 
ellenállás fôbb pontjai itt voltak, amikor a szovjet tankok bevonultak Budapest 
utcáira. Budán a Móricz Zsigmond körtéren és a Széna téren voltak a leghe-
vesebb az ellenállás. A pesti srácok fegyverzetben és létszámban sem vehették 
fel a versenyt a szovjet erôkkel, mégis ideiglenes sikereket elértek.

Ezért lett 1956-ban a Time magazin szerint az év embere „a pesti srác”.
Egy volt közül Rácz József Sándor is, aki másodéves orvostanhallgatóként 

vett részt a harcokban. Péch (született Eckhart) Géza önkéntes sebesült-
szállítóval és három másik társukkal együtt börtönözték be, akiket mind fela-
kasztottak 1958-ban, és mind a négyen a 301-es parcellában nyugszanak.

Éppen az viselt meg a legjobban, hogy én megmaradtam. Különösen, mert a 
zárkám a kivégzôudvar fölött volt, és végighallgattam a kivégzésüket, az utolsó 
kiáltásukat. Ezt nem lehet elfelejteni –- mondta az Origónak Rácz József Sán-
dor. Mint a Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) 56-os 
tagozatának elnöke azt is hozzátette: társai emléke követeli, hogy ma is 
kiálljon az 56-os eszméért.

Major Balázs történész és Kozma Imre 
katolikus pap megkapta 
az Európai Polgár Díjat

Átadták az Európai Polgár Díjat Budapesten, az elismerést Kozma Imre 
irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke és 
Major Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet- és társada-
lomtudományi karának külügyi dékán-helyettese, a régészeti tanszék vezetôje 
vehette át.

Az Európai Polgár Díjjal kitüntetett Kozma Imre irgalmas rendi szerzetes, a 



---vélekedett.
Kozma Imre a díjat átvéve mindenkinek köszönetet mondott, aki felfigyelt 

az erôfeszítéseire. Mint mondta, mi magyarok mindig is európainak tartottuk 
magunkat, Európában élünk. „Az én Európám a kereszténységben született”, 
értékei keresztény értékek --- hangsúlyozta.

Kozma Imre római katolikus pap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat társa-
lapítója. 1989-es megalapítása óta a szeretetszolgálat kiterjedt hálózattal ren-
delkezik és az ország egyik legnagyobb segélyszervezetének számít: nyolcezer 
önkéntessel, 7 regionális szervezetben és 150 helyi csoportban végzi tevékeny-
ségét. Az Európai Polgár Díjat idén ötvenen vehetik át. Az Európai 
Parlament által 2008-ban alapított elismerést olyan kivételes teljesítményt 
nyújtó embe-reknek és szervezeteknek ítélik oda, akik hozzájárultak a közös 
megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció elômozdí-
tásához, vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak 
ki. A díjazottak a saját országukban rendezett ünnepségen kitüntetésben része-
sülnek, valamint meghívást kapnak az Októberben Brüsszelben rendezendô 
díjátadóra is.

A világ szinte valamennyi 
nemzete emlékezik ‘56-ra

Az 1956-os forradalom emlékére tartottak konferenciát Nem haltatok meg 
hiába címmel  Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (KKM). 
A konferencia idejére a minisztériumban fotókiállítást rendeztek a forradalom 
gyermekáldozatainak emlékére.

Magyar Levente, a KKM gazdaságdiplomáciáért felelôs államtitkára kö-
szöntôjében kiemelte: az 1956-os forradalom emlékezete nemcsak a magyar 
nép nemzeti öntudatában tölt be kiemelt szerepet, de a világ szinte valamennyi 
nemzete emlékszik rá.Azért is különleges emlék --- tette hozzá ---, mert ez volt 
az utolsó olyan esemény, amikor a magyar nép --- híven történelmi feladatához 
--- esélyeit nem mérlegelve szembeszállt a világ egyik legerôsebb hadseregével. 
Ugyanakkor „ha belegondolunk, hogy hányszor tette ezt meg korábban, lát-
hatjuk”, hogy az 56-os forradalom a magyar nép korábbi hôsies kiállásainak 
„méltó folyománya”. 

A konferenciát Kun Miklós történész, a Károli Gáspár Egyetem 
oktatójának kezdeményezésére a KKM, a Gál Ferenc Fôiskola és a Károli 
Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézete szervezte.Horváth Atti-
la, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Kará-
nak oktatója a forradalmat követô megtorlásokról tartott elôadásában hangsú-
lyozta e megtorlás példátlan kegyetlenségét. Ismertetése szerint az 1848-49-es 
forradalom, a Tanácsköztársaság leverése és a második világháború utáni meg-
torlások során összesen nem végeztek ki annyi embert, mint az 56-os forradal-
mat követôen. A gyilkosságok több lépcsôben zajlottak. Elsô lépésben az utcán 
nyitottak sortüzet --- tette hozzá. Mint mondta, válogatás nélkül lôtték le orvlö-
vészek az utcán lévô embereket, és volt, hogy odaterelték valahová az embe-
reket, ahol lemészárolták ôket, példaként említve a salgótarjáni és a Kossuth 
téri sortüzeket, amelyekben több százan haltak meg. Hozzátette: a legbrutálisabb 
a tiszakécskei sortûz volt, amikor vadászrepülôrôl tüzeltek a tömegre.

Horváth Attila elmondta: ezután a pufajkások ölték halomra az embereket. 
Hogy pontosan mennyit, azt nem lehet tudni, hiszen ekkortájt csaknem 
kétszázezren el is hagyták az országot. Végül leegyszerûsített, népbírósági 
eljárások során ítélték halálra „a vélt vagy valós forradalmárokat”. A halálos 
ítéletek száma hivatalosan mintegy 300, arról azonban nincs adat, hogy hányan 
haltak bele a kihallgatások során a kínzásokba, és hányan szenvedtek maradan-
dó sérülést. Emellett 23 ezer embert ítéltek hosszabb-rövidebb börtönbüntetésre. 
Az összehasonlítás végett: ma összesen 13 ezer ember ül börtönben. Horváth 
Attila kitért arra is, a megtorlás példátlan kegyetlensége mögött az állt, hogy a 
kommunista hatalom úgy vélte, 1945 után nem történt kellôen alapos tisztogatás, 
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ezért azt a forradalom után igyekeztek pótolni.

Gecsényi Lajos történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja elôadásá-
ban Ausztria és Magyarország ötvenes évekbeli kapcsolatát vizsgálta. Ismer-
tetése szerint 1955-ben megkezdôdött a két ország kapcsolatának rendezése, az 
év végére Ausztria és Magyarország a rendezésre váró 44 témakörbôl 26-ban 
megegyezett.A magyar politikai vezetés 1956 márciusában állást foglalt a hatá-
ron lévô taposóaknák felszedésérôl és a drótkerítés eltüntetésérôl, májusban 
határozatot hoztak a végrehajtásra, szeptemberre pedig el is készültek az 
aknazár és a kerítés eltüntetésével. Átfogó egyezmény megkötésére végül nem 
került sor a két ország között, de a határzár eltüntetése tette lehetôvé a forra-
dalom alatt és után a menekülést Magyarországról.

Gecsényi Lajos szólt arról is, hogy a forradalom idején Ausztria rengeteget 
segített gyógyszer- és élelmiszer-szállítmányokkal, és azzal, hogy koordinálta 
és biztosította a nyugati országokból érkezô szállítmányok eljutását Budapestre. 
A követség budai épülete valóságos nemzetközi elosztó központtá vált, ahonnan 
magyar orvosok javaslata alapján juttatták a szükséges helyre a gyógyszert.

Kassai Ildikó, a kiállítás projektvezetôje elmondta, azért a gyermekáldoza-
tokról rendeztek kiállítást, mert rajtuk keresztül lehet a leginkább érvényesen 
megmutatni a forradalom leverésének kegyetlenségét. Hozzátette: a forrada-
lom és az azt követô megtorlások során meggyilkolt gyermekek számát máig 
nem lehet tudni, a dokumentumok egy része ugyanis elveszett, más részüket 
szándékosan eltüntette a kommunista hatalom. A konferencián Magyarics
Tamás történész, Amerika-szakértô, az ELTE Bölcsészettudományi Karának 
oktatója az Egyesült Államok forradalomban játszott szerepérôl és felelôsségé-
rôl, Kun Miklós történész a forradalomhoz kapcsolódó oral historyról tartott 
elôadást, Kozma Gábor, a GFF rektora pedig a fôiskolán a forradalom kutatá-
sára létrehozott kutatási és ismeretterjesztô programot mutatta be.

Elutasította a bíróság a Golgota 
védetté nyilvánítása elleni keresetet

Elutasította a Munkácsy Mihály Golgota címû festményének védetté 
nyilvánítása miatt benyújtott keresetet hétfôn a Fôvárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság.

A közigazgatási pert Pákh Imre mûgyûjtô, a festmény tulajdonosa indította 
a Forster-központ ellen a festmény védetté nyilvánítását elrendelô határozat 
miatt.Pákh Imre a tárgyaláson felidézte: a Golgotát 1884-ben festette Munkácsy 
Mihály Párizsban, majd 1887-ben Amerikába vitték, ahol egy amerikai üzletem-
ber megvásárolta. 1988-ban vette meg Julian Beck amerikai kereskedô, aki 
1991-ben hozatta kölcsönzéssel Magyarországra kiállítás és restaurálás céljá-
ból, 1993-tól Magyarországon volt látható kiállításon. Julian Beck a képet fela-
jánlotta megvételre a magyar államnak, amely azonban elzárkózott ettôl. A 
képet 2003-ban Pákh Imre mûgyûjtô vásárolta meg és letéti szerzôdést kötött a 
kiállító múzeummal 2004-ben, 2006-ban és 2012-ben.

Pákh Imre elmondása szerint L. Simon László még államtitkárként 2013-
ban jelezte, hogy a magyar állam szeretné megvásárolni a festményt, a tulajdo-
nos akkor beszerezte a szakértôi értékbecsléseket és megállapodást kötött 
Lázár János államtitkárral, az akkori vételár 9 millió dollárról szólt.

Idôközben a Magyar Nemzeti Bank jelezte, hogy az alkotást a jegybank 
Értéktár Programjának részeként kívánja megvásárolni hatmillió dolláros --- 
több mint 1,6 milliárd forintos --- vételárért. A tulajdonos azonban kilencmillió 
dollár alatt nem volt hajlandó eladni a Munkácsy-képet. Az adásvételrôl a 
tulajdonos és a magyar állam között folyó eredménytelen egyeztetések után 
indult meg a kép védetté nyilvánítása. Ennek során egy külsô szakértô, tanács-
adó testület, a Kulturális Javak Bizottsága nem támogatta a védetté nyilvánítást, 
ám a közigazgatási eljárásában elsô fokon tavaly Októberben a Mûtárgyfe-
lügyeleti Iroda, majd idén februárban másodfokon a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elrendelte a Pákh Imre tulaj-
donában lévô festmény védetté nyilvánítását, így a képet nem lehet kivinni az 
országból. A tulajdonos emlékeztetett arra, hogy a képet 1991 óta ôrzik Magyar-
országon, a védettség kérdése mégsem merült fel 25 évig.

A mûgyûjtô jogi képviselôje szerint a védetté nyilvánítási határozat része 
volt annak az állam által kinyilvánított szándéknak, hogy a képhez áron alul 
jussanak hozzá, nem az eladó, hanem a vevô által meghatározott összegért. Ez 
kimerítheti akár a zsarolás, akár a kényszerítés tényállását, így az eljárás akkor 
sem minôsülhet jogszerûnek, ha egy hatóság határozatában ölt testet ---közölte.

A Forster-központ jogi képviselôje hangsúlyozta: a felperes beadványa nem 
tartalmaz a védetté nyilvánítással kapcsolatban releváns információkat, az 
eljárás ugyanakkor nem politikai és gazdasági célokat, hanem a közérdeket, a 
kulturális örökség védelmét szolgálja. A védetté nyilvánítás szakmai szempont-
ból indokolt volt, még ha a tulajdonosi jogok bizonyos korlátozásával is jár, ezek 
a korlátozások azonban nem egyediek és 14 ezer másik védett mûtárgy tulajdo-
nosát ugyanúgy érintik --- jegyezte meg. 

Az ítélet indoklásakor elhangzott, hogy a bíróság polgári vagy büntetôjogi 
felelôsséget nem vizsgálhatott, csak azt, hogy a kép védetté nyilvánítása 
megfelelt-e a jogszabályoknak. A bíróság emlékeztetett arra, hogy a kulturális 
örökségvédelmi törvény 2012-ig általános törvényi védelemben részesítette 
azokat a mûtárgyakat, melyeket közgyûjteményben ôriztek, azóta ez a védelem 
már csak bizonyos feltételek mellett él, ezek hiányában egyedi hatósági eljárás 
során lehet a védettséget biztosítani. A hatósági eljárásban elsôsorban azt kell 
bizonyítani, hogy az adott mûtárgy pótolhatatlannak és kiemelkedô jelentôsé-
gûnek minôsül-e és fennállnak-e a védetté nyilvánítást kizáró körülmények. A 
bíróság szerint abban a kérdésben, hogy a Golgota pótolhatatlan és kiemelkedô 
jelentôségû örökségi elemnek minôsül-e, mind a szakértôi vélemények, mind a 
szakirodalom egyetértenek. Mivel a kép ötven évnél nem régebben került az 
országba, vizsgálni kellett, hogy rendelkezik-e magyar kultúrtörténeti vonatko-
zással. Az ítélet szerint nem volt vitatott, hogy Munkácsy Mihály Magyarország 
szülötteként, magyar anyanyelvûként ért el sikereket külföldön is, magyarságát 
élete során mindvégig vallotta, Magyarország saját halottjának tekintette ôt. 

A mûvet Magyarország területén nyilvánosan bemutatták, így nem állítható, 
hogy a magyar kultúrtörténeti vonatkozás ne állna fenn.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS

Dr. Livia Tonge Principal
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Egy viccért
Az ötvenes évek humoráról kérdez a 

rádió riportere. És nekem akkor Mitró 
György, egykori kiváló úszónk jut az 
eszembe.

Európa-bajnok volt 1947-ben Monte-
Carlóban. Az 1948-as londoni olimpia 
elôtt ô mondta az eskü szövegét. A 
játékokon a 4x200 méteres gyorsúszó 
váltóban ezüstérmet szerzett. A Met-
ro-Goldwyn-Mayer filmstúdió a Tar-
zan-filmek fôszerepére, ötvenezer 
dolláros szerzôdést ajánlott neki. Ô 
azonban nemet mondott és hazajött. 
Aztán ami utána történt, megváltoz-
tatta az egész életét.
Ezerkilencszázötvenben vagyunk.
A margitszigeti sportuszoda meleg 

vizes medencéje a fiatalok nevetésétôl 
hangos. Emitt sportolók, színészek, 
operaénekesek, amott pedig, a háttér-
ben, úszni tanuló államvédelmisek. 
Emitt egymást múlják felül a jobbnál 
jobb történetek. „Gyuri, mesélj te is 
egy viccet!” –-- unszolják. Mitró szabó-
dik, aztán enged. „Tudjátok, miért 
hívják az Andrássy utat most Sztálin 
útnak?” –-- kérdezi. Nem tudják. „Az-
ért, mert az állatkertbe vezet…” Röhö-
gés. Egy ismeretlen férfi a rosszallását 
fejezi ki. „Milyen viccet mesélt az 
elvtárs?” Mitró válasza: „Nem szégyel-
led magad, hallgatózol? Menj a…” A 
férfi kikászálódik a vízbôl és odaveti: 
„Még találkozunk!”

Találkoznak is. Kis idô múlva hat-
nyolc ávéhás géppisztollyal megy érte. 
Háromhetes beutalót kap az Andrássy 
–-- akarom mondani –-- a Sztálin út 60.-
ba. Legidôsebb bátyja azonban szocde-
mes, és a báty haverja, egy szocdemes 
vezér kihozza. Taródy Zoltán alezredes, 
az úszószövetség akkori elnöke, a 
kistarcsai internálótábor parancsnoka 
az arcába nevet: „Szerencséd van, Mit-
ró, mert két évre a vendégem lettél 
volna!” Ettôl a pillanattól kezdve meg-
bélyegzett. Behívják katonának. Ott 
alázzák meg, ahol csak tudják. Késôbb 
a sportszázadban is. Aztán 1951-ben, a 
berlini fôiskolai világbajnokság elôtt 
öt válogatóversenyt megnyer. A hato-
dik elôtt Molnár György, a Magyar 
Úszószövetség akkori fôtitkára kije-
lenti: „Mitró, ha világrekordot úszol, 
akkor sem viszünk ki a vébére!” Nyer, 
de nem utazik, sôt 1950-tôl 1963-ig nem 
kap útlevelet sem. Lényegében hu-
szonhárom éves korában búcsút int a 
sportágnak.

Még egy adalék: 1955-ben nem haj-
landó békekölcsönt jegyezni. Néhány 
hónappal késôbb már nincs állása. De 
megkeményítette az élet, ezért soha-
sem adta fel. „Valami kitermelôdött 
izomlázból, sebekbôl, sárból, hóból, 
életünk gyalázatából és csodáiból, 
valami kenyérízû, ami nélkül most 
már nehéz volna meglenni” –-- ahogy 
Ottlik Géza írta. Mitró késôbb belátta, 
amit George Santayana amerikai 
filozófus így fogalmazott meg: „Ami a 
megfelelô helyen és megfelelô idôben 
erény, más helyen és más idôben ak-
kora ôrültség, mint egy vénember 
szerelme.”

Kô András
(Magyar Hírlap)

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au
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Jelenkori helyzetünkrôl, magyarságunkról ...
(Folytatás az 1. oldalról.)
A beruházás 5 millió euróba (több 

mint 1,5 milliárd forint) került, ebbŒl 
4 millió eurót (1,2 milliárd forint) az 
Orbán-kormány adott – nagyon helye-
sen, hiszen a mindenkori magyar 
kormánynak fontos feladata a külhoni 
magyarság támogatása. A „maradék” 
1 millió eurót (308 millió forint) egy 
magánszemély állta, egy egykori gáz-
szerelŒ, aki fokozatosan a leggazda-
gabb magyarok közé küzdötte fel 
magát. 

Úgyszintén szeptemberben a mezŒ-
ségi Szamosújváron átadták az önálló 
magyar szórványgimnáziumot. A ma-
gyar kormányzat 730 millió forinttal 
támogatta létrehozását. 

• A magyar kormány ingyenes 
szoftverekkel segíti az eredélyi ma-
gyar iskolákat. 107 mûködŒ intéz-
ményben 3600 szoftvert használhat 
43 030 diák: a Windows 10-et és 2016-
ot. A Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség és a Microsoft 
27 millió forintot fektetett a projekt-
be.

• Felavatták szeptember 17-én a 
felújított nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégiumot. A közel 400 éves kollé-
gium EU forrásokból a nagyenyedi 
önkormányzat és az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület példás együtt-
mûködése révén valósulhatott meg. 
Az avatási ünnepség istentiszteletén 
Kató Béla ref. püspök arról beszélt, 
hogy a magyar királyok ill. erdélyi 

fejedelmek által is támogatott kollé-
giumok azért lehetnek ilyen hosszú 
életûek, mert a hit szilárd alapjára 
lettek építve. Egyébként jelenthetem, 
hogy Kató Béla ref. püspök queens-
landi meghívását követŒen november 
elsŒ hetében meglátogatja a sydneyi 
református gyülekezetet is.

• Hans Klemm bukaresti amerikai 
nagykövetet Erdélyben történt hely-
zetfelmérŒ látogatása során Sepsi-
szentgyörgyön székely zászlóval aján-
dékozták meg. Az eseményrŒl közölt 
kép igazolta a magyarsággal szembe-
ni román politika és sajtó, valamint a 
román társadalom intoleranciáját. – 
Igazolta mindazt a magyarellenes-
séget, amit az amerikai nagykövetnek 
elmondtunk – jelentette ki Sepsi-
szentgyörgy polgármestere, Antal 
Árpád. Az eseményrŒl tudósított a 
The Washington Post is. Leírták a 
székely zászló körül kialakult felhá-
borodást, és azt is, hogy a román 
törvények nem engedik a román és 
EU-s zászlón kívül más zászló felvo-
nását, nemzeti szimbólumkénti alkal-
mazását az ott élŒ 1,2 millió magyar 
számára.

• A romániai Temesvár lesz 2021-
ben Európa egyik kulturális fŒvárosa. 
Temesvár mellett egy görög és egy 
szerb vagy montenegrói város visel-
heti még a címet. Legutóbb 2007-ben, 
Nagyszeben volt a térségbŒl Európa 
kulturális fŒvárosa.

• A nagymúltú Kassai Magyar Ipar-

iskola Magyar Örökség Díjat kapott 
szeptember 16-án. JogelŒdjét a Gé-
pészeti FelsŒbb Ipartanodát 1872-ben 
alapították, hogy „erkölcsi nevelés 
mellett oly elméleti és gyakorlati 
oktatást nyújtson a növendékeknek, 
amely képesíti Œket tanulmányaik 
bevégzése után az ügyes gépész, 
gyári mûvezetŒ és gépszerkesztŒ 
hivatását tekintéllyel és szakavatott-
sággal betölteni.” A két háborút 
követŒ történelmi idŒk az ipariskolát 
sem kímélték meg, és volt hogy csak 
szlovák nyelvû képzés folyt, de 1952-
ben önállósult az iskola magyar ta-
gozata. Az ezt követŒ évtizedeket az 
iskola hŒskorának szokás nevezni, 
mert ekkor alakult ki szellemisége, 
összetartó- és magyarságmegtartó 
ereje, amelyre az iparisták nagy 
családja ma is méltán büszke, és 
amelyet oly sokan irigyelnek tŒlük. 
Az ipariskolát Dr. Albert Sándor 
gépészmérnök az intézmény egykori 
igazgatója méltatta laudációjában, 
amit így fejezett be: „Adjon az Isten 
az immár Magyar Örökség Díjas 
Kassai Magyar Ipariskolának lehetŒ-
séget arra, hogy folytassa alkotó 
munkáját, és végzŒseinek tevé-
kenysége járuljon hozzá a felvidéki 
magyarság megmaradásához és jö-
vendŒbeli sikereinek gyarapításá-
hoz!”

• A dél-bánáti Versecen szeptember 
18-án, Herczeg Ferenc írófejedelem 
szülŒvárosában, sikeres emléknapokat 

tartottak. A megnyitón Dragana 
Mitrovic, Versec polgármestere, és 
Hajnal Jenô, a Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke köszöntötte az egybe-
gyûlteket. Ezt követŒen a városháza 
dísztermében Takaró Mihály buda-
pesti író, irodalomtörténész rendha-
gyó irodalomórája következett Her-
czeg Ferenc írói pályáját ismertetve.

• Példaértékû és átlátható a magyar 
kormány által 50 milliárd forinttal 
támogatott vajdasági gazdaságfejlesz-
tési program a Prosperitáti Alapít-
vány kezelésében. A keret nagy ré-
szét hitelprogram teszi ki, 30 milliárd 
forintos összeggel, a maradék 20 
milliárd, vissza nem térítendŒ állami 
támogatás. Idén öt, 2017-ben és 2018-
ban pedig további 7,5–7,5 milliárd 
forint vissza nem téritendŒ támoga-
tást osztanak szét. A programot a 
kormány a Vajdasági Magyar Szö-
vetséggel közösen valósítja meg. A 
projektben a hangsúlyt a mezŒgazda-
ságra, turizmusra, valamint a kis- és 
közepes vállalkozások fejlesztésére 
helyezik. A cél pedig az, hogy megál-
lítsák, ill. visszafordítsák a fiatalok 
külföldre vándorlását.

• Hasonló a kárpátaljai magyarság 
gazdasági megerŒsítését célzó 30 
milliárd forintos gazdaságfejlesztési 
program is. A projekttel kapcsola-
tosan, Brenzovics László a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
elnöke kijelentette: a program bein-
dításával a magyar kormány ismét 
tanújelét adta annak, hogy nem enge-
di el a kárpátaljai magyarság kezét a 
mostani rendkívül nehéz helyzetben, 
és támogatja abban, hogy a közösség 
meg tudjon maradni szülŒföldjén. Ezt 
egy soha nem látott mértékû gazda-
ságfejlesztési programmal teszi, 
amelynek a lebonyolításával a 
KMKSZ-t bízta meg. 

• Kárpátalján Balog Zoltán az 
emberi erŒforrások minisztere a ka-
rácsfalvai Sztojka Sándor Görögka-
tolikus Líceum szeptember 17-én tar-
tott ünnepségén arról szólt, hogy a 
magyar kormánynak fontos, hogy a 
magyarok szülŒföldjükön boldogul-
hassanak. Ezért támogatta 291 milló 
forinttal a NagyszŒllös közeli líceum 
új létesítményeként a tornaterem, 
tanúszoda és diákotthon megépítését.

• A magyar kormány emellett tá-
mogatja Beregszászon a II. Rákóczi 
Ferenc Magyar FŒiskolát, és fenn-
tartja Erdélyben, Nagyváradon a 
Partiumi Keresztény Egyetemet, és a 

szórványban mûködŒ magyar nyel-
ven tanítók, tanárok és lelkészek fize-
tését kiegészítŒ juttatásban részesíti. 

JelentŒs nemzetmentŒ szerepet tölt 
be a diaszpóra magyarságát segítŒ 
KŒrösi Csoma Sándor Program, és a 
szórványmagyarságot segítŒ PetŒfi 
Sándor Program is.  Amerikában pl. 
létezik 2011 vagy 2012 óta, 15 millió 
dolláros alapító vagyonnal, a  Friends 
of Hungary Alapítvány „a nemzeti 
összetartozás kötelékének erŒsítésé-
re.” 

Augusztusban jutott tudomásomra, 
hogy az riói olimpia kapcsán odaláto-
gató Áder János köztársasági elnök 
a braziliai magyarokkal összejŒve 
Magyar Konferencián vett részt, és 
megteremtették a magyar nyelvû 
szakoktatást az ottani egyetemen a 
Magyar Nemzeti Bank PADA (Pallas 
Athéné Domus Animae) Alapítványa 
támogatásával. 

A mi XVI. Ausztráliai Magyar Ta-
lálkozónk is szép összegû támogatást 
kap a Bethlen Gábor Alapítványtól. 

Magyarországon a baloldali ellenzék 
a kedvezŒ fejleményeket nem a gaz-
daságpolitika eredményének, hanem 
inkább a vakszerencsének tartja, és 
múlandónak nyilvánítja. Sokallják a 
szórvány és diaszpóra magyarság 
támogatására fordított összegeket, és 
kevésnek ítélik a dolgozók számára 
juttatott béremeléseket, mert így – 
mondják – a Nyugathoz történŒ fel-
zárkozásunk csak illuzió marad, s 
ezért hagyja el az országot oly sok 
képzett fiatal.

*
Értekezésemmel nem törekedtem 

össznemzeti képet nyújtani a magyar 
gazdaságról és a határon túli magya-
rok számára nyújtott teljes méretû 
támogatásokról. Csupán azt kívántam 
érzékeltetni, hogy a jelenlegi nemzeti 
kormány ezideig talán a legnagyobb 
készséggel igyekszik az országot nö-
vekvŒ pályára állítani, s emellett a 
Magyar Alkotmány szellemében és 
értelmében gondoskodni kíván a tria-
noni trauma folytán a határokon túl-
ra, és a diktatúrák miatt a nagyvilág-
ba került magyarság megmaradásá-
nak gondjaival járó feladatok orvoslá-
áról.

(Elmondta Kardos Béla, a NSW-i 
Magyar Szövetség tb. elnöke, 2016. 
szeptember 25-én a Sydneyi Magyar 
Házban rendezett Kaszinó ebédet 
követŒ elŒadáson.)

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.
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OKTÓBERI VETÉSEK
(Részlet)
A pusztulás, az enyészet, a halál szel-

lemének szárnysuhogását halljuk e 
szóból: Mohács! Nemzetünk nagy tra-
gédiájának egyetlen szóba tömörített 
szimbóluma, végzetes századok kiin-
dulópontja. Ezeknek a szomorú évszá-
zadoknak egyik leggyászosabb napja 
lett 1849. október 6-a. E gyászos emlé-
kû napon az aradi vár árkában tizen-
három honvédtábornok életét oltja ki 
egy tôlünk lélekben, érzésben, nyelv-
ben idegen uralkodóház zsarnoki ön-
kénye.

Amikor herceg Windischgrätz Alfréd 
tábornok 1848-ban átlépte Magyaror-
szág határát, azt hitte, hogy tulajdon-
képp csak karhatalmi feladatai lesz-
nek és munkájának tetemes részét 
rendeletek, felhívások és kiáltványok 
fogalmazásával töltötte. A Honvédelmi 
Bizottmány tagjait és a magyar kor-
mánybiztosokat ,,törvényen kívüliek-
nek és földönfutóknak” nyilvánították. 
Kijelentették azt is, hogy azok, „akik a 
pártütô kormánytól akármi csekély 
parancsot elfogadni vagy annak enge-
delmeskedni merészelnek, rögtönitélô 
bíróság által tüstént kivégeztetnek.”

Pozsonyban Kempen altábornagy ké-
sôbb az osztrák csendôrség elsô fô-
felügyelôje, Pápán gróf Althann al-
ezredes örömmel élt a lehetôségekkel 
és megkezdte a ,,vértanúgyártást”. 
Mindent összevéve azonban ezidôtájt 
Magyarországon kevesebb embert vé-
geztek ki, mint Olaszországban. Az 
olaszországi kegyetlenségek közt a 
legkirívóbb a bresciai volt, amelyet a 
hesseni választófejedelem törvény-
telen fia, báró Haynau Gyula rendelt 
el. Annak ellenére, hogy 1849. április 
22-én Haynau kegyetlenkedéseivel az 
osztrák kormány is kénytelen volt fog-
lalkozni, Ferenc József a megvert 
Windischgrätz és báró Welden tábor-
szernagy helyére új fôparancsnoknak 
nevezi ki a magyarországi hadsereg 
élére a táborszernaggyá elôléptetett  
tömeggyilkos Haynaut.

Mihelyt Haynau Pozsonyba ér, meg-
kezdôdnek az akasztások. Lipótvár 
védôi közül Mednyánszky alezredest 
és Gruber századost végezteti ki, majd 
a lelkes pozsonyi evangélikus pap, 
Rázga Pál következik. Haynau méltó 
segítôtársa Susan vezérôrnagy, aki a 
nagyigmándi fôhadiszálláson megbo-
toztatja a kócsi és a tatai református 
papot, a bánhidai plébánost,a csák-
berényi református és katolikus papot 
pedig agyonlöveti.

Az aradi vértanúkról Haynau elôször 
Radetzkynek szóló levelében tesz em-
lítést. ,,Törvényes királyuknak nem 
adták meg magukat, mert lázadó ve-
zérek, számszerint 11-en, féltek hogy 
felkötettem ôket” – írja, majd meglepô 
fordulattal a következôképp zárja le-
velét: ,,A föld népe mindenhol jó-
indulatú, csak eddig a forradalmárok 
félrevezették, és rettegésben tartották 
szegényeket – ha néhányszázat felköt-
nek és agyonlônek, nyugalom lesz.”

 Egy másik levelében pedig így ír: ,,A 
lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és 
minden cs. és kir. tisztet, aki a forra-
dalmárok szolgálatában állt, agyon 
fogok lövetni, gyökerestôl kiírtom a 
gazt, és egész Európának példát fogok 
mutatni, hogyan kell bánni a láza-
dókkal és hogyan kell a rendet, nyu-
galmat és békességet egy évszázadra 
biztosítani. A magyarok háromszáz év 
óta mindig lázadók, csaknem vala-
mennyi Habsburg király idejében tör-
tek ki forradalmak. Én vagyok az az 
ember, aki rendet fog teremteni. 
Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon 
százakat, mert ismert szilárd meg-
gyôzôdésem, hogy ez az egyetlen mód 
intô példát szolgáltat minden jövendô 
forradalomnak.”

1849. október 6-án 13 magyar tábor-
nok halt mártírhalált, mert hittek ab-
ban, hogy csak szabad nemzetnek van 
értelme és jövôje. E hôs katonák már-
tíromságát úgy viselte a magyar 
nemzet, mint nagyszerû példaadást, 
tudván, hogy a mártírok szelleme 
erôsebb az elnyomók erejénél, és 
elôbb-utóbb legyôzi azokat 

Míg ôk bitófán véreznek el, fajtánk 
legtisztább hajtása, a magyar paraszt 
idegen földön, egy idegen uralkodóház 
családi érdekeiért ontja hiába vérét. 
Az elesettek és meg nem született 
magyarok helyét pedig elfoglalja a 
ránk uszított idegen népek szapora 
tömege. 

A kivégzett 13 honvédtábornok élet-
áldozata csak egy megrázó stációja 
volt a magyar mártírok hosszú sorá-
ban. Hédervári Kont 30 nemese épp-
úgy egy idegenvérû zsarnok uralkodó 
áldozata, mint Hunyadi László, vagy a 
Wesselényi féle alkotmányvédô szö-
vetség tagjai, s az eperjesi hóhér, 
Caraffa által legyilkolt magyarok.

A 13 honvédtábornokkal nem zárult 
be a magyar mártírok végtelen soroza-
ta. Az 1919-es proletárdiktatúrában az 
idegenvérû terrorkülönítmény pa-
rancsnoka, Szamuelly Tibor akasz-
tatta, gyilkoltatta a magyar veze-
tôréteg legjobbjait, mint a Habsburgok 
teljhatalmú tábornoka, Haynau. Tör-
ténelmünk másik gyászosabb korában, 
1945–46-ban a szintén idegenvérû Rá-
kosi Mátyás végezte el a magyarirtást, 
Kádár János vérszomjas és gyalázatos 
bosszúja viszont remélhetöen az utolsó 
történelmünkben, mikoris az áldo-
zatokra oktber 6-án szintén emlékez-
nünk kell.

Major Tibor

Juhász Gyula: 

Vértanúink
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol: 
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek! 
Hittel, reménnyel, mert most kél a 

nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb! 
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen. 
Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak; 
Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövôt teremt: 
Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér, 
Egyenlôség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen. 
Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind 

rokon. 
Ó magyarok, ti élô magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog 
Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon, 
Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott. 
A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei. 
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

Wass Albert

A bujdosó imája

Uram, ki fönt az égben / lakozol a 
fényességben, / gyújtsd föl szent 
tüzedet / az emberek szívében.
Az emberek agyára / áraszd el 

bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végbôl van az élet.  

Arasznyi kis idô csak, / mely ajtódig 
vezet.

De elôre csak a jó visz, / a gonosz 
vissza vet.  

Legyen megint az ember
képedre alkotott! / Utálja meg már 

egyszer / mit maga alkotott.
Romlandó kincsekért / ne törje 

magát senki. / Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát. / Derût és 
békességet. / Mit el nem fúj az orkán

s rontó tûz meg nem éget.
Gôgbôl és gyûlöletbôl / mindent, mit 

föltalált: / vedd ki Uram kezébôl
a keserû pohárt.

Rémségek éjszakáját / váltsad föl 
virradatra. / Az emberi világot / 

szebbre és igazabbra.
Hogy törvények közt az elsô

a szeretet legyen.
Üljön jóindulat / a kormányszékeken.

Az igazság elôtt / hajoljon meg a 
fegyver / s élhessen szabadon

e földön minden ember. / És legyen 
egy akol. / És egy legyen a pásztor.

Növelj pásztorbotot / virágzó 
rózsafából. / S ha mindeneket szépen
elrendeztél ekképpen: / a népek közt, 

Uram / nekem is van egy népem.
Ha érdemét kegyednek / a 

szenvedéssel méred, / úgy egynek 
sincsen annyi / szent jussa, mint e 

népnek. / Mások bûnéért is
ôt verte ostorod. / Sok súlyos nagy 
keresztet / szó nélkül hordozott.

Legjobb fiait vitte mindég a 
Golgotára / s jótettének soha,

csak bûnének volt ára. / Uram, adj 
békességet / a Kárpátok között!

Sehol még földet annyi / könny s vér 
nem öntözött.

Sehol még annyi színes / nagy álom 
nem fakadt / s árvábbak prófétáid

sehol sem voltanak.
Sehol annyi virág / és sehol annyi 
bánat. / Szeresd jobban, Uram,

az én szegény hazámat!
Bár megtagadta tôlem / a békét s 

kenyeret: / engem sújtasz, Uram,
amikor ôt vered.

Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!

Szánd meg Uram Isten / Attila 
nemzetét.

Adj békés aratást / sok vérvetés 
nyomán. / Nyugodjék meg kezed

gondverte otthonán.
S ha áldásod e földön / elért kicsinyt, 

nagyot: / jussak eszedbe én is,
ki bujdosó vagyok.

A Kárpátok alatt, / ahol apáim éltek,
rendelj ki nekem is / egy csöndes 

menedéket.
Csak akkora legyen, hogy / elférjek 

én s a béke.
Nézzen az ablakom / patakra, fára, 

rétre.
Kenyér mellé naponta / 

jusson egy szál virág
s láthassam, amint Téged

dicsér egy új világ... / Uram, ki fönt 
az égben / lakozol fényességben,

hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.



Kilencvenöt elsô évfolyamos hallgató 
ünnepélyes diákká avatásával nyitotta 
meg a 2016-2017-es tanévet a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Fôiskola Beregszászon.

A beregszászi református templom-
ban tartott ünnepségen elmondott ün-
nepi beszédében Orosz Ildikó, a fô-
iskola rektora ismertette a 
felsôoktatási intézmény eltelt egy 
évben elért eredményeit, és vázolta az 
új tanévre kitûzött céljait, jelezve, 
hogy befejezéséhez közeledik két új 
kollégium és egy sportkomplexum 
építése, valamint egy gyümölcster-
mesztési kísérleti telep és magashegyi 
kutatóállomás létesítése. Mint hangsú-
lyozta, az idén nagyon keresettek vol-
tak a fôiskola végzôsei, ami elsôsorban 
annak köszönhetô, hogy mintegy 200 
pedagógus távozott külföldre a kárpát-
aljai magyar iskolákból, és 80 állás-
helyet még nem sikerült betölteni.

A szakember aggasztónak nevezte a 
kárpátaljai magyar oktatással kapcso-
latos demográfiai adatokat, kifejtve, 
hogy idén csak 711 végzôs került ki a 
kárpátaljai magyar iskolákból, pedig 
11 évvel ezelôtt 2442-en kezdték el az 
elsô osztályt. Elmondása szerint a 
bonyolult ukrán érettségivizsga- és 
felvételi rendszer miatt a kárpátaljai 
magyar iskolák végzôseinek nagy 
része nem is próbálkozik azzal, hogy 
ukrán felsôoktatási intézménybe fel-
vételizzen, hanem magyarországi 
egyetemekre, fôiskolákra nyújtja be a 
felvételi kérelmét. Ez a tendencia 
érvényes az ukrán érettségizôkre is, 
hiszen több tízezer ukrán diák tanul a 
szomszédos országok egyetemein --- 
tette hozzá.

Orosz Ildikó elmondta, hogy jelenleg 
1081 hallgatója van a Rákóczi-fôisko-
lának. Közlése szerint a tanévet 95 
elsôs diák kezdi el, akik közül 50 ma-
gyar tannyelvû iskolákból, 42 kárpá-
taljai ukrán tanintézetekbôl, három 
pedig belsô ukrajnai területekrôl 
érkezett. A fôiskola keretein belül mû-

ködô felsôfokú szakképzési intézetben 
90-en kezdik meg tanulmányaikat --- 
tette hozzá. A Rákóczi-fôiskola rektora 
bejelentette, hogy --- a magyar kor-
mány támogatásának köszönhetôen --- 
idén elôször fognak ösztöndíjat fizetni 
az elsô évfolyamos diákoknak, míg a 
levelezô hallgatók tandíját elengedik. 
Orosz Ildikó beszédét Márton Áron-
tól, Erdély püspökétôl vett idézettel 
zárta, amely szerint „Akik ôrhelyen 
állnak, éber figyelésre és megsokszo-
rozott munkára vannak kötelezve”, 
hangsúlyozva, hogy „nagy a felelôssé-
gük azoknak, akik itthon maradnak, 
mert ôrhelyen állnak”.

A tanévnyitó ünnepségen átadták a 
beregszászi fôiskola által alapított 
Rákóczi-díjat, amelyet évente egy-egy 
külföldi és kárpátaljai személynek 
ítélnek oda. Idén a kitüntetést Nasz-
vadi György, a Magyar Nemzeti 
Bank fôtanácsadója kapta a Rákóczi-
fôiskola és a kárpátaljai magyar tan-
nyelvû oktatás fejlesztése érdekében 
kifejtett tevékenyégéért, valamint 
Milován Sándor, a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
tiszteletbeli elnöke --- kárpátaljai 1956-
os elítélt --- közéleti-politikai tevékeny-
ségének elismeréseként.

* * *
Genetikai felfedezést tett lehetôvé a 

jeges vizes kihívás elnevezésû 2014-es 
internetes jótékonysági kampány, 
amelyben világszerte ismert és isme-
retlen emberek öntötték magukat 
nyakon egy vödör jéghideg vízzel és 
tettek pénzbeli felajánlást.

Az összegyûlt 115 millió dollárt az 
ALS gyógyíthatatlan idegrendszeri be-
tegség kutatására fordították. Az ame-
rikai ALS Egyesület közleménye sze-
rint a kutatóknak sikerült 
azonosítaniuk egy gént (a NEK1-et), 
amely hozzájárul a kór kialakulásához 
–-- írta a BBC News.

Az annak idején sok kritikát kapott 
kihívásból befolyt összegbôl hat kuta-
tási projektet finanszíroztak. Egyikük, 

a MinE az örökölt ALS eddigi legát-
fogóbb kutatása, amelynek eredmé-
nyeit a Nature Genetics szaklap leg-
frissebb számában tették közzé.

A kutatásban 11 ország több mint 80 
tudósa kereste, melyek a kockázatot 
hordozó gének az érintett családoknál.

„A felfedezéshez vezetô bonyolult 
genetikai elemzést a rendelkezésre ál-
ló ALS-minták nagy száma tette lehe-
tôvé” –-- mondta Lucie Bruijn, az ALS 
Egyesület szóvivôje.

A NEK1 gén azonosítása után a tu-
dósok kidolgozhatják a gyógyításhoz 
szükséges génterápiát.Noha az ALS-
betegek csak 10 százaléka szenved a 
kór örökölt formájában, a kutatók úgy 
vélik, a gének az esetek sokkal na-
gyobb százalékában játszanak szere-
pet.

A 2014-es kihívás idején több mint 17 
millióan töltötték fel nyakonöntôs vi-
deóikat a Facebookra és adakoztak, 
köztük Matteo Renzi olasz minisz-
terelnök, George W. Bush volt ame-
rikai elnök, Bill Gates informatikai 
mogul, Mark Zuckerberg Facebo-
ok-vezér, Jeff Bezos amerikai mág-
nás, Tom Cruise és Matt Damon 
film-sztárok, Steven Spielberg film-
rendezô, Katy Perry, Shakira, Tay-
lor Swift és Justin Bieber popsztá-
rok, Usain Bolt, David Beckham és 
Neymar sportolók, Kate Moss szu-
permodell.

Az ALS okozta izomsorvadás miatt 
teljesen lebénult világhírû brit elméle-
ti fizikus, Stephen Hawking helyett 
gyerekei vállalták a kihívást.

A hongkongi nôk és férfiak élnek a 
legtovább a világon: a 2015-ös adatok 
szerint a hongkongi nôk születéskor 
várható átlagélettartama 87,32 év, a 
hongkongi férfiaké pedig 81,24 év.

A japán népjóléti minisztérium több 
országra és Hongkongra kiterjedô 
adatai szerint a hongkongi nôket a ja-
pánok követik 87,05 évvel, a spanyol 
nôk a ranglista harmadik helyén 
állnak 85,58 évvel, utánuk dél-koreai 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

A trianoni 
ceremónia

1920-ban a trianoni békeszerzôdés 
elfogadhatatlansága miatt lemondott 
békedelegáció helyett vitéz Dr. Be-
nárd Ágostot és Drasche-Lázár Al-
frédot jelölték ki az aláírásra. Az aláí-
rók június 3-án érkeztek meg versail-
lesi szállásukra, és másnap mindössze 
negyedórás ceremónia után délután 
fél ötkor Benárd után -aki állva írta alá 
--- Drasche-Lázár írta alá a szerzôdést.

Dr. Benárd Ágost az orvosi diploma 
megszerzése után belgyógyász és se-
bészgyakornok volt. Az elsô világhábo-
rú kitörésekor bevonult és összesen 
ötven hónapot töltött a harctéren, mint 
katona orvos. A háború végén már a 
gyôztes ôszirózsás forradalom ellen 
fegyveres szervezkedésbe kezdett. 
Amikor a Károlyi kormányt a kommu-
nisták megbuktatták Benárdot már 
másnap elfogták és halálra ítélték. A 
végrehajtás elôl sikerült elszöknie és 
Bécsben csatlakozott a helyi magyar 
ellenforradalmi erôkhöz. Politikai pá-
lyafutása a Tanácsköztársaság bukása 
után kezdôdött.

A trianoni rablóbéke tizedik évfordu-
lóján Dr. Benárd így fogalmazott:

„Síri csendben fogadtak és általános 
ügyelem közepette foglaltuk el a he-

lyünket... A ceremónia mester elôször 
hozzám lépett és felkért írjam alá a 
békét. Udvariasan hellyel kínált --- 
Prenez place, Excellence! (foglaljon 
helyet excellenciás uram) --- Merci 
beaucoup monsieur (nagyon köszönöm 
uram) ---- válaszoltam amint visszauta-
sítottam a nekem átnyújtott dísztollat 
is és állva, szinte oda sem nézve fél-
vállról a szálló asztalán talált, és ma-
gammal hozott rozsdás, puha faszárú 
tollal írtam alá a békeszerzôdést, majd 
családi pecsétes gyûrûmmel megpe-
csételtem... EGÉSZ MAGATARTÁ-
SOMMAL DOKUMENTÁLNI AKAR-
TAM, HOGY A REÁNK KÉNYSZE-
RÍTETT ALÁÍRÁSNAK A MAGAM 
RÉSZÉRÔL EGYÉBB FONTOSSÁ-
GOT NEM TULAJDONÍTOK, EZT 
NEM ÜNNEPÉLYES AKTUSNAK 
HANEM RÁM NÉZVE SZEMÉLY 
SZERINT, ÉS ELSÔSORBAN NEM-
ZETEMRE NÉZVE RÁNK KÉNY-
SZERÍTETT ÉS ÍGY MINKET NEM 
KÖTELEZÔ, MEGALÁZÓ AKTUS-
NAK TEKINTETTEM.”

A ceremónia részleteirôl a Neuve 
Freie Presse párizsi lap így számol be:

„Millerand (francia miniszterelnök) 
délután negyed ötkor jelent meg a 
Nagy-Trianon csarnokában és lassan 
helyezkedett el Wallace amerikai 
nagykövet és lord Darby között. Egy 
szolga bejelentette, hogy a meghatal-

mazott magyar miniszterek megér-
keztek. A teremben csönd állott be.
Benárd Ágost és Drasche-Lázár 

Alfred követ a számukra kijelölt 
asztalhoz léptek... Millerand lassan 
beszélt de határozottan és biztosan. 
Magyarország képviselôi nehéz elha-
tározással felemelkedtek helyükrôl, 
Benárd miniszter fehér kesztyûjét az 
asztalra dobta, a pergament felé hajolt 
és aláírta a nevét. Drasche-Lázár ülve 
írta alá a nevét. Ezután következtek a 
többi meghatalmazottak elsôben Wal-
lace, utána lord Derby. Ezután nem a 
legendás béke tollszárral írták alá a 
szerzôdést. Valamennyi delegátus a 
saját maga töltôtollát vette elô a 
zsebébôl, kivéve Millerand, akinek a 
titkára nyújtotta át a tollat. Négy óra 
negyvenegy a béke aláírásával elké-
szültek. A ceremónia húsz percig 
tartott.

A Nagy Trianon kapuja elôtt kettôs 
sorban széles sisakú katonák álltak. 
Parancsszavak hangzottak el bajo-
nettek cikáztak, francia katonák tisz-
telegtek a két magyar megbizott elôtt, 
akik autójukban elrobogtak.
S ezzel Magyarország sorsa ---

egyen-lôre- megpecsételtetett” --- 
írta a francia lap tudósítója.
VESSZEN TRIANON!!

Kroyherr Frigyes
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(85,5 év) és svájci (85,2 év) társaik 
következnek a sorban.

A japán nôk 1985 óta álltak a várható 
átlagélettartamot jegyzô globális lista 
élén, mígnem 2011-ben, a fukusimai 
földrengés és szökôár évében a hong-
kongi nôk megelôzték ôket. Egy évre 
rá azonban visszaszerezték a megtisz-
telô címet, amely most ismét a hong-
kongiakhoz került.

A hongkongi férfiak után az izlandiak 
és a svájciak állnak a listán 81 évvel. 
Ôket a japán férfiak követik 80,79 év-
vel, majd a szingapúriak következnek 
80,4 évvel.

A japán nôk születéskor várható át-
lagélettartama egy év alatt 0,22, a fér-
fiaké 0,29 évvel nôtt. A két nem átlag-
élettartama közötti különbség 2014-hez 
képest 0,07 évvel csökkent, tavaly 6,26 
év volt.

A japán adatok a tárca szerint az or-
vosi ellátás és gyógyszeres kezelés 
fejlôdését tükrözik, ami hozzájárult a 
rákbetegségek túlélési rátájának javu-
lásához.

A Dél-Koreára, Spanyolországra és 
Svájcra vonatkozó adatokat a 2014-es 
mutatókra alapozták.

A KSH 2015. évi adatai szerint Ma-
gyarországon a nôknél 78,61, a férfiak-
nál 72,09 volt a születéskor várható 
átlagos élettartam.

* * *

Az Európai Bizottság olyan tervezetet 
készül bemutatni novemberben, 
amelynek értelmében csak vízummal 
vagy elôzetes elektronikus beutazási 
engedéllyel (ETIAS) léphetnének be 
harmadik országbeli állampolgárok az 
Európai Unió területére --- olvasható 
az Euractiv brüsszeli hírportál friss 
ösz-szeállításában.

Az Egyesült Államok által 2009-ben 
bevezetett elektronikus utasregisztrá-
ciós rendszerhez (ESTA) hasonlóan az 
ETIAS-on keresztül benyújtott kérel-
mek elbírálása is díjköteles lenne. 
Egyes források szerint ebbôl akár évi 
2 milliárd euró is befolyhatna az uniós 
költségvetésbe. Elôzetes elektronikus 
regisztrációra kizárólag azoknak a 
harmadik országbeli állampolgároknak 
lenne szükségük, akik vízummentesen 
utazhatnak be a schengeni övezet tag-
államaiba. Kivételt jelentenének azon-
ban az unió egységes belsô piacához 
hozzáférô országok polgárai.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy 
ha az Egyesült Királyság uniós kilé-
pésérôl (Brexit) szóló tárgyalások so-
rán a szigetország kormánya úgy dönt, 
hogy a továbbiakban a belsô piacnak 
sem akar részese lenni (ennek fejében 
ugyanis nagy valószínûséggel engedé-
lyeznie kellene az EU-polgárok további 
szabad munkavállalását), akkor a brit 

állampolgároknak is fizetniük kellene.
A tervek szerint az utasnyilvántartási 

rendszer területe nem a brit uniós biz-
tosnak jelölt Julian King alá fog tar-
tozni. Annak ellenére sem, hogy Jean-
Claude Juncker, az Európai Bizottság 
elnöke neki szánta az unió biztonsá-
gáért felelôs portfóliót. Az ETIAS-ért 
egyes hírek szerint Dimitrisz Avra-
mopulosz migrációügyi uniós biztos 
lenne felelôs.

Név nélkül nyilatkozó francia illeté-
kesek azt közölték, hogy a tervezetnek 
a biztonsági vonatkozások mellett az 
uniós költségvetés befoltozása is fon-
tos célja. Az amerikai beutazáshoz 
szükséges elektronikus engedély 14 
dollárba kerül, 13,8 millió utas után 
193,2 millió dollár folyt be tavaly a 
hivatalos adatok szerint.

Az Európában tervezett rendszer en-
nél számottevôen több pénzt hozna. Az 
öreg kontinens a világ legnépszerûbb 
turistacélpontja, a Turisztikai Világ-
szervezet azt írta friss kimutatásában, 
hogy 2015-ben 602 millióan látogattak 
Európába. Brüsszeli becslések szerint 
ebbôl mintegy 30 millióan vízummen-
tesen léptek be valamelyik schengeni 
tagállamba. Szakértôk szerint az évti-
zed végére ez a szám 39 millióra nô-
het.

Ha 13 euróban határozzák meg a ké-

relmek elbírálásának költségét, az 
évente több mint 500 millió eurót 
tenne ki. Az Euractiv egyik forrása 
azonban azt mondta, hogy ennél jóval 
magasabb is lehet a díj összege: pél-
dául 50 euróval számolva 2020-ra 
évente akár 2 milliárd is befolyhatna 
ebbôl az uniós büdzsébe, amelynek 
bevétele jelenleg mintegy évi 145 
milliárd euró.

* * *
Sokan megtapasztalhatták, hogy a ku-

tya morog, ha ijesztô, fenyegetô hely-
zetbe kerül. Az ELTE Etológia Tanszék 
kutatóinak korábbi vizsgálatai szerint 
a morgás olyan akusztikai komponen-
seket tartalmaz, amelyek pontosan 
utalnak az eb testméretére ellenséges-
kedés, például egy csont ôrzése köz-
ben. Idônként azonban elôfordul, hogy 
a kutya a saját testméretérôl kom-
munikált információt manipulálja, 
ami egyébként nem könnyû.

A tanszék kutatói publikációjukban --
– az evolúciós szempontból átütô ered-
mény a rangos Animal Cognition szak-
lapban jelent meg –-- arról számolnak 
be, hogy a világon elsôként sikerült 
kutyán kimutatni: az egyed annak 
megfelelôen módosítja a testméretérôl 
szóló hanginformációt, hogy mekkora 
fenyegetettséget él át. Azaz, a kutyák 
képesek arra, hogy manipulálják a 
testméretükrôl adott információt. A 
vizsgálatok bizonyították azt az elkép-
zelést is, hogy a kutyák jobban félnek a 
férfiaktól, mint a nôktôl, mert a na-
gyobb termetû férfihoz nagyobb fe-
nyegetettséget kapcsolnak.

* * *
A félelem klímájának kialakításával 

akarják erôsíteni a muszlimok elleni 
gyûlöletet a dzsihádisták Európában. 
Abban bíznak, hogy emiatt még több 
muszlim válik szélsôségessé, ami –-- a 
szintén szélsôséges ellenreakciókkal 
együtt –-- polgárháborúhoz vezethet a 
kontinensen. A Die Welt által idézett 
francia iszlámkutató, Gilles Kepel
szerint a terroristák végsô célja egy 
kalifátus létrehozása Európa romjain. 

Ebben a dzsihádisták az európai 
nagyvárosok külsô kerületeinek kiáb-
rándult muszlim fiataljaira támaszkod-
nak, akik a magas munkanélküliség és 
a kirekesztettség miatt reménytelen-
nek érzik az életüket.

Ezért különösen fogékonyak az isz-
lám szalafista, nyugati értékekkel 
szemben ellenséges irányzatát hirdetô 
hitszónokok gondolataira. Kepel sze-
rint a legtöbben nem biztatnak erô-
szakra, de sok csalódott fiatalt a nyu-
gati nézetek elutasítása a 
frusztrációval kiegészülve erôszakos 
irányba sodor.

A professzor szerint a mérsékelt 
iszlám többséget –-- akiket a szélsô-
ségesek a Nyugathoz hasonlóan ellen-
ségüknek tekintenek –--- képviselô 
muszlim értelmiségnek, vallási és kö-
zösségi vezetôknek lenne feladata, 
hogy fellépjenek vallásuk szélsôséges 
képviselôi ellen.

Ezt sokan meg is teszik, de hangjukat 
gyakran nem hallani annyira, ameny-
nyire kéne --- mondta Kepel.

* * *
Temesvár lesz 2021-ben Európa 

egyik kulturális fôvárosa, miután az 
illetékes zsûri az bánsági város pro-
jektjét nyilvánította gyôztesnek Ro-
mániából.

A bukaresti kulturális minisztérium-
ban jelentették be a pályázatok elbí-
rálásának eredményét Steve Green

zsûrielnök és Corina Suteu román
kulturális miniszter jelenlétében. 
2021-ben ugyanis romániai város lesz 
Európa egyik kulturális fôvárosa, a 
címre tizennégy város pályázott az 
országból. Közülük választották ki de-
cemberben a négy döntôst, Temesvárt, 
Kolozsvárt, Nagybányát és Bukares-
tet.

2021-ben Románia mellett egy görög 
város, valamint az EU-tagjelölt Szerbia 
vagy Montenegró egy települése visel-
heti a címet.

Legutóbb 2007-ben volt „román” vá-
ros, Nagyszeben Európa Kulturális 
Fôvárosa (EKF).

* * *
Nincs könnyû helyzetben az, aki meg 

szeretné tudni, melyik a világ legél-
hetôbb városa. Idén két ranglista jött 
ki, a Merceré Bécset hozta ki elsô 
helyezettnek, az Economist Intelligen-
ce Unité pedig az ausztráliai Melbour-
ne-t. Most egy harmadik rangsor jött 
ki, amelyet Koppenhága vezet.
A fenntarthatóság is fontos
A Metropolis Magazine a saját listája

összeállításakor elôször egy 65-ös cso-
portot vizsgált, amelyet a szerkesztôk 
állítottak össze. A kutatócsoport ezu-
tán 25-re, majd 10-re szûkítette a listát 
olyan kritériumok alapos vizsgálata 
alapján, mint a lakhatás, a közlekedés, 
a fenntarthatóság vagy a kultúra. Ez 
alapján lett náluk elsô helyezett idén a 
dán fôváros.

Koppenhága esetében a közösségi 
szolgáltatásokat, a környezetvéde-
lemhez való hozzáállást és a közle-
kedési infrastruktúrát dicsérték a ma-
gazin munkatársai. Különösen a bicik-
lizést emelték ki, ami egy átlagos 
dánnak már a mindennapok részévé 
vált. A koppenhágai bringakultúráról 
az Origo utazás rovata is beszámolt 
egy helyszíni riportban, itt olvashatja.

A dán fôvárost Berlin követi a rang-
listán, amelynek a technológiai iparra 
gyakorolt vonzerejét, valamint a meg-
fizethetô lakbérekre vonatkozó szabá-
lyozását emelték ki. A harmadik Hel-
sinki lett, ahol szintén a lakhatási költ-
ségek leszorítását hangsúlyozták 
erényként.

Amint az alábbi összehasonlításból 
látszik, az eltérô módszertan ellenére 
azért van átfedés a három ranglista 
között.
Az elsô tíz helyezett
1. Koppenhága, 2. Berlin, 3. Hel-

sinki, 4. Szingapúr, 5. Bécs, 6. To-
kió, 7. Oslo, 8. Melbourne, 9. To-
ronto, 10. Portland

* * *
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Az MVSZ és politikai 
környezete, 

kronológiája 1989–2000
Bakos István könyvének gerincét 

képezi a „Kronológia 1989–2000”, 
amely a Magyarok Világszövetsége 
történetét az ország történetébe 
ágyazva, gyakran a világeseményekre 
is kitekintve adja. 

Tizenegy év, amely hazánk történe-
tének korszakváltó fejezete. A könyv 
az évtized minden esztendejének 
külön fejezetet ad, könnyen követhetŒ 
naptári sorrendben vezeti az olvasót, 
és ad lehetŒséget visszalapozni a ke-
resett idŒre.

Folytatjuk rövidítve a könyv ese-
ménynaptárát, amely fŒként a kor-
szakváltó világpolitikai változásokat 
jelezte. 

Jelen számunkban az 1991-es évben 
végbement magyarországi változás 
fontosabb eseményeit jegyezzük is-
mét a könyv nyomán, kivonatosan.

 – 1991 –
Február
7-én AuMÉ Csapó E.: Év eleji látó-

határ Nem igaz, hogy a nyugati dip-
lomácia hozta létre a Szovjetunió 
térdre rogyását. EllenkezŒleg min-
dent elkövetett, hogy megvédje a ke-
leti hatalmi partnert az élet termé-
szetes rendjének ítéletétŒl.

Március
7-én AuMÉ Csapó E.: Demokráci-

át! De milyent?  Magyarországon 
azoknak a demokráciájától és azok-
nak a liberalizmusától kell félteni az 
országot, akik a kommunizmus kivált-
ságosai voltak.

Április
1-én Megszûnik a Varsói SzerzŒdés 

katonai szervezete.
9-én Duray Miklós, az Együttélés 

elnöke bécsi sajtóértekezletén úgy 
nyilatkozott, hogy a szlovákiai ma-
gyarság helyzete rosszabb, mint a 
kommunizmus idején volt, a szlovák 
közéletben erŒsödik a nacionalizmus 
és az idegengyûlölet.

18-án AuMÉ Csapó E.: A szellem 
terroristái Az urbánusok végre 
szabadon üldözhettek minden gondo-
latot, ami egy kicsit is más volt, mint 
az övéké.

19-én Prágában létrejön a Közép-
európai Egyetem. Alapítója Soros 
György, az egyetem tevékenysége új 
közép-európai vezetŒk nevelése.

21-én Elengedik Lengyelország 33 
milliárd dollárnyi nyugati adósságá-
nak felét: 30%-ot feltétel nélkül és 
azonnal, 20%-ot feltételekkel; 1994-
ben.

23-án A márciusi szovjet népsza-
vazás eredményére támaszkodva a 
kilenceknek a Moszkva melletti Novo-
Ogarjevó-i elnöki nyaralóban elfoga-
dott nyilatkozata egy új szövetségi 
szerzŒdés alapelveit körvonalazza. 
Egyszersmind elismerik a másik hat 
tagköztársaság jogát a kiválásra.

Május 
19-én Népszavazáson Horvátország, 

86,4%-os részvétel mellett, a résztve-
vŒk 94,2%-ával a függetlenség mellett 
döntött.

Június 
12-én Boross Péter belügyminisz-

ter az államtitkok körébe tartozónak 
minŒsíti a III/III-as ügyosztály adata-
ira vonatkozó nyilvántartásokat ad-
dig, amíg a parlament nem hoz 

döntést. 
19-én 15 óra 01 perckor Viktor 

Silov altábornagy, a szovjet Déli 
Hadseregcsoport parancsnoka, az 
utolsó távozó szovjet katona, civilben, 
diplomata-útlevéllel elhagyta Magyar-
ország területét a záhony–csapi határ-
állomáson.

20-án AuMÉ Béke és fegyverek A 
hódítás gazdasági módszerei nagyobb 
szerepet kapnak ma, mint fegyveres 
módszerei. Csapó Endre vezércikke

26-án Miután Baker amerikai kül-
ügyminiszter Belgrádban 21-én dek-
larálja, hogy az USA Jugoszlávia egy-
ségében érdekelt, Horvátország és 
Szlovénia egyidejûleg egyoldalúan 
kinyilvánítja függetlenségét.

27-én A jugoszláv szövetségi hadse-
reg megszállja Szlovéniát.

28-án Budapesten aláírják a KGST 
megszûnésérŒl határozó okmányt.

Július 
1-jén Prágában, az érdekeltek – ma-

gyar részrŒl Antall József miniszter-
elnök – aláírják a Varsói SzerzŒdés 
megszüntetésérŒl szóló dokumentu-
mot.

Az év folyamán kirobbant délszláv 
háború elŒl, mintegy húszezer hadkö-
teles vajdasági magyar fiatal, és to-
vábbi húszezer más korosztályba 
tartozó férfi, nŒ és gyerek menekült 
Magyarországra.

Augusztus
20-án A pápa beszédében kitért a 

Gorbacsov ellen elŒzŒ nap elkövetett 
puccsra, és kifejezte reményét, hogy 
a demokrácia kibontakozását már 
semmiképpen sem lehet megállítani 
Oroszországban.

17–24 USA, ITT-OTT találkozó, 
Magyar Hét a Reménység Tavánál 
(Lake Hope) A közgyûlés elhatározta, 
hogy a Magyar Baráti Közösség tel-
jes jogú tagként belép a Magyarok 
Világszövetségébe azzal az elvárással, 
hogy a Világszövetség végbeviszi de-
mokratikus újjáalakulásának megkez-
dett folyamatát.

24-én Mihail Gorbacsov lemond 
az SZKP KB fŒtitkári tisztségérŒl. Az 
SZKP mûködését felfüggesztik, va-
gyonát zárolják. – Testületileg le-
mond a szovjet kormány. A testület 
helyébe, ideiglenes jelleggel a Szov-
jetunió népgazdasága operatív irá-
nyításáért felelŒs bizottsága lép. — 
Fölgyorsult a tagköztársaságok kivá-
lása. A Balti országok után, aug. 24-én 
kikiáltja függetlenségét Ukrajna, 
amit a hó végéig sorra követ Bela-
rusz, Tadzsikisztán, Grúzia, Moldávia, 
Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgízia, 
Üzbegisztán...

Szeptember
6-án A Szovjet Államtanács elisme-

ri a balti államok függetlenségét. 
14-én Kirobban a horvátországi 

háború. A támadó jugoszláv haderŒ-
vel szembeszállnak az ország függet-
lenségéért harcoló horvát rendŒrök 
és fegyveres önkéntes csapatok.

17-én A balti államokat felveszik az 
ENSZ-be. 

19-én AuMÉ Délszláv agónia CsE 
Megbukott egy olyan Európának a 
terve, aminek a közepét a peremek 
fogva tartják, Európán kívüli hatal-
mak szövetségében.

Október
3-án AuMÉ CsE Az emigrációnak 

van még feladata. A magyar nép 
szorgalmas és bizakodó, de eredmé-
nyes csak akkor lesz, ha megkapja 
felemelkedése feltételeit.

17-én AuMÉ CsE: Hejszlovákok 

Az internacionalista máz alatt fel-
erŒsödött szláv nacionalizmus színre 
lépett.

24-én AuMÉ CsE: A forradalmat 
be kell fejezni Itt áll elŒttünk a belsŒ 
ellenség, amely nem húzódott vissza 
a szovjet csapatokkal.

November
7-én AuMÉ CsE: Kötelességeink és 

feladataink  Adjunk hangot minden 
fórumon annak, hogy az elképzelt 
közös európai házban már ne érvé-
nyesülhessenek a háborús zsákmá-
nyolás törvényei.

8-án Amerikai Magyar Hírlap heti-
lap hírt ad Tôkés László amerikai 
körútjáról, és közli Dr. Pungor Ernô 
meghívó levelét az 1992. aug. 19–21-
én tartandó Magyarok III. Világkong-
resszusa elŒtt, aug. 14–18 között a 
MTA, MVSZ által rendezendŒ a Ma-
gyarok szerepe a világ természettu-
dományos és mûszaki haladásában c. 
III. Tudományos Találkozóra.

21-én AuMÉ CsE: Magyar Balkán-
politika egykor és most  A nagyhatal-
mak azt a békét féltik, amit gyûlölet-
magból vetettek.

21-én Bukarestben az alkotmányozó 
nemzetgyûlés elfogadja a Romániát 
egységes nemzetállamnak deklaráló 
új alkotmányt. 

22-én A visegrádi hármak (Lengyel-
ország, Csehszlovákia és Magyaror-
szág) parafálják társulási szerzŒdésü-
ket az Európai Közösséggel.

December
1-jén Az ukrajnai népszavazás ke-

retében megrendezett kárpátaljai 
referendumon 78%-os igen született 
a terület (ruszin/rutén) különleges 
önkormányzati státusáról. Ezen belül 
Beregszász járás lakossága 81%-ban 
(a szavazók több, mint 90%-a!) Ma-
gyar Autonóm Tartomány létrehozása 
mellett szavazott.

A magyar–szlovén alapszerzŒdés 
aláírása.

3-án Az Országgyûlés elfogadja a 
törvényt az 1996. május 11-tŒl október 
4-éig megrendezendŒ világkiállítás-
ról. 

6-án A magyar–ukrán alapszerzŒdés 
aláírása, amely nagy vitákat váltott ki 
hazánkban; az Országgyûlés csak 
másfél év múltán ratifikálja.

7-én  A magyar–orosz alapszerzŒdés 
aláírása.

8-án Az orosz, ukrán és belorusz 
államfŒ a Breszt melletti Belovezs-
szkaja Puscsa-i kormányrezidencián 
lezajlott (késŒbb minszkiként jelzett) 
találkozójának határozata alapján a 
Szovjetunió, mint a nemzetközi jog 
alanya és mint geopolitikai realitás 
többé nem létezik. Egyidejûleg dekla-
rálják a Független Államok Közössé-
gének, mint valamiféle szláv nemzet-
közösségnek a létrehozását (Triszlá-
via).

10-én A hollandiai Maastrichtban 
az Európai Közösség 12 állama – az 
1987-es Egységes Európai Törvény 
nyomán – megköti az Európai Unió 
alapszerzŒdését (Maastrichti Nyilat-
kozat). Ennek értelmében 1993. jan. 
1-jétŒl 1999. jan. 1-jéig közös pénz- és 
bankrendszert hoznak létre (... az új 
európai pénz neve euro lesz).

11–12-én A Magyarok Világszövet-
sége rendkívüli küldöttközgyûlése 
Budapesten az Agro Hotelben.

Idézetek Somogyi Balázs (MBK, 
USA) beszámolójából: Komlós Attilá-
ék nagyon gyorsan, sietve hívták 
össze a közgyûlést, amelyen mintegy 
425 regisztrált küldött vett részt... 

December 11-én, szerdán került sor a 
találkozó „fórum-nak titulált és behe-
mót nagyságúra sikerült program-
jára. Mintegy nyolcvan résztvevŒ ka-
pott szót... KésŒ estig, a végkimerü-
lésig hallgattuk egymást; kb. tizenegy 
személy nem is juthatott szóhoz, az 
idŒ rövidsége miatt. 

A december 12-i program, egy ideig 
átláthatatlanul összetettnek tûnt. A 
találkozó e nap vált közgyûléssé. Reg-
gel lemondott az elnökség és átadta 
mandátumát a közgyûlésnek. Szinte 
észrevétlenül gördülékennyé, „olajo-
zottá vált az összejövetel munkája... 
12.30 és 14.30 között a három jelölŒ-
bizottság (kárpát-medencei, magyar-
országi és nyugati) összeállította az 
öt–öt tagból álló jelöltlistákat. A köz-
gyûlés kibŒvítette a belföldi (magyar-
országi) és a nyugati listát. Minden 
jelölt rövid életrajzi vallomást tett a 
gyûlés résztvevŒi elŒtt. A szavazásra 
jogosultak tizenöt elnökségi tagjelöl-
tet választottak ki az összes jelöltet 
tartalmazó listáról. A közgyûlés eb-
ben az idŒben mûködött a legfedd-
hetetlenebbül; az eljárás valóban de-
mokratikus és meghökkentŒen fe-
gyelmezett volt. A délután folyamán 
a közgyûlés egyhangúan, közfelki-
áltással Csoóri Sándort választotta a 
Világszövetség elnökéül. Este tíz óra 
körül hirdették ki az eredményt. 
Azért oly késŒn, mivel a közgyûlésnek 
döntést kellett hoznia a fŒtitkár sze-
mélyét illetŒen. Pillanatok alatt érzé-
kelhetŒvé, szinte tapinthatóvá vált a 
feszültség a teremben. A nyugat-eu-
rópaiak nem akarták Komlós Attilát 
megbízni, a Kárpát-medenceiek pedig 
ragaszkodtak hozzá. Végül Csoóri 
Sándor javaslatára a marosvásárhelyi 
Kincses Elôd kapott fŒtitkári meg-
bízást, Komlós Attila pedig ügyveze-
tŒ alelnök lett. A közgyûlés a kanadai 
Tôkés Istvánt és az amerikaiak közül 
engem [Somogyi Balázst] választott 
be az elnökségbe. Gorka Pál, Anglia; 
B. Szabó Péter, Svájc; Zolcsák 
István, Brazília képviselték a nyuga-
tiakat az ideiglenes elnökségben. .... 
véleményem szerint, a december 11-
12-i közgyûlés várakozáson felüli 
eredményességgel mûködött. (ITT-
OTT 1992/1. sz.)  

12-én Oroszország ratifikálja a 
Szovjetunió megszûnését kimondó 
minszki nyilatkozatot.

14–15-én Az MDF Országos Gyûlé-
sén erŒsödik a népi-nemzeti szárny; 
ügyvezetŒ elnökké Für Lajost, alel-
nökökké Csurka Istvánt és Lezsák 
Sándort választják.

16-án Aláírják az Európai Közösség 
és a visegrádi három köztes-európai 
állam (Lengyelország, Csehszlovákia, 
Magyarország) társulási szerzŒdését. 

20-án Brüsszelben megtartja ala-
kuló ülését a NATO 16 tagállama és 
kilenc Közép-és kelet-európai ország 
részvételével létrehozott Észak-atlan-
ti Együttmûködési Tanács, amelyen 
hazánkat Jeszenszky Géza külügy-
miniszter képviseli.  

26-án A szovjet Államtanács for-
málisan is kimondja a Szovjetunió 
megszûnését.

***

A decemberi
közgyûlés

1991 december 11–12-én a Magya-
rok Világszövetsége rendkívüli kül-
döttközgyûlést tartott Budapesten az 
Agro Hotelben. A közgyûlés – úgy 
általában – végleges érvényû döntést 
hozhat. Sokan, akik egy eredménye-
sen mûködŒ világszövetséget akar-
tak, éretlennek ítélték meg a helyze-
tet, veszélyesnek látták közgyûlési 
rögzítés alá vetni a még csak alaku-
lóban lévŒ szervezet állapotát. Korai 
közgyûlés a szervezet  régi állapotá-
nak folytatását biztosítaná. Látni fog-
juk, hogy ez a szándék érvényesült 
mind a kormányzat, mind rendszer-
váltó régi gárda szorgalmával. 

Figyeljük meg, a kádári Világszö-
vetség már elkezdte a privatizációs 
kaméleon játékot, amikor még a párt-
állam megdönthetetlennek látszott az 
utcán járókelŒk számára. Így tudták 
kész helyzet elé állítani 1991-ben az 
Antall-kormányt.

Entz Géza államtitkár alább közölt 
toborzó levele mutatja, hogy a régi 
gárda bemenekítette magát egy tár-
sadalmi egyesületi keretbe, hogy an-
nak világszövetség számára alkal-
matlan alapszabályaihoz kötve belsŒ 
küzdelmekkel töltsön el jobb feladat-
ra szánt éveket. A széleskörû felada-
tok nem bontakozhattak ki alkalmat-
lan egyesületi korlátok között. Kisvá-
rosi kaszinózó, azonos értékrendû tár-
sadalmi réteg ilyen keretben kelle- 
mes hangulatú közegre talál.

A decemberi rendkívüli közgyûlés 
rögzítette a hogyan tovább kérdésé-
ben határozatképtelen állapotot, ami-
ben a szervezet mûködési rendje vég-
legesen kialakulatlan maradt, éveken 
át húzódott a három régió érdekeinek 
összehangolhatatlan érvényesülési 
harca. Az összeomlással a nyugati ré-
gió hontalanná lett, az eredeti szán-
dék nagyobb dicsŒségére.

A kormányzat szerepe
A miniszterelnöki hivatal politikai 

államtitkára Entz Géza válogatott 
személyek részére küldött meghívója 
a Magyarok Világszövetsége decem-
beri rendkívüli közgyûlésére.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Magyarország és a világ magyarsá-

ga közötti kapcsolatrendszer kiépítése 
és a megfelelŒ keretek létrehozása a 
szabad választások óta eltelt idŒszak 
megoldatlan problémája és égetŒ fel-
adata. Ezzel tisztában van a kormány, 
hasonlóan látják ezt a szétszóródott 
magyarság képviselŒi is. A pártpoliti-
kától mentes kapcsolattartás társa-
dalmi alapon szervezôdô összefo-
gás nélkül nyilvánvalóan nem lehet-
séges.

Erre a célra hozták létre a két világ-
háború között a Magyarok Világszö-
vetségét, az akkori keretek a legmeg-
felelŒbb alapot biztosíthatták a világ 
magyarsága elŒtt álló célok megvaló-
sítása érdekében. Nemzetközi vonat-
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kozásban komoly erkölcsi súlyt adhat, 
ha a magyar összefogás egy több 
mint 60 éves múlttal rendelkezŒ in-
tézmény keretében valósul meg. 

A Magyarok Világszövetségének az 
eredeti alapelvek szellemében történŒ 
újjászületése csak a múlt rendszer-
rel való gyökeres szakítás alapján 
képzelhetŒ el. Ebben az irányban 
mindeddig csak részleges és semmi-
képpen sem kielégítŒ lépésekre ke-
rült sor.

1989 nyarán a Világszövetség kivált 
a Külügyminisztérium keretei közül, 
és a korábbi tisztségviselôk egy 
köre néhány új személy bevonásá-
val független egyesületként a Vi-
lágszövetséget bejegyeztette a bíró-
ságon. Ezt követŒen a következŒ 
elnökséget választották meg: Pátkai 
Róbert, Meleghy Gyula, Dobos Lász-
ló, Juhász Gyula, Czine Mihály. Elnök 
Bognár József, fŒtitkár Randé JenŒ 
lett. ’90 nyarán Randé JenŒ nyugdíjba 
vonult, szeptember 1-jétŒl Komlós 
Attila lett a megbízott fŒtitkár. E 
nyáron választották tiszteletbeli el-
nökké SütŒ Andrást. Bognár József 
’90 decemberében lemondott, s az 
elnöki tisztség azóta betöltetlen. A 60 
tagú választmány az elmúlt idô-
szakban érintetlen maradt. A ki-
sebbségi magyarságnak a szomszédos 
országokban bekövetkezett politikai 
változások eredményeként megala-
kult szervezetei közül az elmúlt két 
év folyamán sokan a Világszövetség 
tagjaivá váltak például a Kárpátaljai 
Magyarok Kulturális Szövetsége, a 
Horvátországi Magyar Néppárt, az 
RMDSZ néhány helyi szervezete, stb.

Komlós Attila megbízott fŒtitkár 
1991. augusztus 1-jén felkereste a 
miniszterelnök urat azzal a céllal, 
hogy tisztázza a kormány és a Világ-
szövetség közötti kapcsolattartás kér-
déseit. Ez alkalommal a miniszter-
elnök kifejtette: a kormány szüksé-
gesnek és természetesnek tartja hogy 
a világ magyarsága független, párt-
politikától mentes szervezetet hozzon 
létre, és kívánatos az, hogy ennek cél-
szerû kerete a Magyarok Világszövet-
sége legyen. A kormány részérŒl a 
partneri viszony feltétele, hogy a 
rendszerváltozás a Világszövetségben 
is végbemenjen.

A Magyarok Világszövetségének 
elnöksége közleményben (Magyar 
Nemzet 1991-11-02.) jelentette be, 
hogy 1991. december 11–12-re ösz-
szehívja a Világszövetség rendkí-
vüli közgyûlését, amelynek céljaként 
a tisztújítást jelöljék meg hivatkozva 
az idŒközben bekövetkezett és a ma-
gyarság egészét érintŒ politikai válto-
zásokra. Erre a közgyûlésre a tag-
szervezeteken kívül meghívják azok-
nak a magyar szervezeteknek képvi-
selŒit is, akik nyomós politikai fenn-
tartásaik miatt a Világszövetség tevé-
kenységébe eddig nem kapcsolódtak 
be. A rendkívüli közgyûlés során az 
eddigi vezetŒség testületileg lemond. 
A közgyûlésen résztvevŒ szervezetek-
nek és személyeknek lehetŒségünk 
lesz résztvenni az Világszövetség 
jövŒjét érintŒ döntésekben.
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A Magyarok Világszövetségének 
megújulása hosszú ideje húzódik, és 
ez döntŒ akadálya a magyar–magyar 
kapcsolatok, az anyaország a hatá-
rontúli magyarság és a diaszpóra 
közti kapcsolatok építésének. A rend-
kívül rövid határidŒ ellenére is szá-
mos magyar szervezettel és személyi-
séggel már eddig is konzultálva (Né-
metországi Magyar Szervezetek Szö-
vetsége, Magyar Harcosok Bajtársi 
Közössége – Párizs, Magyarok Köz-
ponti Szövetsége – Bécs, Magyar 
Baráti Közösség – USA, Bertalan 
Imre – Washington, Szörényi Éva –
Los Angeles, Svédországi magyarok 
Országos Szövetsége és mások) meg-
gondolásra javaslom, hogy Ön (illetve 
szervezete) képviseltesse magát a 
közgyûlésen. Íly módon végrehajtható 
lenne a Világszövetsége teljes meg-
újulása anélkül, hogy új jogi és 
szervezeti kereteket kellene létre-
hozni.

Budapest 1991. november 11.
Entz Géza államtitkár
Pecsét
Mellékletek: 1. az MVSZ alapszabá-

lya, 2. az alapszabály módosító ter-
vezete, 3. az MVSZ fŒtitkárának, 
Komlós Attilának nyilatkozata, 4. 
szomszédos országokbeli magyar 
szervezetek nov. 9-i felhívása.

*
Alapszabály

vonatkozó pontjai
(1) A szövetség neve: Magyarok 

Világszövetsége. Székhelye Budapest

(2/1) A Magyarok Világszövetsége 
demokratikus társadalmi szervezet. 
Célja, hogy tevékenységével hozzá-
járuljon a külföldön és Magyaror-
szágon élŒ valamennyi magát ma-
gyarnak valló, a magyarsághoz való 
tartozását kifejezni kívánó személy 
és szervezet kapcsolatainak létrehozá-
sához és fejlesztéséhez. Támogat 
minden olyan törekvést, amely a kül-
földön élŒ magyarok között a magyar 
nyelv és kultúra, a magyarságtudat 
megŒrzését, fejlesztését szolgálja. 
Ilyen jellegû tevékenységet maga is 
kezdeményez.

(2/2) 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 
a Magyarországon 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.

(3/1) A Magyarok Világszövetségé-
nek tagja lehet minden olyan szerve-
zet és magánszemély, amelyik, illetve 
aki elfogadja a szövetség célkitû-
zéseit, s feladatainak megvalósítá-
sában közremûködni szándékozik.

(4/1) A Magyarok Világszövetségébe 
belépni kívánó személy vagy szerve-
zet belépési nyilatkozatát az elnök-
séghez juttatja el, amely dönt annak 
elfogadásáról vagy elutasításáról. A 
tagsági viszony az elnökség részérŒl 
kiadott elfogadó határozattal keletke-
zik.

(6/1) A tagok résztvehetnek a Ma-
gyarok Világszövetsége munkájában, 
választhatnak és választhatók a szö-
vetség szerveibe.

(6/2) A tagok tevékenységüket az 
alapszabály keretei között fejtik ki és 
tagdíjat fizetnek.

(8/2) Az elnökség törli a tagok sorá-
ból azt a szervezetet vagy személyt, 
amely, illetŒleg aki a tagdíjat két 
naptári évben – felszólítás ellenére – 
nem fizeti meg.

(11/1) A közgyûlés kizárólagos ha-
táskörébe tartozik az alapszabály el-
fogadása és módosítása.

(17/1) A titkárság a fŒtitkár veze-
tésével ellátja azokat a feladatokat, 
amelyeket a szövetség céljaival ösz-
szefüggésben a szövetség szervei 
meghatároznak.

Két megjegyzés:
Jegyezzük meg a feladatok tágas-

ságát és a tagság lehetŒ szûk körét.

Canberrai Tanácskozás
Lezsák Sándor országgyûlési kép-

viselŒ, a Lakiteleki NépfŒiskola igaz-
gatója honfitársai látogatására jött 
1991 októberében.  Dr. Pordány 
László nagykövet vendégeként részt-
vett a Második Canberrai Magyar 
Tanácskozáson, amikor az éppen idŒ-
szerû kérdéssel, világszövetség létre-
hozásának mikéntjével foglalkoz-
tunk.

Kérésünkre, a tanácskozás keretén 
belül elmondta véleményét a Magya-
rok Világszövetsége körül éppen zajló 
vitákról. Véleménye részünkre azért 
is fontos volt, mert a kormányzó Ma-
gyar Demokrata Fórum egyik alapító-
jaként a politikai életnek nemcsak 
alapos ismerŒje, de alakítója is volt.

Véleményét akkor rögzítettem, így 
most a történet részévé válik.

Lezsák Sándor 
felszólalása

Azok közé tartozom akiknek sem-
miféle kapcsolatuk a Magyarok Vi-
lágszövetségével, egyszerûen azért 
nem volt, mert pontosan láthattam 
illetve ismertem milyen kapcsola-
tokkal szálakkal szolgálja a Kádár 
rendszer törekvéseit, és hogyan hasz-
nálja ki, zsarolja azokat is, akik jó-
szándékkal kapcsolódtak, akár Anya-
nyelvi Konferenciáról akár más 
törekvésekrŒl volt szó. MeggyŒzŒ-
désem hogy ez a Magyarok Világszö-
vetsége ebben a formában alkalmat-
lan arra hogy összefogja a világ ma-
gyarságát, és szervezŒ ereje legyen 
gondolati és erŒátviteli berendezé-
seknek.

Egyetértek Csapó Endre okfejtései-
vel, véleményével, amit elŒtte – tudo-
másom szerint – sokaknak szétküld-
tek, mind atekintetben amit megálla-
pított a Magyarok Világszövetsége 
fŒtitkárával történt többszöri találko-
zása során, illetve amit a Jeszenszki 
Géza külügyminiszter úrnál tett láto-
gatása során tapasztaltakról kifejtett. 
És ezekbŒl fölerŒsíteném és szinte 
aláhúznám azokat amelyeket Csapó 
úr a Nyugati Magyarságról mondott, 
meggyŒzŒdésem hogy a Nyugati Ma-
gyarság címû lapnak semmi köze 
nincsen a nemzeti emigrációban élŒ 
magyarsághoz, és szélhámossággal 

tartom határosnak némely törekvését 
illetve jelentkezését Magyarországon. 
Másrészt azzal is egyetértek amit az 
Itt-Ott-al és az Anyanyelvi Konferen-
ciával kapcsolatban mondott.

Én most elmondanám hogyan látom, 
hogyan tudják teljesíteni súlyos törté-
nelmi feladatukat a nemzeti emigrá-
cióban élŒ szervezetek képviselŒi, 
illetve rajtuk keresztül a kint élŒ 
magyarság aktivizálható cselekvŒké-
pes része, hogy milyen szervezeti 
megoldással, technikával lehetne el-
érni azt, hogy valóban a világ össz-
magyarsága képviselje magát egy 
magyarok világtalálkozóján, világ-
kongresszusán Budapesten jövŒre 
vagy egy utána következŒ esztendŒ-
ben. Ehhez, meggyŒzŒdésem, és eb-
ben is egyetértek sok sok barátom-
mal, arra van szükség, hogy alulról a 
meglévŒ kisebb szervezetekbŒl jöjjön 
létre minden területen, Európában is, 
az Egyesült Államokban is, az ame-
rikai kontinensen és itt Ausztráliában 
az a Magyarok Szövetsége, amely 
magában – nem foglalni hanem von-
záskörzetébe, tehát nem egy erŒs 
függŒségrŒl van szó – egy laza füg-
gésben tudja egybetartani az itt élŒ 
magyarság valamennyi szervezetének 
képviselŒit.

De meggyŒzŒdésem az is, hogy 
ezzel párhuzamosan a Komlós Attila 
által vezetett Magyarok Világszö-
vetsége fel kell oszlassa magát, ki 
kell mondania, hogy megszûnt, mert 
ezzel megszûnt az a korszak, még 
akkor is, ha ez már egy utókorszak, 
amely már valamit elŒ akar készíteni, 
de a bizalmi tŒke hiányában, úgy 
tapasztalom sem Svédországban, sem 
Németországban, sem Franciaország-
ban, sem Svájcban, sem az Ameriká-
ban, Kanadában élŒ magyarok nagy 
részében támogatást nem kap, és ezt 
tudom, hiszen  Németh István Párizs-
ból hozta az ott élŒ magyaroknak az 
elhatároló nyilatkozatát, vagy Jakab-
ffy ErnŒ Stockholmból a Svédországi 
Magyar Egyesületek nagyrészének 
elhatároló nyilatkozatát, vagy pedig 
Nagy Alajos KölnbŒl a németországi 
illetve az európai Szabadságharcosok 
Szövetségének nyilatkozatát, vagy 
Svájcból, és így még sorolhatnám, 
tehát látom, hogy igen nagy erŒt kép-
viselŒ szervezetekben nincs bizalom, 
vagy pedig annyi a bizalom mind-
össze, hogy különféle feltételekhez 
kötve, hajlandók vagyunk a Magya-
rok Világszövetségének elŒkészítŒ 
munkájában addig résztvenni, amed-
dig nem érezzük úgy, hogy itt esz-
közzé válunk. De nagyon nehéz ezt a 
pontot megtalálni, felismerni. És 
jönnek itt a feltételek, hogy ne legyen 
tagja védnökségnek, vezetésnek, bár-
milyen néven nevezendŒ testületnek, 
mondjuk egy Meleghy Németor-
szágból, egy Sinor Dénes és így 
tovább, sorolhatnám  itt az ismert 
neveket. 

Az a gondom, hogy ha feltételeket 
szabunk, akkor mi azt mondjuk pél-
dául, hogy Ausztrália mond három 
nevet, lehet hogy mások vitatkoznak 
ezen, megindul egy áldatlan vita, ami 
megint nem arról szól, ami a mi 
történetünk lenne, megint másról 
beszélünk, és közben dúl körülöttünk 
a magyarüldözés, embereket ölnek, 
magyarokra lŒnek Délvidken is. Te-
hát itt egyszer s mindenkorra ki kell 
mondani, hogy megszûnt a Magyarok 

Világszövetsége. Én ebben látom a 
megoldást, és jöjjön létre egy szerve-
zŒbizottság ezzel párhuzamosan, bizo-
nyára az Ausztráliai Magyar Szövet-
ség is tud adni ehhez gondolkodó 
embert és képviseletet, és tud a többi 
terület is, és Antall József, vagy a 
köztársasági elnök hívja össze a világ-
ban szétszóródott magyarok képvise-
lŒit Budapestre egy világkongresszus-
ra, világparlamentre, hisz ilyen név is 
megfogalmazódott, hogy a Magyarok 
Világparlamentje, és így alakuljon 
meg az a Magyarok Világszövetsége, 
amely jogfolytonosságot vállal a há-
ború elŒtti Magyarok Világszövetsé-
gével elsŒsorban. (Nagy taps.)

 Komlós Attiláék arra hivatkoznak, 
és az otthoni velem vitatkozó embe-
rek arra hivatkoznak, hogy: – hát igen 
de addig is mûködni kell, hiszen 
Erdélyben, Vajdaságban és így 
tovább... de ezt megteszi a Kisebbségi 
Hivatal, ezt megteszik az erre a célra 
létrejött kormányszervek, és tulaj-
donképpen nem tesz egyebet, mint a 
Magyarok Világszövetségének régi 
apparátusát védi. Embereit munkával 
ellátva szalonképessé teszi. Erre pe-
dig nincs szükség, ismerem jól ezek-
nek az embereknek, bár személyesen 
nem, a múltját elég jó. Addig pedig 
azt a vagyont, ami fölött most rendel-
kezik a Magyarok Világszövetsége, 
azt zárolni lehet, hiszen néhány hó-
napról van mindössze szó.

Meg kell hogy mondjam ebben a 
véleményemben, ebben az álláspon-
tomban otthon nagyon sokan megerŒ-
sítenek, de nagyon sok vita van errŒl. 
Az MDF elnökségében én ezt kép-
viselem, és úgy tapasztalom, hogy 
egyre többen vagyunk, akik ezt 
képviselik, és ebben egyetért egy 
Jakabffy ErnŒ Stockholmból, egy 
Tollas Tibor MünchenbŒl, és az 
Egyesült Államokból Papp Gábor 
ClevelandbŒl, és mondjuk a vene-
zuelai magyaroknak az a része 
amelyik nem volt hajlandó kollaborál-
ni a korábbi Kádár rendszerrel, és ez 
a többség, a világban ez a túlnyomó 
többség.

Fájdalmas számomra az amikor egy 
elenyészŒ kisebbség, akár az egyik 
szélsŒségbŒl akár a másik szélsŒ-
ségbŒl, az egésznek tönkreteszi a 
hitelét, a nagy többségnek tönkrete-
szi a hitelét, a nagy többség nevét 
munkáját, évtizedes becsületes tisz-
tességes évtizedes munkáját bemocs-
kolja bemaszatolja. Meg kell adni 
azonban azt is, hogy abból a kisebb-
ségbŒl volt olyan aki jószándékból 
ment el az Anyanyelvi Konferenciára, 
mert Œ abból a magyar településbŒl, a 
nagyvilágból, ahol tanított, azért ment 
el, mert vinni akart magával valami 
értéket haza, és ott használta. Volt aki 
viszont valóban kollaboráns volt, és 
volt aki egyszerûen III/III-as ügynök 
volt ebbŒl a kisebbségbŒl. De a nagy 
többség a méltóságát megŒrizte, és a 
hitét is, ami viszont nagyon nehéz 
volt, hiszen reménytelennek tûnt, 
mint ahogy szoktuk mondani, még 
három-négy évvel ezelŒtt is, hogy 
milyen folyamat indul el Magyaror-
szágon.

 Ebben látom tehát a technikai 
megoldást, és nyilván felületes és 
elnagyolt amit mondtam az elmúlt 
percekben.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. október 9-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
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 9-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016.október 9-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2016 október 9-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

Október 30-án vasárnap de. 11 órától
Reformáció Emlékünnepi Istentisztelet és Úrvacsora Közösség.

A North Fitzroyi Magyar Református Templomban
121 St. Georges Rd Nth. Fitzroy

12 órától ebéd a Templom melletti Bocskai Nagyteremben.

Du. 1 órától közgyûlés a Bocskai Teremben
Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait a Közgyûlésre.

Október 23-án vasárnap de. 10 órától  koszorúzás 
a Carltoni Temetôben a Magyar Emlékmûnél.

Délelôtt 11 órától Ünnepi Istentisztelet 
North Fitzroyi Magyar Református Templomban.

121 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy

Délelôtt 12 órától ebéd és Megemlékezô mûsor 
a Templom melletti Bocskai Teremben. (Watkins St. bejárat.)

Mindenkit szeretettel várunk.



Gratulálni bárki jöhet” – 
Páger Antal története

(Folytatás)
„Eleget baszogat engem a baloldali 

sajtó”
„’42-ben ment a Magyar Színházban 

az én rendezésem alatt egy darab, 
aminek az volt a címe: Az elsô. Egy 
asztalost játszottam benne. Nagy siker 
volt. Zsiga, az öltöztetô szabóm egyik 
elôadáson berobban hozzám. Azt 
mondja: Itt van Szálasi egy csomó 
nyilassal. Mit csináljak? Beengedhe-
tem ôket? Mit akarnak? Gratulálni. 
Gratulálni bárkit be lehet engedni. 
Engedje be! Beengedte. Akkor láttam 
elôször Szálasit. Azt mondta: Kitartás! 
Azt mondtam: Jó estét! Hát el vagyok 
ragadtatva! Maga milyen óriási mû-
vész! Köszönöm –-- de láttam, kibon-
tanak egy fényképezôgépet. Szálasi 
odaállt mellém, és átfogta a vállamat. 
Mondom: Fotó nem lesz, kérem! Úgy 
látszik, a rágalmak nála is hatottak. 
Azt hitte, én már szôröstül-bôröstül a 
szélsôjobboldalon állok. Mondom: 
Nem, uram! Nem lesz fotó –-- és 
kibontottam magamat. Nem, eleget 
baszogat engem a baloldali sajtó, még 
az hiányzik, hogy a maga lapjában 
megjelenjek így, karöltve. Nem, ké-
rem! Ide gratulálni bárki jöhet. És 
akkor mondtam egy zsidó politikusnak 
a nevét, az is jöhet, mindenki jöhet” --– 
emlékezett vissza a színész egy riport-
ban a hetvenes években.„Párttag nem 
voltam, még csak közel sem mentem 
párthoz. A pártok jöttek felém. Ez is, 
az is. Mert nagyon népszerû színész 
voltam. Nekik volt fontos, hogy visel-
kedjenek. Például a baloldali lapok 
támadtak, oktalanul. A jobboldali la-
pok akkor megvédtek. Kaptam névte-
len leveleket sorban. Ön Szálasi ba-
rátja, maga rohadt. Kaptam a 
nyilasoktól levelet, hogy mûvész úr, 
ön zsidókkal dolgoztat a házában, 
Kozma Lajossal rendezteti be a házát. 
Hogy lehet ez?”

1942-ben még hét filmben játszik, a 
következô évben háromban, 1944-ben 
két premierje van. Politikai, propagan-
da- vagy problémafilmek nincsenek 
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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. 

köztük.
1942. december végén viszont fellép 

a Magyar Futár és az Egyedül Va-
gyunk irodalmi estjén, ahol Imrédy 
Béla és Rajniss Ferenc is beszédet 
mond. 1944. március 19-én, a német 
megszállás napján az Egyedül Va-
gyunk antibolsevista matinéján sze-
repel Kiss Ferenccel együtt. „A két 
legnagyobb magyar színész kiáll itt 
önök elé a pódiumra, és egy, az ô lel-
kük szerint készült párjelenetben tesz-
nek majd hitvallást a bolsevizmust 
legyôzô nemzeti gondolat mellett. 
Önök egy eljövendô osztály nélküli 
magyar nemzeti társadalom elôhírnö-
kei” –-- szólt a konferansz szövege.

1944 nyarán új propagandaplakát 
jelent meg a falakon. Egy amerikai 
bombázó, egy felrobbant játék baba és 
egy csonkolt kezû kislány volt rajta, 
valamint a szöveg: „Én is hadicél 
vagyok?” Arra figyelmeztetett, hogy 
az amerikaiak robbanó játékokat szór-
nak le repülôgépekrôl a nagyvárosok 
felett. A plakátot Szennik György 
tervezte, Págerék kislánya, Juliska 
volt a modell. A Magyar Ünnep címû 
újságban kép is megjelent, ahogy a 
mûvész papírra skicceli a kislányt. 
Páger utólag azt állította, a felesége 
ötlete volt, nem tudott a dologról –-- 
csak akkor szembesült vele, amikor az 
utcán látta a plakátokat. (Szenniket --– 
egyéb ügyei miatt is –-- 1945-ben tíz 
évre ítélte a Népbíróság, amelyet ké-
sôbb hét évre csökkentettek.)

Hogy mit csinált és mit nem csinált 
Páger Antal ezekben az idôkben, azt 
nehéz ma már összerakni. Gáspár 
Margit azt mesélte, hogy a Belvárosi 
Kávéházban Páger elzavarta az asztala 
mellôl Gárdonyi Lajost azzal, hogy 
„bocsáss meg, de én zsidóval nem ülök 

le”. Molnár Gál Péter azt írta róla 
1988-as, A Páger-ügy címû könyvében, 
hogy színészkollégáját, a még Szege-
den megismert Nagy Györgyöt Ta-
más utcai villájában bújtatta az üldö-
zések elôl. Maga Páger úgy emlékezett, 
hogy több zsidó barátját is mentette, 
köztük Zágon András doktort, aki két 
lányát segítette a világra.
„Menjen, aki akar”
1944. augusztus 20-án Páger Antal 

elôhozta villája garázsából a Buickot, 
bepakolta a családját, és otthagyta az 
egyre veszélyesebb Budapestet. A 
személyzetet kifizette január elsejéig. 
Megmondta nekik, ha bajok lesznek, el 
kell hagyni a házat. Az osztrák határ-
hoz mentek, a Vas megyei Pornóapáti-
ba, dadájuk sógorához. Egy erdészház-
ban laktak, Páger innen járt 
vendégszerepelni Szombathelyre, 
Gyôrbe, Sopronba. És várt, hogy mi 
fog történni. „Kitûztem: én el nem 
hagyom az országot, csak utolsónak. 
Legalább magam elôtt igazoljam ma-
gamat, a lelkemben, hogy utolsónak 
lépem át a határt, mert innen el kell 
menni.”

Pornóapátiban megkeresték, és kö-
zölték vele, hogy a német állam a Nyu-
gatra menekült magyar és egyéb 
mûvészekkel, zenészekkel, színészek-
kel együtt vendégül látja Hofgastein-
ben, ahol ragyogó ellátásban lesz ré-
szük. „Azt mondtam: szó sem lehet 
róla, én a német államnak nem lehetek 
a vendége. Menjen, aki akar. Alászol-
gája! Elmentek.”

Az osztrák, illetve akkor még német 
határ kétszáz lépésre volt az erdész-
háztól. 1945 húsvétján az oroszok 
bejöttek a falu egyik végén, Págerék 
kimentek a másikon. Az erdész még 
hajnalban telerakta a kocsit oldalassal, 
sonkával.

De a mûvész úrnak elôtte volt még 
egy útja Pestre.
„Volt ott gyepû, volt ott minden”
1944. novemberében csörgött a tele-

fon az erdészházban. Egy tiszt volt a 
vonal végén a katonai parancsnok-
ságtól, Páger Antalt kereste. Hogy 
Szálasi parancsára másnap jelenjen 
meg a királyi Várban. A párton kívüli 
értelmiségieknek fog beszélni a nem-
zetvezetô a hungarizmus céljairól. 
Kocsit küldenek érte.

Páger másnap felment Budapestre. 
A Várban Kiss Ferenc várta. Tôle 
tudták a címét is Szálasiék.

„Fölmentem a többivel együtt. Egy 
nagy terem. Márványterem. Elkezd 
beszélni Szálasi az ô nyelvén. Volt ott 
gyepû, volt ott minden. Hungarizmus 
ide-oda. Velem együtt meg akarta 
gyôzni a hallgatóságot, hogy ország-
építésrôl van szó. Közben lerombolják 
az országot. Vége van a beszédnek. 
Szálasi megindul a széksorok között. 
Ott ültem egyedül az utolsó sorban. 
Odajön Szálasi. Megfogja a vállamat, 
azt mondja: Köszönöm, hogy eljött. 
Mondom: Hát hívatott. Mit csinál az 
ember ilyenkor kínjában? Ha ezt 
hanggal veszik fel, akkor ebbôl semmi 
baj nem származik, de hangtalanul 
vették föl. És ez pedig szórul szóra így 
történt, esküszöm. Mondja: Nem szí-
vesen jött? Mondom: Nézze, kérem, 

Vecsésen szólnak az ágyúk, mi zavar-
hat engem?! Ez még mosolyogva 
ment. Én kínomban. Ô kedves akart 
lenni hozzám. Azt mondja: Emlékszik, 
az öltözôjében nem hagyta lefotogra-
fálni magát. Nem volt kívánatos akkor 
ez. És most? Most majd jól agyba-fôbe 
fotografálnak bennünket. Zavarja? Mi 
zavarhat engem, uram? Én ide soha 
többé nem jövök vissza, jó estét!”

Volt, aki erre az értelmiségi gyûlésre 
nem akart elmenni. Dohnányi Ernô 
például beteget jelentetett. Géppiszto-
lyos pártkatonák mentek a 67 éves ze-
neszerzôért. Zathureczky Ede és 
Nádasdy Kálmán is ott voltak –-- ôk 
gyorsan kimentek a vécére, hogy ne 
szerepeljenek a híradóban.
„Nincs már nívónk”
A megpakolt Buickkal épp valahol 

Ausztriában jártak, amikor egy palota 
elôtt rákiáltott egy régi barátja, Em-
ber Nándor zongoramûvész. „Téni, te 
vagy az? Hát itt élünk. Te, Téni, gyere, 
van egy szoba fönntartva neked. Tud-
tuk, hogy végül is jössz.”

Páger nem akart menni. Megkérdez-
te, melyik a legrohadtabb, legzüllöt-
tebb szálloda a városban. „Az Altercos. 
De nem a te nívód, Ténikém.” „Nincs 
már nívónk” –-- felelte a színész.

Págerék három szobát kértek. Az 
osztrák szállodásnô egyet sem akart 
adni. Páger kiment a Buickhoz, kivett 
a csomagtartóból egy nyolckilós son-
kát. A környéken nem volt már enni-
való sehol. Bevitte, letette a pultra. 
Meglett a szoba.

Aztán bejöttek az amerikaiak. Páger 
Antalt 1945 nyarán letartóztatta az 
amerikai katonai rendôrség. De csak 
egyetlen napot töltött fogva, kihallga-
tása után elengedték.

Biztonságos távolban a határtól, Inns-
bruck környékén, Seefeldben teleped-
tek le. Eladogatta magával hozott ér-
tékeit. Közben várt, és hallgatta, 
olvasta a híreket. Hogy összes filmjét 
tiltólistára tették. Hogy börtönbe ke-
rült Fedák Sári és Kiss Ferenc, 
távollétében elítélték Szeleczkyt, 
keresik a Muráti–Vaszary házas-
párt, örökre eltiltották Mihályffy 
Bélát. Folyik a nyomozás az Ôrség-
váltás címû film miatt is, tanúként 
már kihallgatták Makláry Zoltánt és 
Ladomerszky Margitot.

„Páger Antal bûnlajstroma készül a 
népügyészségen –-- harsogta a Képes 
Figyelô. –-- Új vádirat alapján kérik ki 
a fasiszta írókat és színészeket. Páger 
Antal a filmjeivel szélsôjobboldali pro-
pagandát fejtett ki, háborúra uszított, 
népügyészségi lajstromszáma 3874.”
Kiss Manyit és Dayka Margitot 

egyéves szilenciumra ítélték csak 
azért, mert katonáknak játszottak a 
frontszínházban. Róla pedig olyan hír-
adófelvétel készült, amint kezet fog 
Szálasival a Várban.

„Gondolj csak vissza egy kicsit, és rá 
fogsz jönni, hogy mi történt volna ve-
lem, ha ott maradok, és a mende-
mondákkal felheccelt zsidók kezére 
kerülök! Olvastam én mindent. Hogy 
tehenészetem volt Bajorban zsidó va-
gyonból. Hogy Alfa Romeo kocsimon 
pendlizek Svejc és Ausztria között, és 
zsidóktól rabolt ékszerekkel seftelek. 
Hogy Rózsahegyi Kálmánt kizavar-
tam a Nemzeti Színházból, hogy 
ugyanannak a színháznak az erkélyérôl 
ordítottam, hogy zsidó ide többé nem 
teszi be a lábát. Mellesleg megjegyzem, 
hogy én valóban sohasem tettem be a 
lábamat a Nemzetibe, és ma sem tu-
dom, hogy van-e erkélye nemzetünk 
eme dicsô színházának. Na és hol volt 
már akkortájt az Alfa! Buick kocsimat 

éppen akkor rabolta el tôlem a badgas-
teini CIC fônöke, egy délceg amerikai 
kapitány” –-- írta makói barátjának 
egy levélben 1955-ben.
„Nem szeretek autogramot adni”
Páger úgy döntött, nem áll pártbíró-

ság elé. „Nincs tisztáznivalóm. Azaz-
hogy van. S amint lesz független ma-
gyar bíróság, én magam kérek 
vizsgálatot. Biztos értesülést kaptam, 
hogy már kész a jegyzôkönyv, tehát a 
saját vallomásom vár. Csak alá kell 
írnom. Nem szeretek autogramot ad-
ni” –-- nyilatkozta 1948 ôszén.

Persze ezt már nem magyarországi 
újságnak, hanem a Buenos Aires-i 
Magyar Út riporterének.

Nem tudhatta még akkor, hogy nem 
fogják bíróság elé állítani, még távollé-
tében sem. Ugyanúgy megússza, 
ahogy a Muráti–Vaszary házaspár is. 
Nem gyûlt össze elegendô nyomozati 
anyag ellenük.

Páger Antal családjával együtt 1948. 
január végén érkezett Argentínába a 
Desirade nevû francia hajóval. Az itt-
honi Haladás címû lap így tudósította 
az eseményrôl olvasóit: „A hírhedt 
nyilas színészt néhány háborús bûnös 
kollégája várta a kikötôben. Színházat 
akarnak alapítani –-- megtehetik, ha 
meg tudnak birkózni a túlnyomóan 
demokratikus többségû magyar koló-
nia bojkottjával és felháborodásával.”

A színész fél év múlva már a Magyar 
Színjátszó Társaságban játszott Ko-
már Júlia, Hajmássy Miklós, Szi-
lassy László, Eszenyi Olga, Szelec-
zky Zita és Vaszary Piri 
társaságában. Argentína, Brazília és 
Uruguay magyar kolóniáit járták Va-
szary-, Herczeg-, Kerecsendi Kiss-, 
Gárdonyi-darabokkal, klasszikusokkal 
és vígjátékokkal. Páger 1951-ben az 
argentin állampolgárságot is megkap-
ta.

A kezdeti lendület 1954 körül meg-
tört. A kinti magyarok nem tudták 
eltartani a társulatot, a csapat fel-
bomlott, szétszéledt. Páger festeni 
kezdett, képeit fôleg magyarok vásá-
rolták. Emlékiratain is dolgozott. A 
Buenos Aires-i magyar követség titká-
ra pedig elkezdett tárgyalásokat foly-
tatni vele.

„Én a kisemberek színésze vagyok. 
Engem a kisemberek értenek meg iga-
zán. A gyárban a munkások elém áll-
tak, nem üdvözöltek, nem felköszön-
teni jöttek: megköszönték, hogy ezt a 
filmet csináltam. Ôk megértenek en-
gem, és én megértem ôket” --– 
nyilatkozta még 1938-ban A miniszter 
barátja kapcsán. „Mezítlábos korom 
óta bennem élô szociális érzékenysé-
gemmel oda merészeltem állni a tár-
sadalmi mélységekben maradt pa-
raszt- és munkásosztály, vagyis a 
fajtám mellé. Mûvészetemmel izzó 
felkiáltójeleket akartam mutatni. Tu-
dom jól, hogy a népi vonal, amelyen 
állottam, nem jár elvileg nagyon mesz-
sze a kommunizmustól” –-- fogalmazott 
egy barátjának írt levelében.

És ezt nem csak ô gondolta így. Kállai 
Gyula kulturális miniszterhelyettes 
kilencpontos hazatérési ajánlatot tett 
neki.

1953 után megváltozott az irányvonal. 
Sztálin meghalt, Rákosi kegyvesztett 
lett, Recsket bezárták. Az új kor-
mányprogram hitelesítésére szükség 
volt valami nagy visszatérôre is. 
Akinek hazahívása gyengíti a magyar 
emigrációt, és akit talán mások is 
követnek. És az egész világ látná, hogy 
az új rendszer mennyire demokratikus 
és befogadó. 

(Folytatjuk)

Páger Antal és Szellay Alice az Aranypáva címû 
filmben, 1943
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színpad, 26 mûsorszám, 6 KCSP 
ösztöndíjas, nagyjából 2000 látogató, 
100 kilométer rohangálás, este 11-kor, 
dolgunk végeztével összeesés.

A fesztivál elôkészületei már érkezé-
sem elôtt megkezdôdtek, de az igazi 
nagy hajtás augusztusban indult el. A 
fesztiválon fellépôkkel való egyezte-
tés, a sátrakban ételt árusítókkal a 
megbeszélés, és az eseményen önkén-
tesen segítôk szervezése majdhogy-
nem egész évben zajlik, de az utolsó 
utáni pillanatig nem ér véget. Éjsza-
kába nyúló emailezések, hosszas 
kérlelések telefonon és személyesen, 
az ételek-italok mennyiségének kiszá-
mítása és ezek megrendelése, a mûsor 
összeállítása egyrészt izgalmas fela-
datok, de legyünk ôszinték, igen 
kimerítôek is –-- fizikailag és idegileg 
is. A „Mi lesz, ha…?” kezdetû kérdés 
gyakorlatilag leírja a fesztivált meg-
elôzô hetek általános hangulatát. Mi 
lesz, ha nem lesz elég? Ha túl sok lesz? 
Ha nem ér oda? Ha nem jön el? Ha 
nem tetszik? Ha, ha, ha? Miután 
heteket végigizgult és aggodalmas-
kodott az ember, a végén már csak 
legyint: Ha így lesz, jó; ha emígy, 
akkor is.” A szervezôk otthonai szép 
lassan, de biztosan átalakultak rak-
tárakká. Nálunk ösvények vezettek a 
legfontosabb stratégiai pontokhoz, 
úgymint ágy, dolgozóasztal, konyhai 
csap, hûtô. A ház többi részét már csak 
nehézségek árán lehetett megközelí-
teni, de meg kell mondjam, ennek is 
van valami varázsa. Annak a megtes-
tesülése, kézzel fogható bizonyítéka, 
hogy itt valami nagydobásra készü-
lünk.

Az emberekkel való egyeztetés mel-
lett a fesztivál technikai része is na-
gyon összetett feladat volt. Onnantól 
kezdve, hogy milyen lesz a hangosítás 
a teremben, odáig, hogy meg kell ter-
vezni és szerkeszteni az ültetôkár-
tyákat, az újsághirdetéseket, a kon-
feráló szöveget két nyelven, a kitûzô-
ket, a programfüzetet; minden apró 
részletre ügyelni kellett. És természe-
tesen hiába figyeltünk mi mindenre, a 
helyszínen elég sok minden kiderült --

– igencsak próbára tette a leleményes-
ségünket ez a nap, de szerencsére, így 
vagy úgy, mindenre találtunk megol-
dást.  

A fesztivál elôtt pár nappal érkeztek 
meg Perthbôl és Sydneybôl a Kôrösi 
Csoma Sándor Program ösztöndíjasai. 
Mivel közös mûsorszámmal készül-
tünk, de korábban még sosem dolgoz-
tunk együtt, ezért három napon át 
csak próbáltunk, dolgoztunk a progra-
munkon. De ez nem csupán az énekek 
és táncok begyakorlásából állt. Mivel 
a néptáncosok egy-egy blokkban 3-4 
tájegység táncát is bemutatták, ezért 
sokszor kellett a lányoknak villám-
gyorsan átöltözniük, amíg a fiúk ének-
kel vagy tánccal töltötték ki az idôt -– 
versenyt kellett futni az idôvel. Az 
egyik résznél épphogy 1 perc állt ren-
delkezésre, hogy inget, mellényt, szok-
nyát, kötényt váltsanak a lányok, de 
volt, hogy még az alsószoknyát és a 
hajukban a szalagot is ki kellett cse-
rélni. Ezt is el kellett gyakorolni, hogy 
milyen módszerrel a leggyorsabb átöl-
tözni. Ki kellett találni, ki miben segít-
sen úgy, hogy ne akadályozzuk egy-
mást: egyikünk az inget gombolta, 
másikunk a szoknyát csomózta, vagy 
épp egy kapocsba beakadt hajfonatot 
szabadított ki (és itt, az idôhiányra va-
ló tekintettel, a többet erôvel, mint 
ésszel elvet alkalmaztuk). A Forma1-
es kerékcseréhez tudnám hasonlítani 
ezt a mûveletet. 

A nagy nap elôestéjén elmentünk a 
helyszínre bepakolni. A sok rekesz 
italt, a konyhai eszközöket, a több ton-
na fellépô ruhát, a technikai eszkö-
zöket, kipakoltunk több száz széket, 
asztalokat. Hajnali egy órakor én még 
vasaltam, Horváth Gyöngyi mento-
rom pedig nokedlit szaggatott. Épp-
hogy lehunytuk a szemünket, már kel-
hettünk is fel. Reggel hat órától a kül-
téri sátrakat állítottuk fel, ragasztottuk 
fel a plakátokat, rendezkedtünk a szín-
padon, igyekeztünk mindent kézben 
tartani. Sajnos nagy nehézséggel in-
dult a délelôtt, ugyanis a hangtech-
nikusok nagyon sokat késtek, és szá-
mos eszközt nem hoztak magukkal. 

Emiatt késve kezdôdött a program, és 
hatalmas volt a fejetlenség. Igyekez-
tünk úgy megoldani a problémát, hogy 
ebbôl a közönség a lehetô legkeve-
sebbet vegye észre, és végül elérkezett 
a pillanat, amikor elkezdôdhetett a 
mûsor. Amellett, hogy az ösztöndíjasok 
és a Gold Coast-i Magyar Iskola tanu-
lóinak mûsorában részt vettem, én 
voltam a magyar konferanszié, ami 
azt jelentette, hogy egész nap vagy a 
színpadon, vagy a színpad mellett ta-
karásban, lankadatlan figyelemmel, 
folyton készenlétben állva kellett len-
nem. Ennek hatalmas elônye, hogy az 
összes mûsorszámot láthattam, ami-
kor volt egy kis lélegzetvételnyi idôm, 
akkor a fellépôkkel beszélgettem a 
színfalak mögött. Ugyanakkor nem 
volt egy perc idôm sem enni, tehát a 
hôn áhított lángosról és kürtôskalácsról 
rövid idôn belül letettem, nem élhet-
tem át a kinti forgatag nyüzsgô han-
gulatát, nem beszélgettem a vendé-
gekkel, és az életet jelentô kávét is 

„futárral” szereztem be (amire a nap 
elôrehaladtával egyre sûrûbben volt 
szükségem). A többi ösztöndíjas sem 
lazsálhatott. Háromszor is felléptek 
különbözô táncokkal a nap folyamán, a 
köztes idôt pedig rohangálással, intéz-
kedéssel töltötték. A mûsorszámok 
rendkívül színvonalasak és változato-
sak voltak, a fellépôk nagyon profin és 
rugalmasan kezelték a felmerülô ne-
hézségeket, a színfalak mögötti izga-
tott és jókedvû hangulat pedig minden 
kihagyott falat lángosért kárpótolt.  
Este hat órakor, a program vége felé 
már elkezdôdött a pakolás, a konyha 
kipucolása, a székek, sátrak elrako-
dása, és minden egyéb munkálat, ami 
egy ilyen nagyszabású program ese-
tén többórás feladat. Az utolsó csepp-
nyi energiánkat is elhasználtuk. Haza-
érvén, a mi fantasztikus KCSP csa-
patunk a nappali szônyegén összeesett 
és egy kupacban a földön fekve örült 
annak, hogy sikerült, megcsináltuk!

(Folytatjuk)

Cikkecske egy nagy  
megmozdulásról 

Augusztusban már nagy izgalommal 
vártuk a Magyar Fesztivált, mert ez 
volt a legnagyobb magyar rendezvény, 
amióta Ausztráliában vagyunk.

A nagy napon a mûsorból ugyan nem 
sokat láttunk, mert idônk egy részét a 
marha- és csirkepörkölt árusítása töl-
tötte ki, másik részét pedig a játszóté-
ren töltöttük, ahol kislányunk boldogan 
játszott a magyar gyerekekkel ---, de 
nagyon jól éreztük magunkat.

Az emberek --- mint itt megszokhattuk 
--- igen kedvesek voltak. A magyar 
beszéd mellett néha angolul is kellett 
társalognunk, de az ausztrálok lelke-
sen tanulták a magyar köszönést.  Le-
hetôségünk volt ismerkedni régen itt 
élô honfitársakkal és jókat beszél-
gettünk régi-új ismerôsökkel. Volt, 
akit épp csak üdvözölni tudtunk, mert 
az események és a tömeg elsodort 
egymástól, de a szívünk egy pillanatra 
összeért.

Természetesen mi is ettünk többféle 
pörköltbôl, megkóstoltunk néhány ha-
zai süteményt és a kürtôskalács sem 
maradhatott ki a sorból. Jó volt ismét a 
hazai ízekkel találkozni. Egy nagyon 
gazdag nap emlékét tudhatjuk magun-
kénak. Este fáradtan, de boldogan 
dôltünk be az ágyba.

Külön élmény volt, hogy a segítôknek 
rendeztek a fôszervezôk egy after-
partit egy hét múlva lent a parton. 
Rengeteget dolgoztak, hogy mi jól 
érezzük magunkat, pedig a rendezvény 
is elsôsorban az Ô vállukon nyugodott. 
Köszönjük!!!

És köszönjük a lehetôséget, hogy 
segíthettünk! Adni mindig jó --- mint 
ahogy kapni is.

Horti Zsófia

Hungaro Fesztivál –- a 
színfalak mögül

Véget ért az itt-tartózkodásom egyik 
legnagyobb feladata --- idén is nagy 
sikert aratott a Hungaro Fesztivál.

Idén harmadik alkalommal került 
megrendezése a queenslandi magya-
rok legnagyobb szabású eseménye, a 
Hungaro Fesztivál. Szeptember 4-e 
számokban: 3 óra alvás, reggel 4:30kor 
felkelés, 15 óra munka, 70 önkéntes 
segítô, 13 kültéri sátor, 1 hatalmas 

Hungaro Fesztivál 2016. megnyitóján: Balról, Mayoress, Mrs Ruth Tate, 
Kerekes Samu, Nao Hirano. Mayor Tom Tate, Kovács Lôrinc Tiszteletbeli Konzul úr 

QLD és kedves felesége Kovács Isabella

A Magyar Kultúr Kör Vezetôsége szeretettel
meghívja önt és családját 

valamint baráti körét,

VACSORAESTJÉRE
Melyet 2016. október 21-én, 

péntek este 7 órai kezdettel tartunk.
Mûsorunkat ez alkalommal a Kôrösi Csoma 

Sándor program ösztöndijasai rendezik!
Fellépnek a Magyar Kultúr Kör táncosai is.

Rendezvényünk színhelye:

355 Wellington Road Mulgrave, Vic.
Vacsoránk:

Sült kacsa vagy rántott csirke körítéssel.

Jegyek rendelhetôk:

Zöldhelyi Elizabeth: 8794-7998

Kovács János: 9759-7087 és M. Marika: 9759-5836

Vacsoránk ára:

általános $20.-, klubtagok és nyugdíjas $18.-,

gyerekek $15.-
Aki nem óhajt vacsorázni, azok számára belépô $15.-
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már Nymburkban –- a Prága közelében 
lévô edzôtáborban –-- töltötték olimpi-
konjaink, akik itt is igyekeztek nyo-
mon követni az itthoni eseményeket, 
sôt, ennél tovább is mentek. Meg-
alakult a Magyar Olimpiai Csapat For-
radalmi Bizottsága, amelynek elnöke 
Gyarmati Dezsô lett. A háromtagú 
vezetôségbe Gyarmatin kívül Klics 
Ferenc atléta, Iglói Mihály atléta-edzô 
került még be. A Forradalmi Bizottság 
elsô lépése egy távirat megszövegezése 
volt, amelyet az összes magyarországi 
forradalmi bizottságnak címeztek. 
Szövege a következô volt: „A magyar 
olimpiai csapat üdvözli a Forradalmi 
Bizottságokat, és a Magyar Ifjúságot. 
Határtalan lelkesedéssel magunkévá 
tettük a Forradalmi Bizottság prog-
rampontjait. Legteljesebb mértékben 
egyet értünk a magyar nép jogos kö-
veteléseivel, amelyek népünk szabad-
ságát és függetlenségét jelentik. Bol-
dog büszkeséggel fogjuk viselni a 
Kossuth-címerrel ékesített magyar lo-
bogót. Ezen a lobogón gyászszalag 
hirdeti majd a világ népeinek és az 
olimpiai játékokon, hogy a forradalom 
sok-sok ártatlan vért követelt.” A 
Magyar Olimpiai Csapat Forradalmi 
Bizottsága emellett arról is határozott, 
hogy felülvizsgálatot kezdeményeznek 
a Melbourne-be már elôre kiküldött 
kísérôk munkaköre és annak szüksé-
gessége vonatkozásában. Akár a for-
radalmi bizottság által küldött távirat 
szövegét, akár a kísérôkre és munka-
körükre való utalást nézzük, világosan 
látszik egyrészrôl sportolóink elkötele-
zôdése a forradalom vívmányai mel-
lett, másrészt az is, hogy a budapesti 
események és a szovjet csapatok --– 
mint késôbb kiderült –-- átmeneti 
kivonulása máris szabadabb légkört 
teremtett, amelyben felvethetô lett 
egy fontos, és a sportolók szemét évek 
óta csípô, ám abszolút mértékben ta-
bunak számító kérdés, mint a sporto-
lókat kísérôk személyzet összetételé-
nek kérdése.

Nemcsak a magyar olimpiai csapat 
csehszlovákiai táborában, de idehaza 
is zajlottak természetesen az esemé-
nyek. Az Aranycsapat balszélsôje, a 
kommunizmust mindig is csípôbôl 
elutasító Czibor Zoltán személyesen 
is részt vett a forradalmi események-
ben. Megfordult többek között a Széna 
téren és a Déli pályaudvarnál is. 
Utóbbi helyen tanúja volt, amint egy 
barikádépítô „pesti srác” lábfejét 
levágja egy elszabadult vasúti kocsi 
kereke. Talán kevésbé közismert, 

hogy az Újpest legendás csatára, Szu-
sza Ferenc és a Ferencváros nagy-
szerû középhátvédje, Kispéter Mi-
hály is szerepet vállalt a felkelésben: 
elôbbi az Újpesti Forradalmi Bizottság, 
míg utóbbi a Ferencváros Torna Club 
Forradalmi Bizottságának tagja lett. 3

Emellett –-- többek között a két re-
mek sportember tevékenysége révén 
is –-- mindkét klub visszanyerte régi 
nevét. A Bp. Dózsából rövid idôre 
ismét Újpesti TE lett, míg az 1950 óta 
piros-fehér színben és elôbb ÉDOSZ, 
majd Bp. Kinizsi néven szereplô FTC 
ismét zöld-fehér és Ferencváros lett. 
A november 2-i ünnepi közgyûlésen 
újra felzúgott a Hajrá Fradi, és a klub 
forradalmi bizottsága hivatalosan is 
kimondta a Ferencvárosi Torna Club 
újjáalakulását. Kispéter Mihály a kö-
vetkezôket mondta: „Nagyon-nagyon 
boldog vagyok. Arra kérem szurkolóin-
kat, hogy továbbra is tartsanak ki a 
csapat mellett, úgy, mint ahogy eddig 
tették. Segítsen az Isten mindannyiun-
kat!” Az Újpest nevének visszatérése 
kérészéletûnek bizonyult, a forrada-
lom leverését követôen rövid idô 
múlva ismét Dózsára keresztelték, 
igaz, ekkor már nem Bp. Dózsa, hanem 
Újpesti Dózsa néven. A Ferencváros 
nevéhez és színeihez azonban már 
nem mert hozzányúlni az új politikai 
vezetés, így a forradalom vívmányai 
közé sorolható az is, hogy a Ferenc-
város neve és színösszeállítása vissza-
tért, és azóta is a régi.

Miközben olimpiára készülô kiválósá-
gaink javában készülôdtek a melbour-
ne-i repülôútra, nem lehet eléggé ki-
hangsúlyozni, hogy a közismert, nagy 
népszerûségnek örvendô sportolók 
mellett nagyon sok, kevésbé elôtérben 
lévô, kitûnô sportember is aktív rész-
vétellel támogatta a magyar forradal-
mat és szabadságharcot. Annak elle-
nére, hogy legtöbbjük neve ismeretlen 
az utókor számára, az ô szabadság 
melletti elkötelezettségüket is nagyra 
kell becsülnünk.

(Folytatjuk)

helyzete, akár a belpolitikai állapoto-
kat, akár a nemzetközi helyzetünket 
nézzük. Sokan ismerték ezt fel a spor-
tolók közül is, így köreikbôl is számos 
résztvevôje volt a forradalmi esemé-
nyeknek.

Bár a legtöbb visszaemlékezésben 
általában kevés szó esik a sportolókról, 
illetve ha mégis, akkor általában csak 
a legnevesebb sportemberek forradal-
mi részvétele maradt fenn, tudni ér-
demes, hogy az utcákon vonuló tízez-
rek között szép számmal találhattunk 
kevésbé közismert sportolókat is. 
Részben a fentebb vázolt folyamatok 
miatt, részben pedig azért, mert --– 
állandó ÁVH-s kíséret ide, ideológiai 
fejtágítók oda –-- a sportolók mégis-
csak abban a szerencsés helyzetben 
voltak, hogy az átlagemberekhez ké-
pest módjuk volt világot látni, nyugati 
élményekkel is gazdagodni. Emiatt az 
ô köreikben az átlagosnál jóval na-
gyobb arányban lehetett találni olya-
nokat, akik átlátták az itteni rendszer 
tarthatatlanságát, és azt a hazugságá-
radatot, amely igyekezett szépnek be-
mutatni azt, ami borzalmas volt. 
Emiatt teljesen magától értetôdô volt, 
hogy a forradalom kitörése alkalmával 
nagyon sok sportember is megjelent a 
forradalmi helyszíneken.

Legeredményesebb sportolóink ek-
kor már javarészt edzôtáborban tar-
tózkodtak, hiszen számukra az olimpiai 
felkészülés utolsó fázisa zajlott. Így 
voltak ezzel pólósaink is, akik a Nor-
mafánál laktak, és onnan jártak le 
edzésre a Margitszigetre. Az október 
23-i edzés után a csapat születésnapját 
ünneplô tagja, Gyarmati Dezsô nem 
ment vissza a többiekkel a Szabadság-
hegyre, ugyanis a Margit-hídon csat-
lakozott a tüntetôk seregéhez, akik 
éppen elindultak a Bem térrôl. Elmon-
dása szerint egész életfelfogása és 
szemlélete miatt törvényszerû volt, 
hogy részt vesz a forradalomban. A 
következô néhány napban jórészt a 
Széna téren tartózkodott, részt vett a 
barikádok építésében is, amikor egy 
másik pólós legenda, Dr. Somóczy 
Lóránt –-- bár maga is a felkelôk 
oldalán állt –-- felszólította, hogy 
menjen vissza a többiekhez. Azzal 
érvelt Gyarmatinak, hogy sokkal töb-
bet segít azzal, ha hozzáteszi a magáét 
egy olimpiai aranyérem megszerzésé-
hez, mintha felakasztatja magát a 
kommunistákkal. Somóczy néhány év-
vel korábban maga is megjárta a 
recski poklot, így tudta mit beszél. 
Gyarmati hallgatott a számára sporto-
lóként és magánemberként is hiteles 
Somóczy Lórántra és visszatért a 
Normafán tartózkodó társaihoz, akiket 
ekkor már több napja nem engedtek le 
a városba. Külön érdekesség, hogy az 
egyik nap egy belügyminisztériumi 
helikopter szállított friss élelmet a he-
gyen tartózkodó sportolóknak, az 
autók ugyanis nem jutottak fel az ed-
zôtáborba.

Október 30-án a magyar olimpiai csa-
patnak Csehszlovákiába kellett indul-
nia, mert a TAI francia légitársaság -– 
amely vállalta, hogy olimpikonjainkat 
Melbourne-be repíti –-- a magyaror-
szági események miatt nem volt haj-
landó a repülôgépeit Budapestrôl 
útnak indítani. Így a magyar sport-
vezetés részérôl az a döntés született, 
hogy olimpiai csapatunk Prágából in-
dul Ausztráliába. A következô napokat 

Kovács Attila
/magyarforum/

1956 és a magyar sport
(Folytatás)

Az elmúlt években hallgatólagosan, 
de egyértelmûen engedélyezett csem-
pészetet egy csapásra üldözni kezdték, 
illetve ha kellett, akár komoly ügyeket 
is kreáltak egyes sportemberek ellen. 
Kiváltképp, ha az adott sportember 
rendszerellenessége nyilvánvaló volt. 
Közismert történet az Aranycsapat 
legendás kapusának, Grosics Gyulá-
nak az esete, aki ellen 1955-ben kém-
kedés és hazaárulás vádjával indítot-
tak koncepciós pert. A Fekete Párduc 
saját állítása szerint is kizárólag azért 
élte túl ezt a vádat –-- amely az át-
lagemberek többségénél halálbünte-
tést vont maga után –--, mert ismert 
volt, és mert ha bebörtönzik, netán 
titokban likvidálják, „nehéz lett volna 
megmagyarázni az embereknek, hogy 
mi lett a Grosiccsal”. Az Aranycsapat 
másik világklasszisát, Czibor Zoltánt 
több ízben is „megtalálták” az ÁVH-s 
ügynökök az általa látogatott szórako-
zóhelyeken, miközben feleségét --– 
szintén beszervezett ügynökök –-- arra 
biztatták, hogy a család próbáljon meg 
disszidálni. Azt remélték, hogy a rend-
szerellenességét nyíltan is hangoztató 
Rongylábú besétál a csapdába, és 
ennek révén lesz okuk bûnvádi eljárás 
alá vonni. Ez Czibor elôrelátása jó-
voltából végül nem következett be, 
sôt, néhány hónap elteltével Grosics 
ellen is elejtették a vádat, ám az nyil-
vánvaló lett, hogy a korábbi viszony-
lagos védôburok megszûnt a sportolók 
körül, sôt, a hatóságok egyesekre kö-
zülük immár tudatosan próbáltak va-
dászni, vagy valamilyen mondvacsinált 
ürügy esetén lecsapni. Jó néhány más 
sportolóval is megestek hasonló ese-
tek, és ezek a folyamatok, ha nagy 
nyilvánosságot nem is kaptak, sporto-

lói berkeken belül hamar közismertté 
váltak még azok számára is, akik 
ilyen-olyan okból saját bôrükön nem 
érezték a rendszer hátrányait, nem 
kerültek a hatóságok látókörébe. 
Mindezek leülepedése sokakban vál-
tott ki erôs lojalitást pórul járt társuk 
felé és keltett életre burkolt, de meg-
gyôzôdéssel vallott rendszerellenes-
séget.

Ilyen elôzmények és a sportolók sor-
sának, megítélésének ilyetén változá-
sai elôzték meg a XX. század legnagy-
szerûbb eseményét, az 1956. október 
23-án kitört magyar forradalmat és 
szabadságharcot. 

* * *
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, illet-
ve annak leverése. Írásunkban a 
magyar forradalom sportra gyakorolt 
hatásait vesszük górcsô alá.

Sportolók a forradalom 
barikádjain

Az 1956-os lengyelországi esemé-
nyekkel való szolidaritás, valamint az 
immár bô fél évtizede fennálló ma-
gyarországi helyzet miatt hazánkban 
is egyre többen akartak jelentôs tár-
sadalmi és politikai változásokat, külö-
nösen a fiatalok közül. 1956. október 
23-án kitört a pesti forradalom, ame-
lyet az egyetemes történelem egyik 
legtisztább forradalmának nevezhe-
tünk. Ebben a két hétben alapjaiban 
változhatott volna meg Magyarország 

Nem bírt egymással a Videoton és a Ferencváros
A bajnok Ferencváros hátrányból felállva 1-1-es döntetlent játszott a Vi-

deotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó-OTP Bank Liga 10. fordu-
lójának szerdai zárómeccsén. 

A 10. forduló rangadóján óvatos játékkal kezdtek a csapatok. A bajnok 
Ferencvárosnak és a Videotonnak is voltak nagy lehetôségei az elsô félidôben, 
de a kapuba egyik együttesnek sem sikerült betalálnia.

Fordulást követôen a hazai gárda került fölénybe, és Scepovic büntetôjével 
megszerezte a vezetést. Néhány perccel késôbb Lazovic megduplázhatta volna 
a fehérvári vezetést, de tiszta helyzetbôl melléfejelt.

Nem hagyta annyiban a vendégcsapat, és Djuricin közeli fejesénél Kovácsik 
bravúrjára volt szükség, hogy megmentse csapatát a góltól. Nagy nyomást 
helyezett a Videoton kapujára a Ferencváros, és Djuricin révén egyenlíteni is 
tudott. A mérkôzés képe alapján igazságos döntetlent játszott a két bajnok-
aspiráns.
Mezôkövesd  –-- Paks 1-3
A vendégek három nyeretlen találkozó után szereztek három pontot, a hazaiak 

pedig három veretlen meccs után kaptak ki.
Gyirmót  –-- Vasas  1-0
Gyirmót ezzel megszerezte fennállása második gyôzelmét az elsô osztályban.
 MTK  –-- DVTK 1-0
Ez volt a fôvárosiak utolsó bajnoki találkozója a Fejér megyei városban, a 

következô hazai mérkôzésüket – október 22-én – ugyanis már az új Hidegkuti 
Nándor Stadionban játsszák, amelyet október 13-án adnak át.
Újpest –--  Haladás  1-1

Hatgólos döntetlen lett a Fradi-Újpest vége
Elôbb a Fradi vezetett 1-0-ra, majd az Újpest 3-1-re. A hazaiaknál Marko 

Djuricin lôtt egy gólt és adott egy gólpasszt, a vendégeknél Balogh Balázs 
vállalt két gólt. A döntetlen azt jelenti, hogy a címvédô Ferencváros már csak 
harmadik a tabellán a Vasas és a Videoton mögött.

OTP Bank Liga, 11. forduló:
FTC –-- Újpest  3-3 
Félház elôtt kezdôdött a mérkôzés, azonban a 11 760 nézô így is kiemelkedôen 

nagy szám az NB I siralmas lelátói adataihoz képest. Az újpestiek megtöltötték 
a vendégszektort, és ezúttal mindkét tábor végig és hangosan szurkolt –-- hogy 
mennyire sportszerûen, az már más kérdés.
Vasas --- Mezôkövesd  4-0, Paks --- MTK  0-0, Honvéd --- Videoton 1-2, 
Haladás --- Gyirmót 0-1, Diósgyôr --- DVSC 1-3

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. John Keats, 2. A 
Tábor-hegyen, 3. Etiópiában, 4. 1707-
ben, Anglia és Skócia egyesülésébôl, 5. 
A Newcastle United futballcsapatát, 6. 
Ritka madár, 7. Szeizmográf, 8. 305 
centiméter magasan, 9. Ludwig van 
Beethoven, 10. Guatemaláé.

E heti kérdéseink:
1. Ki készítette a Lovag, Halál, Ördög 

c. rézmetszetet?
2. Melyik Puccini-operában követ el 

harakirit a címszereplô?
3. Bôrszínük alapján, hogy nevezik az 

indiánregényekben az észek-amerikai 
indiánokat?

4. Milyen eseménytôl számítják az 
ókor végét és a középkor kezdetét?

5. Kit tekíntenek a kalapácszongora 
feltalálójának?

6. Ki az Antigoné címû ókori görög 
dráma írója?

7. Melyik ország tengerparti üdül-
helye Riccione?

8. Melyik magyar miniszterelnök 
követett el öngyilkosságot 1941-ben?

9. Ki a zeneszerzôje az Idomeneo 
címû operának?

10. Melyik zenei mûfaj neve jelenti 
azt, hogy kis opera, operácska? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A rendôr talál egy pingvint a város-

ban. Kérdezi a fônôkét, mit csináljon 
vele.

--- Hát vidd el az állatkertbe!
Elmegy a rendôr. Délután találkozik 

a fônökével, de még mindig mellette a 
pingvin.

Kérdi a fônök:
--- Mit csinálsz? Nem azt mondtam, 

hogy vidd el az állatkertbe?
--- Ott már voltunk. Most moziba me-

gyünk.
* * *

A plasztikai sebész kitalált egy új 
módszert az arcbôr feszessé tételére.

Magyarázza a páciensnek:
--- Egy rejtett csavart operálok a feje 

tetejére. Amikor úgy érzi, hogy a bôr 
egy kicsit ráncosabb, csak egy apró 
csavarás, és újra feszes az arcbôre.

A nônek nagyon tetszik a dolog, 
aláveti magát a beavatkozásnak. Né-
hány hónap múlva azonban visszajön 
az orvoshoz.

--- Doktor úr! Nézze, milyen zacskók 
lettek a szemem alatt!

--- Asszonyom! Azok nem zacskók, 
hanem a mellei. És ha még sokat 
tekergeti azt a csavart, hamarosan 
szakálla is lesz!

* * *
--- Milyen a hangulat az intenzív 

osztályon?
--- ???
--- Eszméletlen!

* * *
Zsidó Mikulás érkezik az iskolába. 

Mikor a tanárnô összehívja a gyereke-
ket megszólal: 

--- Gyerekek, én vagyok a Mikulás. 
Van nekem egy naaaagy piros zsákom, 
tele ajándékokkal. Aki egész évben jó 
volt, az most itt nálam kedvezményesen 
vásárolhat belôle. 

* * *
Kohn elmegy a hitelezôjéhez és azt 

mondja neki:
--- Nem tudom megadni a tartozáso-

mat. Kérlek, adj nekem még kilencven 
nap haladékot!

--- Ajvé...
--- Miért? Hát olyan sok az a kilencven 

nap?
--- Nem, az nem sok. Hanem a ki-

lencven álmatlan éjszaka!
* * *

Megtörtént házastársi beszélgetés:
Férfi: Rendelek magamnak egy 

pizzát. Kérsz te is valamit?
Nô: Nem.
Férfi: OK.
Nô: ... vagy mégis...
Férfi: Na mi legyen akkor?
Nô: Nem tudom.
Férfi: Nem tudod, hogy akarsz-e 

valamit enni?
Nô: Nem.
Férfi: Éhes vagy?
Nô: Nem tudom, talán igen.
Férfi: Mit értesz azalatt, hogy talán?
Nô: Azt, hogy nem vagyok biztos ben-

ne.
Férfi: Ha én éhes vagyok, akkor 

észre szoktam venni.
Nô: Talán késôbb éhes leszek.
Férfi: Ok, akkor rendelek neked is 

egy pizzát.
Nô: És ha késöbb mégse leszek éhes?
Férfi: Akkor otthagyod.
Nô: Az pocsékolás.
Férfi: Akkor becsomagoltatod és 

megeszed holnap.
Nô: És ha holnap nincs kedvem pizzát 

enni?
Férfi: Pizzát mindig lehet enni.
Nô: De nem nekem.
Férfi: Akkor keress valami mást.
Nô: De most nem akarok mást.
Férfi: OK, akkor mégis egy pizzát 

Egyperces tudományMagyar kutatók is kaptak anti-
Nobel-díjat

Magyar kutatókat is díjaztak idén 
anti-Nobel-díjjal: egy nemzetközi ku-
tatócsoport tagjaiként felfedezték, 
hogy a világos szôrû lovak kevésbé 
vonzzák a bögölyöket, a szitakötôk 
pedig végzetes vonzalmat éreznek a 
fekete sírkövek iránt. A 2016-os Ig-
Nobel-díjakat a napokban adták át az 
amerikai Harvard Egyetemen.

Több mint ezer nézô volt kíváncsi a 
hagyományos, immár 26. gálára, ame-
lyet az interneten is figyelemmel 
követhettek. Az ünnepélyes díjátadóra, 
mint minden évben, idén is érkeztek 
„valódi Nobel-díjasok. Az anti-Nobel 
elnevezése az angol ignoble (méltatlan, 
alantas) szóból származik.

Jobb szürke lónak lenni, mint 
feketének

A magyar kutatók, Horváth Gábor, 
Blahó Miklós, Kriska György, Hege-
düs Ramón, Gerics Balázs és Farkas 
Róbert spanyol, svéd és svájci kollé-
gáikkal végezték kutatásaikat, ame-
lyekkel fizika kategóriában érdemel-
ték ki a díjat. Felismerték, hogy a ló-
bögölyök kevésbé vonzódnak a világos 
szôrû, szürke lovakhoz, mint a feke-
tékhez.

Rájöttünk, hogy jobb szürke lónak 
lenni, mint feketének, ha nem akarjuk, 
hogy megcsípjenek a bögölyök --- 
mondta a díj átvételekor Susanne 
Akesson kutató.

Tíz kategóriában osztották ki a pénz-
jutalommal nem járó díjakat, idén 
mûanyag óra formájában. Kémia 
kategóriában a Volkswagen autógyá-
rat tüntették ki –-- a szokásosnál is 
nagyobb gúnnyal. Marc Abrahams, a 
gála mûsorvezetôje a tavaly kirobbant 
botrányra utalva elmondta, a cég azért 
kapta a díjat, mert megoldotta az au-
tók túlzó mértékû kipufogógáz-kibo-
csátásának problémáját azáltal, hogy 
autóik teszteléskor automatikusan, 

elektromechanikailag kevesebb kipu-
fogógázt termeltek. Majd hozzátette: 
A gyôztes nem tudott, vagy nem akart 
ma este itt megjelenni.

A Volkswagen kitüntetése kivételnek 
számít, a szokásoknak megfelelôen az 
IgNobel-díjakat mindig elismert kuta-
tók kapják komoly, bár furcsa kutatá-
saikért. A díj célja, hogy a szokatlant 
ünnepelje, és a fantáziát díjazza: olyan 
kutatásokat értékelnek, amelyek elô-
ször megnevettetnek, majd elgondol-
kodtatnak.

Naponta 2,2 alkalommal hazu-
dunk

A pszichológia kategóriában díjazott 
Evelyne Debey, a Genfi Egyetem 
szakértôje és kutatócsapata ezer ha-
zudós embert kérdezett meg arról, 
milyen gyakran hazudik. Azt is vizs-
gálták, hihetô választ adnak-e a kér-
désre. Az eredmény szerint az embe-
rek átlagosan naponta 2,2 alkalommal 
hazudnak –-- mondta köszönôbeszé-
dében Bruno Verschueren tudós. Hil-
lary Clintont és Donald Trumpot az 
amerikai választási kampányban 
gyakran beteges hazudozónak titulál-
ják. De ha csak napi 1-5 alkalommal 
nem mondanak igazat, egyszerûen 
csak átlagos hazudozók, mint mi mind-
annyian –-- mondta a kutató.

Ahmed Shafik egyiptomi tudós azt 
vizsgálta, milyen hatással van a poli-
észter-, a pamut- vagy a gyapjúnadrág 
a patkányok szexuális életére, illetve 
hasonló kutatásokat végzett férfiakkal 
is. Eredményeiért reprodukciós kuta-
tások kategóriában kapott IgNobelt.

Hegyi kecskévé váló kutatók
Biológia kategóriában különleges 

erôfeszítéseiért mûanyag órát kapott 
Charles Foster kutató, aki borzként, 
vidraként, szarvasként, rókaként és 
madárként is élt a vadonban, hogy 
tanulmányozza az állatok életmódját. 
A kategória másik díjazottja Thomas 
Thwaites, aki speciális mûvégtagokat 
is készíttetett magának, hogy minél 
valósághûbben követhesse a hegyi 
kecskék életét, így napokat töltött egy 
alpesi kecskecsapattal, amely befo-
gadta tagjai közé.

Abrahams a gálát a már megszokott 
szavakkal zárta: „Ha idén nem nyertek 
IgNobelt –-- és különösen akkor, ha 
nyertek --–, több szerencsét kívánok 
jövôre!

HOVÁ LESZ A FOGYÁSKOR 
LEADOTT SÚLY? 

Az újévi fogadalmak visszatérô motí-
vuma, hogy jövôre le kéne dobni pár 
kilót –-- aztán a következô évi kará-
csonyi zabálásnál jut legközelebb 
eszünkbe, hogy most már a következô 
évben aztán tényleg, de tényleg le 

kéne adni a felesleget. De belegon-
doltak már abba, hogy mégis hova 
adjuk le azt a súlyt, hova esik, amit 
ledobunk –-- vagyis hogy pontosan mi 
történik fogyáskor a felesleges zsír-
ral? A válasz nagyon egyszerû: kilé-
legezzük.

Na persze nem arról van szó, hogy 
zsíros levegôt fújunk ki az orrunkon, 
hanem arról, hogy a felhalmozott zsír 
lebontásakor nagy mennyiségû szén-
dioxid keletkezik. Addig nagyjából 
ismert a történet, hogy fogyáskor a 
szervezetünk zsírt éget, de általában 
annyival le is tudjuk a dolgot, hogy az 
ilyenkor felszabaduló energiát a tes-
tünk felhasználja üzemanyagként, a 
maradék meg hô formájában távozik. 
Ami stimmel is, viszont ez csak a 
kisebbik részéért felelôs az eltûnô 
zsírtömegnek.

Amikor súlyt vesztünk, a testünk a 
mûködéséhez a korábban felhalmozott 
zsírt csapolja meg, vagyis gyakorla-
tilag a saját zsírunkat esszük. A zsír, 
vagyis pontosabban a trigliceridek 
ilyenkor bomlani kezdenek, és az így 
létrejövô zsírsavakat tudja a szervezet 
hasznosítani. Az zsírsavak bomlásakor 
azonban nemcsak energia szabadul 
fel, hanem melléktermékként egy kis 
víz és egy csomó szén-dioxid is.

Egy 2014-es brit tanulmány szerzôi 
pontosan ki is számolták, hogy mennyi 
be- és kilégzésre van szükség ehhez a 
folyamathoz: 10 kilogramm zsír elé-
getéséhez 29 kilogramm oxigént kell 
magunkba szívni, és valamivel keve-
sebb, 28 kilogramm szén-dioxidot 
fújunk ki a végén. Keletkezik még 11 
kilogrammnyi víz is, ez különbözô 
testnedvek formájában távozik.

Ez sajnos nem jelenti azt, hogy ha 
most ültében heves fújtatásba fogna, a 
háj bôszen apadni kezdene, visszafelé 
nem indítható be a dolog. Ha viszont 
mondjuk futásnak ered, a lihegéskor 
kifújt szén-dioxid részben már a 
zsírégetéskor keletkezô melléktermék 
lesz.

Adná magát az új kifogás a következô 
újévi fogadalom végrehajtása ellen: 
szegény Földünk így is eléggé szenved 
már a klímaváltozástól, nem lenne 
szép dolog, ha még mi is telefújtatnánk 
szén-dioxiddal. Valójában persze nem 
így mûködik a dolog, nyugodtan indul-
janak sportolni, vagy keressenek más 
kifogást.

Azért nem teljesen légbôl kapott ez a 
feltételezés az élôlények által leadott 
gázokkal kapcsolatban, hiszen az ma 
már közhely, hogy a globális felmele-
gedésben kulcsszerepet játszó üveg-
házhatású gázok nem elhanyagolható 
hányadát adja a húsukért tartott álla-
tok által kibocsátott metán.

kérsz.
Nô: Nem.
Férfi: Akkor nem kérsz semmit.
Nô: De.
Férfi: Megôrjítessz!
Nô: Miért nem rendelsz magadnak 

addig is valamit...?
Férfi: Ahogy gondolod...
Nô: Rendelj magadnak egy sonkás 

pizzát!
Férfi: De én nem szeretem a sonkát.
Nô: Én viszont igen.
Férfi: Azt hittem, hogy MAGAMNAK 

rendelek...
Nô: Persze, hogy magadnak ren-

delsz.
Férfi: Akkor minek rendeljek son-

kát?
Nô: Ha esetleg megéheznék akkor 

ehetnék belôle.
Férfi: És?
Nô: Azt hiszed, hogy megeszek va-

lamit amit nem szeretek?
Férfi: Hogy-hogy TE megeszel va-

lamit?
Nô: Miért ne?
Férfi: Egy pillanat... tehát én rendelek 

magamnak valamit, azért, hogy te 
ehess valamit ha esetleg késôbb meg-
éheznél?

Nô: Pontosan.
Férfi: És akkor mit eszek én?
Nô: Az is lehet, hogy nem leszek 

éhes...
Megjegyzés: A legfelsôbb Bíróság 

felmentette a férfit a gyilkosság vádja 
alól és a vádat önvédelemre változtatta 
meg.

* * *
Két rák sétálgat a tengerparton. Az 

egyik elôvesz egy cigarettát és rá-
gyújt. Mire a másik:

--- Megôrültél?! Ettôl embert lehet 
kapni!

* * *
Egy kis faluban nyugdíjba készül az 

orvos, helyére egy fiatal kolléga ér-
kezik. Együtt látogatják végig a be-
tegeket, és az idôsebb mindenhol be-
mutatja a fiatalt. Az egyik asszony 
panaszkodik:

--- Doktor úr, mostanában állandóan 
fáj a gyomrom.

Az idôs orvos válaszol:
--- Nem evett túl sok friss gyümölcsöt? 

Szerintem kevesebbet kéne ennie, 
akkor rendbe fog jönni.

Amikor a két orvos elhagyja a házat, 
a fiatal csodálkozva kérdezi:

--- Hogy tudta ilyen gyorsan felállítani 
a diagnózist, hiszen nem is vizsgálta 
meg a hölgyet?

--- Egyszerû. Leejtettem a sztetoszkó-
pomat, és amikor lehajoltam, meglát-
tam, hogy az asztal alatt a szemetes 
tele van banánhéjjal. Így azonnal rá-
jöttem, hogy mi a baj.

Mennek tovább egy másik házhoz, 
ahol egy idôsebb asszony fogadja ôket. 
Most a fiatal orvoson van a sor. Az 
asszony elmondja a panaszát:

--- Doktor úr, mostanában állandóan 
kimerültnek érzem magam, egészen 
legyengültem.

--- Nos... asszonyom, talán nem kelle-
ne annyi önkéntes munkát vállalnia az 
egyháznak, pihenjen többet.

Mikor kimennek a házból, az idôs 
orvos megdöbbenve kérdezi a kollégá-
jától:

--- Hát ezt meg honnan tudta? Hiszen 
nem is vizsgálta meg a hölgyet, még 
csak nem is ismeri ôt.

--- Egyszerû. Mikor elejtettem a szte-
toszkópomat, és lehajoltam érte, meg-
láttam az ágy alatt a tiszteletes urat.



05:25 Öt kontinens 
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 Öt kontinens
09:20 Világ
09:45 Summa
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Új nemzedék
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:25 Sikátor (1966) 
Magyar film  (ff.)
 Rendezte: Rényi Tamás
Szereplôk: Törôcsik Mari 

(Gabi), Koncz Gábor. Egy 
gyári mulatság forgatagá-
ban szerettek bele egymás-
ba, de a nagy szerelem nem 
tartott sokáig, mert amikor 
Vince megtudta, hogy Gabi-
nak már gyereke van, többé 
nem akarta feleségül venni.    
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Nemesnádudvar
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat  A török idôk után 
elnéptelenedett területre 
német telepesek költöztek, 
akik kiválóan értették a 
szôlômûvelés minden csín-
ját-bínját.  Édes káposzta 
burgonyával és galuskával
Paprikás füstölt kolbásszal 
és hurkával, Gôzgombóc só-
san és édesen, Bôrös borjú-
pörkölt bográcsban, 
14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:10 Roma Magazin
  15:40 Domovina
Szlovák nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Hogy volt?! (2014)

Az 1978-as év tévémûso-
raiból Magyar szórakoztató 
mûsorMûsorvezetô: Radvá-
nyi Dorottya, Gaskó Balázs
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
  19:00            Kívánságkosár 
- válogatás
20:00 Hogy volt?! (2016)   

Rendezte: Varga Zs. Csaba
„Nemcsak a húszéveseké a 

világ”, énekli Aradszky 
László évtizedek óta, ez a 
sláger a védjegyévé vált. A 
számos elismeréssel kitün-
tetett, futballmániás tánc-
dalénekest pályatársaival 
születésnapja alkalmából 
köszöntjük.
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája     
 00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality show  A vizsgálóbi-
zottság A hivatal folyamatos 
ballépései az országgyûlés-
nek is szemet szúrnak.
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek       

01:30 Hogy volt?! (2014)
 Szórakoztató mûsor
02:25 Sikátor (1966)

 Magyar film  (ff.)
 03:50 Nyitott stúdió (1993)   

  Martin zenekar
 04:05 Hogy volt?! (2016)

Aradszky Lászlót köszöntjük
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

2016. október 6. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Október 10. hétfô Október 11. kedd Október 12.  szerda

Október 13.  csütörtök

Október 14. péntek Október 15.  szombat Október 16.  vasárnap 

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 
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép 
09:25 Család és otthon 
09:50 Minden tudás 
10:15 Református magazin
10:40 Református ifjúsági 

mûsor
10:50 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
11:00 Úton-útfélen
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 A vonatok reggel 

indulnak (1976)
Magyar tévéjáték
Rendezte: Radó Gyula
Szereplôk: Andai Györgyi 

(Fodrásznô), Fekete Tibor 
(Rendôr) A pályaudvari vá-
róteremben a Férfi talál-
kozik a Revizorral, sokat 
beszélgetnek munkáról, be-
csületrôl, félelemrôl, bátor-
ságról, ábrándozásról, csa-
ládról, felelôsségrôl.
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
16:00 Útravaló 
16:15 Hogy volt?! Az 1979-

es év tévémûsoraiból Ma-
gyar szórakoztató mûsor
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
  19:00           Kívánságkosár 
- válogatás
Felidézzük a nagy múltú 

mûsor legjobb pillanatait.    
19:55 Dallamról dallamra 
(1997)    Csárdáskirálynô
Az egyik legemlékezete-

sebb operett sikert, a Csár-
dás-királynô legendás elôa-
dását idézzük fel.
20:25 Dallamról dallamra 

(1997) Párizs ege alatt
Magyar zenei mûsor
Marcel Azzola pesti ven-

dégjátékára emlékezünk.
21:00 HÍRADÓ 

  21:30 Maradj talpon!
  22:30 Ridikül
23:25  Kulturális Híradó

23:55MindenkiAkadémiája
  00:25     Munkaügyek - Ir-
Reality show  Munkahelyi 
dohányzásért mozgalom
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!   Az 1979-
es év tévémûsoraiból
02:25 A vonatok reggel 

indulnak (1976)
  Magyar tévéjáték
 03:40 Levelek Rákosi-

hoz (2006)  Magyardokumen-
tumfilm  A filmben bemuta-
tott levelek segítségével a 
ma embere átfogóbb képet 
kaphat az ötvenes évek 
társadalmának egészét át-
ható és befolyásoló politika 
arculatáról.
04:25 Dallamról dallamra

         Csárdáskirálynô
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát 
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! 
10:15 A sokszínû vallás 
10:30Kérdések a Bibliában
Rendezte: Szurdoki Erika
10:45 Kereszt-Tények
10:55 Így szól az Úr!
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Pénzt Marijának 

(1980) Magyar tévéjáték
 Marija egy kis szibériai 

falu kolhozának vezetôje. A 
revizor 1000 rubel hiányt 
talál az ellenôrzésnél és mi-
után nyilvánvaló, hogy nem 
sikkasztásról van szó, há-
rom nap haladékot ad a 
pénz visszafizetésére. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó
13:35 Hazajáró (2016)
Besztercei-havasok
14:10 Magyar Krónika 
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó
15:35 Kvartett
Rendezte: Sári Zsuzsanna
16:00 A LÁTÁS VILÁG-

NAPJA Zsolt és Kriszta 
(2012)  Rendezte:ViskyÁbel
A film egy vak párról, 

Krisztáról meg Zsoltról 
szól, akik tíz éve élnek 
együtt.
16:20 Hogy volt?! (2014)

Az 1981-es év tévémûso-
raiból
17:15 Az én ’56-om (2016)

  17:25 Család-barát
  19:00         Kívánságkosár - 
válogatás
 20:00    Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
     Zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája
 00:25   Munkaügyek - Ir-
Reality show (2014)
 Spirituális közigazgatás
Ond szerint a közigazgatást 

csak spirituálisan lehet mû-
velni.   Ki tudja, meddig fa-
julnának a dolgok, ha vissza 
nem tér Elvira...
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
Az 1981-es év tévémûso-
raiból
02:25 Pénzt Marijának 

(1980)  Magyar tévéjáték
 03:45 Nyitott stúdió (1992)   

            Inkana együttes
Rendezte: Hoffmann György
04:00 Szenes Iván írta 

Andreával   Szenes Iván szö-
vegíró-dalszerzô dalai, az 
ország legnépszerûbb elôa-
dóinak tolmácsolásában, sze-
mélyes vallomásokkal,film-
felvéte-lekkel színesítve..
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
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
10:10 Katolikus krónika
10:40 Isten kezében
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Majd belejössz, Pis-

tám!(1983)Magyartévé-
játék  Szereplôk: Avar Ist-
ván, Balkay Géza, Beregi 
Péter, Farkas Zsuzsa, 
Balázs Istvánt - némi 
protekcióval - igazgatóvá 
nevezik ki. Az ötvenhárom 
éves férfi bizonyítani akar, 
de a gyár szakmai kérdé-
seihez nem ért, így aztán 
apróságokra fordítja ener-
giáit. Egy induló új beruhá-
zás kálváriája csakhamar 
felôrli idegeit.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék!
13:45 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

és mit érdemes kerülni? 
14:15 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
14:45 Kosár
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:10 Hogy volt?! (2014)
Az 1982-es év tévémûso-

raiból
17:10 Az én ’56-om (2016)
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás   Felidézzük a 
nagy múltú mûsor legjobb 
pillanatait.
 20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon! 
Gundel Takács Gáborral  

  22:25 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55MindenkiAkadémiája    
 00:25     Munkaügyek - Ir-
Reality show (2014)
     János kinevezése
Jánost egy adminisztrációs 

hiba miatt kinevezik az 
ENSZ munkaügyi szerveze-
tébe, de kiderül, hogy való-
jában Ond jelentkezett erre 
a pozícióra. 
00:55 Himnusz    
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
Az 1982-es év tévémûso-
raiból Szórakoztató mûsor
Mûsorvezetô: Radványi 

Dorottya, Gaskó Balázs
02:25 Majd belejössz, 

Pistám! (1983)  Balázs 
Istvánt - némi protekcióval 
- igazgatóvá nevezik ki. Egy 
induló új beruházás kálvá-
riája csakhamar felôrli 
idegeit.
03:40 Nyitott stúdió (1993)   

          Egyszólam
 04:00 Önök kérték
 05:00 HÍRADÓ 
 05:15 Angol nyelvû hírek   

05:25 Család-barát
06:55 Kulturális Híradó 
07:25 Örökzöld dallamok 

RandevúaTico -Tico bárban
Szerkesztô: Sztevanovity 

Dusán;Összeállítás örökzöld 
slágerekbôl ismert elôadók 
tolmácsolásában, 1978-ból.     
08:00 Táncolj még - Szûcs 
Judith mûsora (1978)
Szerkesztô: Tánczos Gábor;    

08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28
09:10 Kosár 
09:35 Itthon vagy!
10:00 Szeretettel Holly-

woodból
10:30 Rúzs és selyem
 Frizura-és sminktippek, 

kedvenceink kedvencei, 
avagy mit viselnek szívesen 
a hazai közélet ismert sze-
mélyiségei- mindez szerepel 
a  kínálatában.”
11:00 Öt kontinens
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Hazafelé… (1940)
Magyar film  (ff.)
Szereplôk: Fedák Sári (Li-

di), Csortos Gyula (Lôrinc, 
Lidi apja), Lidi harminc év 
óta él Amerikában. Jánost, a 
fiát elegánsan neveltette, 
míg ô maga csak tengôdik. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA - portrésorozat

Istvánfi Gyula építészettör-
ténészRiporter: Rabb Péter
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
  14:45 Hangvilla
  15:10 Evangélium
  15:40 Hogy volt?! (2016)
 „Nemcsak a húszéveseké a 
világ”, énekli Aradszky 
László évtizedek óta, ez a 
sláger a védjegyévé vált.  A   
pályatársaival születésnapja 
alkalmából köszöntjük.
16:35Fény a végeken - 1956 

Erdélyben és Kárpátalján 
17:05 Fény a végeken - 1956 

Erdélyben és Kárpátalján
  17:35 Család-barát
 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika
19:15 Szabadság tér ’56 
20:05Csináljuk a fesztivált! 

- Válogatás (2008)
  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Fábry (2016)

  Rendezte: Lengyel Zsolt
22:50 Munkaügyek - 

IrReality Show (2016)
   2. rész - A szuperszerv
 23:20 Új idôk, új dalai

  23:55 Opera Café
  00:30 Értsünk hozzá!
  00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Gasztroangyal  az 
  Ormánságba indul,  Marcsi 
bejárja a környéket, és az 
Ôs-Dráva Látogatóköz-pont-
ban  ôsi receptek leírására 
bukkan.
02:25A LÁTÁSSÉRÜlTEK 

NEMZETKÖZI NAPJA AL-
KALMÁBÓL  Szülei szeme 
(2015)  Ferike szó szerint 
hiszen apja és anyja is vak.  
03:15 „Csak tisztaforrásból”    
Kocsis Zoltán, világhírû zon-
goramûvész és karmester
04:10 Csináljuk a feszti-

vált! - Válogatás (2008) 
Rendezte: Koós György

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal 
Ormánság Marcsi bejárja 

a környéket, és az Ôs-Dráva 
Látogatóközpontban olyan 
ôsi receptek leírására buk-
kan, melyek közül már sok 
feledésbe merült. Ezután a 
helyiek segítségével elké-
szül a zsíros kása, a kevert 
béles és a fôtt perec is. 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Élô egyház
09:15 Minden tudás
09:35 Profit7
10:00 Élô örökség (2016)
10:30 Novum
11:00 Térkép
11:30 Angol nyelvû hírek
11:45 Mindenki ártatlan? 

(1961)  Magyarbûnügyi film 
Egy fiatal nô óráját ellopják 
az autóbuszon. A kalauz 
azonnal kezébe veszi az 
irányítást, nem enged sen-
kit leszállni, a busz azonnal 
a rendôrségre megy.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Nagyok 
Gyulai Líviusz
 Ugron Zsolna író Gyulai 

Líviusz, a Nemzet Mûvésze 
címmel kitüntetett, Kos-
suth-díjas grafikusmûvész-
szel beszélget.  Arról, ho-
gyan élte túl az 56-os forra-
dalmat. Metaforákról, hu-
morról, iróniáról. 
13:50 Szabadság tér ’56

 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
Mitôl leszünk jól öltözöttek  

15:40 Önök kérték
 16:40     Inti Raymi A Ma-
gyarországon élô Andokbeli 
közösség ünnepe (2013) a 
Magyarországon élô emig-
ránsok életét is igyekszik 
feltérképezni.
17:35 Család-barát

  19:10 Öt kontinens
  20:00 Gasztroangyal
          Ormánság
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILMMÛ-

VÉSZET TÜKRÉBEN 
Harminckét sor - 1956 
(2005)  Magyar történelmi 
dokumentumfilm  A film az 
1956-os forradalom két 
hôsének, Bali Sándornak és 
Vásárhelyi Miklósnak a 
börtönéveit taglalja
22:30 Bábel - Hesnával a 

világ (2012)   Jövôkutatás
Szeretne halhatatlan lenni? 

Ha a válasz igen, elvisszük 
Amerika egyik legbizarrabb 
intézetébe.
23:25 Hangvilla
23:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
  00:25 Mesterember (2016)   
  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Hogy volt?!(2016)
  02:15ALÁTÁSSÉRÜLTEK 
NEMZETKÖZI NAPJA AL-
KALMÁBÓL  Szüleiszeme 
03:10„Csaktiszta forrásból”    

  04:05 Slágertévé (1999)   
  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 Nagyok 
Gyulai Líviusz
A Nagyok következô adá-

sában Ugron Zsolna író 
Gyulai Líviusz, a Nemzet 
Mûvésze címmel kitünte-
tett, Kossuth-díjas grafikus-
mûvésszel beszélget. 
09:20 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:30 Önkéntesek
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Magyar elsôk (2003)
Az elsô magyar nyomda
Az elsô Magyarország 

területén mûködött nyomda 
felállítása Hess András 
nevéhez fûzôdik. 
11:40Hal négyesben (1985)   

  Magyar tévéjáték
Három korosabb kisasz-

szony békésen éldegél 
együtt. Egymás tudta nélkül 
évtizedek óta mindhármuk-
nak viszonyuk van inasuk-
kal, Rudolffal. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok 
         Gyulai Líviusz 
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika

Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Ecranul Nostru

Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:05 Hogy volt?! (2014) Az 

1980-as év tévémûsoraiból
Magyar szórakoztat mûsor  
17:05 Az én ’56-om (2016)

  17:15 Család-barát
  18:55        Kívánságkosár - 
válogatás Felidézzük a nagy 
múltú mûsor legjobb pilla-
natait.
19:25 Magyarország,
szeretlek! Látványos show-

mûsor rólunk, nekünk, 
amelyben ismert és elis-
mert mûvészek, hírességek 
mérik össze tudásukat Ma-
gyarország kultúrájáról.
A show mûsorvezetôje 
Szente Vajk.
21:00 HÍRADÓ

  21:30 Maradj talpon!
  22:30 Ridikül
 23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája
  00:25      Munkaügyek - Ir-
Reality show  Elvonás
Elvira heroikus küzdelmet 

folytat a dohányzásról való 
leszokásért.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!
Az 1980-as év tévémûsora-
iból Szórakoztató mûsor
02:25Hal négyesben (1985)   

        Rudolf harminc évi szol-
gálat után szeretne világ-
körüli útra menni, ezért 
pénzt kér mindhárom nôtôl. 
Mivel egyikük sem ad pénz, 
Rudolf megzsarolja ôket...
03:35 Magyarország, 

szeretlek! (2016)   A show 
mûsorvezetôje Szente Vajk.
05:00 HÍRADÓ -
05:15 Angol nyelvû hírek

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

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-

Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

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)

MAGYAR NÔ munkát vállal. Ta-

karítás, fôzés, sütés/házvezetôi munka/ 

Sydney és környéke. Telefon: 0450 

004-223, vagy 9600-7020.

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

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

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.


