HELYÜNK

1. Hazánk,
ország,
kedik

A .NAGYVILÁGBAN

- a Magyar

Népköztársaság

Európában,

a Kárpát-medencében

el, a Szovjetunióval,

Ausztriával,
ros. Területe
haladja
2. Minden

szocialista
helyez-

Csehszlovákiával,

Jugoszláviával
és Romániával hatá93.031 km2, lakosainak száma meg-

a 10 milliót ..
nép történetének

felmerül

a kérdés:

válságos

hol a helye

pillanataiban
a világban,

mi

a szerepe, létének értelme. Különösen áll ez
azokra a kis népekre, amelyek a világpolitikát
jelentősen

formáló

hatalmas

erők ütközőpontjá-

ban állnak.
3. A magyarság is történelme során többször volt
kénytelen szembenézni
a világban való elhelyezkedésének következményeivel,
mely nem egyszer a
nemzeti

lét, vagy nemlét

Gondoljunk

terjeszkedésének

Sikerül-e

másfél

leküzdenie
ben élenjáró

sorsdöntő

sajátos

visszavezethető

a gazdasági
országok

fel.

a magyarság

török- és Habsburgellenes
létért, függetlenségért.

század

hazánknak

rajzi okokra

vetette

Török Birodalom

következményeire,

évszázadokon
át tartó
küzdelmeire a nemzeti
4. Az elmult

kérdését

csak a XVI. századi

kérdése

történelmi

volt:

és föld-

elmaradottságát

és társadalmi

fejlődés-

mögé felzárkóznia?
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5. E kérdésre az 1848-as európai forradalmi
hullám
egyik szülöttje
a magyar polgári forradalom
és
szabadságharc
kisérelte meg a válaszadást.
Az
1867. évi osztrák-magyar
kiegyezés hatására a
kapitalista
fejlődés megindult,
ütemét azonban
1945-ig

számos

feudalista

maradvány

fékezte,

. lassi totta.
6. Legujabbkori
fontos
Európa

történelmi

és fényes
figyelmét

multunk

kiemelkedően

eseménysorozata
- amellyel
a magyar nép magára vonta -

1918-ban

az őszirózsás

forradalommal

és 1919.

március

a Tanácsköztársaság

kiáltásával
7. A Magyar

21-én

ki-

folytató~ott.

Tanácsköztársaság

delem után
ezt követő

kezdődött,

133 napi hősies

küz-

a tulerővel szemben elbukott. Az
Horthy rendszer - a trianoni béke

korrekciójának
reményében
- a hitleri Németország mellé állt és belesodródott
a II. Világháboruba.
8. A második világháboru
a fasiszta hatalmak tel.. .jes vereségével
végződött.
A vereség következményeit Magyarországnak
is viselni~
Hazánk tekintélye,
rangja mélypontra

kellett.
került.

9. A második világháboru
befejeződése
pusztitó
következményei
ellenére sorsfordulót
jelentett
a magyar

nép történetében.

Hazánk

a Szovjetunió

és az európai

gok gazdasági

és katonai

nek, s megtalál ta méltó

tagja

szocialista

szövetségi
helyét

lett
orszá-

rendszeré-

a szocialista
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oországok
10. A Magyar

közösségében.
Szövetség

po-

litikájának elkötelezett
hive és cselekvő
szese a nemzetközi békemozgalomnak.
Aktiv

Népköztársaság

a Varsói

rékül-

politikájáva1,
kezdeményezéseivel
bizonyit ja,
hogya
nemzetközi kapcsolatokban
a kis országoknak kiegyenlitő
szerepük lehet, hidat képeznek a nagyhatalmak
ll. A nemzetközi

megbecsülést

ti és baráti
hazánk

között.

országok

jelzik

sajtói,

azok a nyuga-

melyek

méltatják

demokratizálódását.

12. Egy nép helyét
társadalmi

nem csak nagyság,

rendje

határozza

hogy fiai mit tettek
mi multunkat

vallatva

gazdasága,

meg, hanem

az emberiségért.
méltán

lehetünk

az is,
Történelbüszkék

arra, hogy a népek

szabadságáért

és független-

ségéért,

és nemzetközi

haladásért

a nemzeti

vivott

küzdelmeknek

vevői,
halált

vezető személyiségei.
Zalka Máté hősi
halt a spanyol fronton.

13. A történelemből

mindig

ismeritek

voltak

Hunyadi

magyar

részt-

Jánost,

Kos-

suth Lajost, Kun Bélát, Zalka Mátét. Dk és még
nagyon sokan méltók Európa szabadságszerető
népeinek és ma élő utódainak
tiszteletére.
14. Jogos nemzeti

büszkeséggel

a felfedezőkről,
akik tudományáguk,
ismert

képviselői

szólhatunk

tudósokról

azokról

és müvészekről,

hivatásuk
voltak.

megbecsülésére,

nemzetközileg

Pl. Kőrösi

Csoma

elSán-
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dor születésének
egész tudományos

kétszázadik
évfordulójáról
az
világ megemlékezett.
Az első

volt, aki Tibet nyelvét

és irodalmát

megismer-

tette a világgal.
15. Majd minden

tudományág

nemzetközi

képviselői között jelentős
vannak magyar származásuak.
16. A müszaki

tudományok

nem ismerné
ka János,

Puskás

Kandó

jelentőségü

számban

voltak

iránt érdeklődők
Tivadar,

Kálmán

Bánki

közül ki

Donát,

és Zipernovszky

és

Cson-

Károly

nevét.
17. Semmelweis

Ignácot

vostudomány
elismert

a szülészet

nagy uttörőjeként

IB. Az Egyesült
kémikus

az anyák megmentőjét

mindmáig

Államokban

1937-ben

tartja

számon.

élő és ott elhunyt

szegedi

professzorként

orvostudományi

Nobel dijat

lyamatok

felfedezéséért,

terén

az or-

világszerte

a biológiai

bio-

kapott
égésfo-

a C vitamin

elő-

állitásáért.
Mindmáig ő az egyetlen tudós, aki
itthon nyerte el ezt a legmagasabb nemzetközi
tudományos elismerést.
19. Az egyetemes zenei kultura óriásai között
Ferencet, akihez Vörösmarty igy irt:
"Liszt

Liszt

Ferenchez

Hirhedett zenésze a világnak
Bárhova juss, mindig hű rokon
Van-e hangod e beteg hazának
A velőket

rázó hurokon?"

/Bessenyei/
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20. Alig néhány

évtizede

halt meg Bartók

ma már a zeneirodalom
21. Mindannyian
müvészt,

ismeritek

aki ugyan

ák nemzeti

és

közt van.

Ciffra

zongora-

György

már évtizedek

büszkesége,

ga, áldozatkész

Béla,

legnagyobbjai

mégis

óta a franci-

megható

magyarsá-

hazaszeretete.

22. Müvészeti életünk legkiválóbbjai,
szólisták
együttesek,
a Magyar Népi Együttes, a Győri
Balett
Magyar

Társulat, a Rádió
Állami Hangverseny

látott

vendégei

23. Az emberiség
Munkácsi

és TV Gyermekkórusa,
Zenekar, szivesen

a világszinpadoknak.

legnagyobbjai

tők is vannak.

és

Az egész

között
világon

magyar

fes-

jól ismerik

Mihályt.

24. Derkovics Gyula müvészete
segit ahhoz, hogy
megismerjük
és megértsük
a feltörő munkásosztály erejét,

világfelszabaditó

hitét.

25. A fiatal

szakmunkások

a szocialista

évenként

megrendezett

erőpróbáin

állásukkal
öregbitik
hirét és tekintélyét.
26. Nemzeti

önbecsülésünk

a magyar

táplálkozik,

munkában

sikereink

hanem

haladó

az alkotó

és a nemzetközi

müködés rendszerében
elfoglalt helyünk
gos büszkeséggel
tölthet el bennünket.
27. Nemzetközileg
is elismert
delmi partnerként
tartják

helyt-

szakmunkásképzés

nem csak a mult

hagyományaiból
elért

országok

sikeres

együttis jo-

és sikeres kereskeszámon a Győri Rába
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Vagon- és Gépgyárat, a Bábolnai Állami
got és a Skála Coop kereskedőházat.

Gazdasá-

2B. Népünk szorgalmas munkája nyomán hazánk elmaradt agrár országból közepesen fejlett ipariagrár országgá vált.
29. Gyógyszergyártásunk

világhirü.

30. Müszereink,
autóbuszgyártásunk,
hiradástechnikai termékei nk állják a versenyt a világpiacon.
31. Hazánk

megbecsülését

mutatja

Világbank-tagsá-

gunk, a legnagyobb vámkedvezmény
az Egyesült
Államokban,
gazdasági szerződéseink
a KGST keretében

és a nyugati

32. A fejlődő

országokkal.

országokban

szivesen

sett szakemberek

a magyar

l6gusok,

és magasan

orvosok

látott

és kere-

agrármérnökök,
képzett

geo-

szakmunká-

sok.
33. Hazánk

idegenforgalma

gi hasznossága

fejlődik,

mellett

növeli

és ez gazdasánemzetközi

jóhi-

rünket.
34. Páratlanul

gazdag

országokból

gyógyforrásainkat

a betegek

tizezrei

a külföidi

keresik

fel.

35. A Balaton olyan nemzeti kincsünk, mely a belföldi üdülők mellett a külföldi vendégek százezreinek

is pihenést

nyujt.

36. Most már van fogalmatok
nagyvilágban
Tőletek

arról,

hogy helyünk

hol van, de hogy hol lesz,

~

is függ. Mit tehettek

gyományok ápolásá~rt,
pitásáért?

hazánk

Ti a haladó
jó hirének

a

az már
ha-

gyara-

