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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A Fidesz szerint Magyarország erôsödik, ezt igazolja a Moody’s döntése is. A 

nagyobbik kormánypárt frakciója az MTI-hez eljuttatott közleményében arra 
reagált, hogy a Moody’s Investors Service pénteken visszaemelte a befektetési 
ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást. A lépést a hitelminôsítô 
egyebek mellett azzal indokolta, hogy a magyar kormány elkötelezett az állam-
adósság-teher csökkentése mellett, javul a szuverén adósságállomány szerke-
zete és ezáltal csökkent a magyar gazdaság külsô sérülékenysége. A Fidesz-
frakció arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország nagy utat tett meg a 
2010-es kormányváltás óta: hat éve még Görögországhoz hasonlóan a csôd 
közelében volt az ország, „a szocialisták kormányzása alatt az ország pénzügyi-
leg tönkrement, az államadósság és a munkanélküliség megduplázódott, a ma-
gas költségvetési hiány miatt kilenc éven át túlzottdeficit-eljárás alatt tartották 
az országot, a lakosság sorozatos megszorításokat szenvedett”. A polgári kor-
mányzás óta Magyarország erôsödik --- írták ---, hatodik éve stabil a 
költségvetés, alacsony a hiány, csökken az államadósság, a gazdaság növekedési 
pályára állt, kevesebb mint felére süllyedt a munkanélküliség, huszonhat éves 
rekordon van a foglalkoztatás és az ország visszaszerezte a nemzetközi befek-
tetôk bizalmát. A Fidesz célja, hogy az ország és a családok tovább erôsödjenek, 
„még több munkahely jöjjön létre, a magyar embereknek még nagyobb bére 
legyen”, és miután a közszférában már megszülettek a béremelésrôl szóló meg-
állapodások, a versenyszférában is megszülessenek --- olvasható a közle-
ményben.

A Moody’s indoklásából Varga Mihály kiemelt több megállapítást, 
amelyekkel egyetért a kormány. Így azt, hogy a magyar adósságpálya stabil, a 
GDP-hez mért aránya és a szerkezete is javul. A kormány azzal számol --- bár az 
év végi árfolyamot nehéz megbecsülni ---, hogy az adósság aránya a GDP-hez 
mérten --- az elmúlt öt övhez hasonlóan az idén is csökken --- mondta Varga 
Mihály, megjegyezve, hogy az idén olyan idôszak is volt, amikor az adósság 
nominálisan is mérséklôdött. A szerkezet javulása a devizaadósság arányának 
csökkenésében jelentkezik, a kormány azzal számol, hogy ez 30 százalék alá 
csökken. Ez egy mérföldkô, hiszen hat évvel ezelôtt ez még 50 százalékot tett ki 
--- mondta.

Örömmel vette tudomásul Varga Mihály, hogy a hitelminôsítô nemcsak azt 
állapította meg, hogy a gazdaság növekedése stabil, szerkezete javul, hanem azt 
is, hogy a kormányzati intézkedések elérték szándékukat, a gazdaság szereplôi 
reagáltak azokra. Varga Mihály kiemelte, hogy a minôsítôvel egyetértenek a 
munkaerôpiaci folyamatok kedvezô értékelésében is. A magyar gazdaság egy-
re inkább közelít a teljes foglalkoztatás állapotához, hiszen a legutóbb már 4,9 
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November 21-én Olivér névnapja 
van. 

Kibôvített naptárak szerint Amál, 
Amália, Iliász, Kolumbán, Mária, Ria, 
Rúfusz névnapja van.
November 22-én Cecília névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áprilka, 

Cecilla, Célia, Cicelle, Cilla, Csilla, Fi-
lemon, Seila, Sejla, Zéta névnapja van.
November 23-án Kelemen, Kle-

men-tina névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dániel, 

Daniló, Dános, Felicita, Felicitás, Feli-
citász, Kelemér, Kelen, Klélia, Kle-
mencia, Klementin, Kolumbán név-
napja van.
November 24-én Emma névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Em-
mi, Flóra, Florica, János, Kurszán, 
Szvetlána, Tûzvirág, Virág névnapja 
van.
November 25-én Katalin névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Alán, 
Alen, Emma, Emmi, Erzsébet, Karen, 
Karin, Karina, Kata, Katarina, Kate-
rina, Kati, Katinka, Kitti, Liza, Mózes 
névnapja van.
November 26-án Virág névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Atanáz, 

Berengár, Ciklámen, Konor, Konrád, 
Kurt, Lénárd, Leonárd, Leonarda, Leo-
nárdó, Leonyid, Milos, Péter, Petô, 
Stecina, Szilveszter, Viktorina névnap-
ja van.
November 27-én Virgil névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ajka, 

Amina, Hilka, Jakab, Jákó, Jákob, Ja-
kus, Leonarda, Virgília névnapja van.
November 28-án Stefánia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Dezde-

móna, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Stefi, 
Szókratész, Terensz, Terestyén, Trisz-
tán névnapja van.
November 29-én Taksony névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Filoméla, 

Filoména, Rápolt névnapja van.
November 30-án András, Andor 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amál, 

Amália, Andorás, Andorjás, André, 
Bandó, Dormán, Endre, Szüvellô, Tar-
ján, Trajánusz, Tullió névnapja van.
December 1-jén Elza névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Arnó, 

Arnold, Arnót, Arnwald, Bianka, Blan-
ka, Blondina, Bolyk, Bonita, Bonnie, 
Ében, Ede, Elígiusz, Enid, Erzsébet, 
Natali, Natália, Natasa, Noella, Oszkár, 
Uros névnapja van.
December 2-án Melinda, Vivien 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Anelma, 

Aranka, Aura, Aurél, Aurélia, Bibiána, 
Dénes, Dienes, Eni, Encsi, Gyenes, 
Szilvánusz, Viviána, Vivianna névnap-
ja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2016. nov. 10-én

1 AUD = 209.27 Ft

Átadták a Mindszenty-
emlékérmeket

Berszán Lajos címzetes kanonok, a gyimesfelsôloki Árpád-házi Szent Er-
zsébet Líceum alapítója, Bakos-Tóth Márta klinikai gyermek-szakpszicholó-
gus, a bakonyszücsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthonának 
alapítója, valamint a keresztény MÉCS Családközösségek és vezetôi, Ménesi 
Balázs és Krisztina kapott idén Mindszenty-emlékérmet.

A Mindszenty József egykori esztergomi érsekrôl, hercegprímásról elneve-
zett elismeréseket Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Mindszenty 
Társaság ügyvezetô elnöke adta át pénteken az Országházban.Lezsák Sándor 
köszöntôjében azt hangsúlyozta: az emlékérmet azok kaphatják meg, akik sokat 
tettek a keresztény hit és a keresztény világnézet védelméért és megerôsí-
téséért.

Berszán Lajos áldozatos lelkipásztori és iskolateremtô tevékenységéért, a 
gyimesfelsôloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum megalapításáért és irányí-
tásáért, továbbá a moldvai és székely gyerekek szellemi felemeléséért végzett 
állhatatos munkájáért kapta az elismerést.

Bakos-Tóth Márta négy évtizedes gyógyító szolgálatáért, a daganatos 
gyerekek és családjuk rehabilitációs módszerének kidolgozásáért, valamint a 
bakonyszücsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthonának megalapítá-
sért és vezetéséért részesült az emlékéremben.

A keresztény MÉCS Családközösségek és vezetôik, Ménesi Balázs és 
Krisztina pedig „két évtizedes nemzetmegtartó tevékenységükért” vehették át 
a Mindszenty-emlékérmet.Az emlékérem átadása után az ünnepség résztvevôi 
megkoszorúzták Mindszenty József emléktábláját az Országházban.

A 2004-ben alakult Mindszenty Társaság célja Mindszenty József emlékének 
ápolása, a volt fôpap történelmi életmûvének megismertetése a közvéleménnyel, 
a bíboros teljes életútja feltárásának támogatása, továbbá boldoggá avatásának 
szorgalmazása. Mindszenty József 1892-ben született, eredeti neve Pehm Jó-
zsef. Zala megyei plébánossága után 1944-ben nevezte ki XII. Pius pápa 
veszprémi püspökké, röviddel ezután a nyilas kormány bebörtönözte. Eszter-
gomi érsek és Magyarország prímása 1945-ben lett, bíborosi rangot 1946-ban 
kapott. Koholt vádak alapján 1948 karácsonyán bebörtönözték, 1949-ben 
életfogytiglani börtönre ítélték. Az 1956-os forradalom alatt kiszabadították, a 
szabadságharc leverése után az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére 
menekült, onnan 1971-ben hagyhatta el az országot és költözhetett Bécsbe, ott 
halt meg 1975-ben. Végakarata szerint az ausztriai Mariazellben temették el. A 
rendszerváltáskor, 1990-ben rehabilitálták, 1991-ben pedig ünnepélyes keretek 
között helyezték örök nyugalomra Esztergomban.

A Moody’s döntése új fejezetet 
nyithat az adósságcsökkentésben

A Moody’s döntését követôen immár mind a három nagy hitelminôsítônél a 
befektetési kategóriába került Magyarország, ami új fejezetet nyithat az adós-
ságszolgálatban, el lehet gondolkodni egy ambiciózusabb adósságcsökkentési 
pályáról --- jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter.

Varga Mihály budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: azzal, hogy az ország 
visszakerült a befektetésre ajánlott kategóriába, mintegy 10 milliárd forinttal 
csökkenhet az elkövetkezô egy-másfél évben az adósságfinanszírozás költsége 
a büdzsében, de ennél jóval fontosabb, hogy tovább javítja az ország tôkevonzó 
képességét. A Moody’s Investors Service döntése, amellyel a befektetési aján-
lású kategóriába emelte a magyar államadós-besorolást, egy kedvezô és várt 
lépés volt, amely újabb külsô megerôsítése annak, hogy a magyar gazdaság 
fenntartható növekedési pályára állt, eredményes a kormány gazdaságpolitikája 
--- tette hozzá.

A miniszter szerint a döntést nem szabad sem alul, sem túlbecsülni. Túlbe-
cslés lenne, ha ettôl a magyar gazdaság megítélésében ugrásszerû változást 
remélnének, hiszen a piac már jóval a hitelminôsítôk elôtt pozitívan ítélte azt 
meg, a kockázati felárakban a befektetôk Lengyelországgal azonos szinten 
értékelték Magyarországot, amelynek értékelése a hitelminôsítôknél magasabb 
volt.

Alábecsülni sem szabad viszont a döntést Varga Mihály szerint, mert még 
mindig sok befektetô tekinti fontos mércének a hitelminôsítôk véleményét. 
Igaz, ebbôl a szempontból a Moody’s csak „ráadás volt”, hiszen a befektetési 
döntések esetében a befektetési alapok általában két hitelminôsítô ajánlását 
már elegendônek tartják.



százalékra csökkent a munkanélküliség. Ugyancsak egyformán látják, hogy 
gyorsulhat az uniós források felhasználása, hiszen 2017-ben a kormány szán-
déka szerint a gazdaság szereplôi már megismerhetik az összes pályázatot a 
2014-2020-as idôszakra.

A beruházási környezet kedvezôbbé vált, ezzel kapcsolatban a miniszter 
emlékeztetett arra, hogy a bankadó csökkentésérôl is azért döntöttek, hogy se-
gítsék a banki hitelezés bôvülését. Ugyancsak megelégedéssel vette tudomásul 
a Moody’s megállapítását, hogy a kormány lakásépítési programja pozitív koc-
kázat a gazdasági növekedés szempontjából, miközben a 2-2,5 százalékos GDP-
növekedés elérését reálisnak tartják. Emellett a minôsítô elismeréssel utalt ar-
ra, hogy a folyó fizetési mérleg és a külkereskedelem aktívuma fenntartható.

Arra kérdésre, hogy a kormány készül-e devizakötvény-kibocsátásra, Varga
Mihály leszögezte: az alapvetô szándék változatlan az adósság csökkentésére, a 
forintadósság arányának növelésére, így a közeljövôben nincs tervben deviza-
kötvény kibocsátás. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a javuló hozamkörnye-
zetben elképzelhetô a devizaadósság szerkezetének javítása, a jelenleginél 
kedvezôbb kondíciójú kibocsátásokkal. Ezzel összefüggésben utalt arra, hogy a 
kormány jövô héten dönt a letelepedési kötvényekrôl, amelyek szerinte fontos 
szerepet játszottak az adósságfinanszírozásban. Valószínû, hogy a kedvezôbb 
finanszírozási környezet miatt, ha a kormány a kötvények fenntartása mellett 
dönt, akkor is változtatni kell a feltételein. A döntésnél érdemes figyelembe 
venni azt is, hogy egy ilyen eszköz alkalmazása adottság egy ország számára --- 
tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye Matolcsy György jegybankelnök 
kijelentésérôl, miszerint nem tartozik a Magyar Nemzeti Bank elnökének 
feladatkörébe, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium évekkel ezelôtt milyen 
döntést hozott a magán-nyugdíjpénztári portfolió kezelésével kapcsolatban, 
Varga Mihály kijelentette: szerinte a mindenkori jogszabályok határozzák meg, 
hogy ki miért felelôs. „Nyilván, amikor politikai vezetôként döntéseket hozunk, 
akkor azokért a felelôsséget vállalnunk kell” --- fogalmazott Varga Mihály. 
Egyben hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány elmúlt hat évében hozott 
fontos döntései vállalhatóak voltak. A nyugdíjrendszer átalakítása tette lehetô-
vé, hogy az tartósan fenntarthatóvá váljon --- tette hozzá.

A reklámadóval kapcsolatban elmondta, hogy azzal a szándékuk a kis- és 
középvállalkozások helyzetének javítása volt, ezt az Európai Bizottság döntése 
felülírta. El kell dönteni, hogy a kormány az Európai Bírósághoz fordul-e, vagy 
módosítja a jogszabályt.

Kevesebb a nélkülözô
Miközben a szegénység elleni küzdelem világnapja kapcsán a szocialisták 

arról beszélnek, hogy ma a szegénység mélységét mutató adat rosszabb, mint a 
válság elôtt volt, az Eurostat hivatalos adatai egészen másról árulkodnak. Az 
unió tagállamainak statisztikáit összegzô hivatal szerint hazánkban évek óta 
folyamatosan csökken a szegénységi küszöb alatt élôk száma.

Az ENSZ közgyûlése 24 évvel ezelôtt nyilvánította a mai napot a szegénység 
elleni küzdelem világnapjává. A nemzetközi szervezet a kormányközi és a civil 
szervezetek figyelmét arra irányította, hogy nyújtsanak segítséget a rászorulók-
kal kapcsolatos tevékenységek megszervezéséhez a kormányoknak. A világ-
naphoz közeledve a szocialista Bangóné Borbély Ildikó azt közölte: ma a sze-
génység mélységét mutató adat rosszabb, mint a válság elôtt volt. Szerinte a 
kormány lemondott több millió emberrôl, és ezért történelmi felelôssége lesz 
nemcsak az egymás elleni gyûlölet szításában, hanem a magyar társadalom el-
nyomorításában is.

Cáfolják a szocialista politikus szavait az Eurostat hivatalos adatai, amelyek 
szerint Magyarországon 2012 óta közel 600 ezer ember tudott kitörni a sze-
génységbôl. Ennek, valamint a társadalmi kirekesztôdés kockázatának kitettek 
aránya 2013-ra 31,8 százalékra mérséklôdött, 2014-re pedig további 3,6 száza-
lékponttal, 28,2 százalékra csökkent.

A leginkább kiszolgáltatottságban élôk száma 2014-ben 166 ezer fôvel csök-
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kent. Ebben nagy szerepe volt olyan kormányzati intézkedéseknek, mint a devi-
zahitelesek mentése, a közfoglalkoztatás és a rezsicsökkentés. A múlt évre 
vonatkozó KSH-adatokat pár héten belül lehet megismerni.

Az elmúlt években a hátrányos helyzetû és roma közösségek életfeltételei is 
javultak, köszönhetôen a 2011-ben elfogadott Magyar nemzeti társadalmi fel-
zárkózási stratégiának. A magyarországi romák körében a szegénység vagy 
társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya mintegy 6 százalék-
ponttal, jövedelmi szegénységük közel 5 százalékponttal csökkent. A legjelentô-
sebb javulás esetükben a munkaszegénység csökkenésében jelentkezett, a 
2013-as 45,3 százalékról 2014-ben 26,7 százalékra változott, ami több mint 18 
százalékos javulást jelent.

Ráadásul a kormánynak az eredményeket úgy sikerült elérni, hogy az elôzô 
esztendôben az államadósság nem nôtt. A nagyobbik kormánypárt, reagálva 
Bangóné Borbély Ildikó szavaira, közölte: a szocialisták, akiknek volt két kor-
mányciklusuk, hogy tegyenek a szegényekért, sorozatosan emelték az adókat, 
csökkentették a fizetéseket, csökkentették a nyugdíjakat, elvették a családi 
kedvezményeket, devizahitelekbe taszították a családokat és a magyarokkal 
fizettették Európában a legmagasabb rezsit.

„Üzemeltetési hibák okozták 
a tragédiát”

A másodfokú eljárásban nem korrigálhatók az elsôfokú ítélet súlyos hibái – 
mondta Pálos László igazságügyi szakértô, reagálva arra, hogy a Gyôri Fel-
lebbviteli Fôügyészség az elsôfokú ítélet hatályon kívül helyezését indítványozta 
a vörösiszapperben.

Akarva-akaratlanul megtalálta, megjelölte, megnevezte a hatalmas bírói hi-
bát a cikk szerzôje a vörösiszap-katasztrófa ügyében folytatott büntetôeljárás 
elsôfokú ítéletében –-- mondta Pálos László földmérnök, igazságügyi szakértô, 
utalva a Magyar Nemzet múlt heti cikkére, amely a fellebbviteli fôügyészség 
fellebbezése alapján azt fejtegette, hogy a vádhatóság nem indítványozhatott 
mást, csak az elsôfokú ítélet hatályon kívül helyezését. Az elsôfokú eljárásban a 
büntetôper mind a tizenöt vádlottját felmentették, arra hivatkozva, hogy nem 
az üzemeltetési szabálytalanságok, hanem tervezési hibák okozták az altalaj 
stabilitásvesztését, ami aztán a gátszakadáshoz vezetett. Pálos László szerint a 
bíró ott tévedt el az adathalmazban, hogy a gát állapotát minôsítette, ám önma-
gában ez az igaz megállapítás a tározóban lévô folyadékra vonatkoztatható csu-
pán, s nem a tározó alsó rétegében leülepedett nyolc méter magasságú 
vörösiszapzagyra. Az igazságügyi szakértô szerint súlyos fogalom-zavar van a 
köztudatban, ugyanis a tározót vörösiszapzagy tárolására tervezték, s nem 
maró lúg és hatalmas tömegû víz tárolására. A kiömlô anyagnak csupán csekély 
része volt a vörösiszap, ami semmiféle kárt nem okozott volna, még Kolontár 
szélét sem érte volna el, nemhogy három települést szinte elborítson, tíz ember 
halálát okozva.

A nátronlúg és a tárolt víz hatalmas mennyisége volt a hordozó közeg, és ezek 
energiája, valamint a maró lúg kémhatása együttesen okozta a tragédiát –-- 
tette hozzá Pálos, akinek az elsôfokú ítéletet követôen önkéntesen elkészített 
szakvéleményét a vádhatóság befogadta, az eljárás részéve tette, s mint azt az 
ügyészség lapunkkal korábban közölte, a másodfokon eljáró Gyôri Ítélôtábla 
dönt majd a felhasználásáról.

A nátronlúg és a technológiában felhasznált víz tárolására valóban nem felelt 
meg a lerakó, ám ezért nem a gátépítôket, nem a rossz kivitelezést s fôként nem 
a tervezôket kell hibáztatni –-- hangsúlyozta az igazságügyi szakértô –--, hiszen 
a nátronlúg és a technológiai víz tárolására semmilyen engedélye nem volt a 
Mal Zrt.-nek. Ebbôl pedig az következik, hogy súlyos üzemeltetési szabály-
talanságok miatt következett be a katasztrófa –-- vélekedett Pálos.

Az elsôfokú ítélet másik tárgybeli tévedése az –-- állítja Pálos László –--, hogy 
a gáttest megcsúszott. A gáttest nem csúszott meg, sehol nem mozdult el, moz-
dulatlan maradt –-- szögezi le. A Mal Zrt. által készíttetett –-- tehát a vádlottak 
érdekében készült –-- szakvéleményben is egyértelmûen, minden kétséget kizá-
róan bizonyított tényként rögzítik: a negyven centiméter széles és kilenc méter 
mélységben megépített beton résfal sehol nem mozdult el, sehol senki nem 
talált talajtörést, talajpúpozódást. „
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PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Néma vigyázz
Amíg élek, nem felejthetem. Az elsô 

tanítási nap volt 1956 Novemberében.
Domokos Pál Péter, a tudós tanár, az 

író, a moldvai magyarság „apostola” 
lépett be az osztályterembe, amelynek 
ablakai a Villányi útra néztek. A levert 
forradalom utáni elsô találkozás volt 
ez azzal az emberrel, akinek a neve 
szimbólum volt idehaza és Erdélyben, 
de a világon szétszóródott magyarság 
körében is.

A hetes „osztály vigyázz!”-t vezényelt, 
jelentette a hiányzók számát, de a „kö-
szönöm” utáni „foglaljatok helyet” ez-
úttal elmaradt. Péter bácsi még beírt 
valamit az osztálykönyvbe, de aztán ô 
is vigyázzállásba merevedett. Hallgat-
tunk és vártuk a jelet, amivel majd 
leültet bennünket. 

De ô csak állt és nem mozdult.
Tekintete messzire révedt a fejünk 

felett.
A kitapintható csendben nem kellett 

sok idô ahhoz, hogy felfogjuk, mirôl 
van itt szó: néma gyászunkról, amelyet 
nehéz volt akkor is és most is szavakba 
önteni. Szóval csak álltunk az osztály-
teremben egyetlen hang, egyetlen 
megmukkanás nélkül. Senki sem kö-
högött, senki sem tüsszentett, senki 
sem vakaródzott. Hogy mi járt a fe-
jünkben? Nekem az a néhány nap, ami 
felfoghatatlan volt. A Himnusz a Gel-
lért-hegyen, amit azután énekeltünk, 
hogy az emlékmû orosz katonája a 
földre zuhant; a Móricz Zsigmond kör-
tér csatatere; az utcai sírok emléke-
zete; vagy apám kibontott esernyôje, 
amely különös hangot adott, amikor 
egy tank csövével találkozott.

Újra látom magamat az osztályte-
remben, ha ezekben a napokban arra 
járok. Világosan érzem az évek múlá-
sával is, hogy akkor, ott, az iskola pad-
jai közt felnôtté váltunk, és úgy érez-
tük, százszorosan többet bír a karunk, 
s a lélek páncélruhát öltött. Ami Do-
mokos Pál Péterbôl szavak nélkül is 
áradt, az elôl nem lehetett kitérni. De 
nem is akartunk.

Az óra végéig tartott a néma vigyázz. 
Negyvenöt-ötven hosszú?, rövid? per-
cig, ameddig meg nem szólalt a szü-
netre hívó csengô hangja. Nem tudom, 
és nem is faggattam késôbb Péter bá-
csit, amikor fel-feljártam hozzá a Bu-
dafoki úti lakására, hogy mikor dön-
tötte el a néma vigyázz!-t. Már ezzel a 
tudattal jött be az osztályba, vagy a 
pillanat szülte a fohászt.

Vannak percek az életben, amikor a 
némaság többet kifejez, mint a szó, 
amely önmagában erôtlen. „Kissé le-
hajtani a fejet. De a szívet, azt föl, föl, 
barátaim” –-- ahogy Kosztolányi írta. 
Soha az életben nem éreztem ennek a 
mondatnak mindenen átsüvítô erejét 
úgy, ahogy hatvan év távolából a néma 
vigyázz!-ra visszagondolok.

Kô András
(Magyar Hírlap)

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006



Nem kapta meg a kétharmados 
többséget az alaptörvény hetedik 
módosítása. A 199 képviselŒ közül 
csak 131-en voksoltak a módosításra. 
133 igen kellett volna, hogy a parla-
ment elfogadja a módosítást. Hárman 
szavaztak nemmel, az ellenzékiek 
közül hárman – Fodor Gábor, Kész 
Zoltán és Kónya Péter független 
képviselŒk – nemmel, míg a többi 
képviselŒ nem szavazott. A Jobbik és 
az MSZP nem nyomott gombot.

*
Az ember változik, sokat változik, 

mondta Vona Gábor a Magyar Nem-
zetnek adott friss, terjedelmes inter-
jújában.

Ezt a kijelentést azzal kapcsolatban 
is megerŒsítette, hogy régebben hatá-
rozottan követelte az RTL Klub és a 
TV2 bezárását. A minap pedig síkra 
szállt a Népszabadság védelmében, 
nagy garral hangoztatva a sajtósza-
badság fontosságának elvét.

Vona változott az Alaptörvény mó-
dosításával kapcsolatban is. ElŒbb ar-
ról beszélt, hogy a Jobbik kész tá-
mogatni a módosítást, mert az „haza-
fias kötelesség”. Hozzátette, „Magyar-
országnak a legerŒsebb, legbiztosabb, 
leghatékonyabb alaptörvényi védel-
met kell megadni ahhoz, hogy meg 
tudjuk védeni a kvótáktól.” Néhány 
nappal késŒbb furcsa módon már 
feltételeket támasztott. Eszerint a 
Jobbik csak akkor támogatja az Alap-
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törvény módosítást, ha a betelepítés 
minden formáját elutasítják. Bele-
értve a törvényes és biztonságos, az 
országnak szép bevételt hozó letele-
pedési kötvények révén magyaror-
szági tartózkodási engedélyhez jutó-
kat is.

Szóval, az ember változik, sokat vál-
tozik, ugye, kedves Vona Gábor!

Szerencsétlenségére ezt az emberek 
is pontosan látják, érzékelik rendsze-
res köpönyegforgatását. Érzékelik, 
hogy Œ mindig azt mondja, ami a 
pillanatnyi politikai érdekének a leg-
jobban megfelel. Még akkor is, ha az 
egyik állítás szöges ellentétben van a 
másikkal. Ezt eddig csak egy párt 
engedhette meg magának az újkori 
magyar történelemben, amelyet 
SZDSZ-nek hívnak. Azóta már a 
politika szemétdombján kapirgálnak 
rajta a tyúkok.

Mióta a néppártosodási folyamat 
elindításával szavazótábora megsok-
szorozását tûzte ki célul a Jobbik, 
azóta mintha a várakozással ellenté-
tes irányban alakulna a támogatott-
ságuk. A tömörülés inkább az elnép-
telenedés irányába lépeget követ-
kezetesen, semhogy hízlalná népi tá-
mogatói táborát. 

Közvéleménykutatások szerint a 
Jobbik népszerûsége az elmúlt idŒ-
szakban drasztikusan csökkent, alig 

elŒzi meg a 11 százalékon álló MSZP-t. 
Szabad szemmel talán még Vona 
Gábor se látja a régebben elért 20 
százalékos határ szélét. S miközben 
zsugorodott a népszerûsége, argu-
mentációi – önmagának is ellentmon-
dásos állásfoglalásai miatt – látványo-
san eltolódtak a balliberális ellenzéki 
pártok érvelése irányába, mint ame-
lyekkel szívesen cseresznyéznek egy 
tálból. MásrészrŒl olyan, a tömegek 
által eltaszított személyek nyilatkoz-
nak a Jobbikkal való együttmûködés 
lehetŒségérŒl, akik korábban csak 
tüzet okádva voltak hajlandók beszél-
ni róla, ha egyáltalán kiejtették a 
nevét. Így Haraszti Miklós, KŒszeg 
Ferenc, az SZDSZ két korábbi kori-
feusa, a mai „eszdéeszizmus” emble-
matikus képviselŒi, hogy a szoci Mol-
nár Gyuláról, az egyre inkább csak 
DeKákban mérhetŒ Gyurcsány Fe-
rencrŒl és pártjáról és a többi ellen-
zéki törpepárt magyar hangjairól ne 
is beszéljünk.

Vona az Orbán Viktorral való talál-
kozót is arra használta föl, hogy – 
mentendŒ a népszerûségvesztést – 
saját magát egy szintre igyekezzen 
emelni a miniszterelnökkel. Olyan 
politikus képében tüntette fel önma-
gát, aki feltételeket támaszthat a mi-
niszterelnöknek, ezzel is fitogtatva 
konditermekben kigyúrt, nevetséges 
tetkós bicepszét. A találkozó után pe-
dig gusztustalanul kibeszélte a négys-

Vonáéktól elveszhet a haza!
zemközti megbeszélés bizonyos rész-
leteit. Ezt még jobbikos politikusi 
körökben sem illik, úriemberek kö-
zött pedig fel sem merül. Igaz, az 
úriember és Vona olyan messze van 
egymástól, mint Makó JeruzsálemtŒl.

A józan emberek örömmel veszik 
tudomásul, hogy a Jobbik elnö ke 
ezúttal is elméri a saját f@rkát. Az 
egyre inkább nyilvánvalóvá váló, 
látványos néppártosodási kudarc után 
a letelepedési kötvények általi zsa-
rolással is sokat árt magának és 
pártjának. Visszataszító indítványával 
ugyanis lényegében nem tesz mást, 
mint üzletel a haza biztonságával. Pe-
dig Œ is jól tudja, hogy magyar em-
bernek a haza nem eladó. Magatar-
tása nyilvánvalóan felér egy izmos 
hazaárulással. Ha ugyanis nem telje-
sül a követelése, akkor ez azt jelenti, 
hogy nem járulnak hozzá az Alaptör-
vény módosít sához, azaz akkor felŒle 
jöhetnek a migránsok Magyaror-
szágra, méghozzá nyakló nélkül. Ha 
kell, hát Vonáéktól veszhet a haza.

Ugyancsak az eltorzult f@rokmé-
résre utal az a téves, de Vona által 
megkérdŒjelezhetetlennek feltünte-
tett kijelentés, hogy a Jobbikná l van 
az igazság. Könnyen bebizonyosodhat 
ugyanis, hogy ez ezúttal sincs így. A 
jobbikosok közül ugyanis már többen 
korábban kijelentették egyetértésüket 
a kvótaellenes kormánypolitikával. 
Tehát könnyen elképzelhetŒ, hogy 
legalább ketten megszavazhatják k ö-
zülük az Alaptörvény módosítást a 
párt legszigorúbb tiltása ellenére. 

[Ma már tudjuk, hogy nem akadt 

két jobbikos képviselŒ, aki megszegte 
volna a pártfegyelmi utasítást a ha-
zája iránti hûség érdekében. Szerk.]

Ez akkora bukás [lenne] Vona szá-
mára, hogy aligha tudná Œ is és pártja 
is kiheverni. Bizonyára Vona is tudja, 
sokan szurkolnak érte, hogy így le-
gyen.

Ahogy már utaltunk rá, az SZDSZ 
volt az a politikai erŒ, amelynek 
mindig igaza volt. Akkor is, ha anti-
kommunista választási jelszavakat 
harsogott, s akkor is, ha ezek után 
’ohne zsinór’ szövetségre lépett a 
pufajkás Horn Gyulával. Ilyen mér-
tékû arcátlanságot, a választók sem-
mibevételét a szabadmadarasokon 
kívül csak a Jobbik követett el. Úgy 
is mondhatjuk, hogy titkos globálnyik 
támogatói csak a Jobbiknak engedik 
meg, hogy kétfelé beszéljen. Nyilván 
a saját balliberális érdekükben.

Emlékezhetünk, hogy a rendszer-
változtatás után az SZDSZ is a máso-
dik legnagyobb párt volt a politikai 
palettán, ahogy 26 évvel késŒbb, 
napjainkban még a Jobbik is az. Az 
SZDSZ azóta eltûnt a süllyesztŒben, 
mert a kutyának sem kellett az 
álságos hazudozásuk. A józan többség 
Œszintén reméli, hogy az ellenzékhez 
dörgölŒzŒ Jobbiknak is hasonló sorsa 
lesz. Hiszen Œk is úgy érzik, mint a 
szadesz, hogy náluk az igazság. A sa-
ját bevallása szerint is folyamatosan 
változó Vona igazsága, ami így nyil-
vánvaló hazugság. Ergo nekik is jó 
esélyük van a politikai szemétdomb 
sikeres célba vételére.

Hajrá Vona! Csak így tovább!

Horváth K. József

Vona Gábor az elmúlt idôszakban 
hétrôl hétre változtatta álláspontját 
számos kérdésben, mára oda jutott, 
hogy a nemrég még általa is követelt 
alaptörvény-módosítást nem volt haj-
landó megszavazni az Országgyûlés-
ben. Mindenki csodálkozik és azon 
gondolkodik, hogy vajon mi vezérel-
hette Vona Gábort e hirtelen pálfor-
dulásban, mi a célja vele.

A kérdésre a választ valószínûleg a 
Jobbik közelmúltban egyre inkább-
tapasztalható népszerûségvesztésében 
érdemes keresni. A legfrissebb ösz-
szesítések alapján ugyanis a párt 2014 
óta egyáltalán nem tudta növelni sza-
vazótáborát, a közvélemény-kutatások 
egybehangzóan azt mutatják, hogy 
korábbi ígéreteivel szemben Vona 
csupán rontott pártja esélyein. Így ha 
most vasárnap tartanának ország-
gyûlési választásokat, akkor a Jobbik 
jóval rosszabbul szerepelne rajta, 
mint a – Vona Gábor által szintén 
csúfos vereségként megélt – 2014-es 
választásokon, míg a kormánypártok 
lényegesen jobb eredményt érnének 
el.

Szintén a pártelnök kudarcos politikai 
próbálkozásainak sorába illik bele a 
„Valódi Nemzeti Konzultáció” elne-
vezésû akció, amelynek keretében az 
általuk feltett kérdéseket már októ-
berben kipostázták a lakosságnak, 
ugyanakkor arról, hogy eddig meny-
nyien küldték vissza azt, a párt mélyen 
hallgat, nem ad semmilyen infor-
mációt. Mindebbôl arra lehet követ-
keztetni, hogy a Jobbik konzultációs 
akciója teljes kudarc, ellentétben a 
kormánypártok hasonló kezdemé-
nyezéseivel, melyek során százezrek, 
sôt milliók válaszoltak a feltett kér-
désekre.

Vona Gábornak nyilván nem ez volt a 
számítása, ezt jól mutatja az is, hogy 
augusztusban még arról beszélt, noha 
eredetileg ôsz elején szerették volna 

Vona kudarcai
megvalósítani a konzultációt, az abban 
szereplô kérdések szerintük „vannak 
olyan fontosak”, hogy nem tartaná sze-
rencsésnek, ha „összekeverednének a 
kvótareferendummal”. 

Az alaptörvény-módosítás mögüli 
kihátrálással és a körülötte kialakult 
pártpolitikai üzengetéssel ugyanakkor 
éppen Vona Gábor terelte el a fi-
gyelmet pártja konzultációjáról, saját 
magának okozott egy újabb kudarcot, 
lényegében pártja célkitûzéseit és 
konzultációját dobta ki egyenesen a 
kukába – pár hétnyi reflektorfényért 
cserébe.

Így annak ellenére, hogy vélhetôen 
több tízmillió forintot költött a Jobbik 
a „Valódi Nemzeti Konzultáció” le-
bonyolítására, abból semmi érdemi 
haszna nem lesz a pártnak, csupán 
Vona Gábor egy újabb kudarcos 
politikai elképzelésének mementója 
lesz belôle.

Ezt a szíve mélyén Vona Gábor is 
érzi, így egyre elkeseredettebb harcot 
folytat annak érdekében, hogy párt-
tagság többségét továbbra is maga 
mögött tudja. Igyekszik elhitetni 
velük, hogy képes gyôzelemre vinni a 
Jobbikot 2018-ban, vagy ha ez már 
nem sikerül, kész drasztikus mód-
szereket is latba vetni: emlékezetes, 
hogy a tisztújító kongresszus elôtt – 
megelôzve a belsô ellenzék vele 
szembeni esetleges fellépését – el-
kezdte az érintettek kiszorítását a 
pártvezetésbôl. Ráadásul az alap-
szabály és a választási szabályzat ko-
rábbi módosításán keresztül elérte azt 
is, hogy az elnökségbe csak olyanok 
kerüljenek, akik hozzá lojálisak. A 
belsô ellenzéket tehát az alapszabály 
és a választási szabályzat módo-
sításával – az elnöki vétó bevezetésén 

keresztül – kívánta kiszorítani a 
pártvezetésbôl.

Felettébb kérdéses ugyanakkor, 
hogy ez mennyire lesz elegendô. Az 
ugyanakkor biztos, hogy a párt 
elveinek feladásával a szavazótábor 
tovább erodálódik, a politikai elkép-
zelések – így például a „Valódi Nemzeti 
Konzultáció” – sorozatos kudarcaival 
pedig párton belül is egyre többen 
fogják megkérdôjelezni Vona Gábor 
stratégiáinak sikerességét. A Jobbik 
számára ebbôl fakadóan 2018-ban a 
választási gyôzelem és az önálló kor-
mány alakításának lehetôsége sem 
reális célkitûzés. Vona Gábor számára 
viszont a 2018-as választás sorsdöntô 
lesz, hiszen hasonlóan 2014-hez, a 
tisztújításon is azért kér bizalmat 
párton belül, hogy önálló gyôzelemre 
vihesse a Jobbikot. Ennek a realitása 
ugyanakkor csekély, a Jobbik reálisan 
a parlamenti mandátumarányának 
növekedésében bízhat.

A választási gyôzelemmel hitegetett 
párttagság számára egy újbóli vá-
lasztási kudarc azonban könnyen ki-
ábrándító lehet, és erôteljesen fel-
merülhet kérdésként, hogy továbbra 
is hivatalban tartják-e az akkor már 
több országos választást elvesztô 
pártelnököt, illetve a korábban hát-
térbe szorított tagok nem kezdenek-e 
alternatívaformálásba. Mindenesetre 
Vona Gábor korábban már elôre-
vetítette, hogy döntéseit átgondolta, és 
„mind a kongresszuson, mind 2018-
ban vállalja érte a felelôsséget”, így 
könnyen lehet, hogy az alaptörvény-
módosítás körüli zavarkeltés Vona 
utolsó reflektorfényben eltöltött heteit 
jelentette.

Deák Dániel
(Magyar Hírlap)
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1956. Tiszteletre és csodálatra 
méltó hôsök a pesti srácok, mert 
katonai szempontból reményte-
len volt a harcuk, és ezt ôk is 
tudták

Nem a sértett kommunista értelmisé-
giek, nem Nagy Imre és hívei voltak 
1956 fôszereplôi, hanem azok az 
egyetemi hallgatók, értelmiségiek, 
munkások, akik október 23-án délután 
és este spontán megmozdulásukkal 
elindították a forradalmat –- mondta a 
Magyar Hírlapnak adott interjúban 
Szakály Sándor történész, egyetemi 
tanár, a Veritas Történetkutató Intézet 
fôigazgatója. Szerinte több esemény 
és szereplô megítélésében lehetnek 
még viták, de abban nem, hogy a ma-
gyar nemzet ötvenhatban egységes 
volt a nemzeti függetlenség, a szabad-
ság és a demokrácia iránti elemi vá-
gyában.

 –-- Közös ünneplés helyett kormány-
ellenes nagygyûlést rendezett a bal-
oldali ellenzék ötvenhat hatvanadik 
évfordulóján, egy szélsôséges kis cso-
port pedig megpróbálta megzavarni a 
Kossuth téri ünnepséget. Mi az oka 
annak, hogy a politikai mezôben még 
mindig nincs olyan közmegegyezés 
1956-tal kapcsolatban, mint mondjuk 
1848-at illetôen?

–- Sajnálatos módon vannak, akik 
úgy gondolják, hogy 1956 csak az 
övék. Úgy hiszem, hogy ’56 az egész 
magyar nemzeté, határon innen és túl. 
Személyesen is tapasztaltam, hogy a 
nyugati emigrációban élôk október 23-
át mindig közösen ünnepelték, függet-
lenül attól, hogy ki milyen világnézeti, 
politikai felfogást képviselt, mikor és 
miért menekült el Magyarországról. 
Ha egy nemzet nem képes felemel-
kedni odáig, hogy a huszadik századi 
történelem egyik legszebb és legmél-
tóbb eseményére úgy emlékezzen, 
ahogy világszerte teszik a demokrati-
kus országokban, az nagyon elszomo-
rító. 

–-- A baloldali pártok vezetôi szerint 
’56 a baloldali hagyomány része. 

–-- Ôk úgy vélik, hogy ötvenhat a 
kommunista-szocialista baloldal nagy 
reformja volt. Ezzel szemben úgy gon-
dolom, hogy 1956-ban valóban ott vol-
tak és szerepet –-- de nem fôszerepet 
–-- játszottak azok a kommunisták, 
akik nem tagadták meg kommunista 
mivoltukat, eszméiket, de bizonyos 
változást akartak.

–-- Ôk voltak az úgynevezett reform-
kommunisták?

–-- Nem, mert ez a kifejezés akkor 
nem volt ismert, ez utólagos elnevezés. 
Valójában a Rákosi-rendszert hûen 
kiszolgáló kommunista párt valami-
lyen okból kegyvesztett, félreállított, 
ezért sértett tagjairól van szó, Nagy 
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Ötvenhat az egész 
magyar nemzeté

Imrét és híveit is közéjük számítva. 
Például azok a személyek, akik 1956 
után Nyugatra menekültek, és tiszte-
letre méltóan ápolták a forradalom 
emlékezetét, mint Méray Tibor vagy 
Kende Péter, az ötvenes évek elején 
nem éppen az antikommunista meg-
nyilvánulásaikról voltak ismertek… 
Ha belegondolunk, a mai baloldal fô-
hôse, az általam egyébként tisztelt 
Nagy Imre volt a Nemzetgyûlés el-
nöke, belügyminiszter, begyûjtési mi-
niszter, az 1955-ös „mellôzöttségéig” 
ugyanolyan kiszolgálója volt a kommu-
nista rendszernek és a szovjet biroda-
lomnak, mint Rákosi, Gerô és társaik. 
A forradalom elôkészítésében, a társa-
dalmi elégedetlenség kinyilvánításá-
ban volt szerepük a kommunista ér-
telmiségieknek, a Petôfi Körnek, de 
szerintem azok, akik igazán tettek 
azért, hogy a rendszer megváltozzon, 
az erre elôzetesen nem készülô, nem 
„szervezkedô” tömegek --– egyetemi 
hallgatók, értelmiségiek, alkalmazot-
tak, munkások --– voltak, akik október 
23-án délután és este spontán megmoz-
dulásukkal elindították a forradalmat.

–-- Mikortól lehet forradalomnak te-
kinteni az október 23-án elindult tár-
sadalmi és politikai mozgalmat?

–-- Én úgy szoktam szakaszolni ezt a 
folyamatot: népfelkelés, forradalom, 
szabadságharc. Ez a három lépcsô na-
gyon gyorsan követte egymást. A 
spontán népfelkelés forradalommá 
változott, amikor az október 23-án este 
ismét a miniszterelnöki székbe került 
Nagy Imre végül rátalált a tömegekre, 
és „átállt” a felkelôk oldalára. Ô napo-
kig ugyanúgy –-- például Kádár János-
hoz hasonlóan --– ellenforradalomnak 
nevezte a népfelkelést, támogatta a 
statáriumot és sürgette a fegyverle-
tételt. Aztán valószínûleg rájött arra, 
hogy az a rendszer, amelyet addig ô is 
szolgált és épített, nem az, amit a 
magyar nép kíván. Képes volt azono-
sulni a felkelôk akaratával és a mö-
göttük álló többség szabadságvágyával, 
aminek a legfontosabb eleme a „rusz-
kik haza!” jelszó volt.

–-- Isten malmai gyorsan ôrölnek –- 
írta naplójába amerikai emigráció-
jában 1956. október végén Márai 
Sándor. Hatvan év távlatából visz-
szatekintve, látjuk-e világosan és reá-
lisan, hogy mi volt a forradalom fôá-
ramlata, s milyen társadalmi-politikai 
rendszer jött volna létre, ha nem 
tiporják el a szovjet tankok?

–-- Tizenhárom nap alatt sokkal több 
történt a magyar nemzet életében, 
mint máskor több évtized során. Az 
események pillanatok alatt változtak. 
Október 23-án délután a békés felvonu-
lás résztvevôi még a létezô rendszer 
valamilyen reformját követelték, so-
kan az 1945–47 közötti, demokratikus-
nak tûnô viszonyokhoz szerettek volna 
visszatérni. Magyarország azonban 
megszállt ország volt, és az 1945. no-
vember 4-i szabad, demokratikus vá-
lasztások egyértelmû eredménye elle-
nére nem az történt, amit a magyar 
nép túlnyomó többsége akart, hanem 
az, amit a Szövetséges Ellenôrzô Bi-
zottság vezetôje, Vorosilov marsall, 
illetve moszkvai fônökei jónak láttak. 
Hogy milyen társadalmi és politikai 
rendszer alakult volna ki, ha 1956 
ôszén kimennek a szovjet csapatok, és 
szabad választásokat rendeznek Ma-
gyarországon, azt a tizenhárom nap 
alatt nem lehetett látni. Egy biztos: 
mindenkinek elege volt a szovjet meg-
szállásból és a kommunista diktatúrá-
ból, a zsarnokságból, független, sza-
bad, demokratikus és semleges 
Magyarországot akart a magyar tár-
sadalom minden rétege és csoportja, a 
moszkovita helytartókat és klientúrá-
jukat leszámítva. Az, hogy néhány nap 
alatt újjáalakultak a régi, demokrati-
kus pártok, újak is létrejöttek, és a 
többször átalakuló Nagy Imre-kor-
mányban november 3-án már többség-
be kerültek a nem kommunista mi-
niszterek, jelezte, hogy többpártrend 
szerû demokrácia felé haladtak az 
események, ahol a kommunista párt 
kisebbségbe szorult volna.

–-- A mai baloldali pártok azt állítják, 
hogy 1956-ban a kommunisták is de-
mokráciát akartak. Az MSZP jelenlegi 
elnöke szerint a huszadik századi hala-
dó baloldal leghitelesebb magyaror-
szági képviselôje Nagy Imre, az akkori 
miniszterelnök volt ötvenhat fôhôse. 
És ön szerint?

–-- Szerintem nem. Ötvenhat lényege 
a nemzeti egység volt abban, hogy az 
egész társadalom a szovjet csapatok 
távozását és a diktatúra bukását akar-
ta. A magyar történelemben ehhez 
hasonló nemzeti egység csak 1848-ban 
volt, és 1920 után, amikor a magyar 
társadalom szinte minden tagja egyön-
tetûen a trianoni diktátum revízióját 

akarta. A szovjet csapatok kivonásának 
követelése már október 23-án megfo-
galmazódott, a szovjet megszállók el-
leni szabadságharc már október 24-re 
virradó éjjel megkezdôdött. Nagy Im-
re csak majdnem egyheti tétovázás 
után vállalta ezt az össznemzeti igényt, 
majd november elsején felmondta a 
Varsói Szerzôdést, és kinyilvánította 
az ország semlegességét, amelynek 
védelmére a négy nagyhatalom segít-
ségét kérte.

–-- Mennyire volt magától értetôdô ez 
a követelés? Egyáltalán, milyen alapon 
tartózkodtak a szovjet csapatok Ma-
gyarországon, amely az 1947 szeptem-
berében életbe lépett párizsi békeszer-
zôdés óta elvileg szuverén és független 
ország volt?

–-- A szovjet csapatok magyarországi 
tartózkodása 1956. január elsejétôl 
szerintem teljesen illegitim volt. 
Ugyanakkor 1955. december 31-ig a 
nemzetközi jog értelmében a szovjet 
csapatok legitim módon tartózkodtak 
Magyarországon, hiszen a párizsi bé-
keszerzôdés alapján a Szovjetuniónak 
fennmaradt a joga magyar területen 
„oly fegyveres erôk tartására, amelyre 
szüksége lehet ahhoz, hogy a szovjet 
hadseregnek az ausztriai szovjet meg-
szállási övezettel való közlekedési vo-
nalait fenntartsa”. Miután a négy 
nagyhatalom 1955 májusában aláírta 
az osztrák államszerzôdést, Ausztria 
visszanyerte 1938-ban elveszett szu-
verenitását, és az év végéig minden 
megszálló csapatot kivontak az ország-
ból. Ezt követôen tehát Magyarország-
ról is ki kellett vonni a szovjet csapa-
tokat, ez azonban nem történt meg. 
Igaz, 1955 májusában Magyarország 
is aláírta a Szovjetunió által össze-
kovácsolt Varsói Szerzôdést, de annak 
szövegében nem találunk olyan kité-
telt, amely lehetôséget biztosított vol-
na szovjet csapatok magyarországi 
állomásoztatására. Jelen ismereteink 
szerint csak 1957 májusában, több 
mint fél évvel a forradalom és sza-
badságharc leverése után jelent meg 
az Elnöki Tanács törvényerejû rende-
lete „az ideiglenesen Magyarországon 
tartózkodó szovjet csapatok jogi hely-
zetérôl” szóló államközi egyezményrôl, 
vagyis az 1956. októberi-novemberi 
szovjet katonai intervenció minden 
jogalapot nélkülözött! Magyarország 
és a Szovjetunió között 1956-ban há-
ború zajlott, és az agresszor és csat-
lósai által akkor elkövetett bûnök há-
borús bûncselekmények, amelyek 
soha nem évülnek el. Sajnálatos, hogy 
a magyar rendszerváltoztatás után 
elmaradt a háborús bûnösök felelôs-
ségre vonása, s ez a magyar jogállam 
és igazságszolgáltatás súlyos mulasz-
tása.

–-- Máig folyik a vita arról, hogy 
végül is Budapesten vagy Moszkvában 
döntöttek a szovjet csapatok bevonu-
lásáról, és hogy magyar részrôl ki 
viseli ezért a fô felelôsséget: Gerô 
Ernô, Nagy Imre, Kádár János, He-
gedüs András? Ön szerint mi az igaz-
ság?

–- Nem kívánom felmenteni az akkori 
magyar kommunista vezetôket a fele-
lôsség alól, de tény: amikor október 
23-án este szembesültek a spontán 
népfelkeléssel, és katonai segítséget 
kértek a szovjet vezetéstôl, Moszkvá-
ban már döntöttek a bevonulásról, és 
még a fegyveres harc kezdete elôtt 
elindultak vidékrôl az elsô szovjet 
harckocsioszlopok Budapest felé. A 
november 4-i, második intervenció 
pedig vitán felül a törvényes magyar 
demokratikus kormány megdöntésére 

irányult, amit az egész szabad világ 
elítélt, sajnos csak szavakban.

–-- Ötvenhatban csak az egyik oldalon 
harcolt reguláris hadsereg, a másik 
oldalon felfegyverzett civilek, fôként 
munkások és diákok álltak. A magyar 
hadsereg miért maradt tétlen?

–-- A Magyar Néphadsereg –-- többek 
között a nagyarányú leépítések miatt 
–- elég rossz szervezeti és morális ál-
lapotban volt 1956-ban, a vezetése el-
bizonytalanodott, de tény, hogy nem 
lett sem a forradalom, sem a kádári 
ellenforradalom hadserege. Voltak ki-
sebb egységek, amelyek aktívan 
szembeszálltak elôször a felkelôkkel, 
utóbb pedig a szovjetekkel, de mivel a 
helyzet óráról órára változott, a hiva-
tásos állomány nagy része nem igazán 
értette, mi történik, ezért passzívan 
kivárt, gyakorlatilag szétesett. 

–-- Ha a hadsereg egységesen a sza-
badságharcosok mellé áll, akkor ön 
szerint mekkora esélyünk lett volna a 
szovjet haderô ellen?

–-- Hadtörténészként úgy látom, sem-
milyen. Az akkori felelôs parancsnokok 
jól látták, hogy az ellenállás fölösleges 
vérontást idézett volna elô. A helyzet 
hasonló volt az 1944. március 19-i 
német megszálláshoz: sem akkor, sem 
ötvenhatban nem volt értelme katona-
ilag szembeszállni a többszörös túle-
rôvel. Azok a fiatalok, a „pesti srácok”, 
akik géppisztolyokkal és Molotov-
koktélokkal szembeszálltak a világ 
legerôsebb hadseregével, és életüket 
áldozták a magyar szabadságért, ép-
pen azért tiszteletre és csodálatra mél-
tó hôsök, mert katonai szempontból 
reménytelen volt a harcuk, és ezt több-
nyire ôk is tudták. Igaz, sokan re-
ménykedtek a nyugati segítségben, de 
ez sajnos megalapozatlan volt, mert –- 
a nyugati rádióadók felelôtlen biztatá-
sa, buzdítása ellenére –-- a nyugati 
nagyhatalmak, élükön az Egyesült Ál-
lamokkal, nem kívánták és nem pró-
bálták megváltoztatni a Szovjetunióval 
Teheránban, Jaltában és Potsdamban 
együtt kialakított világrendet, Európa 
két tömbre, amerikai és szovjet érdek-
zónára osztását. A nyugati demokráci-
áknak eszük ágában sem volt katonai 
konfrontációt, netán világháborút koc-
káztatni a magyar népért, teljesen 
szabad kezet adtak a szovjet vezetés-
nek, amely –-- a lengyelektôl eltérôen 
–-- velünk szemben semmilyen enged-
ményre nem volt hajlandó.

–-- Hatvan évvel ötvenhat után van-e 
még olyan történettudományi kérdés, 
amelyre ma sincsen megnyugtató, ál-
talánosan elfogadható válasz?

–-- A sok új ismeret ellenére számos 
részletet még mindig nem tudunk, és 
több esemény és szereplô megítélésé-
ben lehetnek viták. Egy kérdésrôl nem 
lehet szerintem vitatkozni: arról, hogy 
a magyar nemzet ötvenhatban egysé-
ges volt a nemzeti függetlenség, a sza-
badság és a demokrácia iránti elemi 
vágyában. Ötvenhat öröksége ezért 
mindenkié, aki magyarnak érzi és 
vallja magát.

Faggyas Sándor 
(Magyar Hírlap)
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Szarajevótól alig 8 kilométerre épült 
fel az a településrész Tarcinban, ame-
lyet fôként arab üzletemberek és csa-
ládjaik népesítenek be, írja a francia 
fr.express.live. Az elsôsorban közel-
keleti befektetôk által létrehozott „en-
klávé” területén 160 luxusingatlan ta-
lálható, amelyeket átlagban 150 000 
eurós (körülbelül 45 millió forintos) 
áron árusítanak kizárólag kuvaiti ér-
deklôdôknek. A beruházó bejelentette, 
hogy a duplájára növeli az ingatlanok 
számát a közeljövôben.

A hirdetés, melyben az az ingatlano-
kat kínálják hangsúlyozza, hogy Bosz-
nia egy muszlim ország, amelyet Allah 
gondviselése felügyel –-- cikket közlô 
portál itt megemlíti, hogy az ország 
lakosságának vallási megoszlását te-
kintve valójában 40 százalék a musz-
lim, 31 százalék az ortodox és 15 száza-
lék a katolikus vallású lakos.

Külön figyelemreméltó, hogy a zárt 
településrész gyakorlatilag egy önálló 
államként funkciónál: az arab a hiva-
talos nyelv, helyi bosnyák lakos be 
sem teheti oda a lábát, maximum sze-
relési és egyéb munkákra jöhetnek, 
amúgy teljesen kerülik a lakók az 
érintkezést a külvilággal.

A saját hagyományaikat követik, 
mind az öltözködés, mind a vallás terü-
letén –-- teszi hozzá az esetrôl ugyan-
csak beszámoló Daily Mail. A helyi 
médiában ugyancsak többször cikkez-
tek Tarcinról, a bosnyák hivatalnokok 
általában jogellenesnek tartják azt, 
hogy egy idegen állam gyakorlatilag 
hídfô állást épít országukban. A cikkek 
is arról számolnak be, hogy több ilyen 
közösség épülhet a jövôben, amelyek 
mind jobban terjeszkednek. Hasonló 
„zárt lakóparkot” épített Green Valley 
néven egy dubaji befektetô is a szintén 
a boszniai fôváros közvetlen közelében 
lévô Vogosca településnél is. Amint 
írják „az emírségek városa az európai 
természetben”.

* * *
A kárpátaljai magyarság anyanyel-

ven történô oktatáshoz való jogainak 
szûkítésére irányuló kijevi tö-rekvé-

sekkel és a magyar kormány által a 
magyar közösségnek nyújtott gazda-
ságfejlesztési támogatás fel-használá-
sával kapcsolatos kérdéseket vitatta 
meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti 
elnökeinek éves konferenciája Akna-
szlatinán.

A fórumon tartott elnöki beszámoló-
jában Brenzovics László, a KMKSZ 
vezetôje, az ukrán parlament képvise-
lôje az általános ukrajnai helyzetet 
elemezve kitért az ország nemzetiség-
politikájában az utóbbi idôben bekö-
vetkezett, a nemzeti kisebbségeket 
kedvezôtlenül érintô változásokra. 
Mint rámutatott, Ukrajnában a nem-
zetiségi jogok korlátozására irányuló 
veszélyes tendenciák kezdôdtek. Az 
elmúlt és az idei évben elfogadott, az 
állami szolgálatról és a felsôoktatásról 
szóló törvények --- az ukrán alkotmány, 
a nyelvtörvény és a nemzetközi köte-
lezettségek elôírásait figyelmen kívül 
hagyva --- rendelkeztek az ukrán nyelv 
kizárólagosságáról ezeken a területe-
ken --- tette hozzá. Jelezte, az ukrán 
alkotmánybíróság november 17-én el-
kezdi a nyelvtörvény alkotmányossá-
gának vizsgálatát, és nem zárható ki, 
hogy döntésével korlátozza a nemzeti-
ségi nyelvek közéleti használatának 
jogát.

A KMKSZ elnöke a kárpátaljai ma-
gyar oktatási rendszerre nézve rend-
kívül veszélyesnek nevezte az ukrán 
oktatási törvényben tervezett módosí-
tásokat, amelyek a parlament általi el-
fogadásuk esetén jelentôs mértékben 
szûkítenék a közösség anyanyelven 
történô oktatáshoz fûzôdô jogait, és 
komoly visszalépést jelentenének a 
mostani állapothoz képest. Közölte, 
más ukrajnai nemzetiségi szervezetek-
kel összefogva a KMKSZ mindent 
meg fog tenni annak érdekében, hogy 
ne csorbuljanak a kárpátaljai magyar-
ság alkotmányos jogai az anyanyelvû 
oktatáshoz, annál is inkább, mert az 
ukrán alkotmány tiltja a már meglévô 
jogok szûkítését.
Brenzovics László kitért arra is, 

hogy az utóbbi idôben jelentôs mérték-
ben javultak Ukrajna és Magyarország 
kapcsolatai, aminek szerinte bizonyíté-
ka Volodimir Grojszman ukrán mi-
niszterelnök november 24-én esedékes 
budapesti látogatása. Úgy vélte, ennek 
tükrében kell szemlélni az ukrán mé-
diában az utóbbi hetekben megjelent 
magyarellenes, a kárpátaljai magyar-
ságot, szervezeteit, egyházait és Ma-
gyarországot rágalmazó anyagokat. 
Szerinte ez nem új jelenség, korábban 
is elôfordultak hasonló magyarellenes 
támadások az ukrán sajtóban, amikor 
javulóban volt az ukrán-magyar vi-
szony. Emlékeztetett arra, hogy több 
nemzetközi szereplô is ellenérdekelt 
az ukrán-magyar kapcsolatok fejlôdé-
sét illetôen, így Oroszország és Romá-
nia sem nézi jó szemmel Kijev és Bu-
dapest közeledését. Több mint érdekes 
ennek fényében --- mondta ---, hogy 
nem az ukrajnai románok, hanem ép-
pen a kárpátaljai magyarság a hivata-
losan is megnevezett célpontja az ok-
tatási jogok korlátozására irányuló 
törekvéseknek.

A politikus kifejtette, a tavalyi évben 
nagyságrendekkel nôtt a kárpátaljai 
magyarságnak nyújtott magyarországi 
támogatások mértéke. Jelezte, a KM-
KSZ 35 ezer pályázatot bonyolított le a 
pedagógusoknak, egészségügyi dolgo-
zóknak és más kategóriáknak nyújtott 
anyaországi támogatás folyósítása, va-
lamint a vízumdíj-visszatérítés terén. 
Sikeresnek nevezte a magyar kor-
mány által Kárpátaljának nyújtott 
gazdaságfejlesztési támogatás célba 
juttatását. Az ezt megvalósító Egán 
Ede-terv keretében 3 ezren nyújtották 
be pályázatukat, és a földnevesítési 
támogatás terén 13 ezer pályázó ügye 
már sikeresen lezárult --- mondta el 
Brenzovics László.

A konferencia résztvevôi zárónyilat-
kozatot fogadtak el, amelyben a KM-
KSZ a többi között „tiltakozását fejezi 
ki az ukrán oktatási minisztérium által 
tervezett intézkedések ellen, mert az 
oktatási törvényben elôirányzott mó-
dosítások jelentôs visszalépést jelente-
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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

Nem volt 
kézfogás

Gróf Apponyi Albert 1933-ban 
megjelent emlékirataiban részletesen 
leirja azt a hiába- való missziót ami a 
magyar békedelegáció része volt 1920 
januárjában.

Apponyi az Eberhardi birtokán (Po-
zsony közelében ami már cseh meg-
szállás alatt volt) kapta a hivást, hogy 
sürgôssen jöjjön Budapestre. A cse-
hek engedélyezték az utazást. Pesten a 
kormány kérésére elfogadta a béke-
küldöttség vezetését. Amikor 1919 ka-
rácsonyára haza akart menni Eber-
hardba, hogy a karácsonyt családjával 
együtt töltse, ezt a cseh hatóságok 
visszautasitották. A „béketeremtô” 
„mintakép demokrata” csehek azt sem 
engedték, hogy Apponyi családja Bu-
dapestre utazzon karácsonykor, --- az 
utasitás Prágából jött (az ilyen gazem-
berségen rendszerint Benes újjlenyo-
mata látható)

A magyarok akkor már tudták, hogy 
a franciák nagyon szimpatizálnak Ma-
gyarország ellenségeivel, és nyilván 
való volt, hogy tôlük a magyarok nem 
várhatnak sem méltányosságot sem 
pártatlanságot. Ez megmutatkozott 
abban, hogy a francia küldöttségek 

etikettje alapvetôen más volt mint a 
többi gyôztes államoké. A francia logi-
ka az volt, hogy amíg a békeszerzôdést 
alá nem írták az ellenség az ellenség és 
addig minden barátságos gesztus tilos, 
és csak a legegyszerûbb udvariasság 
megengedhetô. Az a francia tiszt, aki a 
francia határnál fogadta a magyar 
békeküldöttséget elmagyarázta, hogy 
mi az etikett. A kézfogás tilos, az üd-
vözlés nem lehet több, mint egy rövid 
fejbiccentés.

Korábban nayon megható volt ami-
kor a magyar vasútállomásoknál elha-
ladt a különvonat Apponyiékat min-
denhol plakátokkal búcsúztatták az 
emberek és Isten áldását kérték a 
misszióra.

A delegációt a Chateau Madrid szál-
lodában Neullyban helyezték el. A 
szabályok szerint tilos volt Párizsba 
utazni, tilos volt bárkit is meglátogatni, 
ezért ezt az állapotot gróf Apponyi 
internálásnak nevezte. Egyszer egy 
fiatal magyar újságíró villamoson el-
ment Párizsba, de egy rendôr ügynök 
letartóztatta. Apponyi kapott egy uta-
sítást a francia „börtönôröktôl”, hogy 
az érintett újságírót azonnal küldjék 
haza.

A magyar küldöttek tudták, hogy 
nincs a legcsekélyebb esélye annak, 

hogy a békeparancson lehet-e valami 
változás. Clemenceau eleve kijelen-
tette, hogy tárgyalásról szó sincs. Az is 
felmerült, hogy minden felszólalás és 
tltakozás nélkül aláírják a béke dik-
tátumot, és ezzel is kidomborítsák, 
hogy ez egy kényszer szûlte dokumen-
tum. De hosszas beszélgetések után 
mégis úgy döntöttek, hogy ilyen hely-
zetben nehéz pontosan jósolni, és ha 
csak egy parányi eredmény is létre-
jöhet ezért Apponyiéknek kötelessége 
minden alkalmat megragadni a hazá-
ért.

Ami most jön az egy álomkép,aminek 
nem sokkal lehet jobb eredménye a 
reális világban mint az Apponyi dele-
gációnak.
Franciaország beismeri, hogy a 

trianoni rablóbéke igazságtalan, és 
ezért elsôsorban Franciaország fe-
lelôs, és ezért megköveti Magyaror-
szágot.

Franciaország megszervez egy nem-
zetközi konferenciát amely népszava-
zások alapján igazságossabb  ország-
határokat fog megrajzolni. A cél, hogy 
ugyanaz legyen a szlovákok száma 
Magyarországon mint a magyarok 
száma Szlovákiában stb.
VESSZEN TRIANON! 

Kroyherr Frigyes
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nének a nemzeti kisebbségek jogérvé-
nyesítése terén, súlyosan megsértve 
az anyanyelven történô oktatáshoz 
való alkotmányos alapjogot”. A szö-
vetség aggodalmának ad hangot a 
nagymértékû pedagógus-elvándorlás 
miatt is, amelynek következtében má-
ra veszélybe került a meglévô magyar 
tannyelvû intézmények mûködése. A 
helyzet orvoslásában a KMKSZ számít 
az anyaország támogatására ---- áll a 
nyilatkozatban.

A KMKSZ a dokumentumban üdvöz-
li, hogy sikeresen megkezdôdött a 
gazdaságfejlesztési terv végrehajtása, 
és köszönetét fejezi ki a magyar ál-
lamnak, valamint Magyarország kor-
mányának, hogy támogatásával olyan 
gazdasági program indulhatott el 
Kárpátalján, amely jelentôsen segíthe-
ti a rendkívül nehéz helyzetbe került 
kárpátaljai magyarság boldogulását 
és szülôföldön való megmaradását. 

* * *
A magyar-szerb történész vegyes bi-

zottság feltáró munkájának eredmé-
nyeirôl egyeztetett Tomislav Nikolic
szerb köztársasági elnök, valamint 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) elnöke Belgrádban, 
ahol elhangzott: a testület eredményeit 
mihamarabb ismertetni kell.

Az elnöki kabinet sajtóosztályának 
közleménye szerint a VMSZ elnöke 
segítséget kért a szerb elnöktôl abban, 
hogy a vegyes bizottság munkáját 
minél átláthatóbb módon lehessen 
bemutatni a szerb és a magyar köz-
vélemény számára. Tomislav Nikolic 
pedig ígéretet tett arra, hogy lépéseket 
tesz a történész vegyes bizottság 
munkájának mihamarabbi ismertetése 
érdekében.

A szerb és magyar történészekbôl 
álló akadémiai vegyes bizottság hat 
éve alakult, és a második világháború-
ban, valamint azt követôen az ártatlan 
magyar és szerb áldozatok ellen elkö-
vetett atrocitásokat vizsgálja. A kuta-
tók az utóbbi években egyebek mellett 
levéltári anyagokat vizsgáltak, vala-

mint interjúkat készítettek a még élô 
szemtanúkkal.
Pásztor István szerint egyszer és 

mindenkorra szembe kell nézni a tör-
ténelmi tényekkel annak érdekében, 
hogy a két nép pontot tehessen a múlt-
ból származó szükségtelen összeütkö-
zések végére, és együtt tudja építeni a 
közös jövôt ---- olvasható a keddi 
közleményben. A legnagyobb délvidé-
ki magyar párt elnöke megköszönte a 
szerb elnök hozzájárulását a történelmi 
szerb-magyar megbékéléshez, kiemel-
ve, hogy az államfô hozzájárulásának 
köszönhetôen ez a folyamat jelentôsen 
felgyorsult. Három évvel ezelôtt Áder
János magyar és Tomislav Nikolic 
szerb elnök avatta fel a második vi-
lágháborúban és azt követôen ártatla-
nul kivégzettek emlékmûvét Csúro-
gon. A fôhajtás történelmi 
elôrelépésnek számít a két nép megbé-
kélési folyamatában. 

Pásztor István a magyar-szerb meg-
békéléssel kapcsolatban az MTI-nek 
vasárnap azt mondta, hogy a két nép 
még a folyamat elején tart, fontosnak 
nevezte ugyanakkor, hogy ma már 
nyíltan és világosan lehet beszélni az 
1940-es években történtekrôl. Hozzá-
tette, hogy elô kellene mozdítani a tör-
ténész vegyes bizottság munkáját, 
amihez politikai segítségre van szük-
ség. Mint mondta: a történészek mun-
kájának befejezése fel tudná gyorsí-
tani a társadalmak múlttal való 
szembenézését. A megbékélés ugyanis 
--- a politikus szerint --- hosszú folya-
mat, annak a lelkekben kell lezajlania, 
„a köztudatban kell a dolgokat helyre 
rakni”.

A második világháborúban Jugoszlá-
via német lerohanása után, 1941 áprili-
sában a Délvidék magyar fennhatóság 
alá került. Újvidéken és környékén a 
magyar honvéd- és csendôralakulatok 
által 1942 elején végrehajtott partizán-
vadász rajtaütésekben közel 3-4 ezer 
ember vesztette életét, fôként szerbek 
és zsidók. Az 1942-es „hideg napok” 
után két és fél évvel, az 1944. október 

17-tôl 1945. február 1-ig tartó jugoszláv 
katonai közigazgatás idején Tito parti-
zánjainak megtorlásában a becslések 
szerint legalább 20 ezer délvidéki ma-
gyar halt meg. A történtekrôl 1990-ig 
beszélni sem lehetett. A szerb kor-
mány 2014-ben, hét évtized után he-
lyezte hatályon kívül a legsúlyosabban 
érintett három vajdasági település 
(Csúrog, Mozsor és Zsablya) magyar 
lakosságának kollektív bûnösségét 
kimondó határozatot.

* *  *
Várhatóan három helyszínen, három 

nyelven tartják meg jövô áprilisban a 
harmadik székely kongresszust, amely 
a régió modernizációját elôsegítô tu-
dományos konferencia lesz --- jelen-
tette be Bakk Miklós politológus, a 
kongresszus fôszervezôje egy sepsi-
szentgyörgyi sajtótájékoztatón. 

Arról az eseményrôl van szó, amely-
nek megrendezését Izsák Balázs, a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnö-
ke már 2015 decemberében bejelentet-
te, jelezve akkor: e tanácskozásnak 
többek között arra kellene választ ke-
resnie, hogy például meg tudna-e élni 
saját erôforrásaiból az autonóm Szé-
kelyföld, és mit kellene tenni azért, 
hogy a gazdasági fejlôdés ne változ-
tassa meg Székelyföld arculatát.

Bakk Miklós sepsiszentgyörgyi sajtó-
tájékoztatóján most több konkrétum-
mal is szolgált. Az MTI-nek egyebek 
között elmondta: a konferenciát a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudománye-
gyetem (EMTE) marosvásárhelyi és 
csíkszeredai kara, valamint sepsiszent-
györgyi kihelyezett tagozata, illetve a 
térség három múzeuma ---- a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múze-
um, a székelyudvarhelyi Haáz Rezsô 
Múzeum és a Csíki Székely Múzeum --
-, valamint a Székelyföldi Regionális 
Tudományi Társaság szervezi. A tudo-
mányos tanácskozás egy idôben zajlik 
majd 2017. április 20. és 23. között a 
Sapientia marosvásárhelyi, csíkszere-
dai és sepsiszentgyörgyi épületeiben, 
az elôadások nyelve pedig a tervek 
szerint magyar, román vagy angol 
lesz.

Bakk Miklós szerint a konferencia 
keretében helye lesz a székelyföldi 
identitáshoz kapcsolódó tudományok-
nak, így a történelemnek, a mûvészet-
történetnek, a néprajznak, de azokra a 
szakmai területekre is hangsúlyt kell 
fektetni, amelyek a térség modernizá-
cióját tûzik napirendre. “Területfej-
lesztés, régiófejlesztés, az önkormány-
zatok közötti hálózatoknak a 
kialakítása” ---- sorolta a lehetséges 
területeket a politológus. 

A fôszervezô szerint a harmadik szé-
kely kongresszus --- az 1902-es elsô 
székely kongresszushoz hasonlóan --- 
szakpolitikai és közpolitikai javasla-
tokat szeretne megfogalmazni a kor-
szerûsítésben lemaradt régió 
fejlesztésére. Annak a felmutatását is 
a konferencia céljaként jelölte meg, 
hogy létezik székelyföldi tudományos-
ság, és a régió rendelkezik tudomány-
termelô potenciállal ---- jelentette ki 
Bakk Miklós.

* * *
Kalmár Ferenc, Magyarország 

szomszédságpolitikájáért felelôs mi-
niszteri biztos, a vegyesbizottság ma-
gyar társelnöke az aláírást követôen 
azt hangsúlyozta, hogy az utolsó ülésre 
három évvel ezelôtt került sor, amikor 
nem sikerült aláírni a jegyzôkönyvet. 
Most viszont sikeres tárgyaláson van-
nak túl, amihez hozzájárult a két or-
szág közötti politikai légkör javulása.    

A társelnök a konkrétumok között 
említette: a többi között megállapodtak 

abban, hogy mindkét fél konkrét lépé-
seket tesz a komáromi Selye János 
Egyetem egyetemi státuszának meg-
ôrzése érdekében.

A Borsi-Zeleméri Rákóczi Kas-
télyban közösen Rákóczi-emlék-
helyet alakítanak ki, illetve mindkét 
fél figyel a magyar, illetve a szlovák 
épített örökség megóvására egymás 
országában.

Arról is megegyeztek, hogy állandóan 
látogatható lesz a jövôben a kassai 
Márai Sándor-emlékkiállítás és a 
szlovák fél lépéseket tesz a magyar 
nyelvû oktatási rendszer fejlesztése 
érdekében --- sorolta Kalmár Ferenc.
Miroslav Mojzita, a bizottság szlo-

vák társelnöke, Szlovákia bosznia-
hercegovinai nagykövete azt hangsú-
lyozta, hogy sikerült hatvan ajánlást 
elfogadni, amelyek mindkét kisebbség 
életkörülményeinek a javítását szol-
gálják. Ugyanakkor a jegyzôkönyvben 
foglaltakat mindkét fél elôterjeszti 
saját kormányának elfogadásra.

Hangsúlyozta: örülnek annak, hogy a 
magyarországi szlovák kisebbség par-
lamenti képviseletet nyert, így érvé-
nyesítheti az igényeit.

Megállapodtak arról is, hogy a Ma-
gyarországon mûködô szlovák kisebb-
ségi önkormányzat átveheti a szlovák 
nyelvû oktatási intézményeket, 
amennyiben ezt akarja, illetve mûköd-
tetni is tudja azokat --- mondta Miros-
lav Mojzita.

Az is elhangzott, hogy a kisebbségi 
vegyesbizottságok a Magyarország és 
a szomszédos államok között létrejött 
alapszerzôdések alapján mûködnek.

A Magyar-Szlovák Alapszerzôdést 
1995-ben írták alá és 1999 tartotta meg 
elsô ülését a vegyesbizottság.

* * *
Hiába ért véget már huszonegy éve a 

horvátországi háború, még ma is fél-
millió olyan ember él az országban, 
akinek veszélyben van az élete a közeli 
aknamezôk miatt. Miközben továbbra 
is történnek balesetek, a pirotechnikai 
cégek azzal vádolják a hatóságokat, 
hogy miattuk akadozik az aknamentesí-
tés. Egy magyar–horvát együttmûkö-
dés keretében most aknamentesítenék 
a közös határszakaszt.

Egy Prom–1 típusú jugoszláv ugróak-
na ölt meg október elején egy horvát 
tûzszerészt a szlavóniai Okucani mel-
lett, amivel immáron 202-re emelke-
dett azoknak a száma, akik a háború 
vége óta aknamezôkön vesztették éle-
tüket Horvátországban. A délszláv 
térségben csak promovkának nevezett 
robbanószerkezet néhány hónappal 
korábban Gospicnál sebesítette meg 
egy aknamentesítô cég munkatársát, 
aki késôbb a kórházban belehalt a 
sérüléseibe.

Az ehhez hasonló emberi tragédiák 
újabban heves vitákhoz vezetnek Hor-
vátországban, mivel egyre többen elé-
gedetlenek az aknamentesítési mun-
kákkal. Február elején a legnagyobb 
aknamentesítô cég szakszervezetének 
tanácsadója jelezte, hogy a pirotechni-
kai vállalatok közti kíméletlen árver-
seny miatt már csak 2,9 kunát (mint-
egy 120 forint) fizetnek nekik egy 
négyzetméternyi terület átfésülésé-
ért.

Májusban aztán az aknamentesítô cé-
gek munkaadói egyesülete is fele-
melte a szavát a tarthatatlan viszonyok 
miatt. Szerintük az egész Horvát Ak-
namentesítési Központ (HCR) refor-
mokra szorul, mivel a munka mostanra 
olyannyira lelassult, hogy 2019-ig bizo-
nyosan nem tudják befejezni. Zeljko 
Romic, a Piper Razminiranje nevû cég 

igazgatója pedig jelezte: a vonatkozó 
törvény elfogadásakor figyelmen kí-
vül hagyták a szakma véleményét, 
ezért a miniszterelnöktôl azt kérték, 
hogy teljesen alakítsák át a HCR ve-
zetését.

Habár ezeket a problémákat még or-
vosolni kell, az aknamentesítési folya-
matokat alaposan felgyorsíthatja, 
hogy a délszláv háborúból visszama-
radt robbanószerek hatástalanítására 
3,5 millió eurót (valamivel több mint 1 
milliárd forint) hagyott jóvá az Euró-
pai Unió a 2020-ig szóló kohéziós keret-
bôl. A kivitelezôk a horvát aknamen-
tesítô központ, a Baranya Megyei 
Rendôr-fôkapitányság és a Duna–Drá-
va Nemzeti Park.

A mostani projekt keretében a szla-
vóniai Donji Miholjactól Belistyéig 
(Belisce) teljes mértékben mentesítik 
az aknáktól a drávaszögi, Dráva menti 
Darázsi járást, ami nagy jelentôséggel 
bír a határ mindkét oldalán élôk szá-
mára, hiszen új lehetôségeket teremt a 
gazdasági és idegenforgalmi együtt-
mûködésre.

Félezernél is többen haltak már meg
1991-tôl mostanáig Horvátország 

területén közel 2000 ember sérült meg 
aknabalesetben, közülük több mint 
500-an bele is haltak sérülésükbe. A 
civil lakosságot ugyanakkor kevesebb 
baleset éri, az elmúlt egy évben nem is 
szenvedtek balesetet a lakosok. Ez an-
nak is köszönhetô, hogy az ország 
területén jelenleg is 13 ezer tábla hívja 
fel a figyelmet az aláaknázott terüle-
tekre, és az emberek sokkal óvato-
sabbak, mint korábban.

A témában hétfôn közös konferenciát 
is tartottak Belistye városában. Gab-
rijela Zalac regionális fejlesztési és 
az európai uniós források felhaszná-
lásáért felelôs miniszter a konferen-
cián kiemelte, hogy a stratégiai pro-
jekt egy lépéssel elôrébb visz Eszék 
-Baranya megye e részének teljes ak-
namentesítéséhez. Elmondta, hogy a 
minisztérium 2006 óta már tíz projekt-
ben mûködött együtt az EU-val, ame-
lyek összértéke 190 millió kuna (7,7 
milliárd forint) volt, és nyolc megyé-
ben tették lehetôvé a munkát. Drazen
Jakopec, a HCR igazgatója azonban 
figyelmeztetett, hogy kilenc megyében 
433 négyzetkilométernyi területet kell 
még átvizsgálni, és csaknem 43 ezer 
aknát kell hatástalanítani, nagyrészt 
azokon a területeken, ahol intenzív 
harcok folytak a háború alatt. Ilyen 
terület a Drávaszög is, ahol a horvátor-
szági magyar lakosság 70 százaléka 
él.

A rendezvényen jelen volt Magyar
József zágrábi magyar nagykövet is, 
aki elmondta: a projekt az európai és a 
határon átnyúló együttmûködés szelle-
mében indul egy olyan idôszakban, 
amikor az EU sorsdöntô ügyekkel 
foglalkozik. „Európa csak a kohézió 
révén maradhat egységes, és nagyon 
hasznos, hogy a határon átnyúló 
együttmûködések ilyen fontos projek-
teket hoznak tetô alá” –- hangsúlyozta.

A magyar határszakaszon egyébként 
már korábban is dolgoztak aknamen-
tesítôk. 2013-ban a két országban ösz-
szesen 2,7 négyzetkilométert érinte-
nek a munkálatok, akkor 
Magyarországon a Dráva és a Duna 
közti határszakaszon mintegy 80 kilo-
méter hosszan vizsgálták át és tették 
biztonságossá a gyanús területeket. A 
31 robbanóeszközbôl akkor 6 harcko-
csi- és gyalogsági taposóakna, a többi 
kézigránát volt. Nagy részük Bere-
mend és Eperjespuszta közelében 
került elô.

* * *



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 (9-es számú) közleményünk-
ben foglalkoztunk az 1991. december 
11–12-én megtartott rendkívüli köz-
gyûlés képviseleti hiányosságával, 
ami szándékosan gyors és elŒkészí-
tetlen megrendezés eredménye volt. 
Feszült helyzetet idézett elŒ, ami nem 
jutott feloldásra sok jóravaló igyeke-
zet ellenére sem. Nem lehetett elta-
karni a szándékosságot a rendívüli 
közgyûlés korai és elŒkészítetlen 
megtartásában. A NSW-i Magyar 
Szövetség ezen okok miatt részvételét 
értelmetlennek tartotta.

Rendívüli közgyûlés
Tollas Tibor és Saáry Éva együtt 

fogalmazott tudósítása:
— A Magyarok Világszövetsége 

rendkívüli közgyûlését 1991. decem-
ber 11–12-én, Budapesten, az Agro 
Hotelben tartották meg. Közel 300 
egyesületi vezetŒ, egyéni tag és ér-
deklŒdŒ töltötte meg a termet. A 
nyugaton élŒ magyarság és Kárpát-
medence kisebbségi csoportjain kívül 
hazai szervezŒk, régi tagok is képvi-
seltették magukat.

Sokan voltak azonban olyanok, akik 
a meghívást visszautasították, miután 
az Alapszabályban elŒírt kellŒ idŒ az 
elŒkészületekre nem állt rendelkezés-
re, mint például Lomniczi Jízsef az 
argentínai Hungária Egyesület elnöke 
és az Ausztráliai Magyar Szövetség.

Pusztazseri László az Új Magyar-
ország december 1-i számában ezt 
írja: — Sokan eljöttek a külföldi ma-
gyarság köreibŒl, akik mély felelŒs-
ségérzettel készültek a szövetség 
átalakítására, s még többen, sajnála-
tosan, távol maradtak, akik helyett 
eljöttek az önmagukat felértékelŒ 
hangoskodók.

Pusztaszeri azt is megállapítja, hogy 
a vita kétfelé ágazott, s az egyik 
felfogás a szövetség feloszlatását, 
azonnali, esetleg más néven történŒ 
újjászervezését, míg a másik a jog-
folytonosság tartalmi és személyi 
megújulását szorgalmazta. A most 
leköszönt vezetŒség a jelek szerint 
csak az utóbbit kívánta, a teljes tiszt-
újítás elvének kimondása és még 
inkább végrehajtása nélkül. Így tör-
tént, hogy a közgyûlést már egy 
csonka elnökség hívta össze, mert 
olyan tekintélyes tagok, mint Pugor 
Ernô akadémikus, miniszter, vagy 
Pátkai Róbert angliai luteránus 
püspök (a Magyarok Világszövetsége 
társelnöke) tiltakozásul kivonultak a 
testület munkájából. A fŒtitkár és a 
mellette kitartó vezetŒk nagy igyeke-
zetükben a szabálytalan megoldások 
tömkelegétŒl sem riadtak vissza.”

Az Ausztráliai Magyar Szövetség 
Horváth Béla MDF képviselŒt kérte 
nevében megjelenni és nyilatkozni a 
rendkívüli közgyûlésen. Tájékoztató-
jában közölte többek között, hogy a 
közgyûlés elŒtt a nyugati magyarság 
képviselŒi egyeztetŒ találkozót tar-
tottak Óbudán a Vörös Postakocsi 
étteremben. 

— Magam is ott voltam, több MDF-
es képviselŒtársammal együtt. A nyu-
gati és tengerentúli magyarok közös 
fellépését nehezítette az a tény, hogy 
nemigen ismerték egymást, s bizony 
néhányan túlzott ambícióval keresték 
a pozíciót. Szerencsétlen dolognak 
tartottam  azt a döntést, hogy az ide-
iglenes elnökségbe az 5 fŒs nyugati 
magyarság stáb összetétele így oszlik 
meg:

2 fŒ Nyugat-Európa
2 fŒ USA és Kanada
1 fŒ Dél-Amerika, Ausztrália, Óceá-

nia. 
— Amikor az utóbbi 1 fŒ problémá-

ját felvetettem, mondván, két ilyen 
távoli nagy fŒldrészt ne egy fŒ képvi-
selje, akkor, utólag a már kialakított 
listára megszavaztak engem is, ami 
persze nem old meg semmit. Nagy 
nyereség viszont, hogy Csoóri Sándor 
elvállata az elnöki tisztet, közfelkiál-
tással választottuk meg Œt. A rendkí-
vüli közgyûlés alapkérdése a korábbi 
elnökségi személyek további sorsa 
volt. A határon túli, kisebbségi létben 
élŒ magyarok ragaszkodtak Komlós 
Attilához, míg a nyugati magyarok 
jelöltje Kincses ElŒd volt. Felszólalá-
somban – amit nevetekben tettem –  
névszerint Kincses ElŒd mellett vok-
soltam, s azt is megemlítettem, hogy 
olyan hazai személy nem lehet az 
ideiglenes elnökség tagja, aki aláírta 
a Demokratikus Chartát. Végül 
kompromisszum született. Kincses 
ElŒd lett a fŒtitkár, és Komlós Attila 
az alelnök.

*
A Magyar Nemzet december 14-i 

számában interjút közölt Csoóri 
Sándorral, aminek során egyik kér-
dés így hangzott: 

— JövŒ augusztusra hirdették meg 
a magyarok III. Világkongresszusát. 
Lesz-e seregszemle? Össze tud jönni 
a világ magyarsága egy nagy egy-
másra találásra?

— Ha nem omlik össze körülöttünk 
a világ, föltétlenül lesz világkongresz-
szus. Ám tapasztalataim szerint na-
gyon rossz lelkiállapotban van az 
egész magyarság. Ez érezhetŒ volt a 
vitákban is. De az, hogy végül meg 
tudtunk egyezni, azt a reményt éb-
reszti az emberben, hogy méltó mó-
don elŒ lehet készíteni a világ ma-
gyarjainak találkozóját. Hiszem, meg-
teremthetŒ ehhez az olyannyira szük-
séges lelki egység is, de azon még 
munkálkodni kell, mert magától nem 
hull az ölünkbe. Eddig csak egy nagy 
közös érzelem volt, most, amikor 
szembesültek egymással az emberek, 
akkor derült ki, a Kárpátalján vagy 
Horvátországban éló magyaroknak 
természetesen más érzelmeik-érde-
keik vannak, mint a Nyugaton új 
hazára lelteknek. S ezeket össze kell 
hangolni. ...

*
Az 1991-es  év záró eseménye a Ma-

gyarok Világszövetsége december 23-
án megtartott elnökségi ülése volt.  
MielŒtt rátérünk a Kronológia 1992 
ismertetésére, foglalkozunk az elnök-
ségi ülés Határozataival.

Elnökségi ülés
1991. december 23.

Részlet a 
Sajtóközleménybôl

A testület az MVSZ fŒ feladatának a 
magyarság szellemi, lelki, kulturális 
öszefogásának továbberŒsítését tekin-
ti.

Elhatározta, hogy feltárja a Szövet-
ség múltbeli tevékenységét, megújít-
ja szervezeti felépítését.

Történelmi feladatának tartja a ha-
tárokon túlra került magyarság sor-
sának jobbítását, jogvédŒ harcának 
támogatását, mindezt az európai plu-
ralista értékrend alapelveinek tiszte-
letben tartásával.

Az Elnökség a Magyarok Világszö-
vetsége keretében megrendezendŒ 
MVSZ Kongresszusig rendelkezésre 
álló 8 hónap során gondot fordít a 
világ magyarsága értékeinek felmé-
résére, egymás közti kapcsolatainak 
továbbépítésére.

Ezek a nagyon általános feladatok 
jól hangzanak, az ihletett percekben 
nincs felszólaló, aki figyelmeztet, 
hogy pontosított fogalmazás kellene, 
amibŒl egyértelmûbben tûnik ki a 
feladat vállalhatása, teljesíthetése. 

Csak kicsivel kerülünk közelebb a 
felvett jegyzökönyv szövegének olva-
sásakor:

5/1991. Az elnökség tagjai a követ-
kezŒ elnökségi ülésre gyûjtsék egybe, 
dolgozzák fel, terjesszék elŒ saját 
javaslataikat az MVSZ mûködésére 
és  különösen a következŒ közgyûlés-
ig terjedŒ idŒben végzendŒ feladatok-
ra vonatkozóan. 

10/1991. Az MVSZ alapszabálya mó-
dosításának kidolgozására bizottságot 
kell létrehozni. Ennek összetételét a 
következŒ elnökségi ülésig meg kell 
határozni. 

Nagyon helyesen érintve van a lé-
nyeg két pontban, a Világszövetség 
feladata és annak végrehajtásához 
szabott alapszabály, pontosabban 
szolgálati utasítás. 

Jó kérdés (az utókori kényelembŒl 
visszatekintŒen, de tanulságul mindig 
idŒszerûen), miért lett feladata 1991-
ben egy találomra, illetve a szükséges 
bŒvítéstŒl célszerûen visszatartott 
közgyûlésnek az MVSZ polgári szer-
vezetté átalakítása . 

Ebben a cseles játékban – noles vo-
lens – a magyar állam (kormány) is 
részes. Ha az MVSZ-tŒl fontos nem-
zetpolitikai feladatokat vár el a kor-
mány, akkor fogalmazza meg az álta-
la támogatott civil szervezetnek a 
tennivalóját, és legyen gondja arra, 
hogy annak mûködése megfelel a vá-
rakozásoknak. Ezt annak a felelŒsség-
nek a jegyében tegye, hogy a feladat 
az állam feladata, de annak végzése 
önálló intézmény kezelésében sikere-
sebb, és a politikai változásokat is 
kivédŒ, túlélŒ lehet. 

Mint láttuk, az államtitkár áldását 
adta a nyugati emigrációt (is) kire-
kesztŒ közgyûlés megtartására, így a 
kormány annak a grémiumnak a ke-
zébe adta az MVSZ szerkezeti kialakí-
tásának, mûködési feladata meghatá-
rozásának feladatát, amelyben csak a 
pozíciók megtartására volt szándék, 
de a concepció megértésére  és annak 
kimunkálására gŒze sem volt. 

A nemzetpolitikai feladat (mint 
annyi sok minden) magánkezelésbe 
tétetett, és az állam megfeledkezett a 
felelŒsségtŒl. (Majd egyszer, évtized-
re, megvonja az állami támogatást: a 
nemzetpolitikai feladatoknak már 
névleges gazdája sincs.) 

Visszatérve a kezdetekre emléke-
zéshez, követhetŒ miként gazdálko-
dott az MVSZ a rábízott feladattal.

A privatizált MVSZ elsŒ nyomtatott  
újságja (MVSZ Híradó, 1992, 1. szám) 
közzétette az újév elsŒ három elnök-
ségi ülése határozatait. Ezekben ke-
ressük a decemberi (említett) két 
határozatot realizáló döntéseket.

Elnökségi ülés 1992. január 22.
6/1992. Az Elnökség egyhangú hatá-

rozatot hozzon egy bizottság létreho-
zására, melynek feladata az alapsza-
bály módosítás elŒkészítése.

10/1992. Az Ausztráliai Magyarok 
Szövetségének elnöke levélben meg-
hívta Kincses ElŒd fŒtitkárt március 
6–16. közötti idŒszakra Ausztráliába. 
Ez az egyesület korábban szembenállt 
az MVSZ-szel, de a jelenlegit sem 
tartja legitimnek, ezért a levelet nem 
az Elnökségnek, hanem Kincses 
ElŒdnek címezték.

Határozat: Kincses ElŒd utazzon el 
Ausztráliába és tisztázza a kérdést.

Elnökségi ülés 1992. február 22.
34/1992. Az Elnökség felhatalmazza 

az Alapszabály SzövegezŒ Bizottsá-
got:
— az alapszabály koncepció terveze-

tének meghatározására; 
— az ehhez kapcsolódó szervezet és 

mûködés rögzítésére;
— a küldöttválasztás,választhatóság 

feltételeirŒl, módozatairól;
— a tagdíjfizetés mértékérŒl és mód-

járól;
— a tervezetek megvitatásához szük-

séges határidŒk megállapításáról;
— a Világszövetség tagjaitól a szük-

séges adatok bekérése, és informá-
ciók kölcsönös megküldésére.

35/1992. A Magyarok Világszövetsé-
ge megbízza az elnököt, hogy a Kül-
ügyminisztériumban járjon el a Ma-
gyarok Világszövetsége NGO stá-
tusának elismerése ügyében.

Elnökségi ülés 1992. április 2.
54/1992. Az MVSZ Elnöksége úgy 

határozott, hogy segíti létrehozni a 
határontúli magyarság körében azo-
kat a telekommunkikációs szerkesztŒ-
ségeket, amelyek a határontúli ma-
gyarság életének eseményeirŒl nap-
rakész híreket adnak a hazai és a 
nemzetközi közvélemény tájékozta-
tására.

*
Az új évben tehát három elnökségi 

ülés volt a három hónapban. A hatá-
rozatok súllyal az augusztusra terve-
zett kongresszussal foglalkoztak, 
mintha egyébként minden rendben 
lenne. 

A Világszövetség idŒszerû szerve-
zeti, megalapozási kérdései nem érle-
lŒdtek elnökségi határozati szintre. A 
három elnökségi ülésen hozott határo-
zatokban csak néhány volt olyan, ami 
némiképp vonatkoztatható a két nagy 
kérdéshez: a Világszövetség célja és 
annak megvalósításához szükséges 
szervezet. Ezeket ebben a fejezetben 
felsoroltuk, ami a hiány csak kiemeli.

Nem találtuk nyomát sem az 5/1991. 
sem a 10/1991. határozatnak.n

A nemzetépítÔ kísérlet
MVSZ Kronológia

— 1992 —
Január
15-én Magyarország elismeri Hor-

vátország és Szlovénia függetlensé-
gét; diplomáciai kapcsolatot létesít a 
két országgal. Nagy Jugoszlávia de 
jure megszûnt.

 23-án AuMÉ: Éveleji látóhatár 
CsE: Amíg Nyugat-Európában az egy-
ségesülés, a federáció az uralkodó 
irányzat, addig Európa keleti felén a 
federációk szétesnek.

30-án AuMÉ: Félreismert emigrá-
ció CsE: Szükség lenne egy Emigrá-
ciós Könyvkiadó létrehozására, ami 
tervszerûen feldolgozná és közzéten-
né az emigráció irodalmát.

Február
7-én A maastrichti szerzŒdés alá-

írása – az Európai Unió létrejötte.
Március
3-án Az Alkotmánybíróság meg-

semmisíti az ún. Zétényi-Takács féle 
– az Országgyûlés által névszerinti 
szavazással elfogadott – visszamenŒ-
leges igazságszolgáltatás törvényét. 

12-én AuMÉ A Szent Korona orszá-
ga. Gondolatok a kisebbségek hónap-
jában. CsE.:  A demokrácia szabályai 
az erŒsek részére gyengék, a gyengék 
számára erŒsek.

24-én Az Országgyûlés felhatalmaz-
za a kormányt a bŒs-nagymarosi víz-
lépcsŒrendszer felépítésérŒl 1977-ben 
kötött szerzŒdés egyoldalú felbontásá-
ra.

Április
7-én USA elismeri Szlovéniát, Hor-

vátországot és Bosznia-Hercegovinát.
9-én AuMÉ Alkotmánybíróság és 

demokrácia CsE.: Magyarországon 
volt a legnagyobb méretû a nemzet-
köziségre tájolt polgári réteg részvé-
tele a vörös hatalomban.

30-án AuMÉ Európát újra létre kell 
hozni CsE.: Amerika bármilyen ha-
talmas, soha nem vállalkozhat arra, 
hogy tartósan dirigálhatja a világot.

Május
2-án A Krím deklarálja függetlensé-

gét (amit Ukrajna 12-én semmisnek 
nyilvánít).

21-én A moszkvai parlament ér-
vényteleníti a Krím Ukrajnának tör-
ténŒ átadásáról szóló 1954-es szerzŒ-
dést. 

28-án AuMÉ Délszláv válóper CsE.: 
A szerbek soha nem fognak liberális 
államot létrehozni, amiben a nem-
szerbek is nyugodtan élhetnek. Ha 
valaha lesz egyesült Európa, annak a 
határát az ortodoxia vonalán le kell 
zárni, mert annak a befogadása mér-
hetetlen bajokat idéz elŒ. 

*máj. Az autonómia csapdája c. 
vezércikkel borítóján megjelent az 
Erdélyi Magyarság 10. száma. 

Június
11-én AuMÉ Egy múló rosszullét 

Csapó Endre fŒszerkesztŒ válaszol 
egy Csurka Istvánnak szóló olvasói 
levélre. EbbŒl idézünk: – Azért lesz 
Kasszandra jóslat Csurka István 
aggodalma, mert ma még nagyon 
kevesen tudják érzékelni azt, hogy 
van kormány, van törvényhozás, és 
mégis mások dirigálnak. De talán a 
törvényhozók között is társtalan ezzel 
a meglátásával, hogy végleg kettévá-
lik a nemzet.

16-án Bugár Béla, a Magyar Ke-
reszténydemokrata Mozgalom elnöke 
bejelentette: – Szlovákia önállósulása 
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esetén a magyar kisebbség jogainak 
garanciájaként igényelni fogják a 
területi autonómiát.

18-án AuMÉ Kétfelé kell vágni, 
úgy kell megpróbálni! CsE a cseh/
szlovák államról. 

19-én A cseh és szlovák választáso-
kon gyŒztes pártok vezetŒi, Václav 
Klaus és Vladimír Meciar Pozsonyban 
megállapodnak a két állam szétválá-
sáról. 

27-én Münchenben ülést tartott az 
Európai Szabad Magyar Kongresszus, 
amelyen Nyugat-Európa fontos ma-
gyar szervezeteinek mintegy félszáz 
képviselŒje meghallgatta és megvi-
tatta Csoóri Sándor tájékoztatóját, s 
fenntartásai, kritikái ellenére úgy 
döntött, hogy résztvesz a III. Világ-
kongresszuson és az MVSz tisztújító 
küldöttközgyûlésén. Álláspontjuk az, 
hogy a Világszövetségnek nem lehet 
tagja az, aki elŒzŒen közremûködött a 
totális diktatúra létrehozásában, 
fenntartásában, vagy kiszolgálásá-
ban... 

Július
1-én Az ukrán parlament ratifikálta 

a magyar- ukrán alapszerzŒdést.
5-én Az MVSz elnöke Csoóri Sándor 

körlevele a nyugati magyarokhoz. Az 
aug. 19–22 között tartandó Magyarok 
III. Világkongresszusa és tisztújító 
küldöttközgyûlése eredményes meg-
valósításához kéri segítŒ közremû-
ködésüket. 

A nyugati magyar szervezetekkel, a 
nyugaton élŒ tagsággal folytatott kon-
zultációk után a következŒ határoza-
tot hozza: ... minden ország szerveze-
tei, ahol jelentŒs számban élnek tevé-
keny magyarok, legalább 1 küldöttet 
választhasson. Ezen elvek figyelembe 
vételével az MVSZ elnöksége nyugati 
magyar tagjaitól a következŒket kéri: 
az USA 14, Kanada 4, Brazília 2, 
Argentína 3, Venezuala 2, Ausztrália 
3, Izrael 1, Dél-Afrika 1, Németország 
5, Svájc 5, Franciaország 4, Anglia 4, 
Dánia 1, Hollandia 1, Norvégia 1, 
Svédország 2, Belgium 1, Ausztria 2, 
Spanyolország 1, Portugália 1, Finn-
ország 1, Olaszország 1 küldöttet 
válasszon. Így sem Európa, sem a 
tengerentúl önmagában nem jut túl-
súlyba (monopolhelyzetbe) és minden 
olyan országból érkezhet küldött, ahol 
magyarok nagyobb számban élnek.... 
Kérik; a küldöttválasztásról felvett 
jegyzŒkönyveket – amelyeket válasz-
tott vezetŒik aláírásukkal és pecséttel 
hitelesítettek –, az MVSZ elnökségé-
nek címére küldjék el.

Augusztus
A Kapu c. folyóirat 1992. augusztu-

si – a Magyarok Világszövetsége meg-
újítását szorgalmazó – 136 oldalas 
különszáma, a Magyarok III. Világ-
kongresszusa küldöttei és az érdek-
lŒdŒ olvasók tájékoztatását szolgálja. 
A Vélemények 5 világrészbŒl: Milyen 
legyen a Magyarok Világszövetsége 
alcímmel megjelent lap rendkívül 
sokrétû, a szövetség belsŒ helyzetét 
föltáró, a vitatott kérdéseket elemzŒ, 
a javaslatokat és a levélváltásokat 
közöl. A szerkesztŒi szándék mutatja, 
hogy ténylegesen A világ magyarsá-
gának folyóirata szerepét akarták be-
tölteni, ami ez esetben hasznos volt. 
Sok muníciót adott a világ minden 
részébŒl idesereglett küldötteknek a 
közös gondolkodáshoz, a megújuló 
világszervezet feladatainak, felépíté-
sének, személyi állományának és mû-
ködtetésének tisztázásához. Különö-
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sen fontos kortörténeti dokumentum 
– Dr. Csapody Miklós bevezetŒjével 
és Dr. Kincses ElŒddel közös terve-
zetével – indított eszmecsere, amely a 
nyugati világ minden részébŒl beér-
kezett, kéttucatnyi hozzászólást, véle-
ményt tartalmaz az MVSz feladata-
inak, szervezetének, müködésének 
megújításáról. Teller Ede, Pásztor 
László (USA), Dr. Meleghy Gyula 
(Köln), Dr. Szén József (Párizs), Zas 
Lóránd (USA, Kalifornia) , Ádámfi 
György (Aachen), B. Szabó Péter 
(Zürich), Endreffy Iván (Sao Paoló, 
Brazilia), Kardos Béla és Csapó 
Endre (Ausztrália), Szakály János 
(London), Szutrély Péter (BUOD, 
Németo.) írásait követi a: 

Pro és Kontra az MVSz-rôl c. 
vitaanyag Komlós Attila ügyv. alel-
nök lemondásáról és Kincses ElŒd 
fŒtitkár leváltásának okairól. 

A Világszerte c. rovatban találjuk a 
határon túli nemzetrészek jeles szer-
zŒinek helyzetelemzŒ és emlékeztetŒ 
publikációit pl. Juhász László, Várdy 
Béla, Göncz László, Sisa István, 
Tófalvi Zoltán, Stelczer Elemér, Czire 
Dénes, Gulyás László, Pakot Fülöp és 
mások szervezeti tájékoztatóit is. 

A lap további rovataiban történelmi, 
irodalmi, színházi, közéleti témákat, 
könyvismertetéseket és olvasói leve-
leket találunk. Közlik a kolozsvái Do-
bai István professzor Csoóri Sándor-
nak az MVSz- és Kosáry Domokosnak 
az MTA elnökének címzett átfogó 
javaslatát a magyar kultúra, a tudo-
mány és a kommunikáció megújítá-
sáról.     

E szám melléklete a Két pamflet a 
Chartáról (1. Kovács László: Az úgy-
nevezett Demokratikus Chartáról, 2. 
Kiss Endre: A politikai érzésrŒl), 
amely a hazai rendszerváltás éles –  a 
liberálbolsevik erŒk hatalmi törek-
vését leleplezŒ, ill. azokat védŒ –, 
vitairata, kritikája.                 

15-én jelent meg az MVSz új, két-
heti lapjának 1–2. száma, Világszö-
vetség – hazai és külhoni tudósítások 
címmel. A szokatlanul nagyalakú (A/
5-ös méretû) újság fŒszerkesztŒje 
Hornyik Miklós, helyettese: Nácsa 
Klára. Mûvészeti szerk.: Baráth 
Ferenc, tördelŒ: Csánki János, Mikola 
Péter. Munkatársai: Domonkos Lász-
ló, EndrŒdi Szabó ErnŒ, GyŒrffy 
László, Szilágyi Károly, Tóth László. 
A lap a Tóthfalusi Kis Miklós Sajtó-
alapítvány támogatása (Kuratóriuma: 
Csoóri Sándor elnök, Dobos László, 
Pomogáts Béla) révén mûködik. 

A kettŒs szám a Magyarok III. 
Világtalálkozója jegyében készült, 
élén Csoóri Sándor: Vízválasztó c. 
üdvözlŒ beszédével. Ebben elnökké 
választása processzusáról, a Világszö-
vetség hivatásáról, a magyarság hely-
zetérŒl, a Világkongresszus gyötrŒ 
elŒkészítésérŒl, s történelmi jelentŒ-
ségérŒl szólt a rendszerváltó író.  

A jeles délvidéki fŒszerkesztŒ bekö-
szöntŒjében a lap küldetésérŒl így 
szólt: — Lapunk a magyarság lelki 
egységét kívánja építeni a megértés 
és a türelem jegyében .... a magyar 
nyelvközösség fennmaradását és fel-
emelkedését akarjuk szolgálni Ma-
gyarország, az utódállamok magyar-
sága és a nemzeti emigráció legjobb-
jainak  közremûködésével. ... 

Programját a 44 oldalas ünnepi 
számban megjelent szerzŒk és írásaik 
hitelesítik, köztük pl. Beke György, 
Dobos László, Ágh István, Papp 
Árpád, B. Szabó Péter, az MVSz 

múltjáról Pusztaszeri László és a 
Filep Tamás Gusztáv készítette inter-
júban Für Lajos, a megújulásáról 
Szilágyi Károly, Szíjártó István, s a 
velük való beszélgetésekben Sára 
Sándor, TŒkés László. A magyar múlt 
emlékezetes eseményeirŒl, emlékhe-
lyeirŒl olvasható pl. a székely rovás-
írásról Vékony Gábor, Bandholtz 
tábornokról Domonkos László, Tria-
nonról Gecse Géza Romsics Ignáccal 
készült interjúja, Karácsony Sándor-
ról Kövendi Dénes, az Erdélyi Mú-
zeum EgyesületrŒl Vekerdi László, 
Makovecz ImrérŒl Wehner Tibor, a 
Pápai Református Kollégiumról Bo-
dolay Géza, a Magyar MûvelŒdési 
IntézetrŒl Halász Péter, a Hunyadi 
SzövetségrŒl Székely András Berta-
lan írása. 

Az ErdélybŒl áttelepült Molnár 
Gusztáv: Európai Napló c. sorozatá-
nak elsŒ közlését, Gelu Pateanu ha-
zánkba menekült román költŒ vallo-
mását, a Temes megyei Szigetfalui 
Szórványközpont elnökének Virág 
János építészmérnöknek levelét is 
megleljük. 

E számban mellékletként a Magyar 
Kultúra c. lap elsŒ száma is helyet 
kapott; Zelnik József, Vargyas Lajos, 
Nemeskürty István, Bodor Ferenc és 
Halász Péter írásaival. A Világtalál-
kozó résztvevŒi érdeklŒdéssel, elis-
meréssel fogadták az MVSz új lapját. 

14-18-án Bp. A MTA és az MVSZ 
rendezésében a BME-n zajlott a 
Magyarok szerepe a világ természet-
tudományos és mûszaki haladásában 
III. Tudományos Konferencia, a ma-
gyar és magyar származású építészek 
II. Világtalálkozója és a Magyar 
Energetikusok Világtalálkozója. 

Dr. Pungor Ernô, aki harmadik 
alkalommal szervezte a világ magyar 
tudósainak rangos tanácskozását, 
elmondta: „Nem szabad hagyni, hogy 
mai percemberkék tündöklése elho-
mályosítsa a tanítás és tanulás Ma-
gyarországon hagyományos tisztele-
tét.”.... „Összehangolt társadalmi 
cselekvésre hívunk mindenkit – egyéb 
irányú politikai meggyŒzŒdésétŒl és 
pártállásától függetlenül – a tanulás, 
tudomány és innováció társadalmi 
rangjának visszaállítása érdekében. 
.... Ez védelmet nyújt a századvégi 
elidegenedés és brutalitás ellen. Ez 
teszi lehetŒvé, hogy magunkénak 
érezzük hazánkat és korunkat. Ez a 
tudatosan gyakorolt demokrácia útja. 
Ez az ország szellemi és anyagi 
felemelkedésének feltétele. Ezer éve 
sikerült. Most is sikerülni kell!”

Magyarok a természettudomány és 
technika történetében címmel, Nagy 
Ferenc szerkesztésében 640 oldalas 
életrajzi lexikon jelent meg; a 
Magyar Posta világhírû magyar 
tudósok arcképével bélyegsorozatot 
készíttetett.

16–18-án Bp. Semmelweis Orvost. 
Egy. III. Magyar Orvostudományi 
Találkozó 

16–18-án Bp. ELTE ÁJK Magyar 
Filozófusok I. Világtalálkozója

17–18-án Keszthely, Helikon Kas-
tély Magyar Írók I. Világtalálkozója

17–18-án Székesfehérvár,Videoton 
Vállalkozó Magyarok világtalálkozója

18–21-én Budapesten megnyitották 
a Magyarok Világtalálkozóját, amely 
a különbözŒ felekezetek ünnepi isten-
tiszteletével kezdŒdött, majd koszorú-
zási ünnepségekkel, hangversennyel, 
mûvészeti rendezvényekkel tette 
emlékezetessé a találkozást.

A találkozón 36 országból mintegy 
hétezer vendég vett részt, s ennek 
keretében zajlottak a rendezvények. 

A Magyarok III. Világkongresszusa  
– az MVSz újjászervezése reményé-
ben tartotta tanácskozásait –, s aug. 
19-i ünnepélyes megnyitása elŒtt a 
résztvevŒk az 1956-os forradalom és 
szabadságharc halottaira, az Új Köz-
temetŒ 301-es parcellájában emlékez-
tek. 

A Budapesti Kongresszusi Központ 
Pátria termében 11 órakor Csoóri 
Sándor fölemelŒ szavaival – ...történt, 
ami történt, de együtt a család. 
Lélekben mindenképp. S ez a család 
maga a nemzet ... a hazai tízmillió és 
a határokon kívül élŒ ötmilliónyi ma-
gyar találkozásának jelképes pillana-
tában föl kell tárulnia annak a múlt-
nak, amely nemcsak a közös nyelv, a 
közös mûveltség révén egyesít ben-
nünket, hanem a közösen újraélhetŒ 
sorsban is.” – megnyitotta az 54 év 
múltán ismét összehívott, s az utód-
államok magyarságának képviselŒivel 
kiegészített, összmagyar tanácsko-
zást.

Antall József miniszterelnök törté-
nelmi beszédében folytatta a költŒ 
szárnyalását; hangsúlyozta, hogy az 
alkotmány alapelvéhez híven kormá-
nyával együtt felelŒsséget érez a ha-
tárokon túl élŒ magyarokért, lélekben 
15 millió magyar államfŒje akar len-
ni. 

Hasonló szellemben és stílusban 
szólaltak föl az utódállamokban élŒ 
magyarok képviselŒi TŒkés László, 
Duray Miklós és Ágoston András. 
Megrázó hatású volt, a mózesi bot-
jával mikrofonhoz ballagó tudós, 
Teller Ede: – Drága magyar testvé-
reim! – kezdetû  üdvözlŒ beszéde. 
Felállva, tapssal fogadta a biztató sza-
vakat a Magyarok III. Világkongresz-
szusa. 

A  kongresszus szakmai tanácskozá-
sai, közéleti–kulturális összejövetelei 
eredményesek, sikeresek voltak, 
bennük a nemzeti összefogás és 
egység szelleme munkált. 

Ez azonban már nem hatott az 
MVSz tisztújító küldöttgyûlésére, 
ahol az egymás iránti bizalmatlanság, 
a kölcsönös türelmetlenség és az 
indulatok uralták a légkört. 

Oly nagy volt a kihívás, oly sok a 
megoldásra váró feladat, temérdek a 
gond, és oly szûk volt az idŒ, hogy az 
évtizedek alatt fölgyülemlett problé-
mákat nem lehetett alaposan megbe-
szélni, a kialakult gyanakvásokat, in-
dulatokat sem tudták igazán eloltani, 
legföljebb csillapítani. Sok kérdés 
megválaszolatlan, sok ügy függŒben 
maradt. A régiónként megválasztott 
65-65-65 = összesen: 195 küldött,  vé-
gül elfogadta az új Alapszabályt, 
megválasztotta az MVSz új Elnöksé-
gét; Csoóri Sándor elnököt, valamint  
három régióból: Jakabffy Ernô (nyu-
gati), Dobos László (Kárpát-meden-
cei elcsatolt nemzetrészek, Fónay 
Jenô (anyaország) alelnököket. 

A küldöttek úgy döntöttek, hogy az 
MVSZ fŒtitkára a jövŒben a Szövet-
ség hivatalvezetŒ tisztviselŒje legyen; 
alkalmazása  – az állás betöltése–, 
nyilvános pályázat útján történjék! 

14–21-én Buda- Csillebérc: Nemzet-
közi Magyar Néptánctábor és Tánc-
találkozó

27-én AuMÉ Lesz-e Szerbia elleni 
hadjárat CsE.: A szláv nacionalizmu-
son omlott össze a nemzetköziség, a 
Nyugat politikusainak nagy álma. 

Összegezésül
Antall József kormányfŒ beszédé-

ben megerŒsítette, hogy  a magyar 
kormány kötelessége a haza határain 
túl élŒ magyarokért felelŒsséget vál-
lalni. 

Csoóri Sándor nagyhatású elnöki 
beszámolója pedig fölért egy törté-
nelmi esszével, amelyben a nemzet 
sorskérdéseit és az MVSz új legiti-
mációját, feladatait találóan, a mo-
zaik-nemzet eszméje jegyében vázol-
ta föl. 

November 
10–11-én A Magyarországra látoga-

tó Borisz Jelcin az Országgyûlésben 
elmondott beszédében bocsánatot 
kért a magyar néptŒl az 1956-os be-
avatkozás miatt. 

December 
1-én a Világszövetség c. MVSZ lap 

életút interjúkat közöl elnökségi 
tagokról. Ennek során életút interjú-
ban mutatkozik be a Világszövetség 
elnökségének az ötödik kontinensrŒl 
választott tagja Kardos Béla. (Auszt-
ráliai jelentés, Domonkos László) 

2-án Magyar–szlovén alapszerzŒdés 
aláírása. 

10-én AuMÉ Magyarveszély és a 
Nagy Szlovák Birodalom CsE.:  Tér-
ségen kívüli nagyhatalmi beavatkozás 
hozta létre a jelenlegi határokat, 
kétszer is, e század elsŒ felében.

15-én a Világszövetség c. MVSz lap 
10. (évzáró) száma – a Karácsonykor 
induló Duna TV igézetében fogant –, 
külön melléklettel köszönti olvasóit

16-án Magyar–horvát alapszerzŒdés 
aláírása Budapesten.

24-én a Duna Televízió II. János 
Pál pápa  áldó szavai közvetítésével –
mostoha körülmények közepette – 
megkezdte adását.  Igazi karácsonyi 
ajándék ez a magyar nemzetnek. Az 
elsŒ adásnapon Antall József és 
Göncz Árpád is köszöntötte a nézŒ-
ket. 

AuMÉ Újévi gondolatok CsE.: Itt 
már nem is az a fŒ probléma, hogy 
nem állították elŒ a bûnösöket, hanem 
az, hogy megmaradhattak mindazok-
ban a pozíciókban, amiken keresztül 
a népet nyúzták négy évtizeden át.

A régi úton új lendülettel
Bakos István könyvének 1992 évi 

kronológiájából ide válogatott részek 
jól mutatják az esztendŒ során kö-
vetett utat, amelyre a decemberi 
rendkívüli közgyûlés ráterelte a Ma-
gyarok Világszövetségét. EldŒlt, hogy 
nem lesz a réginek a felszámolása, az 
újnak a megtervezése. Helyette  ígé-
ret született a szükséges átalakításra, 
majd valamikor, de most mindennél 
fontosabb a Magyarok III. Világkong-
resszusa megrendezése.

Mint valami mentŒŒvre kapaszko-
dott meg minden érdekelt fél, a kor-
mány is, a kongresszus gondolatában. 
Azonnal tele lett mindenkinek a két 
keze tennivalókkal. Csatlakozóan volt 
Természettudományos, Orvostudomá-
nyi, Filozófusok, Könyvtárosok, Írók, 
Építészek Találkozója, Anyanyelvi 
Konferencia, Cserkésznagytábor – a 
fŒbbeket említve.

Gondoljunk bele: a nemzeti érzés 
tavaszi virágzásának korszaka volt 
annak ellenében ami már elmúlt, és 
annak ellenében, ami még megma-
radt és újabb veszélyként jelentke-
zett letörni a nemzeti kibontakozást, a 
nemzeti elkötelezettség kormányát.

 (Folytatjuk.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016.november 20-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

Bocskaiban
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

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. november 20-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. november 20-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 november 20-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

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

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport 

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

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján
2016. november 20-án de. 11.30 órától Istentisztelet

és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 

vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

Stiletto Sisters
Melbourne kedvenc leányegyüttese, akik nemrégen a Melbourne-i Recital Centerben 

teltháznak játszottak. Szerepelni fognak november 27-én, vasárnap délután, a Magyar Ízek 
Vásárán. Csutoros Remény (hegedûn) és társai szórakoztatják kedves vendégeinket, 
közismert magyar és más nosztalgikus számokkal. 



 2016. november 17.                                             MAGYAR ÉLET                                                          11. oldal  

Meghalt Kocsis Zoltán

Álom a szabadságrólAzon a hatvan évvel ezelôtti novem-
ber 4-én nem ért véget a forradalom. 
Csak az öröm, a felszabadultság. A 
remény is csak lassan, napok múlva 
szállt el, s ahogy lenni szokott, a lelkek 
titkos zugaiban meg is ült, mint a köd 
ôszi erdô alján. Hátha mégis! A re-
mény csak a falhoz állítás után, a sor-
tûz távoli hangjaival illant el, amikor a 
töltények megcsípték a srácok hátát, 
akik bizonytalan tekintettel összeros-
kadtak. Vagy az akasztófa elôtt, szem-
benézve a bitófával, melynek látványa 
mázsás sóhajjal nehezedett a lélekre. 
November 4-én még ezrek harcoltak, 
aztán százak, míg végül nem maradt 
senki. Akkor a fegyver helyett harcolt 
az emlékezet. Harcolt a sztrájkoló 
munkás, a tüntetô tömeg, a lázasan 
röpiratot körmölô író, az iskolában 
suttogó diák, a templomban igét hir-
detô pap, a börtönbe zárt rab, lázadt a 
lelkiismeret, a szabadságvágy, a haza-
szeretet, az igazság. Egy sóhajnyi 
remény tényleg maradt, hiszen láttuk 
a mi kedvünkért ledôlni a bálványt.

November 4-e vasárnapra esett. Az 
emberek szombat este mély, nyugodt 
alvásra vágytak. Félelem és meghu-
nyászkodás nélkül. Mint akik jól vé-
gezték dolgukat. Forradalmat csinál-
tak. Ha csak a gangon is, ha csak a 
parlamentben is, ha csak gondolatban 
is. Ott voltak helyettük a Corvin kö-
ziek, a Széna tériek, a felkelôk. Annyi 
minden történt két hét alatt. Annyi 
minden történt két évtized alatt. 
Felfoghatatlan körforgás, panoptikum, 
útvesztô, mint egykoron az angolpark-
ban. Csak valódi veszélyekkel, lélekbe 
hatoló félelemmel, rettegéssel. Hábo-
rútól, megszállóktól, nyilas és kommu-
nista bûnszövetkezettôl, kivégzôosz-
tagtól, Gestapótól, ÁVO-tól, kitelepí-
téstôl, internálástól, kulák listától, sza-

botázstól, saját önbecsülésünk elvesz-
tésétôl, a megaláztatástól.

Ezen az éjszakán Budapest csak alud-
ni szeretett volna. Álmodni is. Arról, 
hogy a rémségeknek vége. Nem hal-
latszik a halálra menendôk szava: -– 
Isten veletek! Eltûnnek a félelmetes 
árnyak. Hazamennek az oroszok, vi-
szik magukkal papírmasé figuráikat 
is, Rákosi „édesapánkat”, Gerô „hídve-
rônket”, viszik a „proletariátus öklét”, 
az egész ávós bagázst. De ha nem kell 
nekik, majd megkapják, ami jár.

A szép álom után itt a vasárnap, aztán 
hozzáfoghatunk a saját országunk új-
jáépítéséhez. Eltakaríthatjuk megint a 
romokat. Eltemethetjük illôen a halot-
tainkat. Beindíthatjuk a gyárakat, elin-
díthatjuk a villamosokat. Megkezdhet-
jük a tanítást, összegyûjthetjük az el-
múlt rémálom és a gyôztes forradalom 
emlékeit. A ledöntött ezernyi szovjet 
emlékmûvet berakhatjuk egy nagy 
udvarba, odavisszük Sztálin, Lenin, 
Marx meg az összes világboldogító 
megmaradt szobrait, emléktábláit, 
szónoklatait, dalait, verseit, indulóit, 
festményeit. Lesz majd ott egy épület, 
abban tároljuk a gyûlöletet, kicsinyes-
séget, hatalomvágyat, a szolgaságot, 
megalázkodást, a vamzer stílust, a hó-
hérok tekintetét, az akasztásra jegyet 
vásárlók kaján vigyorát, a halálra 
koccintók poharait, a meglett paraszt-
embereket megpofozó nyikhajok 
magabiztosságát, az osztályharcot, a 
proletárdiktatúrát meg a világforradal-
mat is.

Igen, hétfôn újrakezdjük. Van benne 
gyakorlatunk. Ezt a szabadságot mi 
vívtuk ki. Nem alku, nem kiegyezés 
eredménye! Nem is kívülrôl kaptuk. 

Nem is szerencse ajándéka. Vérrel fi-
zettünk. Olyat tettünk, amit csak na-
gyon rég. Megrengettünk egy konti-
nensnyi politikai-katonai struktúrát. 
Azt hittük, csak a kommunista világ-
birodalmat, meg a szocialista rend-
szert. Abba az épületbe ott az udvaron 
betuszkoltuk volna a szovjet birodal-
mat. Sôt: begyömöszöltük volna az 
egész bolygó politikai rendszerét, amit 
a második világháború utáni status 
quó nak szokás nevezni. Nem sikerült, 
nem fértek be. Mint 1849-ben sem. De 
beleremegtek!

November 3-án este az emberek ki-
merültek voltak. Két hete nem alud-
tak. Harcoltak, rádiót hallgattak, éle-
lem után futkostak, szeretteiket keres-
ték, a szabadsággal ismerkedtek. Volt, 
aki bosszút forralt, akadt, aki a zava-
rosban halászott, mások menekülésre 
gondoltak. A bíboros hangja szom-
baton a rádióban megnyugtatóan szólt. 
Velünk az Isten! A Szabad Európából 
az harsogott, hogy velünk a világ! Ve-
lünk van Amerika! Akkor este úgy 
hajthatta párnára a fejét szinte kábul-
tan az ország, hogy végre kimennek az 
oroszok, szabadok leszünk.

A remény még élt november 4-én 
hajnalban is. Igaz, a vitrinben össze-
zördültek a porcelánfigurák, a csillár 
is táncolt. Tüzérségi tûz, légi erô és 
soha nem látott páncélosok százai 
támadták meg Budapestet. A remény 
még élt a pincében is. Vajon mikor 
váltotta fel a bizakodást a remény-
telenség? Mikor lényegült át az élet 
túléléssé? Vajon mikor mondtunk le, 
és lemondtunk-e egyáltalán a szabad-
ságról? Befért-e abba az udvari házba 
legalább a magyar fiókkommunisták 

uralma?
November 4-én nem ért véget a for-

radalom. Kiszökött ugyan a szovjet 
megszállás, meg a status quo is, de 
már nem menekült. Ország-világ elôtt 
kiderült: kibújhatnak még, de be is 
zárhatóak. A remény visszavonult, de-
cember után egyre mélyebb zugokba, 
talán volt, aki el is vesztette. De 
ártatlan illatokban, színekben, ízekben, 
álmokban, gondolatokban, szavakban, 
tekintetekben élt tovább. És nem hi-
ába. A forradalom gyôzött, mert min-
den mélyen emberi és égi szellemiségû 
forradalom gyôz, és minden hamis 
elbukik.

A mi szabadságharcunk préda volt 
egy emberöltôn át. Ma sincs bizton-
ságban, ha nem elég erôs a szabad-
ságvágyunk. Meglehet, nem ugyanazt 
értjük szabadságon. Huszonhét éve 
nem fegyverrel harcoltuk ki a joga-
inkat. Lehet, emiatt egyesek azt képze-
lik, nem is vagyunk jogosultak rá, nem 
is érdemeljük meg. Mintha valakinek 
meg kellene köszönnünk a szabadsá-
gunkat. A „felszabadítóknak”. Érde-
kes, hogy mostanában mintha ugyana-
zok köszöngetnék a Szovjetuniónak 
(1945-ben), az USA-nak (1989-ben), sôt 
az Európai Uniónak (2004-ben). Eszük-
be sem jut, hogy a szabadság nekünk 
jár, mert magunk harcoltuk ki. Mert 
érdemesek vagyunk rá. A forradalom 
mártírjainak jussán. A nemzet egy 
kontinuitás. Bennünk lüktet minden 
pillanat: a nagyszerû is, és az elrontott 
is. S hogy érezzük, mennyivel több a 
nagyszerû pillanat, ahhoz még csak 
magyarnak sem kell lenni.

Vannak, akik ezt nem értik. Nekik 
nap mint nap el kell mondanunk, hogy 
élni, s nem csak túlélni akarunk, halni 
pedig csak akkor, ha úgy rendeltetett. 
Megôriznénk kultúránkat, mert érté-

kesnek, sôt pótolhatatlannak tartjuk. 
Nem könnyû feladat. Naponta vetnek 
be ellenünk légierôt, tüzérséget, soha 
nem látott fegyvereket. Gumilöve-
déket, magyar zászlót taposó csizmát, 
lovasattakot, vaskordont, szellemi vas-
függönyt, gyûlöletmédiumokat, még 
szellemességet, sôt igazságot is, de azt 
csak nagyon ritkán. Talán mert az 
igazságok kis felhôcskéit könnyen 
visszafújhatja a szél, s árnyékot azok-
ra vetnek, akik visszaélnének velük.

Nagy a felelôssége mindenkinek, aki 
a forradalom örökösének tartja magát. 
Az ünneplés szép dolog. De még szebb 
a forradalmi célok megvalósítása. 
Nincs két oldala az igazságnak. Hatvan 
éve Budapesten a feldobott érme az 
igazság lapjára esett. Ritka az ilyen 
kegyes pillanat az emberiség történe-
tében. A vonalra hulló érme fémbe 
fogott szellem: egyik oldalán az igaz-
ság, másikon a hazugság. Az érme 
általában a levegôben pörög, ezért 
nem látjuk biztosan, mi az igaz, mi a 
hazug, s ha sokáig bámuljuk –-- egy 
életen át --–, összemosódnak a kör-
vonalak.

November 4-én nem ért véget a for-
radalom. Az elôzô este nyomtatott 
lapokban benne volt, hogy a Fehér Ház 
külügyi szóvivôje Washingtonban 
illetékes körök elôtt kijelentette: nem 
tudnak arról, hogy szovjet csapatok 
határozott formában meg akarnák 
szállni Magyarországot. A szovjet tá-
madás 4.15-kor mégis elindult Buda-
pest ellen. Észlelésekor a rádióból 
Schubert: Ave Maria címû imája szólt: 
„Óvd meg népedet, óvd meg hazán-
kat!” A szabadság simogató álmából 
ébredtünk, s átcsempésztük minden 
határon.

Szerencsés Károly
A szerzô történész

64 éves korában elhunyt Kocsis 
Zoltán Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas karmester, zongoramûvész és 
zeneszerzô, a Nemzeti Filharmoni-
kusok fô-zeneigazgatója.

A halálhírt Balog Zoltán, az emberi 
erôforrások minisztere jelentte meg a 
Facebookon, majd a Nemzeti Filhar-
monikusok is megerôsítették a hírt.

 „A Nemzeti Filharmonikusok mély 
gyásszal tudatják, hogy Kocsis Zoltán 
hosszú, méltósággal viselt betegsége 
után ma délután meghalt. A halála 
utáni ûr felmérhetetlen.” Temetésérôl 
késôbb intézkednek --- olvasható 
közleményükben. A Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar október közepén 
jelentette be, hogy Kocsis Zoltán le-
mondta külföldi hangversenykörútjait 
és hazai fellépéseinek nagy részét 
egészségi problémák miatt, mert or-
vosai néhány hónapos pihenést írtak 
elô számára. Kocsis Zoltán szeren-
csésen felépült súlyos szív- és aorta-
mûtétjébôl, a tôle megszokott intenzi-
tással vetette be magát munkája 
minden területén, mielôtt szervezete 
teljesen regenerálódott volna --- írták 
akkor.

Kocsis Zoltán több mint negyven 
éven át a magyar zenei élet egyik leg-
jelentôsebb és legsokoldalúbb egyéni-
sége volt, 1997 óta vezette Magyaror-
szág egyik vezetô szimfonikus 
zenekarát, a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekart.

1952. május 30-án született Budapes-
ten. Ötévesen kezdett zongorázni, 
tizenegy évesen lett a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközépiskola zon-
gora-zeneszerzés szakos növendéke, 
1968-tól a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 

Fôiskolán Kadosa Pál, Kurtág 
György és Rados Ferenc tanítványa 
volt. Karrierje 1970-ben a Magyar 
Rádió országos Beethoven-zongora-
versenyének megnyerésével indult, a 
zenei életbe Ránki Dezsôvel együtt 
robbantak be. 1973-ban egyszerre 
végeztek a fôiskolán, mindketten itt 
lettek tanársegédek, majd adjunktu-
sok, 1979-tôl pedig docensek. A két 
fiatal zongoramûvész 1973-ban egy-
szerre kapott Liszt Ferenc-díjat, öt 
évvel késôbb Kossuth-díjat, 1984-ben 
érdemes mûvész címet, 1988-ban 
Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjat, és 
1990-ben ugyanabban az évben lettek 
kiváló mûvészek. Pályájuk párhuza-
mos szakaszában több közös, ritkaság-
számba menô lemezfelvételt készítet-
tek, köztük Mozart összes 
zongoraszonátáját négy kézre, vagy 
Mozart, Ravel és Brahms kétzongorás 

darabjait.
Kocsis Zoltán számtalan koncert-

meghívást kapott a világ minden tá-
járól. Adott közös koncertet Franciaor-
szágban Szvjatoszlav Richterrel, 
huszonöt évesen már a világ szinte 
valamennyi jelentôs zenekarával fel-
lépett, és a legkiválóbb karmesterekkel 
dolgozott együtt.

1983-ban Fischer Ivánnal megalapí-
totta a Budapesti Fesztiválzenekart, 
1987 óta karmesterként is fellépett. 
1992-ben a BFZ mûvészeti vezetôje, 
majd elsô vendégkarmestere, szólis-
tája és kamarazenésze lett. Bartók 
Béla zongorára és zenekarra írt mûve-
inek Fischer Ivánnal és a Fesztivá-
lzenekarral készült felvételeiért Edi-
son-díjat kapott, Debussy lemezéért 
Gramophon-díjat és az Év hangszeres 
felvétele díját nyerte el. 1997 óta a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar fô-

zeneigazgatója volt. 2012-ben súlyos, 
életmentô mûtéten esett át. 

Legendásan híres volt tiszta, precíz 
zongorajátékáról. Képes volt a legvir-
tuózabb megoldásokra is, drámai han-
gulatteremtô képessége mély nyomo-
kat hagyott közönségében.

Az 1970-es években létrejött zene-
szerzôi csoport tagjaként egy, a hagyo-
mányoktól független zenei nyelv kia-
lakítására törekedett, s egyik alapítója 
volt a kortárs zenei közéletet alaposan 
felkavaró Új Zenei Stúdiónak. Szerzett 
darabokat a nemzetközi muzsikusokból 
álló, világhírû kortárs zenei formáció, 
az Ensemble Modern számára is. Kü-
lönbözô zenei stílusokban való jártas-
ságát bizonyítja Kiskarácsony, nagy-
karácsony címû mûve, amelyben az 
ismert karácsonyi dalt 47 variációban, 
a zenetörténet különbözô stíluskor-
szakait szemléltetve dolgozta fel. Je-
lentôs mennyiségû, mintegy 140 zene-
kari hangszerelést, illetve zongorára 
való átdolgozást is készített Bach, 
Haydn, Johann Strauss, Dvorák, De-
bussy, Ravel, Rachmaninov, Wagner, 
Enescu, Bartók és Kodály mûveibôl. 
Nevéhez fûzôdik Arnold Schönberg 
Mózes és Áron címû operájának 2009-
es magyarországi ôsbemutatója Mis-
kolcon. A darabot egy évvel késôbb a 
budapesti Mûvészetek Palotájában is 
elôadták, erre az alkalomra --- világ-
premierként --- az osztrák zeneszerzô 
vázlatainak felhasználásával megkom-
ponálta a mû harmadik felvonását.
Bartók Béla mûveinek avatott tol-

mácsolója, kivételes súlyú letétemé-
nyese volt. Ô volt a mûvészeti vezetôje 
a 2006-ban útjára indított Bartók Új 
Sorozatnak, amelyben a múlt század 

egyik legjelentôsebb zeneszerzôjének 
mûvei jelennek meg harmincegy le-
mezen, a zeneszerzôi szándékokat a 
legmesszebbmenôkig figyelembe ve-
vô, hiteles elôadásban.

2004 januárjában a cannes-i Midem 
fesztiválon életmûdíjat kapott, és át-
vehette a francia mûvészeti érdem-
rend lovagi fokozatát. 2005-ben má-
sodszor is Kossuth-díjjal tüntették ki. 
Bartók Béla születésének 125. évfor-
dulóján másodszor is megkapta a Bar-
tók-Pásztory díjat, 2007-ben a magyar 
kultúra követe lett, s jubileumi Prima 
Primissima díjjal is kitüntették. 2012-
ben Corvin-lánc kitüntetésben része-
sült, idén májusban vehette át a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság Fair Play 
bizottsága által megítélt Fair Play-
díjat. Az elôadómûvészek közül elsô-
ként ô lett a Széchenyi Irodalmi és 
Mûvészeti Akadémia rendes tagja.

A világhírû zongoramûvész a Nem-
zetközi Gyermekmentô Szolgálat tag-
ja és támogatója volt, 1990 óta minden 
évben születésnapján koncertet adott 
a szervezet javára, amelynek bevéte-
leit a szolgálat javára ajánlotta fel.
Kocsis Zoltán azt vallotta: „Az örök-

érvényûségre kell törekedni, nem a 
véglegességre. Arra, hogy az adott pil-
lanatban a lehetô legôszintébben és 
leghitelesebben átadhassuk a közön-
ség számára azt az élményt, amely a 
mûvel való elsô találkozáskor és a 
darabbal foglalkozás során folyamato-
san ér bennünket.” Úgy vélte, a szavak 
elvesztették súlyukat, csak tettekkel 
lehet példát mutatni, hogy azután 
erônktôl és tehetségünktôl függôen 
icipicit igazíthassunk a világon.
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harcról beszélünk, amelynek a túlélôi 
még ma is itt laknak velünk, és a lel-
kükben még ma is elevenen élnek az 
akkori események. Remélem, soha 
nem fogom igazán átérezni azt, amit 
nekik kellett. Mert ôk nem kaland-
vágyból, vagy a jobb élet reményében 
jöttek el otthonról. Az életüket men-
tették.

Felemelték szavukat egy olyan rend-
szer ellen, amit mi már nem ismerhet-
tünk, és ez nagyrészt nekik köszönhe-
tô.

Hatvan évvel a véres események 
után csodás napsütésre ébredtünk az 
ausztrál nagyvárosban. Az Osmond 
Terrace-on található Magyar Klubban 
már kora délelôtt elkezdôdtek az ün-
nepi elôkészületek. A nagyteremben 
felállították a paravánokat, zászlótar-
tókat, mécseseket...A több évtizetes 
múlttal rendelkezô épület elôtt pedig 
kopjafa avatásra érkeztek a vendégek 
már jóval az ünnepség elôtt. Mindenki 
szemében lehetett látni, hogy izgatott 
volt, ez az alkalom más volt, mint a 
többi.

A szép számmal megjelent emléke-
zôket Nt. Szabó Attila református 

lelkész, a Dél-Ausztráliai Magyar 
Egyesületek Szövetségének (DA-
MESZ) elnöke köszöntötte. Kiemelte, 
hogy ez a kopjafa jelképezi az ösz-
szetartást, hiszen nyolc szervezet 
együtt állította a dél-ausztráliai 
magyarok nevében.

A Magyarországon készült csodás 
alkotást Tóth Katalin, tiszteletbeli 
konzul avatta fel. Mint mondta, fontos 
cél az, hogy ez a kopjafa emlékeztesse 
az itt élô magyarokat az összetarto-
zásra, és arra, hogy a szabadságért 
mindig kell küzdeni, de ez a küzdelem 
sosem hiábavaló.

Az ünnepségen beszédet mondott 
Steven Marshall, a Liberális párt 
norwoodi képviselôje. Örömét fejezte 
ki, hogy Norwoodban,a Magyar Klub 
épülete elôtt egy olyan szép, méltóság-
teljes Emlékmû áll a forradalomra 
emlékezteve, --- amit minden járókelô 
megcsodálhat....

Egy korabeli elôadást is megcsodál-
hattak a résztvevôk, melyet a Dél-
Ausztráliai Magyar Egyesületek Szö-
vetségének korábbi elnöke, Wetherell 
Ildikó rendezett. A megható elôadás 
alatt eredeti 56-os képeket, rövidfil-

Az igazi 56
(Kopjafaavatás Adelaideben)

Ôszintén megmondom, nem sokat 
tudtam ’56-ról. Hogy miért? Ennek 
igen egyszerû oka van. Nem tanították. 
Illetve tanították, de nagyon felüle-
tesen még Magyarországon az általá-
nos iskolában. Aztán a gimnáziumban 
éppen érettségi elôtt értünk el 56-hoz, 
akkor meg azért nem volt rá idô. Én 
még abban a generációban nôttem fel, 
akik nem sokat hallottunk a pár évti-
zeddel korábbi eseményekrôl. A ju-
goszláv háború utóhangja és az EU-s 
csatlakozás jobban mozgatta a fantá-
ziánkat.

Az élet úgy hozta, hogy 2009-ben az 
észak-amerikai Clevelandba költöz-
hettem feleségemmel, aki ott kapott 
munkát. Nem sokat tudtam a városról, 
csak annyit, hogy sokan oda menekül-
tek 1956-57-ben. Persze ott is laktak 
„Nagyamerikások”, és 45-ösök, de 
kifejezetten sok 56-os forradalmár ke-
rült oda menekültként.

Aztán 2016. új szelet hozott, és Ade-
laide-be költöztünk, ahol ugyancsak 
nagyon sokan élnek azok közül, akik 
kénytelenek voltak elhagyni otthonu-
kat egy szál bôrönddel vagy anélkül.

A sok beszélgetés, interjú, majd utá-
na a kutató munka tette számomra 
nagyon izgalmassá ’56-ot. Egy olyan 

meket vetítettek a háttérben. Az ün-
nepi ebédrôl idén is a Magyar Klub 
konyhája gondoskodott.

Sokat emlegetjük az összefogás, ösz-
szetartás kifejezéseket, ám néha meg-
feledkezünk a valódi jelentésérôl. 
Azok, akik 1956-ban harcoltak, egy 
percig nem gondolkoztak azon, hogy 
kiálljanak-e saját népükért. Nem szá-
mított az, hogy ki, milyen pozícióban 
volt. Az volt a fontos, hogy mit érzett a 
lelkében. Talán jó lenne errôl nem 
megfeledkezni, különösen távol a ha-
zától...

Czár László  
Magyar Közösségi Rádió Adelaide
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Erre a fô kommunikációs szerepre 
készült az Ausztráliába induló Szepesi 
György is. 

Rajta kívül összesen egy magyar 
újságíró, Feleki László utazott el a 
távoli kontinensre. A hazai sport-
irányítás az utolsó pillanatban két 
tudósítót és három sportvezetôt – 
társadalmi nyomásra – levett az 
utazók listájáról. A sportvezetôk közül 
Kutas István, Sebes Gusztáv és Kelen 
Béla nem indulhatott el Melbourne-be. 
Azt viszont nem sikerült kiderítenem, 
ki volt az itthon hagyott két újságíró.
Sokan el sem akartak utazni az 

olimpiára 
Voltak olyan sportolók, akik a for-

radalmi események hatására nem 
akartak elutazni Ausztráliába. Az 
1952-es helsinki játékok egyik 
aranyérmese, Székely Éva is a Sza-
badság-hegyi edzôtáborban készült, 
miközben az akkor két és fél éves 
lánya odalent, a szétlôtt belvárosban 
maradt. A magyar sportvezetôk nyo-
matékosan közölték a versenyzôkkel, 
hogy minden körülmények között el 
kell repülniük Ausztráliába. 

Székely Éva a 200 méteres nôi mell-
úszásban ezüstérmet szerzett a mel-
bourne-i olimpián. Egész ausztráliai 
tartózkodása alatt az járt a fejében, mi 
van a lányával, Gyarmati Andreával. 

1956. október 25-én a magyar 
sportolók autóbusszal Prágába in-
dultak, majd onnan két részletben 
utaztak tovább Ausztráliába. Amikor 
négynapos, többszöri leszállással meg-
szakított repülést követôen megér-
keztek az olimpia városába, a helyi 
magyarok karjukon gyászszalaggal, a 
Himnuszt énekelve fogadták a kül-
döttséget. 

A sportolók ekkor tudták meg, hogy 
Magyarországon a forradalmat vérbe 
fojtották. 

A hetekkel késôbbi hazatéréskor Szé-
kely megnyugodva konstatálhatta, 
hogy a lányának nem esett baja. Bár 
1956 decemberében Budapest romok-
ban hevert, az élet akkor már kezdett 

visszazökkenni a normális kerékvá-
gásba. 

Elvtársak... menjetek haza
Amikor a kilencvenes évek közepén a 

világ egyik leghíresebb atlétaedzôjé-
vel, Iglói Mihállyal találkoztam, a 
kiváló tréner azt mondta, hogy kez-
detben eszébe sem jutott a disszidálás 
lehetôsége. Mire azonban a magyar 
sportolók a végtelennek tûnô utazás 
után megérkeztek Melbourne-be, már 
többek fejében megfordult, hogy nem 
akarnak hazatérni. Ehhez tudni kell, 
hogy a Magyarországról érkezô hírek 
rendkívül lassan csordogáltak az 
ötödik kontinens felé. A következô 
tizenkét napban a fejekben óriásira 
nôtt a zûrzavar, miközben a magyarok 
életük legfontosabb versenyére 
készülôdtek. Képzeljük csak el: az 
olimpikonok majdnem két hétig csak 
edzettek Ausztráliában, és eközben 
fogalmuk sem volt arról, mi a helyzet 
Magyarországon. A legtöbben az idô-
közben Melbourne-be érkezett Szepesi 
Györgyöt kérdezték, abban bízva, 
hogy a riporter folyamatos kapcsolat-
ban áll Budapesttel. Csalódniuk 
kellett. 

Ráadásul Szepesi igen zaklatott ál-
lapotban ült fel Bécsben a repü-
lôgépre. 

Hogy az ô történetét megértsük, 
idézzük most fel 1956. október 23-át. 
Szepesi György ezen a napon délután 
csak rendkívüli nehézségek árán tu-
dott bejutni a Magyar Rádió épületébe. 
Amikor végre beért, az akkori elnök, 
Benke Valéria magához kérette. Ben-
ke azt találta ki, hogy szereljenek fel 
mikrofont a Bródy Sándor utcai 
fôbejárat fölötti erkélyre. 

Az elnöknô arra gondolt, hogy az 
egész országban népszerû sport-
riporter le tudja csillapítani a forrongó 
tömeget. A rádió akkori technikusa, 
Hübel Mátyás kivitte a kábeleket, 
majd megjelent az erkélyen Szepesi. 
Az elsô szava az elvtársak volt. 

(Folytajuk)

elvonulás teljes rendje biztosításának 
érdekében tartózkodjék minden pro-
vokatív, zavaró vagy ellenséges csele-
kedettôl, hogy így is hozzájáruljon a 
szovjet csapatok kivonulásához. Nagy 
Imre, a Minisztertanács elnöke.”
A forradalom alatt kulcsszerepbe 

került a Magyar Rádió
Amikor a cikk megírására készültem, 

felidéztem azokat az interjúkat, 
amelyeket 1995-ben, fiatal rádiós ri-
porterként ebben a témában készí-
tettem. Az 1956-os forradalom ideje 
alatt a rádió volt az egyetlen, az ese-
ményekrôl folyamatosan beszámoló 
médium. Összekötô kapocs lett a for-
radalom irányítói és a hétköznapi em-
berek között. Nagy Imre elhíresült 
november 4-i rádióbeszédét például a 
Parlament épületében felépített stú-
dióból intézte a néphez. 

A forradalom leverését követôen az 
ország új vezetése is a rádiót használta 
legfôbb kommunikációs eszközként. 

Néma csend borult a 
melbourne-i olimpiára
Az 1952-ben, Helsinkiben megren-

dezett nyári olimpiai játékokat a Ma-
gyar Rádió élôben közvetítette. Három 
évvel késôbb, 1955-ben a rádió meg-
kezdte az 1956-os melbourne-i olimpia 
közvetítésének elôkészítését. Az 1956. 
november 22-én kezdôdô ötkarikás 
játékokra Szepesi György utazott el. 
Innentôl kezdve csend borult az 
olimpiára. Melbourne-bôl ugyanis 
egyetlen hang sem jutott el a magyar 
rádió hallgatóihoz. Szepesi az olimpia 
elsô négy napján mindent közvetített, 
de összefoglalóira a Magyar Rádió 
akkori vezetése nem tartott igényt. 

Egy elhallgatott olimpia 
története – hatvan év távlatából. 
Emlékszem, mennyi követ mozgat-

tam meg, hátha találunk valamilyen 
eredeti hangfelvételt a Melbourne-ben 
megrendezett játékokról. Több éven 
keresztül kutakodtunk az akkor még 
Bródy Sándor utcában székelô rádió 
hangarchívumában. 

Semmit sem találtunk.
Miközben a forradalom eseményei-

nek hangdokumentumai közül jó 
néhány megmaradt az utókornak. Így 
ebben a történetben csak azokra az 
emlékekre hagyatkozhattunk, ame-
lyeket az egykori szemtanúk, az 
olimpián jártak meséltek el nekünk. 

„Kedves hallgatóink! A pontos idô 16 
óra 42 perc. Felolvassuk Nagy Imre, a 
Minisztertanács elnöke üzenetét a 

magyar néphez.
Magyar testvéreim! Tudatom vele-

tek, hogy a Kormány kezdeményezésé-
re a szovjet hadsereg csapatainak ki-
vonulása megkezdôdött. Minden 
hatóság, az ország minden polgára az 

Elbúcsúzott a jó öreg 
stadion

A Vasas-Videoton NB I.-es bajnoki 
rangadóval búcsúztatták szombat este 
a „jó öreg” Illovszky Stadiont. A 
szurkolók talán nem is csak azért 
jöttek ki a stadionba, hogy a táblázatot 
vezetô kedvencüknek szurkoljanak, 
hanem hogy egy fôhajtással 
búcsúzzanak vagy a lefújást követôen 
valamilyen ereklyével távozzanak. 

A mérkôzés elôtt Markovits László 
klubelnök és a labdarúgó-szakosztály 
vezetôi köszöntötték a korábbi Magyar 
(Népköztársasági) Kupa-gyôztes és a 
bajnokságban érmet szerzô csapatok 
tagjait. A klubelnök velünk is 
megosztott néhány gondolatot: „Azt 
hiszem, sikerült méltósággal és 
szeretettel elköszönni az Illovszky 
Stadiontól. Örülök, hogy a korábbi 
bajnoki érmes és kupagyôztes 
labdarúgó legendáink közül szép 
számmal személyesen is jelen tudtak 
lenni az eseményen. Kiemelném még 
a Vasas-függôk nagy létszámú 
jelenlétét, vagyis a drukkolást is, mert 
az felemelô volt, ahogy minden 
szurkoló hozzáállt ehhez az ünnephez. 
Azt hiszem, mindezek jól mutatják a 
Vasas-család összetartozását.” A 
stadion bontási folyamata már ezen a 
héten megkezdôdik. 2017 tavaszától 
jöhet a kivitelezés, hogy 2018 év elején 
átadhassák az új Illovszky Stadiont. 

A lelátón a legendák csapatából két-
három remek tizenegyet nyugodtan 
pályára lehetett volna küldeni. Olyan 
korábbi kedvencek, mint Tamás 
Gyula, Lakinger Lajos, Tóth Bálint, 
Ladinszky Attila, Komjáti András, 
Müller Sándor, Puskás Lajos, Ihász 
Kálmán, és hosszasan sorolhatnánk a 
neveket, is megtisztelték az 
eseményt.

Minden hazai szimpatizáns szorított a 
mai utódoknak, és hallatlan 
boldogsággal töltötte el a publikumot, 

Az olimpiai bajnok Székely Éva és kislánya, 
Gyarmati Andrea 1956-ban Budapesten

amikor Remili révén vezetést 
szereztek a Videoton ellen. Már a 
meccs hajrájánál tartottunk, amikor 
Müller Sándor, a hetvenes évek 
legendás középpályása egyszer csak 
felállt a VIP-páholyban, elköszönt a 
barátoktól, és elindult hazafelé. Azért 
nekünk mondott néhány mondatot: 
„Kabalából megyek el, mert ha nem 
nézem végig, akkor lehet, hogy még 
meg is nyerik az utódok a rangadót. 
(Mint tudjuk, „maradhatott volna”, a 
Videoton egyenlített – a szerk.) Persze 
szomorú érzés, hogy ez a stadion, ahol 
a fiatalságunk jó részét töltöttük, és 
némi sikereket is elértünk, most majd 
munkagépek martaléka lesz. 
Remélem, hogy sokan megéljük, hogy 
2018 tavaszán újra itt legyünk az új 
stadion megnyitóján, és kívánom a 
mai utódoknak hogy ugyanannyi 
örömet szerezzenek az angyalföldi 
szurkolóknak, mint mi tettük.”

Vasas-Videoton FC 1-1, 
Mezôkövesd -MTK  1-0, 
Paks-Újpest 1-1, 
Gyirmót -VSC 1-2, 
Diósgyôr -FTC 2-3, 
Honvéd-Haladás 2-1, 

NB I 15. forduló
Meglepetésre hazai pályán vereséget 

szenvedett a Ferencváros a labdarúgó-
NB I 15. fordulójában.

A zöld-fehérek a Pakstól kaptak ki 2-
1-re.  Ez volt a két csapat kilencedik 
egymás elleni bajnoki mérkôzése a 
fôvárosban, és a tolnaiak most elôször 
tudtak gyôzni.

A Haladás–MTK mérkôzésen 
mindkét fél részérôl egy gól esett. A 
Videoton hazai pályán 4-0-ra ütötte ki 
az újonc Gyirmótot. A Debrecen–
Mezôkövesd, valamint a Honvéd–
Diósgyôr találkozón pedig nem 
született gól. A forduló 
zárómérkôzésén a listavezetô Vasas 2-
2-es döntetlent játszott az Újpest 
vendégeként. 

100 ezer rajongó 
búcsúztatta el Fa 

Nándorékat
Elrajtolt a Vendée Globe földkerülô 

vitorlásverseny mezônye, melynek 
tagja Fa Nándor a hazai építésû és 
fejlesztésû Spirit of Hungary nevû 
hajójával.

A világ legnehezebbnek tartott 
viadalán csúcsnak számító tíz ország 
29 hajósa vágott neki a több mint 40 
ezer kilométeres távnak.

A vasárnapi rajtot megelôzôen a 
franciaországi Les Sables d,Olonne 
partjánál egyesével érkeztek a hajók a 
dokkból a nyílt vízre, nagyjából száz-
ezer nézô köszöntette a versenyzôket, 
Fa Nándor a 13.-ként érkezett.

A magyar vitorlázó harmadik Vendée 
Globe-ján indul, a feladat egyedül egy 
60 lábas (18 méter) hajóval, kikötés és 
külsô segítség nélkül körbehajózni a 
bolygót. Az 1992-93-as menet során 
legjobb nem franciaként, az ötödik 
helyen ért célba 128 nap után. A 
rekordot a francia Francois Gabart 
tartja, aki a legutóbbi, 2012-13-as 
kiírást 78 nap 2 óra 16 perces idôvel 
nyerte meg.

Az a bizonyos Bródy Sándor utcai erkély, ahonnan Szepesi 
György megpróbált beszélni az egyre nagyobb tömeghez
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Indiai kenderbôl, 2. 
A szaglással a szagérzetet keltô anya-
gokkal, 3. Tiziano olasz reneszánsz 
festôt, 4. A teniszé, 5. valakinek a fia, 
6. Apokalipszis, 7. Lengyel Menyhért, 
8. 1petrovics sándor, 9. Punoknak, 10. 
Walter Scott skót romantikus írót és 
költôt.

E heti kérdéseink:
1. Melyik ország fôvárosa volt a 12-14 

században Veliko Tirnovo?
2. Melyik ország fôvárosa Kinshasa?
3. Ki írta A Medúza címû regényt?
4. Mit jelent magyarul a jeruzsálemi 

Getsemáne kert neve?
5. Melyik híres festô festette a legtôbb 

--- szám szerint   nyolcvanhat --- képet 
a Habsburgokról?

6. Melyik magyar afrikai-kutató hunyt 
el 1864-ben a mai Angolnában?

7. Ki volt az újszövetségi Erzsébet és 
zakariás fia?

8. Melyik országban található ma  
Szevasztopol kikötôvárosa?

9. Melyik romai császár halt meg 
Vindobonában, a mai Bécsben?

10. Ki volt a világirodalom legismer-
tebb nôgyûlölô írója? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Pistike hazamegy az iskolából. Azt 

mondja anyukájának:
--- Anya, van egy jó hírem, meg egy 

rossz hírem.
--- No, kisfiam, mi a jó hír?
--- Az, hogy leégett az iskola.
--- Jézusom, akkor mi lehet a rossz 

hír?
--- Hogy a tanároknak is sikerült 

kimenekülniük.
* * *

Télapó a szokásos éjjeli csomagosz-
togatása közben leereszkedik az egyik 
kéményen.

A ház úrnôje a kandallóval szemben, 
anyaszült meztelenûl az igazak álmát 
alussza.

A télapó egy ideig csak nézi-nézi, 
majd halkan megszólal.

--- Uramisten. Ha megteszem azt 
amit gondolok, elkárhozok és soha 
többé nem lehetek Télapó. Ha nem, 
akkor nem férek vissza a kéményen...

* * *
--- Miért nincs a fáknak szárnya?
--- ???
--- Mert akkor minden fa szállna.

* * *
A világtörténelem leghíresebb anyu-

kái:
--- Kolumbusz Kristóf anyja: „Nem 

érdekel mit fedeztél fel! Inkább tanulj 
meg írni!”

--- Michelangelo anyja: „Miért nem 
tudsz a falra firkálni, mint más nor-
mális gyerek?! Tudod te, milyen ro-
hadt nehéz ezt az irkafirkát lemosni a 
plafonról?”

--- Napóleon anyja: „Jól van, ha nem a 
zubbonyodban rejtegeted a bizonyítvá-
nyod, akkor mutasd a kezed!”

--- Abraham Lincoln anyja: „Már 
megint ez az idétlen cilinder? Miért 
nem tudsz te is egy baseball sapkát 
hordani, mint más, normális gyerek?”

--- Albert Einstein anyja: „Atyám, 
hogy nézel ki ezen a fényképen?! Nem 
tudtál volna valamit csinálni a hajad-
dal? Zselé, hajformázó hab, akármi?”

--- Thomas Alva Edison anyja: „Per-
sze, hogy büszke vagyok rád, hogy 
feltaláltad a villanykörtét! De most 
kapcsold le, és nyomás aludni!”

--- Petôfi anyja: „Méghogy kardozni, 
háborúzni?! Menj inkább a féleszû ha-
verjaiddal Ki nevet a végén-t ját-
szani!”

--- Arkhimédész anyja: „Persze, fizi-
ka, mi?! Ha még egyszer kifröcskölöd 
a vizet a kádból, úgy szájbaváglak, 
hogy attól koldulsz!”

* * *
Az utolsó tanítási napon a gyerekek 

ajándékot visznek a tanító néninek.
A virágboltos fia egy csokrot hoz, a 

cukrász kislánya egy tortát, majd az 
italboltos kisfia egy nagy dobozt, szé-
pen csomagolva.

A tanító néni megemeli, és látja, hogy 
valami szivárog belôle. Viccesen meg-
kóstol egy cseppet, és megkérdi:

--- Bor?
--- Nem --- feleli a fiú.
Újabb cseppet kóstol a tanító néni.
--- Pezsgô?
--- Nem.
--- Szabad a gazda! --- mondja a tanító 

--- Feladom; mi ez?
--- Kiskutya...

* * *
A szôke, a vörös és a barna hajú nô 

fogadnak, hogy ki a legjobb a mell-
úszásban.

Egyszerre startolnak a rajtkôrôl az 
uszodában, a barna és a vörös már ott 
állnak a másik oldalon, a szôke meg 
mindig úszik. fél óra múlva célba ér, ô 
is kimászik a vízbôl, és állati dühösen 
odaszól a másik kettônek:

Egyperces tudományNem vonják vissza a 
földönkívüliek leszállási tilalmát

A boráról híres Châteauneuf-du-Pa-
pe-ban az ufólázról híres 50-es évek-
ben hozták meg azt a rendeletet, 
amelyben megtiltják bármilyen föl-
dönkívüli jármû leszállását a városka 
határain belül. Most felmerült, hogy 
esetleg el kellene törölni a megle-
hetôsen bizarr tilalmat, de a jelenlegi 
polgármester a fenntartása mellett 
döntött.

Bár azt maga a jelenlegi polgármes-
ter, Claude Avril is elismeri, hogy a 
tilalom fenntartása nem sokkal több, 
mint egy hírverési trükk, ennek elle-
nére nem kívánja eltörölni a földönkí-
vülieket sújtó korlátozást, írja a Scien-
ce Alert.

Eddig soha senki sem bizonyította, 
hogy léteznek értelmes lények a Föl-
dön kívül bárhol az univerzumban. 
Akkor mégis honnan eredhet ez a 
különös szabályozás?
Egy állítólagos észlelés adhatta az 

ötletet
Ehhez egészen 1954-ig kell vissza-

menni. Az akkori polgármester, Lu-
cien Jeune az után léptette életbe a 
tilalmat, miután egy --– meg nem 
nevezett –-- személy arról számolt be, 
hogy Észak-Franciaországban látott 
két mélytengeri búvárra hasonlító ala-
kot, akik egy szivar alakú ufóból lép-
tek ki.

A polgármester rendeletében többek 
közt a következô áll: „Bármely repülô 
csészealjként vagy repülô szivarként 
ismert repülô szerkezet, amely a kö-
zösség területén landolna, azonnal 
ôrizetbe vétetik.”

»Elie Jeune, a néhai polgármester 
fia elmondta, hogy a tiltás ötletes mód-
szer volt, hogy felhívják a figyelmet a 
városra. Hiszen abban az idôben -– pár 
évvel a híres-hírhedt 1947-es roswelli 
eset után -– meglehetôsen gyakoriak 
voltak a földönkívüliek észlelésérôl 
szóló beszámolók.

Vadászgép 14 ezer hibával
Meddig digitalizálható a világ? A 

kérdésre Horváth Zoltán, az ELTE 
Informatikai Karának dékánja azt 
válaszolja: a folyamat elején tartunk. 
Ugyanakkor már most is olyannyira 
függünk az informatikától, hogy a 
rendszer bármilyen sérülése, hibája 
megbéníthatja életünket. A digitalizá-
cióról az Informatics Europe --– a 
felsôoktatási intézményeket, kutatóin-
tézeteket és ipari szereplôket tömörítô 
európai csúcsszervezet –-- budapesti 
éves konferenciáján beszéltek a részt-
vevôk.

Az átlagember a fizikát, a kémiát, a 
nyelvészetet mint tudományt könnyen 
elképzeli, de mit kezdjen az informa-
tikával?

 –-- Idônként a kollégák is elfeled-
keznek arról, hogy az informatika 
önálló tudományág, nem kizárólag 
olyan terület, amelynek a feladata a 
fizikusok, biológusok mérési eredmé-
nyeinek kisegítése –-- védi szakmáját 
Horváth Zoltán, az ELTE Informa-
tikai Karának dékánja, a  rendezvény 
egyik szervezôje. 

Az informatikai alapkutatás fejlôdése 
nélkül az egyre speciálisabb alkalma-
zási igényeket nem is lehetne kielé-
gíteni. Egy szoftverrel szemben elvá-
rás, hogy például a mérési eredmé-
nyekre az adott alkalmazási környe-
zetnek megfelelôen gyors válaszok 
érkezzenek. Egy másnapi meteoro-
lógiai elôrejelzés nem készülhet el 24 
óra alatt, egy óra alatt készen kell len-
nie, különben felesleges. Egy önjáró 
autó esetében az érzékelôk jelzésére 
adott számítógépes válasz ideje töre-
dékmásodpercben mérhetô –- külön-
ben összetörik az autó.

Meddig digitalizálható a világ?
 Horváth Zoltán meggyôzôdése, 

hogy ennek a folyamatnak az elején 
tartunk, miközben már ma is gyakorla-
tilag valamennyi szolgáltatás az infor-
matikára épül, napjainkban szinte 
nincs olyan termék vagy gyártási fo-
lyamat, amelyet nem szoftverek mû-
ködtetnek. Olyannyira függünk ettôl a 
világtól, hogy bármilyen sérülése, hi-
bája megbéníthatja életünket.

Képzeljük csak el, mi lenne a mobil-
 hálózat összeomlása esetén! --– ez a 
rendszer is hatalmas méretû szoftve-
rek támogatására épül. Ugyanakkor 
arra is van példa, hogy kevésbé tö-
kéletes programmal is mûködhet vala-
mi. Az egyik (vadász)repülôgép-típus-
ról a közelmúltban kimutatták, hogy 
programrendszerében 14 ezer hiba 
van; ennek ellenére repülnek vele. 
Természetesen ebbôl nem az követke-
zik, hogy ha így is felszállnak a gépek, 
nem kell befoltozni a biztonsági rése-
ket. Az informatika egyik legfontosabb 
feladata éppen a szoftverek tökélete-
sítése, a feltörhetetlen programok 
megalkotása, azaz a biztonság folya-
matos növelése.

Az ELTE Informatikai Karán rende-
zett rangos esemény, az Informatics 
Europe egyik fô témája, hogy a felsô-
oktatás miként felel meg a mind átfo-
góbb digitalizációnak. Az ELTE pro-
fesszora szerint napjainkban olyan 
informatikusok kellenek, akik sokfajta 
alkalmazási terület egyedi igényeinek 
is meg tudnak felelni. Emellett a többi 
szakmát is fel kell vértezni alapvetô 
informatikai készségekkel –- egyrészt 
azért, hogy képviselôik szót értsenek 
az informatikusokkal, másrészt azért, 

mert ezek a készségek a mai világban 
nélkülözhetetlenek.

A digitalizáció azonban nem vezethet 
oda –-- pedig néhány évvel ezelôtt 
sokan úgy gondolták –-, hogy a hús-vér 
egyetemi oktatók helyett gépek tanít-
ják majd a hallgatókat. A szerepük 
egyre nagyobb lesz, ám Horváth Zol-
tán úgy látja, vegyes oktatási rend-
szerre van szükség: bár a tanári je-
lenlét csökken, az online tanulás elô-
készítésében az oktató fontos szerepet 
játszik. Megfelelô tanári támogatás 
nélkül lehetetlen komoly eredménye-
ket elérni.

Miért vannak anyajegyeink?
A legtöbb ember legalább 10 anya-

jeggyel rendelkezik, de olyan is akad, 
akin akár 100 is lehet. Míg utóbbiak 
általában lassabban öregednek, és bô-
rük tovább megtartja feszességét, 
hajlamosabbak különbözô rákos meg-
betegedésekre is. Sokat tudunk már az 
anyajegyekrôl, azt viszont még mindig 
nem, hogy miért alakultak ki a bôrün-
kön, van-e valami célja a létezésük-
nek.

A magzatfejlôdés elsô 12 hetében 
megjelennek a melanociták, amelyek 
minden gerinces bôrében, szemében 
(az érhártyában), valamint egyéb szö-
vetekben (belsô fül, lágy agyhártya) 
megtalálhatók. Olyan sejtek, amelyek 
a melaninokat termelik. A melanociták 
normál esetben a természetes bôrszín 
kialakulásáért felelôsek.

Ha a bôrön egy gócpontban több 
melanocita gyûlik össze, mint amennyi 
az általános bôrszín megalkotásához 
szükséges, és ezek a környezô szöve-
tekhez kapcsolódnak, anyajegy jöhet 
létre. Az anyajegy kitüremkedhet a 
bôrbôl, vagy azzal egy szintben is kia-
lakulhat. Általában életünk elsô 20 
évében megjelenik az összes, de 
akadhat néhány, amely késôbb alakul 
ki.
40 év felett már igencsak ritka, 

hogy új anyajegye jöjjön létre vala-
kinek.

Az, hogy hol alakulnak ki, valószí-
nûleg genetikailag elôre meghatáro-
zott, és egyáltalán nem esetleges.

Egy anyajegy általános élettartama 
nagyjából 50 év. Alapvetôen hasonló a 
színük, mint a bôrnek, de napfény 
hatására a melanociták több melanint 
termelnek, ezért az anyajegy elsötéte-
dik. Az évtizedek alatt újra visszahal-
ványodik, majd beleolvad a bôrbe, és 
eltûnik.

A populáció tíz százalékának van 
úgynevezett dysplasiás, vagyis atípu-
sos anyajegye, amelynek alakja sza-
bálytalan, többféle színû részbôl áll 
(fekete, sötét-, világosbarna, vörös, ró-
zsaszín), benne jobban és kevésbé tö-
mött tapintatú területek különíthetôk 
el. Ezek az élet során fokozatosan ala-
kulnak ki, leggyakrabban pubertás 
vagy fiatal felnôttkorban. A melanóma 
szempontjából fokozott kockázatot je-
lent, ha ezek száma meghaladja a 10-
15-öt.

Mindenkinek van anyajegye, nagyon 
nagy százalékuk általában ártalmatlan, 
és az évek során magától eltûnik. Az 
sem feltétlenül jelent bajt, ha az idô 
elôrehaladtával egy-egy kisebb válto-
záson esik át. Arra azonban, hogy az 
anyajegyeknek van-e konkrét céljuk, 
kutatóknak egyelôre nem sikerült biz-
tos választ találniuk.

--- Ez nem igazság, ti használtátok a 
kezeteket is!

* * *
A szovjet-kínai ellentét idején a Szov-

jetunioba érkezik egy zsák mák, és 
egy cetli:

Ennyien jövünk. Mao.
Ugyanez a zsák érkezik 2 hét múlva 

megdarálva Kínába, és egy cetli:
Így küldünk vissza. Lenin.

* * *
Mórickától megkérdezi a tanárnéni:
--- Miért van az a monokli a szemed 

alatt?
--- Anyukám tegnap este azt mondta 

apukámnak, hogy mindjárt elmegyek!. 
Apa erre azt válaszolta: Én is!

Én meg bementem elköszönni.
* * *

--- Mit kér a szôke nô a svédasz-
talnál?

--- ???
--- Tolmácsot.

* * *
Az apa nyitogatja a gyerek ellenôr-

zôjét.
Matek egyes, durr egy pofon.
Olvasás egyes, durr egy pofon.
Ének ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így szól:
--- De apa, ének ötös, miért kaptam a 

pofont?
--- Mert két egyes után még volt ked-

ved énekelni.
* * *

A tanító néni éppen a három kismalac 
történetét meséli a gyerekeknek:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer 3 kismalac. A kismalacok házat 
akartak épiteni, de nem volt elég tég-
lájuk. Elhatározták, hogy kérnek tég-
lát az emberbarátjuktól. Az elsô kis-
malac el is ment hát az emberhez, s 
amikor odaért, azt kérdezte:

--- Szia, házat szeretnénk építeni. 
Tudnál nekünk téglát adni?

A tanárnô itt megáll és a gyerekeket 
kérdi:

--- Mit gondoltok, mit mondott erre az 
ember?

Móricka jelentkezik:
--- Nézd már! Egy beszélô malac!

* * *
A zsidó hitközségbe fiatal rabbit 

küldenek. A hívek megkérdezik a 
fôrabbit, mi a véleménye róla.

--- Ez a fiú egy személyben Salamon 
király, Mózes és Arisztotelész.

A hívek azonban azt tapasztalják, 
hogy az új rabbi könnyelmû, csélcsap 
és beszélni se tud rendesen. Kérdôre 
vonják a fôrabbit, miért dicsérte elôt-
tük.

--- Csak az igazat mondtam --- vála-
szolta. 

Szoknyabolond, mint Salamon király, 
dadog, mint Mózes és úgy tud héberül, 
mint Arisztotelész.

* * *
Két zsidó találkozik a vonaton.
--- Azt montad, nyakig úszol az adós-

ságokban, mégis az elsô osztályon 
utazol?!

--- Mit tegyek? A másodosztály tele 
van azokkal a szerencsétlenekkel, 
akiknek tartozom.

* * *
Grün már a tizedik menetet üli végig 

a körhintán. Láthatólag már nem bírja. 
Kékül, zöldül, minden baja van.

--- Miért nem szállsz le, ha nem bírod? 
--- kérdi Kohn.

--- Tudod, a körhintás tartozik nekem 
kétezer forinttal, és csak így tudom 
behajtani rajta a tartozást. 

* * *



05:25 Öt kontinens
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Öt kontinens
09:20 Világ 
09:45 Summa
10:05 Világ-Nézet (2016)
10:30 A sokszínû vallás
10:45 Biblia és irodalom
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Az én ’56-om (2016)
11:35 Vihar után (1944)
Magyar film
Rendezte: Daróczy József
Szereplôk: Uray Tivadar 

Fényes Alice, Pákozdy Fe-
renc, Kamarás Gyula, La-
domerszky Margit 
Tamás Péter, a sikeres 

karmester boldog házasság-
ban él második feleségével, 
Judittal. Az asszony életét 
egy napon felkavarja a le-
ánykori szerelmével, Sán-
dorházyval való találkozás. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk (2016)
Feke Baranya megye 

gyöngyszeme, egy igazi 
ritkaság hazai kisközségeink 
sorában. Zsákfalu, ami már 
önmagában is nyugodtabb 
hétköznapokat jelent. A 
XVIII. században, a Fuldai 
Apátság területérôl érkez-
tek ide a mai német nemze-
tiségi lakosok ôsei. 
14:05 Öt kontinens

  14:35 Itthon vagy!
  15:00 Roma Magazin
  15:30 Domovina
  Szlovák nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:10 Hogy volt?! (2015)

 Eszenyi Enikôt köszöntjük
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?! (2016)

 Rendezte: Varga Zs. Csaba
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

  Rendezte: Dányi Lajos
23:55 M i n d e n k i 

Akadémiája (2016)
  00:25     Munkaügyek - Ir-
Reality Show (2016)
  A nyugdíjazás  Közeleg 
Elvira nyugdíjazásának 
napja. De hogy valóban 
ezek lesznek-e Elvira utolsó 
napjai, az kiderül a nyug-
díjazási gálamûsor alatt…
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogyvolt?! (2015)
 Eszenyi Enikôt köszöntjük
02:25 Vihar után (1944)

 Magyar film  megszökik a 
férfival, de autóbalesetet 
szenvednek.
03:40 Világörökség Portu-

gáliában    Guimaraes
   A város gazdag történelmi 

múlttal rendelkezik, errôl 
az örökségrôl vallanak az 
óváros felújított, de eredeti 
stílusban meghagyott impo-
záns épületei....
04:05 Hogy volt?! (2016)

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

2016. november 17. MAGYAR ÉLET 15. oldal
November 21. hétfô November 22. kedd November 23.  szerda

November 24.  csütörtök

November 25. péntek November 26.  szombat November 27.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó 
Rendezte: Dányi Lajos
05:55 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Minden tudás
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Így szól az Úr! 
10:45 Kereszt-Tények
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Az én ’56-om (2016)
11:30 Szerelmes sznobok 

(1982)  Magyar tévéfilm
Rendezte: Nemere László
A világhírû operaénekes 

fiatalos özvegye, Anna 
(Váradi Hédi), magányosan 
él egy budai luxusvillában, 
bár vele lakik ’inasként’ a 
néhai férj emlékét áhítato-
san ápoló öltöztetô, Marcell 
(Csákányi László), valamint 
a viharos szerelmi életet 
élô, már négyszer házaso-
dott lánya, Mara (Bánsági 
Ildikó) is. Egy napon az 
anya elhatározza, véget vet 
a lánya körüli zûrzavarnak, 
és meghívja az összes ko-
rábbi férjet, ám a meghívot-
tak helyett egészen mások 
jelennek meg a villában.
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  magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló 
16:20 Hogy volt?! (2015)
Jordán Tamás születésnap-

jára
Rendezô: Varga Zs. Csaba
17:15 Az én ’56-om (2016)

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

(1997)  Karády Katalin 
filmdalaiból Közremûködik: 
Karády Katalin, Jávor Pál, 
Szabó Sándor
20:30Dallamról dallamra 

(1997)  Két szív háromne-
gyed ütemben... 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó     

23:55MindenkiAkadémiája    
 00:25       Munkaügyek - 
IrReality Show (2016)
1. rész - Bakancslista
 00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
 01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Jordán Tamás születés-
napjára
02:30 Szerelmes sznobok 

(1982)  Magyartévéfilm
 04:05      Dallamróldallamra 

(1997)  Karády Katalin 
filmdalaiból
04:30 Dallamról dallamra 

(1997)  Csonka Zsuzsa és 
Leblanc Gyôzô mûsora
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
09:20 Médiaklikk 
09:45 Tessék! 
10:05 Katolikus krónika
10:35 Metodista ifjúsági 

mûsor
10:45 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
10:55 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
11:35Kéktisztaszerelem 

(1969) Magyar tévéfilm  
Szereplôk:  Latinovits Zol-
tán,  Törôcsik Mari A Kék-
tiszta szerelem egy kivéte-
lesen szép lírai film a gyári 
munkások kemény munká-
val telt nehéz életébôl vett 
emberi mozzanatokról. De a 
szerelem képes mindent 
legyôzni, ahogyan a Törô-
csik Mari és Latinovits Zol-
tán alakította Mária és Feri 
összetartozása is, akik eddi-
gi életük gyökeres átalakí-
tását, válást és a társadalom 
rosszallását is vállalják sze-
relmükért.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó 
13:40 Hazajáró (2016) 
Szamos-hátság Árpád né-

pének ôsi szállásterülete. Az 
ódon Erdély Doboka vár-
megyéjének részét török, 
tatár és császári hadak 
pusztították.
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó 
16:10 Hogy volt?! (2015)

Iglódi Istvánra emlékezünk
17:10 Az én ’56-om

  17:20 Család-barát
 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika;
19:00 Kívánságkosár - válo-

gatás  ismét találkozhatnak 
Bangó Margittal és a többi 
kedvenc elôadójával.
20:00 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
Szenes Iván mindenidôk 

legjátszottabb szerzôje. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55MindenkiAkadémiája     
00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality Show    3. rész - Me-
rénylet Az eseményen szó-
nokló Ondot a közönség so-
raiból valaki megdobja egy 
pogácsával.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
  02:30   Kéktiszta szerelem 
(1969)  Magyar tévéfilm
 03:45 Az én ’56-om

   04:00 Nyitott stúdió (1995)   
  Calcutta trió (zenekar)
04:10 Szenes Iván írta
Zenés filmsorozat 
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó    
Rendezte: Dányi Lajos
05:50 Család-barát 
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad 
09:40 Élô egyház
10:05 Református magazin
10:30 Evangélikus riportok
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Virágzó Magyaror-

szág (2008) Visegrád
A város a 11-es fôút mellett, 

Budapesttôl 43 km-re, 
északra található. Mely ki-
váló lehetôséget teremt a ki
kapcsolódásra,felüdülésre.
11:45 Sok hûhó Emmiért 

(1998)  Magyar tévéfilm
Rendezte: Molnár György
Aszlányi Károly népszerû 

regényének tévéadaptáci-
ója, melyben Málnássy föld-
birtokos nászéjszakáját kü-
lönös vendég érkezése za-
varja meg. Egy fiatal lány, 
aki fenekestül felforgatja a 
mit sem sejtô férfi hétköz-
napjait....
13:00 HÍRADÓ 

  13:20 Tessék!    
  13:40 Rúzs és selyem
  14:15 Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora (2016)  
A XX. század meghatározó 
történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
14:45 Kosár
15:10 P’amende

  15:40 Öt kontinens
  16:10 Hogy volt?! (2015)
Nagy Attilára emlékezünk
Magyar szórakoztató mû-

sor
17:15 Az én ’56-om (2016)

  17:25 Család-barát
  19:00 Kívánságkosár - válo-
gatás
20:00 Önök kérték

Mûsorvezetô: Bényi Ildikó
21:00 HÍRADÓ 

  21:30     Van képünk hozzá 
(2011)  Rendezte László 
Péter Szereplôk: Aradi Ti-
bor, Csöre Gábor, Csuja 
Imre, Janklovics Péter, 
Kecskés Karina, Magyar 
Attila. Szirtes Ági
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55MindenkiAkadémiája   
00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality Show (2016)
  4. rész - Átvilágítás
A NEMÜK vezetô tisztség-

viselôinek a jogszabályok 
értelmében nemzetbizton-
sági átvilágításon kell átes-
niük.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?! (2015)
Nagy Attilára emlékezünk
Szorakoztató mûsor
 02:30   Sok hûhó Emmiért 

(1998)  Magyartévéfilm
 Egy fiatal lány, aki fene-

kestül felforgatja a mit sem 
sejtô férfi hétköznapjait....
03:40 Az én ’56-om (2016)

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

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó
07:30 Legenda - válogatás 

Rendezte: Koós György
07:55 Legenda - válogatás 

(2015)
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Unió28
08:50 Kosár 
09:15 Itthon vagy!
09:40 Szeretettel Holly-

woodból
Szerkesztô: Návai Anikó;
10:10 Rúzs és selyem
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Régi nyár (1941) 
Magyar zenés film  Sze-

replôk: Honthy Hanna (Ria, 
hajdan Marika), Simor Er-
zsi (A lánya, Éva),  Csortos 
Gyula (Ibanez spanyol 
festô), Az is ritkán fordul 
elô, hogy egy szülô ne annak 
örüljön, hogy a fia  komoly, 
szorgalmas és nem érdekli 
más, csak a munka, a föld.  
  13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA - portré sorozat   

Kerényi József építészrôl
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek M û s o r u n k 
aktuális epizódjában a ma-
gyar nemzet viszonyát mu-
tatjuk be a szabadsághoz és 
a függetlenséghez. 
14:45 Hangvilla  Szerkesztô: 

Petrovics Eszter; A sze-
relemtôl elválaszthatatlan a 
zene.
15:15 Új idôk, új dalai

  15:45 Hogy volt?! (2016)
Rendezte: Varga Zs. Csaba
16:40A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Jó boroknak szép hazája a 
Délvidék - Drávaszög (Hor-
vátország) (2016)  A  borvi-
dék lényegében Villány dél-
re hosszabbított része – 
amely jeles, de a magyar-
sággal egyre pusztuló bor-
kultúráról tanúskodik. 
17:35 Család-barát

19:10Szabadságtér56(2016)   
 20:00 Mindenbôl egy van 
(2015)  Aprofil Fifti és Zoli 
között még mindig folyik az 
állóháború, amiért Zoli a 
totónyereményébôl megvet-
te az üzletet. Anikó nyomá-
sára aztán oldódni látszik a 
helyzet, és együtt kezdik el 
kitalálni, mi legyen a cég 
jövôje.
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Fábry (2016)

 22:50         Munkaügyek - Ir-
Reality Show (2016)
  Diploma után
Magyar tévéfilmsorozat
Ond a kipattanó botrányra 

várva már pakol.
23:20 Hazajáró (2016)

 Hagymás-hegység, 
amelynek varázsát  a sze-

lídebb kristályos dombor-
zatból kibukkanó hatalmas 
mészkôbércek adják.  
  23:55 Opera Café (2016)
  00:25 Értsünk hozzá!
  00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Gasztroangyal
  02:30       Fölszállott a páva 
- 2016 13 elôdöntô
 05:00 HÍRADÓ 
 05:15 Angol nyelvû hírek   

05:25 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
06:55 Térkép
07:25 Gasztroangyal
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Élô örökség (2016)
09:15 Novum 
09:45 Térkép
10:15 Angol nyelvû hírek
10:35 Fölszállott a páva - 

2016 elôdöntô
13:00 HÍRADÓ
13:20 Nagyok
13:50 Szabadság tér ’56 

(2016) Rendezte: Kriskó 
László, Ombódi Tamás
14:30 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
15:00 Rúzs és selyem
15:30 Önök kérték
16:30 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
 Portréfilm László Gyuláról 

(2015)  A film célja, hogy a 
magyar ôstörténet-kutatás-
nak, a kiemelkedô tudású 
László Gyulának állítson 
emléket, úgy, hogy szemé-
lyén, szellemiségén, kutatá-
saiban elért eredményein 
keresztül, igazabban, hite-
lesebben ismerhessük meg 
igaz múltunkat.
17:25 Hálás vagyok - 20 

éves a Baptista Szeretet-
szolgálat (2016)
17:55 Család-barát 
19:30 Öt kontinens
20:00 Gasztroangyal
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956 - 60 A MAGYAR 

F I L M M Û V É S Z E T 
TÜKRÉBEN Mutter Anya 
(2002)  Svájci-magyar doku-
mentumfilm
Gimes Lucy Magyarorszá-

gon született, békés gyer-
mek- és kamaszéveinek a 
politika, a háború és a holo-
kauszt vetett véget. 
23:05 Britkövetijelentések,

 23:10 Bábel - Hesnával a 
világ (2012)  Ikrek
Létezik-e az ikrek között 

misztikus kapcsolat? Tény-
leg megérzik-e egymás fáj-
dalmát, szomorúságát?
  00:10 Hangvilla
 Ádvent elsô vasárnapján 

felsejlik a lángocska, innen 
indul a karácsonyi fény. Ez 
adja az apropóját ennek a 
mûsornak.
00:55 Himnusz     
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2016)
 02:30 A miniszter barátja 
(A miniszter barátja, 1939)
 Magyar játékfilm  Szerep-
lôk: Páger Antal  Komár Jú-
lia  Erdélyi Mici , Egyed 
Lenke, GondaGyörgy 
Kovács János, az állástalan 

vegyészmérnök kénytelen 
húszpengôs állást vállalni 
egy drogériában. Özvegy 
édesanyjának azt hazudja, 
hogy gyárban mérnökként 
keresi kenyerét.
04:00 Slágertévé (1999)

Kovács Kati és Haumann 
Péter mûsorvezetésével.
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó   
Rendezte: Dányi Lajos
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok
Bereményi Géza 2.
09:20 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:05 Isten kezében
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Ortodox ifjúsági 

mûsor
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
11:40 Volt egyszer egy úr-

lovas (1987)
Magyar tévéfilm
A Méhes György regényé-

bôl készült film a boldog-
talan szépasszony, a talpra-
esett mûvészlélek, Orsolya 
és Jankovich Tamás, az 
egykori arisztokrata család 
gyermekeként az 1950-es 
évek Erdélyében lótenyész-
téssel foglalkozó férfi, a nôk 
kedvence szerelmének tör-
ténetét meséli el. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok
Bereményi Géza 2.
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul Nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Hogy volt?! (2015)
Nagy-Kálózy Eszter szüle-

tésnapjára Magyar szóra-
koztató mûsor
17:05 Az én ’56-om (2016)

  17:15 Család-barát
 18:55 Kívánságkosár - válo-
gatás  kedvencelô adókkal.
19:25 Magyarország, sze-

retlek! (2016)  Látványos 
show-mûsor rólunk, ne-
künk, amelyben ismert és 
elismert mûvészek, híres-
ségek mérik össze tudásu-
kat Magyarország kultúrá-
járól, történelmérôl és ha-
g y o m á n y a i r ó l .
 21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55MindenkiAkadémiája
 00:25 Munkaügyek - 
IrReality Show (2016)
 2. rész - Szuperszerv
A Nemzeti Munkarendé-

szeti Ügynökség és Központ 
megkezdi mûködését. Amíg 
Elvirának a többiekkel kö-
zös irodatérben még forgós 
szék sem jut, addig a kapu-
zárási pánikkal küzdô Ond 
saját irodáját biliárdasztal-
lal, álló órával, ellipszis-
trénerrel teszi otthonosabbá.    
00:55 Himnusz    
 01:00 HÍRADÓ 
 01:15 Angol nyelvû hírek

   01:30 Hogy volt?! (2015)
Nagy-Kálózy Eszter szüle-
tésnapjára
02:20 Volt egyszer egy 

úrlovas (1987)  Magyar 
tévéfilm
 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.

71 ÉVES FÉRFI keresi Melbourne 

keleti oldalán élô, korban kizárólag 

hozzáillô, káros szenvedély nélküli 

hölgy barátságát. Ha kedvel kirándulni 

a természetben, kérem hivjon. 9792-

0913. 8-tól 8-ig.

KERESEM, 70-75 éves féfi tár-

saságát, akivel a szabadidômet kel-

lemesen el tudom tölteni. Elérhe-

tôségem: /03/ 9773-5239, vagy 0402 

844-971 

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

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

52 ÉVES TANULT, intelligens nô 

vállal eladói, kereskedôi, könnyû 

fizikai munkát, gyermekfelügyeletet, 

nyelvoktatást, bedolgozást.

Tel.: 0457 317-315 Annamaria

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

GONDOZÓNÔT keresek idö s hölgy 

részére szombat reggeltôl szerda reg-

gelig bentlakással. Referencia szük-

séges. Kérem hivja Mancit 9362- 1211 

telefonon legjobb reggel 10.30-ig vagy 

délután 5 után. Esetleg hagyjon 

üzenetet és visszahivom.

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

BENTLAKÁSOS állást keres 41 

éves megbízható magyar nô idôskori 

gondozó/házvezetônô/babysitter 

munkakörben kiváló angol nyelv-

tudással. Kérdéseikkel bátran hív-

janak, Inci: 0421 574-524 

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


