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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
–- Honorálni kell a példaértékû polgárt –-- mondta a fôigazgató.

A 125 darabból álló, a hun kori temetkezési szokások sajátos emlékeként 
értelmezhetô áldozati leletegyüttest, amely ma a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyûjteményét gazdagítja, a restaurálást és tudományos feldolgozást követôen 
az állandó kiállítás részeként a nagyközönség is megtekintheti majd.

Hajléktalanellátás: felkészült 
az állam a télre

A kormány és a szolgáltatók felkészültek az idei tél hideg éjszakáira --- 
mondta a hajléktalanellátás krízisidôszakáról szólva az erôforrástárca szociális 
ügyekért felelôs államtitkára. Czibere Károly ismertette azt is, hogy a férôhe-
lyek számát a téli idôszakban 1500-zal növelik.

A hajléktalanná válás megelôzése, az ellátás és a társadalomba visszavezetô 
utak megtalálása egyaránt fontos feladata a szociálpolitikának --- mondta az 
erôforrástárca szociális ügyekért felelôs államtitkára. Czibere Károly szerint a 
kormány és a szolgáltatók felkészültek a tél hideg éjszakáira.
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December 14-én Szilárda névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Agnabel-
la, Agnella, Beriszló, Bertold, Bolesz-
láv, Boroszló, Ders, Derzs, Konor, 
Konrád, Kurt, Szilárd, Szilárdka név-
napja van.
December 15-én Valér névnapja 

van. 
Kibôvített naptárak szerint Detre, 

Dezsér, Dezsider, Dezsô, Mária, Valé-
rián névnapja van.
December 16-án Etelka, Aletta 

névnapja van. Kibôvített naptárak 
szerint Adelaida, Adelheid, Aggeus, 
Alba, Alett, Alitta, Alvina, Aser, Azár, 
Beáta, Elke, Eta, Euzébia, Fehéra, 
Fehérke, Heidi, Hófehérke, Nauzika, 
Özséb, Tihamér névnapja van.
December 17-én Lázár, Olimpia 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Begónia, 

Belizár, Lázó névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM

2016. dec. 8-án
1 AUD = 217.68 Ft

Példaértékû magatartás
Miniszteri elismerést kapot Ehmann Gábor, aki idén tavasszal Attila hun 

király korabeli, felbecsülhetetlen értékû leletegyüttest talált Telki határában. 
És nem a feketepiacra rohant, hanem a Magyar Nemzeti Múzeumba, hogy 
bejelentse a föld felszínén, az avarban ragyogó kis arany- és ezüsttárgyakat. A 
régészeti örökségünk védelme érdekében tanúsított példaértékû, jogkövetô 
magatartásáért a kulturális örökség védelméért felelôs miniszter elismerésben 
részesíti –-- hangzott el az ünnepélyes átadón a laudáció a Nemzeti Múzeum 
Széchenyi-termében.

Mára hazánkban hobbivá vált a kincskeresés, mert ehhez már a technikai 
eszközök is megvannak --– mondta Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális 
örökségvédelemért felelôs helyettes államtitkára –--, és sokan azt remélik, hogy 
ezáltal meggazdagodhatnak.

Ezt igyekeznek szabályozni, hiszen minden régészeti lelet az állam tulajdona, 
s így közvetetten a közösséget károsítják meg. –-- Telki közelében Ehmann 
Gáboron nem a kincsvadászó szellem lett úrrá, hanem a hazafiúi, és bejelentette, 
hogy vélhetôen régészeti leletre bukkant. –-- Ez példaértékû magatartás -– 
szögezte le Puskás, s arra buzdít mindenkit, hogy ilyen helyzetben hasonlóan 
járjon el.

Varga Benedek, a múzeum fôigazgatója az ügy tudományos oldaláról el-
mondta, hogy a régészek úgy dolgoznak, mint a helyszínelôk; a leletek elhe-
lyezkedése rejtheti a legtöbb információt, amit egy letûnt kultúráról megtudha-
tunk, ezért elismerésre méltó, hogy a megtaláló nem bolygatta meg helyszínt. 

Román idôhúzás
A Maszol.ro portál állítása szerint a ro-

mán kulturális minisztérium államtit-
kárán múlt, hogy az Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezetének (UNESCO) Etiópiában 
ülésezô testülete nem vette fel a védett 
szellemi kulturális örökségek listájára a 
csíksomlyói búcsút.

A portál az ülés hangfelvételének a 
visszahallgatása alapján megállapította: 
a csíksomlyói búcsú felterjesztésének 
vitájakor az értékelô testület hiányolt 
bizonyos információkat a dossziéból, és 
kiegészítéseket kért. Olyan adatokról 
volt azonban szó, amelyek hiányát a ro-
mán minisztérium képviselôje az ülésen 
azonnal tisztázhatta volna. Amikor a 
hiányolt adatokról kérdezték a román 
állam képviselôjét, Alexandru Oprean 
államtitkár kitérô választ adott, és azt 
mondta: azt szeretné, ha most nem tár-
gyalnák a csíksomlyói búcsú felvételét a 
listára, majd késôbb kiegészítik a dosz-
sziét.

A Maszol.ro szerint a közgyûlésen na-
pirendre került felterjesztések körülbe-
lül felében voltak a Csíksomlyó dosszi-
éjához hasonló gondok, az ezeket 
benyújtó államok képviselôi azonban a 
helyszínen pótolták a kért információkat, 
és a felterjesztéseiket jóvá is hagyták. 
Így történt ez a Románia és Moldova 
által közösen felterjesztett népi szônyeg-
szövés védettsége ügyében is.

„A hangfelvételekbôl kiderül az is, 
hogy a magyar államnak az ülésen jelen 
lévô képviselôje a román államtitkár 
helyett próbálta meg tisztázni, hogy a 
csíksomlyói búcsú felterjesztése az ösz-
szes kritériumnak megfelel. Ekkor 
azonban több tagállam képviselôje úgy 
reagált: ha Románia maga sem akarja a 
csíksomlyói búcsú felvételét a listára, 
akkor ne is vegyék fel. Az értékelô 
testület végül a búcsú felterjesztését 
elutasította, és Alexandru Oprean állam-
titkár meg is köszönte ezt a döntést” --– 
írja a tanácskozás hangfelvétele alapján 
a Maszol.ro.

Megrendült szívvel, de Isten akaratát csendesen 
elfogadva tudatom mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, 
hogy drága Édesanyám, 

Bajkai Jánosné
(szül. Fekete Marika)

türelemmel viselt betegsége után
2016. december 2-án, életének 80. évében 

visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.
Ausztráliában gyászolja leánya Monika,

unokái Réka és férje Pete,
Boglárka és Kinga,

dédunokái Zac és Ayla 
Magyarországon fia és családja, testvérei, kiterjedt 

rokonsága, barátai és ismerôsei 
különösen Szadán és Veresegyházon.

Köszönjük Urunk, hogy mindeddig szerethettük.

Emléke legyen áldott

Gyászjelentés



Czibere Károly emlékeztetett, hogy az önkormányzatoknak törvényi feladata 
odafigyelni a krízisben lévôkre, és menedékkel, pénzbeli vagy természetbeni 
támogatással segíteni ôket.

Mindannyiunknak oda kell figyelnünk embertársainkra, szomszédjainkra, 
fôképp a magányosan élôkre --- mondta.

Kiemelte, a kormány és a szolgáltatók felkészültek az idei tél hideg éjszaká-
ira. A férôhelyek számát 9600-ról a téli idôszakban 1500-zal növelik, a bôvítés 
költségeit az állam megtéríti a szolgáltatóknak. Emellett 83 utcai szociális 
szolgálat is mûködik.

Elhangzott, decemberben indul európai uniós pénzbôl a rászorulókat támo-
gató program, amely 2020-ig 4000 hajléktalan ember számára biztosít négymil-
liárd forint összegben napi egy tál meleg ételt.

A hajléktalan emberek visszailleszkedését a társadalomba szintén több prog-
ram szolgálja. Ismertetése szerint 2017-tôl a szolgáltatóknak lehetôségük lesz 
arra, hogy a korábban átmeneti szállókra fordított állami támogatásból lakást 
béreljenek, és így azok a hajléktalanok, akik képesek az önálló életre, gyorsab-
ban visszakerülhessenek a társadalomba.

Ugyanilyen fontos az az 1,7 milliárd forintból megvalósuló program, melynek 
célja, hogy azok, akik úgy vesztik el a lakhatásukat, hogy van szakképesítésük 
és képesek dolgozni, ne kerüljenek hajléktalanszállóra, hanem eleve albérlettel 
segítsék ôket.

Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi 
régiójának vezetôje elmondta: a szervezet a fôvárosban telente 400 férôhelyet 
biztosít, ahova éjszakánként behúzódhatnak a hajléktalanok, emellett 9 utcai 
gondozószolgálatuk járja a közterületeket, parkokat, erdôs részeket.

Budapestre kerül 
a Houdini család Bibliája

A Houdini Ház állandó kiállítása Houdini magyar gyökereihez szorosan 
kapcsolódó darabbal, a család eredeti Bibliájával gyarapodik.

Harry Houdini magyar származású, 1874-ben Weisz Erikként Budapesten 
született szabadulómûvésznek június óta a House of Houdini – Houdini Ház 
nevû kiállítótér állít emléket a budai Várban. A múzeumba érkezik Houdini 
édesapjának, Weisz Sámuel rabbinak kézjegyével megjelölt Bibliája, amelybe 
édesapja halála után fia, akkor még Ehrich Weissként jegyezte be nevét --– 
közölte a múzeum az MTI-vel.

A kötetet sokáig Houdini egyik híres bátyja, Leopold Weiss ôrizte, aki 
Amerika egyik elsô, rendkívül sikeres radiológusa volt. Ô ajándékozta a kötetet 
asszisztensnôjének, akinek halála után a könyv az O’Grady család tulajdonába 
került. Ennek az ír származású családnak a leszármazottja Tara O’Grady Egye-
sült Államokban élô dzsesszénekesnô, aki a Weiss család Bibliáját a Houdini 
Ház számára felajánlotta. 

Rengeteg pénzt küldenek haza 
a külföldön élô magyarok

Elképesztôen sok pénzt, 4,2 milliárd dollárt (1223 milliárd forintot) küldtek 
haza tavaly a külföldön élô magyarok, elsôsorban Németországból, az USA-ból 
és Kanadából, áll a Világbank friss jelentésében. Az itt dolgozó külföldiek ennek 
kevesebb mint negyedét utalták ki Magyarországról: a legtöbb pénzt Románi-
ába, Németországba és Szlovákiába küldték.

Elképesztôen sok pénzt, 1223 milliárd forintnak megfelelô összeget (4,2 milli-
árd dollárt) küldtek haza tavaly a külföldön élô magyarok a Világbank adatai 
szerint.

A mezônyt a Németországban dolgozók vezetik 893 dollárral, ôket követi az 
Egyesült Államok 627 millió dollárral, Kanadából pedig 393 millió dollárt küld-
tek haza.
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HÍREK
Érdekes módon Nagy-Britannia a negyedik helyre szorult, de az összeget 

tekintve csak kevéssel maradt le: az itt élô magyarok 373 millió dollárral segí-
tették itthoni hozzátartozóikat. Ausztriából is nagyságrendileg hasonló összeg, 
342 millió dollár érkezett, a sort kissé leszakadva Ausztrália követi.

Magyarországról ehhez képest nagyságrendekkel kevesebb pénzt utaltak 
haza az itt élô külföldiek, ennek összege tavaly 941 millió dollár (275 milliárd 
forint) körül alakult. Az elsô helyen értelemszerûen Románia áll, amelyet 
Németország és Szlovénia követ.

Az elsô tízben szerepel Kína, Szerbia, Ausztria, Franciaország, Ukrajna, Bel-
gium és Nigéria. Világviszonylatban hozzávetôleg 582 milliárd dollárt küldtek 
haza rokonaiknak a külföldön élôk, a legtöbb pénzt az Egyesült Államokból, 
derül ki a jelentésébôl.

Felvették a Kodály-módszert a szellemi 
kulturális örökségek UNESCO-listájára

Errôl az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága 
döntött Addisz-Abebában folyó tanácskozásán. A döntésrôl Balog Zoltán, az 
emberi erôforrások minisztere tájékoztatta az MTI-t.

Bízunk benne, hogy ez a nemzetközi elismerés hozzájárul az iskolai ének- és 
zenetanulás kultúrájának erôsítéséhez és megújításához --- mondta Balog 
Zoltán.

A Kodály-módszer a legjobb megôrzési gyakorlatok regiszterébe került, 
ahova azokat a modellértékû módszereket veszi fel testület, amelyeket nem-
zetközi szinten is terjesztésre érdemesnek, jó példának tart.

A Kodály-módszer alapja az, hogy a zenei fogékonyságot már egészen kis-
gyermekkortól kezdve fejleszteni kell. A magyar módszer világszerte ismert és 
elismert, hiszen jól alkalmazható más társadalmi, kulturális közegben is.

Az UNESCO elismerve Kodály Zoltán etnomuzikológiai, zenepedagógia és 
zeneszerzôi munkásságát a 2017-es évet kiemelt Kodály-évfordulónak szenteli.

Az UNESCO indoklása szerint az elmúlt évszázadban a hagyományos nép-
zene megôrzésének Kodály-módszere segítette a helyi hagyományok átadását, 
terjesztését és dokumentálását Magyarországon és külföldön. A Kodály Zoltán 
által kigondolt, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott módszer elô-
segíti, hogy a hagyományos népzene hozzáférhetôvé váljon mindenki számára, 
fejleszti a zenei készséget, és bátorít a zene mindennapos használatára.

A szellemi kulturális örökség megôrzésérôl szóló UNESCO-egyezményt 
2003-ban fogadták el. A listán jelenleg szereplô magyar elemek a Busójárás 
Mohácson --- Maszkos farsangvégi télûzô (felvétel ideje: 2009); táncház-módszer 
(2011); matyó népmûvészet (2012); solymászat, az élô emberi örökségelem. A 
solymászat 2010-ben 11 ország felterjesztéseként került fel a UNESCO rep-
rezentatív listára, amelyhez 2012-ben további két ország --- köztük Ausztria és 
Magyarország --- csatlakozott.
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Basescu: Románia 
a Tiszáig tart

A bukaresti magyar nagykövet kiuta-
sítását és a budapesti román nagykövet 
hazahívását javasolja Traian Basescu 
volt román államfô „egyedüli méltó vá-
laszként arra a sértésre”, hogy Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter 
eltiltotta a magyar diplomatákat a ro-
mán nemzeti ünnepen való részvételtôl.

A december 11-i választásokon pártja 
szenátorjelöltjeként induló politikus Fa-
cebook-oldalán tette közzé kioktató 
hangvételû, goromba jelzôkkel fûszere-
zett bejegyzését. Kirohanását követôi 
közül többen a választási kampánynak 
tulajdonították és a szélsôségesen nacio-
nalista pártvezér, a tavaly elhunyt Va-
dim Tudor stílusához hasonlították. 

Basescu azzal magyarázta az elnöksége 
idején elképzelhetetlen hangvételt, hogy 
„most már szabadon beszélhet” és más-
különben a budapesti „politikai kalando-
rok” nem fogják megérteni, hogy az 
„igazi Románia a Tiszáig terjed”.

Szijjártó Péter a közmédiának nyilat-
kozva hangsúlyozta: a magyar emberek-
nek nincs mit ünnepelniük december 1-
jén, furcsa lenne, ha a Magyarországot 
képviselô diplomaták, külügyminiszté-
riumi alkalmazottak román nemzeti 
fogadásokra járkálnának ezen a napon. 
A külgazdasági és külügyminiszter hoz-
zátette: megtiltotta minden külképvise-
leten dolgozó magyar diplomatának és 
mindenkinek, aki a minisztériumban 
dolgozik Budapesten, hogy részt vegyen 
akár Magyarországon, akár külföldön 
rendezendô román nemzeti ünnepi al-
kalmakon.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A moszkvai vezetôk szerint Fidel 
Castro megváltoztatta a világot
Az orosz politikai vezetŒk az elsŒk 

között nyilvánítottak részvétet a ku-
bai népnek Fidel Castro halála miatt, 
a világot megváltoztató, nagy állam-
férfinek nevezték az elhunyt volt ku-
bai elnököt.

Vlagyimir Putyin államfŒ részvé-
tét fejezte ki a kubai népnek, az elnö-
ki hivatal által ismertetett részvét-
táviratában hangsúlyozta, hogy Cast-
rót joggal tartják a modernkori világ-
történelem korszakalkotó jelképének.

„Az általa és társai által épített sza-
bad és független Kuba a nemzetközi 
közösség befolyásos tagjává vált, és 
ösztönzŒ példává lett számos ország 
és nép számára. Fidel Castro Oroszor-
szág Œszinte és megbízható barátja 
volt. Hatalmas mértékben személye-
sen járult hozzá az orosz-kubai kap-
csolatok megteremtéséhez és fej-
lesztéséhez, szoros stratégiai együtt-
mûködéshez minden téren” – írta 
Putyin. Szerinte Castro erŒs és bölcs 
ember volt, mindig magabiztosan né-
zett a jövŒbe, és olyan magas politi-
kusi, polgári és hazafias eszményei 
voltak, amelyeknek egész életét szen-
telte.

Mihail Gorbacsov volt szovjet el-
nök egy rádióinterjúban azt mondta, 
hogy Fidel Castrót aggasztotta a 
szovjet peresztrojka kudarca. „Kivá-
ló, rendhagyó és egyedülálló szemé-
lyiség volt” – mondta Gorbacsov, aki 
nagyon sokszor találkozott vele, és 
„nagyon, de nagyon” jó véleménnyel 
volt róla.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz 
Szövetségi Tanács (felsŒház) nemzet-
közi ügyekkel foglalkozó bizottságá-
nak elnöke közölte, hogy Fidel Castro 
neve örökre belevésŒdik a világtörté-
nelembe. Vezetése alatt Kuba, oltal-
mazva saját szuverenitását, „kibírta a 
legkeményebb külsŒ nyomást”, bebi-
zonyítva ezzel a szankciók és elszige-
telés hiábavalságát – fogalmazott. A 
szenátor szerint Fidel Castro halála 
veszteség mind a kubai nép, mint a 
világ számára.

„Bárhogyan viszonyulunk is hozzá, 
túlzás nélkül elmondható, hogy nagy-
sága világraszóló, valóban hatással 
volt a világtörténelem alakulására” – 
mondta Koszacsov a TASZSZ hírügy-
nökségnek.

„Meghalt Fidel Castro. Együtt érzek 
kubai barátainkkal, Kuba egész népé-
vel. Castro azon dicsŒ nagyságok 
közé tartozott, akik megváltoztatták a 
világot. A világ emlékezni fog rá” – 
írta Alekszej Puskov, a felsŒház 
védelmi és biztonsági bizottságának 
tagja a Twitteren.

Gennagyij Zjuganov, az orosz 
kommunista párt elnöke szerint Cast-
ro nemcsak a latin-amerikai térség, 
hanem az egész emberiség számára 
erkölcsi tekintély volt. Lefektette az 
„erkölcsös politika” alapjait, amely 
elsŒsorban az egyszerû emberekkel 
és munkásokkal törŒdött. Zjuganov 
sokszor találkozott Castróval, és – 
mondja – mindig lenyûgözte a sokol-
dalúsága. ElképesztŒ bátorság és hŒ-
siesség kellett ahhoz, hogy „Floridától 
kilencven mérföldnyire kibírja egy 
olyan cápa nyomását, mint az Egye-
sült Államok” – mondta a pártelnök.

Ferenc pápa imádkozik Castróért 
Fidel Castro halála szomorú hír – 

nyilatkozott Ferenc pápa a 90 éves 
korában elhunyt volt kubai vezetŒ 
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halálhírére reagálva.
Ferenc pápa tavaly Kubában járt, 

és találkozott is a korábbi diktátorral, 
aki visszavonulása óta ritkán mutat-
kozott a nyilvánosság elŒtt.

Castro bevallottan nem hitt Isten-
ben, a legtöbb kommunista vezetŒhöz 
hasonlóan ateista volt, pedig szülei 
római katolikusnak kereszteltették 
meg, és a jezsuita rend iskoláiban 
tanult. Ferenc pápa maga is jezsuita.

„Fidel Castro elvtárs örökké fog 
élni” – reagált az egykori kubai 
vezetŒ halálhírére Hszi Csin-ping 
kínai elnök. A Kínai Kommunista 
Párt fŒtitkárának üzenetét az állami 
tévében olvasták be. Hszi úgy véli: 
Castróval a világ egy „jó és Œszinte 
elvtársat veszített el”. A kínai elnök 
szerint Fidel Castro nagy ember volt, 
akinek emlékét megŒrzi a történe-
lem.

Francois Hollande francia elnök a 
huszadik század kimagasló egyéni-
ségének nevezte Fidel Castrót. „Fidel 
Castro maga volt a megtestesült 
kubai forradalom, annak reményeivel 
és kudarcaival együtt” – húzta alá 
közleményében a francia államfŒ, aki 
2015-ben az elsŒ francia elnök volt, 
aki a kubai forradalom gyŒzelme óta 
Havannába látogatott. A Madagaszká-
ron tartózkodó Hollande Antananari-
vóban arról beszélt, hogy bár Kubát 
is bírálta az emberi jogok helyzete 
miatt, az amerikai embargóval sem 
ért egyet. Mint mondta: az embargót 
teljesen fel kell számolni.

Bohuslav Sobotka cseh miniszter-
elnök Castro halálával kapcsolatban 
azt mondta: „Fidel Castro kezdetben 
nagy reményeket ébresztŒ forradal-
már volt, de fokozatosan diktátor lett 
belŒle”. Sobotka tudatta: támogatja a 
polgári szabadságjogok kiterjesztését 
a karibi szigetországban.

Lubomir Zaoralek cseh külügymi-
niszter azt idézte fel, hogy bár Castro 
is küzdött a szabadságért, soha nem 
lesz képes megbocsátani neki, hogy 
1968-ban támogatta, hogy a Varsó 
SzerzŒdés országai a Szovjetunió 
vezetésével bevonuljanak Csehszlo-
vákiába, leverve a szintén a szabad-
ságot zászlajára tûzŒ prágai tavasz 
reformmozgalmat. Zaoralek arra is 
kitért, hogy Castro demokratikus re-
formokat ígért, amibŒl az ellenzék 
üldözése, a sajtó cenzúrázása és az 
emigráció betiltása lett. „Mi itt tud-
juk, milyen ez. Így nekünk Œ sosem 
lesz romantikus legenda” – fogalma-
zott.

Brüsszelben némi kommunikációs 
zavar támadt Castro halála után. Az 
Európai Bizottság elnöke, Jean-
Claude Juncker rövid közleményé-
ben azt írta, hogy „Castro a múlt 
század történelmi jelentŒségû alakja 
volt, s halálával egy olyan ember 
távozott, akit sokan hŒsnek tekintet-
tek. Örökségét a történelem fogja 
megítélni” – tette hozzá Juncker.

„Fidel Castro halála erŒs érzelmeket 
vált ki a kubaiakból, Castro emberek, 
családok és népe sorsát változtatta 
meg, óriási hatását pedig a történe-
lem fogja feljegyezni és megítélni” – 
tudatta közleményben Barack Oba-
ma amerikai elnök.

Obama kiemelte: az Egyesült Álla-
mok baráti kezet nyújt a kubai nép 
felé. Kitért arra is, hogy a két ország 
viszonyát csaknem hat évtizeden át 
viszálykodás határozta meg, de el-
nöksége alatt kemény munka folyt, 
hogy le lehessen zárni a múltat, a 
jövŒben ne a nézetkülönbségek 

Reakciók Castro halálára

határozzák meg a két ország viszo-
nyát, hanem barátság és a jószomszé-
di kapcsolatok.

„Részvétünket fejezzük ki Fidel 
Castro családjának, együttérzéssel és 
imával gondolunk a kubai népre, akik 
a következŒ napokban felidézik a 
múltat, és a jövŒbe tekintenek. S 
mindeközben a kubai népnek tudnia 
kell: az Amerikai Egyesült Államok a 
barátjuk és partnerük” – zárta 
közleményét az amerikai elnök.

Trump: „Castro brutális diktátor 
volt, aki csaknem hatvan éven át el-
nyomta a saját népét” – reagált 
Donald Trump megválasztott ameri-
kai elnök Fidel Castro halálára.

Trump szerint Castro örökségként 
halálbrigádokat, tolvajlást, elképzel-
hetetlen szenvedést, szegénységet és 
az emberi jogok totális tagadását 
hagyta maga után.

Az ingatlanmágnás szerint „Kuba 
továbbra is totalitárius sziget”, ám 
bízik abban, hogy Castro halálával az 
ország eltávolodik „a túl sokáig tartó 
rémségtŒl, és közelebb kerül ahhoz a 
jövŒhöz, melyben a csodálatos kubai 
nép végre az oly’ nagyon megérde-
melt szabadságban élhet”.

Donald Trump azt ígéri: leendŒ kor-
mánya minden meg fog tenni, hogy a 
kubaiak megindulhassanak a jólét és 
a szabadság felé vezetŒ úton, s azt 
írja: osztozik az amerikai kubaiakkal 
abban a reményben, hogy Kuba „egy 
nap hamarosan szabad lehet”.

Az elnökválasztáson az Amerikában 
élŒ spanyolajkú közösség nagy része 
a demokrata párti Hillary Clintont 
támogatta, kivéve a kubaiakat, akik-
nek nagy többsége a felmérések sze-
rint Trumpot támogatta.

Ha évszázadok múlva jellemzô elne-
vezést adnak a jelenkor év-századai-
nak, a XIX. századot a forradalmak 
korának, a XX. századot a polgárhá-
borúk korának fogják nevezni.

Nem mintha korábbi évszázadokra 
is nem éppen a háborúk leírása ké-
pezné a történelem tárgyát, de azzal a 
mi századunk dicsekedhet el elôször 
az emberiség véres történelmében, 
hogy a polgárháború úgy vonul rajta 
végig, mint valami járványos beteg-
ség, ami elôre meghatározott terv 
szerint támadja meg a föld emberlak-
ta tájait, hogy nyomában fegyveres 
párthatalom vigyázzon a diadalmas 
rögeszme torkig zabált nyugalmára.

E  bevezetés után az évszázad 65-ik 
évében fegyveres eseménnyé érik a 
közép-amerikai színtéren is a balol-
dali–jobboldali polarizáció. Az Egye-
sült Államok csapatokat küld a Domi-
nicai Köztársaságba. Húszezer kato-
nával megakadályozza Juan Bosch 
baloldali forradalmát, „nem engedünk 
még egy Kubát” jelszóval.

Mielôtt tovább mennénk, arról az 
„egy” Kubáról szólnánk néhány szót. 
1956-ban egy „szerencsésebb felke-
lés” kezdôdött Kubában, mint a szov-
jet által vérbefojtott magyarországi 
felkelés. A kormánycsapatokat az 
amerikaiak támogatták, a „felkelés” 
vezetôje, Fidel Castro, „ismeretlen 
helyrôl” kapta a felszerelést. Két év 
múlva az amerikaiak úgy találták, 
hogy Batista elnök korrrupt kor-
mányzatot folytat, és megvonták tôle 
a támogatást (mint tíz évvel elôtte a 
„korrupt” Csang Kai Sek-tôl is, és ké-
sôbb az ugyancsak „korrupt” iráni 
sahtól), így 1959-ben Castro Kuba 
diktátora lett. Fidel Castro „prog-

resszív reformer” 1961-ben kijelen-
tette, hogy marxista-leninista forra-
dalmár, amin az amerikaiak kellôkép-
pen elcsodálkoztak, vagy úgy tettek...

Moszkva ennél kitartóbban támo-
gatja védenceit, azóta is átlag napi 
egymilló dollárt folyósít Kubának, 
amely nemcsak katonai hídfôállás, de 
a közép- és latin-amerikai országok 
baloldali mozgalmainak és gerilla 
csapatainak szellemi és fegyveres tá-
masza. A Szovjetunió 1979-ig 6000 
millió dollár értékû fegyvert és egyéb 
hadi felszerelést adott Kubának, 
amely ezért 300 000 fôs zsoldoshadse-
reget tart fenn, amibôl Moszkva afri-
kai harcterekre irányít hadtesteket, 
ahol szovjetorosz tábornokok és kelet-
német fôtisztek irányításával harcol-
nak. A kubai tiszteket a szovjetunió-
beli Frunze Katonai Akadémián képe-
zik ki, ezeket „frunzitasnak” nevezik, 
a legjobb káderek, Moszkva hûséges 
kiszolgálói.

Afrika gyorsütemû politikai kondi-
cionálása után Közép-Amerikán van a 
sor, illetve az egész Dél-Amerikán. 
Közép-Amerika a két földrészt össze-
kötô keskeny földnyelv, amelyen 
Mexikó, Guatemala, Honduras, 
Salvador, Nicaragua, Costarica és 
Panama sorakoznak északról délre, 
míg a Mexikói-öböl és a Karib-tenger 
átölelésével a földnyelvvel párhuza-
mosan egy szigetsor van, Floridától 
kiindulva: Bahama-szigetek, Kuba, 
Jamaica, Haiti, Puertorico, Virgin-
szigetek, majd mint egy gyöngysor, a 
Kis-Antillák szigetei.

Hosszúra nyúlna ezekkel mind kü-
lön-külön foglalkozni, vegyük jellem-
zô példaként egyik legkisebbet, Gre-
nadát. Százezer lakosú, 133 négyzet-
mérföldnyi szigetállam az említett 
gyöngysor Venezuelához közel esô 
déli végén. Angol gyarmat volt, 1974-
ben kapott önállóságot, ENSZ-tag-
ságot. Természetesen itt is van marx-
ista mozgalom, mely szerepet vitt a 
gyarmatellenes politikában, ami hiva-
talos UNO-politika is. A „forradalom” 
(lényeges eleme a „társadalmi hala-
dás”-nak) így játszódott le a sziget-
államon 1979. március 13-án: tíz állig 
felfegyverzett kubai gerillaharcos 
partraszállt egy elhagyatott tenger-
parton, és csatlakozott a marxista 
New Jewel mozgalom harminc fegy-
veres tagjához. A kubaiak szakszerû 
vezetésével megtámadták a rendôr-
laktanyát és elfoglalták a sziget 
egyetlen rádióállomását, bejelentve a 
forradalom gyôzelmét, a marxista 
hatalomátvételt. Kuba azonnal elis-
merte hivatalosan az új forradalmi 
kormányt, amely Kubától fegyvere-
ket és gazdasági segítséget kért és 
kapott. A kubai követ egy Torres 
Rizo nevû D.G.I. tiszt lett (D.G.I.—
General Directorate of Intelligence, 
vagyis a titkosszolgálat direktóriuma, 
amely közvetlenül alárendeltje a 
K.G.B.-nek.)

Így jött létre egy újabb szovjet 
hídfôállás, amelynek állami önálló-
ságát az ég világon semmi nem 
indokolja, de a hídfôállást ez az 
„önállóság” tette lehetôvé, amit az 
Egyesült Államok szorgalmazott és 
Anglia készségesen végrehajtott. Az 
akkori angol Labour Party-kormány 
„pénzmegtakarítási” indoklással ki-
vonta a gyarmati kormányzást a 
szigetrôl, ezáltal politikai és katonai 
vákuum keletkezett, amit a K.G.B. 

kitöltött. Az Egyesült Államok, Nagy-
Britannia és a többi nyugati hatalmak 
sietve elismerték a népidemokrata 
köztársaságot, amely egyenlô jogú 
tagja lett az ENSZ-nek, és tagja az 
Organization of American State-nek, 
az angol uralkodóházat egy Governor 
General képviseli, és az International 
Monetary Fund is felvette tagjai 
közé. Természetesen, mint volt angol 
gyarmat, tagja a The Nations of the 
Commonwealth-nek és így Ausztrá-
liától is kap támogatást.

Grenada esete dióhéjban példázza 
földünk országainak szerkezeti áta-
lakítását, kelet–nyugati együttmû-
ködéssel. Az eset nem idôszerû már, 
de a példa még igen. A grenadai 
„forradalommal” egyidôben távolí-
tották el amerikai segítséggel Somoza 
elnököt Nicaraguából. Errôl a Magyar 
Élet 1979. augusztus 9-i számában 
írtunk, idézve Henry Kissinger ko-
rábbi amerikai külügyminiszter cini-
kus véleményét, hogy: „Benyomásom 
szerint mi eleget tettünk ahhoz, hogy 
kimozdítsuk helyérôl a jelenlegi kor-
mányt, de nem tettünk eleget annak 
érdekében, hogy ott egy mérsékelt 
irányzat legyen, ha egyáltalán ez 
lehetséges. Attól tartok, hogy ennek 
hiányában a sandinisták lesznek a 
domináló elem, akik alapjában véve 
Egyesült Államok-ellenesek. A radi-
kálisok szembenállnak velünk – ha 
fájdalmas is egyeseknek ezt elis-
merni – de nem a mi politikánk miatt, 
hanem a mi társadalmi és gazdasági 
felépítésünk miatt.”

A szomszédos Salvador esetérôl 
1981. március 26-i számunkban ad-
tunk összefoglalót, s a káosz azóta is 
tart. Mexikó gazdasági bajai meleg-
ágya a jövô „szocialista” forradal-
mának. Közép-Amerika forrongó kat-
lan, amelynek lehûtésére az Egyesült 
Államok kormánya semmit nem tesz, 
amelynek fûtésére a Szovjetunió és 
Kuba mindent elkövet. Haszna csak a 
fegyvergyárosoknak van. A nép két 
táborra szakadva öli egymást, egyik 
tábor mögött az amerikaiak, a másik 
tábor mögött oroszbolsevisták van-
nak. A zûrzavarra jellemzô, hogy 
katolikus papok, püspökök hangos 
propagandistái a marxista forrada-
lomnak. Ez indította a római pápát 
arra, hogy végiglátogassa Közép-
Amerika forrongó államait.

II. János Pál pápa március elején 
kezdte meg látogatását. 

Idáig még a vasfüggöny mögött 
sem züllöttek katolikus egyházak. 
Ezek közül öten a szadonista baloldali 
kormány legmagasabb hivatalaiban 
vezetô pozicióban vannak. Egyikük, a 
kultuszminiszter, hirdeti, hogy: „...a 
marxizmus az egyetlen megoldás a 
világ számára”. Ezzel szemben a pápa 
belekiáltotta az Inglesia Popular tö-
megeibe: „...az ember vagy csak 
keresztény, vagy csak marxista lehet! 
A kettô együtt nem megy.” Odáig 
romlott a helyzet Közép-Amerikában, 
hogy nem lehet a papoknak megma-
gyarázni, hogy fegyveres harc és 
bosszú hirdetése – bármelyik oldalon 
– nem lehet álláspontja annak, aki a 
békés megértés, a krisztusi megbo-
csátás elveire esküdött föl.

Cikkünknek értelemszerû összege-
zését II. János Pál pápa közép-ame-
rikai útján tett kijelentésének köl-
csönzésével adjuk: „A kapitalizmus és 
a kommunizmus is egyaránt elnyomó 
lehet, ha nem tartják tiszteletben az 
ember méltóságát!” – És együtt?

(Magyar Élet, 1983. május 5.)

Közép-amerikai polgárháború
Csapó Endre

írása 33 évvel ezelôttrôl
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Mások létéért vívott 
küzdelemben nôtt naggyá

datot jelentett: a tagság számára meg-
felelô munkát és olcsó lakást szerezni. 
A tagoknak költözködési pótlékot, há-
zasságkötés és gyermekszületés ese-
tén pedig egyszeri gyorssegély kifize-
tését garantálja az alapszabály.

A Magyar a Magyarért akció kereté-
ben mintegy 700 menekült telepedhe-
tett le Svájcban. A menekülteknek 
kezdeti anyagi gondjaik enyhítésére 
hosszúlejáratú kamatmentes kölcsönt 
biztosított a Szövetség.

A svájci magyarok legnagyobb és 
anyagilag legerôsebb szervezeteként 
állandó jelleggel támogatták a német-
országi Burg Kastl-i magyar gimnázi-
umot. A helyi magyar szervezetekkel 
és egyházakkal karöltve kivették ré-
szüket a nemzeti ünnepek szervezésé-
ben, továbbá támogatták a magyar 
könyvkiadást.

A Szövetség fennállása óta támogatja 
a magyarországi és az elszakított te-
rületeken bajbajutott honfitársainkat. 
Elnökének közbenjárására 2001 ápri-
lisában például 47 tonna, több mint 
egymillió svájci frank értékû élelmi-
szeradományt juttattak el Magyaror-
szágra és Kárpátaljára.

De Erdély, sôt Délvidék sem marad-
hatott ki a támogatandó területek kö-
zül. Összességében 14 teherautónyi, 
170 tonna élelmiszert juttattak el az 
érintett országokba. De Böröcz József 
áldozatos emberszeretetére vall Du-
ray Miklós támogatása, vagy amikor 
Szôcs Gézát a románok kiutasították 
Erdélybôl, kieszközölte, hogy Svájc-
ban menedékjogot kapjon a neves 
költô. 

Legutóbbi Magyarországon tartózko-
dásakor felidézte a Ceauescu-rendszer 
Romániájában tett látogatásának 
egyik epizódját:

 –-- 1987-ben Kolozsváron jártam, 
mint turista. Reggel a Continental 
hotelban megjelent két furcsa ember, 
az egyik román volt, és kérték az 
útlevelemet ellenôrzésre. Mire föl? --– 
kérdeztem, nekem van vízumom, mit 
akarnak? –-- Az nem elég, ôk látni 
akarják az útlevelemet, s a fônök, 
Popescu azt akarja, menjek be hozzá! 
Nem kísértek be, hanem azt kérték, 
egy órán belül legyek a Securitatén. 
Érkezésemkor már várt a két férfi az 
ajtóban. Ott bevezettek egy szobába. 
Négyen ültek egy magasabb pódiu-
mon, velem szemben ült a tolmács, 
balról a tiszt, aki kihallgatott, jobbról 
pedig még egy ember. Összesen heten 
voltak, én pedig egyedül. 

Bezárták az ajtót, de nem ijedtem 
meg, mert ismerôseimtôl hallottam, 
hogy így félemlítik meg az embert. 
Elsô kérdésük így szólt: –-- Miért 
jöttem Romániába? Azt válaszoltam: 
errefelé nagyszerû a levegô, Zürich-
ben sajnos légköri nyomások vannak. 
Továbbá ha a marosszentgyörgyi für-
dôben fürdök, érzem, hogy az ízüle-
teimnek milyen jót tesz. Ezért jövök 
ide –-- válaszoltam. Mire ôk azt mond-
ták: –-- Ôszinte legyek, mert ellenkezô 
esetben nem engednek Romániába. 
Azt válaszoltam: --– Meggondolom, 
akarok-e ide jönni ismét, ahol kihall-
gatnak egy turistát. Voltam már a 
kommunista Jugoszláviában, de ilyes-
mi nem történt velem. Késôbb arra 
kértek, mondjam el idôrendben, mer-
re jártam. Említettem nekik Kalota-
szeget, de mivel nem kérdezték, 
melyik faluban jártam, mindent nem 
árultam el nekik. Erre ôk felhozták 
Dést és Széket. Igen, valóban ott is jár-
tam –-- mondtam nekik.

–-- Tehát pontosan tudták, merre 

járt.
 –-- Igen. Bizonyára kísértek végig az 

úton. Elmeséltem nekik, hogy életem 
legszebb esküvôjét láttam Széken. --– 
Kivel beszéltem, kikkel találkoztam? 
–-- érdeklôdtek tovább. –-- Forrófalván 
jártam, mert az ismerôsöm fia ott 
református lelkész, és megszületett a 
gyermek, tehát megnéztük. Ekkor a 
tolmács azt kérdezte, melyik úton 
mentem Forrófalvára? –-- Maga 
nagyon jól tudja, hisz csak egy út vezet 
Forrófalvára Kolozsvárról –-- mond-
tam. Majd továbbfaggatóztak: -– Kivel 
mit beszéltem? 

Beszéltem-e vallásról? –-- Miért, itt 
ilyen problémák is vannak? –-- tettem 
fel a naiv kérdést.

Ekkor témát váltottak és azt kérdez-
ték: egyetértek-e azzal, amit a münc-
heni Nemzetôr ír. –-- Ha meg tudják 
mondani, melyik cikkrôl beszélnek, 
hozzászólhatok, de így összességében 
nem mondhatok véleményt. De -– 
válaszoltam nekik, nekem nem kell 
olvasni a Nemzetôrt, mert a tegnap-
elôtti zürichi újságban bent volt, hogy 
maguk megverték Szôcs Gézát Ko-
lozsváron. Erre zavarba jöttek és azt 
kérdezték, összejárok-e Tollas Tibor-
ral? Hogy járnék össze vele, amikor ô 
Münchenben él, tôlem legalább 300 
kilométerre. –-- Ismerem-e Tollas 
Tibort? –-- Hogyne, láttam már 
rendezvényeken, nagy közszeretetnek 
örvend. Mikor idáig jutottunk, ezt a 
témát abbahagyták. Továbbkérdeztek, 
hogy kiknél jártam és mit beszéltem, 
illetve hová készülök még? Amikor 
véget ért a beszélgetés, négy szekus 
autó kísért, s ketten már ott vártak 
annál a papnál, ahová megérkeztem.

Elôvigyázatossági okokból, mielôtt 
elmentem volna a rendôrségre, betér-
tem az apácákhoz, és otthagytam ná-
luk minden pénzt és iratot. Ha vélet-
lenül megmotoznának, ne legyen 
semmi nálam.

–-- Vitt támogatásokat?
–-- Persze, és nem akartam, hogy 

megtudják a pontos címeimet. Mini-
mum két óráig tartott a beszélgetés. 

A végén megkérdezték, hogy ki va-
gyok. –-- Amit maguk gondolnak. Ér-
deklôdtek, milyen szervezetek mû-
ködnek Svájcban. Erre a kérdésre azt 
válaszoltam: Zürichben van egy ma-
gyar egyesület, s minden évben meg-
szervezik a zürichi magyar bált, ahol 
legalább ezer ember van jelen. A tol-
mács megkérdezte: –-- Isznak-e ott 
pálinkát? –-- Nem, ott ilyen büdös 
dolgot nem isznak. Amikor megkér-
deztem, miért nem Popescu kérdez, a 
tolmács azt hazudta, hogy ô Popescu. 
Erre megcáfoltam ôt. Begurult, han-
goskodni kezdett, mire azt mondtam 
neki: –-- Ne felejtse el, lehet, hogy 
szegény erdélyi magyarokkal így be-
szélhet, de én svájci állampolgár 
vagyok, és maga velem így nem be-
szélhet. Meglepôdött. A végén, mikor 
ismét megkérdezték, hogy ki vagyok, 
azt válaszoltam: tagja vagyok a Svájci 
Keresztény Szakszervezet „központi 
bizottságának”, ahol tegezô viszonyban 
állok a képviselôkkel. S a svájciak 
annyira szeretnek, hogy kineveztek 
„iparbírónak”. Utazásom elôtt nálam 
járt az a bankár, aki maguknak hozza a 
pénzt, ha önök fizetésképtelenek. Ab-
ban állapodtunk meg, ha hazaérek, 
beszámolok az utamról! Természe-
tesen el fogom neki mesélni, hogy 
engem kihallgattak órákon át. Popescu 
ekkor szép utat és jó nyaralást kívánt. 
Én pedig azzal búcsúztam: feltétele-
zem, hogy lesz kíséretem…

A nemrégiben elhunyt Bö-
röcz Józsefre emlékezünk 
Frigyesy Ágnes két évvel 
ezelôtti írásával.

Évek óta atyai barátomnak tudhatom 
Böröcz Józsefet, aki Zürich mellett 
élve évtizedek óta segít nehéz sorba 
jutott magyar testvérein. Éljenek akár 
Svájcban, Magyarországon, Erdélyben 
vagy Délvidéken. Áldozatos munkája 
elismeréseképp évekkel ezelôtt Ma-
gyar Örökség Díjban részesítették. 
Dobos László felvidéki író laudáció-
jában akkor a következôket mondta 
róla: „Böröcz József élete nemes lelké-
vel, a mások létéért vívott küzdelem-
ben nôtt naggyá. Életmûve azonos 
rangú minden más, Magyarországért 
és magyarságért tett és végzett nagy 
cselekedettel… Életének lényege az 
emberszeretet, az emberbecsülés, a 
gyenge, a bajba jutott, a kiszolgáltatott, 
védtelen segítése.

Ezt tette és teszi élete hosszán. S ez 
nem bibliai szamaritánuskodás, ha-
nem természetesen vállalt áldozat. Ez 
a magatartás is nemzeti érték. Az 
ember-magyar szolidaritás, az emberi 
méltóság védelme, a sorsok egyen-
getése, a tehetség támogatása is tör-
ténelmi és jelenbeli érték –-- nemzeti s 
erkölcsi magaslat. Ez is alkotás, ez is 
cselekvés.”

De honnan indult Böröcz József 
életútja? A II. világháborúban a front 
visszavonulásakor Krasznahorka mel-
lett magyar katonaként megsebesült, 
s innen került a bécsi hadikórházon 
keresztül Bajorországba amerikai 
fogságba. Onnan Münchenbe szökött, 
s végül Svájc, Thalwill lett az otthona. 
Szabónak tanult. 1950-ben belépett a 
Svájci Keresztény Szakszervezetbe. 

Zürich városa 1986-ban „iparbírónak” 
nevezte ki, 80 éves koráig tartó ha-
tállyal. 1958-ban részt vett a Svájci 
Keresztény Magyar Munkavállalók 
Szövetségének megalakításában. 1962 
óta elnöke volt a szervezetnek.

Kezdetben Svájci Keresztény Ma-
gyar Munkásszövetségnek nevezték a 
szervezetet. Késôbb változtatták Mun-
kavállalók Szövetségére, hisz ekkorra 
a magyar menekültek jelentôs több-
sége nem munkásként kereste kenye-
rét, hanem értelmiségi pályákon he-
lyezkedett el. A Szövetség kezdettôl 
fogva máig tagja a svájci Keresztény-
Nemzeti Szakszervezetek Szövetségé-
nek. Ennek értelmében a magyar 
szakszervezetek tagjait munkaügyek-
ben támogatásban és ingyenes jogvé-
delemben részesítik.
B. Szabó Péter, a Szövetség titkárá-

nak összefoglalója szerint: A Szövet-
ségnek minden Svájcban élô magyar 
származású egyén tagja lehet. A Szö-
vetség nevében viseli ugyan a ke-
resztény jelzôt, de tagjait nem vala-
mely felekezet, hanem a magyarsághoz 
való tartozás alapján szervezik. Nem 
tesznek különbséget katolikus, pro-
testáns vagy akár zsidó vallású ma-
gyarok között. Az alapítás után néhány 
esztendôvel az akkori elnök, Hanzély 
Menyhért a Szövetség feloszlatását 
javasolta, mert a tagság többsége nem 
fizetett tagdíjat. A zürichi csoport ve-
zetôje, Böröcz József néhány társával 
együtt megakadályozta a feloszlatást, 
s ekkor a Szövetség központját Ol-
tenbôl Zürichbe helyezték át. 

A szervezet elnöke jelenleg is ellen-
szolgáltatás nélkül végzi áldozatos 
tevékenységét. A Szövetség fontosnak 
tartotta a magyar menekültek be-
tegségbiztosításának rendezését. A 
Svájci Keresztény-Szociális Betegbiz-
tosítónál több mint kétezer magyar 
családnak sikerült elônyös kollektív 
betegbiztosítást kötnie. Komoly fela-



Kolár Péter, a felvidéki magyarság 
legnagyobb kulturális-közéleti szerve-
zete, a Csemadok kassai választmá-
nyának elnöke, a Thália színház volt 
igazgatója kapta az idei Pro Probitate 
--- Helytállásért díjat, amelyet a kitün-
tetett Kassán, a Kelet-szlovákiai ga-
léria dísztermében rendezett ünnepé-
lyes átadón vette át.

Az ünnepség idején zsúfolásig meg-
telt a volt vármegyeházán kialakított 
galéria díszterme, a vendégek között a 
felvidéki magyar közösség vezetô kép-
viselôit és több ismert közéleti sze-
mélyiségét is látni lehetett.

Köszöntôjében Menyhárt József, a 
Magyar Közösség Pártjának (MKP) 
elnöke a helytállás szerepének fontos-
ságára mutatott rá, hangsúlyozva en-
nek üzenetét a Felvidéken „nem ki-
sebbségben, legfeljebb 
kevesebbségben” élô magyar közösség 
számára. Kiemelte: azok, akik képesek 
erre a helytállásra, arra, hogy egyéni 
önmegvalósításukon túl szolgáljanak 
egy közösséget, képesek egy érték-
fogyott világban ellenállni az önsors-
rontásnak, s így folyamatos küzdelmet 
folytatnak a közöny ellen is. „A Pro 
Probitate --- A helytállásért-díj igazi 
értékét az adja, hogy eddigi kitün-
tetettjei mindannyian így cselekedtek. 
Ma méltán bôvül újabb névvel a sor. 
Azt kívánom, hogy nemzeti közössé-
günk tagjai önmagukban is megtalál-
ják e díj alapértékeit!” --- zárta beszé-
dét Menyhárt József.

Az átadón Csáky Pál az MKP európai 
parlamenti képviselôje, a Pro Probi-
tate díj egyik alapítója elmondta: az 
idei díj odaítélésekor két fô szempontot 
vettek figyelembe, elsôként Kolár Pé-
ter személyét, aki évtizedek óta meg-
határozó személyisége a kelet-szlo-
vákiai magyar kultúrának. „Kassán 
nem igazán történik fontos dolog 

Kolár Péter nélkül” --- jegyezte meg 
Csáky Pál. Hozzátette: a másik szem-
pont pedig az volt, hogy e díjjal az 
ország keleti részében élô magyar kö-
zösségnek is üzenetet küldjenek.
Bárdos Gyula, a Csemadok országos 

elnöke felszólalásában a jövôre het-
venedik életévét betöltô Kolár Péter 
szakmai életútját méltatta. Rámutatott: 
Kolár Péter egész élete szorosan ösz-
szefonódott a magyar kultúrával, fia-
talon szervezni kezdte a kassai népi 
tánccsoportot és irányította a kassai 
ifjúsági klubéletet, az 1989-es rend-
szerváltoztatás után önállósította a 
Thália színházat, amelynek késôbb 
igazgatója lett, egészen máig, amikor 
nyugdíjasként is tevékenyen részt 
vesz a magyar kultúra továbbélteté-
sében.

Kolár Péter, a neki adományozott Pro 
Probitate díjról az MTI-nek azt mond-
ta: az nemcsak neki, hanem azoknak is 
szól, akikkel évtizedekig együtt dol-
gozott. „Elhatároztam, hogy mivel 
most érem el a hetedik X-et, már egy 
kicsit visszaveszek a tempóból, ...de ez 
a díj kötelez is, úgyhogy még egy ideig 
megpróbálom továbbvinni a kultúra-
szervezést” --- mondta Kolár Péter.

A Pro Probitate --- Helytállásért díjat 
1994-ben alapították az akkori Együtt-
élés és a Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalom (MKDM) --- a késôbbi Ma-
gyar Koalíció Pártjának elôdpártjainak 
--- parlamenti képviselôi, a mártírhalált 
halt Esterházy János csehszlovákiai 
magyar politikus tiszteletére. A díjat 
minden évben kiosztják, a felvidéki 
magyar közösség egy-egy olyan jelen-
tôs személyiségének vagy szervezeté-
nek adományozzák, akik kiállásukkal, 
a magyar közösség számára példamu-
tató viselkedésükkel kiérdemelték azt. 
A díjat tavaly, Albert Sándor, a rév-
komáromi Selye János Egyetem ala-

pító rektora, egy évvel korábban pedig 
Dráfi Mátyás színmûvész kapta.

* * *
A szlovákiai magyar oktatásügy meg-

erôsítésének és fejlesztésének módja-
iról egyeztettek azon a széleskörû, 
magyar-magyar párbeszédnek neve-
zett fórumon, amelyet országos szer-
vezettségû magyar intézmények kép-
viselôinek részvételével tartottak 
Dunaszerdahelyen.

A felvidéki magyar politikai és civil 
szervezetek, magyar intézmények és 
önkormányzatok képviselôi ---- MTI A 
Magyar Közösség Pártja (MKP) által 
még októberben kezdeményezett fó-
rumon --- amelyen az MKP és a Most-
Híd szlovák-magyar párt vezetôin és 
szakpolitikusai kívül az országos szer-
vezettségû felvidéki magyar szakmai 
és civil szervezetek, illetve önkor-
mányzatok képviselôi is részt vettek --
- egy közös nyilatkozatot is elfogadtak. 
Ebben olyan alapvetéseket rögzítettek, 
amelyek megvalósítására belátható 
idôn belül sor kerülhet.

A fórum mintegy száz résztvevôje 
által aláírt, a dokumentumban egye-
bek mellett szerepel az oktatásügyi 
önkormányzatiság megteremtése, 
azon belül az önálló kerettanterv 
megalkotása, a kisebbségi oktatásügy 
fogalmának törvényben való rögzítése, 
illetve a nemzetiségi iskolahálózat 
fogalmának bevezetése is. A nyilat-
kozatban megfogalmazott célkitûzések 
között szerepel továbbá a jó minôségû 
oktatás garanciájának megteremtése, 
valamint a szlovák nyelvoktatás mi-
nôségének javítása és a magyar ajkú 
romák felzárkóztatásának gyorsítása 
is.
Menyhárt József, az MKP elnöke a 

fórum után a magyar közmédiának azt 
mondta: oktatásügyének bebiztosítása 
nélkül megállíthatatlan a felvidéki ma-
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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

Bandholtz 
napló

(Harmadik rész)
Több helyen vizsgálta Bandholtz tá-

bornok a francia felelôsséget a román 
hadsereg fosztogatásáért. Megemlíti, 
hogy a magyarok nagyon is tudták, 
hogy a franciák rendkívüli módon 
szimpatizáltak Magyarország összes 
ellenségével, és hogy a franciáktól 
semmiféle méltányosságot nem vár-
hatnak. Megemlítette, Ray Stannard 
Baker könyvét aki szerint a kelet-
európai ügyek a francia militaristák 
kezében voltak, és fôleg ôket terheli a 
felelôsség a magyarországi helyzetért. 
(Baker Wilson amerikai elnök sajtó 
fônöke volt.)

December 10-i naplóban Bandholtz 
megfigyelte, hogy a tábornoki misz-
szióból a francia tábornok Grazioni 
kapott üzenetet --- méghozzá sokat --- a 
román hadseregtôl, a többiek meg 
semmit sem kaptak. Ebbôl Bandholtz 
azt a következtetést vonta le, hogy a 
franciák és románok szoros kapcso-
latban álltak, és az oláhok tudták, hogy 
senki sem tudja ôket gyors kivonulásra 
kényszeríteni. A román hadsereg 
egész Magyaországot elfoglalta csak a 
Balaton vidékét kerülték el, mert Sió-
fokon már Horthy Miklós toborozta a 
Nemzeti Hadsereget.

De a magyar bajokat nem csak ro-
mán hadsereg „igénybe vételei” okoz-
ták, hanem az is, hogy a szerbek Bara-

nya megyében és Pécsett is „rekvi-
ráltak”. Dr Lazar Baics a Szerb-
Horvát-Szlovén királyság minisztere 
aki Budapesten tartózkodott megkapta 
a magáét Bandholtztól:

„Kedves doktor úr, hogy lehet hogy 
önök ragaszkodnak ahhoz, hogy a ro-
mánokat majmolják mindenben? Mi 
tudjuk, hogy önök rekvirálnak tulaj-
dont Pécs körül, ön is tudja hogy ez 
történik, nekünk erre bizonyítékaink 
vannak. Így hát miért követik vakon a 
román taktikákat?”  A szerb miniszter 
mosolyogva bevallotta, hogy a szerbek 
egy rossz példát követnek és majd ô 
kivizsgálja az ügyet. 

De térjünk át Faggyas Sándor nem-
rég megjelent cikkére a Magyar 
Hírlapban ami a Bukaresten helyre-
állított 1922-ben emelt huszonkét mé-
ter magas diadalív újra avatásáról 
számol be. A diadalívre azoknak a 
településeknek a nevét vésték fel ahol 
a román hadsereg dicsôséget szerzett 
az elsô világháborúban. A tizenhét 
településnév között szerepel Budapest 
is.

Már nagyon készülnek Bukaresten a 
gyulafehérvári határozat 1918 decem-
ber 1-jei 100 évfordulójára. Ez a hatá-
rozat kimondta: az új román állam az 
együtt élô népeknek teljes nemzeti 
szabadságot biztosít, lehetôvé teszi, 
hogy oktatásukat, kultúrájukat, közi-
gazgadásukat és igazságszolgáltatá-
sukat az anyanyelvükön maguk gya-
korolják.
Erre 98 éve várunk!!!!

Az oláh diadalkapukra és egyéb em-
lékmûvekre biztosan nem kerül fel 
Harry Bandholtz értékelése:

„A románok magyarországi megszál-
lását megitélve a mi kis Latin Szövet-
ségesünkre jellmzô: a Mississippi har-
csa kifinomult zsákmányoló étvágya, 
a fiatal kakukk lovagias ösztöne, és az 
igazság utáni sóvárgásuk mint a ten-
geri beteg vágyódása a disznóhús és a 
bab után.”

Az amerikai tábornok búcsú beszéd-
jében leszögezte: 

„Bár ma mindnyájan örülünk hogy 
haza felé indulunk, de úgy érezzük, 
hogy sajnáljuk elhagyni Magyaror-
szágot. Jómagam úgy jöttem ide, hogy 
hajlottam elnézni, vagy enyhébb szín-
ben tüntetni fel a román eljárást, de az 
ô vérlázító viselkedésük ahogyan 
megszegték a nemzetközi jogot, a tisz-
tességet és az emberi szempontokat 
engemet a magyar úgy pártfogójává 
tették.”

Harry Bandholtz szoborja ott áll a 
Szabadság téren az amerikai követség 
elôtt. Megérdemli, hogy virágokkal és 
koszorúkkal fejezzük ki hálánkat an-
nak aki az igazságot és a tartós békét 
jelentette akkor amikor Párizsban ez 
nagyon hiányzott a Clemenceau és 
Benes féle „béketeremtôk” táborában.

Miért nem lehetne a trianoni rabló-
béke évfordulójára a Bandholtz szobor 
elôtt megemlékezni?
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes       
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gyarság asszimilációja, a közösséget 
azonban megtarthatóvá teszik azok 
megoldások, amelyek megszületnek a 
most indult párbeszéd során. A mos-
tani fórum annak a kinyilatkoztatása 
volt --- tette hozzá ---, hogy eljött a 
szakpolitika ideje.
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a 

találkozó után azt mondta: a szlovákiai 
magyarság megmaradásának és fej-
lôdésének biztosítása olyan cél, amely 
közös, s annak megvalósításáért min-
denki tehet a maga eszközeivel, ezért 
volt fontos most közösen megfogal-
mazni azt, ami minimumként elfo-
gadható.

A felvidéki magyar közösség jövôjét 
érintô kérdésekrôl indult magyar-ma-
gyar párbeszéd a jövôben szûkebb 
körben, szakmai szintû egyeztetések-
kel folytatódik.

* * *
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos 

és Kulturális Szervezete (UNESCO) 
csütörtökön felvette az emberiség 
szellemi kulturális örökségének lis-
tájára a német, az olasz, a kazah, a 
pakisztáni és a portugál solymászat 
hagyományát, az indiai jógát, az iraki 
Khidr Elias ünnepi lakomát, a szaúd-
arábiai almezmar és a kazah kuresi 
gyakorlatát.

Az UNESCO Szellemi Kulturális 
Örökség Kormányközi Bizottsága az 
etiópiai Addisz-Abebában kezdôdött 
tanácskozásán dönt arról, hogy a 
tagországok 37 jelöltje közül melyek 
kerüljenek fel a listára. A csíksomlyói 
búcsút, amelyet román kulturális mi-
niszterként Kelemen Hunor terjesz-
tett fel elôször 2012 márciusában, 
majd 2014-ben is, elutasították, az 
RMDSZ-elnök szerint azért, mert a je-
lenlegi román komány nem is tartotta 
fenn a jelölést. 

A testület reggeli döntése értelmében 
a reprezentatív listán eddig 13 or-
szággal (Belgium, Csehország, Dél-
Korea, Egyesült Arab Emírségek, 
Franciaország, Katar, Mongólia, Ma-
rokkó, Spanyolország, Szaúd-Arábia, 
Szíria, Magyarország és Ausztria) 
szereplô solymászat, mint élô emberi 
örökség tételei közé most közösen 
csatlakozott a német, az olasz, a kazah, 
a pakisztáni és a portugál solymászat 
hagyománya.

Az eredetileg táplálékszerzést szol-

gáló solymászat gyakorlata ma már 
sokkal inkább a hagyományôrzéssel, a 
kulturális örökségvédelemmel és a 
közösségi szerepvállalással van össze-
függésben. A solymászok tanítják, 
reptetik és tenyésztik madaraikat, 
amelyekkel szoros kapcsolatot alakí-
tanak ki, és legfôbb védelmezôikké 
válnak. A solymászatot világszerte 
hatvan országban ûzik és bár akad-
hatnak bizonyos különbségek, a mód-
szerek mindenhol azonosak. A solymá-
szok csapatban gyakorolnak. Akadnak 
köztük, akik heteken át úton vannak, 
és esténként történetekkel szórakoz-
tatják hallgatóságukat. Ez a hagyo-
mány családon belül öröklôdik, az 
ifjabbak tanonckodás révén vagy 
klubokban, iskolákban tanulják el.

Az ôsi indiai jóga hátterében álló 
filozófia jelentôs hatással van az indiai 
társadalomra, az egészségtôl és orvos-
lástól kezdve az oktatásig és a mûvé-
szetekig. A gyakorlat, amely az elme, a 
test és a lélek összehangolása révén 
törekszik a mentális, spirituális és fi-
zikai jólét javítására, különbözô pó-
zokat, meditációt, kontrollált lélegzést, 
bizonyos szavak ismételgetését és 
egyéb technikákat foglal magába. A 
hagyományosan mesterektôl eltanul-
ható tudást, ma már jóga ásramokban, 
oktatási- és közösségi központokban is 
el lehet sajátítani.

Az Irakban élô közösségek minden év 
februárjában leróják tiszteletüket al-
Khidr mitológiai alak elôtt, akirôl úgy 
tartják, hogy teljesíti a hívek kívánsá-
gait, különösen, ha azok tényleg rászo-
rulnak. A hagyományos öltözéket vi-
selô családok egy szent hegyen 
gyûlnek össze, különleges fogásokat 
esznek, eljárnak egy népszerû táncot 
(dabkka), vagy ajándékokat visznek a 
Tigris folyóhoz, ahol fogadalmakat 
tesznek kívánságaik teljesülését re-
mélve, és gyertyákat úsztatnak le a 
vízen. A kulturális gyakorlat, amely 
segít a társadalmi összetartást, a csa-
ládon belül és az iskolák révén örök-
lôdik tovább.

Az almezmar Szaúd-Arábia Hijazi 
közösségének hagyományos gyakorla-
ta, amelyet családi és nemzeti ünne-
pekkor adnak elô. A résztvevô férfiak, 
akinek száma akár a százat is elérheti, 
két sorban állnak fel egymással szem-
ben, tapsolnak és dalokat kántálnak a 

bátorságról és a szerelemrôl. A hát-
térben dobok szólnak és a férfiak ket-
tesével kiállnak társaik elé, kezükben 
hatalmas botokat forgatva. Az elôa-
dómûvészeti társulatoktól vagy hagyo-
mányôrzô központokban eltanulható 
gyakorlat a közösség kollektív emlé-
kezetének része.

 A kuresi egy hagyományos kazah-
sztáni birkózási forma, amelyet a helyi 
közösségek tagjai ûznek, és a cél, hogy 
a birkózók egyike hozzáérintse a talaj-
hoz az ellenfele vállát. Annak idején 
edzôk készítették fel a fiúkat a helyi 
versenyekre, ma már azonban a kuresi 
nemzeti sport, amelyet férfiak és nôk 
is ûznek, a nemzetközi megméretteté-
seket pedig a világ több országában 
közvetítik. A közösségek közti tole-
ranciát, jóindulatot és szolidaritást 
erôsítô gyakorlatot mestertanfolya-
mokon és sportklubokban lehet elsa-
játítani.

A testület a kubai rumbát, a dominikai 
merenguét, a számos közép- és dél-
ázsiai ország által március 21-én 
tartott hagyományos újévi ünnepet, a 
novruzt, a kínai szoláris naptárat, a 
bangladesi Mangal Sobhajatra feszti-
vált, a belga sörkultúrát, az etiópiai 
oromo törzs demokratikus társadalmi-
politikai rendszerét, a valenciai Las 
Fallas fesztivált vette fel a szellemi 
kulturális örökség listájára.

A szellemi kulturális örökség megôr-
zésérôl szóló UNESCO-egyezményt 
2003-ban fogadták el. A szellemi világ-
örökség az ôsöktôl örökölt hagyo-
mányokat, kifejezésmódokat --- szóbeli 
hagyományokat, elôadómûvészeteket, 
társadalmi gyakorlatokat, ünnepi rítu-
sokat, eseményeket, régi iparágak 
tudásanyagát tartalmazza.

Az UNESCO közgyûlése nem sorolta 
a védett szellemi kulturális örökségek 
listájára a csíksomlyói búcsút --- közöl-
te a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ). Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök szerint az UNESCO 
azért nem fogadta el a búcsú védett-
ségére vonatkozó kezdeményezést, 
mert a romániai magyar közösség 
részérôl, a kezdeményezôk részérôl 
senki nem lehetett jelen a jelölés 
fenntartásakor. „A román kulturális 
minisztérium képviselôi pedig nem-
csak, hogy nem tartották fenn a kez-
deményezést, hanem még meg is kö-

szönték az elutasítást, semmibe véve 
közel száz szakember munkáját és az 
erdélyi magyarság óhaját, hogy a 
csíksomlyói búcsú a világörökség ré-
szévé váljon. Érthetetlen számunkra a 
román fél diszkrimináló álláspontja” --
- idézte a közlemény Kelemen Hunort. 

Az RMDSZ elnöke --- aki négy évvel 
ezelôtt kulturális miniszterként ter-
jesztette fel a csíksomlyói búcsút az 
UNESCO-hoz --- lesújtónak és felhábo-
rítónak tartotta a történteket. Megje-
gyezte: ez az eset is azt bizonyítja, 
hogy az erdélyi magyarság a saját 
ügyeiben csak magára számíthat. Azt 
is hozzátette azonban, hogy nem adja 
fel a célt, tovább küzd annak eléré-
séért. „Csak az összefogás, a követke-
zetes és kitartó munka fog eredményre 
vezetni. Ha nem vagyunk ott, ahol a 
minket érintô döntések születnek, 
akkor nem járunk sikerrel. Ezért kell 
felmutatnunk közösségünk erejét de-
cember 11-én” --- utalt a parlamenti 
választások fontosságára az RMDSZ 
elnöke.

A román kulturális tárca 2012 márci-
usában terjesztette fel az UNESCO 
szellemi kulturális örökségi listájára a 
csíksomlyói búcsút. Egy hónappal ké-
sôbb azonban megbukott a jobboldali 
Ungureanu-kormány, amelyben az 
RMDSZ is részt vett, és a Ponta-
kormány miniszterei nem tartották 
fenn a kezdeményezést. 2014 márciu-
sában az RMDSZ is belépett a Ponta-
kormányba, és a kulturális tárca élére 
visszatérô Kelemen Hunor ismét be-
terjesztette a kezdeményezést. Az
RMDSZ 2014 decemberében a ki-
lépett a Ponta-kormányból. 

Augusztus közepén Kelemen Hunor 
azt közölte, hogy értesülései szerint „a 
román külügyminisztérium és a 
kulturális tárca azon dolgozik, hogy a 
szakemberek által összeállított, 
minden érdekelt fél beleegyezését és 
támogatását élvezô dossziét 
visszavonja”. Ezt késôbb mind a 
bukaresti külügyminisztérium, mind 
pedig a kulturális minisztérium 
cáfolta.

***
A vártnál késôbb, elôreláthatóan 2017 

nyarán születhet döntés annak a 
keresetnek az ügyében, amelyet 
Szlovákia az Európai Bírósághoz adott 
be a menekültek újraelosztását célzó 
uniós kvóták ellen tavaly decemberben 
- ezt az ECJ elnöke jelentette be.

Koen Lenarts azt mondta: a 
“szokásos” 12-14 hónap helyett a 
döntés meghozatala fél évvel több idôt 
vesz majd igénybe. Az okokat 
ismertetve az ügy körül kialakult 
“páneurópai diskurzust” említette, 
illetve azt is, hogy a keresetbe több 
ország is belépett.

Az EU belügyminiszterei - Szlovákia, 
Magyarország, Csehország és 
Románia ellenszavazata, illetve 
Finnország tartózkodása mellett - 2015 
szeptemberében hagyták jóvá azt a 
tervet, amelynek alapján az uniós 
tagországok között 120 ezer Európába 
érkezett menedékkérôt osztanának el.

A döntéssel szemben tavaly 
decemberben Szlovákia és 
Magyarország is külön keresetet 
nyújtott be az Európai Bírósághoz.

A szlovák keresetbe késôbb Pozsony 
oldalán belépett Lengyelország is, az 
unió oldalán pedig több más tagállam.

Robert Fico, a júliustól az unió soros 
elnökségét ellátó Szlovákia 
miniszterelnöke októberben 

bejelentette: a decemberi uniós 
csúcson “alternatív javaslattal” fog 
elôállni arra vonatkozólag, hogy mit 
tegyen az unió a területén tartózkodó 
migránsokkal. A javaslat mibenlétét 
azonban nem fejtette ki.

***
Líbia tengerparti városai évi 

százmillió eurós jövedelemre tesznek 
szert az embercsempészetbôl, amely a 
2011, Moammer Kadhafi diktátor 
megbuktatása óta uralkodó káosz óta a 
helyiek egyik fô bevételi forrásává 
vált - derül ki egy, az Európai Unió 
államainak készült jelentésbôl.

Az Európába tartó migránshullám 
feltartóztatásával megbízott európai 
uniós földközi-tengeri misszió, a 
Sophia mûvelet munkáját értékelô 
bizalmas jelentés szerint 275 és 325 
millió euró között mozog az illegális 
tevékenységbôl szerzett éves bevétel 
nagysága.

A csempészútvonalakból fôként a 
szélsôséges iszlamista csoportok, köz-
tük az al-Kaida terrorszervezet húznak 
hasznot - olvasható az anyagban, 
amibôl kiderül: nincs bizonyíték arra, 
hogy a szélsôségesek megpróbálnának 
Európába jutni a Líbiából Olasz-
országba vezetô tengeri útvonalon.

A tavaly indult Sophia mûvelet 
keretében nemrég megkezdték 
többtucatnyi líbiai parti ôr kiképzését, 
abban bízva, hogy képesek lesznek 
megállítani a csempészeket még a 
líbiai partok közelében, ahol az uniós 
misszió jogi okokból nem mûködhet.
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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 nyújt lehetŒséget visszalapozni a 
keresett idŒre. Ehhez a fontos munká-
hoz kívánjuk tisztelettel hozzáfûzni az 
ausztráliai emigráció szerény szere-
pét és véleményét Csapó Endre ösz-
szállításában.

ElŒzŒ (13-as számú) közleményünk-
et az alábbi mondattal fejeztük be: 
Továbbra is arra keresünk feleletet, 
hogy annyi jószándékú törekvés mi-
ért nem eredményezett egy olyan 
magyar intézményt, amiben kifeje-
zést nyerne egy nagymúltú nemzet 
összezáró ellenállása, szemben a kor 
minden köteléket lebontó irányzatá-
val. 

Két szemlélet lépett színre abban a 
folyamatban, amelyben a Magyarok 
Világszövetsége megvalósulása vagy 
megújulása új alakban és új szerep-
ben általános kívánság volt.

Szemben a rendszerváltásra váró 
MVSZ-nek az egypártrendszerben 
volt, csak a nyugati magyar diaszpó-
rával foglalkozó mûködési rendjével, 
legélesebb eltérésként jelentkezett az 
igény a magyarság összességét meg-
jelenítŒ szervezetté való alakításra.  
Pontosabban az a gondolat, hogy a 
„világszövetség” elnevezés alapján is, 
az egységes nemzet vonzó gondolatá-
ban is, legyen a Magyarok Világszö-
vetsége, minden magyarokat össze-
fogó szervezet. Ez elvitathatatlan ál-
láspont lett a rendszerváltoztatás so-
rán jelentkezett nemzeti szellemiség 
keretében. 

Mindez az érzelemvilág terméke 
volt, amivel a pártállami szervezet 
pártállami vezetŒ testülete elŒállt, és 
mint kívánatos átváltozást kínálta fel 
a nemzeti függetlenséget polgári 
szabadságot elnyert ország részére. 

MVSZ-ügyben a legérdekeltebb 
nemzetrész a nyugati magyarság 
szervezett része, a nemzeti emigráció 
volt. Ha van a szervezet megtartásá-
nak valami  értelme, az csak annak 
eddig romboló szerepével szemben 
olyan átalakítása legyen, ami a nem-
zet érdekében folytatott emigrációs 
tevékenység hatásfokát növeli – to-
vábbra is az egész nemzet érdekében. 
Ezt az emigráció meg tudta fogal-
mazni, és meg is fogalmazta. ElsŒ 
fontos tétele, a Világszövetség párt-
állami személyei, kötelékei tûnjenek 
el. A második tétel: nem fogadható el 
a magyarországi társadalmi  egye-
sületkénti bejegyzés, annak kerete 
nem alkalmas az emigrációs intéz-
mények részére. 

Komlós Attila szívósan tartotta po-
zícióját, és ügyesen taktikázott a 
helyzet kialakulatlansága mentén. 
Mint a Reformátusok Lapja pártál-
lami idŒbeni szerkesztŒje feltétlenül 
megbízható kommunista párttag le-
hetett csak, ezt nem it tagadta, de 
világszövetségi szerepét szívósan 

igyekezett megtartani nemzeti szem-
lélete hirdetésével. Amit elŒtte soha 
nem tett, végiglátogatta  az elszakított 
területeket, hirdetve, hogy a Magya-
rok Világszövetsége felkarolja ügyü-
ket, lépjenek be tagként, szervezetileg 
is egyénileg is. Természetes, hogy 
örömmel fogadták az eladdig soha 
nem tapasztalt testvéri ölelést. Ez 
nagy bázis volt számára a Világszö-
vetségen belül. 

Másik nagy sikere volt, az Antall 
kormánynál elérte világkogresszus 
megtartását 1992 augusztusára, a 
Viláhszövetség rendezésében, annak 
ellenére, hogy a vezetŒség mandátu-
ma, Csoóri Sándor elnöki tisztsége is, 
ideiglenes volt, mert az addig lefolyt 
közgyûlések nem eredményeztek 
végleges helyzetet.

Az emigrációban megfogalmaztuk 
azokat a feladatokat, amiket egy átfo-
gó szervezetben meg lehet valósítani, 
ennek általános megfogalmazását az 
emigráció fontosabb szervezetei ma-
gukévá tették – ezeket idéztük is a 
sorozatban –, azonban elmulasztottuk 
az egységes kiállást közös memoran-
dum alakjában, követelve annak 
tárgyalási alapul vételét. Annyit 
megtett több emigrációs szervezet, 
hogy az elnöki felhívásra megküldte 
javaslatát, remélve, hogy végre vala-
milyen fórumom foglalkoznak vele. 

***
A Világkongresszus megtervezése 

cselekvŒ szorgalomra késztette a 
Világszövetség ideiglenes vezetŒsé-
gét, dolgozóit és a szereplésre felkért 
és felkínálkozó szervezeteket. Va-
rázsszó lett a Világkongresszus, és a 
szabadságát visszanyert nemzet nagy 
vállalkozása. Az újságok terjedelmes 
tájékoztatókat tettek közzé a várható 
eseményrŒl és a VilágszövetségrŒl.

A KAPU folyóirat 1992 évi augusz-
tusi száma 25 írást jelentetett meg a 
kongresszust megelŒzŒ számában. 

Megszólaltak: Dr. Kincses Elôd 
MVSZ fŒtitkár, Pásztor László az 
Amerikai Magyarok Országos Szö-
vetségének elnöke, Dr. Szén József 
a Magyar Harcosok Bajtársi Közös-
sége (Párizs), Zas (Szász) Lóránt 
emigrációs író, Kalifornia, Ádámfi 
György Aachen, B. Szabó Péter 
Zürich, Endreffy Iván, Sao Paulo, 
Kardos Béla Ausztráliai Magyar 
Szövetség elnöke, Csapó Endre az 
ausztráliai Magyar Élet fŒszerkesz-
tŒje, Szakály János a Magyar Sza-
badságharcos Világszövetség Nagy-
britanniai Csoportjának elnöke, 
Dr. Szitrély Péter Németországi 
Magyar Szervezetek Központi Szö-
vetsége elnöke, Komlós Attila MVSZ 
koordinátor Budapest, Jakabffy 
Attila Párizs, Dr. Csapody Miklós 
politikus, Budapest.

A KAPU érdeme, hogy az Ausztrá-
liai Magyar Szövetség Memorandu-
mát teljes terjedelmében közzétette.

Kár, hogy más ország magyar 
emigrációja nem készített részletes 
Világszövetség-tervet. 

Az Amerikai Magyarok Országos 
Szövetsége kellett volna – mint nagy-
múltú és méretû emigrációs szerve-
zet – jó idŒben élen járni, és vezetŒ 
szemléletté, követeléssé tenni azt 
amit az AMOSZ-elnök Pásztor Lász-
ló olyan jól megfogalmazott a KAPU 
részére adott interjúban. 

Pásztor Lásztó teljes foglalkozta-
tásként vezette az AMOSZ-t. Nagy 
szerepe volt a Szabad Magyarok 
Világszövetsége megszervezésében, 

ami a nemzeti emigráció nagy össze-
fogása akart lenni sok évvel a rend-
szerváltozás elŒtt. Szellemi erŒ, nagy 
elszánt magyar akarat volt bŒven a 
sikeres mûködéshez, de – minden 
nagy kezdeményezés megbuktatója-
ként – ott is hiányzott a mûködéshez 
szükséges pénz. KézenfekvŒ elképze-
lés volt az emigrációs nemzetpolitika 
érvényesítése az MVSZ keretében.

Pásztor László megérdemli, hogy 
az interjúban elhangzott fŒbb tételeit 
idézzük:

„Az MVSZ-nek fŒleg a Magyaror-
szág határain kívül élŒ magyarság 
szervezeteit összefogó és a külföldön 
felhalmozódott szellemi és társadalmi 
erŒket gyümölcsöztetŒ és azok mun-
káját a magyar nemzeti érdekekért 
koordináló intézménnyé kell válnia. ...

Azért, hogy ezt az MVSZ meg fogja 
tudni tenni, fŒleg a külföldön élŒ 
magyarság legjobbjait kell bevonnia 
munkájába. ...

Ugyanakkor a mindenkori Parla-
ment és a kormány illetékeseivel, 
amennyire lehet, harmóniában, egy-
más munkáját kiegészítve, és a nem 
kormányszervezeti társadalmi erŒket 
mozgósítva kell dolgoznia. ...

Össze kell fogni a magyarságot; a 
szétszórtságban és a magyar kisebb-
ségben élŒ legjobb koponyákat, hogy 
szükség esetén a világ magyarsága 
egységesen és felkészülten tudjon 
fellépni, ha arra szükség van. ...

Az MVSZ-nek irányítania kell a 
világon szétszóródott magyarságot. 
Tájékoztatni és képezni azokat, akik-
nek lehetŒségük van arra, hogy eljár-
janak akkor, amikor erre szükség 
van, és tudniok kell, hogy miért és 
hogyan kellene valamit tenni a ma-
gyarság érdekében.”

Nagyon nyomatékosan felhívjuk a 
figyelmet a vezetŒ személyi alkalmas-
ságára, minden eredményes szerve-
zetben. Kollektív gondolkodás, terve-
zés, irányítás nem vezet eredményre.  
Az egyesületek, egyesületi vezetŒk 
nagyon hasznos, derék magyar érde-
kû munkát végeznek, számukra is 
szükséges lenne egy világszervezet 
átölelŒ szerepe, de a külföldön elvég-
zendŒ emigrációs  nemzetpolitikai 
feladatok fokozására, központi irányí-
tására, hatásfokuk emelésére alkal-
matlanok. Minden olyan feladat, ami 
szakértelmet igényel, a témában leg-
felkészültebb személy irányításával, 
Œt segítŒkész személyek támogatásá-
val lesz csak sikeres. A vezetŒk meg-
választásakor fontosabb a tekintély, 
ami ha nincs, azt a választási többségi 
akarat nem pótolja.

A Magyarok Világszövetségének 
hasznosságáról, léte értelmérŒl a 
minden magyart egybefogó szervezet 
keretében elvégzendŒ feladatokról a 
három régiónak legalább három, de 
igazán több elképzelése jelent meg 
egy idŒben. Ezek nem jöttek felszínre 
a könnyed, átgondolatlan, „fogjunk 
össze minden magyarok” hagulatban. 

A legkevesebb megértést a nyugati 
régió kapta a rendszerváltozás adta 
szabadabb mozgást élvezŒ két másik 
régiótól, mert nem birtokolták a meg-
értés kellékeit. Ez ad magyarázatot 
arra, hogy sem a kormány külügyi 
részlege, sem az MVSZ anyaországi 
és Kárpátmedencei régiója megis-
merni sem kívánta a nyugati ma-
gyarság nemzetpolitikai tevékenysé-
gét, és annak valamilyen folytatását a 
Világszövetségben. 

Csapó Endre

Balkáni állapotok a 
Világszövetségben

Megjelent a Magyar Élet
1992. augusztus 6-i számában

Talán helyénvaló egy hasonlattal 
élni: a magyarországi rendszerválto-
zás problémái kicsiben érzékelhetŒk 
a Magyarok Világszövetsége átala-
kítási nehézségeinek mérlegelésével. 
Nagyon sokan kifejezést adtak már 
annak a véleménynek, hogy a múlt 
rendszert letûnése pillanatában azon-
nal le kellett volna zárni egy olyan 
alkotmányozó törvénykezéssel, ami-
ben kifejezésre jutott volna a múlt 
rendszer teljes megtagadása azon az 
alapon, hogy az törvénytelen, jogtalan 
és alkotmányellenes volt. Ismét na-
gyon sokan kifejtették, magyarázták, 
hogy az ilyen megoldásnak nem vol-
tak adott feltételei és sok akadálya 
volt, elsŒsorban külhatalmak részérŒl.

Mindez megérthetŒ és jobb híján 
elfogadható. Nem fogadható el azon-
ban olyan szervezetek és intézmények 
esetében, amelyeknek a megszünte-
tése és teljes újjászervezése nem üt-
között nemzetközi-politikai akadályok-
ba. Ilyenek a szakszervezetek is, és 
általában minden olyan intézmény, 
ami a termelési-gazdálkodási ágaza-
ton kívül olyan szolgáltatási ágazatba 
tartozík, amit alapvetŒen a társada-
lom kell, hogy létrehozzon önszervezŒ 
(demokratikus) módon.

 Az egyik ilyen szervezet a Ma-
gyarok Világszövetsége. A rendszer-
változás elŒtt ez a szervezet a párt-
állam felülrŒl létrehozott, felülrŒl 
irányított politikai frontszervezete 
volt a külföldi magyarság befolyá-
solására, emigráns szervezetek hatás-
talanítására. Ezt, és minden ehhez 
hasonlót egy keretrendelkezéssel 
meg kellett volna szüntetni. Ez azon-
ban nem történt meg, egyszerûen 
azért, mert a pártállam utolsó garni-
túrája egy nagyszabású tervben vég-
rehajtotta saját intézményei átala-
kítását, megelŒzve a leendŒ új kor-
mányt. Valószínû, hogy az ilyen intéz-
ményátalakítások is részét képezték 
azoknak az alkudozásoknak, amik a 
kormánypárt és az akkori ellenzék 
között folytak.

Mint késŒbb kiderült, az akkori 
ellenzék egy része – nagyobbik része 
– reformkommunistákból állt, akik 
már hosszú évek óta a párthatalom 
türelmét élvezték ellenzéki tevé-
kenységük folytatásához, pontosan 
azért, hogy készenlétben legyenek 
egy esetleges változáskor, amivel 
már a 80-as évek elejétŒl fogva szá-
molniok kellett. 

Ebben az ellenzékiséget eltûrŒ 
légkörben jött létre a lakitelekiek 
csoportja, akik politikai mozgalommá 
fejlŒdtek (MDF-mozgalom) és mint 
ilyen vehettek részt azokon a tárgya-
lásokon, amikbe a pártállam önmagát 
és a maga-kreálta ellenzékét konfe-
renciázásokba szervezte. Mindent 
nagyszerûen kiszámítottak, intézmé-
nyeket „privatizáltak”, átalakítottak, 
amihez már csak a választási színjá-
ték kellett, hogy a reformkommu-
nisták átvegyék a kormányzást. 
Amire talán nem is számítottak, a 
választások aredményeként az ország 
lakossága a kis lakiteleki MDF-moz-
galomból párttá alakult irányzatot 
emelte a politikai hatalomba. Az 
álcázott kommunisták így már csak 

ellenzéki szerepet kaptak.
A választások után a szavazás ered-

ményét pontosan tükrözte a törvény-
hozás házának új összetétele és a koa-
líciós kormány. Ezzel a változás szin-
te ki is merült, mert ezeket a szerve-
zeteket közvetlenül befolyásolta a 
választás, míg az állami hivatalokat, 
vállalatokat, intézményeket nem, 
mert hiszen ezekben nem a pártszerû-
ség dönt. Az állami hivatalok kézbe-
vétele is sok nehézségbe ütközött, de 
a bolsevista pártkormány gondos-
kodása folytán a privatizálandó intéz-
mények a régi vezetŒk kezére kerül-
tek, kész helyzet elé állították a 
nemzeti kormányt, ami ellen a pseudo-
kommunista ellenzék birtokon belüli 
pozícióból hadakozik.

Miért bocsátottam mindezt elŒre, 
hiszen a cím alapján a Világszövet-
ségrŒl kell szólnom? Azért, mert a 
Magyarok Világszövetsége egyike 
azoknak az intézményeknek, amiket a 
kommunisták átadtak falazó elvtár-
saiknak. Botrány ebbŒl csak azért 
lett, mert ennek a szervezetnek kül-
földi vonatkozásai vannak, vagyis 
céljánál fogva be kell vonni a külföldi 
magyarokat.

Az MVSZ kommunista vezetését 
felváltotta a privatizáció által 
Komlós Attila reformkommunista 
irányzata. Az Œ feladata volt: megtar-
tani a régi társutasokat és távol tar-
tani a nemzeti emigrációt. Ennek a 
részleteit, a tavaly decemberi közgyû-
lés lefolyását és kihatását, az alapsza-
bálymódosítás körüli mesterkedése-
ket már bŒven ismertettük. AmirŒl 
most szó lesz, a Világszövetség jelen-
legi ideiglenes vezetŒségének belsŒ 
élete.

Tudjuk, hogy a tavaly decemberi 
közgyûlés hangzavarából és indulatok 
ködébŒl elŒállt egy ideiglenes vezetŒ-
ség, ami elnökségi tagokból, elnökbŒl, 
fŒtitkárból áll. A korábbi gyakorlat 
szerint az elnöki pozíció csak repre-
zentációs és tiszteletbeli volt, gyakor-
latilag a fŒtitkár irányított. Most, 
hogy a közgyûlésen Komlós Attila 
kiesett a fŒtitkári székbŒl, azonnal 
kitalálták, hogy az a demokratikus, ha 
az elnök dirigál, a fŒtitkár csak vég-
rehajtja azt, amire utasítást kap. Ter-
mészetesen az új fŒtitkárnak, Kin-
cses Elôdnek nem tetszett ez a takti-
kázás és félreszorítás, amibŒl hama-
rosan belsŒ súrlódások keletkeztek. 
Annak érdekében, hogy a fŒtitkár 
megtanulja a helyét, lerajzolták a 
világszövetségi hierarchiát, amit ér-
demesnek tartunk itt közzétenni.

Ha megvizsgáljuk a táblázatot, ab-
ban nem is az a lényeges, hogy a 
fŒtitkár nem közvetlenül az elnök 
(elnökség) alatt van, hanem az, hogy 
sehol sincs. Nem is fŒtitkár többé, 
hanem „hivatalvezetŒ”. Van viszont 
két „koordinátor”, hát ha meggon-
doljuk, Œk ketten a fŒtitkárok, Kin-
cses az irodás, akinek nincs köze a 
„régiókhoz”, tehát a koordinátorok 
alatt van. Tehát még a rajzban is fél-
revezetés van. 

Hogy miért kell két koordinátor?
Azért kell az erdélyi Tôkés István 

és a kanadai Tôkés József, mert a 
„nyugati régiónak” nem kell Komlós 
Attila.

De mert a TŒkések távol vannak, a 
fŒtitkárnak megválasztott Kincses 
csak írnok lehet, ki a fŒtitkár valójá-
ban? Komlós Attila! Aki mellett az 
elnökség is, meg az elnök is négy 
tanácsadójával csak dekoráció: a 
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fŒnök Komlós Attila, és a tisztviselŒk 
a régiek, akik (mint látni foguk) 
fütyülnek hivatalvezetŒjükre. 

Kincses Elôd fŒtitkár 1992. július 
elsejei kelettel összefoglaló jelentést 
állított össze az MVSZ tevékenységé-
rŒl, 1992. január 1-jétŒl július l-ig. 
ElsŒ fejezetében a Magyar Hírek 
MVSZ újság dolgáról szól részletesen, 
aminek a lényege az, hogy Komlós 
Attilát vádolja azért, hogy a Világszö-
vetségnek az Œ intézkedése folytán 
nincs lapja, és hogy ezzel az intézke-
déssel 9,8 millió forint értékû kárt 
okozott a Világszövetségnek.

Az történt, hogy az MVSZ (Komlós 
Attila) 1990. december 31-i hatállyal 
felmondta az 1988. november 25-i 
megállapodást a féléves kötelezŒ fel-
mondási határidŒ figyelembe vétele 
nélkül.

Ez jogilag is, gazdaságilag is, politi-
kailag is elhibázott döntés volt. Per 
lett a dologból, a Világszövetség elve-
szítette, és ki kellett fizetni a közel 
tízmillió forintot.

(Ahogy kivehetŒ az iratokból, ez az 
összeg negyedévi újságszámla, és 
annak perköltsége. [kb. 163 ezer 
ausztrál dollár], ebbŒl érzékelhetŒ, 
mennyi pénzt lopott ki a pártállam a 
magyar nép zsebébŒl, azért hogy 
minket elszédítsen.)

A második fejezetben Kincses ElŒd 
felpanaszolja, hogy a szervezetnek 
nincsen mûködési szabályzata, mun-
kaköri leírása, kezdettŒl fogva állandó 
bizalmatlanság övezte, már decem-
berben így fogalmaztak az „illetéke-
sek”: nincs mit keresnie közöttünk, 
véletlenül ideválasztották, nem ért 
hozzá, alkalmatlan stb.

Április 25-re, az elnöki ülésre mun-
kaköri, hatásköri tervezetet nyújtott 
be, de azt az elnökség nem tárgyalta, 
lemondatta és helyébe létrehozta az 
alapszabályokban nem létezŒ „0pera-
tív Bizottságot”, mint irányító testü-
letet. Panaszolja, hogy a levelezést 
nem követhette, nem irányíthatta, 
mert a levelek nagy része nem jutott 
el hozzá. A beosztott tisztviselŒk nem 
adtak tájékoztatást, nem engedelmes-
kedtek.

Arra a kérdésre, hogy milyen fela-
datokat végzett az elnökségi operatív 
bizottság, nem tudunk felelni. Minden 
jel és logika szerint irányító testület, 
hiszen akkor alakult, amikor az elnök 
és környezete félreállította a fŒtitkárt, 
illetve a fŒtitkári pozíciót  irodaveze-
tŒi pozícióra degradálta (ami nyílt 
szembeszegülés a közgyûlés akaratá-
val, mert hiszen a közgyülési válasz-
tás a fŒtitkári pozícióban nem irodást, 
hanem a Világszövetség vezetŒjét kí-
vánta megválasztani.)
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Már az „elnökségi” operatív bizott-
ság elnevezés is arra utal, hogy elnöki 
hatáskörbe került a fŒtitkári tevé-
kenység. MindettŒl függetlenül sem 
az elnök, sem a táblázat szerinti 
„Nyugati régió” vezetŒi, sem ez az 
elnöki operatív bizottság nem lépett 
kapcsolatba az ausztráliai magarság 
szervezeteivel. Kincses ElŒd ez év 
elején itt járt, mint fŒtitkár, de a vele 
felvett kapcsolat az Œ mellŒztetése 
folytán hasztalan lett. Azt a munkát, 
amit Kincses ElŒd itt Ausztráliában 
elvégzett, nem folytatta senki. Attól 
kezdve kapcsolatunk annyira egyol-
dalú volt, hogy a levelekre, memo-
randumokra, alapszabálymódosításra 
kért válaszunkra egyszer sem reagál-
tak. 

Az operatív bizottság egyetlen tevé-
kenységérŒl tudunk csak, egy négy-
oldalas jelentésrŒl az elnök részére, 
aminek egyetlen tárgya volt: Kincses 
ElŒd bepanaszolása. Néhány címet 
idézek csak: „Feladatait nem teljesíti”; 
„Munkájában hanyag és feledékény”; 
„Együttmûködésre alkalmatlan”, 
„Bomlasztó tevékenységet folytat”. ... 
A részletektŒl távol tartjuk magunkat, 
Œszintén sajnáljuk az augusztusi köz-
gyûlésen résztvevŒket, akik mint leg-
felsŒbb fórum, mindezt végig fogják 
hallgatni és dönteniök kell.

A közelgŒ közgyûlésen kell végleg 
eldŒlnie annak, hogy érdemes-e to-
vább foglalkozni egy olyan szervezet-
tel, amit most kétféle szándék kétféle 
célra akar felhasználni. Sajnáljuk a 
Világszövetség belsŒ vitáját, nem 
óhajtunk benne részt venni, és csak 
annyi a megjegyzésünk, hogy annak 
idején, amikor itt járt Kincses ElŒd, 
részletesen kifejtettük terveinket, 
szándékainkat.

Éreztük, hogy megértette és nagyon 
Œszintén egyetértett velünk.

Ezek a szándékok nyilatkoztak meg 
egyoldalú levelezésünkben, felmuta-
tott terveinkben. Az a tapasztalat, 
hogy mindez nem érdekelte a Világ-
szövetség összes és többi vezetŒjét, 
részünkre elég világos állásfoglalás. 
Az Œ szándékuk és talán feladatuk, 
hogy távol tartsák a nemzeti célokért 
dolgozó emigrációt. Vagyis: semmit 
sem tanultak és semmit sem felej-
tettek.

Határontúli 
Magyarok Fóruma

Beszámoló a III. 
Világkongresszus keretében 

rendezett elôadásokról

A Világkongresszust megelŒzŒ na-
pokban, és a Kongresszus alatt a szo-

rosan vett háromnapos konferencián 
túlmenŒen 18 különféle rendezvény 
volt. Építészek, orvosok, filozófusok, 
könyvtárosok, írók, diákok, történé-
szek, vállalkozók stb. jöttek össze a 
világ minden tájáról és tartottak 
külön elŒadásokat, összejöveteleket, 
kiállításokat a háromnapos Konresz-
szus idŒpontja elŒtt és után. 

Ezek egyikére érkezett Magyaror-
szágra tŒlünk Ábel András profesz-
szor, dr. Bodolai Zoltán, Garamy 
József, Ámon Antal és bizonyára 
még mások is. Kardos Béla hivatalos 
kiküldetésben volt jelen, az Ausztrá-
liai Magyar Szövetségbe tömörült 
egyesületek tagságát képviselte, és 
folytatott tárgyalásokat, és ilyen mi-
nŒségben vett részt a Magyarok 
Világszövetsége közgyûlésén.

Közvetlenül a hivatalos megnyitó 
elŒtti napon volt egy egésznapos ren-
dezvény fönt a Várban, a Vár egyik 
legpatinásabb épületében, a Szent-
háromság téren, Határontúli Ma-
gyarok Fóruma címmel. A Határon-
túli Magyarok Hivatala szervezte a 
Világkongreszszus egyik eseménye-
ként, dr. Bégány Attila kormányfŒ-
tanácsos elŒkészítésével.

Több okból is fontosnak tartjuk 
beszámolni errŒl az eseményrŒl, 
aminek, mármint a beszámoló köz-
vetlen tudósításának megszervezé-
sével nem volt szerencsénk, és az a 
reményünk sem vált be, hogy az 
azóta megérkezett újságokból idézve 
beszámolhatunk, mert bármennyire 
is furcsa – vagy talán jellemzŒ –, a 
budapesti újságok nem tartották fon-
tosnak beszámolni errŒl a rendkívül 
érdekes, különleges és bizonnyal érté-
kes eseményrŒl. Az maradt csak a mi 
számunkra, hogy néhány jelenvolt 
személlyel folytatott telefonbeszél-
getésbŒl írjuk meg ezt a beszámolót, 
ami sem nem kerek, sem nem teljes, 
de legalább hûséges tájékoztatás.

Ennek jelentŒsége elsŒsorban ön-
magában van, abban, hogy ezen ösz-
szejött a magyarság mindhárom, 
földrajzilag megkülönböztethetŒ ré-
sze. Mintegy négyszáz személy vett 
részt, voltak még, akik kint rekedtek 
a folyosón, a késŒn érkezŒket már 
nem tudták beengedni.

Akik itt összejöttek, azok mind vala-
milyen formában érdekeltek voltak a 
magyarság sorsában, problémájában, 
ezen belül is súllyal az elszakított 
területek magyarsága dolgaiban. A 
világ minden tájáról érkezett magya-
rok itt külön elŒírt témakör nélkül, 
bármilyen tematikai támpont nélkül 
elvállalt elŒadásaik, felszólalásaik 
meglepŒen a magyar sors iránti aggó-
dásra tájolódtak, ezen belül is súllyal 
az elszakított országrészek magyarjai 
sorsára. Pedig még a résztvevŒk 
összetételében sem volt semmiféle 
összehangolás, hiszen aki idŒben ott 
volt, mert hallotta valahol, hogy lesz 
ez az összejövetel, az bejelentkezett 
és elfoglalta a helyét. 

A délelŒtti ülésszakon dr. Entz Gé-
za államtitkár elnökölt. Ott ültek az 
elnökségi asztalnál többek között 
Duray Miklós a FelvidékrŒl, dr. 
Kincses Elôd, valamint dr. Ágoston 
András a DélvidékrŒl. Ebben a dél-
elŒtti részben elŒadások hangzottak el 
a pódiumról, az elŒadók egyike dr. 
Jeszenszky  Géza volt, aki az ülés-
szak végén ismét a pódiumra lépett 
egy jól megfogalmazott elŒadással. 

Csapó Endre elŒadását az emigrá-
ció kisebbségi politikájáról Ámon 

Antal, a Melbourne-i etnik rádió 
jelen volt magyar adásának vezetŒje 
olvasta fel, jó elŒadókészsége hozzá-
járult az amúgy is magvas tartalom 
iránt kifejezett tetszésnyilvánításhoz. 

KésŒbb talán hozzájutunk részle-
tekhez is, itt most csak azt jegyezzük 
fel, hogy minden tájegységrŒl volt 
elŒadó, tehát FelvidékrŒl, Kárpát-
aljáról, ErdélybŒl, DélvidékrŒl (má-
sodiknak külön a horvátországi és 
harmadiknak a szlovéniai magyarok 
képviseletében), de még a nyugati 
VárvidékrŒl is. Ezek mindegyike is-
mertette az otthoniak helyzetét, jelen-
legi viszonyait, lehetŒségeit. Kiemel-
ték tájékoztatóink Ágoston András 
és Duray Miklós elŒadását. 

A délutáni részben, aminek elnök-
lésére, levezetésére dr. Pordány 
Lászlót kérték fel, nyílt mód a szó-
szerinti értelemben vett fórumra, 
vagyis a délelŒtt elhangzott elŒadá-
sokhoz halászólásra és a nagykö-
zönség részérŒl a felszólalásra.  

Az elnöki asztalnál ott ült többek 
között dr. Hódi Sándor, a Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Közösségé-
nek alelnöke, Kardos Béla és Ma-
gyaródy Szabolcs. A felszólalni aka-
rók nagy száma igazolja, hogy meny-
nyire szükség volt erre a szabad 
fórumra, és mennyire szükség volna 
ilyenre rendszeresen. A tanulság az 
volt, hogy kevés volt az idŒ, sokan 
nem jutottak hozzá, hogy elmondják, 
amit fontosnak tartottak hogy mások 
is megtudják. Súlyos kérdések jöttek 
elŒ a magyarság sorsproblémáiról, 
elsŒ kézbŒl származó információkkal, 
alapvetŒ, friss tényekkel, bŒséges 
személyes tapasztalatokkal. Éppen 
ezért meglepŒ, hogy az ott elhang-
zottak információhalmazában semmi 
közölnivalót nem talált a magyar 
hírszolgálat. Pedig seregnyi audio- és 
videoriporter volt jelen, köztük nagy-
számú román riporter. Ôk bizonyára 
találnak majd említeni valót az el-
hangzottakból, ami nem is baj mind-
addig, amíg hûségesen közvetítik. 
Kardos Bélától is interjút kért a 
Rom-press egyik riportere, kiváncsi-
an várjuk, mit hoznak belŒle, és ho-
gyan.

A fórum elnöke azon volt, hogy 
megszólaljon mindegyik területnek a 
képviselŒje, nemcsak az elhatároltak, 
de a nyugati emigráció képviselŒi is. 
Ennek során két ausztráliai is szót 
kapott, Kardos Béla és Ámon An-
tal. Kardos Béla beszámolt az auszt-
ráliai magyar emigrációról, áttekin-
tŒen, tehát beleértve a múltbeli tevé-
kenységet is, Ámon Antal pedig elŒ-
adta javaslatát egy Központi Tájékoz-
tató Intézet létesítésére.

Felszólalt ezen a délutánon Magya-
ródy Szabolcs, aki Amerikában élve, 
évtizedek óta fáradozik Magyaror-

szágnak, a magyar népnek, a magyar 
történelemnek a megismertetésével 
angol nyelvterületen igazságunkat 
hirdetŒ könyvek elŒállításával, újra 
nyomásával, amiket azután Öreg-
cserkész Csoportja segítségével el-
helyez a fontosabb egyetemek és 
intézmények könyvtáraiban. Jelenleg 
nagy erŒfeszítéseket tesz Sisa Ist-
ván-nal, a Spirit of Hungary szerzŒ-
jével együtt a külföldi tájékoztatás 
fontosságának tudatosítása érekében 
Magyarországon, elsŒsorban hivata-
los körökben.

Nagy figyelmet keltett Duray Mik-
lós, a felvidéki magyarság vezetŒje, 
képviselŒje a kisebbség helyzetével, 
jogai követelésével foglalkozó Memo-
randum felolvasásával, amit azután 
ugyancsak felolvasott másnap a III. 
Magyar Világkongresszus ünnepélyes 
megnyitásának nagyközönsége elŒtt. 
A Memorandumnak a Határontúli 
Magyarok Fórumában történt felol-
vasásának, elŒzetes hangulatbeméré-
si célja lehetett, ugyanis indítvány 
történt szavazással való, elfogadására, 
ami természetesen semmire sem kö-
telez, de a szerkesztŒket megerŒsí-
tette ennek a többszáz fŒs, erŒsen ér-
dekelt és jórészt hozzáértŒk közvéle-
ményének abszolút teljes támogatása: 
egyhangú szavazattal mellette, egyet-
len; ellenszavazat nélkül. A szavazás 
kifejezetten arról szólt, hogy Duray 
Miklós Memorandumát ez az augusz-
tus 18-i fórum elfogadásra javasolja a 
Magyarok Világkongresszusa plénu-
mának. (Ez meg is történt a Világ-
kongresszus harmadik napján  a záró 
fejezetben, ötezer ember jelenlétében  
és egyetértésével elfogadásra került). 

Általánosan egybehangzó volt tájé-
koztatóinknak az a véleménye, hogy a 
Határontúli Magyarok Fóruma, ahol 
a kisebbségeknek és az emigrációnak 
a legkülönfélébb problémáiról szól-
tak, ezek során néhány kivételtŒl elte-
kintve a felszólalásokat általában erŒs 
egyetértŒ taps fogadta; hogy itt az 
emberek megértették és elfogadták 
egymást. Ezt nagyon kihangsúlyoz-
zuk, mert élŒ cáfolata volt annak a 
vádnak, hogy a magyarság egymástól 
távol élŒ részei nem értik meg egy-
mást. Éppen ellenkezŒleg, meglepŒ a 
szinte teljes egyetértés az elszakított 
területek magyarsága és az emigráció 
között. 

Mi persze tudjuk, hogy ez nem is 
lehet másként, hiszen folyamatos 
érdeklŒdéssel csüngtünk – talán még 
az otthoni fejlemények rovására is – 
a kettŒs elnyomás alatt élŒ négymillió 
magyar sorsán. Ott valaki meg is 
jegyezte, hogy az emigráció jobbik 
része valósággal legfŒbb feladatának 
tartotta az elszakított területek ma-
gyarsága problémáival való foglalko-
zást. A magyarországi sajtó egy ré-
szében megjelent utalások a két tábor 
meg nem értésére, szándékos méreg-
keverésnek minŒsíthetŒk. Milyen szép 
dolog volna, ha errŒl a Budapesten 
megnyilatkozott egyetértésrŒl ,,Ma-
gyarországon” is tudomást szerez-
hetnének szélesebb körökben is. A 
hiteles tájékozkoztatás az emigráció-
ról Magyarországon még várat ma-
gára.                         

Megjelent a Magyar Élet
1992. szeptember 3-i számában

       (Folytatjuk januárban.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016.december 18-án 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 a Bocskai Nagyteremben,

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

a Bocskaiban Mindenkit szeretettel 
várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. december 18-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. december 18-án de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2016 december 18-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

du. 2 órakor Bibliaóra
2016.december 18-án(minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától Istentisztelet 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport mûsora
Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 

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

2016.december de. 11.30 órától Istentisztelet
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

Karácsonyi Ünnepi 
Istentisztelet

Úrvacsora Közösség
December 25-én,

vasárnap, de. 11 órakor
(az  Istentisztelet két nyelvû lesz,
azon gyülekezeti tagok kérésének 

megfelelöen, akik nem értenek 
magyarul)

A Magyar Református 
Templomban

121 St. Georges Rd. 
North Fitzroy

 Az Edinburgh Parkkal szemben
11-es villamos a Collin Street-rôl 

20. megálló

Igét hírdet: 
Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után ünnepi 
ebéd a Templom melletti 

Bocskai Teremben
Watkins St. bejárat

Nagy sikerrel végzôdôtt a 

Magyar Református Egyház 

North Fitzroy-i gyülekezet 

által rendezett hagyományos 

évzáró vásár a Bocskai 

teremben és a mellette lévô 

Watkins utcán.
A Watkins utca le lett zárva, hogy 

helyet kapjon a BBQ, kürtôskalács, 
lángos, gulyás, halászlé, a kenyér 
sûtô és a kis állatok bemutatására.
Finomabbnál, finomabb hagyo-

mányos ételek, rántotthús, csirke-
paprikás, töltöttkáposzta, töltött-
paprika, pacal-leves volt kapható, 
azonkivûl mindenki szájízét 
kielégítô étel és ital is.
Az édesség után vágyókat sokféle 

finom sütemény várta. Jó volt a 
megjelent vendégeknek találkozni 
rég nem látott ismerôsökkel, bará-
tokkal, koccintani egyet. Magyar 
sör, bor, pálinka volt nagy kínálat-
tal.
A jó hangulatot fokozta a „Stiletto 

Sisters” zenészek, valamint a Mi-
csoduck együttes, a Fonó, Gyön-
gyösbokréta és a vendég lengyel 
népi tánccsoport.
Szeretném még megköszönni 

Egyházunk nevében mindazoknak, 
akik résztvettek és sikeressé tették 
a „Magyar Ízek” vásárát:  anyagiak-
ban és erkölcsileg, lelkileg gazda-
gabbak lettünk.
Adjon a Mindenható hitet, erôt to-

vábbi munkánkhoz, Egyházunk 
elômenetelére és fenntartásáért...
Köszönet mindazoknak, akik 

résztvettek e sikernek a kimenete-

lében. Csutoros István
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Magyar Ízek vására – képes riport
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Közösségi mûhely — decemberTisztelt Olvasóim, 
Kedves Barátaim, 
Cserkésztestvéreim!

Az elmúlt hetek eseményeirŒl kívá-
nok említést tenni, ami összefügg kö-
zösségi munkánk végzésével, amit 
magyar öntudatunk megvallása, meg-
tartása és megvédése érdekében fon-
tosnak tartok ismertetni. 

November 6-án vasárnap, a refor-
mátus istentiszteleten fogadtuk Ft. 
Kató Béla erdélyi református püspö-
köt, és a vele érkezett Ballai Zoltánt, 
az Erdélyi Egyházkerület gazdasági ta-
nácsosát.  A püspök úr, igehirdetésében 
megemlékezett a reformáció október 
31-i emléknapjáról és a jöv Œ évi 500. 
évfordulóra készülve emlékzászlót 
hozott az ausztráliai gyülekezetek szá-
mára, amin a következŒ szöveg olvas-
ható „Isten nemzetsége vagyunk”. 
Ezenkívül átnyújtotta az Ausztráliában 
mûködŒ lelkészek, s így  Péterffy 
Kund lelkésznek is, díszes formában 
kinyomtatott „Lelkész esküjét” emlé-
keztetŒül, hogy mindig ennek szellemé-
ben tevékenykedjenek a hívek, a gyü-
lekezet és embertársaik lelki üdvéért. 
Az istentiszteletet követŒ ebéden be-
számolót nyújtott az erdélyi református 
egyház és az ottani Œshonos magyar 
közösség helyzetérŒl. Emlékeztettem a 
püspök urat – vele szemben ülve –, 
hogy 22 évvel ezelŒtt, amikor a Sepsi-
szentgyörgy melletti Illyefalva lelkésze 
volt, meglátogattam és átadtam az 
ausztráliai magyarok támogatását ah-
hoz a kitûnŒ közösséget építŒ munká-
jához, amit ott végzett, s mirŒl a Ma-
gyar Élet számára Józsa Erikának 
adott interjúmban beszámoltam. (Ma-
gyar Élet 1994. jún. 30-i száma) Meg-
radva a reformációhoz is kötödŒ al-
kalmat, átnyújtottam számára Ferenc 
pápának a svédországi lundi evangé-
likus szé kesegyházban mondott beszé-
dét, melyben elismerte Luther Márton 
által elindított reformáció kedvezŒ 
hatásait, miszerint „Luther nagy lépést 
tett elŒre annak érdekében, hogy Istent 
a nép kezébe helyezte!.” Ferenc pápa 
kijelentette, hogy a keresztény egyhá-
zaknak, az ökuménia jegyében, helyre 
kell hoznia a múlt hibáit és a kölcsönös 
megbocsátásra kell törekednie. To-
vábbá átnyújtottam a püspök úrnak 
Jeszenszky Géza kitûnŒ „A Reformáció 
világtörténelmi mérlege” címû tanul-
mányát is, amit néhány nappal azelŒtt 
vettem kérhez. 

Az istentiszteletet és az ebédet köve-
tŒen, átmentünk a nem messzire lévŒ 
Lett Házba, ahol a Lett Férfikórus 60. 
évfordulóját ünnepelték, s amire lett 
barátaink meghívtak. Az elŒcsarnok és 
az étterem falain hatalmas tablókban 
fényképek tömege mutatta be a kórus 
hiteles történetét, évtizedes eredmé-
nyeit. Megragadott, hogy a fényképe-
ken látható alapító tagoknak fiai és 
unokái viszik tovább történelmi ese-
ményként a nagyszerû kórust és öreg-
bítik napjainkban is annak hírnevét. Az 
elŒadott egyházi, nemzeti és népi jel-
legû számaik a telt ház többszáz fŒnyi 
közönségét magával ragadva, kiváló 
teljesítményt nyújtott. Mi az elsŒ sor-
ból különösen élveztük a nagyszerû 
elŒadást. Hálából az alábbi rövid kö-
szöntöt készítettem, ami a lett újságban 
megjelent: Ladies and Gentleman, It is 
my great pleasure to be here on this 
auspicious occasion, the 60-th anniver-
sary of your marvellous choir. I have 
enjoyed many times your choir’s 
performance on various occasions. We 
Hungarians are also celebrating a 
similar 60-th anniversary, the 1956 
Revolution and Freedomfight which 
hammered a few nails in the coffin of 

the Soviet Union which collapsed a few 
years later. – So, happy anniversary 
for us all and may we prosper and 
celebrate with continued fine voice our 
cultural and historic inheritance. 

November 8-án, kedden este részt 
vettünk a magyar államelnök Áder 
János, felsége Herczegh Anita, és 
kísérete tiszteletére a Nagykövetség 
által rendezett zártkörû vacsorán a 
glendenningi Délvidéki Klubban, ahol 
ezt megelŒzŒen nagyszerû beszédében 
méltatta az államelnök úr a sydneyi 
magyarok helytállását  önazonosságuk 
megtartása, a magyar kultúra és ha-
gyományok ápolása, annak a befogadó 
ország számára való kisugárzása telje-
sítéséért valamint, hogy szabadság-
harcosok és méltó örökösök élnek 
közöttünk. „Az 1956-os forradalom után 
emigrálók közül sokakat nem a leszá-
molás miatti aggodalom ûzött el, ha-
nem az, hogy a szabadságharc re-
ményteli napjai után nem tudták elvi-
selni a gondolatot, hogy visszatér a 
mindenhonnan ömlŒ hazugság, a cen-
zúra, a létbizonytalanság…  Hatvan év 
után is köszönet jár Ausztráliának, 
hogy jó szívvel fogadta a magyarokat, 
az itt élŒ magyarság pedig egyszerre 
maradt hû a szülŒföldhöz, és adta 
tehetségét, munkáját, szorgalmát vá-
lasztott hazájának. Az itteni magyarok 
körében már az elsŒ évforduló, 1957 
óta nemzeti és közösségi ünnep október 
23.” – mondta Áder János. Külön 
emlékezett a Magyar Élet fŒszerkesz-
tŒjérŒl, Csapó EndrérŒl, kiváló vezér-
cikkeirŒl, és a jó Isten áldását kérte 
egészségére, további életére.

Az eseményen Gruber Attila nagy-
követ állami kitüntetést, a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét, adta át a 
következŒ személyeknek: Józsa Erika 
a Magyar Élet sydneyi szerkesztŒje, 
Molnár György perthi tiszteletbeli 
konzul és Deák Zoltán a Délvidéki 
Magyar Szövetség és Klub vezetŒje, 
valamint 1956-os emlékérmeket nyúj-
tott át a forradalom érdekében kifejtett 
tevékenységükért: Prof. Marosszéky 
Jenônek, Matula Sándornak, Csók 
Sándornak, Garancsi Gusztávnak és 
v. Tassányi Józsefnek.

November 10-én, csütörtökön dél-
után, feleségemmel együtt ünnepeltük 
Csapó Endre a Magyar Élet hetilap 
fŒszerkesztŒje 95. születésnapját 
Merrylands-en lévŒ otthonában a szer-
kesztŒségi munkatársak és közeli 
barátok karéjában: Márffy Attila, 
Bagin Livia, Józsa Erika, Demian 
József, Mercz Ilus, dr. Törk Emô ke, 
valamint leánya Lilla és fia Miklós 
társaságában. Bámulatos, hogy magas 
kora ellenére milyen kitûnŒ nemzet- és 
külpolitikai cikkekkel tudja meglepni 
hétrŒl-hétre olvasóit, amiket a nagy-
világ és a Kárpát-medence magyar 
lapjai is sorra átvesznek. Ennek tulaj-
donítható, hogy az ausztráliai Magyar 
Élet még fennáll, egyetlen hetilapként 
a déli féltekén. Vásároljuk, olvassuk, 
támogassuk, hogy továbbra is szolgálni 
tudja a világ legtávolabbra került ma-
gyarok közösségét.

November 11-én, pénteken reggel 
gépkocsival – feleségemmel váltott 
vezetéssel –, a queenslandi Gold Coast-
ra hajtottunk, ahol leányom Éva, v Œm 
Jenô és unokám Aden élnek. Utazá-
sunk fŒ célja a családlátogatáson túl az 
volt, hogy eleget tegyünk Kovács Lô-
rinc református lelkész meghívásának 
és résztvegyünk a másnapi, novemer 
12-i Ünnepi Istentiszteleten, az Auszt-

ráliai Magyar Református Egyház 
Queenslandi Kerületének 65. éves 
fennállása alkalmára a Brisbane-i St. 
Pauls templomban rendezett esemé-
nyen, amire hivatalos volt Ft. Kató 
Béla erdélyi református püspök és 
kísérŒje Ballai Zoltán. Az esemény 
kötŒdött Áder János magyar köztársa-
sági elnök és felesége, valamint kísé-
retének látogatásához, az 1956-os meg-
emlékezések 60. évfordulójához. Az 
Ünnepi Istentiszteleten négy állam: 
Queensland, New South Wales, Victoria 
és South Ausztrália ErdélybŒl származó 
református lelkészei: Kovács Lôrinc, 
Péterffy Kund, Dézsi Csaba és Sza-
bó Attila: ElŒfohásszal és köszöntéssel, 
Kálvin bûnbánó imádságával, angol 
nyelvû lelkészi imádsággal és biblia-
olvasással vettek részt, sorrend szerint, 
míg Ft. Kató Béla püspök bibliaolva-
sást és igehirdetést tartott, ismét kie-
melve az október 31-iki Reformáció 
Emlékünnepét, és átadta a queenslandi 
gyülekezetnek is az 500. évfordulót 
nevesítŒ zászlót amin az „Isten nem-
zetsége vagyunk” felirat olvasható. 
Közremûködött a helyi Napsugár Kó-
rus három egyházi énekkel: – Ez az a 
nap; A mélybŒl hozzád száll szavam  s 
Szent, szent a neve. Az énekeket 
Almási Ferenc kísérte gitáron, míg a 
kórusvezetŒ Iski Anita volt. 

Az istentiszteletet ünnepi mûsor 
követte, amit nagy figyelemmel kísért 
a hatalmas templomot zsúfolásig meg-
töltötŒ ünneplŒ gyülekezet.  

• Bozsik Tamás szívhezszólóan elŒ-
adta tárogatón a Honfoglalás címû 
hazafias dalt. 

• Az Egyházközség gondnoka, Szege-
di Ildikó, szeretetteljes szavakkal kö-
szöntötte az egybegyûlteket. 

• Kuchárné Balázs Éva gyönyörû 
hangján elŒadta az  Œsi székely hím-
nuszt.

• Kovács Lôrinc lelkipásztor „A 65 
éves egyház története” címû összeállí-
tásában beszámolt a gyülekezet életé-
rŒl, mûködésérŒl.

• V Molnár Judit operaénekesnŒ a 
Bartók-Kodály emlékévre való tekin-
tettel az Elindultam szép hazámból 
címû népdalfeldolgozást énekelte ki-
váló érzékkel. Ôt egy másik mûvész, 
Hartay Szabó Gergely kísérte orgo-
nán.

• Ezt követe a gyülekezet által meg-
jelentetett új ökumenikus énekes 
könyv ismertetése, bemutatása és a 
megjelentetésében közremûködöknek 
a díszoklevelek átadása. 

A bevezetŒ mûsorszámok után Áder 
János államelnök magasröptû beszé-
dében leszögezte, hogy „a szórványban 
élŒk számára a templom az anyanyelv, 
a nemzeti érzés vára is, mint az egy-
kori erŒdtemplomok szerte a Kárpát-
medencében. Ezt érezhették az Auszt-
ráliába  érkezŒ magyarok is.” Hozzátet-
te: „Károli Gáspár azt akarta, hogy a 
magyarok anyanyelvükön hallják és 
adják tovább Isten üzenetét, és három 
év elszánt munkájával megteremtette 
ennek a lehetŒségét, elkészítette az 
elsŒ teljes magyar nyelvû bibliafordí-
tást… Akinek fontos, hogy Isten ma-
gyarul szóljon hozzá, a templomban 
magyarul hallja a tanítást, a Bibliában 
magyarul olvassa az üzenetet, és az 
énekeskönyvbŒl magyarul énekelje a 
zsoltárokat, az a másik emberhez is 
magyarul szól a legszívesebben. S ha 
így tesz, bárhol is éljen, megkapasz-
kodik a hitben és a nyelvben, és nem 
veszíti el önmagát, nem veszíti el 
önmagában a magyart”. 

Himnuszaink, a székely és a magyar, 
elhangzása és a gyülekezet megáldása 
után, a kivonulás Liszt Ferenc: Fantázia 
és fúga az Ad nos, ad salutatem undam 
korál dalamára történt. A befejezŒ  
részt: Adagio és a Post-postludium 
kompoziciót orgonán elŒadta a szerzŒ 
Jurth Attila.

Az ünnepi istentiszteletet követŒen a 
templom melletti gyülekezeti teremben 
szeretetvendégség, állófogadásos ebéd 
következett sok finomsággal. Távozás-
kor megragadva a lehetŒséget átadtam 
az államelnök úrnak levelem, amelyet 
röviden így fogalmaztam meg:  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel és 
szeretettel köszöntjük 1956 magyar 
forradalma és szabadságharca 60. év-
fordulója alkalmából ausztráliai láto-
gatása során. Látogatásával az ausztrál 
politikum is tudomást szerez 1956 
világraszóló eseményeirŒl és annak 60. 
évfordulójáról. Jelen levelemhez kap-
csolva talál szíves tájékoztatására két 
idei karikatúrát és elemzést a „Párizsi 
Klimacsúcs” ausztráliai vonatkozásával 
kapcsolatos véleményekrŒl. Tisztelet-
teljes, szívélyes üdvözlettel: Kardos 
Béla, a NSW-i Magyar Szövetség tb. 
elnöke. – 

Levelemet inspirálta, hogy én is tá-
mogatója vagyok az ENSZ által rende-
zett Párizsi Klimacsúcs sikerének elŒ-
mozdításért indított ÉlŒ Bolygónk 
klimavédelmi kezdeményezés melletti 
cselekvŒ kiállásnak. ErrŒl emléklapot 
kaptam még 2015. decemberében 
Áder János Magyarország köztársasá-
gi elnöke aláírásával. – Hazatérve, 
átolvasva a Sydney Morning Herald 
példányait, találtam rá arra a cikkre 
(nov. 11. szám), ami tudatja az olvasók-
kal, hogy Ausztrália is ratifikálta a 
Párizsi Egyezményt. Ezt azonnal e-
mailen elküldtem a Magyar Köztársa-
ság Enöki Irodája fŒigazgatójának, 
Haszonicsné Dr. Ádám Máriának, 
aki még aznap megköszönte levelem.

November 13-án, vasárnap de. a 
Marsden-i Magyar Házban megtartott 
szokványos vasárnapi istentiszteleten 
vettünk részt, amin Kovács Lôrinc 
tartotta az igehirdetést. Annyival kü-
lönbözött ez az istentisztelet a meg-
szokotnál, hogy ezen részt vett Gruber 
Attila nagykövet, és a queenslandi 
szabadságharcosoknak is átadta a 60. 
évfordulóra készített emlékérmet. A 
templomi szertartást követŒen ott ma-
radtunk Bozsik Tamásék vedégeként a 
Magyar Házban egy finom ebéd elfo-
gyasztására. Sok ismerŒssel találkoz-
tunk, akik nagy szerettel fogadtak 
minket. Többségük innen NSW-bŒl 
vándorolt át Qld-ba, vagy a sydneyi 
Identitás Konferenciákról ismernek 
minket, ill. a rendszeres queenslandi 
látogatásaink révén.

November 20-án, vasárnap a Szent 
Erzsébet Otthonba vezetett utunk, hogy 
részt vegyünk Ft. Lédeczi Dénes által 
celebrált szentmisén és az azt követŒ 
Erzsébetnapi Búcsún, ami a sydneyi 
magyarság évenkénti nagy találkozója, 
amin több száz látogató szokott részt-
venni. A finom ételeket a Délvidéki 
Magyar Szövetség lelkes gárdája szol-
gáltatja, ezzel járulva az Öregotthon 
támogatásához. Sok baráttal és isme-
rŒssel lehet ilyenkor találkozni és 
kitûnŒ lehetŒség kinálkozik karácsonyi 
ajándékok vásárlására. 

November 27-én, vasárnap a refor-
mátus istentisztelet után a punchbowli 
Magyar Házba siettünk v. Tassányi 
József meghívására a Vitézi Rend 

Ebédjére, ahol már illusztris társaság 
fogadott minket. Ilyenkor kerül sor a 
magyarság megmaradása érdekében 
kimagasló tevékenységet kifejtŒ sze-
mélyek elismerésére, jutalmazsára. 
Idén a Vitézi Rend Nemzetvédelmi 
Tagozatának lett tagja Mercz Ilus és 
oklevelet kaptak: Mudriczki Erzsébet 
és Mikes Liu Eszter; Jubileumi ke-
resztet, Dr. Hangay György.

November 30-án, szerda délután 
Canberrába utaztunk a Debreczeny 
házaspárral, hogy meghallgassuk a 
Nagykövetségen rendezett ígéretes 
Bartó k-Kodály koncertet, otthoni el Œ-
adókkal. Két kiváló fiatal mûvész, 
Pálné Czébeli Beáta zongorista és 
Brassói-Jörös Andrea operaénekes, a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia tavalyi és 
idei végzŒsei, fantasztikus elŒadásban 
tolmácsolták a két híres magyar zene-
szerzŒ klasszikus és népi indittatású  
mûveit. A programból tudtam meg, 
hogy mindketten a kárpátaljai ViskrŒl 
származnak, és gyerekkori barátok. 
ElŒadás után elsŒként gratuláltam és 
fejeztem ki nagyrabecsülésem mûvészi 
teljesítményükért. Megemlítettem, 
hogy talán én vagyok a jelenlévŒk 
közül az egyetlen, aki többször is járt 
Visken, ahová az ausztráliai magyarok 
támogatását vittem az ottani magyar 
iskolának és kollégiumnak, valamint az 
árvizek alkalmával segélyezést a kör-
nyezŒ falvakba. 1993-ban, az Antall-
kormány idejében, egy alkalommal 
résztvettem a Visk melletti TécsŒn egy 
olyan rendezvényen, aminek Antall 
József miniszterelnök felesége volt a 
díszvendége, s aki a Móricz család 
sarjaként szintén errŒl a vidékrŒl 
származik.

Megmaradásunk/Fennmaradásunk a 
mindenkori magyar kormányok helyes 
tev kenységének függvénye. A jelenlegi 
Orbán-kormány nemzetpolitikája jó 
uton halad. ErrŒl tanuskodik például a 
november 30-iki Diaszpóta Tanács VI. 
ülése Budapesten a Várkert Bazárban, 
ahol Orbán Viktor miniszterelnök 
kijelentette, hogy „Magyarország fo-
lyamatos erŒsödésével számolhatunk a 
következŒ öt évben.” A kormányfŒ rá-
mutatott „Gyenge anyaország nem tud 
jó diaszpórapolitikát sem folytatni, 
csak az amelyik erŒsödik, és növekvŒ 
presztizst vív ki magtnak.” Való igaz! 
Magyarország közel van a teljes fog-
lalkoztatottsághoz, gazdasági mutatói 
felfelé ívelnek. A keleti és déli nyitás 
jó húzás volt, most érik és eredményes 
tendenciákat mutat.

A kormányfŒ prognózisa szerint „az 
elŒttünk álló évszázadban a világ öt 
legjelentŒsebb gazdaságából négy a 
csendesóceáni térségben lesz, szemben 
a korábbi, ‘atlanti’ idŒszakkal.” 

A honosítás kezdete óta 920 ezerrel 
bŒvült a magyar állampolgárok száma 
– mondta Semjén Zsolt a nemzetpoli-
tikáért felelŒs miniszterelnök-helyettes, 
megerŒsítette, hogy tartani fogják 
igéretüket és a ciklus végére meglesz 
az egymillió új magyar államolgár! 
Magyar Emigrációs és Diaszpóra Köz-
pont jöhet létre, és külön hangsúly 
kerül az oktatás fejlesztésére – többek 
között ez olvasható a Diaszpóra Tanács 
zárónyilatkozatában.

A december 1-én rendezett Magyar 
Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XV. 

ülésén Orbán Viktor úgy nyilatkozott, 

hogy „Magyarország ma már egy 
gyŒ ztes csapathoz tartozik” mert míg 

korábban megbélyegzett, kiszorított, 

fekete bárány ország volt, addig mára 

„hirtelen” a magyar politika „a gyŒz-

tesek politikája lett”. 

(Folytatás a  13. oldalon.)
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KRÓNIKA
idô erôsen ôszies, szürkés az égbolt..a 
hegyekben már elég komoly tél van. 
Unatkozásra nincs idôm nekem sem 
az alapítvány angol nyelvû oldalát ve-
zetem a Facebookon... Saint Francis 
Foundation of Deva, Csaba testvér 
írásait, elmélkedéseit fordítom angol-
ra… de lassan a dolgok meg vannak 
osztva a Magnificat oldalon is akinek 
nincs Facebookja ott is tud olvasni 
magyarul, angolul és belátást nyerni 
az alapítvány életébe. 

Persze e mellett a fogászaton sem 
lehet unatkozni, munkából kifogyni 
sem, de vannak új gyerekek Déván is 
igen igen szegény családokból akikben 
különösen nagyon sok a munka….

Nagyon hálás vagyok mindazoknak 
akik az alapítványt folyamatosan tá-
mogatják, a keresztszülôknek, akik 
igen fontos szerepet töltenek be és 
azoknak akik rendszeres adományozók 
többen teljesen névtelenül. Isten fizes-
se meg a jóságukat. A magyar talál-
kozón lesznek még Csaba testvér 
könyveiböl eladó példányok, de van 
ami már akkor elkelt amikor szeptem-
berben Ausztráliába vittem….Remé-
lem Csaba testvér még talán 
egyszer el tud majd jönni, de látva 
programjait ez az ô döntésének kell 
legyen, hogy mikor, miképpen stb. 
A meghívást megtettem.

Szeretném hálás koszönetemet kife-
jezni azoknak akik olyan hûséges tá-
mogatóink, ebben persz nincsenek 
benne azok a keresztszülôk akik éven-
te elôre egy öszegbe fizetik be a ke-
resztszülôi adományukat.
Hálás köszönetem a következôknek 

: Pálos Enikô, Kiss Olga, Dobozy 
István az adelaidei támogatásokat 
gyüjti össze, Dr. G. Nagy, Sipos Ika, 
Mobbs Éva, Hanna Prekopp, Fülöp 
Sándor, Papp Béla, Prág Mária, 
N.N. x 4. Ha valakit kifelejtettem 
volna kérem szépen közölje. Hála és 
köszönet Márffy Attilának és Bagin 
Líviának , hogy ennyi éven keresztül 
támogattak minket és módot adnak a 
sorok megosztására.

Csatolni szeretném végezetül, de 
nem utolsó sorban Csaba testvér egyik 
írását.

Levél a Támogatóknak!
„Jézus Krisztus, élete során újból és 

újból szeretettel mondta, tanácsolta, 
sôt parancsba adta, hogy „ne féljetek!” 
A XX. század nagy Prófétája, II. János 
Pál pápa életének központi üzenete, 
sok-sok írása, beszéde, mondanivalója, 
ugyancsak e csodálatos Jézusi pa-
rancs: „Ne féljetek!” Kedves Támoga-

tók, fájó szívvel írom le, hogy sajnos 
Erdélyben nagyon sok gyermek szo-
morú, magányos és fél. Fél, mert 
egyedül van, mert éhezik, mert fázik, 
mert kilátástalan az élete, és hihe-
tetlenül szép dolog Jézus Krisztus 
nevében lehajolni hozzájuk és kedves 
támogatóink a ti nevetekben mondani:

--- „Aranyos kis gyermek, ne félj, 
gyere, szépen fürödj meg, megigazít-
juk a hajadat, levágjuk körmödet és 
keresünk neked szép ruhát, felöltözöl 
és csinos leszel, jó illatú, ápolt.

--- Nincs ahol lakjál? Szüleid nem 
tudnak gondoskodni rólad? Ne búsulj, 
ne félj, mert nézd, van itt egy kis ház, 
hol neked is otthonod lehet, egy jó kis 
meleg ágyikóval, egy szép világos kis 
sarokkal, hol te is ügyesen leírhatod a 
leckédet, másnapra megtanulhatod a 
házi feladatodat.

--- Ne búsulj, ha nem megy a tanulás, 
a drága jó nevelô néni majd szépen 
mindent megmagyaráz. Te olyan 
ügyes vagy, hogy egy kis segítséggel 
ezt a feladatot is meg tudod oldani. 
Látod, nem kell félned, mert sokan, 
sok jó ember összefogott érted, igen 
érted is, hogy ne bénítson meg téged a 
félelem!” Kedves támogatók! A jó 
Isten nevében köszönöm nektek a 
mindennapi segítségeteket! Hihetet-
len jó dolog megfogni nevetekben, azt 
a félelemtôl remegô pihe-puha gyer-
mekkezet, mint egy megriadt kis ma-
darat, és jó szóval, szelíd bizalommal 
megértetni a gyermekkel, hogy e 
világban nem kell félnie, mert bölcs 
felnôttek szépen összefogva meg tud-
ják, és meg is akarják oldani az ô gond-
jait, problémáit. Jó dolog a feltámadt 
Krisztus képére és hasonlatosságára 
átalakulva, szeretettel mondani: „ne 
féljetek”! És csodálatos dolog látni, 
hogy a kis a meggyötört gyermekar-
cokon szinte pillanatok alatt kivi-
rágzik szavunkra a béke és a nyu-
galom, a jó meleg fürdôben vagy a 
finom ebéd mellett.
„Ne félj!” --- és érzed, hogy a 

gyermek issza a szavaidat --- mert 
minden gond megoldható! Te nem 
egy értelmetlen zsákutcában ver-
gôdsz! Bízhatsz, mert téged sokan 
szeretnek, és nem hagynak elvesz-
ni!” A gyermek szívében a jó szó és 
a szeretet nyugalmat, tetterôt szül, 
és hálásan elkezd tanulni, serényen 
elindul a kibontakozás, az emberré 
válás útján. A mindennapi kis si-
kerélmények szárnyakat adnak ne-
ki, és szemed elôtt napról-napra 
elkezd szépen növekedni. Elôtted, 
mondhatni a kezedben születik, és 

Eredmény…...
„Azáltal amit én teremtek, önmagamat 

teremtem meg. Tudom azt , hogy én 
nem belerokkantam, vagy kiégtem ab-
ban, hogy gyermekeket neveltem, ha-
nem megszülettem egy teljesebb élet-
re.
Csaba testvér.”

Kedves Támogatói a Szent Ferenc 
Alapítványnak !

Az idô szinte rohan már Advent elsô 
hetében vagyunk és gyors ütembe 
haladunk Karácsony felé. Az élet itt 
mindig pezseg ennnyi gyermek mel-
lett nem is lehet másképpen. A gye-
rekek is be vannak vonva az elôkészü-
letekbe ami nagyon jó , mert szerintem 
mindent sokkal jobban értékelnek és 
megértenek. Szombat délután 6-kor 
megtörtént az elsô advent gyertya 
gyújtása , a dévai templomban így egy 
láng már lobog ebben a várakozási, 
készületi idôben. A gyertyagyújtást 
mindig két család végzi, imával, el-
mélkedéssel és szép adventi versekkel 
fûszerezve. Mivel Déván vagyok az 
itteni eseményekröl tudok mint szem-
tanú beszámolni, de biztos a többi há-
zakban is éppen olyan nagy buzga-
lommal történik. Ma reggel meg volt 
az elsô Rorate szentmise, a templom 
tele volt kicsikkel, nagyokkal egyaránt 
pedig reggel 6-ra nem kis dolog a 
nevelôknek a gyerekeket úgy elkészí-
teni, hogy a szentmise utánni reggeli 
után már készek az iskolába menni. Az 

mégis úgy érzed, hogy magától, 
bontakozik, a nyugodt mindenna-
pokban ölti magára lassan, évek 
alatt a bölcs felnôttek értelmes vo-
násait.

A megmentett gyermekben nem 
csak az érett, okos, ügyes felnôtt bon-
takozik, hanem a te vigasztalód is, 
mert a kölcsön kenyér visszajár. Eljön 
az idô, mikor maréknyi porból szüle-
tett létedet, életed végén a Teremtôd 
kezébe kell helyezned. Akkor és ott, 
Istened elôtt, ki minden szeretetbôl 
adott pohár vizet számon tart, egy-egy 
megvigasztalt, megmentett élet, re-
méljük sokkal, többet fog jelenteni, 
mint emberi botlásaid, vagy akár bû-
nös tévedéseid. Hiszem, hogy a jó-
ságos adományoddal kimondott „ne 
féljetek!” sokszorosan fog megtérül-
ni, és akit megvigasztaltál, az hálás 
szeretettel lesz a végsô ítéleten a te 
szószolód, irgalmas vigasztalód!
Hálás szeretettel, Csaba t.
Az adventi virrasztás, várakozási 

idô után elérkezünk Urunk eljöve-
teléhez is………

Így már most szeretnék kívánni a 
Szent Ferenc Alapítvány minden ki-
csije és nagyja nevében kegyelmekben 
gazdag, áldott, Szent Karácsonyt és 
egy békés, boldog Új Évet
Szeretettel Eszter

dr Kalotay Eszter

drekalotay@gmail.com
Bankszámla Adataink változatla-

nok: Dr Eszter Kalotay ATF Bojte 
Csaba OFM
NAB Lane Cove NSW
BSB 082254 A/C Number 

821070989

Magyar tanulás 
Ausztráliában egy szülô 

szemével
Egy tanév telt el azóta, hogy elkezdô-

dött! Gondoltam megosztom a gondo-
lataimat. 

Kitartás és néhány elkeseredett pil-
lanat rejtôzik mögötte, de mindez el-
törpül a siker és a büszkeség mellett.

15 éves nagyfiam azzal állt elém 
januárban, hogy szeretne magyarul 
tanulni. Ô találta meg a lehetôséget 
amikor Adelaideben járt a férjemmel 
Darwinból. Akkor azt hittem, hogy ez 
csak egy múló ötlet lesz, de nem lett 
igazam. Micsoda örömmel írom ezt 
most le!

Belevágott. Talán azért mert nem 
tudta, hogy mi vár rá! Csak egy kikö-
tésünk volt; út közben nem lehet ab-
bahagyni. 

Sok idô nem volt a gondolkodásra, 

néhány nap múlva kezdôdtek az órák 
Skype-on keresztül. Ketten voltak;  
Darwinban és Ági, a tanár Adela-
ide-ben. Én meg a nappaliban hall-
gatóztam, és mosolyogtam, amikor 
mondta, mondta magyarul. Bíztatás-
ban nem volt hiány, Ági is dicsérte és 
természetesen mi is. 

Néhány hét múlva jött egy újabb le-
hetôség. A Budapesti Károli Gáspár 
Egyetem ’Magyar, Mint Idegen Nyelv’ 
szakos hallgatói vállalták a külföldön 
élô magyar érettségire készülô gyere-
kek tanítását az Adelaide-i Magyar 
Közösségi Iskola felkérésére. 

Heti egyóra magyarból hirtelen heti 
két óra lett. Nem volt panaszkodás, az 
órákat beillesztettük a heti menetrend-
be. 

A legnagyobb sokk az volt számára, 
amikor hirtelen az adelaide-i órára 
bejelentkezett négy korabeli leány, 
akik szintén csatlakoztak az akkor 
még egyre fogyatkozó tanulókhoz. 
Úgy meglepôdött, hogy nem merte 
bekapcsolni a kameráját. Azóta termé-
szetesen ez is megváltozott. Nagy 
örömmel várja az órákat, különösen 
azokat, amikor csoportban kell felké-
szülniük egy adott témából. Öröm ôket 
hallgatni! Az meg még nagyobb öröm, 
hogy azóta még többen vannak a 
csoportban. És mindenki, mindig jelen 
van!

Tanultak a magyar szokásokról, tör-
ténelemrôl és nem maradt el a szó-
kincs fejlesztése, valamint a nyelvtan 
sem. A magázódás nagy kedvence lett, 
bár a lényegét még nem egészen érti. 
Vannak egyéb dolgok is amiket össze-
kever, de ki bánja? Rosszul használja 
az igekötôket vagy helytelenül ír le 
valamit? Az is meg lesz, csak idô kell 
hozzá.
Számomra az a fontos, hogy büsz-

ke a fejlôdésére, hogy csak magya-
rul küld sms-t, hogy hihetetlenül 
sokat fejlôdött az írása, hogy ma-
gától jött rá a teljes hasonulásra, 
hogy magyar szójátékokat játszik 
velem a kocsiban. (Néhány 10 dol-
lárt elbuktam már ezekben a játé-
kokban.)

Júniusban Budapesten találkoztunk a 
magyarországi tanáraival is és össze-
futottunk az egyik kislánnyal és az 
anyukájával, akivel együtt tanul ma-
gyarul. A találkozót a gyerekek szer-
vezték le. Ott és akkor, Dani rájött, 
hogy nem csak ô volt néha elkeseredve 
a magyar nyelv nehézségei miatt.  

A személyes kapcsolat óta az órák 
még ’lazábbak’, barátságosabbak. 

A múlt heti tanévzárómegint csak az 
net-en keresztül történt. Bátran, ügye-
sen beszélt arról, hogy miért fontos 
számára a magyar nyelv és hogy ezt a 
lehetôséget a modern technika bizto-
sította számára Ausztrália egy távoli 
pontján, Darwinban.

Mint szülô, szeretnék köszönetet 
mondani ezért a lehetôségért az Ade-
laide-i Magyar Közösségi Iskolának, 
Áginak, aki ezt a nem könnyû mun-
kát bevállalta, valamint azoknak a 
gyerekeknek is, akik csatlakoztak a 
csoporthoz és bátran, barátságosan 
végig csinálták ezt az évet a magyar 
nyelv fennmaradása érdekében itt, 
Ausztráliában.

Ui: Dani éppen a repülôn ül, hogy 
részt vegyen egy kéthetes magyaror-
szági táborozásban, ahová a világ kü-
lönbözô pontjairól érkeznek magyar 
gyerekek. Ja, és hogy elôször meleg 
ruhát öltsön magára és érezze, hogy 
mit jelent a szó, ’hideg’.

Ildikó Darwinból
2016. december 3.

(Folytatás a 12. oldalról.)

Magyarország külpolitikai elszigetelt-
sége – „bár sokan dolgoztak rajta” –, 
nem következett be, mert a külügymi-
nisztérium stílust váltott – és ma már 
megvédi a magyar érdekeket –, a 
magyarság a határon túl sem hagyja 
magát, és mert más országokban is 
hasonló változások indultak meg „100 
évvel a trianoni diktátum után a ma-
gyar nemzet egységes részei egymásra 
találtak, és a magyar-magyar együtt-
mûködés napi gyakorlattá vált”. A 
zárónyilatkozat sikeresnek minŒsítette 
az idei 2016-os külhoni magyar fiatal 
vállalkozók programját és – folytatva a 
gazdaságpolitikai szemléletmód meg-
erŒsödését a magyar nemzetpolitikában 
–, 2017-et a külhoni magyar családi 
vállalkozások évének deklarálta, amely 
egyfajta „artériarendszerként” behá-
lózza a Kárpát-medencét.

Végezetül megemlítem, hogy Európá-
ban 28 jelölt közül Orbán Viktort 
választották meg az „Év Emberének!”

IstentŒl áldott Karácsonyt és remé-
nyeinket valóraváltó Új EsztendŒt 
kíván honfitársainak e sorok írója: 

Kardos Béla
A viszont látásra 2017. január 4–9 

között Sydneyben a XVI. Magyar 
Kulturális találkozón.

Sydney 2016. december 5.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Afrikában, Szu-
dánban és környékén, 2. Olaszország-
ban 1922-ben, 3. Olaszországhoz, 4. 
Református kollégiumi diákénekkar, 
5. mert aHoldon nincs levegô, hogy a 
hangot vezesse, 6. A Hódító Robur c. 
regényben, 7. Rovar, a méheken élôs-
ködô fémdarázs, petéit a méhek 
fészkébe csempészi, 8. Franciaország 
történelmi tájáról Médoc-ról, 9. Két 
évig és három hónapig, 10. A legtöbb-
jük három szóból áll.

E heti kérdéseink:
1. Hány állam állt hadiállapotban 

Németországgal a II, világháboruban?
2. Hogyan nevezték régen a katonai 

szolgálatra behívott újoncot?
3. Melyik híress épület égett le 1933. 

február 27-én?
4. Hogyan nevezik a döntetlen ered-

ményt a sakkban?
5. Melyik virágot nevezték el Andreas 

dahl svéd botanikusról?
6. Melyik nép tánca a sarabande?
7. Melyik három színbôl áll össze a 

színes televíziós kép?
8. Melyik Amerikai nagyiparos ne-

vét ôrzi írógép és lôfegyver is?
9. Mit mérnek a pirometer nevû 

mûszerrel?
10. Mi a fôvárosa Beninnek? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az iskolában Pistikének óriási piros 

folt van az arcán. Megkérdezi a ta-
nárnô:

--- Pistike, mitôl olyan piros az arcod?
--- Megcsípett egy szúnyog.
--- Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstôl 

nem lehet olyan piros!
--- Igen, de a bátyám az ásóval akarta 

lecsapni.
* * *

A féltékeny feleség egy cetlit talál a 
férje zsebében, rajta egy telefonszám-
mal. Felveszi a telefont, beüti a számot, 
majd amikor felveszik, köszönés és 
bemutatkozás nélkül belevisít:

--- Mindent tudok, te cafka!
Mire a válasz a kagylóból:
--- Rendben van, de akkor miért tet-

szett a tudakozót hívni?
* * *

Egy rab dúdolgat a cellájában. Az ôr 
rászól:

--- Mit képzel, egy börtönben énekel?
--- Dobjon ki ha nem tetszik!

* * *
--- Két részeg beszélget a kocsmá-

ban:
--- Ha hazamegyek letépem az asz-

szony bugyiját!
--- Miért? Annyira kívánod?
--- Nem, annyira szorít.

* * *
A gazdag, ifjú Löw nôsülni akar. 

Ajánlanak neki a másik városból egy 
zsidó lányt. Löw kijelenti, hogy nem 
akar zsákbamacskát vásárolni, mez-
telenül akarja látni az arajelöltet. A 
lány szülei elôbb tiltakoznak, de mivel 
nem akarják elszalasztani a jó partit, 
ezért belemennek, hogy a lányuk 
levetkôzzék Löw elôtt. A mustra után 
Löw kijelenti:

--- Nem kell a lány! Túl nagy az orra!
* * *

Hatalmas zivatar zúdul hirtelen a 
városra. Az emberek pillanatok alatt 
eltûnnek az utcáról. Egy zsidó éppen 
egy hentesboltba szalad be. Áhítattal 
nézi a fenséges árukat, majd odaszól a 
hentesnek:

--- Mondja meg, legyen szíves --- mi-
közben egy hatalmas sonkára mutat ---
, mennyibe kerül ebbôl egy kiló?

Közben kint egy óriásit villámlik, 
amit szinte azonnal fülsiketítô égzen-
gés kísér. A zsidó felnéz az égre, és 
remegô hangon így szól:

--- Jó, jó, azért még kérdezni szabad!
* * * 

Ortodox zsidó fiatalember készül az 
esküvôjére. Megkérdezi a rabbit:

--- Rabbi, igaz, hogy tilos az esküvôn a 
férfiaknak a nôkkel táncolni?

--- Igen, mert ha együtt táncolnának, 
az kísértésbe viheti ôket.

--- Én sem táncolhatok a saját felesé-
gemmel?

--- Nem --- mondja a rabbi.
--- És mi a helyzet a szexszel a nász-

éjszakán? Azt szabad?
--- Hát persze, a házasság célja az 

utódok nemzése.
--- Mindenféle pózban?
--- Hát persze!
--- Úgy is, hogy a nô van felül?
--- Persze, miért ne?
--- Teljesen meztelenül is szabad?
--- Természetesen!
--- Még az asztalon is?
--- Miért ne?
--- És állva?
--- Ó, NEM, azt nem szabad!
--- Miért nem?
--- Mert az tánchoz vezethet... 

* * *
Egy Jeruzsálembe kiküldött újságíró-

nak feltûnik, hogy egy öregember 
minden egyes nap reggeltôl estig ott 
imádkozik a Siratófalnál. Egy nap az 

Egyperces tudományAMIKOR KÍNA 
HADAT ÜZENT A 

VEREBEKNEK
A kínai nagy ugrás a történelem 

egyik legtragikusabb társadalmi kí-
sérlete volt. Mao Ce-tung víziója az 
volt, hogy az elmaradott, mezôgazda-
ságra épülô Kínát pár év alatt modern 
ipari országgá változtatja. 

Az erôltetett, de szakértelem nélkül 
levezényelt államosítás-téeszesítés-
iparosítás látványosan becsôdölt, 1959 
és 62 között becslések szerint több 
tízmillióan haltak éhen Kínában. A ka-
tasztrófának volt egy nem túl közis-
mert oka is: a verebek ellen meghirde-
tett háború.

Amikor a kommunisták átvették a 
hatalmat Kínában 1949-ben, elég bor-
zasztó egészségügyi körülmények 
uralkodtak az országban. Tombolt a 
tuberkulózis, a kolera, a himlô, a ma-
lária; ezer megszületett gyerekbôl át-
lagosan 300 nem érte meg az elsô szü-
letésnapját. A kormány gigászi 
erôfeszítéseket tett a helyzet javítá-
sára: 300 millió ember kapott védô-
oltást, hatalmas beruházásokkal jut-
tattak tiszta ivóvizet az ország 
elmaradott vidékeire, és a szovjet 
modellt lemásolva ingyenes egész-
ségügyi ellátórendszert építettek fel. 
Amikor ez sem volt elég a járványok 
megfékezéséhez, 1958-ban Mao meg-
hirdette a négy kártevô elleni hadjá-
ratot.

A négy kártevô a patkány, a házilégy, 
a szúnyog, és a veréb volt –-- az elsô 
három logikus is, hiszen fertôzô be-
tegségek kórokozóit hordozzák, a ve-
réb viszont mintha kilógna a sorból. 
Nem is a betegségekért, hanem a 
rendszeres éhínségekért okolták a ma-
darakat. Kínai tudósok kiszámolták, 
hogy egy veréb évi négy és fél kiló ga-
bonamagvat fogyaszt el, és az irtásuk-
kal sokkal hatékonyabbá lehetne tenni 
a mezôgazdaságot. Minden egymillió 

megölt veréb 60 ezer ember élelmét 
menti meg –-- szólt a teória. Az ipari 
méretû verébirtásra kiadott parancs 
elképesztô mészárlást hozott, csak 
néhány adat a korabeli statisztikákból:

• 1958. március 20. és 22. között Sze-
csuán tartományban 15 millió verebet 
irtottak ki.

 • Pekingben az áprilisi háromnapos 
irtóhadjárat 400 ezer halott madarat 
eredményezett, Sanghajban 500 ezret.

 • 1958 novemberére a leölt verebek 
száma Kína-szerte elérte a 2 milliár-
dot.
Propaganda plakát 1956-ból
A fegyver és méreg mellett a propa-

gandát is bevetették a kommunisták: 
plakátok hirdették országszerte, hogy 
a veréb veszélyes kártevô, és a nép 
ellensége, és a gyerekek is kivehetik a 
részüket a háborúból a madarak fész-
keinek feldúlásával. A verebeket ha-
marosan a kipusztulás széléig irtotta a 
hadsereg.

Csakhogy az ökoszisztéma nem ilyen 
egyszerûen mûködik, hogy ha megö-
löm a verebet, az nem eszi meg a bú-
zát, és több marad az embernek. A 
verébgyilkolás következményeképpen 
végzetesen elszaporodtak azok a rova-
rok, amelyek a táplálkozási láncban a 
verebek élelmiszerforrását jelentették 
a magvak mellett:

1959 tavaszán és nyarán három, egy-
mást erôsítô hatás hozta el a nagy kí-
nai éhínséget: a bénán megszervezett 
termelôszövetkezeti földmûvelés, a 
szárazság és a verebek hiányában el-
szaporodott rovarok. A sáskák leta-
rolták azt a sovány termést is, amit a 
gabonaföldek produkáltak, a kétségbe-
esett kínai vezetés pedig kapitulált, 
feladta a madarak elleni harcot, sôt, 
szovjet verébimporttal próbálta men-
teni a menthetôt. Mindhiába: három év 
alatt az éhínség becslések szerint 45 
millió (más források szerint 20, megint 
mások szerint akár 70) áldozatot sze-
dett.

A csaknem kipusztított kínai veréb-
populáció a kilencvenes évekre érte 
csak el újra az ötvenes évek szintjét.

Mire figyel a zenészek 
agya hangszerjáték 

közben?
A hangszerjáték hihetetlen komplex 

feladat elé állítja az agyat, amely több 
érzékszerv együttmûködését igényli. 
Japán kutatók azt állítják: a zenészek 
durván két csoportra oszthatók asze-
rint, hogy tanulás és játék közben in-
kább a látásukra, vagy inkább a hallá-
sukra támaszkodnak.

A hangszeres zenészek agya játék 
közben óriási mennyiségû, több külön-
bözô érzéki modalitáshoz tartozó in-
formációt dolgoz fel párhuzamos mó-
don. Vajon van valami közös trükkjük, 
vagy mindenki másképp csinálja? 
Köztudott, hogy egyes zenészek sze-
retnek komplex anyagokat is kottából 
játszani, míg mások inkább a fülükre 
hagyatkoznak. 

De ez vajon azt jelenti, hogy az agyuk 
is másképp dolgozza fel az adatára-
datot?

Ezt a kérdést tette fel magának Eriko 
Aiba, a tokiói Elektrokommunikációs 
Egyetem informatikai és mérnöki ka-
rának munkatársa, aki maga is ötéves 
korától fogva zongorázik, és zenészek 
között forogva hamar megtapasztalta, 
hogy egy részük inkább kottaolvasó, 

mások meg fül után játszanak. A témá-
val kapcsolatos kutatási eredményeit 
most az amerikai és japán akusztikai 
szövetségek közös, Honoluluban meg-
rendezett konferenciáján mutatta be a 
szélesebb közönségnek.

„Egy zongoristának egyszerre kell 
olvasnia a kottát, elképzelnie a fejében 
a megszólaltatandó zenét, megtalálnia 
a hangokat a billentyûzeten, és meg-
terveznie az ujjak és a láb mozgását, 
miközben folyamatosan figyelnie kell 
a hangzást, és annak megfelelôen mó-
dosítania a hangerôt és a pedálhasz-
nálatot” –-- sorolja Aiba. -– „Ez a feladat 
bármilyen számítógépnek túl bonyo-
lult lenne. 

Akkor hát hogyan birkózik meg a 
professzionális zenészek agya az ilyen 
mértékben összetett információfeldol-
gozással?”

A kirakójáték egyik darabja lehet Ai-
ko és munkatársainak az a megfigye-
lése, miszerint a hallás után jól játszó 
zongoristák a memorizálás terén is 
jobban teljesítenek.

„Akadt közöttük olyan, aki két oldal-
nyi igen összetett zenei anyagot mind-
össze húsz perc gyakorlás alatt szinte 
teljes egészében memorizált” –-- 
mondta el Aiba, hozzátéve: ez arra 
utal, hogy az auditív memória hasznos 
segítôtárs lehet, amikor rövid gyakor-
lással kell az eljátszandó zenét megje-
gyezni.

A kutatás során bebizonyosodott, 
amit zenész-körökben egyébként is 
sejt mindenki: ahány ember, annyi ta-
nulási stratégia, még ha a végered-
mény látszólag hasonló is. Sikerült 
ugyanakkor a stratégiák különbözô-
sége mellett néhány, a zenészekre 
általánosan jellemzô fogást is azono-
sítani. A csoport eredményei egyéb-
ként minden más olyan szakmára is 
vonatkoztathatók, amelynek képvise-
lôi nap mint nap rendkívül keményen 
gyakorolnak a kiemelkedô teljesít-
mény érdekében.

„A tudományos módszertan nehezen 
birkózik meg az egyéni különbségek-
kel, azt a következtetést pedig, hogy 
‘ahány ember, annyiféle stratégia’, 
nem merném tudományos eredmény-
nek nevezni. Annyit azonban minden-
képp mondhatunk, hogy kutatásunk 
alapján értelmes dolog lehet a zenésze-
ket két nagy csoportra osztani asze-
rint, hogy a látási vagy hallási modali-
tást részesítik-e elônyben a tanulás és 
a hangszerjáték során” –-- foglalta 
össze Aiba.
A nyelvtanulásban alkalmazni le-

het az eredményeket
Az egyik olyan zenén kívüli terület, 

amelyre a japán kutatók eredményei 
alkalmazhatók lehetnek, a nyelvtanulá-
sé.

„Egyesek nyelvtanulás közben szere-
tik a szavakat, kifejezéseket fennhan-
gon ismételgetni, összekapcsolva ez-
által a hallási és beszédmozgató in-
formációt. Mások inkább sokszor le-
írják a megtanulandót, ezzel a vizuális 
és a motoros információ között léte-
sítenek kapcsolatot. De olyan is akad, 
aki pusztán némán olvassa az anyagot, 
tehát kizárólag a vizuális információra 
támaszkodik” –-- magyarázza Aiba. -–
„Mindannyian egyazon célért fáradoz-
nak –- nyelvet tanulnak –--, agyuk 
mégis különféleképpen dolgozza fel az 
információt, attól függôen, hogy szá-
mukra melyik stratégia a legmegfele-
lôbb.”

újságíró nem bír tovább a kíváncsisá-
gával, odamegy és megkérdezi az öre-
get:

--- Mióta imádkozik itt és miért?
--- Huszonöt éve mindennap. Reg-

geltôl délig azért imádkozom, hogy 
béke legyen a Földön és az emberek 
szeressék egymást, déltôl estig pedig 
azért, hogy ne legyen többé éhínség, 
betegség és bûnözés a világon.

--- És milyen érzés mindennap imád-
kozni ezekért a dolgokért?

--- Mintha csak a falnak beszélnék... 
* * *

Az arab-izraeli háborúban Grün hasal 
a lövészárokban, miközben mindenhol 
bombák csapódnak be körülötte és 
imádkozik:

--- Ó Uram! Ha már egyszer az an-
golok adtak nekünk egy országot, ami 
nem az övék volt, akkor mondd, miért 
nem inkább Svájcot adták? 

* * *
Kohnak és Grünnek egymással 

szemben van fûszerüzlete. Egyik nap 
megjelenik Kohn kirakatában a felirat: 
mák kapható, kilója 800 Ft. 

Grün csak nézi, hogyan tolonganak a 
vevôk, és ô kiteszi a táblát: mák kap-
ható, kilója 700 Ft. 

Másnap reggelre Kohn kijavítja táb-
láját 600 Ft-ra, és ez így megy to-
vább...

Végül Kohn átrohan Grünhöz és le-
hordja:

--- Te hülye, így tönkre fogunk men-
ni.

Mire Grün:
--- Csak te, én nem tartok mákot!

* * *
Kohnékhoz betör egy fosztogató ko-

zák csapat. Az egyik kozák elkiáltja 
magát:

--- Itt rablás lesz vagy erôszak! Az 
ajtóban megjelenik Kohnné. Mire a 
kozák határozottan:

 --- Rablás lesz!
* * *

--- Vádlott, próbáljon végre más em-
ber lenni!

--- Én megpróbáltam bíró úr, de akkor 
meg három évet kaptam okirat hami-
sításért.

* * *
Két ügyvéd bemegy egy étterembe, 

leülnek, kérnek egy pohár vizet, majd 
kinyitják az aktatáskájukat és elô-
vesznek egy-egy szendvicset. A pincér 
felháborodva mondja nekik:

--- De uraim! Ez egy étterem! Itt nem 
ehetik a saját szendvicsüket!

A két ügyvéd egymásra néz, meg-
vonják a vállukat, kicserélik egymás 
közt a szendvicseiket, majd nyugodtan 
elkezdenek falatozni.

* * *
Egyszer volt, hol nem volt, az Ópe-

renciás tengeren is  túl, az üveghegyen 
is túl, ott ahol a madár se jár, ott ahol a 
kúrtafarkú malac túr, ott lakott egy 
kis nyuszika. Egy reggel felébredt, és  
elgondolkozott:

--- Hû, de rohadt messze  lakom!
* * *

Nudista strandra téved tengerparti 
sétája közben három zsidó.

--- Micsoda szemérmetlenség! Ez egy 
Szodoma! Azonnal be kell tiltani! --- 
kiabálja magából kikelve az öreg 
Schwarcz.

Grün, akinek tetszik a dolog, suttogva 
megkérdezi Kohnt:

--- Ennyire ortodox az öreg?
--- Mit ortodox! Fürdôruha nagykeres-

kedô! 
* * *



05:25 Öt kontinens
05:50 Jónak lenni jó! (2016)
07:30 Ridikül
A zene az kell...!
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Öt kontinens
09:20 Világ
09:40 Summa 
10:05 Világ-Nézet (2016)
10:30 Isten kezében
Somody Imre
11:05 Angol nyelvû hírek
11:30 Daliás idôk (1984) 
Magyar animációs film
Rendezte: Gémes József
Szereplôk: Csengery 

Adrienne, Szabó Gyula
A magyar irodalom egyik 

legnagyobb elbeszélô költe-
ménye, Arany János Toldija 
nyomán készítette el Gémes 
József ezt a különleges fest-
ménytechnikával készült, 
különös hangulatú, többszö-
rös díjnyertes animációs 
filmjét. A film mûvészi 
látomásokon keresztül mu-
tatja be Magyarország kö-
zépkori lovagi életét, az 
alkotók által kidolgozott, 
mûfajteremtôen egyedi 
módszerrel.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk (2016) Bár
Rendezte: Móczár István
A Duna partján, Mohács 

szomszédságában fekvô 
Bár kis község sokféle nem-
zetiséggel, kivételes termé-
szeti adottságokkal. A kö-
vetkezô finomságokat ké-
szítettük az Ízôrzôk mûso-
rába: Sokac köcsögös bab, 
Pörcös tojásos nokedli, 
Gombával töltött gombóc, 
Olajban sült zöldséges de-
relye, Pulykanyak pörkölt 
túrós csuszával, Meggyes 
zuzmó.
14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin 
15:40 Domovina
Szlovák nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Hogy volt?! (2015)
Nagy Annát köszöntjük
17:10 Az én ’56-om (2016)

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

Schuster Lóránt -  P. mobil
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 00:00Mindenki Akadémiája 
(2016)    Széll Márta: 
Genetikai vizsgálatok
00:30Fapad  Amikulásjárat
Magyar tévéfilmsorozat
Halapczák újabb tervvel 

áll elô: indítsanak július 
közepén egy Mikulásjáratot.        
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
  Nagy Annát köszöntjük
02:30 Daliás idôk (Daliás 

idôk, 1984)
03:55 Az én ’56-om (2016)

  Kékessy György
04:05 Hogy volt?! (2016) 
Schuster Lóránt -  P. mobil
Rendezte: Varga Zs. Csaba
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

2016. december 15. MAGYAR ÉLET 15. oldal
December 19. hétfô December 20. kedd December 21.  szerda

December 22.  csütörtök

December 23. péntek December 24.  szombat December 25.  vasárnap 

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 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Minden tudás
10:05 Református magazin
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Baptista ifjúsági mû-

sor (2016) 
10:50 Unitárius ifjúsági 

mûsor (2016) 
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:25 Az ész bajjal jár 

(1977)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Balázsovits La-

jos, Vajda László, Egri Már-
ta, Esztergályos Cecília, 
Koltai Róbert, Márton And-
rás. Szofja Pavlovna, a fia-
tal, gazdag, moszkvai hölgy 
Molcsalinnal, apja titkárá-
val enyeleg. Az apjának 
nem tetszik, ô gazdag vôt 
szeretne. Hirtelen, három 
év után feltûnik Alexandr 
Csackij, a régi jó barát, aki 
még mindig Szofját szereti, 
de a lány hidegen fogadja. 
  13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Szeretettel Holly-

woodból
Szerkesztô: Návai Anikó;
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski Ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló 
Felelôs szerkesztô: Varga 

Krisztina; Operatôr: Bedô 
Csaba, Fehér Krisztián;
16:20 Hogy volt?! (2015) 
KalóFlóriánra emlékezünk
 A színjátszás mellett írt is, 

színpadi mûveket és rádió-
játékokat egyaránt. Mûvé-
szi tevékenységét Jászai 
Mari-díjjal tüntették ki.
17:15 Az én ’56-om (2016)

  17:25 Család-barát
  19:00        Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Dallamról dallamra

  KállayBori kedvenc nótái
20:30 Dallamról dallamra 

(1996)  Gaál Gabriella
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
 23:25      Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája     

Prodán Zsolt: Gyerekszív-
ügyek
00:25 Fapad   Fogyasztó-

védelmi ellenôrzés
 A sorozatos járatkésések 

és utas-panaszok miatt fo-
gyasztóvédelmi ellenôrzés 
kezdôdik az AirHorsenál.    
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Kaló Flóriánra emlékezünk
02:30 Az ész bajjal jár

 Magyar tévéfilm
 04:05    Dallamról  dallamra 

(1995)    Kállay Bori ked-
venc nótái
04:30 Dallamról dallamra 

(1996)  Gaál Gabriella
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
„Olyan világba pillantunk 

be, amelyben a mese egy-
szer a homokba rajzolja hô-
seit, másszor árnyakat for-
máz, vagy éppen bábokat 
kelt életre.
09:20 Médiaklikk
09:45 Tessék!
10:05 A sokszínû vallás 
10:20Kérdések a Bibliában 
10:35 Így szól az Úr!
10:40 Kereszt-Tények
10:50 Biblia és irodalom 
Rendezte: Szurdoki Erika
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
Marton Gyula András
11:40 Pótvizsga (1996)
Magyar tévéjáték
Két ember, két életstílus 

párharca. Mindketten Ró-
mában élnek a hatvanas 
évek elején, 56-os magyar 
menekültek. Goldflake - 
eredetileg Gál - a maga 
erejébôl szerzett mindent. 
Félmûvelt, erôszakos fine-
szes ember, egyedüli érték-
mérôje a pénz. 
 13:00 HÍRADÓ
13:20 Kék bolygó 
13:40 Hazajáró (2016)
14:10 Magyar Krónika
„Olyan világba pillantunk 

be, amelyben a mese egy-
szer a homokba rajzolja hô-
seit, másszor árnyakat for-
máz, vagy éppen bábokat 
kelt életre.
14:40 Család és otthon

  15:05 Rondó
16:10 Hogy volt?! (2015)

Karinthy Márton születés-
napjára  Színházi és írói pá-
lyája elismeréseként 2013-
ban Kossuth-díjat kapott.
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
  19:00        Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Szenes Iván írta 
  21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Fapad  Ételmérgezés
 A cateringként felszolgált 

lucskos káposzta rettenetes 
állapotokat idéz elô a jára-
ton. A gép kis híján lezuhan    
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35  Hogyvolt?!Karinthy 
Márton születésnapjára
02:30 Pótvizsga (1996)

Az amerikai hölgyeket 
azonban valaki sorra meg-
öli, és ezzel Goldflake más 
vállalkozásait is veszélybe 
sodorja.
03:45 Az én ’56-om (2016)

  Palla Dénes
04:00 Szenes Iván írta

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
(2016)
Rendezte: Dányi Lajos
05:55 Család-barát
07:30 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
09:45 Élô egyház 
10:05 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében
Rendezte: Hidvégi Igor
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Aranypáva (1943)
Magyar filmdráma  (ff.)
Forintos Mátyás szeren-

csés embernek mondhatja 
magát. A falu jómódú mol-
nára nevelte fel, aki saját 
fiának tekinti, és ráhagyja a 
malmot. Ráadásul a molnár 
szép lánya Anna is szereti, 
és mindenki nagy örömére 
a fiatalok azt tervezik, hogy 
összeházasodnak. A faluba 
azonban cirkuszosok érkez-
nek, és Mátyásnak megtet-
szik a számára szabadnak 
és gondtalannak tûnô élet, 
ráadásul egy szépasszony 
elcsavarja a fejét. A fiú a 
városba megy a truppal, 
otthagyva malmot, szeretô 
lányt. Az új élet azonban 
nem ígér szép jövôt…
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék!
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
14:45 Kosár
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:15 Hogy volt?! (2016)
Schuster Lóránt -  P. mobil
Rendezte: Varga Zs. Csaba
17:15 Az én ’56-om (2016)
17:25 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!
22:55 Ridikül
23:50 Kulturális Híradó 
00:25 Fapad  A VIP vendég
Magyar tévéfilmsorozat
A szolgáltatás bôvítéseként 

Barbara felveszi a kapcso-
latot egy eurovíziós dalfesz-
tivál gyôztesének menedzs-
mentjével, és a társaság 
VIP utaztatásba kezd.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2012)
  20 éves a Duna Televízó 
Vendégek: Asbóth József, 

Bakos Edit, Banner Géza, 
Buglya Sándor, Deák Edit, 
Dr. Balogh Júlia, Dr. Kle-
ment Zoltán, Ciprusz Éva, 
Kalocsai Andrea, Lugossy 
László, Sára Sándor
Mûsorvezetô: Radványi Do-
rottya, Gaskó Balázs
  02:35      Aranypáva  (1943)   
  Magyar filmdráma
Mátyást a falu jómódú mol-

nára nevelte fel, aki saját 
fiának tekinti, és ráhagyja a 
malmot.
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15  Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:05 Kulturális Híradó
07:35A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL A jó pásztor - 
Tours-i Szent Márton élete    
a kereszténység egyik leg-
ismertebb, és talán legnép-
szerûbb szentjének,   az éle-
tét kíséri végig
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Unió28
09:20 Itthon vagy!
09:45 Szeretettel Holly-

woodból
10:15 Rúzs és selyem 
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Marika (1937)
Magyar romantikus film
Szereplôk: Jávor Pál (Or-

bán Sándor, író), Szepes Lia 
(Marika),  a színésznôvel él 
rossz házasságban, aki a vá-
rosba jár flörtölni. Minden 
megváltozik, amikor magá-
hoz veszi meghalt erdésze 
14 éves unokáját, Marikát, 
akit addig nevelget, míg be-
leszeret a felcseperedett 
lányba.
13:00 HÍRADÓ
13:20A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA (2016)
Székely László több mint 

ötven éves pályája.
14:15Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Advent
14:45 Hangvilla Kará-

csonyhoz és az égi szférák-
hoz közeledve, Beethoven 
születésnapján, Kodály szü-
letésnapja után egy nappal…  
15:10 Új idôk, új dalai   Az 

irodalom egyik legjátéko-
sabb mûfaja a gyerekvers.
  15:40A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Pásztorének    
a legjobb gazdái ezeknek az 
értékeknek, melyek csak 
legelttés közben lesznek. 
16:30 Hogy volt?! (2012)

20 éves a Duna Televízó
  17:25 Demjén 65 (2012)
 Aréna 2011 
19:10 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Karácsony 
elôtt A jómódú budai agg-
legény hazafelé tart.
19:25 Isten rabjai (1942)

Magyar filmdráma IV. Béla 
király lányának  Árpád-házi 
boldog Margit élete.
 21:00 Karácsonyi éjsza-

kai mise - Közvetítés Rómá-
ból (2016)
 22:40 Mendika - A Ghy-

mes együttes karácsonyi 
jótékonysági koncertje 
 23:45     Jázminillatú  kará-

csony   Forgató-könyvíró: 
Józsa Erika;   Rendezte: 
Demian József, Józsa Erika  
Karácsonyi barangolásra 

indulunk Dél-Amerikában.   
00:15 Hazajáró (2012)

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

  01:30 Gasztroangyal
  Nemzetek karácsonya
  02:25 Marika (1937)   

Magyar romantikus film       
03:45Karácsonyi éjféli mi-
se  Közvetítés Debrecenbôl
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Térkép
05:55 „Ma a csend ajándék” 

- az Imago Mundi zenekar 
karácsonyi koncertje (2008
06:25 Gasztroangyal 
Nemzetek karácsonya
adásában megmutatjuk, 

hogyan ünnepelnek a görö-
gök, a hollandok és a finnek.   
07:20 Német nyelvû hírek
07:30 Kínai nyelvû hírek
07:35 Orosz nyelvû hírek 
07:45 Minden tudás 
08:10 Profit7
08:35 Élô örökség (2016)
09:05 Novum
09:35 Térkép
10:05 Angol nyelvû hírek
10:20 Az én ’56-om (2016)
Válóczy István
10:25 Az én ’56-om (2016)
Hatvári Hugó Jenô
10:40 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVALAz ismeretlen 
Perczel Zita (2016)  a két vi-
lágháború között lett híres.
11:35 Hetenként egyszer 

láthatom (1937)  Magyar já-
tékfilm   Kolozs Vera leány-
inter-nátusban nevelkedik. 
Egy véletlen folytán össze-
ismerkedik Bozóky Ferivel., 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Nagyok  Marton Éva, 

a Nemzet Mûvésze címmel,  
kitüntetett opera-énekesnô. 
13:45 Az én ’56-om (2016)

  Callmeyer Ferenc
14:00A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL A Virtuóz (2016)  
A film Cziffra György zon-

goramûvész teli életét és 
karrierjét mutatja be.
15:00 Önök kérték

  15:55      Bartók és a török 
népzene, aki a 20. századi 
zene egyik legmarkánsabb 
formálója volt.
16:40 Mormon karácso-

nyi hangverseny Salt Lake 
Citybôl
17:10„Krisztus követségé-

ben járunk” – Portré Farkas 
Attila atyáról (2004)
  18:05Parlamenti gyermek-
karácsony (2016)
  18:30 Sztárinterjúk - Jónak 
lenni jó
19:00 Öt kontinens
Rendezte: Varga Zs. Csaba
19:30 Szeretettel Holly-

woodból
20:00 Gasztroangyal

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Balázs Fecó 60. szüle-

tésnapi koncert     Aréna (2011)   
23:15 A MAGYAR MÉDIA 
MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Karácsony 
elôtt (2015)   kisjátékfilm
23:30Hangvilla
Angyalok zenéje
00:00Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
 00:30 Mesterember (2016)    
 00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2016)
  A Gryllus család
02:30A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Az ismeretlen 
Perczel Zita (2016)
  03:20    Hetenként egyszer 
láthatom (1937)  Magyar 
játékfilm, Kabos Gyula,
04:30 Ízôrzôk   Tihany
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 Nagyok
Marton Éva  beszélget. A 

világ legnagyobb és legpa-
tinásabb színpadain eltöltött 
évtizedeirôl, híres, világ-
klasszis kollégákról. 
09:20 Esély    (Jeltolmács 

közremûködésével)
09:40 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:30 Önkéntesek
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
Szele György
11:25 Az én ’56-om (2016)
Dózsa László
11:40 Az összeesküvés 

(1973)  Magyar tévéjáték  
Julius Caesar nem akar 
megöregedni, betegen meg-
halni, ezért kiterveli ön-
maga ellen az összeesküvést, 
a forradalmat, amelyben 
majd megöli ôt Brutus. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:15 Nagyok
 Marton Éva Kossuth-díjas, 

a Nemzet Mûvésze címmel, 
s a Magyar Szent István 
renddel kitüntetett opera 
énekesnôvelbeszélget.
14:45 Kárpát expressz

  15:10 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:40 Ecranul Nostru

Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:15 Hogy volt?! (2015)

Oszter Sándor felvételeibôl
„Az élet kaland és játék!”  

Viszont sorra nyeri a keszt-
helyi helikon vers verse-
nyeket, és miközben már ott 
van a bölcsészkar kapujá-
ban, elmegy felvételizni a 
színmûvészetire is. Pech-
jére vagy szerencséjére, 
akár mindkét padba beül-
hetne, de Oszter Sándornak 
választania kellett. 
17:15 Az én ’56-om (2016)

  17:25 Család-barát
  19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek! (2016)
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája 
(2016)    Ôsi Attila: 
Reflektorfényben az ihar-
kúti dinokutatás 
00:25 Fapad    Az év dolgo-

zójaAz AirHorse felkerül az 
év munkahelye szavazás 
listájára, ám 906 induló 
közül a 905. lesz. 
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2015)
Oszter Sándor felvételeibôl
 02:20 Az összeesküvés    

Magyar tévéjáték Caesar 
nem akar megöregedni 
ezért megöleti magát. 
 03:35    Magyarország, 

szeretlek! (2016)
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.

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

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

Szakácsot és konyhai 
kisegítô személyzetet 

keresünk 
Kék Duna DMSZ Klub Keysborough 

(Vic). részmunkaidôs állásba keres 

személyzetet. 

Bôvebb felvilágositás hivják a klub 

elnökét Varga Sándort a, 0476 154-685 

vagy 9795-5815 Tel számon. 

Email: parkmore@bigpond.com

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

MAGYAR TAKARITÓNÔT kere-

sek minden csütörtökre. Kérem hívjon 

a 0412 126-914, vagy 9523-6172 (Mel-

bourne) számon.

 

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

30 ÉVE Sydneyben élô magyar kül-
kereskedelmi diplomás nô forditást, 
tolmácsolást, hivatalos ügyek intézéset 
vállalja.

phoenix347@gmail.com”

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

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 


