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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
zésén. A KDNP-s politikus szerint sokan még ma sem értik a forradalom üzene-
tét, ami talán nem csoda, hiszen évtizedeken át mást írtak a történelem lapjaira, 
mást tanultunk az iskolában. Láng Zsolt polgármester beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy a jelentôs történelmi események örök érvényûek, amelyeket nem 
szürkíthet el az idô: az ’56-os forradalomban harcolók elszántsága az önfeláldo-
zás soha nem múló példája lett.

Egy Google-alkalmazásában 
elérhetô a Széchényi Könyvtár 

1956-os archívumának egy része
Egy kattintással elérhetôk az Országos Széchény Könyvtár 1956-os archívu-

mának bizonyos fényképei és dokumentumai. Október 23-án pedig új, 56-os 
tematikájú portált is indított a könyvtár

A Google és az Országos Széchényi Könyvtár együttmûködésének köszön-
hetôen az intézmény számos archivált írásos és képi anyaga egy kattintással 
elérhetô a Google Arts & Culture alkalmazáson belül.

Mivel a gyûjtemény túlnyomóan írásos anyagot tartalmaz, az OSZK más 
archívumokkal is együttmûködik, hogy az 1956-os forradalom eseményeit 
sokoldalúan tudja bemutatni. A könyvtár Magyar Október elnevezéssel indít új 
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November 5-én Imre névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Avarka, 

Bertilla, Bertolda, Filotea, Tétény, Tö-

hötöm, Zakariás névnapja van.

November 6-án Lénárd névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Leonárd, 

Leonarda, Leonárdó, Leonyid névnap-

ja van.

November 7-én Rezsô névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Amarant, 

Amaranta, Csenger, Éneás, Engelbert, 

Erneszt, Ernô, Florentin, Karen, Ka-

rin, Karina, Lázár, Lázó, Rados, Rado-

ván, Radvány, Ralf, Raul, Rolf, Rudolf, 

Szulamit névnapja van.

November 8-án Zsombor névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Adeodát, 

Bagamér, Deodát, Gotfrid, Hódos, 

Kál, Kara, Karád, Kasztor, Klaudiusz, 

Kolos, Kolozs névnapja van.

November 9-én Tivadar névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bozsidár, 

Bozsó, Bozsóka, Fedor, Nátán, Nátá-

nael, Nátániel, Oresztész, Teodor, Ti-

hamér, Ugocsa, Ugron névnapja van.

November 10-én Réka névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Andorás, 

Andorjás, András, André, Ariel, Arié-

la, Ariella, Arietta, Delinke, Floransz, 

Florencia, Florentina, Jusztusz, Mátka, 

Meluzina, Nimfa, Rusztem, Tünde, 

Virgínia névnapja van.

November 11-én Márton névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ata, Atád, 

Atos, Martin, Martos, Ménás, Ménrót, 

Nimród névnapja van.

November 12-én Jónás, Renátó 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Aba, 

Abád, Abbás, Abod, Abos, Abosa, 

Asztrid, Asztrik, Bács, Bacsó, Emil, 

Emilián, Hamilkár, Hamilton, Hümér, 

Jozafát, Keresztély, Keresztes, Krisz-

tián, Levente, Líviusz, Martin, Márton, 

Martos, Renáta, Renátusz, René, Re-

neé, Szilvánusz, Tihamér névnapja 

van.

November 13-án Szilvia névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Abagta, 

Arkád, Árkád, Bulcsú, Ené, Éne, Enéh, 

Enese, Enet, Eugén, Gellén, Jenô, Ki-

lény, Kilián, Megyer, Miklós, Nikolasz, 

Perenna, Szaniszló, Szolón névnapja 

van.

November 14-én Aliz névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Erzsébet, 

Huba, Jozafát, Klementina, Vanda, 

Zdenkó névnapja van.

A mártirrok 
vérébôl új élet 

sarjadhat
Október 23-án a hôsökre emléke-

zünk, november 4-én az áldozatokra, 
utána pedig a veszteségre. Arra, hogy 
több mint 200 ezer ember hagyta el az 
országot, köztük Cziffra György 
zongoramûvész, Zsigmond Vilmos 
operatôr vagy Makkai Ádám költô, 
mûfordító –-- mondta az államfô az 
1956-os forradalom 60. évfordulója 
kapcsán.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2016. okt. 27-én

1 AUD = 218.19 Ft

Áder János a Cziffra 1956 címmel rendezett hangverseny elôtti köszön-
tôjében felidézte a zongoramûvész életének fôbb eseményeit, köztük az 1956. 
október 22-én este tartott zongoraversenyét, amely sokak szerint szerepet 
játszott a forradalom kitörésében, és végül disszidálását, ami után Párizsban 
telepedett le.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke hétvégi lakiteleki megemléke-
zésében úgy fogalmazott: ez a nap a magyarság napja, egy világraszóló teljesít-
mény napja, a forradalmat idézô ünnepnap. –-- A megtorlás, a vér, a kínvalla-
tások, az iszonyat, a tönkretett sorsok és életek adtak újabb és újabb erôt, hogy 
a mártírok vérébôl új élet sarjadjon –-- emlékezett az Országgyûlés alelnöke.

–-- Az összefogás, a nemzeti önrendelkezés jelképe is az 1956-os forradalom, 
annak a szimbóluma: egyetlen népet sem lehet hosszú távon arra kényszeríteni, 
hogy szokásaitól és hagyományaitól elszakítva éljen –- mondta tegnap Latorcai 
János, az Országgyûlés alelnöke a II. kerületi Széna téren tartott megemléke-

Danasy Pál
1934. október 23. Budapest 
– 2016. október 20. Sydney
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portált, amit október 23-án élesítenek.
A portálon folyamatosan bôvülô térképes adatbázis a Google Térkép alkal-

mazásra vetítve mutatja be a forradalomról készült filmfelvételeket, illetve a 
Szabad Európa Rádió akkori adását is hozzáférhetôvé teszi.

A Google Arts & Culture alkalmazás keretében létrehozott új virtuális kiál-
lítások révén pedig a felhasználók ízelítôt kaphatnak az 1956-ban rögzített moz-
góképekbôl, melyek segítségével a forradalom atmoszférája könnyebben áté-
rezhetô. A következô témákban töltenek fel tartalmakat:

• Forradalom Budapesten --- Az 1956-os forradalom utcaszintû történéseinek 
rövid bemutatása.

• Az önkényuralmi jelképek megsemmisítése --- Az 1956-os forradalom alatt 
a budapestiek egyik elsôdleges célkitûzése volt, hogy eltávolítsák és megsem-
misítsék az elnyomó politikai rendszer szimbólumait. A kiállítás ezt a folyamatot 
dokumentálja.

• A Sztálin-szobor ledöntése --- Már október 23-a estéjén nagy tömeg gyûlt 
össze a budapesti Sztálin-szobornál. A szobor ledöntése és feldarabolása a for-
radalom egyik szimbolikus jelenetévé vált.

• Corvin köz --- Kiállítás az 1956-os forradalom egyik fontos helyszínérôl.
A Google Arts & Culture egy új, egyedül álló módja annak, hogy bárki 

megismerkedjen a világ több mint 1000 intézményének mûvészeti, történelmi 
és kulturális világával. A Google Arts & Culture-t a Google Kulturális Intézete 
hozta létre, mely mind a webes felületen, mind iOS és Android rendszeren 
keresztül ingyen elérhetô.

Becsület Rend kitüntettés kapott 
Tôkés László és Olafsson Placid
A Magyar Becsület Rend kitüntetést vehetett át Tôkés László volt királyhágó-

melléki református püspök, Fidesz-KDNP-s európai parlamenti képviselô és 
Olofsson Placid bencés szerzetes az Országházban.

A kitüntetések átadásán Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: a bá-
tornál is bátrabb a két kitüntetett, „embert próbáló idôben tettek tanúbizonyságot 
hitrôl és becsületrôl, szabadságról és hazaszeretetrôl. Olyan határhelyzetekben 
álltak helyt a rájuk bízottakért, amelyekben sok ember elbukott volna –- emelte 
ki. ”Bebizonyították, hogy a hôsök igazsága mindig jövô idejû„ –- tette hozzá a 
kormányfô.

A miniszterelnök a magyar szabadság és az európai keresztény kultúra két 
bátor tanúságtevôjének nevezte a kitüntetetteket. A Tôkés László kitüntetésé-
rôl szóló rendelet már március 11-én megjelent a Magyar Közlönyben, napokkal 
azután, hogy Klaus Iohannis román államfô visszavonta Tôkés Románia 
Csillaga kitüntetését, miután európai parlamenti képviselôként felvetette, hogy
Magyarország vállaljon ”védhatalmi„ szerepet Erdély érdekében.

A Magyar Becsület Rend odaítélésének indoklása hasonló, mint amivel 2009-
ben megkapta a Románia Csillaga kitüntetést: bátorságának és emberi méltó-
ságának –- ami a személyes példa erejével a kommunista diktatúrát megdöntô 
temesvári forradalom kirobbanásához vezetett, s ezáltal megnyitotta a szabad-
ság útját Románia és az erdélyi magyarság elôtt –- kivételes elismeréseként 
adományozták neki a kitüntetést.

A századik életévében járó Olofsson Placid bencés szerzetes-papot 1946-
ban tíz évre a Gulágra internálták kényszermunkára, és hazatérte után sem 
dolgozhatott sem papként, sem tanárként. Az indoklás szerint a kitüntetést a 
kivételes élethivatását a legembertelenebb körülmények között is reményt adó 
derûvel megélô, a sokféle megpróbáltatás ellenére is töretlen és lelkiekben 
egyre gazdagodó, páratlanul hosszú és példaadó életútja elismeréseként kapta.

A kitüntetések átadásán ott volt mások mellett Kövér László, az országgyû-
lés elnöke, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetô miniszter, 
Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Bogárdi Szabó István, a 
Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Várszegi Aszt-
rik pannonhalmi bencés fôapát.
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HÍREK
A Magyar Becsület Rend kitüntetést 2011-ben alapította az Országgyûlés, 

Magyarország és a nemzet érdekében teljesített kiemelkedô szolgálat vagy 
tanúsított hôsiesség elismerésére szolgál. A kitüntetést létrehozó törvényja-
vaslat indoklása szerint a magyar kitüntetések sorában a Magyar Becsület 
Rend a harmadik legjelentôsebb állami elismerés, a Magyar Szent István Rend 
és a Magyar Corvin-lánc után. 

A kitüntetéseket a köztársasági elnök adományozza a miniszterelnök vagy 
egy miniszter felterjesztésére.

A Magyar Becsület Rendet elsôként 2012. október 23-án az azóta elhunyt 
Tamás Aladárné Szûcs Ilona felvidéki tanítónô kapta, akit –-- miután az 
egyszerûsített honosítást lehetôvé tevô magyarországi törvénymódosítást kö-
vetôen a magyar állampolgárság felvétele mellett döntött –- megfosztottak 
szlovák állampolgárságától. Lubics Szilvia háromszoros Sparthatlon- és két-
szeres Ultrabalaton-gyôztes hosszútávfutó és ultramaratonista kapta meg má-
sodikként az elismerést 2016. január 28-án. A sportolót ”egyedülálló kitartást és 
lelkierôt igénylô, Magyarország és a világ hosszútávfutó sportjában egyaránt 
rendkívüli teljesítménye, valamint a családi élet, a hivatás és a sportoló helytál-
lás egységén alapuló különleges életpéldája elismeréseként„ terjesztették fel a 
díjra.

„Tévesek a magyar rendôri 
brutalitásról szóló jelentések”

Nem igazak a magyar rendôröknek a migránsokkal szembeni brutalitásáról 
szóló jelentések, akik ezeket írták, nem jártak Magyarországon, vagy ha jártak 
is, hazudnak --- jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 
BBC World Hard Talk címû mûsorában, amelyet szerda este és csütörtökön 
sugárzott a brit közszolgálati tévéadó.

A riporter, Stephen Sackur emlékeztette a miniszter arra, hogy a Human 
Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédô szervezet Magyarországról szóló 
legújabb jelentésében beszámolt arról: a magyar rendôrök kegyetlenül bántak 
azon több százezer migráns közül sokkal, aki tavaly vonultak át az országon 
Nyugat-Európa felé.

Szijjártó Péter szerint a magyar rendôrök nem brutálisak, és éppen ellenke-
zôleg történt. Sok migráns volt erôszakos a magyar rendôrökkel: a határon 
dobálták ôket, többnek sérülést okoztak. Errôl semmit nem írtak a nemzetközi 
médiában --- jelentette ki. „Mit csinálna a brit rendôrség, ha vele szemben ezt 
csinálnák itt Londonban?” --- tette fel a kérdést.

Aluljárók: marad 
az éjszakai nyitvatartás

Nem zárják le a Ferenciek tere mintájára éjszakánként a Budapest belváro-
sában található többi aluljárót, hasonló intézkedésre készültek ugyan már ter-
vek, de ilyesmi néhány hónapon belül biztosan nem várható –-- tájékoztatta a 
Fôvárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI).

A döntéshozók jelenleg a Ferenciek terén lévô átkelô éjjeli lezárásának 
tapasztalatait összegzik, majd ezek alapján jöhet szóba késôbb hasonló rendszer 
bevezetése.

A FÖRI a Magyar Hírlapnak adott válaszában hangsúlyozta, hogy csak olyan 
aluljárók esetében készítenek elôzetes terveket, amelyeknek gyalogosforgalma 
éjszakánként a felszíni közlekedéssel kiváltható. A Ferenciek terén lévô aluljáró 
éjszakai lezárásának ötlete már a metró felújításakor felvetôdött, és annak oka 
az építmény állagának megóvása, illetve a régebben a falakat elcsúfító graffiti-
sek távol tartása.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE
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HÔZÖNGÔK
Pedig az ellenzék nagyon rákészült. 

Az októberi forradalom 60. évfordulója 
elôtt elôször is összevesztek azon, ki 
csatlakozik, hol és kihez. Ezek a külön-
bözô töredék és maradványpártok el-
vileg kormányra akarnak kerülni, de 
egy rendes megemlékezésre sem futja 
tôlük, utcára hívni pedig a legfeljebb 
pár ezres létszámú bérletes tüntetô-
veteránjaikon kívül senkit nem tud-
nak. Sôt, amit a baloldal tegnap meg-
mutatott magából, abból teljesen 
érthetô, hogy miért a Fidesz lesz kor-
mányon nagyon hosszú ideig.

Most Gyurcsány Ferenc ugyan nem 
lövetett gumilövedékkel a tömegbe, 
mint amikor kormányon volt, valószí-
nûleg azért, mert nem volt rá lehetôsé-
ge, de tudott ô ellenzékbôl is szégyent 
hozni az ünnepre. A volt miniszterelnök 
a közös ellenzéki megmozduláson egy 
„Lemossuk a gyalázatot” felirat mögött 
ágált, bár a mai napig nem kért bo-
csánatot a tíz évvel ezelôtti rendôri 
brutalitás miatt. (Karácsony Gergely 
volt az egyetlen a felszólalók közül, aki 
a 2006-os erôszakot szóba hozta, és 
sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. 
Nyilván megkapja majd érte a magáét 
a Gyurcsány-szekta felkentjeitôl.)

Mindegyik szónok az összefogásról 
és a kormány leváltásáról, sôt megbuk-
tatásáról beszélt, de világosan kiderült: 
egyelôre az is erôsen kérdéses, hogy 
egymással képesek lesznek-e össze-
fogni.

Az Együtt nevû kis létszámú párt 
például még balhézni is külön akart. 
Ezer síppal készültek, de Juhász Péte-
rék csak pár száz önkéntest találtak, 
akik hajlandók voltak vállalhatatlanul 
viselkedni egy nemzeti ünnepen, akik-
nek ’56 szellemisége mindösszesen 
annyit jelent, hogy „Orbán, takarodj!”. 
Bár tény, hogy nem kímélték Andzrej 
Duda lengyel államfôt sem, bárki je-
lent meg a pódiumon, egyformán 
mérték nekik a füttyszót.

Érthetetlen, hogy egy ilyen csoport-
hoz miért csatlakozott Ungváry Krisz-
tián történész is, akit sajnálatos módon 
bántalmaztak a tömegben. Bár a jelek 
szerint Ungváry eleve rossz helyre 
ment. Az ôt ért atrocitás után Face-
book-oldalán ugyanis így fogalmazott: 
„Sajnálom azokat, akiket a mai tünte-
tésen a fütyülés megzavart.”

Nos, bár most már késô szólni neki, 
talán mégsem hiábavaló rögzíteni: 
nem tüntetésen volt, nem is valami la-
kossági fórumon, hanem egy ünnepi 
megemlékezésen. Az ellenzék nem tu-
dott tömegdemonstrációt szervezni, 
nem tudott az utcára vinni békésen 
hömpölygô embertömeget, amely 
megtámogatná a politikájukat és el-
gondolkodtatná a kormánypártokat, 
csupán azt az üzenetet hozták október 
23-ra, hogy ôk ennyit tudnak. Az ô Ma-
gyarországuk a provokáció, az alpári 
színvonal és a közös megemlékezésükre 
jellemzô, össztársadalmi közönytôl 
övezett semmitmondás.

S ami a legemlékezetesebb ünnepi 
húzásukat illeti: noha már futballhu-
ligánok körében is ciki himnuszt szét-
fütyülni, Juhász emberei a magyar és 
a lengyel himnusszal is megtették ezt.

Szikszai Péter
(Magyar Idôk)

Államelnöki látogatás 
Melbourneben!

November 7-én, hétfô este 18 órakorÁder János, 
Magyarország köztársasági elnöke 

delegációjával ellátogat a Melbourne-i Magyar Központba. 
Elnök urat zenés mûsorral köszöntjük, amelynek 

keretében új magyar állampolgárok avatására kerül sor. 
A rendezvényen a neves delegáció mellett vendégünk lesz 

még Dr. Gruber Attila nagykövet úr és 
Bakonyi Péter, a Melbourne-i Konzuli Iroda vezetôje is. 

Mindenkit sok szeretettel várunk ! 
A Magyar Központ vezetôsége

November 27.

Bocskai



(Folytatás az 1. oldalról.)
A Kossuth teret betöltŒ ünneplŒ tö-

megben sokan magyar zászlót lenget-
tek, de feltûntek lengyel zászlók is.

Andrzej Duda lengyel elnök 
beszéde kezdetén egy 1956-os forra-

dalmi röpcédula szövegét idézte ma-
gyarul és lengyelül: „Lengyel–magyar 
barátságot, jólétet és szabadságot!”

Elmondta, hogy a magyar forrada-
lom elŒképének tekintett 1956. júniusi 
poznani munkásfelkelés résztvevŒi 
ugyanezt akarták: méltó életet és sza-
badságot, mindazt, amit a kommu-
nizmus elrabolt tŒlük. Hozzátette: a 
magyarok ennél is továbbmentek, a 
szovjet csapatok kivonását, függet-
lenséget, önrendelkezést, többpárt-
rendszert követeltek. A térséget uraló 
Szovjetunió ezt nem tûrhette: elküldte 
tankjait, hogy letörjék a nyughatatlan 
magyarokat. 

„Ezrek haltak meg, óriási árat fizet-
tetek, de végül is, évtizedek múltán, 
sok szenvedés és áldozat árán sikerült 
visszaszereznetek a szabadságot, és 
most építitek a jóléteteket” – mondta 
meggyŒzŒdését fejezve ki, hogy tisz-
tességes munkával lengyelek és ma-
gyarok a szabadság után azt a jólétet 
is meg fogják szerezni, amely a 
nyugati társadalmakban általános.

A röpcédulák másik üzenetére, a 
magyar–lengyel barátság követelésé-
re utalva a lengyel elnök – a nagygyû-
lés résztvevŒinek tapsától kísérve – 
szólt a két nép barátságának évszá-
zados hagyományáról. A magyar-len-
gyel barátság követelése egyben a 
magyar–szovjet barátság hazugságá-
nak tagadása is volt, hiszen „egy meg-
szállóval nem lehet barátkozni”. 

„Mi lengyelek is pontosan így gon-
doltuk, ezért a lengyelek a forradalom 
kitörése után azonnal, spontán módon 
elkezdtek vért gyûjteni a magyarok-
nak. 44 tonna gyógyszert, egészség-
ügyi felszerelést és 800 liter vért 
küldtünk a magyaroknak, pedig mi is 
ugyanolyan nehéz helyzetben voltunk 
akkor, mint a magyarok” – emlékezte-
tett. Lengyelország rendkívül hálás 
azért, hogy a magyarok a lengyel 
vért elfogadták, a lengyelek ma na-
gyon büszkék arra, hogy az ‘56-os hŒ-
sök unokáinak ereiben szimbolikus 
módon lengyel vér is csörgedez. Ez 
megpecsételi a két nép barátságát –
emelte ki Andrzej Duda. 

A lengyel elnök felidézte a történel-
mi sorsközösséget, a Lengyelország-
ban rendkívül tisztelt magyar király-
nék, Szent Kinga és Szent Hedvig 
alakját, az 1920-as magyar lŒszer-
szállítmányt a bolsevik hadsereggel 
élethalálharcot vívó lengyeleknek, 
„aminek talán döntŒ szerepe lehetett 
a lengyel gyŒzelemben”. Utalt a 
német és szovjet támadás elŒl mene-
külŒ lengyel katonák magyarországi 
befogadására 1939 Œszén, ami lehetŒ-
vé tette a lengyel hadsereg megala-
kítását Nyugaton. 

„Mindig is a barátaink voltatok. Szá-
míthattok Lengyelországra a legne-
hezebb pillanatokban is” –hangsú-
lyozta Andrzej Duda. A két ország 
együtt viszi Európába ezeréves ke-
resztény hagyományát, és nem hagy-
ja azt elvenni semmilyen áron, aho-
gyan a szabadságát sem veheti el tŒle 
senki – jelentette ki a lengyel el-nök.

„Isten áldja Lengyelországot, Ma-
gyarországot, dicsŒség a magyar 
forradalom hŒseinek. Isten áldd meg 
a magyart!” – fejezte be ünnepi be-
szédét a lengyel államfŒ. 
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A 60-ik évfordulón méltó megemlékezés volt mindenütt, ahol magyarok élnek
Ünnepi díszelôadás
Az Operaházban az 1956-os forra-

dalom 60. évfordulójának tiszteletére 
rendezett vasárnapi díszelŒadáson 
Balog Zoltán – Áder János köztársa-
sági elnök, Orbán Viktor kormányfŒ 
és Kövér László házelnök jelenlétében 
– arról szólt, hogy 1956 hŒsei csak a 
csodában reménykedhettek. Akkor 
csodának tûnt, hogy maguktól távoz-
zanak a szovjet csapatok, de magától 
nem gyŒz az igazság, a szabadságért, 
a nemzeti önrendelkezésért, a jogál-
lamért meg kell küzdeni. Így volt ez 
1956-ban Magyarországán, 1968-ban 
Prágában, 1981-ben Lengyelországban 
és 1989-ben Közép- és Kelet-Európá-
ban – idézte fel az eseményeket, hoz-
zátéve: mindezekért az elmúlt 27 év-
ben is újra és újra meg kellett küz-
deni.

Még két hétig a hŒsiességet ünne-
peljük, majd november 4. után az ál-
dozatokra emlékezünk – mondta el 
Balog Zoltán, emlékeztetve arra is, 
hogy Magyarországon 1989-ig az ál-
dozatok voltak a bûnösök, és a gyil-
kosok voltak a hŒsök. Ez huszonhét 
éve másképpen van, még akkor is, ha 
a gyilkosok nem bûnhŒdtek meg – 
jegyezte meg.

Aki megértette 1956 üzenetét, az 
abba sem törŒdik bele, hogy a gazda-
gabb országok döntsenek a szegé-
nyebbek sorsáról – hangsúlyozta be-
szédében Balog Zoltán.

A díszelŒadás mûsorában elhangzott 
Beethoven Egmont nyitánya, Kodály 
Zoltán Budavári Te Deum címû mû-
ve, Márai Sándor MennybŒl az angyal 
címû verse és láthatta a közönség A 
napfény természete címû táncdara-
bot.

Varga Mihály
Torontóban mondott köszönetet a 

szabadságharc hŒseinek október 24-
én.

Csakis 1956 értékeinek megŒrzé-
sével lehet sikeres országot építeni –
jelentette ki a nemzetgazdasági mi-
niszter a kanadai Torontóban, ottani 
magyarok körében ünnepelve a 
forradalom hatvanadik évfordulóját. 

A városháza elŒtt ünnepélyes zász-
lófelvonással tisztelegtek az 1956-os 
magyar hŒsök elŒtt, majd Varga Mi-
hály a BudapestrŒl elnevezett park-
ban megkoszorúzta a még 1966-ban 
emelt emlékmûvet. A koszorúzáson 
megjelentek kanadai politikusok is, 
köztük az ontariói parlament elnöke, 
valamint a torontói politika és közélet 
személyiségei is. 

Estébe nyúlt az ünnepség a torontói 
Magyar Házban, ahol a Csillagsze-
mûek Táncegyüttes és a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház kórusa 
lépett fel. Az 1956-os magyarok je-
lenlétében negyven új magyar állam-
polgár tett esküt.

„Kárpátaljáról, ErdélybŒl, Vajdaság-
ból korábban Kanadába érkezett ma-
gyarok tették le az állampolgári es-
küt” – mondta el Varga Mihály, aki 
emlékeztetett arra is, hogy a kanadai 
kormány tizenhat évvel ezelŒtt a ka-
nadai nemzet történelmi örökségének 
részévé nyilvánította az ‘56-os ma-
gyar menekültek Kanadába érkezé-
sét. 

“E döntéssel az ottawai kormány 
kifejezte, hogy a kommunista terror 
elŒl menekülŒ magyarok befogadása 
fontos volt a kanadai történelemben” 
– hangsúlyozta Varga Mihály. 

Kijelentette azt is, hogy a kanadai 
magyarok a szakképzettségüknek és 
a tudásuknak köszönhetŒen fontos 
szerepet töltöttek és töltenek be az 
észak-amerikai ország fejlŒdésében.

Joe Biden amerikai alelnök 
levélben méltatta az 1956-os magyar 

forradalmat és a magyarországi de-
mokráciát. A levelet helyi idŒ szerint 
vasárnap este olvasták fel a washing-
toni magyar nagykövetségen rende-
zett ünnepségen, amelyen 1956-ra 
emlékeztek. 

Biden a többi között kiemelte: hat-
van évvel ezelŒtt a magyarok fellá-
zadtak az elnyomás ellen, kevés fegy-
verrel, de annál nagyobb bátorsággal 
és vaskemény elszántsággal mentek 
utcára, hogy kiköveteljék maguknak 
a szabad embereknek járó minden 
jogot és az igazságot, és esküvel fo-
gadják, hogy nem lesznek többé 
rabok.

„Miközben rémisztŒ volt, hogy az 
elsŒ reményteli mozgalmat eltaposták 
a szovjet tankok, a magyarok bátor-
ságára és áldozatvállalására felfigyelt 
a világ, egész nemzedéket ragadott 
magával, s nemcsak Magyarországon, 
hanem szerte Kelet- és Közép-Euró-
pában, mindazon népek körében, 
amelyek a vasfüggöny csapdájába 
szorultan éltek” – szól az amerikai 
alelnök levele, amelyet a nagykövet-
ség diplomatája olvasott fel. Joe 
Biden szerint „1956 története ihletŒ 
volt késŒbb is mindazok számára, 
akik le akarták vetni magukról az 
elnyomás láncait, és végül, 33 évvel 
késŒbb, a magyar nép és Európa 
szabadságának visszaállításához veze-
tett.” 

Biden hangsúlyozta, hogy Magyar-
országnak döntŒ szerepe volt a határ-
bontásban és a keletnémetek áten-
gedésében Ausztria felé, és ezzel 
felgyorsította a régió szovjet ural-
mának végét. Fontosnak tartotta utal-
ni arra is, hogy karrierje kezdetétŒl 
személyesen is elkötelezte magát 
Magyarország fejlŒdése mellett. Az 
amerikai alelnök kiemelte, hogy az 
elmúlt néhány évtizedben Magyaror-
szág és az Egyesült Államok együtt 
munkálkodott a demokrácia, a jogál-
lam és az emberi jogok biztosításának 
érdekében, s Magyarország tapaszta-
latai demokráciára áhítozó más orszá-
gokat is megihlettek az elnyomás és 
az autokrácia elleni küzdelmükben.

A nagykövetség ünnepségén Sze-
merkényi Réka nagykövet vetített 
képes elŒadással idézte fel az elmúlt 
napok 1956-ra emlékezŒ washingtoni 
rendezvényeit, majd levetítették 
Elvis Presley fellépését a híres Ed 
Sullivan showmûsorában, amelyben a 
forradalom leverését követŒen a rock 
királya Magyarország megsegítésére 
szólított, és elénekelte a Békesség a 
völgyben címû híres gospelt. 

KöszöntŒjében a magyar nagykövet 
a szüleire és ‘56-ot megszenvedett 
nagyszüleire emlékezett, majd Szabó 
László, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára 
mondott rövid beszédet. 

Szabó László a hazánkat és az 
Egyesült Államokat összekötŒ közös 
értékeket hangsúlyozta, hozzátéve, 
hogy az 1956-osok álma ma már való-
ság. Leszögezte: „Az 1956-ban elszen-
vedett vérontás nem volt hiábavaló, 
akkor és mi kezdtük el azt a folya-
matot, amely a berlini fal és a kom-

munista rendszerek összeomlásához 
vezetett”.

Hangoztatta: „Magyarország ma 
szabad és demokratikus ország, szö-
vetségünk a NATO-val létfontosságú, 
gazdasági kapcsolataink az Egyesült 
Államokkal hihetetlenül gyorsan fej-
lŒdnek”. Szabó László egyúttal meg-
köszönte két amerikai politikusnak, 
Dennis Rossnak és Marcy Kapturnak, 
hogy szeptemberben a magyar 1956 
kapcsán kétpárti határozati javaslatot 
fogadtak el a kongresszusban. 

Az ünnepség után Szabó László az 
MTI-nek elmondta: , hogy az amerikai 
magyaroknak fontos, hogy Magyaror-
szág megmaradjon nemzetállamként, 
és komolyan vegye azt, hogy az 
Európai Unión belül is erŒs nemzet 
maradjon, a maga identitásával, tör-
ténelmével, hagyományaival, kultú-
rájával” – szögezte le az MTI-nek 
Szabó László.

Az Egyesült Államokban élŒ ma-
gyar közösség egyébként a hétvégén 
sok városban emlékezett meg a for-
radalom és szabadságharc évforduló-
járól. Szombaton az arizonai Phoenix-
ben, a kaliforniai Los Angelesben, az 
északnyugati Washington államban 
lévŒ Seattle-ben tartottak ünnepséget, 
vasárnap pedig Minnesota állam több 
városában, a massachusettsi Boston-
ban, lent, délen, Georgiában, Texas-
ban és Florida több városában is volt 
megemlékezés. New Yorkban az Ame-
rikai Magyar Könyvtár és az Ameri-
kai Magyar Emlékbizottság szervezé-
sében a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes amerikai turnéjának utolsó 
elŒadása volt, kifejezetten az 56-os 
évfordulóra készült koreográfiával,  a 
Balassi Intézet pedig – a New York-i 
fŒkonzulátussal közösen – a Manhat-
tan-hídra vetített és negyedóránként 
ismételt filmmel (úgynevezett videoi-
nstallációval) hívta fel az amerikaiak 
figyelmét a magyar 1956-ra. New York-
ban szombattól az ‘56-os forradalom 
szereplŒirŒl szóló portrékiállítás is 
várta az érdeklŒdŒket.

Vasárnap Colorado állam kormány-
zója, John Hickenlooper demokrata 
párti politikus a denveri tiszteletbeli 
konzulnak, Cissie Megyesynek írt le-
velében jókívánságait fejezte ki a 
coloradói magyar közösségnek az 
1956-os forradalom évfordulóján. 
Hickenlooper egyúttal az 1989-es ma-
gyarországi változásokhoz is gratu-
lált. Hangsúlyozta, hogy Coloradóban 
aktív és élénk magyar közösség él, 
amely jelentŒs mértékben hozzájárult 
a középnyugati állam – a valahai 
Vadnyugat – gazdasági és kulturális 
örökségéhez. A kormányzó fontosnak 
tartotta leszögezni azt is, hogy a ma-
gyar-coloradói kapcsolatok folyama-
tosan erŒsödnek és bŒvülnek

Szijjártó Péter
külgazdasági miniszter kanadai láto-

gatása során emlékezett meg a forra-
dalomról, több ‘56-os megemlékezésen. 

Vasárnap a montreali Magyarok 
Nagyasszonya plébánia megemléke-
zésén vett részt, és – tapssal többször 
megszakított – beszédet mondott.

Történelmi visszatekintésében hang-
súlyozta: ha valaki végignézi történel-
münket, akkor kétsége sem lehet, 
hogy a magyar nemzet „nemcsak a 
szabadságszeretŒ emberek nemzete, 
hanem a szabadságharcosok nemzete 
is”. Kifejtette: éppen 1956 mutatta 
meg világosan, hogy a diktatúra nem 

képes gyökeret verni Magyarorszá-
gon. „Hatvan évvel ezelŒtt, 1956-ban, 
azokban a napokban a Budapest 
utcáin harcoló férfiak és nŒk, fiúk és 
lányok világossá tették, hogy mi még 
az extrém túlerŒvel szemben is haj-
landók és bátrak vagyunk fellépni, s 
világossá tették azt is, hogy ha a ma-
gyar nép szabadsága vagy szuvereni-
tása kicsit is sérülni látszik, akkor 
készen állunk személyesen is szembe-
szállni a túlerŒvel” – mondta. Majd 
utalt arra, hogy a magyarok, törté-
nelmük során többször is megküzdöt-
tek a szabadságukért: például az osz-
mánokkal vagy a Habsburgokkal 
szemben vívott küzdelmeikben, vagy 
– az elmúlt évszázadban – akár a né-
metek, akár a kommunista diktatúra 
ellen is mindig a szabadságáért kel-
lett harcolniuk. 

Szijjártó Péter emlékeztetett rá: 
„1956-ban a magyar nép kívülrŒl 

nagyon sok bíztatást kapott, de csak 
bíztatást, hiába várták az akkori sza-
badságharcosok a segítséget, az kü-
lönbözŒ okok miatt nem érkezett meg. 
A magyarok, mint oly’ sokszor a tör-
ténelmük során, magukra maradtak”.  
„S bár a világ számára világos volt, 
hogy mi zajlik Magyarországon, a 
nemzetközi közösség mégis csöndben 
maradt, nem lépett fel. 

Szijjártó Péter megvonta ‘56 máig 
érvényes fontos tanulságait is: 

„Nekünk, a ma élŒknek – akik a ma-
gyar emberek felhatalmazása alapján 
az ország vezetésében szerepet vál-
lalunk – elŒször is azt a fontos tanul-
ságot kell levonnunk, hogy mindig 
ellen kell állni olyan külsŒ nyomás-
nak, amely el akarja venni a szabad-
ságunkat vagy a szolidaritásunkat. 

„1956 azt is világosan mutatja, hogy 
ellen kell állni minden olyan kísérlet-
nek, amely a legapróbb módon is a 
szuverenitásunkat vagy a szabadsá-
gunkat akarja kockára tenni” – fogal-
mazott. Majd hangsúlyozta: „Ki kell 
tartanunk amellett, hogy Magyaror-
szág sorsáról, jövŒjérŒl kizárólag a 
magyar embereknek van joguk dön-
tést hozni. Mi, magyarok, mindig tisz-
teletben tartottunk mindenkit, de 
ugyanezt várjuk el másoktól is velünk 
kapcsolatban”. 

Szólt a miniszter arról: Montrealban 
is sok magyar kényszerült új hazára 
találni, s bár mindvégig magyar ha-
zafiakként viselkedtek, beilleszkedtek 
új hazájukba, és hozzájárultak Kana-
da sikerességéhez. 

A miniszter leszögezte: Magyaror-
szág büszke arra a mintegy 38 ezer 
magyarra, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy Kanada ma nagyszerû ország 
lett. Egyúttal fejezte ki Magyaror-
szág háláját, hogy befogadták a ma-
gyarokat 1956-ban.

Beszéde végén a magyar diplomácia 
irányítója azt fejtegette, hogy – mivel 
a világ minden jelentŒs pontján élnek 
és erŒsödnek magyar közösségek, s 
ezekben a napokban mindenütt meg-
ünnepelik a hatvanadik évfordulót – 
„mára Magyarország világnemzet 
lett”. 

„Mi, mai magyarok úgy szeretjük a 
mai Magyarországot, ahogyan van. 
Soha, senkinek nem fogjuk megen-
gedni, hogy a mi akaratunk ellenére 
akarja átformálni Magyarországot. 

Az 1956-os hŒsök iránti tisztelet 
mindig elég erŒt ad ahhoz, hogy ezt 
az ígéretünket teljesíteni tudjuk” – 
zárta beszédét Montrealban Szijjártó 
Péter.
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Áder János köztársasági elnök beszéde az 1956-os 
forradalom és szabadságharc szegedi egyetemi 
eseményeire emlékezô jubileumi ünnepségen

Tisztelt ünneplô Szegediek! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

Akik 1956. október 20-án rádiójukat 
nagy titokban a Szabad Európa adá-
sára hangolták fülüket a készülékre 
tapasztva, az imént hallott szavakkal 
vették hírét a Magyar Egyetemisták 
és Fôiskolások Szövetsége megalaku-
lásának. „Vihar van Szegeden, tisztító 
vihar.”  

A változtatni akarás élénkülô szele 
itt, Szegeden viharos erôre kapott.  

Pedig október 16-án a szegedi egye-
temisták a kommunista diktatúra el-
várásainak megfelelô gyûlésre készü-
lôdtek. A diákgyûlések hosszú évek 
óta egyformán zajlottak: a párt köte-
lezô üzenetei, üres szavak, termelési 
beszámolók, csupa hazugság és sem-
mitmondás.  A gyûlés kezdetén a 
résztvevôk egyike sem gondolta, hogy 
a tervezett megbeszélés váratlan for-
dulatot vesz. Aztán egyszer csak a fel-
színre tört valami abból a feszült-
ségbôl, amely éveken át csak gyûlt és 
gyûlt, és ami egyre többeket késztetett 
arra, hogy megszólaljanak. Néhány 
elszánt fiatal magához ragadta a szót, 
és a gondolatok, amiket éveken át csak 
suttogva lehetett elmondani, csak egy-
más kezébe nyomott cédulákra írva 
lehetett tov bbadni, egyszerre hango-
san kimondott szavakká váltak.  

Az igazság hangja szólt a hangszóró-
ból. Az igazság arról, hogy a párt által 
elrendelt gyûléseknek, a hatalom által 
igazgatott szervezeti életnek semmi 
értelme sincs. Az igazság arról, hogy 
az egyetemisták saját szervezetet kö-
vetelnek. Az igazság arról, hogy a 
kommunista oktatás „szellemi nyomo-
rékokat nevel”.  

A szegedi egyetemisták a maguk 
sorsáról akartak dönteni, de ennél 
sokkal többet tettek. Hangot adtak a 
kételynek, szavakba öntötték az elége-
detlenséget, kimondták a kimondha-
tatlant. Kimondták: elég volt a hazug-
ságok kényszerébôl. Elég volt a légvá-
rakra épített gazdaságból, a kiszolgál-
tatott társadalomból, a fenntarthatatlan 
termelésbôl, az örökös hiányból, a 
mindenhová beszivárgó zsarnokság-

ból. El g volt a nemzet elnémításából, a 
szovjet tanácsadók parancsaiból, a 
Kreml urai elôtti hajbókolásból.  Azon 
a napon valami olyasmi történt, mint 
olyankor, amikor valaki ki akarja 
vágni az almából a hibás részt, de az 
elsô vágás után látja, hogy a rothadás 
már régen tönkretette az egész gyü-
mölcsöt. A szegediek elsô vágása meg-
mutatta, a rendszer a velejéig rohadt. 
A tisztító szándék újabb és újabb 
bajokat mutatott meg.  

A hallgatók itt, Szegeden eleinte csak 
az oktatás problémáiról akartak szólni. 
Jobb, színvonalasabb képzést, szabad 
nyelvválasztást követeltek. Az ideoló-
giai oktatás visszaszorítását szerették 
volna elérni. De amikor végre ki mer-
ték mondani, hogy mi a baj az egye-
temeken, már nem volt megállás. Vi-
lágossá vált, hogy az egész rendszer 
megváltoztat sára van szükség. Ú gy 
történt, hogy elôbb október 16-án, a 
MEFESZ megalakulásakor, majd 20-
án, a szabályzat elfogadásakor –- 
ahogy mondani szokták –-- a csilláron 
is lógtak az egybegyûltek.  

A már a folyosókra is kiszorult részt-
vevôk egyre bátrabban kapcsolták 
hozzá saját ügyeikhez az egész haza 
ügyét. A hozzászólók egyre élesebben 
és pontosabban fogalmaztak: szabad-
ságot, törvényességet, korrekt tájé-
koztatást, a politikai perek felülvizs-
gálatát, Rákosiék elszámoltatását, a 
szovjet csapatok kivonását követelt k.  
A szegedi fiatalok elôször még csak 
azt mondták ki, hogy a kötelezô orosz 
helyett más nyelvet tanulnának. Aztán 
a kötelezô nyelvvel együtt szívesen 
kitessékelték volna az ideiglenesen itt 
állomásozó szovjet katonákat is. Sza-
bad és demokratikus választá st akar-
tak. A törvényesség nevében szóltak, 
mert fiatalon is meg tudták ítélni, 
hogy a kirakatperek és politikai íté-
letek sora az igazságszolgáltatás meg-
csúfolása. A függetlenséget hiányol-

ták, mert látták, mit tesz egy néppel a 
csatlós élet. A személyi kultuszt kár-
hoztatták: mert ôk, akik a kommunista 
vezetôk gigantikus képmásai elôtt és 
hamis jelszavakkal teleírt transz-
parensek erdejében nôttek föl, átláttak 
a sötétségen. A kommunista ideológia 
hazug díszletei, a vörös drapériák és 
szoboróriások talmi világa leomlott, és 
világossá vált a valóságos élet: a pad-
láslesöprésbe és áruhiányba beleke-
seredett, internálással, kitelepítéssel 
megnyomorított, a személyi kultusz 
örökös létbizonytalanságában vergô-
dô, az 50-es évek fekete hétköznap-
jaiban lerongyolódott ország.  Ahogy 
az október 20-ai, második gyûlésen 
egy ifjú orvostanhallgató mondta: 
„Elfojtották azt a lelkes hangot, amely 
az ifjúság örökké optimista, tenni 
vágyó, gyönyörû eszméit hirdette 
volna. Bilincseket raktak kezeinkre, 
befogták szánkat, más jelszavakat 
hangoztattak velünk, és a gyûlöletet 
szították közöttünk.”

A szegedi diákság lelkét fûtötte az 
igazság parazsa. Egy régen elfeledett 
érzés lett rajtuk úrrá: az igazság 
kimondásának ôszinte öröme. Tiszta 
szívvel szóltak egymáshoz. Hitték, 
nincs vesztenivalójuk. Nyolc év óta a 
MEFESZ volt az elsô olyan szervezet, 
amelyet nem a központi hatalom ho-
zott létre. „Célunk a gondolat szabad-
sága” –-- írták felhívásukban, ami órák 
alatt a szabadság üzenete lett meg-
annyi diákgyûlésen. A szegedi egye-
temisták maguk keltek útra, és vitték 
a MEFESZ hírét –-- teherautók pla-
tójára kapaszkodva, autón-vonaton 
zötykölôdve. Veszprém, Miskolc, 
Gödöllô, Székesfehérvár, Sopron, 
Debrecen, Pécs, Budapest. Ahol 
csak megjelentek, elemi erôvel tört fel 
a hallgatóságból az érzés: elég volt.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  Pár 

nappal késôbb, 1956. október 23-án a 
lelkes budapesti tömegben ott volt egy 

tudós ember, Zimándi Pius. Az egy-
kori premontrei szerzetes tanárember 
megindultan figyelte a fiatalokat, akik 
a szabadság jelszavait skandálták, és 
nemzeti célokat kértek számon. A 
naplójában így írt ezekrôl az ifjakról:  
 …pedig ôk már ebben a rendszerben 
születtek és nevelôdtek... Már ennek a 
rendszernek a neveltjei, ...És most ôk, 
ezek a fiúk és lányok... olyan bátrak, 
hogy az minden eddigi képzeletet fe-
lülmúl.”  Az összegyûlt fiatalok az 
országban mindenütt kijárták az 50-es 
évek embert próbáló iskoláját. A 
kollektivizmust, a kötelezô tapsvihart, 
a szocializmus építését és a „önkén-
tesen” kötelezô békekölcsönt mégsem 
látták természetesnek. A kommunista 
diktatúra legsötétebb éveiben nevel-
kedtek, amely eltökélten igyekezett 
egy sosemvolt embertípust faragni a 
magyar fiatalokból –-- a homo sovieti-
cust.  De ahogy egy külföldi tudósító 
látta: a szegedi ifjak „vidámak, maga-
biztosak, ünnepi hangulatúak voltak”, 
amikor végre kimondták, ami a szívü-
ket nyomta. Kimondták: a magyar 
történelem legnagyobb és legaljasabb 
emberkísérlete csúfosan megbukott. 

A terménybeszolgáltatások, a teljesít-
hetetlen normák, a kirakatperek, a 
nélkülözés, az örökös létbizonytalanság 
még azokat is szembefordította a sztá-
lini szocializmus rendszerével, akik 
kezdetben hittek a szép jelszavaknak.  
Látták, hogy hamis a címer a lobogón, 
hamis a szalagcím az újságban, a 
tananyag a tankönyvben, hamis az 
adat a számsorban, a jelentés a papí-
ron, hamis a cél a termelésben.  Az 
elégedetlenség egyre csak nôtt, míg-
nem 1956 októberében a nép kimondta: 
elég volt! Tisztelt Egykori és Mai 
Diákok! A szegedi MEFESZ 1956 
októberében kinyilvánította, hogy a 
gondolat, a vélemény és a döntés sza-
bad. Azokban a napokban szerte a 
hazában, diákszövetségek, forradalmi 

bizottságok és munkástanácsok szület-
tek. Ahogy Kiss Tamás, egykori 
MEFESZ-küldött fogalmazott, akkor 
„sosem az Én került elôtérbe, hanem 
mindig a Mi”. 

Csak a „mi” számított, amikor a kalo-
csaiak a Bajáról érkezôkkel együtt 
próbálták kiszabadítani a helyi börtön-
ben ôrzött 120 politikai elítéltet. Csak a 
„mi” számított, amikor Esztergom fô-
terén sok százan éltették a forradalmat, 
meghatottan énekelték a Szózatot. 
Amikor Nagykanizsán a pártvezetés 
távozását és a vörös csillag eltávo-
lítását követelték. Amikor Dunapente-
lén az emberek a laktanyához vonul-
tak, hogy átállásra bírják a magyar 
honvédeket. Csak a „mi” számított a 
reménykedô közösségekben, az ávós 
fegyverekkel, szovjet tankokkal far-
kasszemet nézô tömegben.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 

szegedi diákok nem születtek forra-
dalmároknak, mégis hôsökké váltak. 
Ahogy hôsökké váltak az ôket támo-
gató oktatók is, akik egy élet munkáját, 
tudós karrierjüket kockára téve segí-
tették a fiatalokat. Abrudbányai 
Iván, Baróti Dezsô, Fedor Attila, 
Gönczöl Dezsô, Lazur Barna, Lej-
tényi András, Kiss Tamás, Perbíró 
József, Soós László, Tóth Imre, 
Vetô Miklós, Vezényi Pál.  

Gondoljunk ma együtt rájuk tiszte-
lettel!  s mind a többiekre, akik a 
megtorlás idején súlyos börtönévekkel 
fizettek bátorságukért. Hálásak va-
gyunk, hogy közülük ma is jó néhányan 
itt lehetnek velünk, és el tudják me-
sélni a 60 évvel ezelôtt történteket, 
amikor –-- Tamási Áron szavaival --– 
„az idôk gyógyító lázában” élt a ma-
gyar. Az akkor kimondott igazság egy 
egész nemzet méltóságát és önbecsü-
lését adta vissza.  1956 forradalmárai, 
a magyarság hôsei ámulatba ejtették a 
világot. Ahogy Nagy Gáspár költô 
írta, 
»Szent suhancok« bátor tettei sok-

kolták a Világot!  múltak közel és 
távol... Mert elszoktak már az ilyen 
csodáktól”

A parlamentnek újra meg kell 
fontolnia a szélerômûvek 
építésének szigorítását

Megfontolásra visszaküldte a parla-
mentnek Áder János köztársasági 
elnök a villamos energiáról szóló tör-
vény módosítását, amely szigorított a 
szélerômûvek létesítésének szabálya-
in.

Az államfô visszaküldô levelében --- 
amely az Országgyûlés honlapján ér-
hetô el --- azt írta, azért nem ért egyet 
az október 11-én elfogadott módosí-
tással, mert az nem segíti a párizsi 
klímamegállapodás végrehajtását, el-
lentétben áll a megújuló energia hasz-
nosításáról szóló 2010-2020 közötti 
cselekvési tervvel, és indokolatlan ad-
minisztratív korlátozásokat vezet be.

Áder János emlékeztetett, hogy a pá-
rizsi klímamegállapodásban célul tûz-
ték ki az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának visszaszorítását. Ehhez 
szinte minden gazdasági ágazatban 
elôrelépésre van szükség --- jelezte ---, 
különös tekintettel az energiaterme-
lésre. Szerinte Magyarország érdekét 
az szolgálja, ha a lehetô legnagyobb 
mozgásszabadsággal választhatja ki a 
további energetikai modernizációs 
erôfeszítések módját.

A hosszú távú dekarbonizációs fejlô-

dés megvalósíthatóságát támogatja --- 
folytatta ---, ha az ország rendelke-
zésére áll minden tiszta energiaforrás 
felhasználásának lehetôsége. A széle-
rômûvek --- idôjárásfüggô teljesítmé-
nyük ellenére --- a megújuló forrásból 
elôállított energiával a dekarbonizá-
cióhoz járulnak hozzá --- hangsúlyozta 
a köztársasági elnök. A törvénymó-
dosítás és különösen a mögöttes sza-
bályzás szerinte azonban nem a dekar-
bonizációhoz való hozzájárulás 
lehetôségét erôsíti, hanem a szélener-
gia jövôbeli felhasználásának lehetô-
ségeit szûkíti.

Jelezte továbbá, hogy ebben a tekin-
tetben visszalépést mutat a megújuló 
energia hasznosításáról szóló 2010-
2020 közötti cselekvési tervben fog-
laltakhoz képest, ami 2020-ra 750 me-
gawatt szélerômûvi kapacitást 
irányzott elô.

Azzal kapcsolatban, hogy a megszava-
zott jogszabály a szélerômûvek és 
szélerômûparkok építésének, haszná-
latbavételének szabályozását kor-
mányrendeleti hatáskörbe utalta, 
Áder János úgy foglalt állást: a megú-
juló energia hasznosításának bôvülését 

az szolgálja, ha a jogalkotó törvényben 
határozza meg a szélerômûvek és 
szélerômûparkok létesítésének lénye-
ges feltételeit annak érdekében, hogy 
a beruházásokkal kapcsolatos dönté-
sek jól megalapozott, garanciális felté-
telek között születhessenek meg. Azt 
azonban üdvözölte az államfô, hogy 
megtiltották szélerômûvek és szélerô-
mûparkok létesítését világörökségi és 
védett természeti területen. Azzal 
viszont megint csak nem ért egyet az 
elnök, hogy az ilyen létesítmények épí-
tésére adott engedély hatálya nem 
hosszabbítható meg. Ez szerinte 
ugyanis aránytalanul megnehezíti az 
építést, korlátozva ezzel a megújuló 
energia hasznosításának bôvülését.

Összegzése alapján a módosítások 
ellehetetlenítik szélerômûvek, szélerô-
mûparkok építését, és veszélyeztetik a 
szélenergia részarányának növelésére 
vonatkozó célt. Ezért Áder János a 
parlamentet a törvény újratárgya-
lására és olyan szabályok megalkotá-
sára kérte, amelyek támogatják a gaz-
daság „dekarbonizációs pályán 
tartását”, megôrzik az összes elvi 
lehetôséget „energiakosarunk tisztu-
lásához”, és hozzásegítik az országot 
klímavállalásainak teljesítéséhez.

Az Országgyûlés  113 igen szavazattal, 
58 nem ellenében fogadta el a villa-
mosenergia-törvény módosítását.

(Folytatás az elsô oldalról)
Valóban megjelent szeptember 28-án egy email üzenet 36 személyi és 

közösségi címre rövid tájékoztató a nagykövetség részérôl. 
A Magyar Élet október 27-i számának elsô oldalán kívántuk a látogató 

személyét megilletô módon értesíteni ausztráliai honfitársainkat a magyar 
államelnök érkezésérôl, ausztráliai tartózkodása eseményeirôl. Úgy éreztem 
– a régi szokások alapján is – hogy a látogatást szervezô nagykövetség 
bejelentésével hivatalossá válik az újság híradása. Ezért Nagykövet úrhoz 
fordultam email levelemben október 19-én 11.34 perckor: 

 Szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat errôl a fontos eseményrôl hivatalos 
forrásból. A Magyar Élet október 27-i számában megjelentetés érdekében a 
ma délután 6 órai lapzártához kellene megérkezzen hozzám a külképviselet 
értesítése a magyar közönség részére. A címoldalt erre a célra nyitva 
hagytam.”

A kulturattasé válaszolt: 
 Köszönjük megkeresését! Csatolva küldöm a három meghívót (Melbourne, 

Sydney, Brisbane) elnök úr programjaira.”  Három egyesületi meghívó mint 
melléklet. Ennyi volt. 

Sydneyben például csak mende-mondaként terjedt, hogy a fogadás a 
Délvidéki Klubban lesz, újságban nem hirdett k, az eseményrôl szóló  
meghívót én sem láttam. Mindenképpen szükséges lett volna hivatalos 
közlemény újságunkban. A NSW-i Magyar Szövetség titkára is panaszkodott 
a mellôzés miatt. 

 Értelmezésem szerint a külképviselet nem kívánt élni az alkalommal, hogy 
a magyar hetilap nyilvánosságával nemcsak egyesületi, hanem széles 
közben is ismertté váljon az elnöki látogatás. Az október 27-i újságszámunk 
elsô oldali cím alatti megjegyzés rövidsége miatti félreértés elkerülhetô lett 
volna így megfogalmazva:

 Szerettü k volna az elsô oldali bejelentés fôszereplôjeként a Nagykövetség 
közleményét megjelentetni, sajnos eziránti kérésünk sikertelen volt.”

Sydney, 2016. október 22.
Csapó Endre fôszerkesztô



A barikádokon harcolók 1956-ban az 
összetartozás erôt adó érzésével száll-
tak szembe egy olyan hatalommal, 
amelyet addig mindenki legyôzhetet-
lennek tartott --- mondta szombat este 
Londonban Potápi Árpád János.

A Miniszterelnökség nemzetpoliti-
káért felelôs államtitkára a Magyarok 
Angliai Országos Szövetsége (MAOSZ) 
által szervezett központi megemlékezô 
rendezvényen mondott ünnepi köszön-
tôt a londoni Szent István Házban. 
Kijelentette: hatvan évvel ezelôtt sem 
azok a fiatalok, akik október 23-án reg-
gel elindultak a Mûegyetemtôl, sem 
azok a munkások, budapesti polgárok, 
akik napközben csatlakoztak a tömeg-
hez, nem tudhatták, hogy olyan csele-
kedetet visznek véghez, amelynek a 
mai napig csodájára jár majd a világ.A 
rendszerváltozás óta eltelt negyedszá-
zad kellô távlatot nyújt ahhoz, hogy 
1956 hôsei immár elfoglalhassák mél-
tó helyüket a nemzet emlékezetében, 
és visszakaphassák a forradalom di-
csôségét azok, akiket az megillet: a 
magyar nép egyszerû fiai - fogalmazott 
ünnepi beszédében a Miniszterelnök-
ség államtitkára.Potápi Árpád János 
szerint ezen a napon minden évben 
újból és újból meg kell köszönni a bá-
tor helytállást mindazoknak, akik a 
szabadságjogok kivívásáért az utcára 
vonultak, akik a barikádokon harcol-
tak, és annak a 2600 magyar embernek, 
aki a harcokban elesett. Köszönet illeti 
azokat a tízezreket is, akiknek börtönt, 
üldöztetést kellett elszenvedniük --- 
tette hozzá.Az államtitkár köszönetet 
mondott Nagy-Britanniának is azért a 
fogadtatásért, amelyben az 1956 után 
menekülni kényszerülô magyarokat 
részesítette. „Nem felejtjük el, hogy a 
brit egyetemek szinte versenyeztek 
egymással abban, hogy melyikük tud 
több magyar egyetemistát befogadni, 
és azt sem, hogy az érkezôket átsegí-
tették a nyelvi akadályokon, támogat-
va mielôbbi elhelyezkedésüket” --- 
mondta.

Az államtitkár szerint 1956 legfôbb 
tanulsága az, hogy az összefogásban 
rejlik a legnagyobb erô. Mindazok, 

akik annak idején a budapesti ese-
ményekrôl tudósítottak, az elsô helyen 
emelték ki az egymás iránti figyelmet, 
a bajtársiasságot. A szovjet tankok 
1956 legnagyobb vívmányát már nem 
vehették el: a magyarság soha nem 
látott összefogása képes volt a nemzet 
megtartására az üldöztetés és a meg-
torlás éveiben is. Nemcsak a bariká-
dokon tudtak összekapaszkodni a ma-
gyarok 1956 ôszén, példa nélkülinek 
mondható az a szolidaritás is, amellyel 
a menekülô magyarok egymást, a már 
kinn élôk pedig az érkezôket segítették 
--- hangsúlyozta Potápi Árpád János. 
Hozzátette: az egymásért vállalt fele-
lôsség kivételes megnyilvánulása volt, 
ahogy a Nagy-Britanniába érkezô 
csaknem tízezer menekültet fogadta 
az ottani magyar közösség.

A nemzetpolitikai államtitkár a lon-
doni rendezvényen 5 millió forintos 
támogatást ajánlott fel a MAOSZ-nak.

Potápi Árpád János az MTI-nek 
elmondta: az angliai magyar szervezet 
valószínûleg saját mûködésének fi-
nanszírozására, valamint az iskolák 
fenntartására és a cserkészet támoga-
tására fordítja majd az összeget. Hoz-
zátette: egyszeri, erre az évre szóló 
pótlólagos támogatásról van szó.

A késô estébe nyúló megemlékezô 
rendezvényen Angliában élô magyar 
gyerekek rövid színielôadással eleve-
nítették fel 1956 eseményeit.

* * *
Az ember a szabadságát nem annak 

meglétében, hanem annak hiányában 
érzékeli, a szabadság kivívása pedig 
nem egyetlen csata, hanem folyamatos 
küzdelem --- hangsúlyozta Szabadkán 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából szer-
vezett megemlékezésen Pásztor 
István, a Vajdasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) és a vajdasági tartományi 
képviselôház elnöke, aki szerint hat-
van év kellett ahhoz, hogy helyükre 
kerüljenek dolgok. 

Az igazság, a gazság és az igazság-
talanság nem megtörténtekor látszik, 
hanem az idôben hátra tekintve. Nem 
ahhoz kellett hatvan év, hogy „tudjuk, 

hogy mi volt az igazság, a gazság és az 
igazságtalanság”, hanem ahhoz kellett 
hat évtized, hogy értelmezni lehessen, 
a helyén lehessen kezelni az eseménye-
ket --- fogalmazott. Emlékeztetett arra, 
hogy 1956 októberét követôen mintegy 
húszezren indultak meg Magyaror-
szágról az akkori Jugoszlávia irányá-
ba, és a vajdasági magyarok voltak az 
elsôk, akik befogadták a menekülôket. 
A palicsi befogadótábor helyén min-
den évben megemlékeznek az egykor 
ott elszállásoltakról. A határon túli 
magyarok közöl elsôként a vajdaságiak 
emeltek emlékmûvet az 1956-os for-
radalomnak --- hívta fel a figyelmet a 
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

A politikus a magyar alaptörvényt 
idézve kiemelte, hogy „mai szabadsá-
gunk az 1956-os forradalomból sar-
jad”, ezért a forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulóján is meg kell 
említeni a magyar alaptörvény módo-
sítását. Az alkotmányt annak érdeké-
ben változtatják meg, hogy „erôteljes 
rögzítésre kerüljön a nemzeti önazo-
nosság, az állami szuverenitás, és az 
alkotmányos identitás”, és a vajdasági 
magyarságnak is beszélnie kell róla, 
hiszen „részei vagyunk a nemzetnek”. 
Pásztor István felhívta a figyelmet 
arra, hogy a szavazati joggal rendel-
kezô vajdasági magyarok több mint 60 
százaléka részt vett a népszavazáson. 
„Mert a szavak és cselekedetek ösz-
szeérnek, és a nemzeti ünnepen hat-
ványozottan kirajzolódnak azok a sza-
bad szemmel láthatatlan 
momentumok, amelyek bennünket 
eggyé tesznek. A vajdasági magyarok 
most is ---- mint 1956-ban ---- a nemzet 
mellé álltak” ---- hangoztatta. 

A megemlékezésen Pintér Attila, 
Magyarország belgrádi nagykövete 
arról beszélt, hogy a magyarok nem 
tûrik a rabságot, és mindig hajlandók 
küzdeni a szabadságért, „a szabadság 
a legfontosabb nemzeti értékünk”. 

A nagykövet úgy fogalmazott: „nem 
hagyjuk, hogy más államok, nemzetek 
érdekei befolyásoljanak bennünket, 
mi tudjuk csak kizárólag, hogy mi ho-
gyan szeretnénk élni. A szabadságot 
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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

Dicsôség a 
legyôzötteknek
Szinte hihetetlen, hogy 50 év telt el 

azóta hogy a müncheni Nemzetôr kia-
dásában megjelent az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc összegyûjtött 
versei és prózája. Az antológia címe 
Gloria Victis 1956.

A Nemzetôr fôszerkesztôjére Tollas 
Tiborra nagyon vadásztak a Kádár 
rendszer kiszolgálói. Mindig megvár-
ták, hogy elhagyjon egy országot, utá-
na jött a rágalom kampány és a hazug-
ságok. Szegény Tollasnak többször 
kellet utaznia, hogy összekoldulja a 
lapra és a kiadványokra szükséges 
pénzt.

A fôleg versekbôl álló kötet a forra-
dalom költôi visszhangja a Nagyvilág-
ban 41 ország illetve nép költôinek és 
iróinak mûveibôl áll.

A Gloria Victis 1956 elsô fejezete 
Albert Camus „A magyarok vére” 
címû beszéde, amit a francia intellek-
tuel a forradalom elsô évfordulóján 
mondott el. Ebbôl egy részlet:

„A legázolt, bilincsbe vert Magyaror-
szág többet tett a szabadságért és 
igazságért mint bármelyik nép a vilá-
gon az elmúlt húsz esztendôben. Ahhoz 

hogy ezt a történelmi leckét megértse 
a fülét betömô, szemét eltakaró nyuga-
ti társadalom sok magyar vérnek kel-
lett elhúllnia.”

* * *
A magyar munkások és értelmisé-

giek, akik mellett ennyi tehetetlen bá-
nattal állunk ma, tudják mindezt és ôk 
azok akik mindennek értelmét velünk 
megértették.”

A sok kitûnô vers és dolgozat közül 
nehéz választani, de legyen egy Urug-
uay-ból és egy Thailandból.

Szólaljon meg Juana de Ibarbouroa 
(Uruguay)

„Ezen a csupa csillag és csupa rózsa 
délamerikai karácsony éjszakán elol-
tottam karácsonyfámat, hogy Veled 
lehessek mártír Magyarország, hogy 
legalább szimbólikusan egy legyek a 
Tieid közül, egy asszony, aki imádkozik 
múltadért és jövendô sorsodért, egy 
asszony aki ugyan nem fegyvert tart 
kezében, hanem lantot és aki soha nem 
átkozódik, hanem énekel. De most 
amikor vérzel és kínoznak, most 
amikor mindenki aki szereti a nagy 
emberi erényeket, úgy közeledik Hoz-
zád mint a megfeszített Krisztushoz.

* * *
Ezerszer szeretett Magyarország 

akiért annyit sírunk, fogadd el 

szívemet és ha tudod változtasd fegy-
verré vagy villámmá.”

Végezetül M.C. Sukhsvasti Thai-
landból.
„A magyarok akik szeretik a hazá-

jukat

Bár kis ország volt Magyarország
De jól ismert, sugárzó hírnevû
A háború végével elsodorták
A Szovjet elnyomás mindennemû

Poklai. Évtizede már, hogy felkelt
Egy emberként a nép lerázta jármát.
Fegyvert ragadnak bátran, ki mit 

lelhet
Kifüstölni Sztálin lidércnyomását!

De mit tehet egy csöppnyi tiszta víz
A vörös pokol nagy tûzvésze ellen?!
Ezrével hulltak-s ezrek szárnyszeget-

ten
Futottak túlélni Moszkva tankjait.

Sziámi népem, Thaiföld nevében
Köszöntsük hát e népet mi sziámul,
Kik vérük adták jövönkért, hôs re-

ményben,
S gyermekeikért örök szabadság- 

zálogul”

Kroyherr Frigyes
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ma is, holnap is mindennap meg kell 
védeni, szerencsére napjainkban dön-
tôen már nem fegyverrel, hanem ér-
velve, közéleti, politikai, kulturális 
eszközökkel, és ebben minden magyar-
ra szükségünk van”. Pintér Attila fel-
hívta a figyelmet arra, hogy Magyar-
ország és Szerbia kapcsolata soha nem 
volt ilyen jó, hiszen a két ország és a 
két nép érdekei megegyeznek. Hozzá-
fûzte, Budapest nagyra értékeli, hogy 
a szerb kormány számos lépést tett a 
kisebbségi jogok érvényesítése, így a 
magyar kisebbség érdekében. Leszö-
gezte: Magyarország továbbra is kiáll 
Szerbia európai integrációja mellett

* * *
A marosvásárhelyi Kultúrpalotában 

tartott gálaelôadáson idézte az 1956-os 
magyar forradalmat a Székely Nem-
zeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT).
Izsák Balázs, az SZNT elnöke ünnepi 

beszédében azért tartotta fontosnak az 
1848-49-es vagy 1956-os szabadság-
harcról való megemlékezést, mert ál-
tala „megerôsítjük a magunk elkötele-
zettségét a szabadság iránt”. 
Kijelentette, hatvan évvel a magyar 
forradalom után, el lehet mondani: 
Magyarország független, szabad or-
szág. Romániában azonban az 1989-es 
forradalom eszményeit épp az állam 

intézményei sértik meg. „Az üldözött 
székely zászló így válik ma Romániá-
ban az emberi méltóság és a szabadság 
egyetlen, hiteles jelképévé” --- fogal-
mazott Izsák Balázs. „A Székely Nem-
zeti Tanács megalakulása óta Szé-
kelyföld területi autonómiájában látja 
az itt élôk, a székely nép szabadságának 
intézményi garanciáját. (.) 1956 hôsei-
nek, 1989 temesvári, kolozsvári, ma-
rosvásárhelyi, bukaresti hôseinek pél-
dája által megerôsítve követeljük 
Székelyföld területi autonómiáját” --- 
zárta beszédét az SZNT elnöke
Sándor Krisztina, az EMNT ügyve-

zetô elnöke ünnepi beszédében meg-
említette: a mindenkori forradalmakat 
a mindenkori fiatalok robbantották ki. 
A mai fiatalok azonban viszonylagos 
jólétben, de ideológiai nyomás alatt és 
bizonytalanságban élnek, és egyre ke-
vesebben kötelezôdnek el a közösségi 
célok iránt. Az EMNT ügyvezetôje 
azzal zárta beszédét, hogy minden 
nemzedéknek meg kell vívnia a maga 
harcát, és hinnie kell abban, hogy e 
küzdelem nem hiábavaló.

A közönség hosszasan megtapsolta 
Kelemen Kálmánt, aki kolozsvári 
diákként vett részt az ottani 1956-os 
eseményekben, és ennek következ-
ményeként éveken át sínylôdött a ro-
mániai börtönökben. Az estet szavala-

tok és zenei elôadások tették 
ünnepélyessé.

* * *
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

arra biztatja Székelyföld lakosait, 
hogy október 30-án este gyújtsanak 
ôrtüzeket valamennyi székelyföldi te-
lepülésen.
Izsák Balázs SZNT-elnök azzal a 

kéréssel fordult a székelyföldi önkor-
mányzatokhoz, egyházakhoz, civil 
szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, 
vállalkozásokhoz, hogy október 30-án, 
helyi idô szerinti 17.30 órakor az ál-
taluk meghatározott helyen és módon 
„lármafák, fáklyák, gyertyák ezreinek 
fellobbantásával tegyék közösségi él-
ménnyé Székelyföld Autonómiájának 
Napját”. Hozzátette: ebben a törekvé-
sükben a települési és széki székely 
tanácsok, valamint az SZNT küldöttei 
lesznek segítségükre.
Izsák Balázs emlékeztetett: szeptem-

ber végén az SZNT felhívásban kezde-
ményezte, hogy ezentúl minden év ok-
tóberének utolsó vasárnapja legyen 
Székelyföld Autonómiájának Napja. 
Akkor azzal a felhívással fordultak a 
nagyvilág keresztény, magyar gyüle-
kezeteihez, hogy az idei autonómiana-
pon, október 30-án templomaikban 
imádkozzanak a székely szabadságért, 
Székelyföld autonómiájáért. Úgy vél-
te: a közös imában kialakuló lelki egy-

ség az autonómiaküzdelem folytatá-
sának tartós alapja lehet. A felhívás 
szerint az ôrtüzek gyújtása a világmé-
retû imavasárnap folytatása lehet, 
amely azt jelzi, hogy a székely közös-
ségek kiállnak az autonómia ügye 
mellett.

„Az elmúlt évek során bebizonyoso-
dott, hogy az autonómiáért folytatott 
küzdelem hosszú lesz, és próbára teszi 
magának az érintett közösségnek a 
kitartását, elkötelezettségét. Ezért van 
szükség arra is, hogy Székelyföld 
falvaiban és városaiban, de --- a szoli-
daritás jeléül ---- bárhol a nagyvilágban 
a közösségek, s minél több közösség 
tagja belsô meggyôzôdéssel, hittel 
vegyen részt az autonómiaküzde-
lemben” --- áll az Izsák Balázs SZNT-
elnök által jegyzett felhívásban.

Az SZNT ugyancsak közleményben 
számolt be állandó bizottsága dön-
tésérôl, amely szerint a tanács által 
alapított Gábor Áron-díjat idén az 
Európai Szabad Szövetségnek (EFA) 
ítéli annak elismeréséül, hogy a szö-
vetség következetesen kiáll Székely-
föld autonómiája mellett a nemzetközi 
közvélemény tájékoztatása, képviselô-
inek az autonómiaküzdelem fontos 

eseményein való jelenléte, valamint 
politikai támogatása révén.

* * *
Németországban tavaly több mint 

háromezer embercsempészt fogtak el, 
köztük 362 magyart --- írta a Bild am 
Sonntag címû vasárnapi lap kormány-
zati adatokra hivatkozva.

A belügyminisztérium kimutatása 
alapján 2015-ben 3370 embercsempészt 
tartóztattak le, ami 57 százalékos növe-
kedés éves összevetésben. A legna-
gyobb csoportot a szíriai állampolgárok 
alkotják 390 fôvel. A második helyen a 
románok állnak 370 fôvel, a harmadik 
helyen pedig a magyarok 362 fôvel.

A kormány a nagymértékû növekedés 
miatt az embercsempészet elleni harc 
kiterjesztésére készül, az eddiginél 
több fedett nyomozót vetnek be a nem-
zetközi embercsempész csoportok te-
vékenységének megakadályozására 
és irányítóik kézre kerítésére. A 
tervezett intézkedésekkel kapcsolat-
ban Thomas de Maiziere belügy-
miniszter a lapnak elmondta: megen-
gedhetetlen, hogy „nem a rászorultság, 
hanem az embercsempészek, vagyis a 
pénztárca határozza meg, hogy ki kap 
védelmet Németországban”.

* * *
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oxigénforrást. Nem sokkal késôbb 
fájdalmas kiáltásokat hallottak 
Herczeg szobájából, és már nem tud-
ták megmenteni a beteg életét.

Stephen Willis törvényszéki kór-
boncnok szerint nagyon nehéz ösz-
szekeverni a csöveket, ô még nem 
látott ilyet. Úgy véli, Herczeg 
borzalmas kínokat élhetett át, amikor 
felrobbant a hólyagja. A tárgyaláson 
nem vett rész Herczeg egyetlen ro-
kona sem – írta a The Courier Mail.

Steve Herczeg Magyarországon 
született, 1951-ben, ötéves korában 
érkezett Ausztráliába, migránsoknak 
fenntartott hosztelben lakott, mielôtt 
Adelaide külvárosában tudott volna 
letelepedni a családja. Itt rúgott elô-
ször labdába a The Advertiser cikke 
szerint, majd az Orange-Sturt ifi-
csapatában szerepelt, mielôtt a dél-
szláv bevándorlókból álló Adelaide 
Croatiához csatlakozott volna. Innen 
akkori ausztrál rekordösszegért 
igazolta le az Adelaide Juventus.

Aztán kapott egy táviratot: behívták a 
válogatottba. A szállítmányozó TNT 
nevû cégnél sofôrként dolgozó 
Herczeg kénytelen volt szabadságot 
kivenni, hogy focizhasson. Tagja volt 
az 1965-ben Észak-Korea ellen a 
szigetország elsô világbajnoki se-
lejtezôt játszó válogatottjának: a két 
fél Kambodzsában játszott, össze-
sítésben 9-2-vel ment tovább Észak-
Korea, és részt vehetett az 1966-os 
angliai világbajnokságon. Herczeg a 
második meccsen (1-3) játszott, 55 
ezer nézô elôtt, Ausztrália 177. 
válogatott focistájaként. Második és 
egyben utolsó válogatottságát 
ugyanezen évben hozta össze: 
Hongkongban meccseltek Tajvannal, 
és 3-1-re nyertek. Herczeg Dél-
Ausztrália állam 15-szörös válogatottja 
volt

Elôre, pesti srácok!
studenti, braccianti, operai,
Diákok, napszámosok, munkások,
il sole non sorge piu ad Est.
a nap többé nem Keleten kel.
Abbiamo vegliato una notte
Átvirrasztottunk egy éjszakát,
la notte dei cento e piu mesi
száz és még több hónap éjszakáját,
sognando quest\’alba d\’ottobre,
októbernek ezen hajnaláról álmodva,
quest\’alba dei giovan\’ungheresi.
a magyar fiatalság ezen hajnaláról.

Ricordo che avevi un moschetto
Emlékszem volt egy puskád,
su portalo in piazza, ti aspetto,
hozd le a térre, várlak,
nascosta tra i libri di scuo
a tankönyvek közt elrejtve
anch\’io portero una pistol
én is viszek egy pisztolyt.
Sei giorni e sei notti di gloria
Hat dicsôséges napon és éjjelen át
duro questa nostra vittoria
tartott a gyôzelmünk,
ma al settimo sono arrivati
de a hetedik napon megérkeztek
i russi con i carri armati.
az oroszok a harckocsikkal.
I carri ci spezzan le ossa,
A tankok összezúzzák a csontjainkat,
nessuno ci viene in aiuto
senki sem nyújt segítséget
il mondo e rimasto a guardare
a világ csak bámul
sull\’orlo della fossa seduto.
a sír szélérôl.
Ragazza non dirlo a mia madre
Leány, ne mondd meg anyámnak,
non dirle che muoio stas
ne mondd meg, hogy meghalok ezen 

az estén,
ma dille che sto su in montagna
mondd azt, hogy a hegyekben 

vagyok,
e che tornero a primavera
és visszatérek tavasszal

Compagni noi siam condannati,
Bajtársaim, végünk,
sconfitta e la rivoluzoi
a forradalmat leverték,
fra poco saremo bendati
nemsokára bekötött szemmel
e messi davanti al plotone
az osztag (~kivégzôosztag) elé 

állítanak.

Compagno il plotone s\’avanza,
Bajtársam a sereg halad elôre,
gia cadono il primo e il secondo
már elesik az elsô s a második,
finita e la nostra vacanza,
vége a szabadságunknak,
sepolto l\’onore del m
a világ becsülete eltemettetett.
Compagno riponi il fucile
Harcostársam, tedd el a fegyvert
torneranno a cantare le fonti
a források újra énekelni fognak
quel giorno serrate le file
a napon, melyen zárjátok a sorokat,
e noi torneremo dai monti
és mi visszatérünk a hegyekbôl.
Avanti ragazzi di Buda,
Elôre, budai srácok!
avanti ragazzi di Pest
Elôre, pesti srácok!
studenti, braccianti e operai,
Diákok, napszámosok, munkások,
il sole non sorge piu all\’Est.
a nap többé nem Keleten kel.
(P.A. fordítása)

Kevésbé ismert, hogy 
sportembereink az utcán 
is helytálltak az 1956-os 

forradalom idején
Ha Balczó András megjelenik va-

lahol, annak nagyon fontos oka van. 
Csütörtök délután a Testnevelési 
Egyetem kertjében koszorúzta meg 
Hegedüs Istvánnak, az öttusasport 
hôsi halottjának szobrát. Az öttusázók 
koszorúját összesen hét olimpiai 
aranyérem tulajdonosa helyezte el, 
hiszen Balczó András mellett Németh 
Ferenc és Martinek János hajtott fejet 
– általánosságban nem ismert viszont, 
ki volt az 1956-ban lelôtt Hegedüs 
István.

Hegedüs öttusázóként magyar baj-
noki címet szerzett, és tanítványai kö-
rében közszeretetnek örvendett úszó-
edzôként. Éppen róluk akart gondos-
kodni, amikor egy nappal az 1956-os 
forradalom kitörése után ávósok le-
lôtték a Szófia utcában.

– Azt mondta, siessünk az uszodába, 
mert ha a gyerekek kimentek, sür-
gôsen haza kell küldeni ôket. Félt 
ugyanis, hogy bajba keverednek – 
idézte fel e napot késôbb Gerendás 
László úszóedzô, aki Hegedüs Ist-
vánnal együtt dolgozott. – Az aggo-
dalma jogos volt, hiszen tizennégy-
tizenöt éves fiatalokról volt szó. Ôk is 
képviseltették magukat a két nappal 
ezelôtti megemlékezésen, feleleve-
nítve egykori trénerük alakját, aki 
hatvan éve olyan stílus híve volt, 
amely most sem általános itthon.

– Minden gyerekre odafigyelt, 
mindegyikünk technikáját türelemmel 
javította, de soha nem beszélt úgy, 
hogy bárkit megalázzon. Az egyik 
legnagyobb szakember, szövetségi 
kapitány lehetett volna – hangzott el a 
szobornál, amelyrôl Pécsi Gábor volt 
szövetségi kapitány az egybe-
gyûlteknek elmesélte, valóban nagyon 
hasonlít Hegedüs Istvánra.

Az egykori öttusázó alakjával év-
tizedeken át nap mint nap találkoz-
hattak itthon a magyarok, de ezzel is 
kevesen voltak tisztában. A papír 
húszforintos 1960-tól 1992-ig volt 
használatban, a kalapácsot és búza-
kalászt tartó férfialakhoz az ötvenes 
években Hegedüs István sokoldalúan 
edzett, izmos teste volt a modell. 
Tanítványai ma is úgy beszélnek 
mesterükrôl, mint aki megvalósította 
számukra az apaképet – ami szintén 
edzôi alapelv.

1956 októberében veszítette el 
Magyarország Nagy József válogatott 
kajakversenyzôt is, aki ekkor még a 
TF hallgatója volt, és szintén fegy-
vertelen, amikor az ÁVH emberei 
lelôtték az Árpád úton egy tömeg-
demonstráción. Reménybeli nagy 
sportembereink közül Zsivótzky 
Gyula is majdnem a forradalom áldo-
zata lett, amikor a Csörsz utcai TF-
pályán futóedzés közben valaki rálôtt, 
majd amikor az Alkotás utcát szovjet 
tankok lôtték, miközben ismét edzeni 
akart. Túlélte mindezt, és a hatvanas 

években elôbb két olimpiai ezüstérmet, 
majd aranyat nyert kalapácsvetésben.

Czibor Zoltán, az Aranycsapat tagja 
és Tóth Géza késôbbi olimpiai 
ezüstérmes súlyemelô a Déli pálya-
udvarnál vasúti kocsikat döntött fel, 
hogy megállítsa a tankokat. 

Sportolóink – más-más módon – az 
utca hôseivé váltak 1956-ban.

Hihetetlen, a Római 
Lazio futballcsapat 

himnusza az 56-osmagyar 
szabadságharcról szól.

Ma is ezt éneklik:
 „Avanti ragazzi di
Buda, avanti ragazzi di Pest...”

Személyesen meggyôzôdtünk arról, 
hogy az olasz labdarúgó bajnokság 
egyik élvonalbeli együttesének, a 
Lazio Rómának a himnusza valóban az 
1956-os Magyar Forradalomnak és 
Szabadságharcnak állít emléket. Az 
otthoni mérkôzéseit a római olimpiai 
stadionban játszó Lazio szurkolóinak 
több tízezres tömege valóban minden 
mérkôzésen elénekli az Avanti ragazzi 
di Buda, avanti ragazzi di Pest c. dalt, 
amely a klub himnusza. Mindezt 
hallva, arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
hol voltak a magyar rádió, a magyar 
televízió, a magyar távirati iroda ró-
mai tudósítói az elmúlt fél évszá-
zadban? Hogyhogy errôl nem adtak 
sohasem hírt?

Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc szellemi öröksége és 
politikai üzenete megkerülhetetlen 
minden magyar ember és magyar 
intézmény számára. A budapesti ut-
cákon kifolyt minden csepp vér és 
minden áldozat népünk szabadságvá-
gyának aranyfedezete, amellyel él-
nünk nemcsak jog, de kötelesség is.

A kíváncsiság és a nemzeti büszkeség 
indított el hogy Rómába utazzunk és az 
Olimpiai Stadionban legyünk tanúi az 
Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi 
di Pest kezdetû himnusz éneklésének, 
élô hagyományának.

Ez történt 2013. december 2-án, a 
Lazio Róma - Nápoly mérkôzésen, ahol 
példamutatóan sportszerû mérkôzésen 
és megindítóan ünnepélyes szurkolás 
közepette elhangzott az egész magyar 
nemzetet dicsôítô és a szabadságharc-
nak leverését közömbösen szemlélô 
világhatalmakat ostorozó dal.

Megköszönjük a Lazio szurkolóinak a 
magyar szabadságharccal való nem-
zeti azonosulását és egyedülálló 
hûségét.

Az olasz dal teljes szövegét, és annak 
nyersfordítását alább tesszük közzé:

Avanti ragazzi di Buda
Elôre, budai srácok
avanti ragazzi di Pest

Elhunyt Steve Herczeg
Az ausztrál fociválogatott ôskorának 

egyik alakja volt Steve Herczeg, aki 
orvosi mûhiba miatt veszthette életét.

Szeptember 19-én életét vesztette az 
ausztráliai Adelaide városának 
Erzsébet Királynô kórházában Steve 
Herczeg – írja a brit The Guardian 
ausztrál kiadása. A 72 éves férfi abba 
halt bele, hogy vizeletelvezetô ka-
téterét véletlenül oxigénforrásra kö-
tötték rá, amitôl kipukkadt a hólyagja, 
és a magas oxigénnyomás miatt a 
tüdeje is összeesett. Az esetet Naomi 
Kereru halottkém vizsgálta meg, ô 
számolt be a halálesetrôl a bírósági 
tárgyaláson

Herczeg azért került kórházba, mert 
elesett, és hallucinált, emellett a 
kórházban kiderült, hogy húgyúti 
fertôzés is gyötri – ezért kellett a 
katéter. A klinikailag stabilizált be-
teget oxigénterápiára küldték, ám a 
nôvér rossz katéterre kötötte az 

NB I: a Vasas és a Fradi is nyerni tudott
Az Újpest és a Diósgyôr pedig nyolcgólos meccset játszott. Az MTK 

gyôzelemmel avatta fel stadionját.
A listavezetô Vasas FC 2-1-re gyôzött a Debrecen vendégeként a labdarúgó 

OTP Bank Liga 13. fordulójában. 
 A DVSC  a szezonban már harmadik vereséget szenvedte el hazai pályán.
A Diósgyôr 4-4-es döntetlent játszott az Újpest vendégeként az Illovszky 

Rudolf Stadionban. A fôvárosi lila-fehérek egymás után negyedszer végeztek 
döntetlenreé

Debreceni VSC–Vasas FC 1-2 (0-1), Videoton FC–Paksi FC 5-1 (3-1), 
Mezôkövesd Zsóry FC–Swietelsky Haladás 3-0 (1-0), 

MTK Budapest–Gyirmót FC Gyôr 1-0 (0-0), Ferencváros–Honvéd 3-2 (2-0). 
Újpest FC–Diósgyôri VTK 4-4 (2-1)
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Fütyörészô keselyûk
Amelyik nemzet nem tud méltó-

sággal emlékezni, az méltósággal 
élni sem tud, csak önmagával meg-
hasonlottan

Éppen ezért veszélyesek az évfordu-
lók, a jubileumok. Kivált Magyarorszá-
gon, ahol minden eseményre pártho-
vatartozás, klubhûség és kártyabanda 
szinten szokás emlékezni, amióta világ 
a világ. Ettôl féltem most gyönyörû 
forradalmunk és szabadságharcunk 
hatvanéves évfordulóját is. Meghitt 
emlékezés, csendes gyertyagyújtás 
illene ehhez a boldog s egyben gyászos 
pillanathoz. Néhány napban e két örök 
emberi érzés keveredett, felgyorsult 
az idô. 
Rákóczi, Kossuth évekre adott re-

ményt, a pesti srácoknak két hét ada-
tott, de ugyanazt üzenték nemzedé-
keknek. Az ellenállás, a nem mérlegelô 
hazaszeretet és szabadságvágy általuk 
szivárgott fel mindannyiunk lelkébe. 
Egyik forradalom sem gyôzött ugyan, 
de ezért nem is hunyt ki a lángjuk. Vá-
runk, hogy a méltó emlékezés révén 
érvényesüljenek a szép eszméik. 
Olyasmire gondolok, ahogy a lengye-
lek megterítenek a már csak remélt 
szeretteiknek is. Ahogy néhányan 
megôrizték itthon is a lyukas zászlót, 
dacolva a veszéllyel. Ahogy ifjúsági 
klubokban Petôfi, József Attila, 
Bartók, Ady, sôt Babits átlényegül 
mai forradalmárrá.

Van, aki csak lázad. Van, aki a lázadó 
énünket, helyzetünket használná ugró-
deszkának. A lázadás alapja lehet gyû-
lölet, önzés, féktelen hatalomvágy is. 
Ettôl olyan bonyolult minden ellenál-
lás, minden forradalom is. Mert láza-
dás is. A mi forradalmaink a szabad-
ságért, a nemzetért, a zsarnokság el-
len lobbantak, soha sem gyûlöletbôl. A 
gyûlölet nem is szül forradalmat, csak 
lázadást. Megtapasztaltuk az ellenünk 
kijátszott nemzetiségeknél 1848–49-
ben, megtévesztett tömegeknél 1918–
19-ben, és ma is. 

Mindig nehéz megérteni a közülünk 
valókat, akik szabadságunk, sôt létünk 
ellen ágáltak és ágálnak. Utolsó forra-
dalmunk idején is voltak ilyenek so-
kan. Isten mentsen meg minket azok-
tól, akik meggyôzôdés és elvek híján 
mindig a gyôztes hatalommal tartanak. 
Bach-huszárok, darabontok, Kádár-
pufajkás legények. Aki ma az emléke-
zés hangjaiba önzô, hazug lázadást 
vinne, soha nem látott a múlt fekete 
korongjába, egy ötvenhatos halálraí-
télt szemébe nézve. Vigyázzunk az 
ünnepünkön: semmiféle füttyös pro-
vokáció nem veheti el az emlékezés 
vigaszát. Keselyûk köröznek a tömeg 
felett, de angyalok is, akik védik a szép 
életek és halálok emlékét.

A forradalom 1956-ban ellenállás 
volt. Forradalommá az tette, hogy nem 
szûk csoport érdekében zajlott, nem is 
ilyen irányította. Nem ágakat töröge-
tett a tilalomfákról. Kitépte gyöke-
restül! És nem is csak a magyarságért. 
Negyvennyolcban sem, amikor a ma-
gyar országgyûlés ragaszkodott a Laj-
tán túli részek parlamentarizmusához 
is. És 1956-ban sem csak a hervasztó 
magyar kommunisták uralma ellen 
kelt fel a nép, hanem a világért, le-
leplezve a marxizmus, kommunizmus 
valódi arcát. Tartozik a pesti srácoknak 
a világ, sokkal tartozik. Közép-Európa 
és a „Nyugat” is, amely mentôcsó-
naknak tûnt. Peremébe majdnem be-
lekapaszkodhattunk, de csalódottan 
kellett tapasztalnunk, hogy a csónak 
erôteljes húzásokkal gyorsan távolo-
dik. A Szuezi-csatorna szélesebb volt, 
mint az Atlanti-óceán.

Pedig a Kárpátia gôzös egykor elsô-
nek ért a Titanic áldozatainak kimen-
tésére. Szépséghiba, hogy ugyanez a 
hajó tízezreket szállított Amerikába. S 
vissza legfeljebb százakat, akiknek 
volt annyi pénzük, hogy az utat kifi-
zessék. Szabadságkísérlet volt a me-
nekülés is. Legtöbbször ráment az 
egész élet. Így járt csaknem kétszáz-
ezer ember, aki a sokadik orosz inter-
venció elôl elmenekült Magyarország-
ról. Egy részük úgy gondolhatta: majd 
visszajön, ha lesz rá mód. Keveseknek 
adatott meg. A többség leszámolt az 
óhazával, és legfeljebb azt kérte, hogy 
haló poraiban térhessen vissza. A 
legszomorúbb, ha olyan leszármazot-
tak akadályozzák ezt, akik már a ma-
gyar nyelvet sem beszélik. Üzletet 
sejtenek. Pedig a forradalmunk nem 
üzlet. Politikai üzlet sem. Senkinek a 
saruin nincs rajta a vértanúk pora. A 
forradalom érték. Az értéket ôrizni il-
lik. Tiszteljük meg azokat méltó emlé-
kezéssel, akik túlélték és meg sem 
rokkantak az erkölcstelenségre és 
hazugságra épített konszolidációban. 
A világ –-- amely megváltozott és 
mégis ugyanaz –-- úgysem hiszi, hogy 
haragszunk rá. Még az a Bécsbôl 
kinevezett fôispán –-- akit a vármegyei 
fogadóbizottság egykoron hatlovas 
halottaskocsival várt –-- sem hitte, 
hogy haragszanak rá Debrecenben.

S ha a forradalomra emlékezni aka-
runk, próbáljuk meg idézôjel nélkül 
hinni az akkori álmokat, mint mai 
sajátunkat. S bár ornitológiai képte-
lenség, a keselyûk körözhetnek még 
egy ideig, fütyörészhetnek is, ha tud-
nak. S törhetik a fejüket, hova is kel-
lene elszállni innen?

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Az ellenforradalom mítosza
A Kádár-rendszer nem merte sem ünnepelni, 

sem ünnepeltetni magát november 4-én

Legitimációs mítosza szerint 1956. 
november 4-én, az „ellenforradalom” 
leverésével született meg a Kádár-
rendszer. Szimbolikus legitimációját 
szolgálták a rendszer igényeire szabott 
nemzeti és állami ünnepek: 1967-tôl a 
munkanappá degradált március 15-ét 
március 21-ével, a Tanácsköztársaság 
kikiáltásának napjával és április 4-
ével, a szovjet hadsereg általi felszaba-
dulás napjával kötötték egybe, hogy a 
„forradalmi ifjúsági napok” keretein 
belül a márciusi ifjakat megtegyék a 
Kun Béla vezette bolsevikok és a Vö-
rös Hadsereg elôfutárának. A szovjet 
„felszabadítás” forradalmi jellege for-
mállogikailag adta magát: a Vörös 

Hadsereg forradalmi tettet vitt végbe 
a vörös forradalmat leverô ellenfor-
radalmi rendszer megsemmisítésével. 
Lehetett volna augusztus 20-a is a 
kommunista rendszer születésnapja, 
hiszen az 1989-ig hatályos alkotmányt 
1949-ben ezen a napon fogadták el, de 
az alkotmányosság politikailag és ide-
ológiailag eleve nem volt és nem le-
hetett erôssége a diktatúrának, és 
1956 után az „ellenforradalom” leveré-

sét sem lehetett igazából a ’49-es, 
amúgy államcsínnyel megalkotott al-
kotmánnyal igazolni.

Kádárék számára szinte megoldhatat-
lan feladatnak bizonyult az „ellenforra-
dalom” dogmáját ideológiailag kerek 
egésznek kidolgozni. Homályban ma-
radt, hogy mi volt, s mikor volt az a 
bizonyos „forradalom”, amivel az „el-
lenforradalmárok” szembefordultak. 
A rendszer nem merte sem ünnepelni, 
sem ünnepeltetni magát november 4-
én, az „ellenforradalom” leverésének 
napján, holott akkor alakult meg a 
Kádár vezette Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány, amely 
november 7-én tette le az esküt a szov-
jet hadsereg által megszállt Buda-
pesten. E két nap egyike sem vált 
örömünneppé, nem rendeztek meg-
emlékezéseket, és még a tanuló ifjúsá-
got is megkímélték a mozgósítástól. A 
kádárista „forradalmi” értelmezési 
keret középpontjában az „ellenforra-
dalom” leverése állt. Ezért a kádári 
„forradalom” elsôdlegesen mint anti-
ellenforradalom kap értelmet azzal 
együtt, amirôl Pethô Tibor írt az Egy 
korszak tagadása címû cikkében: a 
„forradalmi” jelzô „utalhatott a forra-
dalmi munkásmozgalomra, de a felke-
lésnek a kommunisták számára vál-
lalható örökségére is”. A nagy októberi 
szocialista forradalomnak a megün-
neplése vette le a terhet a rendszer 
válláról. Az „ötvenhatos események” 
teljes tabusítása miatt azáltal lehetett 
sugallni, hogy a kádári forradalom va-
lamiféle szocialista forradalmi vív-
mányok megmentésére vagy helyre-
állítására irányult. Sokat segít ennek 
az ideológiai zavarnak a megértésében 
laptársunk hányatott sorsa. A hatvan 
éve született, 1956. november 2-án 
még a Szabad Nép ellenében forradal-
mi lapként alapított Népszabadság 
hetvennégy évet élt meg. Kétéves 
korában, 1958-ban váratlanul tizenhat 
éves lett, mert évfolyamszámozását a 
forradalmi munkás-paraszt kormány 
az ellen-ellenforradalmi forradalom 
jegyében visszaigazíttatta a Szabad 
Nép 1942-es alapításához.

De mi volt Kádárék forradalma?
A kádárista rendszer-legitimáció két 

dimenzióban láttatott valamiféle meg-
mentett forradalmat. Egyrészt 1944-ig 
mentek vissza, a Horthy-rendszer 
bukásáig, másrészt az 1948 utáni 
kommunista hatalomátvételre utaltak 
mint forradalmi szocialista átalaku-
lásra. A Horthy-rendszer megdöntése, 
ami nem volt forradalom, és a kom-
munista hatalomátvétel, ami szintén 
nem volt forradalom, csak úgy képez-
hetett organikus forradalmi egységet, 
ha legitimációs okból meghamisítják 
Magyarország 1944 és 1949 közötti 
történelmét, amely korszak történései 
és eseményei viszont éppen hogy moz-
gatórugói voltak az ’56-os forradalom-
nak.

1947-ben a többé-kevésbé még sza-
bad országgyûlési választásokon, ami-
kor az állampolgárok még szabadon 
kifejezhették politikai akaratukat, a 
Kommunista Párt csak a szavazatok 
ötödét és a mandátumok negyedét 
szerezte meg. Ennek ellenére az 1949-
es választások után már totális hata-
lommal rendelkezett egy közel két 
évig elhúzódó, Kádárék által forra-
dalmi átalakulásnak láttatott állam-
csíny eredményeképpen. Ahogy a 

nyilasokét a német megszállók, úgy a 
kommunisták erôszakos hatalomátvé-
telét a szovjet megszálló hadsereg 
biztosította. Az államcsíny elsô na-
gyobb állomása Kovács Bélának, a ve-
zetô kormánypárt, a Kisgazdapárt 
fôtitkárának a szovjet hatóságok általi 
letartóztatása és Szovjetunióba depor-
tálása volt 1947. február 25-én. Súlyos 
sebet ejtettek a demokrácián, és bô 
három hónap múlva megroppantották 
a gerincét: június 1-jén a köztársasági 
elnök után legfontosabb közjogi méltó-
ságot, a törvényes miniszterelnököt, a 
kisgazda Nagy Ferencet zsarolással, 
fenyegetéssel arra kényszerítették, 
hogy mondjon le. Másnap ragadták 
torkon a demokráciát: a sorban har-
madik közjogi méltóság, a Nemzet-
gyûlés kisgazda elnöke, Varga Béla 
volt kénytelen titokban elmenekülni 
az országból a letartóztatás elôl, és 
szeptember 16-án Nagy Imre szemé-
lyében már kommunista politikust 
választottak a Nemzetgyûlés elnökévé. 
Ezen a poszton Nagy sötét szerepet 
játszott a demokrácia felszámolásában, 
ami miatt ’56-ban nehezen is tudott 
átlépni saját árnyékán, amikor 
napirendre került a többpártrendszer 
visszaállítása.

A Nagy Ferencet követô két kisgazda 
miniszterelnök, Dinnyés Lajos és Dobi 
István kisgazdák már a kommunisták 
politikai szövetségesei voltak, ám 
Dinnyés maga is az államcsíny áldo-
zata lett: a kommunisták felelôssé tet-
ték a kisgazda pénzügyminiszter 
emigrálásáért, ezért lemondatták. A 
politikai terror légkörében a rivális 
pártok kommunistákkal szemben álló 
vezetôi egymás után menekültek el az 
országból a letartóztatások elôl 1947 
második felében: Sulyok Dezsô (Sza-
badság Párt), Pfeiffer Zoltán (Magyar 
Függetlenségi Párt), Peyer Károly 
(Szociáldemokrata Párt), Kovács Imre 
(Nemzeti Parasztpárt). Az antikom-
munista Szabadság Párt a választási 
törvény megváltoztatása miatt 1947-
ben nem is indulhatott a választáson, 
ezért a párt még azt megelôzôen til-
takozásul feloszlatta magát. A Függet-
lenségi Pártot a pártelnök emigrálása 
után megfosztották parlamenti man-
dátumaitól, és betiltották. A két mun-
káspártot, a Szociáldemokrata Pártot 
és a Kommunista Pártot 1948. június 
12-én Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 
néven egyesítették azok után, hogy a 
Szociáldemokrata Pártot a kommunis-
ták nyomására és beavatkozásával 
elôzetesen megtisztították az antikom-
munistáktól, és általában azoktól, akik 
a pártegyesítést nem támogatták. 
1948. augusztus 3-án lemondatták a 
legfôbb közjogi méltóságot, a kisgazda 
köztársasági elnököt, Tildy Zoltánt, és 
1956-ig házi ôrizetben tartották. Utód-
ja Szakasits Árpád lett a kommunista 
párt (MDP) képviselôjeként.

A Kádár által megvédett „forrada-
lom” elôrehaladtával 1948 végére a 
kommunista MDP mellett csak né-
hány olyan párt maradt a politikai 
porondon –-- a Független Kisgazda 
Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Füg-
getlen Magyar Demokrata Párt és a 
Magyar Radikális Párt –--, amelyek 
vezetése a kommunisták folyamatos 
politikai nyomása miatt teljesen kicse-
rélôdött. Ezért az államcsíny célegye-
nesében a kommunisták könnyedén 
kierôszakolták, hogy ezek az ôket ki-
szolgáló úgynevezett szatellit pártok a 
Magyar Függetlenségi Népfront 
(MFN) nevû szervezetbe tömörüljenek 
velük, és hogy csak és kizárólag az 
MFN induljon 1949-ben az így már 
nem szabad választáson. Most már a 
kommunisták határozták meg, hogy az 
MFN jelöltjeibôl hány kerüljön ki az 
MFN-t alkotó pártokból, vagyis már a 
választást megelôzôen meghatározták 
a mandátumok eloszlását az Ország-
gyûlésben. A politikai terror miatt a 
választópolgárok tisztában voltak az-
zal, hogy a választói névjegyzék birto-
kában a hatóságok és rajtuk keresztül 
a kommunisták ellenôrizni tudják, 
hogy ki nem megy el szavazni, és hogy 
a távolmaradásnak súlyos következ-
ményei lehetnek. A részvétel ennek 
megfelelôen kiugróan magas, 94,7 
százalékos volt, és az MFN-re a sza-
vazók 95,6 százaléka adta a voksát, 
amely számok azonban a választási 
eredmény meghamisításának is be-
tudhatók. Az új Országgyûlésben a 
képviselôk több mint kétharmada 
ahhoz a kommunista párthoz tartozott, 
amely 1947-ben a mandátumoknak 
csak az ötödével rendelkezett, de a 
képviselôknek az MFN többi pártjához 
tartozó maradéka is maximálisan lo-
jális volt a kommunistákhoz. Így szü-
letett meg a Kádárék által megvédett 
„forradalomból” a „népi demokrácia”, 
amelyre hivatkozva a megtorlás során 
az „ellenforradalmárokat” gyakran 
vádolták meg „a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló” 
szervezkedéssel. A rendszer azonban 
sem népi, sem demokratikus nem volt, 
mert nem a nép szabadon kinyilvánított 
politikai akaratára alapozódott. 1956-
ban azonban elemi erôvel tört fel a nép 
politikai szabadság iránti szükséglete 
és szabad akarata: szabad választá-
sokat, többpártrendszert és új nem-
zetgyûlést követeltek.

Máig tartja magát, mert még mindig 
terjesztik és tanítják, hogy 1948 a két 
munkáspárt egyesülése miatt a „for-
dulat” éve volt. Mint láttuk, a fordulat 
valójában 1947-ben ment végbe. An-
nak a demokráciának a –-- politikai 
mészárosok általi szakszerû --– kizsi-
gerelésével, amelyhez vissza akartak 
térni az ’56-os forradalmárok.

Löffler Tibor
A szerzô politológus
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016.november 6-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
Vasárnapi iskola és óvoda 9.30-tól - 12 óráig
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
1 órától Presbiteri gyûlés (Watkins St.bejárat) 

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a 
Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. november 6--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 6-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 6-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 és magyar 
nyelvû játszócsoport

 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  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. 

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

Budaházy László és Zsuzsi  részt vettek a forradalomban 
mint fiatal harcosok

A North Fitzroyi Magyar Református Egyház 

megemlékezése a hatvanadik évfordulóról

A Carltoni Magyar Hôsök Emlékmûve
Nt. Dézsi Csaba és Dankó Ferenc az Emlékmû elôtt

Nt. Dézsi Csaba megnyitja 
a megemlékezést

Bakonyi Péter fôkonzul 
beszél

Magyarics Tamás mond 
beszédet

Csutoros István szaval
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Koszorúzás a Carltoni Temetô Magyar Hôsi Emlékmûvénél 
az 56-os Forradalom Hôsök és Mártirok Megemlékezésére

Gyertyagyújtásos Megemlékezés Istentisztelet után a North 
Fitzroyi Magyar Református Templomban az 56-os 

Forradalom Hôseire
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KRÓNIKA

tiszteltek a himnuszok (Magyar és 

székely) dallamára! 

 Segítettünk, hogy segíthessünk, 
büszkék lehetünk mindannyian 
magunkra és egymásra!  s, hogy be-

fejezzem a mesét, ha már elkezdtem: a 

sok összegyûlt vendég vidáman mu-

latott, sok, sok ismerôs hosszú hónapok 

után találkozott, folyt a pálinka és a 

bor, nagyon finom volt a töltött ká-

poszta meg a csirke is, a leves is, a 

dobos is, mert, hogy mind, mind olyan 

nagyon finom volt! És örülhet otthon 
néhány tehetséges fiatal, a jövô orvo-
sai, tanítói es lelkészei, mert lesz ösz-
töndíj jövôre is!
Nanana, fuss el véle, mert nincs itt 

a vége, lesz majd még piknik és 
ebéd újra és újra!

Szereposztás: (köszönjük mindazok-

nak, szívbôl hálásan a fáradhatatlan 

munkát, hogy hozzájárultak rendezvé-

nyünk nagyszerû sikeréhez:)

• Elnök: Bálint Kálmán

• Az ügyes feleség: Bálint Rózsika  a 
fia: Bálint Károly

• A konyhatündérek: Bánáti Erik, 
Godó Marika, Miklós Kati, Gergely 
Klári, Szegedi Erika, Tuturás Juli, 
Muzsi Csilla (a tombolatündér)

• A levesfôzô mester: Spurigán 
János, Az asztaldíszítô: Világos Esz-
ter

• A tündér, aki 2 napig mindig ott 

termett, ahol épp szükség volt segít-

ségre: Hamarne Malejko Magdi
• A terem-manok/ bárosok: Miklós 

Béla, Fülöp Attila Forgács László, 
Boros Zoltán

• Akik nélkül nem lett volna lehet-

séges: A szavaló: Bagin Lívia
• A lelkes felszolgálók: GYÖNGYÖS 

BOKRÉTA tánccsoport. 
• Zene és hangulat felelôsök: Hang-

hódi Duó: Pityu es Éva
• És végül, de nem utolsósorban: 200 

lelkes vendég
Mesemondó: Szedlacsek Zita

Az Erdélyi Ebéd 
História 2016.

  Egyszer volt, hol nem volt, a hármas 

üveghegyen túl, azon meg túl onnan is 

túl; szép Erdélyországtól messze, 

messze tájon, az Óperenciás-tengeren 

túl, Ausztráliában, ahol az erszényes 

malac túr. 

Megálljatok csak, nem jól kezdet-

tem!..

  Hát: volt egyszer egy szövetség, s 

annak egy elnöke, Kálmán a neve. És 

volt ennek a szövetségnek néhány na-

gyon lelkes tagja, az elnöknek meg 

egy nagyon ügyes felesége es egy még 

ügyesebb legény fia, Károly. És fel-

keltek ôk szombaton hajnalok hajnalán 

es elmentek vásárolni, megpakoltak a 

buszt es elindultak a Magyar Köz-

pontba. Oda siettek a lelkes segítségek: 

Marika, Eszter, Kati, Erik, Klári, 
Csilla, Erika, Juli, és indult a hagy-

mavágás, krumpli pucolás, jöttek a 

férfiak is, kik asztalt dobáltak, kik 

zászlót tûztek, mintha var ázspálcát 

suhogtattak volna úgy alakult a terem 

piros-fehér-zöldbe díszített vendég-

váró otthonná. Vasárnap reggel me-

gint korán kelt a szorgos csapat, most 

meg egy táncos lábú vidám csapat, a 

Bokréta együttes, a dalos-páros 
Éva és Pityu is csatlakoztak, j ôtt a 

leves fôzés jeles mestere János is és 

olyan, de olyan ebédet készítettek, 

hogy mindenki csodájára futott. Jöttek 

is a hûséges vendégek, ki kocsin, ki 

mankón, de volt, akit tolószékben is, s 

aki el nem bírt jönni az is küldte az 

aranyat, hogy a finom sült csirkébôl 

küldjünk neki. Jöttek gyerekek is, 

meg a Konzul is, volt beszámoló be-

széd, szép szavalás, volt tombola, volt 

viccmondás, ropták a táncot, s vert ék 

a csizmát a Bokrétások, húzták a mu-

zsikusok, dalolt Éva. Volt egy pillanat, 

mikor nem bírtam a mesét folytatni, 

mert a könnyem folyt a meghatott-

ságtól: mikor ott állt majd 200 Magyar 

kihúzott derékkal és duzzadó kebellel 
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A magyar forradalom és szabadságharc 60 éves 
évforduló ünnepe Sydneyben a Magyar Házban
Ez évben ünnepeljük az 56-os 

Forradalom és Szabadságharc 60-
ik évfordulóját. EbbŒl az alkalom-
ból számos helyen tartottak meg-
emlékezŒ ünnepséget a magyar 
közösségek. 

A Sydney megemlékezés a Rook-
wood-i temetŒben koszorúzással 
kezdŒdött. Ide kivonultak a NSW-i 
magyar egyesületek zászlóival 
tagjai, leróni kegyeletüket a hŒsök 
iránt, a Magyar HŒsök Keresztje 
elŒtt, egyházi vezetŒk imájával. Ez 
a hagyomány folyamatos 1957 óta 
minden esztendŒben Okóber 23-
án. Ezt a napot elsŒ évfordulóján 
nemzeti ünnepnek nyilvánította a 
NSW-i Magyar Szövetség, és azóta 
rendezi meg egykori szabadság-
harcosokkal együtt.

Ezt követte az ökumenikus isten-
tisztelet  a  Strathfield-i Uniting 
Church-ben, ahol Hesz Attila pá-
los szerzetes a Budai Sziklako-
lostorból mondott szentbeszédet.

A mûsoros délután a  Magyar 
Házban volt, Punchbowl-ban errŒl  
számolok be olvasóinknak.

Maga a terem is ünnepélyes 
díszbe öltözött, a megszokott 
hosszú asztalok helyett kerek asz-
talok fogadták a résztvevŒket,   
hófehér abrosszal, élŒ virággal és 
piros–fehér–zöld szalvétákkal.  
Nagy volt az érdeklŒdés, alig volt 
a végén szabad szék, majd 200-an 
gyûltünk össze. 

 A szinpadi háttér képét Ilosvay 
Gusztinak köszönhetjük – ismét. 
Az elnyomást jelképezŒ szürkesé-
gen csak a nemzeti színek világí-
tanak át.  

A színvonalas és tartalmas mû-
sor vezetŒje Gerecs István volt, 
aki elŒször a diszvendéget, Hesz 
Attila pálos szerezetest üdvözölte,  
aki sok ezer kilométert utazott idá-
ig, hogy együtt emlékezzen ve-
lünk. 

Vitéz Bene Ferenc üdvözlŒ sza-
vai után került sor Dr. Gruber 
Attila nagykövet úr beszédére, 
amelyben a történelmi távlatba 

helyezett világra szóló eseményt érté-
kelte, átfogó képet adott a forradalom 
utáni évtizedekrŒl, mennyire igyekezett 
a rendszer elfogadtatni az elfogadhatat-
lant. El kellett jönnie annak a kornak, 
amikor minden leleplelŒzŒdik, a dolgok a 
helyére kerülnek. ErŒt lehet meríteni a 
hŒsök példájából, és jó, hogy itt még 
vannak, akik annak idején részesei, 
tanúi, cselekvŒi voltak az eseményeknek.  
Ônekik köszönetét fejezte ki 1956-ban 
vállalt szerepükért, és az emigrációban 
mûködŒ szervezeteknek is, hogy évtizedeken 
át ébren tartották a forradalom és szabad-
ságharc eszményét, a magyar szabadság 
mindenek feletti gondolatát. Két szép vers-
sel fejezte be tartalmas ünnepi megem-
lékezését. 

Harasta Dániel szavalata után Nguyen 
Milán zongorajátéka következett, igazán 
szép magyar nyelven konfereálta be 
elŒadását.  

Vitéz Mécs János erre az alkalomra 
írt versét adta elŒ, amit Harasta Emôke 
megható, magas színvonalú éneke köve-
tett.  

Ezután jött a mûsor meglepetése, a 
KŒrösi Csoma Program fiataljainak 

montázsa, ami látványban,  mozgás-
ban, mondandóban, érzelemben  tük-
rözte azt, ahogy a mai 20 körüli  
srácok az akkori pesti srácokra  gon-
dolnak, emlékeznek. Meglepetés, 
mert az Œ generációjuk nem közvet-
lenül, hanem csak szülŒk, nagyszülŒk  
elbeszélésbŒl hallotta  a történteket. 
Megérdemlik, hogy mind a négyüket 
felsoroljam, Gruber Enikô, Szaba-
dos Tamás, Gazdag Alexandra, 
Kormányos Gergô.

A szünetben lehetŒség volt az ez 
alkalomra összeállított kiállítást meg-
tekinteni,  két  vitrin anyagát, itt élŒ 
honfitársaink  adományaként  az 56-
os ill. a menekülés  emlékeit,   levele-
ket, igazolványokat, ruhadarabokat. 
Ezek  mindegyikéhez egy egy érde-
kes történet is tartozik, ez valószínû 
majd egy késŒbbi könyv témája lesz.  
A kiállítás a nagykövetség két mun-
katrsa, Gyombolai Zsófi és Simon 
Ervin több hónapi munkájának ered-
ménye. 

A mûsor második része Gáspár 
András szavalatával kezdŒdött, amit 
Stopic Hannelore zongorajátéka 

követett. Utána személyes megemlékezések következtek, 
hol borzongató, hol megható, hol szomorú, hol pozitív 
tapasztalatokról. Akik emlékeztek, Varga László, vitéz 
Mécs János, Dr. Kolozsy Sándor, Boldizs Balázs.

Gellért Marika szivbemarkoló szavalata zárta a mûsort, 
amit a kitüntetések átadása követett.  Hazánk   Canberra-i 
nagykövete Dr. Gruber Attila elŒször emlékérmeket, 
majd magyarországi állami kitünetéseket adott át. A 
kitüntetésekrŒl más oldalon számolunk be. A  tartalmas 
mûsort  a Himnusz közös éneklése zárta be.

Köszönet a szervezŒknek, a szereplŒknek. A képeket 
Németh Katinka készítette, köszönet érte.

Kolozsi Erzsébet



14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                           2016. november 3. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A tarokkot, 2. 
Iphiklész, 3. Új Zéland, 4. A kürté, 5. 
Dés László, Békés Pál, és Geszti Péter 
6. A Gül Baba c. operetté, 7. Vittorio 
de Sica, 8. Madridé, 9. Szondi György, 
10. Dánia fôvárosáé, Koppenhágáé.

E heti kérdéseink:
1. Mi a neve az Isztambulban látható 

szultáni palotának?
2. Hogyan nevezzük --- görög 

eredetû szóval --- a képzelt beteget?
3. Ki írta a Húsz óra címû regényt?
4. Melyik riportkönyvben mutatja 

be Moldova György a Magyar Állam-
vasutak 1970-es évekbeli állapotát?

5. Ki a szerzôje a Seherezádé c.  
balettnek?

6. Melyik ország külbirtoka volt az 
1999-ben visszatért Makaó?

7. Ki írta a szövegkönyvét A csodála-
tos mandarin címû Bartok-táncjáték-
nak?

8. Melyik évben lett Magyarország 
az ENSZ tagja?

9. Ki volt az Amerikai Egyesült 
Államok elsô nôi külügyminisztere?

10. Melyik sportág kivállósága volt 
Körmöczi Zsuzsa? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Pistike! Elôször fordult elô, hogy 

hibátlan házi feladatot adtál be. Hogy 
lehet ez?

--- Az apukám elutazott a hétvégére 
és nem tudott segíteni.

* * *
Egy fiatal, csinos szôke hölgy ül az 

állatorvosi rendelôben és egy palota-
pincsit simogat a kezében. Odamegy 
hozzá egy férfi és ezt mondja:

--- Szívesen lennék a kutyája helyé-
ben!

--- Nem hiszem, épp kiheréltetni vi-
szem...

* * *
A mama kioktatja kislányát:
--- Nem bánom, bemehettek a szo-

bádba a fiúval, mi majd addig itt néz-
zük a tévét. De ha szemtelenkedni 
kezd veled, jelezd valahogy!

--- Jó, anyuci, de hogyan?
--- Figyelj nagyon... Ha meg akar 

csókolni, kiáltsd azt, hogy ribizli! Ha 
meg akarja fogni a melled, kiabálj, 
hogy alma. Ha lejjebb tévedne a keze, 
kiáltsd azt, hogy ôszibarack!

Bezárkóznak a fiatalok a másik szo-
bába, a szülôk pedig a hangot lehalkít-
va nézik a tévét. Egyszer csak elkezd a 
lány kiabálni:

---- Gyümölcssaláta...! Gyümölcssa-
láta...!

* * *
--- Ki az abszolút vasutas házaspár?
--- ???
--- Eva Peron és Charlie Sheen...

***
Két szôke nô beszélget a tegnapi 

áramszünetrôl.
--- Képzeld 3 órát álltam a liftben az 

áramszünet miatt.
--- Az semmi, én 4 órát álltam a 

mozgólépcsôn!
* * *

Egy fickó elviszi a szomszéd cigány 
két két gyerekét ejtôernyôs kikép-
zésre. Azt mondja az edzônek, hogy 
minél gyorsabban tanítsa ki a gyere-
keket. Pár hét múlva az edzô lelkesen 
meséli a fickónak:

--- Ilyen fantasztikus tanítványaim 
még sosem voltak, nagyon gyorsan 
elsajátították az ejtôernyôzést. De elá-
rulná, miért kellett ennyire gyorsan?

--- Az anyósom azt mondta, csak ak-
kor hajlandó elköltözni, ha majd ci-
gánygyerekek potyognak az égbôl!

* * *
Egy szôke nô bemegy a könyvtárba 

és kinéz magának egy könyvet. Ha-
zaviszi és vacsora után elkezdi olvasni, 
ám 10 perc után elalszik rajta.

Másnap visszaviszi a könyvtárba és 
mondja a könyvtárosnak:

--- Visszahoztam a könyvet, de be kell 
vallanom, ez volt életem legunalma-
sabb olvasmánya. A történetnek sem-
mi értelmét nem találtam, emellett 
annyi szereplô volt benne, hogy nem is 
tudtam megjegyezni ôket!

A könyvtáros hátraszól a kollégá-
jának:

--- Figyelj csak, kiderült, ki vitte el a 
telefonkönyvünket!

* * *
A per elôtt az ügyvéd biztosítja a 

gazdát, hogy nyerni fog.
--- Nem segítene a dolgon, ha külde-

nék a bírónak egy-két kacsát? --- 
kérdezi a gazda.

--- Ó, egek! Eszébe ne jusson --- feleli 
az ügyvéd. --- Ezzel csak ártana magá-
nak, a bíró megvesztegetési kísérlet-
nek tekintené.

A tárgyalás után az ügyvéd gratulál 
ügyfelének, amiért felmentették:

--- No látja, ugye megmondtam, hogy 
megnyerem magának a pert.

--- Valóban --- így a gazda --- de azért 

Egyperces tudományOkoscipô, robotcipô
A negyedik, digitális ipari forradalom 

nemcsak a háztartási gépekre és a 

hordozható technológiákra van hatás-

sal, hanem már az egyszerû, mindenki 

által használt lábbelikre is. Habár még 

kimondottan „gyerekcipôben” jár a 

piac és nem veszélyezteti a klasszikus 

termékek ágazatát (mint ahogyan az 

okosórák a mechanikus órákét) már az 

elsô fejlesztések és innovációk napvi-

lágot láttak.

Önfûzôs cipô a jövôbôl
Sokan emlékezhetnek a Vissza a 

jvôbe 2 címû film kultikus jelenetére, 

amikor a fôszereplô felpróbál egy ci-

pôt (az akkor még jövô idônek számító 

2016-ban), amely beköti saját magát.

A Nike ezt a tizenhat éves ötletet va-

lósítja meg idén karácsonykor, ugyan-

is piacra dobja a HyperAdapt 1.0-ás 

termékét, amely pontosan erre képes. 

A lábbeliben érzékelôk figyelik a fû-

zô feszességét, és a cipô talpába sze-

relt kis villanymotor feszíti vagy (ha 

épp arra van szükség) lazítja. Amikor 

a NikeAdapt használója lép, a sarokra 

szerelt érzékelô impulzust ad, és a 

rendszer automatikusan meghúzza a 

fûzôt - adta közre Tiffany Beers, a cég 

vezetô fejlesztôje.

Ugyanakkor a szupercipô természe-

tesen gombokkal is irányítható, ame-

lyeket a két oldalán találhat meg a fel-

használó.

De ez még nem minden: a társaság a 

filmben használt, eredeti terméket is 

rekonstruálta, Nike Air Mag néven, 

ezzel kedveskedve a film rajongóinak 

és a modern cipôkedvelôknek egya-

ránt. 

A már említett forradalom nem csak 

a termékek funkcióinak fejlesztésében 

jelenik meg: az Adidas körülbelül egy 

éve bejelentette a SpeedFactoy nevû 

gyárát, amelyben az árúcikkeket csak 

robotok állítják elô.

A munkának meg is lett a gyümölcse, 

ugyanis a közelmúltban bemutatták az 

elsô, emberi erôforrást nélkülözô cipô-

jüket, a Futurecraft M.F.G., Made For 

Germany-t.

De nem csak az összeszerelésbôl vet-

ték ki a részüket a robotok, hanem a 

tervezésbôl is.

A minél kényelmesebb termék eléré-

séhez egy Aramis névre hallgató moz-

gásérzékelô rendszert vettek igénybe, 

amely a lábról és annak mozgásáról a 

lehetô legtöbb anyagot gyûjtötte be.

A tervezôk további fejlesztéseket he-

lyeztek kilátásba: a jövôben a termé-

kek bizonyos részeit 3D nyomtatóval 

szeretnék elôállítani.

Itt az elsô univerzális 
horkolásgátló készülék
Jelenleg nem létezik olyan horkolás-

gátló szerkezet, ami minden fajta hor-

kolásra jó megoldást nyújtana --- ez 

legalábbis azokra az eszközökre igaz, 

amelyek a horkolás okát akarják meg-

szüntetni. De mi a helyzet akkor, ha 

nem az okot, hanem magát a hangot 

tudjuk semlegesíteni? A DLD startup 

fesztiválon a QuietLife egyik alapítója, 

Jason Naparstekkel bemutatta --- a 

startup elsô kütyüjét, a Silent Life hor-

kolássemlegesítôt, ami az elsô olyan 

eszköz  lehet, amely mindenféle hor-

kolásra tökéletes megoldást nyújthat.

A Webbeteg egy cikke szerint ma a 

felnôtt lakosság nagyjából fele horkol. 

Bár a piacon ezerféle horkolásgátló 

készülék létezik, valójában egyikük 

sem képes a horkolás minden fajtáját 

„gyógyítani” --- annak ugyanis, hogy 

miért horkolunk, ezerféle oka lehet az 

egyszerû orrsövényferdüléstôl kezdve 

a mandulagyulladáson át az alvási 

apnoé is.

Mind-mind más kezelést igényel, így 

ha a horkolás okát akarjuk megszün-

tetni, sokkal összetettebb dolgokra 

lesz szükségünk, mint egy egyszerû 

horkolásgátló tapasz.

Nem az okot, a hangot üti ki
A QuietLife startup pontosan ezért 

nem arra vállalkozik, hogy a horkolás 

okával foglalkozzon, sokkal inkább 

azzal, hogy a hangot semlegesítse --- 

teljesen non-invazív módon. „A Silent 

Partner az elsô olyan horkolásgátló 

készülék, ami a zajszûrést használja 

fel a horkolás ellen” --- mondta el az 

Origónak Jason Naparstek, a QuietLife 

egyik alapítója. „Az eszköz nem a hor-

kolás biológiai oldaláról közelíti meg a 

dolgot, hanem a kiadott hanghullámo-

kat oltja ki fordított fázisú hanghullá-

mok segítségével.”

Zajszûrés a hálószobában
A zajszûrés elve nem újdonság: a 

Wikipedia szócikke szerint a Bose cég 

már 1978-ban készített ilyen elven mû-

ködô fejhallgatókat kifejezetten repü-

lôgépeken való alkalmazásra. Ahhoz, 

hogy megértsük, mi is történik ponto-

san ilyenkor, muszáj tisztában lennünk 

azzal, mi is tulajdonképpen a hang: a 

hanghullámok tulajdonképpen nyo-

máshullámok, amelyeknek megvan a 

saját amplitúdójuk és frekvenciájuk. 

Amplitúdónak a rezgés egyensúlyi ál-

lapottól való eltérést nevezzük (minél 

nagyobb az amplitúdó, annál hango-

sabbnak érzékeljük a hangot), a frek-

vencia pedig megadja, hogy egy adott 

idôintervallum alatt mennyi hanghul-

lám halad el egy adott ponton.

A zajszûrô készülékek úgy mûköd-

nek, hogy a kiszûrni kívánt zajjal azo-

nos amplitúdójú, de fordított fázisú 

hangot bocsájtanak ki. Az amplitú-

dógörbén ez jól ábrázolható: a minimu-

mokat és maximumokat jelölô görbe-

részekkel pontosan ellentétesen, a ki-

szögellések között jelenik meg az „el-

lenhang”, ami végül kioltja az eredeti, 

megszüntetni kívánt hangot

--- ez esetben a horkolást.

„A Silent Partner egy noninvazív esz-

köz, nem nyúl bele az emberi test mû-

ködésébe --- csupán lehalkítja a horko-

lást, hogy az alvás zavartalanabbá vál-

hasson” --- mondta Naparstek.

Megjósolja a horkolást
A Silent Partner megalkotása során 

az volt az igazán nagy kihívás, hogy a 

horkolással egy idôben, szabálytalanul 

ismétlôdô hangokat kellett kioltani. 

Ezért a kutatóknak muszáj volt gya-

korlatilag megjósolniuk a hanghullá-

mokat, hogy a horkolás elôtt millisze-

kundumokkal tudják elindítani a kioltó 

ellenhullámokat. Ezért olyan algorit-

must hoztak létre, ami majdnem 100 

százalékban sikeresen elôrevetíti a 

várható hanghullámokat.

én elküldtem azt a két kacsát a másik 
fickó nevében.

* * *
A feleség rántottát süt reggelire a 

férjének.
A férj hirtelen beront a konyhába:
--- Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel 

több olajat tegyél bele.
Jaj! Túl sokat sütsz egyszerre. Túl 

sokat! Fordítsd meg! Fordítsd meg 
azonnal! Több olaj kell! Jaj! Jaj, mi 
lesz most?! Több olajat! Odaég! Óva-
tosan... Vigyázz! Azt mondtam, óvato-
san! Soha nem hallgatsz rám, ha fôzöl. 
Soha! Fordítsd meg! Gyerünk! Nor-
mális vagy? Elment az eszed? Ne 
felejtsd el megsózni. Mindig elfelejted 
megsózni! Sózd! Sózd meg! 

Sózd már!
Az asszony értetlenül bámul rá:
--- Mi a franc van veled? Azt hiszed, 

nem vagyok képes megsütni egy rán-
tottát?

A férj nyugodtan válaszol:
--- Csak meg akartam mutatni, milyen 

érzés, amikor vezetek.
* * *

--- Jean! Holnap zenész vendégek 
érkeznek vacsorára!

--- Rendben uram, akkor majd cintá-
nyéron szolgálom fel az ételt!

* * *
Sherlock Holmes és dr. Watson tú-

rázni mennek, felállítják a sátrukat, és 
elalszanak. Néhány óra múlva Holmes 
felébreszti hûséges társát:

--- Watson, nézzen fel az égre és 
mondja meg, mit lát!

--- Millió csillagot látok.
--- És mit mond ez önnek?
Watson eltöpreng egy darabig.
--- Asztronómiai szempontból ez azt 

jelenti, hogy milliónyi galaxis létezik, 
és potenciálisan milliárdnyi bolygó. 
Asztrológiailag ez azt jelenti, hogy a 
Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idô 
tekintetében ez azt jelenti, hogy körül-
belül negyed négy van. Teológiai 
szempontból ez a bizonyiték arra, 
hogy az Úr mindenható és hogy mi 
kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk. 
Meteorológiai nézôpontból ez arra 
enged következtetni, hogy holnap 
gyönyörû napunk lesz. És Önnek mit 
mond ez?

--- Watson, maga idióta! 
Valaki ellopta a sátrunkat!

* * *
--- Édes kicsim! Kedves kis kincsem... 

Cuncimókusom!
--- Na mit akarsz Mari? --- kérdi a 

férj.
--- Tôled semmit, a kutyához szóltam!

* * *
Egy fiú és egy lány megismerkednek 

a diszkóban, majd felmennek a lány-
hoz. A szenvedélyes éjszaka után 
reggel felébredve, a fiú megpillantja 
egy férfi képét az ágy fölött. Kiván-
csiskodva kérdezi:

--- Ki az ott, talán a férjed?
--- Nem, dehogy! Nem vagyok férj-

nél.
--- Hát akkor a barátod?
--- Nem, nincs barátom sem.
--- Mégis, áruld már el, hogy ki az?
--- Én vagyok, a mûtétem elôtt.

* * *
Két öregember beszélget, a téma a 

mai erkölcsi normák. Az egyik meg-
jegyzi:

--- Én annak idején nem feküdtem le a 
feleségemmel, csak a házasság után! 
És te?

--- Nem tudom, nem emlékszem. 
Hogy is hívják a feleséged?



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 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Evangélikus riportok
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
11:35 Fûszer és csemege 

(1940)  Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Jávor Pál 
(Mácsik Márton), Szörényi 
Éva (Vilma), Somlay Arthúr 
Letûnt világról, egy pesti 
kereskedôcsalád életérôl szól
a Csathó Kálmán szín-da-
rabja nyomán készült film. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk (2016) Igal
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat Rendezte: Móczár 
István Igal Somogy megye 
Rómája – némi túlzással, 
bár való igaz, ez a szép fek-
vésû kisváros szintén hét 
dombra épült. 
14:15 Öt kontinens

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

magazin
16:10 Hogy volt?! (2014)

Gáti Oszkár felvételeibôl
17:10 Az én ‘56-om (2016)

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

válogatás Felidézzük a nagy 
múltú mûsor legjobb pilla-
natait.
20:00Hogy volt?! Nagy 

Feró Magyar szórakoztató 
mûsor
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 

(2016)
23:55MindenkiAkadémiája
2016
00:25 Munkaügyek - 

IrReality Show (2016)
   A helyettesítés
Magyar tévéfilmsorozat
Timit a relax DVD-s inci-

dens után elküldik két hét 
betegszabadságra.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2014)
Gáti Oszkár felvételeibôl
Magyar szórakoztató 

mûsor
02:30 Fûszer és csemege 

1940 Magyar romantikus 
film  Rendezte: Ráthonyi 
Ákos Puskás Aladár és üz-
lete a kereskedôk minta-
képe, ám fia szégyelli ezt a 
társadalmi rangot. Csak a 
pénz, a birtok és a lovak 
érdeklik. Az öreg jobbkeze 
a paraszti sorból fölkerült 
kereskedôsegéd, a fiatal 
Mácsi Márton.
03:50 Az én ’56-om (2016)

  04:05 Hogy volt?! (2016)
  Nagy Feró    Magyar 
szórakoztató mûsor
Rendezte: Varga Zs. Csaba
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon 
09:45 Minden tudás 
10:05 Református magazin
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
10:55 Úton-útfélen
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Enyhítô körülmény 

(1980)   Egy fiatal fiú sze-
relmes a szállodában nya-
raló férjes asszonyba. Az 
utolsó éjszaka váratlanul 
megjön a férj.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Életkor
13:40 Szeretettel Holly-

woodból
14:10 Térkép
14:40 Magyar gazda
15:05 Srpski Ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 Útravaló 
16:15 Hogy volt?! (2014)
Helyey Lászlóra emléke-

zünk Magyar szórakoztató 
mûsor
17:15 Az én ‘56-om (2016)
17:25 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás  Bangó Margittal, 
a Korda házaspárral, Nyári 
Károllyal és a Kívánság-
kosár többi kedvenc elôa-
dójával.
20:00 Dallamról dallamra 

(1997) A  regény Heltai  
Jenôre emlékezünk
Magyar zenei mûsor
20:25 Dallamról dallamra 

(1997)  Emlékezetes elôa-
dások, emlékezetes pillana-
tok: Boccaccio Közremû-
ködik: Oszvald Gyula, La-
tabár Kálmán, Kiss Ilona, 
Zentai Anna, Kiszely Lajos,      
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55 Mindenki Akadé-
miája (2016)
00:25 Munkaügyek - 

IrReality Show (2016)
   Anyák napja Az államtitkár 
megkéri Ondot, hogy a kö-
zelgô március nyolcadika 
alkalmából szervezzenek 
videofelvétellel dokumen-
tált anyák napi ünnepséget.
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2014)
Helyey Lászlóra emléke-
zünk
02:30 Enyhítô körülmény 

(1980) Magyar film
04:05Dallamróldallamra 
(1997) A regény Heltai 
Jenôre emlékezünk
 04:30  Dallamról dallamra 

(1997)Emlékezetes elôadá-
sok, emlékezetes pillanatok: 
Boccaccio, Tolnay Klári, 
Rátonyi Róbert
  05:00 HÍRADÓ 
  05:15 Angol nyelvû hírek   

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

Monika;
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
09:20 Médiaklikk
09:45 Tessék!
10:10 A sokszínû vallás
10:20Kérdések a Bibliában
10:35 Kereszt-Tények
10:45 Így szól az Úr!
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Az én ’56-om (2016)
Palla Dénes
11:35 A nagymama (1985)
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bessenyei Fe-

renc (Örkényi Vilmos), 
Csákányi László (Koszta 
Sámuel), Dajka Margit 
Szerémi gróné, egy leány-
nevelô intézet védnöke egy 
látogatás alkalmával rábuk-
kan elveszettnek hitt unoká-
jára, Márthára. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó
13:45 Hazajáró (2016) 
Gyergyói-havasok 3.
nem túl termékeny földjén 

nem sok nép tudna megma-
radni. De a székelyt éppen 
olyan fából faragták, aki 
képes a legkeményebb ta-
lajban is gyökeret ereszteni.   
14:15 Magyar Krónika
  14:45 Család és otthon
  15:10 Rondó
 15:40 Kvartett

   16:15 Hogy volt?! (2014)
  „Koós János 77”
17:15 Az én ‘56-om (2016)

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

Andreával (2016)   az ország 
legnépszerûbb elôadóinak 
tolmácsolásában, személyes 
vallomásokkal, filmfelvé-
telekkel színesítve..
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 

(2016)
23:55Mindenki Akadémiája 

(2016)
00:25 Munkaügyek - IrRe-

ality Show (2016)  Az intéz-
ményt fenntartó központ
Magyar tévéfilmsorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2014)
  02:30 A nagymama (1985)
  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bessenyei Fe-

renc (Örkényi Vilmos), 
Csákányi László (Koszta 
Sámuel), Dajka Margit Tö-
rôcsik Mari 
03:50 Nyitott stúdió (1992)   

   Phrala (Testvérek)
 Operatôr: Halla József;
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 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 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Világörökség Portu-

gáliában Abatalhai kolostor 
Batalha városában található 
a világörökség részét képe-
zô Gyôzelmes Szûz Mária 
kolostora és temploma. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék!
13:40 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

és mit érdemes kerülni?
14:15 LENGYEL MA-

GYAR, KÉT JÓ BARÁT
  14:45 Kosár
 15:10 P’amende
 15:40 Öt kontinens

  16:15 Hogy volt?! (2014)
Schütz Ilára emlékezünk
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
  19:00          Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ
  21:30           LENGYEL   MA-
GYAR, KÉT JÓ BARÁT 
Tanúságtétel - Tóth Ilonka 
nyomában (2016)
Magyar dokumentumfilm 
Szerkesztô: Csete Bea
22:30 LENGYEL - MA-

GYAR, KÉT JÓ BARÁT 
Az élet peremén - Henryk  
Suawik- id. Antall József 
Lengyel dokumentumfilm
A filmbôl megismerhetjük, 

hogyan mûködött együtt 
1939-tôl Henryk Suawik, a 
Lengyel Polgári Bizottság 
vezetôje a magyar mene-
kültügyi kormánybiztossal, 
id. Antall Józseffel. . 
Idôsebb Antall József 1974- 
Világ Igaza elismerésben 
részesítette az izraeli Yad 
Vashem Intézet, mert öt-
ezer lengyel zsidó életét is 
megmentették.
23:45 Kulturális Híradó
00:15MindenkiAkadémiája
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2014)
 Szórakoztató mûsor
Mûsorvezetô: Radványi 

Dorotya, Gaskó Balázs
02:30 Kalaf és Turandot 

története (1977)  Magyar 
tévéjáték  Rendezte: Rajnai 
András A keleti császár gaz-
dagon díszített palotáiban 
járunk, ahol a szereplôk 
színpompás ruhákban je-
lennek meg. Turandot her-
cegnô minden kérôjét kiko-
sarazza. A kezére pályázó 
férfiaknak három találós 
kérdést tesz fel.
03:40 Nyitott stúdió (1992)   

  Heavy Méta
Szerkesztô: Hontvári Ilona; 

Operatôr: Nádorfi Lajos;
04:05 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
08:00 Szeverevetlevek - 

Szûcs Judith mûsora (1984)
Operatôr: Darvas Máté 

Szerkesztô: Csenterics Ág-
nes; Rendezte: Csenterics 
ÁgnesZenei
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Unió28
09:15 Itthon vagy!
09:40 Szeretettel Holly-

woodból
10:10 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

Frizura- és sminktippek, 
kedvenceink kedvencei, 
avagy mit viselnek szívesen 
a hazai közélet ismert sze-
mélyiségei
10:40 Öt kontinens 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Pénz beszél (1940)
Magyar játékfilm
A gazdag Dárday Ottó fele-

ségül veszi a cselédjét, Jul-
csát, és halála után ráhagyja 
a vagyonát, amire addig kö-
zeli rokona, Dárday István 
is számított. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA - portré sorozat 

(2016) A Csend felé - Hager 
Ritta textilmûvész portréja
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
E heti adásunk témája az 

Árpád-házi királyszentek 
lesznek. Meghívott vendé-
geikkel, Dörner György 
színmûvésszel és id. Ber-
tényi Iván történésszel.
14:50 Hangvilla
           Fekete zenék 
15:15 Evangélium
15:45 Hogy volt?! (2016)
Rendezte: Varga Zs. Csaba
16:40 A szabadság rabsá-

gában --- Portréfilm Holesch 
Dénes festômûvészrôl 2012
Magyar dokumentumfilm  
Réti növendékként eltöltött 

évek után Kínában indította 
mûvészi, emberi és politikai 
szabadságvágytól hajtott, 
félévszázados világjárását, 
miközben ezer szállal kötô-
dött hazájához.
17:35 Család-barát

  19:15 Szabadság tér ’56
20:05Csináljuk a fesztivált! 
- Válogatás (2007)     
Rendezte: Koós György
21:00 HÍRADÓ

  21:30 Fábry (2016)
 Szerkesztô: Fábry Sándor,   
Rendezte: Lengyel Zsolt
22:50 Munkaügyek - IrRe-

ality Show (2016)
  6. rész - A lövészet
23:25 Új idôk, új dalai

  23:55 Opera Café (2016)
  00:30Értsünk hozzá! (2016)    
  00:55 Himnusz     01:00 
HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Gasztroangyal
 ezúttal a Balaton-felvidék 
fás legelôit járja be.   Marcsi 
velük együtt barangol a vi-
déken, és azt is megmutatja, 
miként használhatjuk fel az 
erdôk egyik legfinomabb 
csemegéjét, a vackort.
02:35 Fölszállott a páva -  

(2016)   Elôdöntô
05:00  HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Marcsi velük együtt ba-

rangol a vidéken, és azt is 
megmutatja, miként hasz-
nálhatjuk fel az erdôk egyik 
legfinomabb csemegéjét, a 
vackort.
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Élô örökség (2016)
09:20 Novum
09:50 Térkép
10:20 Angol nyelvû hírek
10:35 Fölszállott a páva - 

2016  Elôdöntô
13:00 HÍRADÓ
13:20 Nagyok
Huszti Péter - 2. rész
13:50 Szabadság tér ’56 

(2016)Szerkesztô: Danko-
vics Noémi, Varga-Bak Ni-
kolett;
 14:35 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei,   
15:05 Rúzs és selyem
15:40 Önök kérték
16:35 A Lutheránus Világ-

szövetség és Ferenc pápa 
találkozója (2016) 
17:35 Család-barát 
19:10 Öt kontinens
19:40 Az én ’56-om (2016)
Mihalik László Rendezte:

Kázsmér Kálmán
20:00 Gasztroangyal 
 Balaton-felvidék fás lege-

lôit járja be. 
21:00 HÍRADÓ
21:30 1956-60 A FILM 

MÛVÉSZET TÜKRÉBEN 
Triptichon - Három film-
ballada (2012)
A három dokumentumfilm 

sajátos ívet rajzol fel: az 
egyén útját a forradalom 
dicsôségétôl a megtorlások 
idôszakának rémületén át a 
teljes önfeladásig, azaz a 
Kádár konszolidációig, a ”
gulyáskommunizmusig”.    

  22:35 Bábel - Hesnával 
a világ (2012)  A börtönök 
zárt világa mindig is izgatta 
az emberek fantáziáját. De 
vajon mennyire valós az a 
kép, amit a filmekben lá-
tunk - keményfiúk, zsarolás, 
farkastörvények?
23:40 Hangvilla A csend 

zenéje Tökéletes csend lét-
rehozása csak természet-
ellenes körülmények között, 
egy un. „süket” szobában 
lehetséges.
00:10 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)    Szó 
lesz az ’56-os mártírokról, a 
sortüzekrôl és megismer-
kedhetnek azoknak a köl-
tôknek és íróknak a mun-
kásságával is, akiket a for-
radalom leverése ihletett 
meg.
00:40 Útravaló     
00:55 Himnusz    
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2016)
  02:30       Havasi napsütés  
1941Magyar film A havasi 
szanatóriumot három orvos 
vezeti: Ágnes, Kriszt és 
Vass doktorok.
04:05 Slágertévé (1999)

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok Huszti Péter 

2. - 2016.11.05-i adás
09:20 Esély 
09:45 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - Va-

tikáni híradó 
10:35 Tanúságtevôk
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
11:35 Irány Caracas (1981)
Magyar tévéjáték 
Szereplôk: Avar István 

(Barna Béla), Benkô Péter 
(szemüveges), Bod Teréz 
(házmesterné),  Pápai Erzsi 
(Lujzi, a felesége), Romhá-
nyi Rudolf (rendôr),Barna 
Béla és családja 1956-ban a 
karácsonyi ünnepekre ké-
szülôdik az alig fûtött la-
kásban, a káderlappal és 
„kavics”-szaloncukorral 
díszített karácsonyfa alatt.  
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda 
13:40 Noé barátai
Rendezte: Körmendi Ta-

más, Rudas Gábor
14:10 Nagyok Huszti Péter 

2016.11.05-i adás
14:40 Kárpát expressz 
15:05 Hrvatska Kronika

 Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Ecranul Nostru

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

Udvaros Dorottya felvéte-
leibôl Magyar szórakoztató 
mûsor
17:05 Az én ‘56-om (2016)

  17:15 Család-barát
  18:55 Kívánságkosár - vá-
logatás Felidézzük a nagy 
múltú mûsor legjobb pilla-
natait.
19:25 Magyarország, sze-

retlek! (2016)   L á t v á n y o s 
show-mûsor rólunk, ne-
künk, amelyben ismert és 
elismert mûvészek, híres-
ségek mérik össze tudásu-
kat Magyarország kultúrá-
járól, történelmérôl és ha-
gyományairól.
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
 23:25  Kulturális Híradó

23:55MindenkiAkadémiája
 00:25 Munkaügyek - IrRe-
ality Show (2016)   Egy régi 
ügy Ond új kommunikációs 
követelményekrôl tart elô-
adást, amely a hivatali nyel-
vet reformálja meg, 
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
 Mûsorvezetô: Radványi 
Dorottya, Gaskó Balázs
02:20 Irány Caracas (1981)   

 Magyar tévéjáték 
Váratlanul megérkezik 

Frici úr, aki Ausztriába, 
majd Caracasba akarja vin-
ni az egész Barna családot.       
03:35 Magyarország, sze-
retlek! (2016)    A show mû-
sorvezetôje Szente Vajk, a 
megmérkôzô csapatok kap. 
Harsányi Levente
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)

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

KIADÓ budapesti lakás –– 3 

percre a Nyugatitól. Mérsékelt bér. 

Hívja a (03) 9578-4640 számot.

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

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au


