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Aranyozott szobor

MAGYAR
A bélyegképen a Pannonhalmi Evangelistarium Szent Márton-ábrázolása és 

egy a középkori kódexbôl vett szövegrészlet található. Szent Márton a bélyeg 
bal oldalán látható, jobb kezében a püspöki botot, bal kezében pedig a jelképévé 
vált libát tartja.

A bélyeg normál méretû, 240 ezer példányban készült és valamennyi postán 
megtalálható lesz. Névértéke 115 forint.

Kovács Zoltán ünnepi beszédében kiemelte: a bélyeg üzenete a világban 
mindenütt megállja a helyét, mert azt jelképezi, hogy minden körülmények 
között lássuk meg egymásban az embert, fogadjuk el egymás gondolatait, mert 
úgy emberek maradunk.

A vezérigazgató-helyettes az MTI-nek elmondta, hogy a Magyar Posta Zrt. 
legutóbb 2011-ben bocsátott ki emlékbélyeget Szent Mártonról, ugyanakkor 
minden évben kiadnak olyan bélyegeket, amelyek valamelyik nagyformátumú, 
Magyarországhoz szorosan kötôdô szentet ábrázolnak.

Az MKPK Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából hirdette 
meg a Szent Márton-évet, a kormány pedig tavaly márciusban nyilvánította 
emlékévvé 2016-ot.

Biszku Béla felelôsségre vonásának 
nehézségeirôl beszélgettek

A magyar bíróságok számára nehézségeket okoz a nemzetközi büntetôjog 
alkalmazása, az ügyészség pedig nem kellô körültekintéssel folytatta le a 
Biszku Béla elleni eljárást.

Az egykori pártállami vezetô büntetôjogi felelôsségre vonásának kérdéseirôl 
csütörtökön Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi inté-
zetében tartottak rendezvényt.

Biszku Bélát az ügyészség a rendszerváltás után 23 évvel, 2013 októberében 
vádolta meg elsôsorban az 1956-os forradalom utáni, fegyvertelen civilekre 
leadott, halálos áldozatokat követelô sortüzek miatt. Tavaly decemberben a 
megismételt elsôfokú eljárásban a Fôvárosi Törvényszék nem jogerôsen két év 
három év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a 94 éves vádlottat háborús 
bûntett miatt, ám fellebbezések folytán másodfokon a Fôvárosi Ítélôtáblán 
folytatódik a büntetôper.

A csütörtöki rendezvényen Rainer M. János történész azt mondta: Biszku 
Béla a forradalom idején egy közepesen jelentéktelen funkcionárius volt, 
kerületi párttitkár. A forradalom leverése után azonban rögtön a pártvezetés 
nyolctagú operatív vezetésébe került, majd 1957-ben belügyminiszter lett. 
Biszku jól ismerte Kádár Jánost, és az 1960-as évek közepéig viszonylag szoros 
kapcsolatban voltak.

Biszku Bélára a „rossz zsaru” szerepét osztották a Kádár-rendszerben. Ô volt 
a keményvonalas, ortodox, sztálinista pártvezetô egyik megtestesítôje. Egyes 
esetekben mégis ettôl eltérôen cselekedett. Amikor 1968-ban a szocialista 
országok „baráti segítségnyújtás” keretében megszállták Csehszlovákiát, a 
katonai akcióban való magyar részvétel ellen szavazott az akkori legfelsôbb 
párttestület, az MSZMP Politikai Bizottságának minden tagja, köztük Biszku 
Béla is. Az akcióban aztán Kádár János döntésének megfelelôen a Magyar 
Néphadsereg mégiscsak részt vett --- idézte fel a szakember.

Nagy Imre kivégzésérôl a történész elmondta: 1957 januárjában Budapesten 

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2016. márc. 24-én

1 AUD = 212.12 Ft

Magyar táblát avatnak fel 
Milánóban

Pietro Romano, Rho polgármestere és Szôcs Géza, az Expo2015 magyar 
részvételének kormánybiztosa, a miniszterelnök kulturális fôtanácsadója a ma-
gyar szereplésnek emléket állító táblát avatott a város Rho városnegyedében.

Az október végén zárult világkiállítás magyar Életkert pavilonjának fái az 
Expo2015 területével szomszédos Rhóban élnek tovább: ennek az olasz-magyar 
környezetvédelmi kezdeményezésnek, valamint a milánói világkiállítás magyar 
részvételének állít emléket a milánói városnegyed Európa Parkjában avatandó 
tábla.

A magyar alma-, körte-, cseresznye- és akácfákat decemberben és januárban 
ültették el Rho közterületein, a legtöbbet, huszonötöt az Európa Parkban, de a 
milánói kerület egyik utcájába és a Rhó rendôrkapitányságának épülete elé is 
jutott belôlük. 

A Milánóhoz közeli Varese város Voltorre mûemlékkolostorának termeiben 
Szôcs Géza nyitotta meg A mimézistôl az absztrakcióig címû lengyel-magyar 
képzômûvészeti kiállítást. Az április 17-ig nyitva tartó tárlaton a lengyel mû-
vészek mellett Szyksznian Wanda Ferenczy Noémi-díjas és Orosz István 
Kossuth-díjas grafikusmûvész alkotásai láthatók.

Szent Márton-év - Emlékbélyeget 
adott ki a Magyar Posta

Szent Mártont ábrázoló emlékbélyeget adott ki a Magyar Posta Zrt. az egy-
kori püspök tiszteletére meghirdetett szentév alkalmából, a kibocsátási ünnep-
séget tartották a Pannonhalmi Fôapátság fôkönyvtárában.

Az elsô pecsételést, amellyel hivatalosan is forgalomba hozták a bélyeget, 
Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapát, Veres András szombathelyi megyés 
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Kovács 
Zoltán, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese végezte el.

Különös álmom volt. Azt álmodtam, hogy 
a március 15-i ünnepre készülôdve egy 
Amerikában élô magyar születésû millio-
mos felajánlotta, hogy a bécsi Strauss-
szobor mintájára hajlandó finanszírozni 
Kossuth vagy Széchenyi egész alakos 
szobrának bearanyozását Budapesten. De 
hogy melyikük legyen az, ezt társadalmi 
vitára bocsátja.

Nosza, nem kellett más a médiának, 
azonnal egymásnak ugrasztotta a politikai 
pártokat, a történészeket, a pedagógusokat, 
hogy valljanak a lehetôségrôl. Kossuthnak 
és Széchenyinek rengeteg vitája volt egy-
mással, és finoman fogalmazva: nem na-
gyon szerették egymást. 

Ez tükrözôdött vissza a legkülönbözôbb 
újságcikkekben és vitafórumokon. Az 
egyik oldal mitikus személynek, már-már 
szentnek állította be a „legnagyobb ma-
gyart”, akinek például az Akadémiát, a 
Lánchidat, a gôzhajót, a vasutat, a lóver-
senyt köszönhetjük, egyidejûleg Kossuth 
Lajos tetteit, szavait, gondolatait kritika 
alá helyezte, és a mindenkori rossznak 
kiáltotta ki, ördögi szerepre kárhoztatva. 

A másik oldal amellett kardoskodott, 
hogy a napnál világosabb, mit alkotott a 
kormányzó a magyar történelemben. 

Többek között a jobbágyfelszabadítás is 
neki köszönhetô, ami –-- Csorba László 
szavaival „kihullott már a közgondolko-
dásból”. Pedig Kossuth tette érte a leg-
többet. Kossuth nevét ôrzik a népdalok, 
Széchenyiét nem. Krúdy is megírta, hogy 
Kossuth képét tették ki az ablakokba 
március 15-én, de Széchenyi nem került 
oda. És így tovább.
Robert Quillen amerikai író (1887–1948) 

különbséget tesz a vita és a vitatkozás kö-
zött. Azt vallja: „A vita a tudás és a jó-
zanság ereje. A vitatkozás a tudatlanságé.” 
A csatározások ezúttal is, ahogy szoktak, a 
vitatkozás szintjére süllyedtek, sértege-
téssé, kioktatássá fajultak, amelybe be-
lejátszott, hogy 1948 után a kommunista 
hatalom Kossuthot tûzte a zászlajára, és 
nem kellett neki az arisztokrata Széchenyi. 
Nagy Imre is Kossuthot tartotta példa-
képének 1956-ban, aztán 1960-ban, a gróf 
halálának centenáriumán megindult Széc-
henyi „politikai” rehabilitációja. Jól jött a 
pártközpontnak a „legnagyobb magyar” 
bírálata a forradalmár Kossuth ellen.

A múlt történéseit sem tudták feledni a 
megszólalók, és nem sikerült eldönteni, 
hogy a két államférfi közül melyikük 
kapjon bearanyozott szobrot. De ez a pá-
lyatér is megmutatta, hogy mennyire hi-
ányzik belôlünk a közgondolkodás, a közös 
nevezôre törekvés, és mennyire forr ben-
nünk a kivagyiság, az önteltség, az ellen-
ségeskedés. Bármilyen témáról légyen is 
szó. 

Ha az egyik a-t mond, a másik biztosan a 
b-re szavaz (lásd a pártokat), vagy for-
dítva, függetlenül attól, hogy mi a célszerû 
és mi a valóságos helyzet. 

S ez így megy nap nap után --– egyre 
reménytelenebbül. A közös akarat Ma-
gyarhonban olyan ritka, mint a fehér hol-
ló!

Megkérdeztem a milliomost, hogyan vé-
lekedik a reakciókról. Azt válaszolta: szo-
morúsággal tölti el, hogy egyetlen magyar 
sem akadt, aki azt javasolta volna: „Ara-
nyozzuk be mind a kettôt! Kossuthot is, 
meg Széchenyit is.” Ez a mondat ugyanis a 
megegyezési szándékra utalt volna.

Hogyan tovább? –-- kérdeztem a mil-
liomost, és arra gondoltam: Kossuth és 
Széchenyi mellett –- hála istennek –- sokan 
kaphatnának bearanyozott szobrot e hazá-
ban. De a milliomos válaszát már nem 
hallhattam meg, mert felébredtem.

Kô András  
 (Magyar Hírlap)



egy titkos nemzetközi politikai tanácskozáson merült fel Nagy Imre felelôsségre 
vonása, amelyrôl Kádár János egyeztetett Nyikita Hruscsov szovjet pártve-
zetôvel. A magyar párvezetés tagjai kivétel nélkül egyetértettek a Nagy Imre 
elleni eljárással.

Az 1990-es rendszerváltáskor még a pártvezetés legfelsô, szûk csoportjából 
is tucatnyian életben voltak, Biszkun kívül például Aczél György, Földes László, 
Fock Jenô, Gáspár Sándor, Nyers Rezsô, Uszta Gyula tábornok. Ma már ebbôl a 
körbôl Biszkun kívül csak Nyers Rezsô van életben --- jegyezte meg Rainer M. 
János.

A szovjet rendszer jellemzôje volt egyfajta bürokratikus automatizmus, 
amelynek megfelelôen többnyire nem volt szükség a konkrét ügyekben külön 
utasításokra, ment minden az elvárt módon, mindenki tudta a dolgát egyfajta 
informális rendben, ezért sem mindig könnyû évtizedekkel késôbb konkrét 
felelôsöket találni.

Gellért Ádám nemzetközi jogász szerint Biszku Béla az 1956 utáni megtorló 
eljárásokban, köztük a Nagy Imre-perben annyiban mindenképpen érintett, 
hogy az eljárások megindulásához, lefolytatásához szükséges politikai határo-
zatok elôterjesztéseit belügyminiszterként ô jegyezte. A szakember felidézte: 
Kádár Jánosnak a Nagy Imre kivégzésével záruló koncepciós perrel kapcsolatos 
hírhedt megjegyzése, miszerint „szabad folyást kell engedni a törvényes eljá-
rásnak”, kísértetiesen emlékeztet Horthy Miklósnak az elutasított kegyelmi 
kérvényekhez államfôként fûzött egykori kommentárjára.

Gellért Ádám szerint súlyos hiányosságokban szenved a Biszku belügy-
miniszteri tevékenységét vizsgáló ügyészségi eljárás. Továbbá szóvá tette azt 
is, hogy az 1956 utáni, megtorló jellegû perek iratanyaga javarészt még mindig 
feltáratlan. Németországban az elmúlt negyedszázadban százával indultak 
olyan eljárások, amelyekben a pártállami rendszer funkcionáriusait, bíráit, 
ügyészeit vonták felelôsségre --- tette hozzá.

Hoffmann Tamás nemzetközi jogász, a jogtudományi intézet munkatársa 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen ügyekben alkalmazandó nemzetközi 
büntetôjoggal a magyar bíróságok nehezen birkóznak meg, de kétséges az is, 
hogy a múlttal való szembenézésnek a büntetôeljárás-e a legmegfelelôbb 
eszköze. A beszélgetésen felvetôdött, hogy Biszku Bélát a kommunista bûncse-
lekmények miatti felelôsségre vonás érdekében néhány éve megalkotott lex 
Biszku alapján is el lehetett volna ítélni. Bár a hozzászólók megjegyezték, hogy 
ezt a strasbourgi bíróság feltehetôen jogszerûtlennek találta volna.

Almási Éva lett a nemzet színésze
Almási Éva Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvészt, érdemes és kiváló 

mûvészt választották a nemzet színészének szerdán Budapesten --- tudatta a 
Nemzeti Színház.

2016. március 31.                                               MAGYAR ÉLET                                                          3. oldal  

HÍREK
cím új birtokosa. Az új nemzet színészének elsôként a Nemzeti Színház 
igazgatója, Vidnyánszky Attila gratulált telefonon.

A nemzet színésze címet a nemzeti színjátszás élô mûvészei közül azok 
kaphatják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, 
a magyar színmûvészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerûsítése során 
kimagasló érdemeket szereztek. A címet elsô ízben 2000. augusztus 22-én adták 
át, halálig szól, egyszerre legfeljebb tizenketten viselhetik és életük végéig 
részesülnek a jelenleg havonta nettó 630 ezer forint juttatásban.

Ha a cím egy viselôje elhalálozik, a megüresedett helyre a cím többi birto-
kosa egyhangú szavazással tehet javaslatot. A nemzet színésze cím annak ado-
mányozható, aki fô- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt nyújtott, 
betöltötte a 62. életévét, 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20 évadot --- 
évadonként legalább egy szerepben --- a Nemzeti Színház színpadán töltött.

A nemzet színésze jelenleg Almási Éva (2016-tól), Andorai Péter (2015-tôl), 
Berek Kati (2000-tôl), Bodrogi Gyula (2007-tôl), Cserhalmi György (2014-tôl), 
Haumann Péter (2010-tôl), Király Levente (2006-tól), Máthé Erzsi (2000-tôl), 
Molnár Piroska (2011-tôl), Szacsvay László (2015-tôl), Tordy Géza (2008-tól) és 
Törôcsik Mari (2000-tôl).A cím korábbi birtokosai: Agárdy Gábor (2006-ban 
hunyt el), Avar István (2014-ben hunyt el), Bessenyei Ferenc (2004-ben hunyt 
el), Bitskey Tibor (2015-ben hunyt el), Darvas Iván (2007-ben hunyt el), Garas 
Dezsô (2011-ben hunyt el), Gera Zoltán (2014-ben hunyt el), Kállai Ferenc (2010-
ben hunyt el), Komlós Juci (2011-ben hunyt el), Kóti Árpád (2015-ben hunyt el), 
Lukács Margit (2002-ben hunyt el), Psota Irén (2016-ban hunyt el), Raksányi 
Gellért (2008-ban hunyt el), Sinkovits Imre (2001-ben hunyt el), Szabó Gyula 
(2014-ben hunyt el), Sztankay István (2014-ben hunyt el) és Zenthe Ferenc 
(2006-ban hunyt el).

Almási Éva nevéhez számos színpadi és filmes alakítás fûzôdik, emellett 
rendezôként is dolgozott.

Jászai Mari-díjat 1973-ban kapott, 1978-ban érdemes mûvész, majd 1986-ban 
kiváló mûvész lett, 1997-ben a Kossuth-díjat vehette át. Ugyanebben az évben 
lett örökös tagja a Halhatatlanok Társulatának. 2002-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

Vizi E. Szilveszter már nem 
Románia csillaga többé

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke visszaadja 
a Románia csillaga tiszti fokozata érdemrendjét, miután Klaus Iohannis román 
elnök visszavonta Tôkés László román állami kitüntetését.

Vizi E. Szilveszter, aki jelenleg a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, 
azt mondta, döntésérôl levélben tájékoztatta Románia budapesti nagykövetét. A 
levélben azt írja, meglepetését és mélységes csalódását fejezi ki, amiért Romá-
nia államfôje visszavonta Tôkés Lászlótól a Románia csillaga kitüntetést. 

Kitért Tôkés László romániai forradalomban játszott szerepére. Az államfô 
tette azt sugallja, Ceausescu szellemiségének valamiféle rehabilitációja jelenik 
meg Romániában - írta Vizi E. Szilveszter. Az elnök jelezte azt is: kiváló kapcso-
latokat ápolnak román kollégáikkal. 

Vizi E. Szilveszter 2006-ban tudományos tevékenysége elismeréseként kapta 
a díjat Traian Basescu akkori román elnöktôl. 
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Zászlók
Az idei márciusi ünnepen is zász-

lóerdô volt az országban, és egyre több 
kokárdát viseltek az emberek.

Piros-fehér-zöldet. Szeretem a zászló-
kat, amelyek ilyentájt a tavasz ébre-
dését is jelzik. Szeretem, ahogy bele-
hasítanak a szélbe, ahogy játszik velük 
a szél, s ahogy ôk is kacérkodnak a 
széllel. Szeretem a zászlóerdôket, a 
magányos „tölgyeket”, merthogy a 
zászló is olyan erôs, mint a tölgy; elsza-
kíthatatlan jelkép: államiság, nemze-
tiség, egyház, város, megye, rang, in-
tézmény, cég, mozgalom, eszme, cso-
portosulás jele; kifejezhet gyászt, me-
gadást, illetve békés szándékot -– egy-
szóval mágikus erôt hordoz ma is. 

A piros-fehér-zöld színû magyar zász-
ló lobogásakor mindig meghatódom, 
bárhol találkozom vele, tengeren innen 
vagy túl, sportversenyen vagy nemzeti 
ünnepen. Szent István királyunk még 
vörös színû zászlót készíttetett, amely-
nek rúdját a kereszt díszítette. A Kár-
pát-medencébe érkezô lovas nomád 
népek valamennyi törzse saját zászló 
alatt menetelt. (A zászló neve latinul 
vexillum.) A krónikák szerint Géza 
fejedelemig turulos zászlók alatt har-
coltak magyar elôdeink. II. András 
zászlaján jelent meg elôször a vörös 
mellett a fehér.

A 16–17. században elnémetesedett a 
zászló, és csak néhány végvári fôúr és 
II. Rákóczi Ferenc zászlóin voltak je-
len a magyar színek, a magyar címe-
rek. De minden koronázáskor az új 
országzászló címerének a színei –-- a 
vörös és a fehér, valamint a 16. század 
közepétôl a zöld –-- Magyarországot 
jelképezték. A nagy változás a francia 
forradalom után következett be, ami-
kor is francia példa nyomán Európa-
szerte megszületett a háromszínû 
zászló és a kokárda. A francia hármas 
szín után új értelmet kapott nálunk is a 
piros, a fehér és a zöld.

A nemzeti szín ügye a 19. században 
valamennyi országgyûlésen felvetô-
dött, de döntésre csak 1847–48-ban 
jutott. Az 1848. évi XXI. törvénycikk 
kimondta: „…a nemzeti szín és ország 
címere ôsi jogaiba visszaállíttatik… 
minden középületeknél s közintéze-
teknél, minden nyilvános ünnepek al-
kalmával, és minden magyar hajókon 
a nemzeti lobogó és ország címere 
használtassék.”
Kosztolányi írja: „Csak bot és vá-

szon, / de nem bot és vászon, / hanem 
zászló. / Mindig beszél. / Mindig lobog. 
/ Mindig lázas. / Mindig önkívületben 
van / az utca fölött…” Szeretem a 
zászlókat, amelyek az idei márciusi 
ünnepen is bejárták az egész országot. 
Szeretem a fohászukat, a szárnyalá-
sukat. Szeretem az egyszerûségüket, a 
fennköltségüket. A rendíthetetlensé-
güket. A hûségüket.

A legszebb kibontani egy zászlót. De 
ez már felér egy vallomással.

Kô András
(Magyar Hírlap)

A választást hagyományosan a 
Nemzeti Színházban tartották, ahol a 
nemzet színésze címet viselô tizenegy 
mûvész döntött arról, hogy a február 
25-én elhunyt Psota Irén helyére 
Almási Éva kerül a testületbe.

A színház közlése szerint szerda dé-
lután háromkor ültek össze a teátrum-
ban a nemzet színészei: Törôcsik
Mari, Király Levente, Tordy Géza, 
Haumann Péter, Szacsvay László és 
Bodrogi Gyula. Molnár Piroska, 
Andorai Péter, Berek Kati, Cser-
halmi György és Máthé Erzsi telefo-
non adták le voksaikat. Csaknem más-
fél óra elteltével született meg a 
döntés, amelynek értelmében Almási 
Éva színmûvész lett a nemzet színésze 
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Felhívás - 1956-os forradalom 
és szabadságharc 
60. évfordulójára

2016-ban emlékezünk az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. évfor-
dulójára. Ez alkalomból a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
és valamennyi megyei tagintézménye 
felhívással fordul Magyarország la-
kosaihoz és a külföldön élô magya-
rokhoz. Az ország legrégebbi közgyûj-
teményei a levéltárak, az általuk ôrzött 
iratok a magyar történelem, a magyar 
mûvelôdés és kultúra legfontosabb 
dokumentumai. Kérünk mindenkit, 
hogy amennyiben a birtokában van az 
1956-os forradalom és szabadság-
harccal kapcsolatos bármilyen irat, 
napló, levelezés és fénykép, a tartós 
megôrzés és a múlt minél szélesebb 
körû feltárása érdekében, szívesked-
jenek átadni azokat a levéltáraknak. 

A levéltárak természetesen nemcsak 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc dokumentumait gyûjtik, hanem a 
magyar történelem minden írásos, 
képi emlékét. A levéltárak szívesen 
fogadnak minden felajánlást, de kü-
lönösképpen várják az I. és II. világ-
háborúval, a holokauszttal, a kitelepí-
tésekkel, a politikai szabadság-
vesztésekkel kapcsolatos iratokat. 
Biztosak lehetnek benne, hogy ado-
mányaikat a levéltárak éppen olyan 
becsben tartják majd, mint a több száz 
éve rájuk bízott emlékeket. 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára

1014 - Budapest Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: (+36 1) 225-2835 
Email: mgyg@mnl.gov.hu

Mûvészeti pályázatokat ír ki 
a 1956-os forradalom 

évfordulójára az MMA
Pályázati lehetôségeket kínál a Ma-

gyar Mûvészeti Akadémia az 1956-os 
forradalom idei, hatvanadik évfordu-
lóján. A pályázat célja a kulturális ér-
tékek védelme és a történeti hagyo-
mányok megôrzése.

Isten akaratában megnyugodva, 

mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy 

Oister Antal 
szeretett társ, apa, nagyapa, dédnagyapa 

március 20-án, életének 96. évében 

örök álomba merült. 
Végsô nyughelye a Frenchs Forest Bushland Cemetery.

Két pályázatot is kiír a Magyar Mû-
vészeti Akadémia az idei 1956-os for-
radalom és szabadságharc hatvanadik 
évfordulójára – errôl Kucsera Tamás 
Gergely, az MMA fôtitkára beszélt az 
M1 mûsorában. A kétszázmillió forin-
tos kerettel kiírt pályázatra jogi és 
magánszemélyek, alkotói közösségek 
és civil szervezetek egyaránt jelent-
kezhetnek. Irodalmi téren író-olvasó 
találkozókra, és rendhagyó magyar 
órák megtartására lehet pályázni, a 
színház-, és zenemûvészetben pedig a 
forradalom eseményeihez kapcsolódó 
táncos, zenés és prózai produkciókat 
várják.

A beküldött anyagokat a különbözô 
mûvészeti kategóriákban egy három-
fôs bizottság bírálja el. A támogatási 
összeg pályázatonként háromszázezer 
forinttól egymillióig terjedhet, a 
beküldési határidô pedig március 31.

Kucsera Tamás Gergely kitért arra 
is, hogy az MMA egy másik, negyven 
év alatti alkotókat megcélzó pályázatot 
is kiírt az ’56-os évfordulóra. Itt a ke-
retösszeg 15,7 millió forint. Célja az, 
hogy a mûvészek új alkotásokkal a je-
lenkor szemszögébôl ragadják meg a 
forradalom szellemiségét és hangula-
tát. A beküldési határidô ebben az 
esetben április 10.

A pályázatok a kulturális értékek 
védelmét, és gyarapítását, a mûvészeti 
történeti hagyományok megôrzését, 
és a magas színvonalú mûvészi alkotó-
munka feltételeinek megerôsítését 
tûzte ki célul.  

Tófalvi Zoltán
A Budapesti Székely Kör ren-

dezésében MÛRE-nívódíjas, Petôfi 
Sándor Sajtószabadság- , és Tôkés-
díjas erdélyi magyar újságíró, író, tör-
ténész estjére került sor március 9-én.

Tófalvi Zoltán Korondon született 
történészként immár huszonhatodik 
esztendeje egy tudományos kutató-
intézet munkáját végzi.

2016 a magyar kormány által meg-
hirdetett, az 1956-os magyar forra-
dalom és nemzeti szabadságharcnak 
szentelt emlékév. 

Tófalvi Zoltán vallja: Ahogy egyete-
mes magyar irodalomról, történelem-
rôl, tudományról beszélünk, úgy az 
1956-os forradalom is egyetemes. A 
forradalom segélykiáltását, „a tigris 
karmaiba esett énekes madár sikolyát” 
legelôször a kétmilliós erdélyi ma-
gyarság hallotta meg. A forradalom 
kitörését követô napon, 1956. október 
24-én Nagyváradon már megkezdôdött 
a Szabadságra Vágyó Ifjak Szerveze-
tének létrehozása, Szovátán pedig 
fegyveres szervezkedésre került sor.

Az 1956-os magyar forradalom 
erdélyi, romániai visszhangját, a 
szervezkedéseket Tófalvi tíz kötetben 
próbálja összegezni. 2007-ben jelent 
meg az 1956 erdélyi mártírjai sorozat 
elsô kötete. 
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Készültség Magyarországon: fegyveresek az utcákon
A brüsszeli terrortámadás-sorozat 

miatt Magyarországon ideiglenesen 
elrendelték a terrorkészültség kettes, 
magas fokozatát - tudatta Pintér 
Sándor belügyminiszter.

Eddig a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetre bevezetett négyszintû 
skálán a második legenyhébb, a hár-
mas fokozat volt érvényben.

4. Alacsony fokozat
Akkor rendelhetô el, ha az Európai 

Unió, illetve a NATO tagállamában 
terrorcselekmény elkövetésének ve-
szélye áll fenn, és Magyarországnak 
nemzetközi vagy szövetségesi köz-
remûködési kötelezettsége áll fenn a 
veszély elhárításában, kezelésében.

3. Közepes
Akkor rendelhetô el, ha a szomszédos 

államok valamelyikében terrorcselek-
ményt követtek el, amelynek hatása-
ként Magyarország fenyegetett-
ségének növekedése valószínûsíthetô.

Vagy az információk a fenyegetettség 
szintjének növekedésére utalnak az 
EU, illetve a NATO tagállamában.

2. Magas
Ez, a most érvénybe léptett fokozat 

akkor rendelhetô el, ha Magyarország 
konkrét veszélyeztetettségére utalnak 
az információk, vagy Magyarországot 
fenyegetô terrorcselekmény közvet-
len bekövetkezésére utaló, konkrét 
információk állnak rendelkezésre.

1. Kritikus
Magyarország területén vagy Ma-

gyarország területére is kiható, súlyos 
következményekkel járó terrorcse-
lekményt követtek el, vagy Magyar-
ország területén olyan, súlyos követ-
kezményekkel járó egyéb esemény 
történik, amelynél felmerülhet a 
terrorizmussal való összefüggés.

***
Nemcsak a Kossuth tér és a Par-

lament közelében jelentek meg fegy-
veresek, de megerôsítették a metró-
állomások védelmét is.

A belügyminiszter utasította a Ter-
rorelhárítási Központot (TEK), hogy 
növeljék a szervezet készültségi szint-
jét.

A rendôrséget pedig arra utasította 
Pintér Sándor, hogy a nemzetközi 
repülôtereken is emelt szintû szol-
gálatot lásson el.

***
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-

ügyminiszter sajtótájékoztatón, Buda-
pesten elmondta, hogy a brüsszeli 
robbantásokban megsérült két ma-
gyar állampolgár állapota stabil.

Elmondta még, hogy a két magyar 
sérült közül az egyik a metróállomáson 
volt, amikor a robbanás történt; a dél-
utáni órákban belsô vérzés miatt meg 
kellett mûteni, állapotát stabilizálták. 
A férfi az unió melletti állandó magyar 
képviseleten dolgozik. A másik sérült, 
aki egy helyi cég alkalmazottja, a re-
pülôtéren volt, csonttörést szenvedett, 
megoperálták, felépül – tájékoztatott 
Szijjártó Péter.

Közlése szerint a reggeli órákban a 
repülôtérre érkezô budapesti járat 
utasait Zaventem környéki települé-
sekre szállították, az utasok között 18-
an hivatalos kormányzati delegáció 
tagjaként munkacsoportok üléseire 
mentek volna a belga fôvárosba.

A miniszter szerint figyelembe véve 
a párizsi és törökországi támadássoro-
zatot is, mindenki számára világossá 
kell válnia: nem az a válasz erre, hogy 
„még jobban kitárjuk a kapuinkat”.

Készenléti rendôrök és TEK-esek a Kossuth téren

Készültség a Parlament közelében

Rohamsisakos fegyveresek a metróállomáson

A TEK páncélozott szállító harcjármûvei 
a Liszt Ferenc repülôtér parkolójánál

Automata fegyverek készenlétben

Katonai rendészek a Stadionok metrómegálló 
közelében Budapesten



Aggodalmát fejezte ki a Fidesz-KD-
NP európai parlamenti (EP-) képvise-
lôcsoportja amiatt, hogy szélsôséges 
ukrán nacionalista szervezetek akti-
vistái vasárnapi ungvári vonulásuk 
során élesen magyarellenes, a magyar 
etnikum elpusztítására buzdító jelsza-
vakat hangoztattak.
Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP 

kárpátaljai EP-képviselôje a képvise-
lôcsoport nevében az MTI-hez eljut-
tatott közleményében úgy fogalmazott: 
a csaknem 300 fôs szélsôséges ukrán 
csoport félelemkeltô és provokatív fel-
vonulása --- a március 15-i magyar 
nemzeti ünnep elôtti napokban --- a 
nemzetiségek közötti békés együtté-
lést és a nyugalom megbontását céloz-
ta, megsértette Ukrajna alkotmányát 
és hatályos törvényeit, valamint az 
ország nemzetközi egyezményekben 
vállalt kötelezettségeit is.„

Nyomatékosan kérjük, hogy a ható-
ságok mielôbb vonják felelôsségre az 
elkövetôket, a törvény teljes szigorával 
járjanak el, példát statuálva, hogy a 
jövôben ilyen ne történhessen meg 
egyik ukrajnai kisebbséggel sem” --- 
írta.

Ez a szélsôséges megnyilvánulás 
rossz fényt vet Ukrajna európai uniós 
megítélésére, és hátráltatja az ukraj-
nai demokratizálódás folyamatát --- 
zárta sorait.

Paramilitáris nacionalista szerveze-
tek, köztük a kárpátaljai Karpatszka 
Szics, a Jobboldali Szektor, az Azov és 
Ajdar terepszínû katonai egyenruhát 
viselô mintegy száz aktivistája vasár-
nap fáklyás felvonulást tartott Ung-
váron abból az alkalomból, hogy Husz-
ton 1939. március 15-én kiáltották ki a 
néhány napig létezô Kárpát-Ukrajna 
államot. Az UNN ukrán hírügynökség 
portálján szerdán közzétett, de idô-
közben eltüntetett videofelvétel tanú-
sága szerint az Ungvár belvárosában 
álló Petôfi-szobor mellett elvonuló na-
cionalisták egyebek mellett azt skan-
dálták, hogy „Késhegyre a magyarok-
kal!”. A megmozduláson a 
szélsôségesek határozott fellépést 

ígértek a szerintük Kárpátalját Ukraj-
nától elszakítani szándékozó „magyar 
szeparatistákkal” szemben.

* * *
Bevándorlóellenes megjegyzése mi-

att kizárják a német jobboldali képvi-
selôt a konzervatív EP-frakcióból
Beatrix von Storch februárban azt 

írta: fegyveres erôszakkal is visszatar-
taná az illegális határátlépôket, nôket 
és gyerekeket is. Távoznia kell a frak-
cióból. 

Párttársával együtt kizárják az Euró-
pai Konzervatívok és Reformisták 
(ECR) képviselôcsoportból azt a német 
jobboldali politikust, aki februárban 
egy közösségi portálon írt bejegyzé-
sében kijelentette: „támadó” mindenki, 
aki nem hajlandó megállni a határon, a 
„támadók ellen pedig védekezni kell”.

A bejegyzéshez fûzött megjegyzések 
között aztán a következô mondatváltás 
zajlott le egy kommentelô és a képvi-
selô között:

Vajon fegyveres erôszakkal akarjá-
tok megakadályozni gyerekes nôk be-
lépését a zöldhatáron?

Igen.
Késôbb újabb bejegyzésben hozzátet-

te, hogy „alapvetôen” ellenzi a gyerme-
kek elleni erôszakot, és úgy véli, az 
„erôszak a legeslegutolsó eszköz”.

Von Storch az Alternative für Deut-
schland (AfD) pártban politizál, és 
saját pártelnöke, Frauke Petry janu-
ár végi nyilatkozata mellett állt ki, 
amely így szólt: meg kell akadályozni 
az illegális határátlépést, szükség ese-
tén akár lôfegyver használatával.

Az AfD jelszava: bátorság az igazság-
hoz, ezzel indít a honlapjuk. Program-
juk szerint megszüntetnék az eurót és 
visszaállítanák a német márkát, nem-
zetállamok Európájában gondolkod-
nak, a törvények erejét hangsúlyozzák 
az állami intézmények felett, svájci 
mintájú közvetlen demokráciát vezet-
nének be, magasabb nyugdíjat fizetné-
nek a többgyerekes szülôknek, az ok-
tatást elsôsorban családi keretek kö-
zött képzelik el, ellenzik a megújuló 
energiatermelés állami támogatását, s 

a mostaninál jóval szelektívebb beván-
dorlási szabályokat hoznának, amely 
„a képzett és integrációra hajlandó” 
migránsokat részesíti elônyben.

Az ECR frakció elnöksége kedden 
este hozta meg a döntést Strasbourg-
ban. Szûkszavú közleményükben azt 
írják: az AfD küldöttségnek a hónap 
végéig ki kell lépnie a képviselô-
csoportból, különben kezdeményezni 
fogják a kizárásukat.

A képviselôcsoport két legnagyobb 
nemzeti küldöttségét a brit Konzerva-
tív Párt és a lengyel kormánypárt, a 
Jog és Igazságosság adja.

Von Storch és párttársa, Marcus 
Pretzell epés Facebook-hozzászólás-
ban reagáltak a hírre. David Came-
ron és Angela Merkel bábjainak ne-
vezték a döntést meghozó frakciótár-
saikat. Merkelnek az volt  az érdeke, 
hogy befeketítse a 10 százalék fölött 
mért népszerûségû AfD-t az esedékes 
német tartományi választások elôtt 
Baden-Württembergben, Rajna-vidék-
Pfalzban és Szász-Anhaltban, írták.

David Cameron manôverén is átlát-
nak: a brit miniszterelnök, ahelyett, 
hogy tényleges EU-s reformokért küz-
dene, és az AfD-vel mûködne együtt, 
valójában csak még több pénzre pá-
lyázik a német adófizetôk zsebébôl, és 
ezt kaphatja meg a német kancellártól, 
ha kizáratja ôket a frakcióból.

* * *
Megbírságolta a székely szabadság 

napja alkalmából tartott marosvásár-
helyi megemlékezés, felvonulás és 
tiltakozás szervezôit a csendôrség.

Idegengyûlölô kijelentésekért és et-
nikai gyûlöletszításért 50 ezer lejre 
(3,5 millió forint) bírságolta a román 
Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 
a B1 hírtelevíziót, Radu Banciu mû-
sorvezetô sorozatos magyarellenes 
kijelentései miatt. A médiahatóság --- 
Turos Lórándnak, a testület magyar 
nemzetiségû tagjának a kezdeménye-
zésére --- vizsgálta, miként foglalkoz-
nak a román hírcsatornák és a közte-
levízió annak a kézdivásárhelyi 
férfinak az ügyével, akit az ügyészség 
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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

Európa szégyene
Mi lenne, ha valaki pl. Szegedrôl ellá-

togat Dániába és ott megkérdeznék 
tôle, hogy maga honnan való, akkor 
igy kellene válaszolnia : a volt Osztrák-
Magyar Monarchia magyar köztársa-
ságából jöttem.

Nos, az ENSZ 1993 határozata szerint 
--- görög zsarolásra --- „Macedonia volt 
jugoszláv köztársaság (angolul For-
mer Yugoslav Republic of Macedonia 
röviden FYROM)” néven vette fel a 
világszervezet Macedoniát a világ-
szervezet tagságába. 2008 áprilisában 
Görögország az ország elnevezése mi-
att vétózta meg Macedonia felvételét a 
NATO-ba. Pedig 1999-ben a NATO-val 
együttmûködve a kis 2 milliós ország 
400000 albán menekültett fogadott.

2001-ben a Koszovo Felszabadítási 
Hadsereg több gerilla akciót is szerve-
zett Macedoniában. A tervük az volt, 
hogy a menekülteket letelepítve az 
albánok lakta régióban egy új államot 
hoznak létre Macedoniában, de ezt a 
felkelést leverték és a felkelôket le-
fegyverezték.

Macedonia 2004-ben benyújtotta 
csatlakozási kérelmét az Európai Uni-
óhoz.

Nemrég a macedon elnök Gjorge 
Ivanov odacsapott az asztalra amikor 

egy intervjuban arra mutatott rá, hogy 
az ô országa kényszerült arra, hogy az 
Európai Unió hibáiért fizessen.

„A menekült krizisnek két oldala van: 
a humanitárius és a biztonsági. A hu-
mánus résznél Németország nagyon 
jól szerepelt, és Angela Merkel libe-
rális migráns politikájával nagy bátor-
ságot mutatott. De senkinek sincs bá-
torsága megmondani, hogy mit hoz a 
jövô. Csak Egyiptomban és Szudánban 
20 millió migráns vár arra, hogy Euró-
pába jussanak. A menekült vándorlás 
nem fog megállni, mert mindenki ér-
tesül a Twitter-bôl és a Facebook-ból 
hogy mi a helyzet.

Ivanov megvádolta a 28 tagú Európai 
Uniót hogy nem volt elôrelátó a nagy 
migráns áramlást illetôen és bizonyta-
lankodott cselekvés helyett amikor ez 
valóra vált.

Ivanovot idézve: „Mi macedonok fize-
tünk az EU hibáiért és mi már eddig 25 
millió eurót költöttünk az adófizetôk 
pénzébôl, és be kellett vezetni egy 
nemzeti krízis állapotot. (Macedonia 
Európa legszegényebb állama- KF). 
És mi mit kaptunk Európától? Egy 
centet sem! Mi egy nem-EU ország 
kénytelenek vagyunk megvédeni Eu-
rópát egy másik EU országtól (Görög-
ország) amelyik csak átpasszolta hoz-
zánk a Törökországból érkezô migrán-

sokat.”
Ivanov elpanaszolta, hogy már 25 éve 

várnak az EU tagságra és Európa 
szerint mi „nem vagyunk semmi, nem 
egy EU ország, nem egy vízum mentes 
schengen zóna, nem vagyunk a NATO-
ban. Nem kellünk senkinek!”

Ivanov rámutatott arra, hogy az EU 
teljesen megfeledkezett a biztonsági 
témákról amikor migránsok érkeznek 
a háborúskodó Sziriából, irakból és 
Afganisztánból. „Ha mi Brüsszelre 
számítottunk volna minket már elá-
rasztottak volna a dzsihádisták. Mace-
dóniában 9000 hamis vagy lopott útle-
velet koboztak el, de az EU országok, 
beleértve Németországot nem voltak 
hajlandók megosztani velünk infor-
mációt a dzsihádistákról és nem adták 
nekünk a biometrikus azonosság tek-
nológiát”

De fejezzük be egy jó hírrel az 
európai szolidarításról. Nemrég ma-
gyar rendôr kontingens indult útnak 
Macedóniába, a húszfôs egység a ma-
cedon-görög határszakazon teljesít 
szolgálatot. A macedon rendôrség tá-
mogatására nemcsak Magyarország, 
de Csehország, Szlovákia, Ausztria és 
Németország is küldött egységeket.

Kroyherr Frigyes
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azzal gyanúsít, hogy házi készítésû 
bombát akart felrobbantani december 
elsején, Románia nemzeti ünnepén. A 
legkirívóbb törvénysértést a B1-nél 
tapasztalták, a Antena 3 hírtelevíziót 
pedig figyelmeztetésben részesítették 
valótlan állításokért, bizonyítékok nél-
küli vádaskodásért --- tájékoztatta az 
MTI-t Turos Lóránd. „Nagyon éles vita 
volt a CNA nyilvános ülésén, amelyre 
Radu Banciu is eljött. Mi azt gondol-
tuk, hogy szerepet játszik, de gyakorla-
tilag komolyan úgy gondolja, hogy 
minden magyar Románia ellensége. 
Egyáltalán nem tûnt úgy, hogy viccnek 
szánja” --- részletezte a CNA tagja. 
Felidézte: a B1 csatornát Banciu mûso-
ra miatt törököket, muzulmánokat 
sértô kijelentésekért kétszer is meg-
büntették, egyszer 20 ezer, második 
alkalommal pedig 30 ezer lejre.Az 
RMDSZ csütörtöki hírlevelében Ko-
vács Péter, az RMDSZ ügyvezetô 
elnöke reagált a CNA döntésére. 
„Médiamanipuláció és nem kevés sú-
lyos torzítás hangzott el a Realitatea, 
Antena3, RTV és B1 televíziók mûso-
rában a kézdivásárhelyi események 
kapcsán, amelynek egyértelmûen az 
volt a célja, hogy rossz színben tün-
tessék fel a magyar közösséget. Ez a 
napokon át tartó uszítás hosszú távon 
is veszélyezteti a többség és kisebbség 
viszonyát, képes lehet lerombolni azt a 
toleranciát és társadalmi békét, ame-
lyet a román és a magyar kisebbség 26 
év alatt kiépített” --- jelentette ki az 
RMDSZ ügyvezetô elnöke.
Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnökének a nevére 
tízezer lejes (hétszázezer forint) bír-
ságról szóló jegyzôkönyvet, László
Györgynek, a Marosszéki Székely 
Tanács elnökének a nevére pedig hat-
ezer lejes (négyszázhúszezer forint) 
bírságról szóló jegyzôkönyvet kézbe-
sítettek szerdán.

A csendôrség Izsák Balázsnak azt 
rótta fel, hogy nem iktatta a csendôri 
egységnél is a rendezvény elôtt leg-
kevesebb 48 órával a rendezvény le-
zajlásáról szóló nyilatkozatot, és a 

székely vértanúk emlékmûvénél tar-
tott megemlékezés után „engedély 
nélkül szervezett” felvonulást a pre-
fektusi hivatal elé.

László Györgynek --- aki a szervezôk 
által biztosított önkéntes rendfenntar-
tók munkáját irányította --- azt rótták 
fel, hogy szervezôként részt vett az 
„engedély nélküli” felvonuláson.

A csendôrség írásos figyelmezte-
tésben részesítette Gáspár Sándort,
a székely szabadság napjának prog-
ramjáért felelôs szervezôt is.

Izsák Balázs az MTI-nek elmondta, 
hogy több alkalommal is egyeztettek a 
csendôrség vezetôivel a megemlékezés 
és a felvonulás lezajlásáról. Az egyez-
tetések egyikén személyesen adta át a 
csendôrség parancsnokának a város-
házán bejelentett forgatókönyvet és a 
bírósági határozatot, amely a bejelen-
tés tudomásul vételére kötelezte a pol-
gármestert. Hozzátette, mindezt a 
csendôrséggel folytatott megbeszélés 
jegyzôkönyvében is rögzítették. „Ha 
egy általuk is aláírt jegyzôkönyv tar-
talmazza, hogy tôlem az iratokat át-
vették, de ezeket nem iktatták, akkor a 
felelôsség az övék” --- jelentette ki 
Izsák Balázs.

Hozzátette, hogy mindenképpen 
megtámadja a bírságolási jegyzô-
könyvet a bíróságon. Elmondta, hogy a 
két évvel ezelôtti felvonulás után ti-
zenkétezer lejes bírságot róttak ki az 
SZNT nevében szervezôként eljáró Si-
culitas egyesületre. Azt is megtámadta 
a bíróságon, de még elsôfokú ítélet 
sem született a perben.

László György az MTI-nek elmondta, 
hogy egyértelmû megfélemlítési akci-
ónak tartja a bírságot, amelyet maga is 
peres úton készül kifogásolni. „Így
próbálják befogni a szájunkat!” --- 
magyarázta az SZNT jegyzôi tisztségét 
is betöltô László György.

A székely szabadság napján a szer-
vezôk becslése szerint mintegy tizen-
ötezer tüntetô követelt Marosvásárhe-
lyen autonómiát Székelyföldnek. Az 
SZNT a korábbi évek tapasztalatából 
tanulva több mint egy évvel a rendez-

vény elôtt jelentette be a megemlé-
kezést és a felvonulást a marosvásár-
helyi polgármesteri hivatalnál. A 
törvény értelmében a polgármester a 
bejelentés utáni 48 órában tilthatta 
volna be a rendezvényt.
Dorin Florea polgármester tiltó ha-

tározat helyett csak levélben tájékoz-
tatta a szervezôket arról, hogy korai-
nak tartja a bejelentést. Ennek a 
levélnek az értelmezését kérô per vé-
gén kötelezte a polgármestert a tör-
vényszék a bejelentés tudomásul vé-
telére. A hivatal fellebbezett ugyan, de 
a másodfokú eljárásra nem került sor 
a székely szabadság napja elôtt.
Lucian Goga prefektus két nappal a 

rendezvény elôtti nyilatkozatában tör-
vénytelennek minôsítette a felvonu-
lást. Álláspontját azzal magyarázta, 
hogy a polgármesteri hivatal felleb-
bezése felfüggesztette a szervezôk 
számára kedvezô elsôfokú törvényszé-
ki határozatot mindaddig, amíg joge-
rôs ítélet nem születik az ügyben.
Kelemen Hunor: Vessenek véget a 

boszorkányüldözésnek
Felháborodásának adott hangot az 

MTI-hez eljuttatott nyilatkozatban   
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnö-
ke amiatt, hogy a román hatóságok 
képviselôi magyar emberek gyüleke-
zéshez és szimbólumhasználathoz való 
jogát korlátozták március 10-én, a szé-
kely szabadság napján Marosvásárhe-
lyen és március 15-én Kolozsváron.

„A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség tiltakozik az ellen, hogy 
Marosvásárhelyen a csendôrség 84 
magyar embert bírságolt meg azután, 
hogy békés, incidensektôl mentes sza-
badságnapi felvonuláson vett részt, 
mindeközben Kolozsváron a csendôr-
ség olyan illegálisnak nevezett zászló 
eltávolítását követelte a békésen fel-
vonuló március 15-i tömegbôl, amely 
hivatalosan is elfogadott szimbólum 

Romániában” --- áll a Kelemen Hunor 
által aláírt nyilatkozatban.

Az RMDSZ elnöke szerint a szabad-
ságjogokat sértô intézményi túlkapá-
sok folytán még inkább csökken a 
magyar közösség amúgy is megingott 
biztonságérzete. „Nyomatékosan kér-
jük, hogy Erdély városaiban vessenek 
véget a magyarság ellen irányuló 
egyértelmû boszorkányüldözésnek, 
hiszen evidens, hogy Marosvásárhe-
lyen és Kolozsváron is békésen ünnep-
lô közösségre vetették ki hálójukat a 
csendôrségi alkalmazottak. Hangsú-
lyozottan követeljük, hogy a közbizton-
ság felelôsei a közveszélyek elhárítá-
sával foglalkozzanak, ne békés 
embereket bírságoljanak meg, ne az 
Erdély-zászló vagy székely zászló eltá-
volítását tekintsék hivatali teendôik 
kiteljesítésének” --- áll a dokumentum-
ban.

Az RMDSZ elnöke mindkét esetben 
kérte a hatóságokat: indokolják meg 
az eljárásaikat. Úgy vélte, az alaptalan 
szankciók kirovása ellentmond a jogál-
lamiság elveinek. „A romániai ma-
gyarság nem olyan országban akar 
élni, ahol folyamatosan megfélemlí-
tik!” --- áll Kelemen Hunor csütörtöki 
állásfoglalásában.

Nyolcvannégy ember bírságoltak 
meg összesen 70 800 lej (4,95 millió 
forint) értékben a székely szabadság 
napja marosvásárhelyi megemlékezés 
és tüntetés videófelvételeinek tanul-
mányozása után --- tudatta a román 
csendôrség. A közlemény szerint öt-
ven embert azért bírságoltak meg ösz-
szesen 61 ezer lej (4,27 millió forint) 
értékben, mert az érintettek „be nem 
jelentett, be nem iktatott, vagy tiltott 
tömegrendezvényt szerveztek; szerve-
zôként nem léptek fel a tömegrendez-
vény megszakítása érdekében akkor, 
amikor azt tapasztalták, hogy a köz-
rend és a csend megzavarására alkal-
mas cselekedetek történtek”.

A csendôrség tájékoztatása szerint 

harmincnégy embert csendháborítá-
sért bírságoltak meg összesen 9800 lej 
(686 ezer forint) értékben. A csendôr-
ség veszélyes tárgy viselésének a tet-
tenéréseként számolt be közleményé-
ben arról az esetrôl, amikor egy 
résztvevô a zsebkésével faragta le a 
zászlórúdja hegyesnek talált végét. A 
hatóság közölte, hogy az illetôt átadták 
a rendôrségnek.
Ciprian Caluser szóvivô elmondta, 

Marosvásárhelyen még soha semmi-
lyen rendezvény kapcsán nem róttak 
ki ennyi bírságot, mint most. A begyûj-
tésére vonatkozó kérdésre Ciprian 
Caluser elmondta, a csendôrség javas-
latára, a szervezôkkel egyetértésben 
gyûjtötték össze a rendezvény terüle-
tének a bejáratánál a hosszabb, vasta-
gabb, vagy hegyes végû zászlórudakat. 
Arra a kérdésre, hogy március 15-én, a 
magyar nemzeti ünnepen, és decem-
ber elsején a román nemzeti ünnepen 
is hasonlóképpen járnak-e el, a szóvivô 
kijelentette, nem hasonlíthatók össze 
ezek az események a Székely szabad-
ság napjával.

* * *
Dániában a legboldogabbak az em-

berek egy amerikai intézet szerdán 
közzétett felmérése szerint, amely 
többek között az egy fôre esô jöve-
delmet, az egészségben eltöltött vár-
ható élettartamot, a társas támogatás 
és a korrupció mértékét vette alapul a 
világ 157 országának rangsorolásához. 

A New York-i Columbia Egyetemhez 
tartozó Earth Institute 2012 óta meg-
jelenô World Happiness Report címû 
éves jelentésébôl kiderül, hogy a ta-
valy gyôztes svájciak a második hely-
re szorultak, míg a dobogó harmadik 
fokára az izlandiak állhatnak fel. A tíz 
legboldogabb ország között megtalálni 
még Norvégiát, Finnországot, Kana-
dát, Hollandiát, Új-Zélandot, Ausztrá-
liát és Svédországot is. A tizenegyedik 
helyen Izrael végzett, amelyet Auszt-
ria, az Egyesült Államok, Costa Rica és 
Puerto Rico követ a sorban.

* * *
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A hadgyakorlat véget ért
1988

Kezdôdött 1979 karácsonyán, nyolc 
és fél évig tartott. A hadiiparnak elsô-
rendû fontosságú, hogy mindig újabb 
és újabb fegyvertípusokra kapjanak 
megrendelést, hogy a fegyverkezés-
ben, elmaradástól félve, minden or-
szág igyekezzen összjövedelmének 
jelentôs százalékát hadi felszerelésre 
elkölteni. Fontos, hogy valahol az 
újabb és újabb fegyverek állandó 
használatban, fejlesztési versenyben 
legyenek. Korunk egyik ilyen hadgya-
korlati színtere Afganisztán. 

Nem tudhatjuk, mi volt a szovjet cél 
az afganisztáni háborúval, de érzé-
sünk szerint szívesebben vettek volna 
olyan megoldást, mint amivel a kö-
zép- és kelet-európai államok kötôd-
nek ma a Szovjetunióhoz. Ha ez volt a 
cél, akkor Moszkva nagyon drága 
árat fizetett azért a kevésért, amit 
még elérhet a katonai kivonulás után. 
Sok hír utal rá, hogy a szovjet kor-
mányzat belsô bajok miatt kénysze-
rült dolgavégezetlen visszavonulásra. 
Még a Budapesten megjelenô Ma-
gyarország is „… a szovjet belpoliti-
kai szempontokból is égetô szüksé-
gesnek tekintett kivonulást…” említ, 
és nem bízik abban, hogy remény van 
valamiféle koalíciós kormány létre-
jöttére, mert mint írja: „… iszlám 
fundamentalista alapon álló ellenzéki 
csoportok ideológiai alapállása eleve 
kizár bármiféle együttmûködést az 
istentagadó kommunistákkal…”. 

Mielôtt a jövô lehetôségeit taglal-
nánk, nézzük, mit végzett a háború. A 
nyolc és fél év alatt 500 000 szovjet 
katona harcolt egyenlôtlen küzde-
lemben az afgán szabadságharcos 
csoportok ellen. Veszteségük mintegy 
15 000 halott és 25 000 sebesült. A 
megtámadott nép vesztesége halot-
takban és sebesültekben 1–1,2 millió. 
A gyilkolási arány 1:25, ami olyan 
arányszám, ami önmagában is eldönti 
a háborús bûnösség kérdését. Ezen 
kívül áll az ország teljes gazdasági 
tönkretétele, 7 millió ember elüldö-
zése otthonából. További tízezrek 
fognak még meghalni a földeken 
telepített aknáktól, nem is szólva még 
a szovjet kivonulást követô testvér-
harcról. A 16 milliós ország lakossá-
gából 3 millió Pakisztánba, 2 millió 
Iránba menekült, további 2 millió az 
országban bujdosik. 

Hogy is állunk az amerikai segítség-
gel? Kétségtelen, hogy a modern 
fegyverzetû szovjet hadsereg – amely 
annak idején, 1979 karácsonyán órák 
alatt légi átemeléssel jelentôs hadse-
reget vetett be Kabul városa ellen – 
hamarosan végzett volna Afganisz-
tán megszállásával, ha a felkelôk nem 
kaptak volna nyugati, elsôsorban 
amerikai fegyverzetet. De az is a 
mérleg tétele, hogy az így kapott tá-
mogatás kevés, és így eredménytelen 
volt az ország megvédésére. Csak 
meghosszabbította a szabadságszeretô 
nép szenvedéseit. Hogy mennyire 
eredmény a mostani szovjet kivonu-
lás, azt ma még nem láthatjuk. Ahol 
ebbôl a háborúból eredményt érez-
hetnek, ott elsôsorban a fegyverszál-
lítókat kell látnunk, másodsorban a 
két militarista nagyhatalmat, az 
Egyesült Államokat és a Szovjetuniót.

A szovjet hadviselés Afganisztánban 
olyan tapasztalatokra tehetett szert, 
amire eddig nem volt alkalma.

A kabuli légi átemelés után a meg-
szállás megtorpant. A tankok nem 
bizonyultak olyan jó fegyverzetnek, 
mint az Európa elleni fronton. A 

nyugati hadiipari fejlesztés sietett a 
szovjet segítségére olyan helikopter 
kifejlesztésével, ami az afgán hegyvi-
déken az ugyancsak nyugatiak által 
(és terroristák által is) kidolgozott 
rohamcsoportok harcmódjának leg-
jobban megfelelt. A hírhedt Mi 24 
helikopter és a szovjet Spetznaz  külö-
nítmények gyors, meglepô bevetések-
kel nagyon érzékeny veszteséget 
tudtak okozni a felkelôknek.

Ekkor vált a fegyvertervezési prog-
ram igazán érdekessé. Az új, átütô 
fegyvert kellett elhárító fegyverrel 
ellensúlyozni. A szükség szüli a meg-
oldást – megjelent a helikopter ellen-
sége, a Stinger,  az elektronikus ve-
zérlésû repülôgép-elhárító rakéta-
fegyver. Az afgán gerillaharcosok 
újra erôre kaptak, és évek teltek bele, 
amíg a komoly feladat elé állított 
szovjet hadiipar (ha csak ôk is nem 
nyugatról kapták) elôállította a raké-
tákat elhárító fegyverzetet: a rakéta-
állomást a kilôtt rakéta repülési ívét 
követô mûszer kiértékelte a rakéta-
állomás helyét és egy-két percen be-
lül pontos rakétabelövéssel megsem-
misítette a kilövô állomást. Remek 
játék fegyvertervezôk részére, kitûnô 
gyakorlótér a militarista hatalmak-
nak. 

Most úgy néz ki a dolog, hogy a 
hadgyakorlat véget ér. Az Egyesült 
Államok külügyminisztériuma értesí-
tette hadgyakorlatos partnerét, a 
Szovjetuniót, még a múlt év folya-
mán, hogy beszünteti az afgánok ré-
szére folyósított (évi 500 millió dollár 
értékû) fegyverkezési segítséget azon 
a napon, amikor a szovjet csapatok 
visszavonulnak. Boris Grimov szov-
jet tábornokot idézi a Sydney Mor-
ning Herald (’88. május 17.) „The 
Soviet troops are coming back. They 
are coming back with a sense of their 
international obligations being fulfil-
led …”.  Hogy mi volt ebben a hábo-
rúban a nemzetközi kötelezettség, azt 
nem részletezte az újság, talán a tá-
bornok sem. (Vajon egy ország tönk-
retétele, 1 millió halott, 7 millió föl-
dönfutó, avagy a fegyverfejlesztési 
program?) Az érdekesség a nemzet--
közi  szón van. Hát már nem a Szov-
jetunió dicsôsége a „felszabadító 
háború”? Vietnami hangulat lengi 
körül ezt a reagani ajánlatot: a sza-
badságharcosok nem kapnak több 
támogatást, de arról szó sem esett, 
hogy a kabuli Moszkva-barát kor-
mány se kapjon ezután fegyvereket. 
A támogatás mértékével elég soká 

játszott a State Department, most új 
játékot talált. 

Milyen ragyogó lesz bemutatni a 
nyugati világ televíziós állomásain, a 
hétvégén, Reagan moszkvai látoga-
tása alkalmával az amerikai diplomá-
cia nagy gyôzelmét, és az ôszinte 
megbékélés bizonyságául a joviális, 
mosolygó Gorbacsovot, akik békét 
teremtettek Afganisztánban, s bizto-
sítják a világot: látjátok, tudunk mi 
együttmûködni, nem csak háborúban, 
de békében is; a háborúval kierôsza-
kolt állapotok fenntartásában.  

(Magyar Élet, 1988. május 26.)

Ex Oriente Lux (…?)
1988

Arról van szó, hogy a Szovjetunió 
bizonyos bevezetendô reformok ha-
tására meg fog változni. Reagan el-
nök moszkvai látogatásának jelentô-
sége elsôsorban az, hogy Amerika – 
az oroszországi változások ígéretére – 
úgy keblére omlott a Szovjetuniónak, 
mintha az máris megváltozott volna, 
mintha jóvátette volna hetven éven át 
elkövetett bûneit. 

Félô volt, hogy az agyaglábú óriás 
összerogyik, ezért nagyon sietôsen 
összehozták a moszkvai látogatást. 
Már azt sem várták meg, hogy a 
következô elnök legyen a látogató, 
így az lett, aki a Gonoszság Birodalma 
nevet adta a Szovjetuniónak.  

Nem volt ebben a moszkvai látoga-
tásban semmi új, csak annak a követ-
kezetes politikának a folytatása, an-
nak csak egy állomása, amely végle-
gesíti Európa keleti felének Moszk-
vából irányítását. ...

Amerika nem követeli meg a Szov-
jetuniónak olyan átalakítását, ami a 
kommunizmus lényegét, elvi alapjait 
érintené. Ellenkezôleg, a Szovjetunió 
az „antikommunista” amerikai elnök 
szájából dicséretet kapott Moszkvá-
ban a kommunista elvek végrehajtá-
sáért: „…As wartime allies, we came 
to know in a special way. But in a 
broader sense the American people, 
like the rest of the world, admire the 
saga of the peoples of the Soviet 
Union – the struggle to build a 
society, the evolution into a modern 
State…”

Ez már több, jóval több, mint amiért 
– állítólag – Moszkvába utazott Rea-
gan elnök. Utazása elôtt azt a magya-
rázatot kaptuk, hogy a béke érdeké-
ben tudomásul kell venni, hogy más-

féle társadalmi-hatalmi forma is van, 
és ezt azért kell tudomásul venni, 
mert fegyveres ereje vetekszik a 
szabad világ erejével. De úgy látszik, 
az öreg színésznek moszkvai fellépé-
sére új szövegkönyvet nyomtak a 
kezébe: dicsérni kell a kommunista 
társadalomépítést, a „modern” állam-
ba fejlôdést. Szerepkönyv ez, jobb, ha 
így fogadjuk el, mint ha azt monda-
nánk: hova lett a gerinc ebbôl az 
emberbôl, aki még 3 évvel ezelôtt is 
így nyilatkozott: „…We are all aware 
of those many nations that are the 
victims of totalitarian ideologies, 
ruthless regimes, and occupying 
armies. These are the nations held 
captive by forces hostile to freedom, 
independence, and national self-deter-
mination. Their captivity and struggle 
against repression require a special 
courage and sacrifice. Those nations 
of Eastern Europe that have known 
conquest and captivity for decades; 
those struggling to save themselves 
from communist expansionism in 
Latin America, and the people of 
Afganistan and Kamputchea strugg-
ling against invasion and military 
occupation by their neighbours: all 
require our special support. For those 
who seek freedom, security, and 
peace, we are the custodians of their 
dream...”

Még enyhén szólva is kétszínûség, 
és ha a Szovjetunióval folytatott tár-
gyalások valóban a békét szolgálják, 
akkor ne a nyugat-európai rakétaál-
lomásokról legyen szó, hanem azokról 
a helyekrôl, ahol a kommunizmus 
miatt nincs béke – idézve Reagan 
elnököt: „Kelet-Európában, Latin-
Amerikában, Afganisztánban, Kam-
bodzsában” és így tovább. 

Az idézet egyébként Reagan elnök 
saját kezûleg aláírt Proklamation-
jából való, amit az 1985. évi Captive 
Nations Week alkalmából bocsátott ki 
3 évvel ezelôtt. A mi politikusaink itt 
Ausztráliában már „haladottabbak”: 
az itteni Rabnemzetek Szövetsége 
már jó évtizede nem kap figyelmet a 
politikusoktól; kivéve legújabban, 
amikor itt-ott már háborús bûnösként, 
szubverzív politikai mozgalomként, 
náci-szervezetként emlegetik. 

Megfoghatatlan, hogy az amerikai 
Captive Nations Council szervezeteit 
támogató többmilliós kelet-európai 
származású amerikait el lehet szédí-
teni ilyen hamis hangú proklamáci-
ókkal, és épp ezért érthetetlen, hogy 

most, amikor állítólag alkudozások 
folynak a két szuperhatalom között, a 
rabnemzetekbôl származó amerikaiak 
nem rendeztek legalább egy tünte-
tést, hogy: – Hej, mi lesz a szovjet 
megszálló hadsereggel? Mi lesz a mi 
országainkkal?

Reagan elnök fentebb idézett moszk-
vai mondatában a Szovjetunió népét 
és az Egyesült Államok népét emle-
gette. Ebben a retorikában nagy ve-
szélyt látunk, egyrészt mert megha-
misítja a történelmet, másrészt a mai 
valóságnak sem felel meg. A Szovjet-
unió népe nem építôje annak a társa-
dalmi formának, amiben ma szenved, 
hanem áldozata. Amerika népe aligha 
változtatta meg véleményét a kom-
munizmusról, aminek a természetérôl 
a híripar torzításai ellenére is meg 
lehet az elutasító véleménye. A nagy 
veszély itt abban mutatkozik, hogy az 
USSR vezetô rétege (ha nem is az 
egész), és az USA vezetô rétege 
(nyilván nem is az egész) olyan 
viszonyra lépett most Moszkvában, 
aminek az egész emberiségre kiható 
következménye lehet. 

Reagan is, Gorbacsov is utalt arra, 
hogy most egy új világrend  kezdô-
dik. Ma még talán nehéz felmérni, 
hogy ez gyakorlatban mit jelent, de 
ha a hidegháborús idôszak végét az-
zal köszönti egymásnak a két nagyha-
talom kormánya, hogy ezentúl a világ-
igazgatásban egymás partnerei 
lesznek, milyen lesz a gyakorlat 
akkor, amikor akaratuk érvényesíté-
sére egymást kiegészítô intézkedése-
ket hoznak.  Nyugat demokratikus kor-
mányai, élen az Egyesült Államokkal, 
a hidegháborús korszak kezdetén 
kommunista-ellenesnek, szabad világ-
nak nevezték magukat. Ezek a kifeje-
zések szép lassan elmaradtak, a sajtó 
egyre-másra csak kigúnyolta az anti-
kommunistákat, és megindult a nagy 
barátkozás. Még megérjük, az anti-
kommunizmus éppúgy törvénnyel ül-
dözött lesz mindenütt, mint az anti-
szemitizmus. Ha jól odafigyeltünk, 
nem is annyira a kommunizmussal 
volt baja a nyugati világ teoretikusai-
nak, hanem csak Sztalinnal, majd a 
sztalinizmussal. 

A kapitalista US és a kommunista 
(államkapitalista) USSR között kisebb 
a különbség, mint volt a cári idôkben 
az akkori két rendszer között. De ak-
kor is, mint mindig, megtalálták egy-
mást a közös érdekben. Ehhez való 
támogató elméletekben sem szûköl-
ködtek. Michael Podogin orosz tör-
ténészprofesszor egy moszkvai ban-
ketton az amerikaiaknak udvarolván, 
így nyilatkozott: „Amerika és Orosz-
ország abban megegyeznek egymás-
sal, hogy mindketten megtagadták az 
öreg, kiégett Európát, és eltérô ural-
mi formáik ellenére az igazi demok-
rácia melegágyai. Az orosz abszolút 
monarchiában egy demokratikus 
áramlat folyik megszakítás nélkül 
végig a történelemben. ... Amerika és 
Oroszország együtt fog mûködni a 
jövôben, csakúgy, mint a múltban.”

Szent Ilona szigetére számûzött 
Napoleon mondása is ide illik: „A 
világ rövidesen vagy amerikai köztár-
saság lesz, vagy abszolutista orosz 
monarchia”.  

A francia liberális politikus és tör-
ténész, De Toqueville is megjósolta, 
hogy ez a két hatalom egy napon fel-
osztja a világot egymás között. 

William H. Steward, amerikai kül-
ügyminiszter szerint „Oroszország 
barátsága nekünk elôbbrevaló min-
den más európai hatalomnál”.

Még korábbról származik az alábbi 

Ilyen a világ! (34) 
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 Kedves Olvasóim! 
A Világ uralmára készülés ideológiai áram-

latait a XIX. század hozta létre. A szocializ-
mus lépcsôrendszerén kellett volna eljutni 
az emberi világ gazdasági és politikai rend-
jének felsô szintjére, a kommunista álla-
mok létrehozásával. A megvalósítás a XX. 
század faladata volt. Az elsô kísérlet a há-
borúban kimerült Európában szociális forra-
dalmakkal nem sikerült, csak Oroszország-
ban jött létre a szovjet állam. Annak elfo-
gadhatóvá tételét volt hivatva a második 
nagy európai háború. Ettôl kezdve az ideo-
lógia fegyveresen érvényesült Európa keleti 
felében, csakúgy Ázsia dél-keleti országai-
ban. Nyomult Afrikában, Dél-Amerikában is. 

A világállam létrehozása a kétségtelen 
világhatalommá jutott Amerika és a felerô-
sített Szovjetunió hatalmi készségével reális 
számítás volt a globális politikatervezés szá-

mára. Amerika erejével gazdálkodó politika 
sikeresen berendezkedett Európa nyugati 
felén, ugyanezt elvárta Moszkvától a keleti 
részen. Elfecsérelt négy évtized után is még 
küzdött a szovjet állam talpraállításán, min-
den realitás ellenében. Évszázados titkolt és 
szívós törekvés kudarcát nem akarta elfogad-
ni: a szovjet állammal összedôl a nagy álom.

A történelem menetét nem lehet véglete-
kig elterelni a természet rendje útjáról. 

 A szovjet zárt rendjének liberális vonalra   
átállítása során kiderült, hogy az állami gaz-
dálkodásból és egypártdiktatúrából nem le-
het apró lépésekkel kitáncolni. 1988-tól 
masszív tömeg-tüntetéseken követelték a 
szovjet emberek az ország szétrablásának 
megakadályozását. Valójában a munkaadó 
hazájukat féltették. Ez nem is illett az inter-
nacionlizmus világába.             Csapó Endre
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idézet, Thiers francia államférfi így 
jelzi a jövôt: „Európa napjai meg van-
nak számlálva. Figyelô tekintetünket 
két nép köti le: az elsô a távoli Orosz-
ország, amely ma még barbár, de fia-
tal erejének szorítását a vén Európa 
elôbb-utóbb érezni fogja. A másik 
nemzet Amerika, egy megmámoroso-
dott éretlen demokrácia, amely nem 
ismer akadályokat. A világ jövôje en-
nek a két nagy nemzetnek a kezei 
közt lesz. Egy napon összeütköznek, 
és akkor olyan küzdelmet látunk, 
amirôl eddig senki nem álmodott.”  

Úgy látszik Thiers jövendölése, 
egyelŒre az utolsó szakasz kivételé-
vel, bekövetkezett.

Az „éretlen demokrácia” kizsákmá-
nyolói a szolgaság földjérôl kölcsönöz-
nek majd erôszakot, és arra kénysze-
rítik a szabadság formáit szenvedé-
lyesen keresô Európát, hogy a felkelô 
nap irányába forduljon, ahonnét leg-
feljebb csak fényes láncokat kaphat. 
A fény, ami most keletrôl jön, a nyu-
gati marxizmusnak és a keleti despo-
tizmusnak felújított fegyveres szövet-
sége. 

(Magyar Élet, 1988. június 16.)

A moszkvai pártértekezlet
1988
A moszkvai pártértekezlet még 

unalmasabb témákkal foglalkozott, 
mint a budapesti. Azon már nem 
csodálkozunk, hogy a nyugati híripar 
teljesen idealizált torzképet nyújtott 
Mihail Gorbacsov nagy színjátéká-
ról. Így a világ közvéleménye úgy 
idomul, hogy a moszkvai birodalom-
ban minden eddigi rossz jóra válto-
zott, varázsütésre létrejött a teljes 
demokrácia, mert lám még Gromiko 
leváltását is szabadon követelhette 
valaki, és nem lett bántódása. El kell 
ismerni, hogy eddig ilyen nem volt, 
és egy ilyen eset lehetne nagy válto-
zások jelzése is – de hol vannak a 
nagy változások? Ha a pártértekezlet 
– mint ahogy hirdették – a nagy vál-
tozások bejelentésének fóruma, akkor 
csakis az ott elhangzottak lehetnek az 
alapja az új rendszernek. Márpedig 
ott semmi lényeges nem hangzott el.

A legizgalmasabb vita a párt- és 
tanácsi funkció egyesítése tárgyában 
folyt. A szovjet államjog szerint a ha-
talom a nép kezében van, azáltal, 
hogy a hatalom szerkezeti bázisa a 
szovjetek (tanácsok) hálózata. Ez a 
papíron szép intézmény ott siklott ki 
a gyakorlatban, hogy minden hatalom 
a párt kezében összpontosult, és ez 
annyira természetes volt, hogy sen-
kinek nem jutott eszébe a tanácsok 
bármely szintjén másvalakit elképzel-
ni, mint párttagot. Most, hogy a Szov-
jetunió a gazdasági tönk szélére ke-
rült, kénytelen beengedni vezetô pozí-
ciókba nem párttagokat is. Így merült 
fel a nagy glasznosztyi hangulatban, 
hogy nem párttagok is lehessenek 
tanácstisztségviselôk.

Nagy riadalom támadt ebbôl, mert 
a párt meglátta benne az állami 
hierarchiát alulról fenyegetô veszélyt. 
Mi lesz, ha a nem-kommunisták is 
beférkôznek a hatalom gépezetébe? 
Így történt azután, hogy a 19. szovjet 
pártértekezlet második napján, mint 
egyik legfontosabb tárgyalási pontot, 
ezt a kérdést tette fel Gorbacsov. 
Persze, nem kérdés formájában, ha-
nem pártfôtitkári súlyával megtámo-
gatott javaslatként, mondván, hogy 
össze kell vonni a párttitkári és ta-
nácselnöki funkciókat, mert a helyi 
tanácsok szerepének úgy lehet na-
gyobb jelentôséget adni, ha a tanács-
elnöki posztra a helyi párttitkárt 

jelölik. 
 A szovjetek tisztségviselôi eddig is 

a párttagok voltak, a párt abszolút 
hatalma folytán csak ôk lehettek. Így 
hát eddig nem volt mit megvédeni. 
De most, a bajok idején, amikor a 
gazdasági élet pártirányításáról le 
kell mondani, a politikai irányításhoz 
törvényes védelmet akarnak biztosí-
tani a párt részére. 

A gorbacsovi mellébeszélés iskola-
példája mindaz, amit ennek a hatalmi 
gubanc-kérdésnek többnapos bogoz-
gatása után vitazáróként mondott: „A 
tanácsoknak az eddiginél több hatal-
mat kell kapniuk, miközben meg kell 
oldani, hogy a tanácsi végrehajtó 
apparátus hatalma ne nôjön, a hatal-
mat a választott testület gyakorolja. 
... Amíg a politikai átalakítás, a helyi 
apparátusok politikai hatalmának 
visszaszorítása nem történik meg 
intézményesen, addig a gazdasági 
reformok is kudarcba fulladnak.”   

 Gorbacsov a párturalmat akarja 
erôsíteni a párt uralma ellen. Az 
összevont funkciók bevezetése jó 
példa lesz majd arra is, hogy a párt 
elsô emberének és a szovjet állam 
elnökének is azonos személynek kell 
lennie. Jellemzô, hogy az összevont 
funkciók bevezetése ellen senki nem 
mert nyilatkozni, noha bizonyára so-
kan ültek ott olyanok, akiket érinteni 
fog a peresztrojka, az átalakítás. 

Tehát a Szovjetunióban is, csakúgy, 
mint Magyarországon, a pártértekez-
let célja megerôsíteni a pártot, mert 
bajban van a párt, kívülrôl is, belülrôl 
is veszély fenyegeti, kipárolgott belô-
le az ideológiai töltés, kiszorította azt 
az új osztály anyagi önzése. Ezért 
Gorbacsov nagy átalakító programja 
nem több demokráciát követel a párt-
basák rovására, hanem a párt szere-
pének megerôsítését, szétbomlásának 
megakadályozását akarja a diktatúra 
fenntartása érdekében: „A párt veze-
tô szerepérôl nem mondhatunk le a 
Szovjetunióban. Ellenkezôleg, meg 
akarjuk erôsíteni…”  

Az ellenzéki véleménynek a párton 
belül kell megnyilatkozni. (Másszóval 
a lakosság 97%-ának kuss.) 

Primakov akadémikus szerint: „A 
Szovjetunióban az egypártrendszer 
bármely alternatívája a jelenlegi tör-
ténelmi körülmények között helyre-
hozhatatlan kárt okozna a peresztroj-
kának a szocializmus keretein belül. 
A többpártrendszer eszméjét elsôsor-
ban a különbözô színezetû nacionalis-
ta és dogmatikus elemek használhat--
nák ki.”  

Csak a nyugati politikusok vélemé-
nye tud úgy kifordulni, hogy a „go-
noszság birodalmát” ilyen silány szín-
játék láttán egyszerre elfogadhatónak 
tekintse. Még ennél is megdöbben-
tôbb a nyugati demokráciák sajtójá-
nak egyöntetû hozsannázása a „nagy 
változás”-ról. Nem mennek bele rész-
letekbe (mint a magyarországi napila-
pok, amibôl mégiscsak kihámozható a 
lényeg), hanem nagy szavakkal, di-
csérô jelzôkkel hirdetik, és máris 
változásnak nyilvánítják azt, amit ja-
vasolt a pártértekezlet.

Az európai lapok sem maradnak el 
az események bizalomkeltô, helyeslô 
bemutatásától. Kiemelik pozitív ered-
ményként, hogy a jövôben a két 
pozíciót, fôtitkár és elnök, egy sze-
mély viseli, és hasonlóan az amerikai 
és francia elnöki rendszer mintájára, 
az államelnök foglalkozhat a külpoliti-
ka és a belpolitika kulcskérdéseivel, 
vezetheti a védelmi tanácsot, és ja-
vaslatot tehet a kormányfô szemé-
lyére. 

Mindez, és számtalan más példa a 
nyugati híripar termékeibôl arra utal, 
hogy szinte elôírásszerûen örülünk itt 
nyugaton annak, hogy a düledezô 
kommunizmus összeomlásának meg-
akadályozására akad egy tehetséges 
személy, és itt is lelkesedni kell ah-
hoz, hogy ennek az embernek a szán-
déka sikeres legyen. Mintha nem 
vennék észre azt a nyilvánvaló szán-
dékot, hogy valódi diktátor hiányában 
(ami Sztalin óta nincs Oroszország-
ban), a diktatúrának, mint intézmény-
nek a megvalósításán fáradoznak a 
szovjet politikai térség különbözô 
frakciói. Azóta Gorbacsov az elsô, aki 
olyan frakcióból került a birodalom 
élére, amely teljesen megfelel a nem-
zetközi kapitalizmus politikai szándé-
kainak. Az ô személyén keresztül, és 
az ô személyi kultuszának nyugati 
felépítése által kap erôt az a konfor-
mista frakció, amelyik most belenö-
vekszik a hatalomba. 

Ennek a folyamatnak az ellenzéke a 
jelentésekben nem egészen világosan 
körülírt „másik érdekcsoport, amely 
próbálja kisajátítani a tömegtájékoz-
tatás monopóliumát”, rájuk utal „a 
párttagok újraminôsítése, a sorok 
megtisztítása” kitétel, ezért „a bürok-
ratizmus elleni harc”, ez ad értelmet 
„a politikai rendszer reformjának” és 
így tovább. Néhány szóval kifejezve: 
a Szovjetunió hatalmi struktúrájának 
felépítése történik a pártdiktatúra 
törvényes intézményesítésével. Egy 
szisztéma van kialakulóban, amit leg-
hívebben talán intézményes diktatú-
rának, a vezetôt pedig hivatalnok-
diktátornak nevezhetjük. Ennek tá-
mogatása újabb merénylet Teherán, 
Jalta, Potsdam és Helsinki után Euró-
pa és az emberi szabadság ellen, 
most, amikor ismét kevés áldozattal, 
kívülrôl támogatva a széthúzó erôket, 
a demokratikus és nemzeti mozgal-
makat, meg lehetne dönteni azt a bot-
rányos ôskori anakronizmust, amit 
Szovjetuniónak neveznek.

(Magyar Élet, 1988. augusztus 4.)

Perestroika made in USA
1988

A moszkvai Kommunista Párt Köz-
ponti Bizottsága gyorsan összehívott 
ülésén, szeptember 30-án, lényeges 
személyi változások történtek. Már a 
pénteki lapok nyugaton tudni vélték, 
hogy ezen az ülésen vagy véglegesen 
megerôsödik Gorbacsov pozíciója, 
vagy – ha leszavazzák – vége a pe-
resztrojkának. Ennél fogva érthetô a 
világsajtó nagy figyelme. 

Részünkre nem annyira a változá-
sok személyi vonatkozásai érdekesek, 
mint inkább a változás oka és eredete. 
Így a leváltottak közül elég, ha hár-
mat említünk csak meg: Yegor Liga-
csevet, aki mint második ember köz-
vetlen Gorbacsov bukása után esé-
lyes egy peresztrojkaellenes felvonu-
lás vezérségére. A másik Andrej 
Gromiko „örökös” külügyminiszter, 
legutóbb államelnök. Ezek, és az öreg 
gárda számos tagja kiestek az elsô 
vonalból, amikor gyôzött a peresztroj-
ka-vonal. A harmadik kulcsszemély 
nem kevesebb, mint a KGB-fônök, 
Viktor Csebrikov, aki 1982 óta veze-
ti a kivégzô-minisztériumot. De nem-
csak a fônök leváltását érte el Gor-
bacsov, hanem azt is, hogy az intéz-
mény, a KGB nem tagja többé hiva-
talból a Politbürónak. 

Elég sok információt kaptunk, fôleg 
az utóbbi idôben arról, hogy az orosz-
országi eseményeknek gyakran ame-
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rikai háttere, vonatkozása van. Ezért 
elég itt összegezni újra, hogy a kom-
munizmusnak a New York-i kapitalis-
ták adtak életet, eddig is megmentet-
ték azt minden veszélytôl és össze-
omlástól. Kifogásuk csak a „sztalinis-
ta” gyakorlat ellen volt. Gorbacsov az 
ô emberük, azért is élvezi Nyugat 
kormányainak támogatását. Gorba-
csov sikere megmenti a kommuniz-
must az összeomlástól. A Nyugat hír-
ipara hozsannával fogadja a „megre-
formált” kommunizmus diadalát.

Gorbacsov sikereinek nagy nyilvá-
nosságot ad az amerikai televízió. A 
jámbor nézônek nem lehet más érzé-
se, mint az, hogy a most folyó 
oroszországi változások helyrehoznak 
minden eddigi bajt, bûnt, gonoszságot. 
Tulajdonképpen nem is a bolseviz-
mussal volt vagy van a baj – ezek 
szerint – csak az a fránya Sztalin 
lelépett a szép, igaz, egyenes, tiszta 
lenini útról. De ennek most vége, 
most már kitakarították az öreg 
gárdát. 

Nem is csak amerikai hírmagya-
rázók, hanem a szovjet külügyminisz-
térium (már nem népbiztosság) szó-
vivôje, Gennady Gersimov is meg-
jelent az amerikai televízión, beszá-
molandó az örvendetes változásokról: 
„Ezek a változások a peresztrojka 
sikereit nagymértékben növelik. Az 
öreg gárda lelép, és az új gárda 
átveszi a vezetést. Visszatérünk Le-
ninhez … Így mûködik a peresztrojka 
a külpolitikában, mert hiszem azt, 
hogy ezek a változások csakis hasznos 
befolyást gyakorolnak a szovjet–
amerikai viszony kifejlôdésére.”

Megfigyelhetjük, mennyire szó sze-
rint azt mondja, amit a nyugati politi-
kusok mondanak. Hol van már a bô-
szült kapitalista-ellenes ökölrázás? Itt 
áll a képernyôn egy jólfésült külügyi 
szalonbolsevista, és készségesen je-
lenti: megtettük a változást, ami az 
önök vezetôinek oly nagy örömet 
okoz. Így hát most már szeressetek 
minket.

A moszkvai eseményekkel párhuza-
mosan nagymértékben folyik a barát-
kozás Amerika és a Szovjetunió kö-
zött. Ennek egyik jele, hogy az egykor 
nagyhangúan antikommunista rádió-
hálózat, Amerika Hangja, most úgy 
összebarátkozott a moszkvai bolsevis-
tákkal, hogy állandó irodát nyitott 
Moszkvában (The Australian, 30 Sep-
tember 1988.) Az amerikai–szovjet 
ko-dominium kiépítése megkívánja a 
közös propagandahálózat kiépítését. 

Még van itt egy érdekes dolog, ami 
ugyan még csak javaslat formájában 
került nyilvánosság elé. A The New 
York Times cikkét idézi a Sydney 
Morning Herald október 4-i száma, 
amibôl megtudjuk, hogy a Szovjet-
unió több elgondolást javasolt az 
ENSZ megerôsítésére. Elgondolásait 
a jelenleg folyó UN-közgyûlés elé 
terjesztette, aminek címe: Javaslat a 
nemzetközi béke és biztonság globális 
szisztémájára. A javaslat, ami elôzô-
leg már a nyugati kormányok köré-
ben forgott, „átfogó biztonsági rend-
szert” javasol, amely  „katonai, politi-
kai, gazdasági, környezetvédelmi  és 
humanitárius” téren döntô szerepet 
ad az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek. Megjegyzi a cikk, hogy a javas-
lat egybevág a most odaítélt Nobel-
díj hangulatával (a díjat az UN bé-
kefenntartó alakulatok kapták), és 
Moszkva ajánlatának lényege, hogy 
az állandó nemzetközi békebiztosító 
hadseregben saját harci erejével 
részt akar vállalni. Tegyük hozzá: ha 
valahol az elnyomott népek egyike 

ismét szabadságharcot kezd, jön a 
Vörös Hadsereg amerikai felszerelés-
sel és megvédi a békét és biztonságot. 
A nagyhatalmak békéjét és biztonsá-
gát.

*
Ami most a Szovjetunióban folyik, 

az nem újszerû eseményfordulat ter-
méke. A néhányszor már újságunk-
ban említett világkormány-teoretikus 
Zbigniew Brzezinski már 1963-ban 
megjelent egyik könyvében beszá-
molt arról, hogy készen áll az „azono-
sulás elmélete” (Theory of Conver-
gence). A könyv címe: US–USSR, 
Similarities and Contrasts, Conver-
gence or Evolution. Könyvének lénye-
ge, hogy a Szovjetunió a változások-
nak olyan sorozatán fog átmenni, 
amelyek segítségével a szovjet társa-
dalom hozzáhasonul az amerikaihoz. 
Még tovább menve, azt véli, hogy „a 
kommunista párt – miután történelmi 
küldetését betöltötte azáltal, hogy ipa-
rosította a Szovjetuniót – monopóliu-
mát elveszíti, politikailag már nem 
lesz rá szükség. Az ideológiai töltés 
csak az iparosodási folyamat korai 
idôszakára jellemzô. Az ideológiai 
idôszak már elmúlt Nyugat-Európá-
ban, az Egyesült Államokban és 
Japánban is. Rövidesen véget ér a 
Szovjetunióban is.”

Aki azt hiszi, hogy Brzezinski vala-
miféle haruspex, vagy elhiszi neki, 
hogy ô meglátta a történelem mecha-
nizmusában a szabályszerûen elkövet-
kezôt, azt ki kell ábrándítanunk. A 
történelmet egy idô óta tervezik, és 
mindent elkövetnek ahhoz, hogy az 
események a terv szerint következze-
nek be. Ez különösen áll a XX. szá-
zadra, amikorra globális méretû kato-
nai és gazdasági koncentráció áll 
rendelkezésre. Furcsa volna, ha nem 
jönne létre globális politika. A politi-
kai agytröszt a jelek szerint Ameri-
kában székel.

A huszadik századi nagyhatalmi–
világhatalmi politika két úton indult 
el az egy-világhatalom felé. Egyik út 
a revolúció volt, a másik az evolúció. 
Más téma, hogy a lejátszott „forrada-
lom” sem volt igazi forradalom, és a 
„fejlôdés” sem volt erôszakos beavat-
kozástól mentes. Most, hetven évvel a 
bolseviki forradalom után, eljött az 
ideje a konvergálásnak (eggyéválás-
nak), aminek elôfeltétele az egymás-
hoz hasonlóvá válás. Az amerikai 
politikai élet is mutat már bolsoid 
vonásokat, de most a Szovjetunióban 
végbemenô változásokat figyeljük: itt 
van például az elnöki tisztség kiépí-
tése (Gorbacsov egyúttal a szovjet 
államszövetség elnöke is lett), na-
gyobb jelentôségûre emelése. Ezzel 
párhuzamosan majd a pártfôtitkári 
tisztség jelentôsége beszûkül, fokoza-
tosan háttérbe szorul, hogy végül a 
pártdiktatúra helyén az alkotmányos-
ság látszata érvényesüljön. 

Befejezésül idézzük még egyszer 
Zbig Brothert (Zbigniew Brzezinski 
találó gúnyneve): 

„A koncentrált külpolitikát kiszorítja 
a komplex külpolitika, amely nem 
központosít többé egyetlen drámai 
feladatra, mint például a Nyugat vé-
delme. Ehelyett távolabbi és bonyolul-
tabb célt kell követnünk, formát adni 
egy olyan világnak, amely politikailag 
hirtelen felélénkült és társadalmilag 
nyugtalan.”  

Másszóval be kell fejezni a nagy 
mûvet: a nemzeti államok szétverése 
és szétzüllesztése utáni bizonytalan-
ságból új, egységes politikai és társa-
dalmi rendszert adni a világnak. 

(Magyar Élet, 1988. október 20.)

2016. március 31.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. április 3-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

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

Ebéd után presbiteri gyûlés a Bocskai Nagyteremben
9.30-tól — 12 óráig vasárnapi iskola 

a Bocskaiban
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 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 

SPRINGVALE (VIC) 
2016. április 3-án, vasárnap du. 3 órakor

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)
NSW. SYDNEY

2016. április 3-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. április 3-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.április 3-án vasárnap de. 11 órakor 
 Istentisztelet 

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2016. minden hónap 3-ik vasárnapján du. 2 órától Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina minden hónap 
elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján de. 
11.30 órától Istentisztelet

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

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

Lehet készülôdni Szüreti Bálunkra,
ami, szombat este, április 30-án lesz megtartva 

a Bocskai Nagyteremben
123 St. Georges Road North Fitzroy

Kitûnô hangulatról gondoskodik
a NÉVTELEN BANDA

Csutoros István szavalja a „Talpra Magyart” a Március 15. megemlékezésen
 North. Fitzroyi Magyar Református templomban
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Koszorúzás a Carlton-i Temetôben

Vasárnap Március 13-án a melbourne-i magyar egyesületek vezetôi megkoszorúzták a Carltoni Temetôben elhelyezett elsô magyar hôsi emlékmûvet.

A következô egyesületek képviselôi róttak le kegyeletüket: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, Vitézi Rend, Horthy Miklós Társaság, Erdélyi Szövetség, 

Viktóriai Magyar Tanács, Ausztráliai Magyar Református Egyház. A koszorúzás imádsággal, a Székely és Magyar Himnusz eléneklésével zajlott.

A megemlékezô közösség tagjai tisztelgô látogatást tettek a Victoriába menekült 1848-as szabadságharcos, Farkas Marci sírjához is.

A hôsök emléke legyen áldott!

„Mansfeldék a 
hôsiesség 

szimbólumai”
Az 1956-os hôsök örökké részesei 

maradnak a nemzet közös emlékeze-
tének, és Mansfeld Péter mártírhalá-
lára is emlékezni fogunk, amíg lesz 
magyar szó és lesz magyar szív a 
világon – jelentette ki Gulyás Gergely, 
az Országgyûlés alelnöke az alig tizen-
nyolc évesen kivégzett fiatalember 
halálának ötvenhetedik évfordulóján, 
az Újköztemetô 301-es parcellájánál.

A mártírokról azt mondta, „példá-
jukkal, áldozatukkal ôk jelenítik meg 
mindazt, ami a Föld egy határokkal 
körülzárt területét a hazánkká teszi, s 
bennük testesül meg mindaz, ami 
határokra való tekintet nélkül nem-
zetté formálja a világban szétszóródott 
magyarságot”.

Az alelnök szerint az ’56-os forra-
dalom az igazságért való lázadás örök 
szimbóluma volt, és ma is az, a hô-

siesség az esélylatolgatás nélküli 
feltétlen kiállást jelentette. Az ’56-osok 
tanúságtétele bizonyítja, a küzdelem 
értelme nemcsak a gyôzelem lehet, 
aki kitartott, nem azért tette, mert 
esélye volt gyôzni, hanem mert igaza 
volt. 

Az emberek nem az elért eredmény, 
hanem a tetteik által válnak hôssé – 
hangsúlyozta. Böröcz László, a Fide-
litas elnöke azt mondta: Mansfeld és a 
pesti srácok kétszer is gyôztek 1956-
ban, hiszen ahhoz, hogy kimenjenek az 
utcára és küzdjenek a szabad Ma-
gyarországért, elôször magukban kel-
lett legyôzniük a félelmet, kishitûséget, 
önzést és kényelmet.

Baranya Róbert
(Magyar Hírlap)

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au



  12. oldal                                                       MAGYAR ÉLET                                           2016. március 31. 

KRÓNIKA
1848-ról 

2016. március 13-án
Melbourne-i Magyar 

Központ
A magyar nemzet emléknapjait a 

helyi közösség is születésnapi becsben 
tartja, alapkô letételtôl az idei ünnepig 
sorolhatnánk bizonyságait! Az ifjúság 
bevonásával most is nagyszámban 
gyûltünk, a megénekeltetés, a kicsi 
torkok acélozása, a magyar hangzók 

képzése –-- ütemének s dallamainak 
éltetése és a kegyeletteljes gondolati-
ság céljából. 

Szinte fôpróbaként az 56-os nagy 
évforduló közeledvén --– lélekemelô 
türelemmel hallgattuk Bakonyi Péter 
konzul Himnuszt elemzô köszöntôjét, 

Orbán Viktor levélüzenetét Fodor 
Sándor megnyitó beszédében s vettük 
ki részüket az osztálytermet idézô 
együttlétben.

A kor képei, a 48-as katonadalok  kó-
rusai a filmvásznon, kicsinyeink pedig 

a színpadon tudatosították ujjongva: 
hôseink értünk áldozták életüket! 
Ezért dobbantják lábaikat táncosaink 
egy ritmusra a hazai mûvészekkel s 
virágozzuk fel emlékmûveinket min-
den évfordulón. Hála az építôknek és 
fenntartóknak az impozáns helyszín 
lehetôségéért --– hála a szülôknek 

megtartó odaadásukért és közremû-
ködô hozzáállásukért és a közönséget 
is köszönet illeti megjelenéséért és 
elismerô tapsáért. Kívánunk továbbra 
is a magyarság fennmaradásába ve-
tett hit öröméhez illô ünnepeket!

-se-

Victorian School of Languages –Kitünö Eredménye!
A Melbourne egyetemen 2016. március 7-én a Viktóriai Nyelv Iskola által 

rendezett 2015-ös érettségi nyelv vizsgán legmagasabb eredményt elérö diákok 
összejövetelén, az oktatási miniszter: Hon. James Merlino adta át a kitünte-
téseket.

Az összesen 50 nyelven végzö 3500 diák közül örülünk és büszkék vagyunk, 
hogy vannak távol az óhazától magyar fiatalok is akik hajlandók szombatonként 
nyelviskolába járni, és külön büszkék vagyunk, hogy mindig van kiváló diákunk 
aki elnyeri a ‘Top Scorer’ kitüntetést.

Idén a VSL Dandenong magyar nyelvü osztályból Székely Szilárd nyerte el a 
legmagasabb eredményt, és örömmel vette át kitüntetését, oklevél és ajándék 
utalvány formájában az oktatási minisztertöl….. Szilárdnak külön gratulál 
tanárnöje Körlaki Ágnes.

Itt szeretnénk a magyar szülök figyelmébe ajánlani, hogy hozzák gyerekeiket, 
föleg az idösebbeket, magyar nyelvórára, mert a jelenlegi diák számok szerint 
várhatóan 2018-ban országszerte magyar érettségire jelentkezö diák hiány lesz, 
és ha ez igy folytatódik 3 éven keresztül akkor megszüntetik a magyar érettségi 
nyelv vizsga lehetöséget, és ez által elveszik az extra pontok szerzése ami 
nagyon hasznos az egyetemi felvételihez.
Ne engedjük ezt a 40 évvel ezelött kiharcolt lehetöséget elveszni! A 

szombati nehézségek ellenére nyelv tanulással csak nyerni lehet!
Körlaki Ági

Székely Szilárd és Körlaki Ágnes
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SPORT
Izgalmas hajrá vár 
Rióra  a kezdésig

Nagy hajrára van szükségük a brazil 
rendezôknek, építôknek, hogy lega-
lább a legszükségesebb létesítmények 
elkészüljenek a 141 nap múlva kezdô-
dô olimpiára Rio de Janeiróban. A 
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
vezetése Rióban járt, helyszíni tapasz-
talataikról Fábián Lászlót, a MOB 
igazgatóját, a magyar olimpiai csapat 
vezetôjét kérdezték.

--- Elég aggasztó hírek érkeznek 
Rióból, mit tapasztaltak a helyszínen?

--- Néhány területen valóban jelentôs 
a lemaradás, de a gazdasági nehéz-
ségek ellenére láthatólag a brazilok 
minden tôlük telhetôt megtesznek, 
hogy augusztus elején megfelelô kö-
rülményekkel fogadják a világ legjobb 
sportolóit. Például már felépültek a 
tizennyolc emeletes házak az olimpiai 
faluban, ahol mi is lakni fogunk. A 
munkások már a belsô munkálatokat 
végzik, a légkondit szerelik.

--- Minek légkondicionáló, amikor ott 

netet mond azoknak a holland, spanyol 
és svájci sportolóknak, akik országuk 
olimpiai bojkottja miatt lemaradtak az 
ausztráliai nyári játékokról.

Ma is kevesen tudnak arról, hogy a 
nagy sportmúlttal büszkélkedô három 
nemzet visszalépett a versenytôl, hogy 
így fejezze ki szolidaritását a forrada-
lommal és tiltakozzon Magyarország 
szovjet megszállása ellen.

A Nemzeti Sport által támogatott 
programnak az Uránia Nemzeti Film-
színház ad otthont, sport- és kultúrdip-
lomáciai konferencia kíséri, és a ter-
vekben szerepel egy tematikus 
kiadvány megjelentetése is. Roson-
czy-Kovács Mihály, az ötlet gazdája 
és az ôszi esemény fôszervezôje be-
szélt a tervekrôl.

„Miközben például a hollandoknál 
köztudott tény az ötvenhatos bojkott, 
nálunk sajnos csak a sporttörténelem 
ínyencei tudnak róla” –-- mondta a 
„Dank! Merci! Gracias!” köszönet-
nyilvánító gálát elôkészítô Junior 
Prima-díjas népzenész, a Hunga-
rian FolkEmbassy vezetôje.

„Szeretnénk, hogy a magyar köztu-
datba is beleivódjon ez a rendkívüli 
kiállás Magyarország mellett. A zene 
tökéletes eszköz ahhoz, hogy érzelme-
ket felhang nélkül közvetítsen nemze-
tek között. A Magyar Sportújságírók 
Szövetsége és a Fonó Budai Zeneház 
segítségével szervezett eseményen a 
FolkEmbassy mellett fellép Bognár 
Szilvia, Lakatos Mónika és a Har-
csa Veronika-Gyémánt Bálint duó, 
a páros a vendég olimpikonok kedvenc 
spanyol, holland és svájci slágereit 
elôadva segít visszarepülni az idôben... 

Hatvan évvel a melbourne-i megnyitó 
után –-- ahol erre nem került sor --– 
felhúzzuk a három ország lobogóját, 
ezzel köszönve meg, hogy a hozzánk 
idelátogató sportolók életük legszebb 
álmát adták oda egy számukra talán 
alig ismert ország szabadságáért.”

A Ferencváros közel került 
újabb bajnoki címéhez

Az éllovas Ferencváros 4-1-es gyôzel-
met aratott a bennmaradásért küzdô 
Vasas vendégeként a labdarúgó OTP 
Bank Liga 26. fordulójában, így közel 
került története 29. bajnoki címéhez, 
de egyelôre nem ünnepelhette végsô 
sikerét, mivel vasárnap a második he-
lyezett MTK is gyôzött a Debrecen 
ellen.
Az OTP Bank Liga 26. fordulójá-

nak eredményei:
MTK  --- DVSC 1-0
Honvéd---Paksi FC 2-0
Puskás---Videoton 0-0
Békéscsaba---Újpest 1-0 
Diósgyôr --- Haladás 3-0 
Vasas---Ferencváros 1-4

Tabella
1. Ferencváros   56-13           65 pont
2. MTK                32-23           43 pont
3. Újpest             33-25           40 pont
 4. Videoton       28-25            39 pont
5. DVSC              39-29            39 pont
6. Paks                 30-27            36 pont
7.  Haladás          23-30            36 pont
8.  Honvéd          32-29            34 pont
 9. Diósgyôr        30-38           30 pont
10. Puskás           28-43          23 pont
11. Vasas             21-44           21 pont
12. Békéscsaba  22-48           21 pont

tél lesz augusztusban az olimpia ide-
jén?

--- Igen, akkor huszonöt foknál nem 
lesz melegebb, de az olimpia után eze-
ket a lakásokat értékesítik, s akkor 
már hasznos a légkondicionáló. A laká-
sokban nem lesz televízió, ezért azok 
bérlését már megrendeltük.

--- Mennyire kényelmesek a lakások?
--- Érdekesek az arányok, míg a háló-

szobák csak tizenkét négyzetmétere-
sek, a nappali huszonöt, a terasz tizen-
nyolc, viszont minden lakásban két 
vagy három fürdôszoba is van. Fel-
mértük a lehetôségeket, s megpróbál-
juk úgy berendezni a lakásokat, hogy 
sportolóink nyugodt körülmények kö-
zött készülhessenek a versenyekre.

--- Minden sportlétesítmény elkészül-
het az olimpiáig?

--- Az összes létesítményt ugyan nem 
néztük meg, de nagy hajrával a leg-

fontosabbak elkészülhetnek. A köz-
ponti uszodában például most építik az 
ötvenméteres bemelegítômedencét, 
amely sátortetôt kap. A versenyme-
dence már kész, amely körül mobil 
lelátókról tizenötezer szurkoló figyel-
heti az úszóversenyeket. Rióban is ér-
zôdik a NOB Agenda 2020 reformprog-
ramja, a brazilok is gazdaságos 
építkezésre törekedtek, több létesít-
ményt az olimpia után vissza fognak 
bontani.

--- Sikerült valamennyire megtisztí-
tani a Rodrigo de Freitas-tó szennye-
zett vizét, amelyen a számunkra na-
gyon fontos kajak-kenu versenyeket 
rendezik majd?

--- Ez egy hatalmas tó, amelynek 
szennyezett vizét nem lehet rövid idôn 
belül tisztává tenni. Ezért senkinek 
sem ajánlom, hogy a célba érkezés 
után lelocsolja magát. A tesztverse-
nyen a hínár is gondot jelentett, ezen a 
rendezôk próbálnak javítani. Viszont a 
vízre tervezett hatezer férôhelyes 
lelátó nem épül meg, így viszont az 
oldalszél minden pályán hasonló lehet.

--- Vasárnap több millióan tüntettek 
Brazíliában Dilma Rousseff elnök le-
mondását követelve. Milyen a belpo-
litikai helyzet Rióban?

--- Mi tüntetôkkel nem találkoztunk, 
annál több rendôrrel, viszont a helyzet 
feszült. Amikor ott jártunk, éppen 
akkor tartoztatták le a korábbi elnököt, 
Lula da Silvát, akit pénzmosással, va-
gyoneltitkolással vádolnak. A Petrob-
ras-botrány miatt nagy az elégedetlen-
ség, de remélhetôleg az elkövetkezô 
hónapokban megoldódik ez a korrupci-
ós ügy, s béke lesz az olimpia alatt.

--- Mire számíthatnak a sportolóink 
Rióban?

--- Kicsit hasonló a helyzet, mint 
tizenkét éve az athéni olimpiai elôtt 
volt. Az elôkészületekben izgalmas 
hajrá várható. Forró hangulatú olim-
piára számíthatunk, és remélem, szép 
magyar sikerekkel.

„Dank! Merci! Gracias!”
köszönet az 1956-os 

olimpiáról lemaradt 
sportolóknak

Különleges kezdeményezéssel készül 
az 1956-os forradalom és a melbourne-
i olimpia hatvanadik évfordulójára a 
Hungarian FolkEmbassy. A Magyar 
Népzenei Nagykövetség budapesti 
emlékestet szervez novemberre, ame-
lyen régi adósságot törlesztve köszö-

A Melbourne-i Magyar Konzulátus meghívására Baumgartner Zsolt, eddig 
elsô és egyetlen magyar Forma 1-es versenyzô ellátogatott Fitzroy híres 
Brunswick Street-jén található Pálinka Bárba, ahol Bakonyi Péter vezetô 
konzul úrral beszélgetett korábbi versenyzôi élményeirôl. 

A rendezvényre rengetegen voltak kíváncsiak, az étterem csordulásig megtelt. 
Nem csak magyarok, de szép számban ausztrálok is érkeztek a helyszínre, és 
finom magyar pálinkák kóstolása mellett figyelhették az izgalmas élménybe-
számolót. 

Az élvezetes beszélgetésbe bekapcsolódott Mark Parish, a Minardi Csapat 
csapatfônöke is. A nem mindennapi program végeztével szinte senki nem 
távozott azonnal, a vendégek még órákkal késôbb is a magyar ízeknek hódoltak. 
A Száguldó Cirkusz így a Melbourne-i magyarság számára külön érdekes volt 
idén.”

Csutoros Júlia és lanya Hajnalka ünnepelték közös születesnapjukat.
Képünkön: Viktoria (Csutoros) Jefferys, unoka Kate Elliott, Júlia, 

Baumgartner Zsolt és Hajnalka.

Márton Anita ezüstérmes súlylökésben
A tavalyi fedettpályás Európa-bajnok magyar nehézatléta --- a tôle már 

megszokott módon --- nagyszerûen versenyzett, s óriási csatát vívott a szám két 
favoritjával, a hazai Michelle Carterrel és a kétszeres olimpiai és többszörös 
világbajnok új-zélandi Valerie Adamsszel.
Márton Anita bravúros teljesítményével a magyar atlétika hatodik fedett 

vb-érmét szerezte meg, köztük a második ezüstérmet, s egyúttal 1999 óta az 
elsô dobogós helyet. „Még nem igazán tudtam feldolgozni, hogy ezüstérmes 
vagyok --- idézte ôt a hazai szövetség honlapja. --- Három héttel ezelôtt nem 
gondoltam volna, hogy dobogóra állok, aztán az utolsó idôszakban már voltak 
biztató jelek. Edzôm, id. Eperjesi László sokkal optimistább volt, mint én, de ô 
kívülrôl jobban rálát a dolgokra.”

Márton úgy fogalmazott, a versenyen eleinte nem volt vb-hangulata, mint 
mondta, „talán a selejtezô hiányzott”. „Nem túl nagy ez a fedett pálya, érzésre 
kissé egy gálaversenyre hajazott” --- tette hozzá, megemlítve még, hogy annyi 
gratulációt kapott, hogy teljesen lemerült a telefonja.
Baji Balázs a 60 méter gát elsô körében volt érdekelt Portlandben, és elôfuta-

mában 7.73 másodperces idôvel a harmadik helyen ért célba, így biztosan jutott 
be a vasárnapi elôdöntôbe, melybe mind a négy futamból az elsô három, illetve 
a további négy legjobb idô tulajdonosa került.

Mártont megelôzôen a többpróbázó Zsivoczky-Farkas Györgyi is nagyszerû-
en szerepelt a mostani vb-n azzal, hogy  az ötödik helyen végzett ötpróbában.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A gondolkodás vilá-
gossága, szellemi éleslátás,  értelmes-
ség, 2. A Ferenc név becézô alakjai, 3. 
Hossz, 4. Mert a Siratófal, a Szent Sír-
bazilika és a Szikla-templom található, 
5. Szilikátoknak, 6. Palikir, 7. Har-
minchárom, 8. Viadukt, 9. Iránban, 10. 
Denndrokronológiának.

E heti kérdéseink:
1.Hogyan mondják régies szóval: 

fogda (fôleg a katonaságnál)?
2. A legenda szerint melyik görög 

városban temették el Agamemnónt?
3. Melyik volt a világon az elsô 

megtervezett város?
4. Miféle állatok a lemurok?
5. Hol állt a valóságban Bábel 

tornya?
6. Melyek a halogén elemek?
7. Melyik együttes tagja volt Robbi 

Williams?
8. Melyik városunk latin neve volt 

Strigonium?
9.Kire mondjuk azt, hogy meloman?
10. Melyik ország távirati irodája a 

MENA?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Tamkó Sirató Károly: 
Vándor móka
Elindultunk
Balátára --- malátáért,
Galántára --- palántáért,
Rabizára --- paprikáért,
Soroksárra --- salátáért,
Macsoládra ---  kocsonyáért,
Kocsonyádra --- mazsoláért
Cseresznyésre --- cseresznyéért,
Szerencs-Érre --- szerencséért,
Pécelre --- mézért
Mézeskútra --- pénzért.

Jöttünk --- mentünk
Nagylaposon --- hegyesen,
Homoródon --- begyesen,
Hétrongyoson --- feszesen,
Lassú-réten --- sebesen.

Mit csináltunk?
Hévízen --- vacogtunk,
Szomoródon --- kacagtunk,
Árnyékoson --- napoztunk
Koplallón --- jóllaktunk,
Éberlakon --- álmodtunk.
Tolcsván tocsogtunk,
Potyondon potyogtunk,
Szikszón szikkadtunk,
Csuklódon csuklottunk,
Lepénden lepént ettünk,
Legénden legénkedtünk,
Nyíratádon --- bolondoztunk,
Bolondócon --- nyiratkoztunk,
Szekeresden szekereztünk,

Nekeresden nem---kerestünk,
Heverdelen elhevertünk,
Elôréven elrévedtünk.

Be is értünk
Verebesre --- seregestül,
Seregesre --- verebestül,
Fenekesre fenekestül,
Csolnakosra csolnakon,
Lovas---szirtre jó lovon,
Szombathelyre szombaton,
Hangosvölgybe --- daltalan,
Dalos-zugba --- hangtalan,
Zajgóvárra --- zajtalan,
Szomjúhelyre szomjasan,
Gyopárosra párosan, 
Boldogkôre, Bársonyosra
bársonyban és boldogan!
Tamkó Sirató Károly (Újvidék, 

1905. január 26. –-- Budapest, 1980. 
január 1.) József Attila-díjas (1976) 
magyar költô, mûvészetfilozófus, mû-
fordító. A magyar avangárd egyik 
apostola, a gyermeklíra megújítója.

Tizenkét éves korától verselt, tizen-
hat évesen (1921) megjelentette elsô, 
Ady Endre hatása alatt álló verses-
könyvét, „Az Élet tavaszán”-t. 1922–
1927 között Budapesten jogot végzett. 
Ügyvédjelölt, könyvtáros volt. Ver-
seiben a kor lírai formanyelvének 
szinte minden lehetôségét kipróbálta.
(Köszönettel Kapantzian Artúr-

nak)
* * *

Az ír lakásán az asztalon üvegbúra 
alatt egy nagy kô és egy elszáradt ró-
zsaszál látható.

--- Mi ez a nagy kô? --- kérdezi az 
ismerôse.

--- Ezzel a kôvel vágott egyszer fejbe 
egy angol --- feleli az ír.

--- És a rózsaszál?
--- Ezt annak az angolnak a sírjáról 

szakítottam
* * *

Egy férfi sétál egy vidéki város fôut-
cáján egy éttermet keresve. Megpil-
lant egy éttermet „Bármit Kívánhatsz” 
néven. Van egy tábla az ablakban a 
következô ígérettel: „Mi elkészítünk 
bármilyen tálat kívánságod szerint. 
Ha nem tudjuk teljesíteni, mi fizetünk 
tízezer forintot.” Gondolván, ilyen 
esélyt nem szabad elmulasztani, be-
megy. Jön a pincérnô és felveszi a 
rendelést:

--- Kérnék sült elefántbordát rozske-
nyérrel és majonézzel.

A pincérnô szemrebbenés nélkül 
elmegy. Néhány perc mulva iszonyú 
edénycsörömpölés, kiabálás és üvöltö-
zés hallatszik a konyhából. Kinyílik a 
konyhaajtó és a tulajdonos dühtôl 
eltorzult arccal kirohan. Ledob tízezer 
forintot az asztalra és üvöltve mondja:

--- Nem tudom elhinni... tíz éve csiná-
lom ezt az üzletet, és ez az elsô alkalom, 
hogy kifogytunk a rozskenyérbôl!!!

* * *
Egy fickó rendel egy üveg sört.
--- Egy forint lesz --- mondja a csapos.
--- Tessék? És ha kérek egy pohár 

konyakot?
--- Az is egy forint --- mondja ismét a 

csapos.
--- És egy egész üveggel, az drágább?
--- Igen, akkor az két forintba kerül.
--- Ember, ha így folytatják, akkor 

hamarosan becsukhatják a boltot. 
Maga itt a tulaj?

--- Nem, ô az emeleten van a felesé-
gemmel.

--- És mit csinálnak ott?
--- Ugyanazt, amit most én az ô üzle-

tével...

Egyperces tudomány
Tényleg rövid az 

aranyhalak memóriája?
Sokszor mondjuk, hogy valakinek 

olyan rövid a memóriája, mint egy 

aranyhalé –-- nem tévedhetnénk azon-

ban nagyobbat, hiszen ezek a kedvelt 

háziállatok igenis okosak, és jogtalanul 

hisszük róluk, hogy képtelenek hosszú 

távon emlékezni valamire.

Nem tudni, honnan jött az aranyhal 

rosszhíre, de ezek az apró házi ked-

vencek valójában kiváló memóriával 

rendelkeznek a többi halfajhoz képest. 

Tanítani is nagyon könnyen lehet ôket: 

különbözô zenéket, fényeket és más, 

érzékszervekkel megkülönböztethetô 

jeleket is képesek felismerni.

Gazdáikat megismerik, és általában 

kiválasztanak maguknak egy kedven-

cet –-- legtöbbször azt, aki etetni szokta 

ôket. Közelében sokkal aktívabbak, és 

akár azt is megengedik, hogy megsi-

mogassa ôket, míg idegenek közele-

désére elbújnak az akváriumban. A 

vak példányok ugyanígy megkülön-

böztetik az embereket, csak ôk hang és 

nem vizuális ingerek alapján.

A halak idôérzéke is nagyon jó, ké-

pesek megjegyezni, hogy mikor kap-

nak enni, és egy idô után el is várják a 

pontos etetést.

Egy kutatás során megfigyelték, 

hogy ha hozzászoktatják a halakat ah-

hoz, hogy egy bizonyos hang szól ete-

tés közben, évekkel késôbb is emlé-

keznek rá, és még akkor is 

viszszatérnek, ha meghallják a hangot, 

ha szabadon eresztették ôket. Sôt, azt 

is meg tudják különböztetni betanítás 

után, hogy egy dalt visszafelé játsza-

nak-e le vagy sem, és felismerik a kü-

lönbségeket a klasszikus zene és a 

blues között.

Szóval, az aranyhalak még többi hal-

társukhoz képest is okosak, és egyál-

talán nem rövid a memóriájuk –- friss 

kutatások szerint mi nehezebben fi-

gyelünk oda bármire is az okostele-

fonok elterjedése óta, mint ezek a ha-

lak! A Microsoft felmérése kimutatta, 

hogy 2000-ben még 12 másodpercig 

voltunk képesek egyvalamire koncent-

rálni, ma pedig ez már csak 8 másod-

perc. Az aranyhalak átlagosan kilenc 

másodpercig figyelnek oda valamire, 

ami érdekli ôket. Jó hír azonban, hogy 

egyszerre több feladatot tudunk elvé-

gezni, mint a mobiltelefonok rohamos 

elterjedése elôtt tudtunk, tehát jobbak 

vagyunk a multitaskingban, mint vala-

ha.

Miért ásítunk?
Hippokratész elmélete óta hittünk 

abban, hogy akkor ásítunk, ha a vér-
ben megnövekedik a szén-dioxid, és 
oxigénre van szüksége. Friss kutatá-
sok azonban bebizonyították, hogy en-
nek igencsak kevés köze van a jelen-
séghez.

Jelenleg három fô elmélet létezik an-
nak megmagyarázására, miért is ásí-
tunk. Az elsô az imént említett oxigén-
hiányos állapotra tér ki, valójában 
azonban sokkal kevesebb oxigén jut a 
szervezetbe ásítás közben, mint nor-
mál belégzés esetén. Az elméletet már 
1987-ben megcáfolták, ekkor mutatták 
ki, hogy az ásítás nem növeli a vér oxi-
gén-, és nem csökkenti a szén-dioxid-
szintjét.

Egy másik verzió szerint az ásítás 
elôsegíti a szervezet ébredését és 
energizálását. Állatfajok esetében 
megfigyelték, hogy az ásítás után ébe-
rebbek és élénkebbek voltak, ezt iga-
zolja az is, hogy az ásítást a neurot-
ranszmitter-szintben történô 
változások is kísérik. A neurontransz-
mitterek ingerületátvivô anyagok, 
amelyek fô feladata az idegsejtek, 
izom- és mirigysejtek közötti informá-
ció átadása –-- ilyen neurotranszmitter 
az adrenalin, vagy a boldogságszintben 
szerepet játszó dopamin.

A legfrissebb elmélet szerint az ásí-
tás azért hasznos, mert segít „lehûteni 
az agyat”. Az agyunk hômérséklete 
alapvetôen három dologtól függ: a vér 
hômérsékletétôl és a véráramlástól, 
valamint az anyagcserétôl. Mivel az 
ásítás felfrissíti és felgyorsítja a vérá-
ramot,  nem alaptalan azt gondolni, 
hogy elôsegíti az agy hûtését. Ezt elô-
ször egy 2007-es tanulmányban emlí-
tették meg, 2010-ben pedig bebizonyí-
tották, hogy akkor ásítunk gyakrabban, 
ha az agy hômérséklete megemelkedik. 
Bár az ásítás az egész agy hômér-
sékletét befolyásolja, csak akkor ér-
zünk rá késztetést, ha az agykéreg 
melegszik fel.



00:10 Öt kontinens  
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Hogy volt?!  
02:20 Szerelemből nősül-
tem (1937) Magyar roman-
tikus film  Rendezte: Szé-
kely István. Szereplők: Rá-
day Imre (Péter), Erdélyi 
Mici (Lili), Kabos Gyula 
(Barna ur), Csortos Gyula 
(Lili apja). Lili és Péter.  
Szu-mátra szigetén kötött 
házasságot. Itthon, Magyar-
országon aztán kiderül, nem 
fogadják el az ottani házas-
ságlevelet, így újból meg 
kell tartani a szertartást. 
03:30 Ízőrzők:  Dunaegyháza 
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró: Csalhó-
hegység - A Keleti Kárpá-
tok sziklatornya 
05:50 Lyukasóra   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Cser-
halmi György színművész 
06:50 Ridikül  
07:45 Kulturális világörök-
ségek Japánban  6/1.: A 
Himedzsi-várkastély és 
Icukusima sintoista szent-
élye. Japán ismeretterjesztő  
08:05 Természeti világö-
rökségek Japánban  3/1.: 
Négy évszak egy bükker-
dő életében - A Shirakami 
felvidék Japán  sorozat  
08:25 Német nyelvű hírek   
08:40 Öt kontinens   
09:05 Orosz nyelvű hírek  
09:15 Rúzs és selyem   
09:45 Világ    
10:10 Summa    
10:30 Mai hitvallások   
10:55 Református riportok  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Dandin György 
vagy a megcsúfolt férj 
(1955)  Magyar filmvígjáték  
Rendezte: Várkonyi Zoltán. 
Szereplők: Kállai Ferenc 
(Klitander), Kibédi Ervin 
(Miki), Mészáros Ági (An-
gyalka), Olthy Magda (Kati), 
Pécsi Sándor (Dandin György), 
Sulyok Mária (Lükeházyné), 
Szirtes Ádám (Csikasz), U- 
ray Tivadar (Lükreházy). 
Tisztességes ember nem 
törleszkedik azokhoz, akik 
úgysem fogadják be. Dandin 
Györgyöt, a tisztes polgárt há-
romszor szégyenítik meg, há- 
romszor is túljárnak az eszén 
a nemes urak, mire rájön, 
hogy ő nem kell nekik soha, 
csak a pénze. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens   
14:10 Rúzs és selyem  
14:45 Család-barát   
16:00 Roma Magazin  
16:30 Domovina    
17:05 Itthon vagy!   
17:25 Tálentum (2004)  
Gyulai Líviusz Kossuth-
díjas grafikusművész 
18:00 A köröstárkányi 
mészárlás. Magyar 
dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! Az 
1984-es év tévéműsoraiból 
20:00 Üdítő   
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát
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00:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnokThököly 
Imre 
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ    
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:15 Dandin György vagy 
a megcsúfolt férj (1955) 
Magyar filmvígjáték  
03:35 Ízőrzők Óbánya 
04:05 Üdítő   
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Bihar-
hegység - Biharország őre 
- "benne a szabadság" 
05:50 Lyukasóra   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Haj-
nóczy Soma "Oscar"-díjas 
bűvész  Azt mondja, a bű-
vészet ébren tartja a gyerek-
kort… és azt is, hogy Ro-
dolfo óta nem volt igazi bű-
vész Magyarországon! Min-
denesetre Soma elnyerte a le-
hető legtöbbet, amit csak lehet, 
a bűvészek "Oscar-díját": vi-
lágbajnok lett! Az a vágya, 
hogy lássunk csodát!
06:50 Ridikül   
07:45 Kulturális 
világörökségek Japánban  
6/2.: Az ősi Kiotó és az ősi 
Nara történelmi műemlé-
kei Japán ismeretterjesztő  
08:10 Természeti világö-
rökségek Japánban  3/2.: 
Négy évszak az Ezeréves 
Erdőben Jaku-szigetén 
Japán ismeretterjesztő  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Térkép    
09:10 Szerelmes földrajz. 
Koltay Gábor filmrendező 
„Szerelmes földrajza” a Vá-
rosligetben és annak környé-
kén játszódik. „A városliget 
Zugló, de megkockáztatom: 
Budapest egyik gyöngysze-
me. Ez a csodálatos termé-
szeti környezet volt az én 
gyermekkorom világa. A 
Liget közelében születtem, 
laktam, két és fél évtizedig 
ide jártam iskolába, egye-
temre. Itt rendezhettem meg 
életem talán legnagyobb 
sikerét, az István, a királyt.  
09:35 Orosz nyelvű hírek  
09:50 Minden tudás   
10:10 Metodista magazin   
10:40 Református ifjúsági 
műsor   
10:50 Baptista ifjúsági 
műsor   
11:00 Unitárius ifjúsági 
műsor    
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 A kenyereslány 
balladája (1996)  Magyar 
dokumentumfilm  .
13:00 HÍRADÓ  
13:20  Életkor    
13:45 Térkép  
14:15 Szerelmes földrajz  
14:45 Család-barát   
16:10 Srpski Ekran    
16:40 Unser Bildschirm   
17:15 Magyar gazda
17:35 Útravaló   
17:55 Közösen a jövőért  
19:00 Hogy volt?! Az 
1985-ös év tévéműsoraiból 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész -Balázs kabaré 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ    
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 Szabadság tér '56  
02:15 II.Richárd (1976) 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Edelényi János. .A tévé-
film történetéhez hozzátar-
tozik, hogy elkészülte után 
16 évig nem került képer-
nyőre, mert Edelényi Já-
nos, a film rendezője, kora-
beli kifejezéssel "disszi-
dált", azaz elhagyta 
Magyarországot. 
03:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Klebelsberg 
Kunó Magyar ismeretter-
jesztő  
04:00 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál    
05:00 HÍRADÓ    
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró  Közép-
Dalmácia 1. - Az Árpádok 
nyomában 
05:50 Lyukasóra   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora As-
bóth József  „Szívvel be-
szélgetni nehéz, aggyal 
könnyebb, sokkal könnyebb. 
S még ha lehetetlen is ponto-
san meghatározni a lélek 
szót, csodálatos találkozáso-
kat hozhat egy igaz beszél-
getés. Könnyű megmutatni, 
megismerni, hogy milyen is 
valaki, de nagyon nehéz 
meglátni azt, aki valójában. 
Szeretek közel kerülni, és 
szeretek a másik szemébe 
nézni. A lélek útján, a Lélek 
Boulevardon szívesen látom 
Önöket is,.”
06:50 Ridikül 
07:45 Kulturális 
világörökségek Japánban 
6/4.: Sirakava-go és Goka-
jama tradicionális falvak és 
a hirosimai Béke-emlék-
mű Japán ismeretterjesztő 
sorozat 
08:10 Német nyelvű hírek   
08:20 Hazajáró    
08:45 Orosz nyelvű hírek   
08:55 Magyar Krónika  
09:25 Médiaklikk    
09:55 Tessék!    
10:15 Új nemzedék  
10:45 Így szól az Úr!   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Valaki (1975)  Ren-
dezte: Horváth Ádám.  
Molnár Ferenc 1931-ben 
írt színművéből készült 
tévéjáték Almási Éva és 
Mensáros László fősze-
replésével.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:45 Hazajáró   
14:15 Magyar Krónika  
14:45 Család-barát   
16:00 Slovenski utrinki  
16:35Alpok-Duna-Adria   
17:05  Család és otthon   
17:30 Tálentum Choli Da-
róczi József-Som kon som... 
- Vagyok, aki vagyok... 
18:00 Közösen a jövőért 
3/3. Magyar sorozat  
19:00 Hogy volt?! Az 
1987-es év tévéműsoraiból 
20:00 Szenes Iván írta. 
Zenés filmsorozat  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-bará

00:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok I. Lipót 
(1657-1705) Magyar 
ismeretterjesztő  
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Ég, föld, férfi, nő 
Ormánság 2014
02:20 Valaki (1975); Ren-
dezte: Horváth Ádám
03:40 Ízőrzők Felsőnyék 
04:10 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Közép 
-Dalmácia 2. 
05:50 Lyukasóra  Irodalmi 
műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Kassai 
Lajos lovasíjász 
06:50 Ridikül   
07:45 Kulturális 
világörökségek Japánban 
6/5.: A Kii-hegység szent 
helyei és zarándokútjai 
Japán ismeretterjesztő 
sorozat  
08:10 Virágzó Magyaror-
szág Tokaj Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr.Fritz 
Jenő és Petres Éva 2000
09:10 Orosz nyelvű hírek   
09:25 Iskolapad    
09:50 Élő egyház    
10:10 Katolikus krónika   
10:40 Isten kezében 
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Sárga rózsa (1998)  
Rendezte: Zsurzs Éva. 
Szereplők: Almássy Jó-
zsef, Balogh István, Bán-
hidi László, Basilides Zol-
tán (Számadó), Bilicsi Ti-
vadar (Sajgó), Csákányi 
László, Deák Sándor (Dok-
tor), Galgóczy Imre, Garam-
szegi Mária, Gelley Kornél 
(Festő), Koncz Gábor (De-
csi Sándor), Kovács Károly 
(Biró), Kozák András (Lac-
za Ferkó), Lelkes Ágnes, 
Melis György, Moldován 
Stefánia, Palcsó Sándor, 
Pécsi Ildikó, Pintér Tamás, 
Piros Ildikó (Klára), Sarlai 
Imre, Szabó Anita (Cigány-
asszony), Szirmai Márta, 
Szobek Márta, Tomanek 
Nándor (Tiszttartó), Tompa 
László, Tompa Sándor. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!    
13:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr.Fritz 
Jenő és Petres Éva. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
14:20 Család-barát   
15:35 Életkerék   
16:10 ÖSSZHANG  
16:40 Kosár   
17:05 Tálentum "Az élet is 
egy égés..." - Schrammel 
Imre művészete Riport-
műsor  
17:50 MMA-portré 
sorozat Török Ferenc 2016
18:45 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó   
19:00 Hogy volt?! Az 
1988-as év tévéműsoraiból 
20:00 Slágertévé 22. rész 
1999
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű 
hírek  
01:25 Fábry 
02:40 Sárga rózsa (1998)  
Rendezte: Zsurzs Éva
04:00 Slágertévé 22. rész 
1999
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró SZU-
LYÓI - HEGYEK - 
Kővé vált világ a Vág 
völgyében 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:50 Öt kontinens   
07:20  MMA-portré soro-
zat   Török Ferenc 2016
08:15 Német nyelvű hírek   
08:25 Unió28    
08:50 Kosár   
09:15 Itthon vagy!   
09:35 Orosz nyelvű hírek  
09:50 Szeretettel 
Hollywoodból   
10:20 Rúzs és selyem   
10:50 Öt kontinens  
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Háromszázezer 
pengő az utcán (1937)
Magyar romantikus 
film  (ff.) Rendezte: 
Balogh Béla. Szereplők: 
Bárczy Kató (Klárika), 
Uray Tivadar (Baráth 
György), Kabos Gyula 
(Fücsök Péter), Vízváry 
Mariska (Bugyorné), 
Ádám Klári (Sutyi), 
Greguss Zoltán (Mák 
Egon), Pártos Erzsi (Sutyi 
anyja) Sutyi külvárosi 
kislány. Meglehetősen 
talpraesett, de szüksége is 
van rá, hiszen "kenyérke-
reső", mert bizony szükség 
van otthon az ő apróbb 
munkával keresett pénzére. 
Így kerül a kézimunkaüz-
letet fenntartó Klárika 
közelébe, akinek a kör-
nyék gyerekeivel együtt 
szeretnék fellendíteni a 
"boltját". De Fücsök ügy-
véd is válogatott ötletekkel 
boldogítja Klárikát, mert 
egy kis reklám már an-
nakidején is jól jött. De úgy 
tűnik nem elég a sok jó 
ötlet, ezért aztán legjobb, 
ha vesznek egy Baráth-féle 
sorsjegyet is, hogy majd a 
nyereménnyel "kiházasít-
hassák" Klárikát. És Su-
tyinak még egyéb kalan-
dokkal is sikerül emléke-
zetessé tennie magát…
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Család-barát   
14:45 Novum  
15:15 Bűvös vadászok 
(2009)  Magyar 
dokumentumfilm  
16:15 Hogy volt?!  
17:10 Szabadság tér '56  
18:00 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás 
18:45 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó    
19:00 Mindenből egy 
van 1. Könyvelő a 
háznál, 2. Ági nagy híre 
2011
20:00 Bízunk benned! 
Debreceni tanárok és a 
jéghokis apukák 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Fábry  
22:50 Legenda - váloga-
tás  
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal  
02:25 Két emelet boldog-
ság (1960)  Magyar film-
vígjáték  Rendezte: Herskó 
János. Szereplők: Szabó 
Gyula (Korbusz Jani), 
Csűrös Karola (Korbusz-
né, Teri), Kaló Flórián (dr. 
Birkás Lajos), Domján 
Edit (Birkásné), Garas 
Dezső (Albert Ferenc), 
Krencsey Marianne (Al-
bertné), Kiss Manyi (Má-
sodik feleség), Pártos Erzsi 
(Korbusz mama), Mende-
lényi Vilmos, Avar István, 
Vetró Margit, Mécs Ká-
roly, Törőcsik Mari, Szabó 
Ernő
04:05 Bízunk benned!  
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró Szepesség 
- Branyiszkótól a Lőcsei-
hegységig 
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Legenda - válogatás 
07:15 Kulturális világörök-
ségek Japánban  6/6.: 
Hiraidzumi és az Ivami 
Ginzan ezüstbánya 
07:40 Virágzó Magyaror-
szág Kisbér 
08:05 Élő egyház    
08:25 Német nyelvű hírek  
08:35 Minden tudás  
09:00 Profit7    
09:20 Orosz nyelvű hírek  
09:35 Noé barátai    
10:05 Novum   
10:35 Térkép    
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:20 Kölyök (1959)  
Magyar romantikus film  
Rendezte: Szemes Mi-
hálySzereplők: Törőcsik 
Mari (Kölyök), Szabó 
Gyula (Gordon Jóska), 
Zenthe Ferenc (Kondor 
Géza), Bessenyei Ferenc 
(igazgató), Rajz János (por-
tás), Szirtes Ádám (őr-
nagy), Suka Sándor (fő-
hadnagy) Kölyök (Törő-
csik Mari),  ez a kedves, 
kócos, kétbalkezes kislány 
beleszeret új brigádvezető-
jébe, Gordon Jóskába 
(Szabó Gyula), aki sajnos 
észre sem veszi. 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Nagyok  
13:45 Szabadság tér '56  
14:35 Család-barát   
15:55 Rúzs és selyem   
16:25 Önök kérték   
17:20 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
17:50 Öt kontinens   
18:20 Szeretettel 
Hollywoodból   
18:45 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó    
19:05 Gasztroangyal   
20:00 Operett.hu 8/7.: Hét-
koznapi operett XII/7. - A 
bécsi operett 2002 Magyar 
operettfilm  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show (2014) Nyári 
élmények 4. Magyar tévé-
film  Rendezte: Márton 
István
22:05 On the Spot Diktá-
torok gyermekei - Uganda-
Idi Amin 2013. Ismeretter-
jesztő magazin  
23:05 Öt kontinens   
23:35 Család-barát    

00:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok. Beatrix 
királyné. 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:25 Önök kérték  
02:20 A kenyereslány bal-
ladája. Magyar dokumen-
tumfilm  
03:35 Ízőrzők (Balatonboglár 
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész (Balázs kabaré)  
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Görgényi-
havasok 
05:50 Lyukasóra   
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Bóna 
László Nem író, nem or-
vos, nem rendező, nem 
pszichológus… és csak 
azért nem, mert szerinte ő 
nem tartozik sehová. Az 
olvasói, a kliensei, a tanít-
ványai, művészei persze 
másként gondolják.
06:50 Ridikül   
07:45 Kulturális 
világöröksé-gek Japánban 
 6/3.: Nikkó szentélyei és 
templomai és a Suri vár-
kastély. Japán sorozat  
08:10 Természeti világö-
rökségek Japánban 3/3.: A 
Shiretoko-félsziget egye-
dülálló élővilága Japán 
ismeretterjesztő sorozat 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:10 Orosz nyelvű hírek   
09:20 Nagyok   
09:50 Kék bolygó   
10:15  Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:40 Új nemzedék  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 II.Richárd (1976) 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Edelényi János. Szerep-
lők: Jordán Tamás (II.Ri-
chárd király), Lukács Sán-
dor (Henrik, más néven 
Bolingbroke, Hereford 
hercege, John of Gaunt 
fia), Básti Lajos (John of 
Gaunt, Lancaster hercege), 
Kőmíves Sándor (Edmund 
of Langley, York hercege), 
Bujtor István (Northumber-
land grófja), Rácz Tibor (Au-
merle hercege, a yorki her-
ceg fia), Polgár Géza (Tho-
mas Mowbray, Norfolk her-
cege), Gelley Kornél (Car-
lisle püspök), Bozóky István 
(Sir Pierce of Exton), Holl 
István (Lord Ross)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok   
14:40 Család-barát   
16:00 Hrvatska Kronika  
16:30 Ecranul Nostru   
17:00 Kárpát expressz   
17:20 Tálentum Balogh 
Kálmán cimbalomművész 
17:55 Közösen a jövőért 
3/2. Magyar sorozat  
18:55 Hogy volt?Az 1986-
os év tévéműsoraiból 
Szórakoztató műsor  
19:55 V. Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál – Budapest    
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

IDÔSGONDOZÁSBAN, illetve ha-

sonló jellegû munkákban tapasztalt, 

angolul jól beszélô, ausztrál állam-

polgársággal rendelkezô,  megbízható, 

leinformálható erdélyi-magyar 

asszony szerb férjével és 7 éves 

kisfiával bentlakásos munkát keres, 

ha lehet hosszabb távra Sydneyben 

vagy Melbourneben. További infor-

mációkért, kérem hívják Terézt a 0477 

548 074 számon.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

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

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

TMS
SZÁMITÓGÉP

service
0424 166-041

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


