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MAGYAR
katolikusoknak a számát, akik beszélik a magyar nyelv valamely nyelvjárását.

A moldvai magyar oktatási program keretében 28 moldvai településen 
mintegy 2100 gyermek tanulja az iskolában és délutáni foglalkozásokon a 
magyar nyelvet és irodalmat.

Hatalmas siker: magyar film 
nyert különdíjat Cannes-ban

Szilágyi Zsófia Egy nap címe filmje nyerte el szombaton a Filmkritikusok 
Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI) kategóriadíját a 71. cannes-i filmfesz-
tivál párhuzamos válogatásaiban bemutatott elsô és második filmek közül.

A magyar rendezônô elsô játékfilmjét a Kritikusok Hete címû válogatásban 
mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes szemléjén. A fesztiválra akkre-
ditált kritikusokból álló zsûri a kategóriadíjjal a párhuzamos válogatásokba, a 
Rendezôk Kéthete és a Kritikusok Hete nevû programokba meghívott legjobb 
elsô és második filmek közül, de a nemzetközi zsûritôl függetlenül jutalmazta a 
szerintük legjobb alkotást.A díjat a cannes-i fesztivál hivatalos díjkiosztása 
elôtt néhány órával a fesztiválpalota egyik különtermében jelentették be.

A világ több száz filmkritikusát tömörítô szervezet díjának sorsáról kilenc-
tagú nemzetközi zsûri döntött, amelyben a francia elnök, Michel Ciment, a 
Positif címû filmes szaklap fôszerkesztôje mellett Belgium, Brazília, Chile, 
Franciaország, Hollandia, Nagy Britannia és Németország vezetô filmkritikusai 
foglaltak helyet.

A zsûri indoklásában az olvasható, hogy Szilágyi Zsófia figyelemreméltó 
magabiztos bemutatkozásában a pontos kamera és az erôteljes rendezés egy 
teljesen hétköznapi helyzet rendkívüli feszültségét és intenzitását érzelmekkel, 
humorral, drámaian jeleníti meg.

Miután a rendezô és a film alkotói már hazautaztak Magyarországra, a szer-
vezôk Szilágyi Zsófia rövid köszönô üzenetét felolvasták a díjátadón a megjelent 
újságíróknak.

Nagyon örülök ennek a díjnak, mert a fesztiválvetítéseken azon aggódtam, 
hogy érthetô-e ez a magyar történet a nemzetközi közönségnek. Ezek szerint 
érthetô --- mondta Szilágyi Zsófia telefonon az MTI-nek. A kritikusok megér-
tették a filmnek a szellemi értelemben vett tétjét, azt, hogy az Egy nap kísérlet 
volt arra, hogy az átlagos hétköznapi valóságot, a háromgyerekes nôk valóságát 
meg lehet-e érdekesen mutatni. A díjnak az az üzenete, hogy igen ---- tette hozzá 
a rendezônô.

A cannes-i díj jelentôs nemzetközi elismerés az Egy nap alkotóinak és egy 
mérföldkô a Filmalap által életre hívott Inkubátor Program történetében is --- 
mondta Havas Ágnes, a Filmalap vezetôje az MTI-nek.

Szilágyi Zsófia filmje az elsô a Program keretében elkészültek közül, amely 
Cannes-ben mutatkozott be. Óriási öröm, hogy egy új magyar tehetség felfe-
dezéséhez járulhattunk hozzá. Bízom abban, hogy a cannes-i siker sok pálya-
kezdô alkotónak ad biztatást, hogy jelentkezzen elsô filmtervével az Inkubátor 
Programra ---- jegyzte meg Havas Ágnes. Szilágyi Zsófia elsô mozifilmje 
Szamosi Zsófia fôszereplésével egy háromgyerekes anya egy napját meséli 
el, a cselekmény nagy része a hétköznapok rutinjára épül. Az aprólékos része-

Áder János látogatása
Elôször kereste fel magyar köztársasági elnök a moldvai csángó közösséget. 

Áder János a Bákó megyei Lészpedre látogatott péntek délután, ahol a moldvai 
magyar oktatási program egyik új helyszínén csángó hagyományôrzôk énekes, 
táncos, mesemondó mûsorral fogadták.

Az államfôt köszöntô Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövet-
ségének (MCSMSZ) elnöke elmondta, hogy a moldvai csángók négyszáz éve 
várják, hogy magyar király, vagy államfô látogasson el közösségükbe. Ez most 
történt meg elôször. A közösségi vezetô szerint ez a látogatás is hozzájárul 
ahhoz, hogy a megcsappant számú csángómagyar közösség megmaradjon. 
Márton Attila, a moldvai magyar oktatási program vezetôje 300 lészpedi 
magyar állampolgár nevében is köszöntötte az államfôt és feleségét, akiknek 
érkezésekor olyan hagyományos „kendezôt” tettek a nyakába, amilyent a csán-
gó esküvôk kitüntetett vendégei szoktak kapni.

Áder János felszólalásában elmondta: 28 éve van a politikában, de ekkora 
bókot még nem kapott. Az elnök hozzátette, nem tud olyan helyrôl, ahol négy-
száz év óta az elsô lett volna.

Miközben sok nép tûnt el a Kárpát-medencében, mi csodával határos módon 
megmaradtunk magyarnak. Ez a kultúra tartott meg minket ezer évig. Mind-
annyiunk kötelessége az ôseinktôl átörököl hagyományokat éltetni és tovább-
adni a következô nemzedéknek. Ezt a munkát csak hittel, odaadással és önzet-
lenül lehet végezni. Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk, és 
magyarul táncolunk --- idézte beszédében az egykor Lészpeden tanító Kallós 
Zoltán néprajzkutatótót a magyar államfô.

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
(RMPSZ) elnöke elmondta, hogy a magyar kormány óvodafejlesztési prog-
ramja Moldvába is eljutott. Elsô lépésben Lészpeden, Pusztinában, és Magyar-
faluban épül magyar óvoda, és ezek után további három helyszínen készülnek 
óvodaépítésre.

A lészpedi óvoda számára megvásárolt telken felállított színpadon Mátyás 
Mónika, Vaszi Levente népdalénekesek, a lészpedi Serketánc csoport, a 
magyarfalusi Táláz Iulian mesemondó valamint a Külsôrekecsini és Dumbavéni 
hagyományôrzô tánccsoport szórakoztatta a vendégeket.

Amint a színpadon elhangzott 30-40-ezerre becsülik azoknak a moldvai római 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

Június 1-jén Tünde névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajbars, 

Angéla, Fortunát, Gracián, Graciána, 
Graciella, Hortenzia, Júnó, Jusztián, 
Jusztin, Konrád, Kunó, Kurt, Paméla, 
Pamfil, Pandóra, Paulina, Simeon, Sze-
mirámisz, Torda, Tündér névnapja van.
Június 2-án Kármen, Anita név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Amélia, Amelinda, Anna, Ármin, Ár-
mina, Blandina, Csilla, Erazmus, Etele, 
Etre, Eugén, Gamáliel, Gemella, 
Geminián, Irma, Jenô, Kornél, Péter, 
Petô, Razmus, Rézmán, Vénusz név-
napja van.
Június 3-án Klotild névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bercel, 

Berec, Cecília, Cecilián, Célia, Cicelle, 
Cilla, Heliodor, Héliosz, Kelvin, Kevin, 
Seila, Sejla, Tilda, Zília, Zille névnapja 
van.
Június 4-én Bulcsú névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Fatima, 

Fatime, Ferenc, Kerény, Kerubina, 
Tormás névnapja van.
Június 5-én Fatime névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bán, Bé-

da, Béke, Bonifác, Bónis, Fatima, Fer-
dinánd, Fernandó, Nándor, Reginald, 
Regô, Valéria, Zenina, Zina, Zinaida, 
Zinajda névnapja van.
Június 6-án Norbert, Cintia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Artemisz, 

Artemízia, Citta, Délia, Filip, Fülöp, 
Gilbert, Klaudetta, Klaudia, Klaudiána, 
Klaudiusz, Kolos, Kolozs, Lícia, Nor-
berta, Norisz, Norman, Norton, Szindi, 
Szintia névnapja van.
Június 7-én Róbert névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ariadna, 

Ariadné, Arianna, Arienn, Berengár, 
Bogumil, Énok, Énók, Gotlib, Jeremi, 
Jeremiás, Kocsárd, Oriána, Robertin, 
Robertina, Robertó, Robin, Robinzon, 
Sebes, Seherezádé névnapja van.
Június 8-án Medárd névnapja 

van.Kibôvített naptárak szerint Ádér, 
Aglent, Ágnes, Agnéta, Elga, Ellák, 
Helma, Helza, Hulda, Izabel, Izabell, 
Kalipszó, Kalliopé, Kerubina, Méda, 
Medárda, Tas, Viliam, Vilmos, Zaránd, 
Záred névnapja van.
Június 9-én Félix névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Annabell, 

Annabella, Annamari, Annamária, An-
navera, Bódog, Diána, Efraim, Elôd, 
Enciána, Felicián, Feliciána, Fôbe, Ko-
lumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pe-
lágia, Pelágiusz, Perjámos, Piramusz, 
Prímusz névnapja van.
Június 10-én Margit, Gréta név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Bács, Ba-

csó, Bardó, Diána, Fôbe, Gitta, Gréte, 
Peggi névnapja van.
Június 11-én Barnabás névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amábel, 

Balló, Barabás, Barna, Eta, Etelka, 
Mábel, Mabella, Paula, Pauletta, Pau-
lin, Rexana, Roxán, Roxána, Rozalinda, 
Tulipán, Vaszília névnapja van.
Június 12-én Villô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Cinella, 

Cinna, Cinnia, Eta, Etelka, János, Leó, 
Leon, Letta, Lionel névnapja van.
Június 13-án Antal, Anett névnaja 

van.Kibôvített naptárak szerint Anéta, 
Anetta, Anettka, Anna, Antigoné, An-
ton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tó-
biás, Toni névnapja van.



tekkel realista módon bemutatott mindennapi események mögött a feszültséget 
a nô házassági válsága és családja szétesése miatti félelme adja, amelynek 
megakadályozására a napi rohanásban egyszerûen nem marad lehetôsége.

A filmet a rendezônô egy kisgyerekes barátnôjének e-mailje ihlette, aki 
tízperces lebontásban leírta neki egy napját. Ennek a tanárnôként dolgozó 
anyának a rutinszerû napját úgy szerette volna megmutatni, hogy a nézô egy 
pillanatig se unatkozzon. Szilágyi Zsófia Enyedi Ildikó és Gothár Péter osz-
tályában végzett a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem filmrendezô szakán.Az 
Egy nap gyártását a Filmalap a pályakezdô alkotókat segítô Inkubátor Prog-
ramjának keretében 62 millió forinttal támogatta. Szilágyi Zsófia filmjét, amely 
a tervek szerint ôsszel lesz látható a hazai mozikban. Az Egy nap meghívást ka-
pott június 6. és 17. között megrendezésre kerülô Sydney filmfesztivál verseny-
programjába is, amelynek fôdíját tavaly Enyedi Ildikó Testrôl és Lélekrôl címû 
alkotása nyerte el.

Európa furcsa halála –-- 
interjút adott az M1-nek a 

világhírû író, Douglas Murray 
Az európai országoknak kellene megfizetniük azokat a hibákat, amelye-

kért csak és kizárólag Brüsszel és Berlin a felelôs az író szerint. Az európaiak 
többsége nem ért egyet a korlátlan befogadással, de kevés olyan fórum van, 
ahol nyíltan beszélhetnek errôl –- mondta Murray. 

Néha az az érzésem, hogy Berlinben és Brüsszelben úgy tekintenek 
Európára, mint egy sakktáblára, kényük-kedvük szerint pakolgatnak dolgo-
kat, embereket vagy éppen felelôsséget egyik helyrôl a másikra –-- mondta a 
kötelezô migrációs kvóták ötletérôl az M1-nek adott exkluzív interjúban 
Douglas Murray.

A világhírû írónak tavaly jelent meg legújabb, azonnal a bestseller listák 
élére ugró könyve, az Európa furcsa halála –-- bevándorlás, identitás, iszlám 
címmel.

Douglas Murray szerint Európa vezetô politikusai gyávák, nem merik 
felvállalni azokat a vitákat, illetve döntéseket, amelyekkel meg lehetne olda-
ni a migrációs válságot, mert ahhoz be kellene ismerniük, hogy az ô hibá-
jukból szenved Európa. Sôt, annak a következményeit is le akarják dobni 
magukról.

Az európai országoknak kellene megfizetniük azokat a hibákat, amelyekrt 
csak és kizárólag Brüsszel és Berlin a felelôs. Hoztak egy döntést a határok 
megnyitásáról, amely egész Európára hatással volt, és lesz még nagyon-
nagyon hosszú ideig. Szerintem furcsa azt mondani, hogy hibáztunk, de ti 
fizessétek meg –-- mondta Douglas Muray.

Orbán Viktor volt az egyetlen, aki nemet mert mondani Angela Mer-
kelnek és Brüsszelnek –-- emlékeztetett az író. Hozzátette, 2015 után sok 
uniós vezetôtôl megkérdezte, ha nem lett volna senki, aki ellenkezni mert 
volna a merkeli ideával, akkor hol tartanánk most, vajon milyen számokkal 
kellene most a kötelezô kvótákat bevezetni.

Az európaiak többsége nem ért egyet a korlátlan befogadással, de kevés 
olyan fórum van, ahol nyíltan beszélhetnek errôl –-- mondta Murray, aki 
szerint emiatt is fontos az a nemzetközi konferencia, amelyet a jövô héten 
rendeznek meg Budapesten Európa jövôje címmel. Az író szerint pedig 
éppen ez a jövô került óriási veszélybe

Fizethetnek a magyar kocsmák
 a vébé közvetítéséért

A FIFA World Cup sportesemény ---- magyarul focivébé ---- közvetítésének 
kizárólagos jogát az MTVA, azaz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelô 
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HÍREK
Alap, az M4 Sportcsatornán gyakorolhatja Magyarország területén. A FIFA 
továbbá meghatározta azoknak –-- az elsôsorban kereskedelmi és vendéglátó-
helyeknek –-- a körét, akiknek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, amennyiben 
a 2018-as futball világbajnokság mérkôzéseit a nyilvánosság számára ki 
szeretnék vetíteni –-- közölte az MTVA.

Négy éve, az elôzô világbajnokság alatt nemzeti hatáskörben születhetett 
döntés a nyilvános vetítésekrôl, ez azonban mára már megváltozott. A 2018-as 
futball világbajnokság nyilvános vetítése kizárólag abban az esetben ingyenes, 
amennyiben a felhasználóhelyhez nem kapcsolódik kereskedelmi tevékenység, 
vagy olyan üzemszerû sportkocsmáról van szó, amely napi szinten ad sportköz-
vetítéseket, és az eseményhez kapcsolódóan egyéb aktivitást nem kezdeményez. 
Az egyéb, kereskedelmi tevékenységet folytató helyek nyilvános vetítéseire 
tarifát határoz meg a FIFA, így az MTVA-t a FIFA-val kötött szerzôdés kötelezi 
–-- közölte a közmédia.

A FIFA tájékoztatása szerint jótékony célokra fogja felhasználni a díjból 
hozzá befolyt összeget, tarifáinak meghatározásával egyben szponzorainak 
védelme érdekében is cselekszik.

Az MTVA, mint a FIFA hivatalos magyarországi mûsorközvetítôje, lehetô-
séget biztosít a labdarúgó torna eseményeinek nyilvános kivetítésére. Az 
MTVA kéri, hogy amennyiben nyilvános vetítést terveznek, feltétlenül tájéko-
zódjanak a kivetites@mtva.hu e-mail címen, mert a FIFA jogrendelkezése 
alapján a regisztráció kötelezô, és a nyilvános kivetítések alkalmával a FIFA 
külön elôírásai mellett a fenti feltételek esetén még jogdíjfizetési kötelezettség 
is felmerülhet ---- jelezte közleményben az MTVA.

Szerzôdéses kötelezettsége értelmében az MTVA köteles a tudomására ju-
tott jogosultság nélküli nyilvános vetítéseket jelenteni a FIFA felé. Ezért a 
kivetítéseket a jogtulajdonosok az esemény ideje alatt folyamatosan és orszá-
gosan ellenôrizni fogják. Ezek után ---- ha jogérvényesítésre, szankcionálásra 
kerülne sor ---- azt már nem is az MTVA, hanem a FIFA végzi. Ugyanígy nagyon 
komoly szabályok vonatkoznak a kivetítôt üzemeltetôk esetében a szponzorokra 
is, mert köztudomású, hogy a legtöbb nyilvános hely külön támogatókat keres a 
nyilvános meccsnézésekre, ilyen esetben ügyelni kell azonban a FIFA szponzo-
rációs szabályaira.

Fentiek alapján az MTVA már megküldte tájékoztatását a korábbi sporte-
semények alkalmával regisztrált partnereinek és folyamatosan várja a vissza-
jelzéseket, illetve az esetleges új partnerek jelentkezését.

Külföldre is megvették 
a Duna TV vetélkedôjét

Francia nyelvterületen is menni fog a Duna TV hazai fejlesztésû tévés vetél-
kedôje, a Honfoglaló, az egyik legnagyobb francia produkciós cég vette meg a 
közvetítés jogát.

A Honfoglaló gyártója, a Show & Game bemutatta a vetélkedô nemzetközi 
promócióját és a hozzá forgatott angol nyelvû epizódot az idei cannes-i nem-
zetközi televíziós vásáron.

A jelenleg kizárólag a Duna Televízión látható Honfoglaló sikerrel mutatko-
zott be a nemzetközi piacon, a gyártó ugyanis szerzôdést írt alá egy francia 
produkciós céggel, amelynek értelmében a cég megvásárolta a Honfoglaló 
gyártási és terjesztési jogait Franciaországra és a francia nyelvû környezô 
területekre (Belgium, Svájc és Andorra francia területeire), illetve a francia 
nyelvû afrikai államokra is. Az Adventure Line Productions (ALP) egy francia 
televíziós mûsorokat gyártó vállalat, a Banijay Group tagja. Elsôsorban a 
kalandos showmûsorok specialistája, de ezen felül nemzetközi formátumokat is 
adaptál francia tévécsatornákra. Az ALP a tervei szerint a mûsort a francia 
közszolgálati csatornáknak fogja gyártani, és azokon kívánja bemutatni.

A Honfoglaló Magyarország legrégebbi és legismertebb internetes játéka, 
2002 szeptemberében indult el Bihari Attila ötlete alapján. A játék az interne-
ten mutatkozott be, elôször Magyarországon, majd a környezô országokban 
hódított, mára 15 nyelven elérhetô a világban, a tévés verzió tavaly indult el be-
lôle a Duna TV-n.

Budapest lett 
a világ második legszebb városa
Egy friss felmérés szerint Budapest lett a világ második legszebb városa --- 

számolt be az M1 aktuális csatorna déli Híradója.
Egy, a Bloomberg hírügynökséghez kapcsolódó internetes portál gyûjtötte 

össze a világ legszebb városait. A lista élén Velence áll.
A második helyezett magyar fôváros olyan városokat elôzött meg, mint 

Róma, Firenze és Párizs. A cikkben azt írják Budapestrôl, hogy építészetében és 
mûvészetében is gazdag. Emellett kiemelik a termálfürdôket és a helyi ételeket 
is --- hangzott el a Híradóban.
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AZ ÚJDONSÜLT SZOCI 
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„NAGY ELÔD” 
NYOMDOKAIBA 

LÉPETT
Gyurcsány kígyózó prímszámai után 

az MSZP-s Tóth Bertalan villantotta 
meg nem létezô matematikatudását -– 
írja cikkében a 888.hu.

Az ezentúl az MSZP parlamenti frak-
cióját irányító balos politikus képvi-
selôi eskütétele napján azt találta 
mondani, hogy „mi nem három har-
madot akarunk képviselni, hanem egy 
egészet.” A portál emlékezteti a hon-
atyát arról, hogy bizony a három har-
mad az pontosan egyenlô az egy egész-
szel, úgyhogy nyugodtan kijelenthetô, 
hogy amit Tóth Bertalan mondott, 
annak így ebben a formában nincs 
semmi értelme.

Tegyük hozzá, hogy a magyar bel-
politika baloldali térfelén helyet fogla-
lóknak a jelek szerint nemcsak a prím-
, hanem a tört- és az egész számokkal 
is súlyos gondjaik vannak.

(Magyar Idôk)
ELÔBB TÜNTET, MAJD 

KÜLFÖLDRE MEGY 
MINDEN FIATAL

A Soros által (is) pénzelt 444 -– hivat-
kozva, mire másra, mint a The Wash-
ington Postra –-- jelenti, hogy ha… 
akkor a Soros által alapított CEU gaz 
kormányunk miatt Bécsbe költözik. 
Vagy talán mégsem egészen?

Maga a tekintetes Ignatieff rektor úr 
hozta az amerikai olvasók tudomására, 
hogy ebben a (kül)politikailag uborka-
szezonnak számító idôszakban legyen 
mirôl elmélkednie, mitôl rettegnie Ma-
gyarországgal kapcsolatban a ballib-
nek mondott irányadó médiumok 
szerkesztôségeinek. Is. Meg természe-
tesen minden jóérzésû, a szellemi 
sötétség bugyraiban nem dagonyázó 
polgárnak is, legyenek bárhol a vilá-
gon, akár Washingtonban, akár a Ma-
gyar Idôk szerkesztôségében.

Aggódom hát. Már szinte rettegek.
Vizionálok setét középkort, népünk 

intellektuális Mohácsát.
Mi lesz akkor, kérdem, ha a CEU 

Bécsbe költözik, így a világ egyik 
legjobb, legkiválóbb, legfelvilágosul-
tabb és legfüggetlenebb egyetemére 
nem járhatnak majd oly könnyedén 
gyermekeink, ifjaink, a magyar diá-
kok…?

Hová lesz a magyarság?!
Hová lesz majd a „szellem napvilága”, 

amely most hazánkban a CEU által 
„ragyog minden ház ablakán”?

Mi lesz így fiataljainkkal, akiken 
országunk jövôje áll vagy bukik?

Látva ezt, a CEU körüli félelmetes 
bizonytalanságot, elôbb bizonyára tün-
tetni megy majd minden fiatal, majd 
ugyanaz a minden fiatal külföldre 
megy –-- amely, mint tudjuk, már 
egyébként is külföldön van --–, pedig 
itthon járhatna a CEU-ra, ha mégsem 
történne meg ezen gyászos esemény, 
egy Egyetem menekülése kormányunk 
szellemi diktatúrája elôl.

De legyünk optimisták, nézzük a hír 
naposabbik oldalát! Bécs közel van. 
Bécs jó hely. Bécs, mint tudjuk, kiváló-
an alkalmas a CEU befogadására, és 
így azok a magyar diákok, akik majd 
azon a pati-nás egyetemen –-- amit 
bécsi CEU-nak hívnak majd –-- pallé-
rozzák elméjüket, talán könnyebben 
nyitnak diplomájuk megszerzése után 
cukrászdát a Ma-riahilfer Strassén.

… a kebabossal szemben.
(Magyar Idôk)

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén
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Hagyományos pénteki rádióinter-
jújában a miniszterelnök beszélt a 
kormányalakításról és –menetrendrŒl, 
valamint az uniós költségvetés terve-
zetérŒl is. 

– Mindig a kabáthoz keressük a 
gombot, és nem fordítva; azért lesz-
nek új miniszterek az új kormányban, 
mert bár a célok változatlanok, min-
den ciklusnak megvan a maga karak-
tere, feladata – mondta Orbán Viktor 
szokásos péntek reggeli rádióinterjú-
jában. 

– Olyan kormánya lesz Magyaror-
szágnak, amelyet hét profi és hét, 
tapasztalatait, elismertségét a saját 
szakterületén megszerzett miniszter 
alkot majd. A miniszterelnök szerint 
az akadémia, a gazdaság, a szellem, a 
kultúra világa mélyen különbözik a 
politikáétól, ott az elért teljesítmény 
automatikusan hozza magával az elis-
merést. Azokat azonban, akik politikai 
pályára lépnek, azonnal megtámad-
ják. „Szép szakma, de valójában ez a 
harcosok klubja” – jelentette ki Or-
bán, megjegyezve, hogy aki ezt nem 
bírja, úgy gondolja, hogy hátráltatja a 
szakmai munkájában, nem is szabad 
belépnie.

A kormányfŒ korábban azt mondta, 
eddig vezette, mostantól irányítani 
akarja a kormányt. Most elmagya-
rázta, hogyan értette ezt. A korábbi 
ciklusokban mindig akadt valami, 
ami a személyes energiái nagy részét 
elvonta a kormány közvetlen mûköd-
tetésétŒl, ami miatt az ország érdeké-
ben kellett máshogy megosztani az 
idejét – a Bokros-csomag kijavítása, a 
globális pénzügyi válság, az alkot-
mány átalakítása, a migrációs válság 
–, most azonban nem számít ilyen 
rendkívüli fejleményre. Ebben a négy 
évben konkrét, pontos feladatokat ad 
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majd a kormányának, és azok vég-
rehajtását behajtja.

Ebben lesz szerepe a Miniszterelnö-
ki Kormányirodának, ami közvetlenül 
az Œ irányításával mûködik majd. Ez 
koordinálja a minisztériumok köz-
igazgatási államtitkárainak munkáját, 
ide lesz bekötve a Kormányzati Ellen-
Œrzési Hivatal, illetve ennek keretein 
belül megalakul egy egységes hír-
szerzési központ is.

A helyettesérŒl is kérdezték Orbánt, 
aki közölte: három is lesz neki. Az 
egyik, az általános, ahogy eddig, a 
KDNP elnöke, Semjén Zsolt, aki a 
nemzetpolitikáért, az egyházakért és 
a magyarországi kisebbségekért is 
felel. A két új pedig Pintér Sándor és 
Varga Mihály, elŒbbihez a nem-
zetbiztonsági, utóbbihoz a gazdasági 
ügyek tartoznak.

A kormányfŒ arról is beszélt, min-
dig is büszkén vallotta, hogy kormá-
nyai mindig a leginkább keresztény 
lelkületûek voltak Európában.

Mi nem vagyunk liberálisok, és nem 
liberális demokráciát építünk, hanem 
kereszténydemokráciát építünk. (...) 
Mi itt kereszténydemokrácia felépí-
tésén dolgozunk, európai hagyomá-
nyokban gyökerezŒ, azt is mondhat-
nám, régi vágású kereszténydemok-
ráciájén” – hangsúlyozta.

Orbán szerint a Kúria elvett a 
FidesztŒl egy mandátumot egy hibás 
döntéssel, amit már nem lehet kijaví-
tani, mivel a mai naptól a törvény 
szerint jogerŒs a választás eredmé-
nye. Így 133 képviselŒvel vágnak 
neki a következŒ négy évnek.

Az új kormány elsŒ konkrét lépései 
az alkotmány hetedik módosítása, 

valamint a Stop Soros-törvénycsomag 
elfogadása lesz. Ez utóbbival kapcso-
latban arról beszélt, hogy Soros 
Györgynek Magyarországon mûködik 
egy árnyékhadserege, és szeretné, ha 
ennek tagjai feljönnének a fényre.

Az Európai Néppárt vezetŒivel 
szerdán tartott egyeztetésérŒl azt 
mondta Orbán, hogy a jövŒ évi 
európai parlamenti választásokra 
való felkészülésrŒl volt szó. A 
voksolás legfontosabb témája szerinte 
a migráció lesz.

Arról az uniós költségvetési terve-
zetrŒl, amely a jogállamiság megŒrzé-
séhez kötné az EU-s pénzek lehívását, 
a miniszterelnök azt mondta: hosszú 
vita és tárgyalássorozat vár még 
rájuk emiatt, de Œ már ismeri ennek 
csínját-bínját, a legfontosabb tanácsa 
pedig az: csigavér. „Mindenfajta sza-
márság meg okos dolog is el fog 
hangzani, mire meglesz a költségve-
tés” – magyarázta, hozzátéve: a költ-
ségvetést valamennyi tagállamnak el 
kell fogadnia, így amíg a magyarok 
nem hagyják jóvá, addig nem készül 
el.

A jogállamiság megŒrzésével kap-
csolatban megjegyezte: a magyarok 
megnyugodhatnak, 2013-ban az EU 
vizsgálta ezt nálunk, papírunk van 
róla, hogy ezen a téren nincs prob-
léma, így minden ilyen vita elŒtt 
nyugodtan állunk.

Mire terjed ki a negyedik 
Orbán-kormány 

minisztereinek a hatásköre? 
MINISZTERELNÖKI
KABINETIRODA
Miniszter: Rogán Antal
A miniszterelnök kabinetfŒnöke a 

Kormány 1. általános politikai koor-
dinációért, 2. kormányzati kommu-
nikációért, 3. turizmusért, 4. vendég-
látásért, 5. az e-közigazgatási és in-
formatikai fejlesztések egységesíté-
séért felelŒs tagja.

Irányítja:  Nemzeti Kommunikációs 
Hivatal

MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszter: Gulyás Gergely
(1) A Miniszterelnökséget vezetŒ 

miniszter a Kormány 1. állampolgár-
sági ügyekért, 2. anyakönyvi ügyek-
ért, 3. Budapest és a fŒvárosi agglo-
meráció fejlesztéseiért, 4. európai 
uniós ügyek koordinációjáért, 5. helyi 
önkormányzatok törvényességi felü-
gyeletéért,  6. kormányzati társadalmi 
kapcsolatok összehangolásáért, 7. kor-
mányzati stratégiák kidolgozásának 
támogatásáért és a kormánybiztosok 
tevékenységének összehangolásáért, 
8. közigazgatási minŒségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért, 9. közigazgatás-
fejlesztésért, 10. közigazgatás-szerve-
zésért, 11. közbeszerzésekért, 12. – a 
85. § kivételével – kulturális örökség 
védelméért, 13. településfejlesztésért 
és településrendezésért, 14. terület-
rendezésért, 15. társadalompolitika 
összehangolásáért, 16. társadalmi és 
civil kapcsolatok fejlesztéséért, fele-
lŒs tagja.

Irányítja: FŒvárosi és megyei kor-
mányhivatalok, Központi Statisztikai 
Hivatal

ÁLTALÁNOS MINISZTER-
ELNÖK-HELYETTES
Miniszter: Semjén Zsolt
A miniszterelnök általános helyette-

se a miniszterelnök által meghatáro-
zott rendben helyettesíti a miniszter-
elnököt.

Orbán a kományátalakításról
(1)  1. egyházakkal való kapcsolat-

tartás koordinációjáért, 2. nemzetpo-
litikáért, 3. nemzetiségpolitikáért fe-
lelŒs tagja. (2) A miniszterelnök álta-
lános helyettese vezeti a Nemzetpoli-
tikai Kabinet üléseit.

Irányítja: Magyar Nyelvstratégiai 
Intézet, Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Miniszter: Pintér Sándor
(1) felelŒs 1. bûncselekmények meg-

elŒzéséért, 2. büntetés-végrehajtásért, 
3. e-közigazgatásért, 4. élet és vagyon-
biztonság védelméért, 5. határrend-
szetért, 6. helyi önkormányzatokért, 7. 
idegenrendészetért és menekültügy-
ért, 8. katasztrófák elleni védekezés-
ért, 9. közbiztonságért, 10. közfoglal-
koztatásért, 11. közigazgatási informa-
tika infrastrukturális megvalósításá-
ért, 12. köziratok kezelésének szakmai 
irányításáért, 13. közlekedésrendészet-
ért, 14. közszolgálati életpálya kidol-
gozásáért, 15. közterület-felügyelet sza-
bályozásáért, 16. külföldiek társadalmi 
beilleszkedésének elŒsegítéséért, 17. 
külföldre utazás szabályozásáért, 18. 
minŒsített adatok védelmének szak-
mai felügyeletéért, 19. polgári nemzet-
biztonsági szolgálatok irányításáért, 
20. rendészetért, 21. szabálysértési 
szabályozásért, 22. személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásért, 23. terroriz-
mus elleni küzdelemért, 24. település-
üzemeltetésért, kéményseprŒ-ipari te-
vékenységért, 25. vízgazdálkodásért, 
26. vízügyi igazgatási szervek irányítá-
sáért, 27. vízvédelemért felelŒs tagja.

(2) A miniszter vezeti a Nemzet-
biztonsági Kabinet munkáját.

Irányítja:  Alkotmányvédelmi Hiva-
tal, Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi FŒigazgatóság és az 
irányítása alá tartozó szervek,  Beván-
dorlási és Menekültügyi Hivatal, Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága és az irányítása alá tartozó 
szervek, Nemzetbiztonsági Szakszolgá-
lat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Orszá-
gos RendŒr-fŒkapitányság és az irányí-
tása alá tartozó szervek, Terrorelhárít-
ási Információs és Bûnügyi ElemzŒ 
Központ, Terrorelhárítási Központ

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
Miniszter: Varga Mihály
(1) 1. adópolitikáért, 2. államháztar-

tásért, 3. egészségbiztostási járulék-
fizetés szabályozásáért, 4. foglalkozta-
táspolitikáért, 5. gazdaságpolitikáért, 
6. gazdaságpolitika makrogazdasági 
szabályozásáért, 7. lakásgazdálkodás-
ért és lakáspolitikáért, 8. nemzetközi 
pénzügyi kapcsolatokért, 9. nyugdíj-
járulék- és nyugdíjbiztosítási járulék-
fizetés szabályozásáért, 10. pénz-, tŒ-
ke- és biztosítási piac szabályozásáért, 
11. számviteli szabályozásért, 12. tár-
sadalmi párbeszédért 13. területfej-
lesztés stratégiai tervezéséért, felelŒs 
tagja.

(2) A miniszter vezeti a Gazdasági 
Kabinet üléseit. Irányítja: Európai Tá-
mogatásokat Auditáló FŒigazgatóság, 
Magyar Államkincstár, Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal mûködését.

EMBERI ERÖFORRÁSOK MI-
NISZTÉRIUMA (Emmi)  

Miniszter: Kásler Miklós
felelŒs a Kormány 1. családpoliti-

kájáért, 2. egészségbiztosításért, 3. 
egészségügyért, 4. gyermekek és az 
ifjúság védelméért, 5. gyermek- és 
ifjúságpolitikáért, 6. kábítószer-meg-
elŒzésért és kábítószerügyi koordiná-
ciós feladatokért, 7. kultúráért, 8.  a  
kulturális örökség védelméért, 9. köz-
nevelésért és oktatásért; 10. roma 
nemzetiségpolitikáért 11. sportpolitiká-

ért, 12. sportlétesítmény gazdálko-
dásért, 13. szociál- és nyugdíjpolitiká-
ért, 14. társadalmi felzárkózásért. 

Irányítja: Emberi ErŒforrás Támo-
gatáskezelŒ, Állami Egészségügyi El-
látó Központ, Klebelsberg Központ, 
Oktatási Hivatal, Nemzeti Egészség-
biztosítási AlapkezelŒ, Szociális és 
Gyermekvédelmi FŒigazgatóság, Or-
szágos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet, Nemzeti Örök-
ség Intézete

AGRÁRMINISZTÉRIUM
Miniszter: Nagy István
FelelŒs 1. agrárpolitikáért, 2. agrár-

vidékfejlesztésért, 3. élelmiszerlánc-
felügyeletért, 4. élelmiszeriparért, 5. 
erdŒgazdálkodásért, 6. földügyért, 7. 
halgazdálkodásért, 8. ingatlan-nyilván-
tartásért, 9. környezetvédelemért, 10. 
természetvédelemért, 11. térképészet-
ért, 12. vadgazdálkodásért.

 Irányítja: Nemzeti Élelmiszerlány-
biztonsági Hivatal, Nemzeti park igaz-
gatóságok, Országos Meteorológiai 
Szolgálat
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Miniszter: Benkô Tibor
Irányítja: Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Miniszter: Trócsányi László
FelelŒs 1. igazságügyért, 2. válasz-

tójogi és népszavazási szabályozásért, 
3. áldozatsegítésért, 4. kárpótlásért. 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNO-
LÓGIAI MINISZTÉRIUM 

Miniszter: Palkovics László
FelelŒs 1. audiovizuális politikáért, 2. 

állami infrastruktúra-beruházásért,  3. 
bányászati ügyekért, 4. belgazdaság-
ért, 5. elektronikus hírközlésért, 6. 
energiapolitikáért, 7. európai uniós 
források felhasználásáért,  8. építés-
gazdaságért, 9. építésügyért,  10.  tu-
risztikai szabályozásáért, 11. fogyasz-
tóvédelemért, 12. gazdaságfejlesztés-
ért, 13. hulladékgazdálkodásért, 15. 
informatikáért, 16. iparügyekért, 17. 
kereskedelemért, 18. kormányzati tu-
dománypolitikáért,  19. közlekedésért, 
20. nem európai uniós fejlesztési 
források felhasználásához kapcsolódó 
fejlesztéspolitikáért, 21. oktatásért, 22. 
területfejlesztésért, 23. víziközmû-
szolgáltatásért, 24. tudománypolitika 
koordinációjáért, 25. szakképzésért és 
felnŒttképzésért felelŒs tagja.

 Irányítja: Innovációs Hivatal, 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,  l

KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 

Miniszter: Szijjártó Péter
FelelŒs 1. külgazdasági ügyekért, 2. 

külpolitikáért, 3. polgári hírszerzési 
tevékenység irányításáért, 4. ûrku-
tatásért. Irányítja: Nemzeti Befekte-
tési Ügynökség, Információs Hivatal

TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTEREK
A nemzeti vagyon kezeléséért felelŒs 

tárca nélküli miniszter:
Bártfai-Mager Andrea
1. állami vagyon felügyeletéért, 2. 

állami vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, 3. nemzeti közmû-
szolgáltatásokért, 4. nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért, 5. postaügyért, 6. 
szerencsejáték-szervezés állami felü-
gyeletéért felelŒs tagja.

Irányítja: Szerencsejáték Felügyelet

A Paksi Atomerômû 
két új blokkja tervezéséért, megépí-

téséért és üzembe helyezéséért felelŒs 
tárca nélküli miniszter: Süli János

A miniszter felelŒs a Magyarország 
Kormánya és az Oroszországi Föde-
ráció Kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén 
folytatandó együttmûködésrŒl szóló 
Egyezmény értelmében végrehajtani 
a tervezés, beszerzés és kivitelezés  
feladatait.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– mondta a kormányfŒ, megköszönve 
Semjén Zsoltnak a magyar nemzet 
határokon átívelŒ újraegyesítése ér-
dekében végzett tevékenységét is. 
Munkájára miniszterelnök-helyettes-
ként és a nemzetstratégiai kabinet 
vezetŒjeként számít a következŒ 
években is.

Varga Mihály az új kormányban 
pénzügyminiszterként és a nemzet-
gazdasági kabinet vezetéséért felelŒs 
miniszterelnök-helyettesként szolgál 
majd – közölte a kormányfŒ. Kérte, 
mindig emlékeztesse Œket arra: addig 
nyújtózkodjanak, ameddig a takaró 
ér. Pénzügyi stabilitás, kiszámítható 
költségvetés, alacsony hiány, csökke-
nŒ államadósság – ezt várják tŒle –
mondta Orbán Viktor.

Palkovics Lászlóról elmondta: az 
újítás, az innováció, a technológiai 
megújulás feladatát kapta az új kor-
mányban. Azért van szükség az új 
tárcára, mert az új, technológiainak 
mondott korszakban is „nyertesek 
akarunk lenni”, a magyar gazdaság-
nak az új technológiák alkotó és ala-
kító befogadásában élen kell járnia – 
fejtette ki.

Nagy Istvánra bízzák az egyik hú-
zó ágazatot, az agráriumot –ismer-
tette a miniszterelnök, azzal folytatva, 
hogy a magyar föld ezer éve tartja el 
a magyar embereket, meg kell Œrizni 
és tovább kell adni a következŒ nem-
zedéknek. Az új agrárminisztertŒl 
olyan politikát vár el, amely megbe-
csüli a gazdákat, tiszteli a munkát, 
nyitott az új technológiákra, összebé-
kíti a különbözŒ típusú agrárvállal-

kozásokat, és megvédi az érdekeket 
Brüsszelben is.

„Láthatják, hány európai országban 
nŒ a távolság napról napra az embe-
rek és a demokratikusan megválasz-
tott kormányok között. Hogy ez ve-
lünk s nálunk ne következzen be, 
ezért Rogán Antal lesz a felelŒs” – 
fejtette ki Orbán Viktor, azt kérve a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetŒ-
jétŒl, kitartóan keresse az emberek 
és a kormány közötti egyetértési pon-
tokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszternek az elmúlt évek-
ben nehéz és bonyolult helyzetekben 
kellett helyt állnia, „ezekbŒl most sem 
lesz hiány” – közölte a miniszterelnök, 
hozzátéve: az országnak önálló, nem-
zeti érdekeket képviselŒ külpolitikára, 
a nemzetközi gazdasági versenyben 
pedig hatékony külgazdasági politiká-
ra van szüksége. Orbán Viktor szerint 
Magyarországnak évek óta Szijjártó 
Péter testesíti meg a nemzetközi kap-
csolatokban a folyamatosságot és a 
terepismeretet.

Végül Gulyás Gergelyt, a Minisz-
terelnökség új vezetŒjét mutatta be, 
akinek feladata a stratégiai tervezés, 
„egy egész országot kell látnia”. Azt 
várja a tárcavezetŒtŒl, hangolja össze 
a minisztériumok mûködését, képvi-
selje a tisztelet, az együttmûködés 
kultúráját. Ez a minisztérium a kor-
mány villámhárítója, ezért arra kérte 
a politikust, képviselje bátran a kor-
mány érveit az országról szóló szelle-
mi természetû vitákban itthon és 
külföldön is.

Megalakult a negyedik Orbán kormány
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Bártfai-Mager Andrea
a nemzeti vagyonkezelésért

felelôs tárca nélküli miniszter

Süli János
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Gulyás Gergely
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A pünkösdszombati csíksomlyói bú-
csúra érkezett magyarországi zarán-
dokat támadott meg egy medve a 
Hargita megyei Szent Anna-tónál --- 
jelentette be Borboly Csaba, a Har-
gita megyei tanács elnöke.

Az egyik közösségi oldalon tett be-
jegyzésben a megyei önkormányzat 
elnöke közölte: egy kétéves medve tá-
madt rá egy nôre, aki a csoportjától 
kissé eltávolodva haladt, kezében sza-
tyorral, amelyben élelem volt.

A medve hátulról megharapta a nô 
combját.

A sérült a helyszínen elsôsegély-
nyújtásban részesült, majd beszállítot-
ták a csíkszeredai megyei sürgôsségi 
kórházba, ahol bevarrták a sebeit.

Csíkszentmihály település polgár-
mestere, Izsák-Székely Lóránt úgy 
tudja, a támadást követôen a csoport 
többi tagja vonta magára a medve 
figyelmét, a nô ennek köszönhetôen 
szabadult ki az állat karmai közül.

A medve a többi turistát is megtá-
madta, de nekik sikerült idejében a 
buszhoz menekülniük, így nem volt 
több sérült.
Borboly közölte, hogy azonnal kérte 

a román környezetvédelmi miniszter-
tôl a medve kilövésének engedélyezé-
sét, az állat ugyanis már harmadszor 
támadott.

Két korábbi áldozata nem szenvedett 
komolyabb sérülést ---- tette hozzá a 
megyei tanácselnök.

Borboly nehezményezte, hogy a mi-
nisztérium csak hagyta jóvá annak a 
medvének a kilövését, aki május ele-
jén támadt rá egy kilenc éves homo-

ródremetei kisfiúra. Ezt éppen akkor 
közölték az önkormányzati vezetôvel, 
amikor értesítette a minisztert az 
újabb támadásról, amit Borboly fur-
csának tart, hiszen már két hete eljut-
tatták a szükséges iratokat.

Borboly Csaba azt tanácsolta a turis-
táknak, hogy kerüljék azokat a helye-
ket, ahol már több medvetámadás 
volt, és ne próbálják etetni a medvéket 
még akkor sem, ha barátságosaknak 
látszanak.

Romániában azóta sokasodtak meg a 
medvetámadások, hogy a környezetvé-
delmi minisztérium 2016-ban betiltotta 
a populációt szabályozó medvevadá-
szatot is.

* * *
A szövetségi alkotmánybírósághoz 

fordul a berlini vezetés menekültpo-
litikája miatt a legnagyobb német el-
lenzéki párt, az Alternatíva Németor-
szágnak (AfD).
Stephan Brandner kincstárnok  

berlini tájékoztatóján elmondta, hogy 
a párt szövetségi parlamenti (Bun-
destag-) frakciója április 14-én bead-
ványt juttatott el az alkotmánybíró-
sághoz, kérve annak megállapítását, 
hogy a jog uralma helyett alkotmány-
ellenes módon a “jogtalanság uralma” 
valósult meg Németországban azzal, 
hogy Angela Merkel kancellár 2015. 
szeptember elején úgy döntött, nyitva 
hagyják a határt az országba Ausztria 
felôl érkezô menedékkérôk elôtt, és 
nem tagadják meg tôlük a belépést. 

Az alkotmánybírósági eljárás „meg-
változtathatja a világot, és meg is 
változtatja, ha sikeres lesz”, mert ha a 

testület az AfD álláspontjával egye-
zôen megállapítja, hogy alkotmányel-
lenes állapot állt be a szövetségi 
kormány menekültpolitikája miatt, 
akkor a kancellárnak „semmi perc 
alatt” távoznia kell --- mondta az 
Angela Merkel vezette Keresztényde-
mokrata Unió (CDU) és bajor testvér-
pártja, a Keresztényszociális Unió 
(CSU) szövetségétôl  jobbra álló párt 
tisztségviselôje német hírportálok be-
számolói szerint.

Felidézte, hogy a “jogtalanság ural-
ma” kifejezést Horst Seehofer jelen-
legi belügyminiszter, volt bajor kor-
mányfô, a CSU elnöke használta a 
Merkel-kormány menekütpolitikájá-
val kapcsolatban. Steôhan Brander 
elmondta, hogy „mi végrehajtjuk, 
amit Seehofer bejelentett, de nem vitt 
véghez”.
Jürgen Braun, az AfD-frakció he-

lyettes igazgatója hozzátette, hogy a 
kancellr nem kormányozhat diktátor-
ként, neki is be kell tartania a törvé-
nyeket. Kiemelte, hogy a Bundestag-
nak kell meghoznia a döntéseket a 
közösség egészét érintô lényegi 
ügyekben, de a kormány nem vonta be 
a törvényhozást, így 2015 szeptembere 
óta rendkívüli llapot van az ország-
ban.

A szövetségi kormány 2015 szeptem-
ber elején a menekültügyet európai 
uniós (EU-s) szinten szabályozó úgyne-
vezett Dublin III. rendelettel indokolta, 
hogy nem tagadják meg a menedék-
kérôktôl a belépést annak ellenére, 
hogy ügyükben nem Németország, 
hanem az a tagállam illetékes, amely-
nek területén elérték az EU-t.

A kormány a rendelet 17. cikkére 
hivatkozott, amely szerint “minden 
tagállam határozhat úgy, hogy meg-
vizsgálja a valamely harmadik ország-
beli állampolgár, vagy egy hontalan 
személy által hozzá benyújtott nemzet-
közi védelem iránti kérelmet akkor is, 
ha annak megvizsgálásáért az e ren-
deletben megállapított feltételek sze-
rint nem felelôs”.
Le kell zárni a határt, ha nem sike-

rül a német menekültügyi reform
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Államhatárok
Akik a gázai-izraeli határnál történ-

teket figyelemmel kisérték feltehetik 
azt kérdést: ha az Európai Unió mig-
ráns politikája nem változik fognak-e 
a gázai kerítésnél megtörtént jelene-
tek megismédlôdni a kismagyarországi 
déli országhatárnál is? Lesz-e kôdo-
bálás, kerítés rongálás, gyerekek és 
asszonyok elôre tolása, autó gumi ége-
tés,és u.n. mártírok temetése is? Ke-
zelnünk kell-e azt a százezres létszámú 
tömeget ami a kerítés lebontását kö-
vetelve nem riad vissza erôszakos 
cselekedetektôl sem? A nemrég lezaj-
lott külügyminiszteri konferencián 
Szíjjártó Péter megállapította, hogy 
Európa (beleértve elsôsorban az Euró-
pai Uniót) déli határa nincs megvédve. 
Azt a kerítést amivel Magyarország az 
egész Európát védi az mind magyar 
adófizetôk pénzébôl jött össze nem 
hogy hálával és dicsérlettel nyugtáz-
nák Nyugaton, hanem még arról is tu-
dunk, hogy ezt egy félkegyelmû oszt-
rák kancellár a II. világháború idején 
mûködô haláltáborokhoz hasonlította. 
Eddig az Úniótól egy fillér sem érke-
zett a kerítés költségeinek fedezésére, 
pedig Orbán Viktor felajánlotta, 
hogy a számla felét Magyarország ki-

fizeti. Amikor ezek a százezrek megje-
lennek a déli határoknál lesznek ott 
bôven “haladó szellemû” újságírók 
akik a magyar határörzés brutalítását 
és a migránsok “emberi jogainak” 
megsértését fogják világszerte ter-
jeszteni.

Az Echo TV többször foglalkozik az-
zal a tárggyal, hogy mi mótiválja 
Németországot, hogy egy ilyen tipusú 
migráns politikája van. Egy publicista 
úgy látja, hogy minden évben 200 
ezerrel csökken a munkavállalók szá-
ma. Ez hosszú távon olyan helyzetet 
teremt, hogy az elöregedett emberek 
nagy száma a szociális költségvetés  és 
a világpiaci versenyképesség romlását 
hozza maga után. Ezért is támogatta a 
német elit a fôleg afgán, iraki és sziriai 
migránsok befogadását. De ebbe a 
tevbe belerontott az, hogy a migránsok 
túlnyomó része nem alkalmazható a 
munkaerô piacon és így csak teher a 
társadalom számára.

De mennyire jobb az ausztrál beván-
dorlási rendszer!! Nemrég Szíjjártó 
Péter is ellátogatott Ausztráliába, és 
biztosra vehetô, hogy tárgyalt az 
ausztrál kormánnyal Canberrában a 
bevándorlás ügyében.

Ausztráliába évente összesen 170-200 

ezer bevándorló érkezik, ennek zöme 

“gazdasági bevándorló”, míg a “humá-

nus” védelemre szoruló menekültek 

száma évi 15000-re rúg. Ausztráliaban 

a II világháború óta több millió ember 

telepedett le- ez egy bevándorló or-

szág. A gazdasági bevándorlókat egy 

pontozás rendszer szerint választják 

ki. Számitásba jön a kor, az angol tu-

dás, az egészségi állapot és ami nagyon 

fontos az a képzettség, a szakma olyan 

ágban amiben Ausztráliában munka-

erô hiány kimutatható. A bevándorlási 

kérvényt helyben, a menekült tábo-

rokban intézik el. Azok akik az ausztrál 

partokra illegális úton érkeznek ha-

jókkal azokkal közlik, hogy ôk soha 

sem kapnak letelepedési engedélyt. A 

hajók és az embercsempészek már 

nem jönnek, túlterhelt rozoga hajókon 

nem fulladnak meg emberek. Az eu-
rópai “haladók” szerint a tengeri 
úton az illegális migrációt nem le-
het megállítani. Ez olyan badarság 
mint amikor a magyar “haladók” 
azt hirdették, hogy az Orbán kor-
mány kerítése nem állíthatja meg a 
népvándorlást. De pedig sikerült!
Hajrá magyarok!

Kroyherr Frigyes
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Le kell zárni Németország határát a 
menedékkérôk elôtt, ha nem sikerül a 
menekültügyi reform --- mondta 
Markus Söder bajor miniszterelnök 
egy pénteki német lapinterjúban.

A Keresztényszociális Unió (CSU) 
politikusa a Bild címû lapban megje--
lent interjúban kiemelte, hogy Bajor-
országban --- ahol a menedékkérôk 
legnagyobb része eléri a német határt 
--- “nagy aggodalommal” fogadták az 
Európai Bizottság jelentését, amely 
szerint ismét emelkedik a Törökor-
szágból az Európai Unió területére 
átkelô menedékkérôk száma, mert “az 

ellenôrizetlen bevándorlás egyszer 
már, 2015-ben, alapvetôen megváltoz-
tatta nemcsak a politikai szerkezetet, 
hanem a biztonsági helyzetet is Né-
metországban”.

Hozzátette, hogy “ennek nem szabad 
megismétlôdnie”, ezért a határon meg 
kell tagadni a belépést a menedék-
kérôktôl, ha nem sikerül kiépíteni az új 
típusú befogadóállomásokat ---- a 
megérkezés, a döntés és a visszatérítés 
jelentésû német szavak elsô betûi 
alapján ANkER központnak nevezett 
létesítményeket ---, a CSU-s vezetésû 
szövetségi belügyminisztérium re-

formtervének legfontosabb elemét.
A tárca szóvivôje, Harald Neymanns 

a berlini kormányszóvivôi tájékoztatón 
az interjúval kapcsolatban kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy a tervek 
szerint augusztus végén, szeptember 
elején elkezdôdik az elsô ANkER köz-
pontok próbaüzeme, és “nincs semmi 
ok alternatívák mérlegelésére”.

Hozzátette: a német határon minden-
kitôl megtagadják a belépést, akinek 
nincs érvényes úti okmánya, kivéve, 
ha azt mondja, hogy menedéket kér 
Németországban, vagy el akar jutni 
Németországon keresztül egy másik 
államba, hogy ott kérjen menedéket.

A kivétel az elôzô belügyminiszter, 
Thomas de Maiziere egy 2015 szep-
temberében kiadott utasításán alapul. 
A Frankfurter Allgemeine Zeitung 
címû lap értesülése szerint az új 
kormányban ---- amelyben a CSU 
elnöke, Horst Seehofer a belügymi-
niszter ---- egyeztetések kezdôdtek 
arról, hogy visszavonják-e ezt az 
utasítást és térjenek-e vissza a korábbi 
gyakorlathoz, amelynek alapján senki 
sem léphet be Németországba érvé-
nyes iratok nélkül. 

Ezzel kapcsolatban az ügyeletes kor-
mányszóvivô, Martina Fietz a tájé-
koztatón kérdésre válaszolva elmond-
ta, hogy Angela Merkel kancellárnak a 
szövetségi parlamentben (Bundestag) 
szerdán elmondott beszédén kívül 
nem tud részletekkel szolgálni az ügy-
ben. Felidézte, hogy a kormányfô a 
parlamentben arról beszélt, hogy be 
kell indítani az ANkER központok 
rendszerét, és ki kell értékelni a ta-
pasztalatokat.

* * *
A tervek szerint 2025-re várható 

Szerbia és Montenegró uniós csatla-
kozása ---- mondta Ördögh Tibor 
délszlávszakértô az M1 aktuális csa-
tornán annak kapcsán, hogy Szófiában 
csúcstalálkozót tartanak az európai 
uniós és a nyugat-balkáni országok 
állam- és kormányfôi.

Tavaly felerôsödtek az EU és a Nyu-
gat-Balkán kapcsolatai. Várható egy 
újabb deklaráció arról, hogy a Nyugat-
Balkán elkötelezett az uniós csatlako-
zás iránt, az EU pedig számít rájuk --- 
jegyezte meg a Ördögh Tibor.

Az informális találkozókon szóba ke-
rülhet az illegális migráció és az Isz-
lám Állam hazatérô katonáinak prob-
lémája --- mondta.

Korábbi hírek szerint a találkozó el-
sôdleges célja lett volna, hogy az EU 
szorosabbra fûzze kapcsolatát a tér-
séggel, amelyben elemzôk szerint Kí-
na, Oroszország és Törökország is ki 
akarja terjeszteni befolyását, azonban 
a transzatlanti feszültségek felborítot-
ták az európai vezetôk napirendjét.

* * *
Nigériai migránsok beperelték az 

olasz államot a strasbourgi Emberi 
Jogok Európai Bíróságán, az Európai 
Uniónak az általa elismert líbiai kor-
mánnyal kötött megállapodása miatt, 
melynek értelmében az észak-afrikai 
ország köteles visszatartani az illegális 
bevándorlókat.

Összesen 17 nigériai állampolgár 
indított keresetet Olaszország ellen az 
Emberi Jogok Európai Bíróságán --– 
közölte a Reuters brit hírügynökség.

A migránsokat képviselô Global Le-
gal Action Network nevû bevándor-
láspárti civil szervezet jogi tanácsadó-
ja, Violeta Moreno-Lax véleménye 
alapján az a probléma, hogy Róma az 
EU-Líbia paktum betartása által meg-
sérti az emberi jogok európai egyez-
ményét.

Konkrétabban ô azt kifogásolja, hogy
az olasz kormány együttmûködik a 

líbiai parti ôrséggel az illegális beván-
dorlók Líbiában tartása és az oda való 
visszaszállításuk érdekében.

Egy hasonló pert Róma 2012-ben már 
elvesztett, mivel közvetlenül a líbiai 
hatóságoknak adták át a Földközi-ten-
geren feltartóztatott migránsokat, a 
helyzet most annyiban más, hogy 
mindezt egy 2017 februárjában kötött 

európai uniós szerzôdés betartása 
érdekében teszik.

A jelenlegi eljárás kimenetele eléggé 
kétesélyes, Violeta Moreno-Lax sze-
rint, ha a strasbourgi bíróság a nigériai 
migránsoknak ad igazat, akkor Olasz-
ország meg kell, hogy szakítsa a kap-
csolatot a líbiai parti ôrséggel, így az 
EU-s egyezmény érvényessége ellené-
re nem szállíthatják vissza a migrán-
sokat Észak-Afrikába, sôt mi több, Ró-
mát kártérítés megfizetésére is 
kötelezhetik.

A bevándorláspárti civil szervezet 
hosszú, nagyjából három évig elhúzódó 
perre számít.
Ayoub Qassem, a líbiai haditengeré-

szet szóvivôje viszont reagált a vá-
dakra. Véleménye alapján a
migránsok hazudnak, mivel az emberi 
jogaikat a líbiai hatóságok tiszteletben 
tartják, és soha semmilyen erôszakot 
nem alkalmaztak velük szemben.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai 
Bírósága az Európa Tanács szakosított 
intézménye, nem tévesztendô össze a 
luxembourgi székhelyû Európai Unió 
Bíróságával.

***
Emelkedett a hibrid és elektromos 

autók, csökkent a dízelek aránya az el-
sô negyedévben az Európai Unióban 
(EU) újonnan forgalomba helyezett 
autók körében az európai autógyártók 
szakmai képviseleti szervezete, az 
ACEA kimutatása szerint.

Az új autók 37,9 százaléka volt dízel- 
és 55,5 százaléka benzinmotoros. Az 
alternatív hajtású autók részaránya az 
újonnan forgalomba helyezett jármû-
vek között 6,5 százalék volt, ezen belül 
1,7 százalék volt az elektromos jármû-
veké. A forgalomba helyezett 1,57 
millió dízel autó számban tizenhét szá-
zalékkal maradt el a 2017 elsô ne-
gyedévitôl.

A dízeles autók csökkenése által ke-
letkezett hiány nagy részét a benzines 
autók számának növekedése töltötte 
ki. Benzines autóból az egy évvel ko-
rábbihoz képest 14,6 százalékkal töb-
bet, 2,3 milliót helyeztek forgalomba 
az elsô negyedévben – adta hírül a 
távirati iroda.

Részben vagy teljesen elektromos 
autót 69,9 ezret helyeztek forgalomba 
az EU-ban az elsô negyedévben, 26,9 
százalékkal többet mint egy évvel ko-
rábban. Ezen belül a kizárólag akku-
mulátoros elektromos autók száma 
34,3 százalékkal, a tölthetô (plug-in) 
hibrid autóké pedig 60,2 százalékkal 
emelkedett. Az újonnan forgalomba 
helyezett alternatív hajtású autók szá-
ma Németországban nôtt a legnagyobb 
mértékben az elsô negyedévben, 73,4 
százalékkal. Magyarországon 1615 
alternatív hajtású autót helyeztek 
forgalomba, 79,4 százalékkal többet a 
tavalyi elsô negyedévi kilencszáz 
után.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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VabankVabankot játszik ma az „Erkölcs 
és Szabadság Ôrének” álarcában 
mutatkozó brüsszeli kártyabanda

Mindent egy lapra tesz fel, pedig az 
ilyesminek nem szokott jó vége lenni. 
De mindig akadnak megrészegült sze-
rencsejátékosok, akik nem bírnak ma-
gukkal. Az egész bankért játszanának, 
s mindent kockáztatnak, már az sem 
érdekli ôket, ha veszítenek. Sôt, talán 
már az sem, ha nyernek. Túl nagy a 
tét: felfoghatatlan. Európa sorsa. Ha-
mis mentorok súgására hallgatnak, 
akiknek éppen az az érdekük, hogy 
minél nagyobb legyen a tét, s a döntô 
pillanatban vesszen minden. Vesszen 
Európa. Mindenét veszítse, s mint szo-
kás ilyenkor, pusztítsa is el önmagát, s 
ha nem teszi, majd „segítenek” neki. 
Ez tényleg felfoghatatlan, érteni alig 
lehet, legfeljebb érezni. Szaga van. 
Valakik eljátszanák azt, ami nem az 
övék, sôt, rosszabb: a miénk.

A vabankig eljutó játékosok szinte 
mindig kidolgozott tervvel, ideo-lógi-
ával, „szisztémával” ülnek az asztalhoz, 
biztosak magukban. Sokan a sors ke-
gyeltjeinek tartják magukat, kiválasz-
tottnak, akit tenyerén hordoz a szeren-
cse, ami szerintük nem is pusztán 
szerencse, hanem tudás, a gondviselés 
akarata, a bölcsek kövének sugárzása, 
amely kizárólag rájuk irányul. Nem is 
érzik a veszélyt, de ha érzik is, bi-
zsergetô izgalom fogja el ôket. Alig 
tudnak már félni, mert megszabadultak 
minden felelôsségtôl. A vabank a vég-
telen önzés, egoizmus, a senkire és 
semmire tekintettel nem lévôk elsza-
kadása a valóságtól, valami kábult 
állapot. S a kábulat fertôzô. Sokan áll-
nak a mindent kockáztató játékos mö-
gé, szurkolnak is neki, hiszen milyen 
bátor, micsoda nagy ember: mindenét 
kockáztatja! E mostani brüsszeli játé-
kos mögött is állnak kábult csoportok, 
ájuldozó szellemi prostituáltak, s min-
denféle hazardírozó népség. A slepp, 

ahogy régebben mondták. Tapsolnak, 
és csörögnek az ékszerek a csuklóju-
kon.

Csakhogy itt nem arról van szó, hogy 
a játékos mindenét kockáztatja, ha-
nem mindent. Sôt: mindenünket. Nem 
a luxemburgi vagy a belga nemzetet. 
„A” nemzetet kockáztatja. A miénket 
is. A nevünkben szól, pedig erre nem 
kapott zsetont. S mivel vabankot ját-
szik, elôáll a rettentô csapda. Ha ve-
szít, végünk, de ha nyer, akkor is. 
Vagy a bank visz mindent, vagy a ha-
zardôr. Itt húzódik a valódi törésvonal 
ma Európában: látjuk-e ezt vagy sem. 
Történelmi okoknál fogva Közép-
Európában többen, Nyugaton még ke-
vesebben látják. Meggyötörte Nyugat-
Európát a felsôbbrendûség nyílt vagy 
álcázott átélése. Ennek csak egyik 
eleme az évszázados gyarmatosítás, 
amelynek gazdasági elônyei nyilván-
valóak, s így egyetlen nyugat-európai 
polgár sem mondhatja, hogy ôt nem 
érinti ez a sötét múlt. Nem vett részt 
semmiben, nem részesedett a haszon-
ból. Akár egy kis rabszolga-kereske-
delembôl. S máris az óceán túlsó part-
ján vagyunk.

Mivel a felsôbbrendûség hazug, em-
bertelen és kizárólag erôszakra épülô 
„szisztéma”, így nyugaton azt kezdték 
érezni az emberek, hogy maguk is 
részei ennek a bûnnek. S voltak, akik 
ezt hamar felismerve, állandóan emlé-
keztették is ôket erre, ostorozva a jó-
létüket, a „fogyasztói kapitalizmust”, 
az egész „szisztémát”. Néhányan, meg-
fogadva a tanácsot, ki akartak lépni, 
megôrizve egyéniségüket. Kevesek-
nek sikerült. Csak azoknak, akik befelé 
tudtak fordulni, a hit, bölcsesség, meg-
nyugvás felé. Mások maoista unifor-
misba bújtak, s az uniformizáltság 

megmaradt máig vezérelvükként. 
Legtöbben visszaléptek a rendszerbe, 
s ma meghasonlottan ebbôl élnek. Él-
vezve a „szisztéma” minden gazdasági 
elônyét, mára a szellemi talajvesztés 
olyan fokáig jutottak, hogy elpusztíta-
nák a nemzetet és a szabadságot is. 
Hiszen az ô szabadságukat már rég 
eladták zsetonért, s most a másokéra 
fáj a foguk. Ezt súgják innen is, onnan 
is, és még mást is. Hogy ez hasznos. 
Hasznot eredményez.

E két elem leginkább a németeknél 
illeszkedik egységbe. Mert ôk nyíltan 
és brutális formában hirdették meg 
felsôbbrendûségüket rettenetes pusz-
títást végezve, ráadásul itt, Európában. 
A (nemzeti szocialista) Németország 
ma is a gonosz birodalmának megtes-
tesítôje, és az is marad, amíg német 
nemzet lesz a Földön. Szabadulni ettôl 
már-már érthetô törekvés. (Az egész 
történet mozgatóit ott kell, azoknál ke-
resnünk tehát, akik egyetlen alkalmat 
sem mulasztottak el hetvenhárom éve, 
hogy a német népbe beletöröljék a 
csizmájukat.) Ugyanakkor a németek 
a „fogyasztói kapitalizmus” legmaga-
sabb szintjére is eljutottak, gazdasági 
erôben mára messze megelôzve min-
den más európai államot. Ehhez már 
évtizedek óta felhasználtak külföldi 
munkaerôt, de most túl messzire men-
tek a szinte korlátlan „befogadással”. 
„Humanitárius nagyhatalom”: ez talán 
lehetnek. S ôk nagyhatalom akarnak 
lenni. Hogy ennek rossz vége lesz, azt 
a még mindig jó szimatú angolok je-
lezték távozásukkal az Európai Unió-
ból. Ennek a lépésnek a jelentôségét 
aligha lehet túlértékelni.

Hogy mi lesz ez a „rossz vég”? A né-
metek gazdasági eszközökkel maguk 
alá gyûrik egész Európát? Most nem a 

maguk nemzetét a többi fölé emelve, 
hanem mindet felszámolva, így meg-
szabadulva makacs megbélyegzésük-
tôl is. „Európai nép” nem lesz, de vala-
miféle nemzetek feletti új „Pax Euro-
paea” lehet, ahol mindent a (német) 
gazdasági érdek határoz meg. Mivel 
már tanultak a történelembôl, ehhez 
jól megfizetett asszisztensnek képzelik 
Franciaországot. Aki a tandemen hátul 
ül, próbáljon meg vezetni, irányítani. 
Onnan legfeljebb tekerni lehet. Mac-
ron alkalmas balek erre a szerepre. 
Mindent félreértve ô szólít fel, hogy 
Németország csatlakozzon nagy ívû 
nemzetek feletti elképzeléseihez!

Akárhogy is, a németeknek szüksé-
gük van az uniós fügefalevélre. Mac-
ron viszont olyan átlátszó, hogy nem 
leplezheti a biológiai nemét ennek a 
kísérletnek. Az angolok, magyarok, 
lengyelek, csehek, olaszok –- mármint 
a nép –-- nem lelkesednek. Legalábbis 
egyelôre ôk mondták ki hangosan. 
Vannak, akik csendben dolgoznak, de 
nemzeti létüket soha nem fogják fel-
adni. Akkor mégis hogyan lehetséges, 
hogy vabankot játszik Brüsszel a nyál-
kás csápjaival? Mindent kockára tesz, 
Európa nemzeteit, kultúráját, gazdasá-
gát, biztonságát, hitét, jövôjét? Sôt 
azokat a nagyszerû eredményeket, 
amelyeket az Európai Unió alapítói 
megfogalmaztak és meg is valósítot-
tak? A nemzetek békés, értelmes, 
hasznos együttmûködésének közös 
Európáját. Amelybôl így is jóval töb-
bet profitáltak a centrum országai, de 
amelyben esély és lehetôség nyílott a 
többieknek is a felzárkózásra, tehetsé-
güktôl és adottságaiktól függôen.

Miért is ez a vabank? Miért is tesz fel 
mindent egy lapra ez a brigád? Karl 
Marx érdemeit méltatva, álszent arc-
cal hazudva, hogy a marxizmus és a 
kommunista bûnök között nincs össze-
függés? Van ugyanis más forgató-

könyv is: a teljes káosz, terror, polgár-
háború, vallásháború… Mert nem 
hisznek Európában. Nem hisznek az 
emberben. A szabadságban. Nem 
hisznek semmiben, még létezésük ér-
telmében sem. Istenben. A szeretetben. 
Rettenetes tehetetlenségi erô hajtja 
ôket, a kapzsiság, a bûntudat és a 
sérthetetlenek rettegése. A brüsszeli 
kártyabanda már csak önmagáért 
erôlteti a vabankot, önmaga létéért, 
túléléséért. Bármilyen áron. Volt már 
ilyen a történelemben. Amikor egy a 
valóságtól elszakadt csoport a maga 
ámokfutását nevezte politikának, a 
maga vereségét tragédiának, a maga 
akaratát a népakaratnak, a maga ba-
sáskodását demokráciának, és a maga 
értelmetlen vízióit az egyedül üdvözítô 
jövônek. Micsoda vabank volt a két 
világháború! A nemzeti szocializmus a 
kommunizmus kísérlete. De az semmi 
volt –-- végül is legyôztük –-- ahhoz 
képest, ami most készül.

Nagy szégyen lenne, ha Európa egy 
ilyen vabank áldozata lenne a huszone-
gyedik században. A mi Európánk. 
Akik tehetnek ellene, maguk az euró-
pai nemzetek. Ezért igazi szép magyar 
küldetés segíteni Európában jól látni. 
S akkor talán sikerül összhangba hozni 
értéket és érdeket, múltat és jövôt, 
egyedit és egységest, emberit és iste-
nit. Egészen biztosan sikerül. A meg-
részegült szerencsejátékos kezébôl 
pedig még idejében ki kell venni a 
zsetont, és diszkréten ki kell vezetni a 
terembôl. De a legfontosabb mégis az, 
hogy a felbujtó, sugdosó patkányuszí-
tóknak és a sleppnek is mennie kell. 
Régen tudjuk ugyanis, hogy minden 
„kaszinóban” mindig, mindenkor a 
bank nyer, de ott sem szeretik a va-
bank kalandorait.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Anyaország
Az anyaország olyan állam, amely 

gyarmattal rendelkezik (általános is-
kolai értelmezô szótár). Egy betelepült 
nemzeti kisebbség számára az az or-
szág, ahol ôk az államalkotó nemzet, 
ahonnan kivándoroltak (általánosan 
elfogadott nézet).

A Magyar Nemzet valamelyik számá-
ban olvastam már régebben a Vállaj 
maradt címû írásban, hogy a mai 
román határ mentén lévô település 
csak elöljáróinak kegyes hazugságai 
révén tudta elérni 1920-ban, hogy a 
csonka Magyarország területén ma-
radjon. „Kérelmezték a határmegálla-
pító bizottságtól, ne csatolják Romá-
niához a falut, mert az kulturális és 
gazdasági szempontból egyaránt az 
anyaországhoz tartozik.” Az olvasó 
joggal teszi fel a kérdést, hogy a tria-
noni határtól hét-nyolc kilométerre 
délkeletre fekvô, akkor 98 százalékban 
magyar lakosságú szomszédos Nagy-
károly már nem tartozott kulturálisan 
az „anyaországhoz”? És a határtól ki-
lenc kilométerre lévô Nagyvárad, 
Szent László és Ady városa a maga ki-
lencvenkét százaléknyi magyar nyel-
vû polgárával nem anyaország? A sort 
folytathatnánk, körbejárva a mai Ma-
gyarország határát. (A mai Magyaror-
szág saját magával határos.)

Közel húsz éve teszem szóvá idôrôl 
idôre, hogy mennyire helytelen anya-
országnak nevezni a trianoni béke-
diktátum után megmaradt területet. 
Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, 
Kassa, Munkács, Kolozsvár, Marosvá-
sárhely, Csíkszereda, Nagyvárad, 

Nagyszalonta, Arad, Szabadka, Ko-
pács, Lendva és Kismarton ugyanolyan 
anyaországa a magyaroknak, mint 
Gyôr, Budapest, Debrecen vagy Sze-
ged. Jókai Mór, Rákóczi Ferenc, Zrínyi 
Ilona, Hunyadi Mátyás, Szent László, 
Arany János városai ne lennének a 
miénk? A magyarok anyaországa a 
Kárpát-medence. Még akkor is, ha 
ezen a területen ma más nemzetek is 
élnek, és ôk is –-- joggal –-- hazájuknak 
tekintik e tájat. Akkor is, ha elrabolták 
a kétharmad részét, mert ezer évünket 
e tájon nem veheti el tôlünk senki. Ez a 
haza a magyarok lelkében él, ahogyan 
Illyés Gyula olyan szépen megfogal-
mazta Haza a magasban címû versé-
ben.

Ez a virtuális, de bizonyos szempont-
ból mégis valóságos haza anyaországa 
a világban szétszóródott magyaroknak. 
Mert az anyaország kibocsátja, elen-
gedi, néha elküldi fiait távoli tájakra. 
A jó anyaország azonban vigyázó 
szemeit rájuk veti, szükség esetén 
biztosítja ôket támogatásáról. Aki Er-
délybôl vagy a Felvidékrôl ment el 
Németországba, Kanadába, Ausztrá-
liába, annak a szülôföldje az anyaorszá-
ga, és szülôföldje a Kárpát-medence.

Az anyaország megnevezés azonban 
nemcsak érzelmi kérdés, hanem 
komoly gyakorlati jelentôsége is van. 
Hivatalos úton 1991-ben Londonban 
voltam. Az esti vacsoránál mellettem 
ült a brit külügyminisztérium közép-
európai ügyekért felelôs munkatársa. 
Barátságosan kérte, meséljem el neki, 
a magyarok mikor és miért települtek 

be Romániába! Azt hittem, rosszul 
hallok, de megismételte a kérdést. 
Erre azt lehetne mondani könnyelmû-
en, akkor még nem ismerték a régi-
ónkat. (Egy erre szakosodott diploma-
tánál azonban ez nem fordulhatott 
volna elô. Hacsak nem velünk ellen-
séges forrásból kapott ismereteket.) 
Azóta eltelt egy negyedszázad. A 
helyzet egy árnyalattal jobb, de még 
ma is hasonló kérdéseket kap Gál 
Kinga az Európai Parlamentben. Ha 
mi a mai Magyarországot anyaország-
nak nevezzük, azt sugalljuk, hogy 
kibocsátók vagyunk, a magyarok in-
nen települtek be a szomszédos orszá-
gokba. Holott mi tudjuk, és tudatnunk 
kell másokkal is, hogy évszázadokon 
keresztül hozzánk települtek be a 
szomszédos népek. Nekik volt Trianon 
elôtt az anyaországuk Szerbia, Havas-
alföld, Moldva vagy Németország.

Ha történelmi vagy nemzeti kisebb-
ségi kérdésekrôl van szó, használjuk a 
nemzetközi térben a „mai Magyar-
ország” kifejezést, itthon meg nyugod-
tan mondhatjuk, hogy csonka ország, 
esetleg maradék ország. Ha valaki 
felveti, ez sértheti a szomszédok ér-
zékenységét, akkor felteszem a kér-
dést: ôk mikor voltak tekintettel a mi 
érzékenységünkre?

Évtizedek óta hirdetem a fenti 
gondolatokat, szinte eredménytelenül. 
Legtöbben ugyan egyetértenek velem, 
de másnap ismét anyaországot mon-
danak. Azzal „védekeznek”, hogy 
olyan szépen hangzik. Valóban szépen 
hangzik. De nem igaz. 

Csóti György
A szerzô a Kisebbségi 

Jogvédô Intézet igazgatója

A TRIANON  TÁRSASÁG
viktóriai  tagozata

2018. június 3-án, vasárnap du. 2.00 órakor
Koszorúzás a Hôsi Emlékmûnél

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény.
A SZÍNVONALAS  MÛSOR  KEZDETE d.u. 3-óra

A Magyar Központ Social Club helyiségében
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )

EMLÉKEZZÜNK
TRIANONRA

98 éve történt Magyarország tragikus szétdarabolása 
Nemzeti dalainkat elôadja:
Zenemühely együttes

Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezôség
Belépôdíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes

Érdeklôdni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801-2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!
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Az elmúlt 
hét

SMINK
A történelmi fotófelvételek retusálá-

sának komoly hagyománya van. Már 
Lenin idejébôl tudunk ilyenekrôl. Az 
egyik az a fénykép, amelynek eredeti 
változatán Vlagyimir Iljics Trockij és 
Kamenyev társaságában látható a pul-
pituson. A „megigazított” fotó ugyanez, 
csak arról már hiányzik a két másik 
elvtárs. A nagy Sztálin is folytatta a 
hagyományt.

Egy korabeli felvételen alvezérei, 
köztük az apró Jezsov népbiztos társa-
ságában látható a generalisszimusz, 
amint valahol a Volga mentén korzóz-
nak. A fotó B változatán viszont a mit-
ugrász Jezsovot már hiába keressük, 

elfújhatta a volgai szél. Nagy volt 
akkortájt a történelmi huzat.

Idehaza Rákosi Mátyás szakemberei 
is gyakorlottan alkalmazták a bolsevik 
„fotóeljárást”. 1952-ben a vezér 60. 
születésnapjára készülô szervezôk 
ijedten vették észre, hogy nincs az 
archívumban olyan fotó, amelyen Rá-
kosi közvetlenül Sztálin mellett áll. Se-
baj! A moszkvai pártkongresszus tab-
lóképébôl nemes egyszerûséggel kire-
tusálták a szovjet vezér és az ô legjobb 
tanítványa közt idvezülten álldogáló 
Cedenbál mongol pártfôtitkárt. Ennyi.

Frissebb példa: 2003-ban egy Kovács 
László-fotón végeztek „utómunkálato-
kat”. Marx és Engels portréjától azért 
kellett megszabadítani a fényképet, 
mert Laci bácsi elfelejtette, hogy pél-
daképei ott lógnak elnöki hivatalának 
falán. Még frissebb eset: tavaly egy 
Varsóban készült fotón Vona Gábort 
láthattuk, amint a lengyel fôvárosban 
sétálgat az övéi társaságában. Másnap 
ugyanez a fénykép nézett ránk az 
egyik lapból, de errôl már eltüntették 
Gyöngyösi Márton sudár alakját.

Nincs új a nap alatt. Minap Kolozsvár 
fôterén egy ott elhelyezett óriásposz-
tert sminkeltek ki az ottani kozmetiku-
sok. A több tíz négyzetméteres kép a 
Státus-palotákat ábrázolta, még a múlt 
század elejérôl. A felvételen látható 
üzletek cégtábláinak magyar feliratai 
a román hatóságok szerint „nem illet-
tek oda”…

BÉLA A LEJTÔN
Igazából nem is az a baj Lakatos 

Bélával, hogy gátlástalan, ordenáré, 
agresszív és bunkó (részletek késôbb), 
hanem hogy ezenközben ô a Komárom-
Esztergom megyei Ács polgármestere, 
immár a második ciklusban.

Sôt nemrég az országgyûlési válasz-
táson is megmérette magát a Momen-

ahogy 
Pilhál György 

látta

tum színeiben. A fentieket igazoló, 18 
éven felülieknek ajánlott kép- és hang-
anyagot a PestiSrácok.hu tette közzé a 
minap –-- megtekintése már önmagá-
ban erôs kihívás. (Hogy hogyan lehe-
tett városvezetô ebbôl a kétségbeejtô 
emberbôl, rejtély.)

Mondják, korábban sem volt finom 
ember a Béla, de ez a mostani válasz-
tási kudarc még mélyebbre taszította 
szegényt a törzsfejlôdésben. (Csúnyán 
eltángálták a Bélát, rajta röhögött a 
komplett település.) Fidesz-gyûlölete 
például olyan traumatikus szintre 
emelkedett, hogy elôfordult, hogy a 
városban autózva a kocsija letekert 
ablakán át ejakulálva ordibált: „Mocs-
kos Fidesz! Mocskos Czunyiné!” (Czu-
nyiné Bertalan Judit a térség fideszes 
képviselôje.)

Ezzel egy idôben erôsen megromlott 
a viszonya a város lakosságával is --– 
erre utalnak a portál említett korha-
táros felvételei is. Az egyiken például 
a helyi általános iskola egyik tanárával 
közli (a tanítványok elôtt), hogy „pofán 
foglak vágni”.

Egy másikon meg egy helybeli fiatal-
asszonyt arról tájékoztat, hogy elvágja 
a torkát, és „mehet a p…ba”. Elôfordult 
olyan is, hogy az egyik idôsebb képvi-
selô asszonyt vizespalackkal akarta 
megdobni –-- végül „csak” egy golyós-
tollat vágott hozzá.

Máskor egy nyilvános fórumon a vá-
ros lakóit nemes egyszerûséggel „be-
gyöpösödött, buta, falusi parasztoknak” 
nevezte.

Ehhez jön még Bélánk nagyjából két-
mázsás termete a hozzá tartozó ékes 
járással.

Lakatos Bélát a napokban a televízió 
képernyôjén is láthattuk, amint az Or-
szágház elôtti Kossuth téren fergete-
ges szózatot intézett az ott egybegyûlt 
vesszenorbánozókhoz. A haverokhoz.

UTCAI FRONT
Most, hogy április 30-án megszûnt a 

–-- megszokottnál hosszabb --– kilakol-
tatási moratórium (vagyis a végrehaj-
tási eljárás alatt álló ingatlanokat ér-
tékesíteni kívánja a hatóság), nincs 
mese, utcára teszik az adósokat. Az 
már most borítékolható, hogy a kila-
koltatási évaddal együtt a kilakoltatási 
riportok szezonja is elkezdôdik –- tévé, 
rádió- és újságtudósítások tucatjai szá-
molnak majd be a szomorú, hol zajos, 
hol zokogós eseményekrôl. Az ember-
nek persze összeszorul a szíve ilyen-
kor. Csupán arra kell ügyelnünk, hogy 
eligazodjunk a riportok mellé fûzött --
– nem mindig pártsemleges --– kom-
mentárok, lábjegyzetek között.

Az egyik ilyen friss beszámoló már 
meg is jelent a minap, egy Bihari úti 
kilakoltatásról adott hírt –-- bár a le-
írtak hitelességéért nem tenném tûzbe 
a kezemet. (A riport egyik központi 
szereplôje, „moderátora” az a Misetics 
Bálint volt, aki az elmúlt évek minden 
valamirevaló fôvárosi balhéjánál ott 
volt mint sztárrandalírozó. Most is az-
zal távozott a tereprôl, hogy nem 
hagyják annyiban, még visszajönnek.)

A kezdôdô kilakoltatások kapcsán 
megszólalt a Demokratikus Koalíció 
is. A szociálisan érzékeny párt szerint 
a családok évét ígérô kormány ismét 
bebizonyította, hogy becsapta az em-
bereket; figyeljük csak, hogy mennyi-
en kerülnek majd utcára. A kilakol-
tatások elôzményeirôl, például a 
Gyurcsány-korszak aljas devizacsap-
dájáról nem tettek említést. Ki emlék-
szik arra már…

Persze nincs két egyforma dráma. 
Ahány történet, annyiféle elôzmény. 

Van, aki a bankok gátlástalansága 
miatt került ilyen helyzetbe, de olyan 
is akad, akit saját életmódja (szenve-
délye, túlköltekezése, nemtörôdömsé-
ge stb.) tesz hajléktalanná. Okostele-
fonos, Dunhill-cigarettás hajléktalan-
ná. Nem ritka az sem, aki „bepróbál-
kozik”, meddig játszhat még az állam 
toleranciájával. Tájékozódjunk, mie-
lôtt megszakad a szívünk!

MELLÉBESZÉLNEK
Az „egyre nyomasztóbb politikai és 

jogi környezet” miatt a Nyílt Társa-
dalom Alapítványok csapata bejelen-
tette, hogy elhagyja Magyarországot. 
Drámai hangú közleményük szerint 
immár nem tudják tovább garantálni 
az alapítvány nyugodt munkáját és a 
munkatársak biztonságát az Orbán-
kormány önkényes beavatkozásai mi-
att.

Ez az ô verziójuk. Más meg úgy látja, 
hogy a társaság be van gyulladva az 
átláthatóságra épülô, hamarosan elké-
szülô Stop, Soros! törvénytôl. Akkor 
ugyanis kiderülne, hogy Soros György 
spekuláns pénzeli azokat a „civil” szer-
vezeteket, amelyek a nyílt társadalom 
nagyszerûségét hirdetik az ármány 
minden létezô eszközével. („Nyílt tár-
sadalom”: liberális eszmék elsôbbsége, 
keresztény és nemzeti hagyományok 
lejáratása, a tömeges bevándorlás ösz-
tönzése, a másság dicsôítése stb.)

Mármost a leendô Stop, Soros! tör-
vénynek speciel az lesz a célja, hogy 
átláthatóvá, követhetôvé tegyen min-
den olyan szervezetet, amely segíti az 
országba illegálisan érkezô bevándor-
lókat. Köztük a „filantróp” Soros Gyuri 
bácsi „civiljeit” is. Mi a baj ezzel?

A most sietve távozó „civil” humanis-
ták mindenesetre egyre nyomasztóbb 
politikai és jogi környezetrôl beszél-
nek. Mellébeszélnek.

RETRÓ MENET
A vesztes oldalon még mindig megy 

az átkozódás. Mindenkit átkoznak. 
Egymást is. Cifra szókinccsel megy a 
választási „elemzés”. Hogy ki tehet 
róla, ki a felelôs, ki mondjon le, ki 
maradjon és ki menjen a sunyiba… És 
legfôképpen: ki vigye mostantól a prí-
met?

Régiek és újak kelletik magukat.
Szombaton az MSZP Népi és Har-

madik Hullám Platformja (már ilyen-
jük is van) Mesterházy Attilát kérte 
fel, induljon el újra az elnöki tisztért. 
Sokat nem kellett nógatni a 2014-ben 
egyszer már padlót fogott politikust, 
vállalta. Miért is ne? (Mellette Tóth 
Bertalan, Kunhalmi Ágnes, Bródy 
Gábor, sôt állítólag Szanyi Tibor is 
ringbe száll.) Hogy izgalmas lesz-e a 
meccs? Aligha. A szocialisták egyetlen 
izgalmas kongresszusát (az elsôt) 
1989-ben rendezték, de ott is csak a 
volt állampárt frontemberei izgultak: 
sikerül-e lenyúlniuk a kádári pártva-
gyont? 

Sikerült. Azóta higgadtabbak a kong-
resszusok, már nincs miért izgulni. 
Nincs pártvagyon. Eltapsolták.

Néhány éve Balogh András, az MSZP 
elnökhelyettese a következôket írta 
övéinek: „Reális veszélye van annak, 
hogy a jövôben eljelentéktelenedünk. 
Rivalizáló csoportok vívják majd kis-
szerû és szánalmas harcukat a mind 
kisebb számban megszerezhetô or-
szággyûlési és önkormányzati helye-
kért.” Balogh szerint a 2010-es sze-
mélycserék nem voltak meggyôzôek. 
„A taszítónak tartott öregeket szürke 
fiatalok váltották, a rossz arcokat az 
arc nélküliek.” (Sok keletje nem volt a 

civilben akadémiai doktor egyetemi 
tanár szavainak. Ért is ô az ilyesmi-
hez…)

Így aztán most folytatódik a show, 
lám, már Mesterházy Attila is bemo-
sakodott… Egyik korábbi szózatából 
idézek: „Döbbenjünk rá végre, Orbán 
Viktor tudatosan szembevezeti az or-
szágot azzal az Európával, amely 
évtizede oly gálánsan befogadott ben-
nünket (…) A megbokrosodott minisz-
terelnök szembemegy a magyar em-
berek érdekeivel…”

Na, most ô jönne vissza.

KOMÁLJA A CSÜRHÉT
Mielôtt még meggondolatlanul pálcát 

törnénk az Országház bejáratánál pár 
napja fellépô agresszív, trágár, köpkö-
dô horda fölött (három idôs egyházi 
személyt molesztáltak a felbôszült elô-
emberek), nem árt, ha elolvassuk Jám-
bor András hírlapíró idevágó elemzé-
sét a Mérce.hu közéleti portálon. A 
szerzô kint volt a Kossuth téri terepen, 
sôt számos randalírozóval beszélgetett, 
mielôtt megírta az Én a csürhével 
vagyok címû szociológiai elemzését, 
az „egyházi esemény” világi elôzmé-
nyeit. A mû bemutatja az akció részt-
vevôit: egyszerû, kétkezi emberek 
alkották a rohamcsapatot, kisnyugdíja-
sok, devizahitelesek, leszázalékolt me-
lósok stb.

Csupa megfáradt, átharcolt élet. 
Olyanok –-- írja Jámbor --–, akiket 
megnyomorított, megalázott és eltapo-
sott a hatalom (nyilván a piszok Or-
bán-rezsim –-- a szerk.), nem is csoda, 
hogy elkeseredésük egy idô után 
köztiszteletben álló egyházi személyek 
szidalmazásában, leköpködésében ma-
nifesztálódott. Mi másban is?

Jámbor András messze nem ért 
egyet a Fidesz-vezetés azon kijelenté-
sével, miszerint az ellenzék által fel-
hergelt tömeg az egyházat támadta 
meg. Szerinte ez egy oltári baromság.

Nem szórakozásból mentek ki szegé-
nyek a terepre, valami eltört bennük. 
„Nem maradt más lehetôségük, mint 
így kifejezni magukat” –-- okfejt a 
szerzô, és hozzáteszi: igazából neki 
sem tetszett az attrakció, de hát meg 
kell érteni az aktivistákat.

Hogy helyrebillenjen az egyensúly, 
randalírozniuk kell egy sort, ordítva 
vesszenorbánozni, meg persze leköpni 
a parlamentbôl kilépô klérust. Ki kell 
adni a gôzt. (Itt jegyzem meg, hogy 
Jámbor András pár hónapja bejelen-
tette: amennyiben Orbán Viktorék 
kétharmaddal nyernek, kiszáll a saj-
tóból. Az is kacsa volt.)

Én biztosan a csürhével vagyok --– 
zárja írását Jámbor.

Szerintem be is vennék a csapatba.

A HÜLYE BIRKÁK ÉS A FELSÔBBRENDÛEK
Tényleg ennyire hülyék lennénk? Tényleg!
Beszélgetésre hív a Budai Liberális Klub, melynek ez a címe: Tényleg ennyire 

hülyék lennénk? Facebook-oldalukon, ezt megerôsítendô, egy csapat birka 
látható, amint egy urnához járulva leadják a szavazatukat.

Már a meghívó elején megadják az alaphangot, hogy „a felvilágosodás eszme-
világának örökösei, a ráció és a joguralom hívei” (liberálisok) meg vannak döb-
benve, hogy ki(k)re is szavaz a (birka) nép szerte Európában.

Szerintük, akik a politika porondjára lépnek és nem az ô nézeteiket vallják, az 
ô „széleskörben elfogadott normáik szerint mulatságosnak-hibbantnak tûnô 
figurák.” Meg vannak rökönyödve, hogy ezek a nem liberális (tehát hibbant) 
politikusok jelentôs társadalmi támogatottságot képesek elérni. Az eszem 
megáll, a liberalizmus lassan totalitarizmusba hajló ideológiáján kívül vannak 
más gondolatok is, vannak olyanok, akik nem értenek vele egyet?! Döbbenet.

Természetesen, ahol ilyen pártok jutnak hatalomra, azok az országok letértek 
a normalitás útjáról, mert ugye az a liberalizmus „ékköveivel” van kirakva.

De jöjjön a csúcsok csúcsa: „Szavazók tömegei hoznak érdekeikkel 
ellentétesnek látszó döntéseket.” És, aki ilyet csinál az hülye. Szerintünk is az. 
De az fel sem merül „a felvilágosodás eszmevilágának örököseiben”, hogy a 
szavazók tömegei képesek eldönteni, hogy mi áll érdekükben és ez esetleg nem 
azonos a felsôbbrendû liberális érdekekkel?

Fokozzák! „Úgy tûnik, hogy a válságban megkeseredett emberek hajlamosak 
elveszíteni józan ítélôképességûket” –-- azt nem részletezik, hogy milyen 
válságban. Tegyük fel, a migráns-válságra gondolnak, ebben az esetben ki kell 
ábrándítanunk a felvilágosodás eszmevilágának örököseit. Azok az emberek, 
akik a saját önvédelmükre szavaztak, ebben az esetben tûpontosan látják, hogy 
mi történik, ítélôképességük a maximumon. De már megint kibújik a szög a 
felsôbbrendûségtôl átitatott liberális zsákból: józan ítélôképességük csak nekik 
és a velük egyetértôknek lehet. Hiszen perspektívát az egyénnek és az ország-
nak csak a liberalizmus adhat –-- szerintük.

A beszélgetésre, amelyen majd egymás sebeit nyalogatják, búsonganak a 
nagyarányú Fidesz-gyôzelmen fölött, szociológus-szakértôt is meghívtak, aki 
majd nagy és komoly bólogatások közepette elmagyarázza: az ugye nem lehet, 
hogy egy választó –-- aki nem rájuk szavazott –-- felelôs, átgondolt döntést 
hozott, csak az, hogy megvezették, vagy egyszerûen csak hülye. Jól megtanítja 
a hallgatóságnak, hogyan ismerjék fel, ha meg akarják ôket vezetni, hogyan 
védekezzenek ha a gonosz kormány propagandájának hatására már-már letér-
nének a liberális normalitás útjáról. És erre figyelmeztessék embertársaikat is! 
Már, aki meghallgatja ôket.
Aláírás: egy „hülye birka”. Beeee…

Zelnik Bálint (Magyar Idôk)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. június 3-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

( az Edinburgh Parkkal szemben,
Watkins St.bejárat)

121 St. Georges Rd. (11-es villamos a 
Collins St.-rôl, 20-ik megálló

1 órától presbiteri gyûlés
Minden kedden de. 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. június 3-án vasárnap de. 11.30 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt 

gyermekeknek is Istentiszteletet tartunk, szeretettel 
kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsiket.

ADELAIDE (SA)
2018. június 3-án vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán este 5.30 órától BIBLIAÓRA,

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD)

2018. június 3-án vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet. 
Aspley, Észak Brisbane minden hónap 
második vasárnapján de. 11.45 órától

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára,
 748 Robinson Road Aspley. Istentisztelet után ebédelni lehet 

GOLD COAST — Mudgeeraba 
Mudgeeraba Salt templom  319 Mudgeeraba Road, 2018.
Minden hónapharmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Minden hónap elsô vasárnapján 2 órától Bibliaóra

Vallási megkülönböztetés nélkül várjuk mindazokat, akik szeretnek 
Istentiszteleten részt venni, magyar közösségbe lenni, egymással 

isnerkedni

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

Június 3-án, vasárnap, az Istentiszteleten, de. 11 órai kezdettel megemlékezünk 
a Trianoni tragédiáról a Magyar  Református Templomban.

(121 St.Georges Rd.  North Fitzroy)
Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba
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A csíksomlyói búcsú szentmiséjének szónoka idén 
elôször nem magyar nyelvterületrôl érkezett: az erdélyi 
ferencesek a híres lengyel zarándokhely, a czestochowai 

pálos kolostor házfônökét hívták meg. 
A lengyel szerzetes magyarul megtartott szentbeszédében 
az élet védelmének mindenek fölöttiségét hangsúlyozta.
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Anyák napja a Szent Erzsébet Otthonban
A Szent Erzsébet Otthon tele van 

édesanyákkal, nagyanyákkal és 
dédnagyanyákkal. Ôket ünnepelni 
jöttünk össze május 11-én ebéd után. 
A foglalkoztató nôvérek nívós mûsort 
állítottak össze. A lényeget Ramon 
Angel Jara (1852-1917) chilei püspök 
fogalmazta meg nagyon szépen:

„Van egy asszony, akiben sok van az 
Istenbôl, mert olyan mérhetetlenül 
tud szeretni, és sok van benne az 
angyalokból, mert fáradhatatlan a 
gondoskodásban.

Egy asszony, akiben ifjan is megvan 
az öregek bölcsessége, és öreg 
korában is olyan hévvel dolgozik, mint 
egy fiatal.

Egy asszony, aki ha tanulatlan 
is, bölcsnél világosabban látja az 
élet titkait, és ha mûvelt, akkor 
is tud alkalmazkodni a gyermek 
egyszerûségéhez.

Egy asszony, aki ha szegény, 

megelégszik azzal, ha szeretteit 
boldognak látja, s ha gazdag, boldogan 
adná oda minden kincsét, csak ne 
kellene elszenvednie a hálátlanság 
ütötte sebeket.

Egy asszony, aki ha lehet erôs, mégis 
megremeg egy gyermek felsíró hang-
jától, s gyengén is az oroszlán bátorsá-
gával és erejével védi övéit, ha úgy 
hoz-za a sors.

Egy asszony akit, míg él nem tudunk 
eléggé megbecsülni, mert minden 
bána-tunkat elfelejtjük mellette, de 
ha meghal mindenünket odaadnánk 
érte, hogy láthassuk egy pillanatra, 
hogy újra hallhassuk a hangját, hogy 
ölelô karjaiban menekülhessünk még 
egyszer!

Ez az asszony az édesanyánk!”

Molnár Magdi üdvözölte a megje-
lenteket, majd átadta a szót Júliának, 
aki beszámolt a „nap” történelmi 

hátterérôl. Elôször magyarul, majd 
angolul is a magyarul még nem értô 
lakók és vendégek kedvéért. A chilei 
püspök szavai után Magdi szavalta el 

Tollas Tíbor „Anyám zsoltárt énekel” 
címû versét. Ezt Júlia követte egy 
angol verssel: „Mother’s love”, ami 
után Kata adta elô Pákolitz István 
„Anyámnak” címû versét. Kázmér 
Laci „Nagyanyámhoz” címû saját 
versét mondta el, majd a tíz nap 
pihenôre beköltözött Gyöngyi néni 
szavalta az „Anyám imája” címû 
verset.  Júlia jött „If I could give you 
diamonds” c. angol verssel, majd 
Babi néni varázsolt könnyeket a saját 
és a hallgatóság szemébe Reviczky 
Gyula „Imakönyvem” címû versével. 
Prekop Hanna Kaffka Margit „Petike 
jár” címû versét szavalta el, majd Ági 
„Este” címû versét adta elô, Eszter 
pedig József Attila „Mama” c, versét 
tolmácsolta.  Éva édesanyákról szóló 
dalai és egy máltai lakó angol éneke 
után Magdi fejezte be a megemlé-
kezést a következô verssel:

„Nehéz dolog anyának lenni, 
Hisz mint Ô, nem szeret úgy senki. 
Rajongnak bár sokan érted, 
De csak édesanyád ért meg téged, 
Te érted küzd, te érted fárad, 
Ha meg is bántod jó Anyádat, 
Ô mindig megbocsájt néked! 
Hibát is csak egyet követ el, 
Hogy meghal, és itt hagy téged!”

Finom sütemények, gyümölcslé és 
gazdag tombola fejezte be a meg-
emlékezést. A lakók és a vendégek 
még hosszú ideig együtt maradtak, 
barátságos beszélgetésre. A jó Isten 
éltesse és tartsa jó egészségben az 
édesanyákat, nagymamákat és déd-
nagymamákat! Az Otthonban, a Kár-
pát-medencében és a Föld minden 
részén.      

(SM 11)



Magyarországi tartózkodá-
som alatt szerzett tapasztala-
tokról, élményekrôl és vég-
zett munkámról küldöm to-
vábbi beszámolómat.

Május 7. – Magyarország Barátai 
Konferencián találkoztam ifj. Koszo-
rús Ferenccel, a több mint 100 éves 
múltú Amerikai Magyar Szövetség 
elnökével, aki felhívta figyelmem és 
meghívott édesapja Koszorús Fe-
renc m. kir. vezérkari ezredes „Pán-
célosok az életért” címû történelmi 
dokumentumkötetének megjelenésé-
re, ami az Erzsébevárosi Zsidó Törté-
neti Tárban kerül bemutatásra.

Természetesen megragadtam a le-
hetŒséget és feleségemmel együtt 
résztvettünk a kötet megjelenésének 
bemutatóján. Annál is inkább, mert 
már évtizedek óta ismerem – ifj. 
Koszorús Ferenc feltáró tevékeny-
sége révén –, édesapja Koszorús Fe-
renc hŒsies tevékenységét e vészter-
hes napokban. 

MibŒl állt elŒ e történelmi jelentŒ-
ségû embermentŒ tevékenység? 

1944. március 19-én a német csapa-
tok megszállták Magyarországot. Ezt 
követŒen az általuk preferált új kor-
mány lépett életbe, amely lehetŒséget 
nyújtott, a vidéki zsidóság után, a 
nagy létszámú budapesti zsidóság 
összegyûjtésére és ún. munkatáborok-
ba szállítására Németországba, ami 
igazából a haláltáborokba való depor-
tálással végzŒdött. Ennek érdekében 
nagy létszámú csendŒr alalkulatokat 
rendeltek Budapestre, hogy Adolf 
Eichmann német megbízott utasítása 
szerint hajtsák végre a feladatot.

Koszorús Ferenc vezérkari ezredes 
az Esztergomban állomásozó 1. Pán-
célos Hadosztály parancsnoka, Hor-
thy Miklós kormányzó közvetített 
utasítására – Lázár Károly altábor-
nagy a kormányzói testŒrség parancs-
noka által –, körbefogta egységével a 
fŒvárost és ezzel érvényt szerzett a 
kormányzói parancsnak, hogy a csen-
dŒrség hagyja el Budapest területét, 
ami megtörtént. A csendŒrség nélkül 
nem volt olyan erŒ amely végrehajt-
hatta volna a német megbízott, Adolf 
Eichmann által kitervelt deportálá-
sokat.

A 2. világháborút követŒen a zsidó 
holokausztot számonkérŒ izraeli bíró-
ságon Adolf Eichmann a magyaror-
szági deportálások német szervezŒje 
– akit Argentinában izraeli komman-
dók fogtak el –, mondta a követke-
zŒket: „Horthy és a magyar katonák 
akciója volt a Hitler által megszállt 
Európában az egyetlen eset, ahol egy 
Németországgal szövetséges ország 
reguláris hadseregét arra használták 
fel, hogy megmentsék a zsidókat. 
Ilyesmit képtelenségnek tartottam; 
azt hittem, téves jelentésrŒl van szó, 
vagy álmodom – de néhány héttel 
késŒbb Lakatos Géza kitiltott engem 
Magyarországról”. (Lakatos Géza volt 
az utolsó Horthy által is elfogadott 
magyar miniszterelnök, – aki Auszt-
ráliába emigrált rokonsága révén 
Adelaide városának temetŒjében 
alussza örök álmát.) 

Visszatérve a könyvbemutató ese-
ményére, szép számban gyûltek össze 
az érdeklŒdŒk, akik közül csak néhá-
nyat ismertem Amerikából: Fülöp 
László és Ludányi András profesz-
szorokat, és persze ifj. Koszorús 

Ferencet. Magyarországról Csóti 
Györgyöt, aki egyidŒben a Külügyi 
bizottság illetve a Nemzeti összetar-
tozás bizottságnak is tagja volt. A kö-
tet, közremûködŒ szemtanúk vissza-
emlékezéseivel alátámasztva, a Ko-
szorús Ferenc Emlékbizottság jelen-
tette meg, Hantó Zsuzsa és Szekér 
Nóra szerkesztésében. A kiadást szá-
mos intézmény támogatta: a Civil 
Alap-2014, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a The American Hungarian Federa-
tion, a VTCD Videoton Kompaktle-
mez-gyártó Kft., a Karc FM  és az 
Echo TV. – Készült a Gyomai Kner 
Nyomda Zrt.-ben. A kötet mellé egy 
kompaktlemezt is csatoltak.

A bemutatót levezetŒ két zsidó pro-
fesszor szavait és értékelését nehezen 
lehetett megérteni a rossz technikai 
eszközök miatt. A hozzászólások és a 
kialakult beszélgetés fŒ témájaként v. 
Horthy Miklós Magyarország kor-
mányzójának megítélése, történelmi 
szerepének méltatása került teríték-
re, akirŒl különbözŒ vélekedések 
alakultak, hogy antiszemita, háborús 
bûnös, Hitler utolsó szövetségse volt 
stb. Sok minden elhagzott pró és 
kontra, de a többség úgy vélekedett, 
hogy az akkori idŒk történéseit elitélŒ 
vélemények méltánytalanok Horthy-
ra és Magyarországra vonatkozólag.

Én is felszólaltam, és elmondtam, 
hogy a Csoóri Sándor vezette Ma-
gyarok Világszövetsége elnökségi 
tagjaként nemzetközi fórumokon: 
ENSZ, EBESZ stb. felszólaltam az 
elhatárolt területeken élŒ Œshonos 
magyar kisebbséget ért sérelmek 
ismertetésével. A szlovák, román, 
szerb, ukrán utódállamok részérŒl 
sokszor úgy védekeztek, úgy vágtak 
vissza, hogy mindez Horthy náci-
világának siralma, nem tudunk bele-
nyugodni a trianoni állapotokba és 
Hitler utolsó szövetségeseként a holo-
kauszt támogatásával, bûnös nemzet 
vagyunk, jobb lessz ha hallgatok.

Hát nem hallgattam. Feltártam, 
hogy a 2. Világháború után országaik 
vezetŒit bíróság elé állították, egytŒl 
egyig elítélték, sŒt legtöbbjét kivégez-
ték. Horthyval szemben egyik gyŒz-
tes nagyhatalom sem emelt vádat. 
Nürnbergben a nemzetközi báborús 
bŒnösöket vizsgáló bíróságon Horthy 
Miklóst csak tanuként hallgatták 
meg. Érdekes, hogy a németek utolsó 
csatlósaként az amerikai hadsereg 
szabadította ki Horthyt a németek 
házi ŒrizetébŒl. – Megtapsoltak, jónak 
itélték érvelésemet.

Végeredményként olyan egybe-
hangzó határozat született, hogy mind 
a zsidó, mind a magyar szervezetek, 
intézmények közös erŒvel arra töre-
kedjenek, hogy Horthy Miklósról és 
Magyarországról ez a rosszindulatú, 
a valóságtól eltérŒ megbélyegzés 
háruljon el, és derüljön ki az igazság! 
Abban az idŒben a Hitler által meg-
szállt országok közül Horthy Magyar-
országa volt az, ahol megvédték és 
befogadták a környezŒ országokból 
menekülŒ zsídókat. Az, hogy 1944. 
október 15. után – Horthy prokla-
mációját követŒen –, más világ jött 
Magyarországra az nem vonatkoztat-
ható Horthy Miklósra és az egyete-
mes magyarságra.

Május 8. A Magyar Emlékekért a 
Világban Közhasznú Egyesület elnöke 
Messik Miklós meghívására részt-
vettünk a Bethlen Gábor AlapkezelŒ 

budai székházában rendezett elŒadá-
son, ahol Dr. Tóth Csaba László a 
Magyar Nemzeti Múzeum fŒmunka-
társa ismertette a Katalónia és Ara-
gónia története magyar vonatkozásait, 
amik visszanyúlnak a magyar hon-
foglalás és kalandozások, valamint 
kereszténységünk felvételének korá-
hoz, amikor Szilveszter pápa uralko-
dott. Töle kapta Szent István a koro-
nát 1000-ben és Katalónai is abban 
idŒben kapott támogatást a pápától az 
arabok megszállásának felszámolásá-
hoz, függetlenségük kivívásához és 
keresztény állammá alakulásához. 

Már ebbŒl az idŒbŒl vannak magyar 
katalán és aragon kapcsolatok. Ez 
kibŒvült IV. Béla királyunk Jolanta 
féltestvérével, aki mint Katalónia és 
Aragónia uralkodója feleségeként a 
térség történelmére maradandó ma-
gyar nyomot hagyott, amit a mai 
napig Œriznek és évente emlékeznek 
Jolanta emlékére. Az est házigazdáj a 
Dr. Lovag Lea volt, akit az egyesület 
elnökével együtt, még a Magyarok 
Világszövetségében betöltött elnök-
ségi tagságom idejébŒl, az 1990-es 
évekbŒl, baráti kapcsolatok fûznek. 
Ennek szellemében, kiemelt szere-
tettel fogadtak az elŒadáson. 

Május 9. Meglátogattuk a Pano-
rama Világklub Thököly úti , OKISZ 
székházban mûködŒ központi irodáját, 
hogy rendezzük a VIII. Magyar Világ-
találkozó rendezvényeinek jegyeit és 
elŒadásommal kapcsolatos részlete-
ket. MegtisztelŒ szeretettel fogadtak, 
és a Világtalálkozó Díszünnepségére, 
a Stefánia Palota színháztermében, 
tiszteletjeggyel láttak el bennünket. 
Aznap operálták szívmûtéttel Dr. 
Tanka Lászlót, a Panorama Világ-
klub alapító elnökét a Világtalálkozó 
fŒrendezŒjét. Még ott értesültünk 
róla, hogy a mûtét sikeres volt, de 
még hetekig fog felügyelet alatt lába-
dozni.

Május 11–12. Több mint négy 
órás utazás a MÁV Intercity vonatá-
val Kisvárdára érkeztünk, ahol Nick 
Ferenc, a Falvak Kulturájáért Ala-
pítván kuratóriumi elnöke, várt ránk 
és vitt el gépkocsiján a négyhatár – 
Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, 
Románia –, szomszédságában Ara-
nyosapátiban lévŒ székhelyükre Ara-
nyosszígetre, a VIII. Magyar Világ-
találkozó megnyítójára, „A magyar 
vidék napja” felemelŒ eseményére. 
Több mint negyedezdernyien vettek 
részt a Szabolcs Szatmár Bereg Me-
gye régiója környékbeli települései-
nek érdeklŒdŒ résztvevŒi a meghívott 
vendégek és elŒadók által nyújtott 
gazdag programon.

A megyei lap „Tettre kész a magyar 
vidék” címmel hívta fel a figyelmet 
az eseményre, és „Semmi sem gyü-
mölcsözŒbb az összefogásnál” címmel 
összegezte a programokat. A Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány küldetésében 
fogalmazta meg a hátrányos helyzetû 
települések életminŒségének fejlesz-
tését. 

Nick Ferenc kuratóriumi elnök, és 
Joó Géza a Panoráma Világklub alel-
nöke rendezŒi köszöntŒjét követŒen 
Szabolcs Szatmár Bereg Megye hely-
zetét, fejlesztési feladatait és eredmé-
nyeit, valamint az uniós tervidŒszak 
lehetŒségeit foglalta össze elŒadásá-
ban Seszták Oszkár a Megyei Köz-
gyûlés elnöke. 

A településen élŒk biztonsága köz-
vetlenül hat az életminŒségre, ennek 
harminc éves tapasztalatait ismer-
tette Dévai Tibor Aranyosapáti Pol-
gárŒr Egyesület elnöke, aki felaján-
lotta a településeknek a polgárŒrök 
felkészítését és vizsgáztatását. 

A témához kapcsolódóan az auszt-
ráliai helyzet feltárására kértek fel. 
Ismertettem, hogy a szigetország na-
gyobb mint Európa, akkora farmok, 
gazdaságok vannak mint Magyaror-
szágon a megyék, ezen belül magyar 
falvakhoz hasonló települések nincse-
nek, csak kisebb nagyobb városok, 
ahol pubok (kocsmák), bankok, szállo-
dák, postahivatal, rendŒrség, törvény-
szék, töltŒállomások és garázsok, 
mûszaki javító mûhelyek, múzeumok, 
kulturházak, bevásárló- és rendez-
vény-központok vannak. A gazdák ér-
dekközösségekbe, szövetkezetekbe 
vannak szervezŒdve termékeik árá-
nak megszabására, és azok exportja 
valamint helyi forgalmazása érdeké-
ben. Ismertettem a „Százak Tanácsá-
nak” egyik javaslatát, amely a II. 
világháború elŒtti „Hangya Szövet-
kezetek” 21. századi bevezethetŒ-
ségéhez kapcsolódik, amely a gazdák 
termékeinek forgalmazását szolgál-
tathatná magyar keresztény szellemi 
értékek érvényesítésével. 

Dr. Dupka György (Ungvár, Uk-
rajna) Magyar MûvelŒdési Központ 
igazgatója, a Magyar Kultúra Lovagja 
szomorúan elemezte a kárpátaljai 
magyar közösség, benne a falvak 
helyzetét. A népességcsökkenés, az 
Œshonos kisebbség szerzett jogai álla-
mi korlátozása mellett szinte egyetlen 
pozitív tényként említette a magyar 
kormány által támogatott – jellemzŒ-
en a mezŒgazdagságban dolgozó ma-
gyar nemzetiségieket támogató – 
Egán Ede vállalkozás-fejlesztési prog-
ramot. Megemlítette, az ausztráliai 
magyarok anyagi támogatását is, – 
ami rajtam keresztül jutott Kárpát-
aljára. E támogatások folytán ilyen 
intézmények manapság is mûködnek. 

A külföldi tapasztalatokat a skandi-
náv kistelepülések jelenét bemutató 
Kovács Ferenc (Osló, Norvégia), a 
Magyar Kultúra Lovagja elŒadása 
zárta. Az elŒadó szólt az interneten 
követhetŒ „állatgondozásról”, a föld-
mûveléssel és az állatokkal kapcsola-
tos norvég jogszabályokról. Részlete-
sen ismertette a kapszulában élŒ 
tehenek távirányított etetését és tej-
termelését. 

A magyarországi jó gyakorlatokról 
szóló elŒadásokat Herczeg Péter 
Beregi Keresztszem Egyesület elnöke 
nyitotta meg, aki a falvakban folyó 
értékŒrzés és közösségépítés fontos-
ságát hangsúlyozta. 

Dr. Szabó Zoltán Túrkeve nyugal-
mazott polgármestere, állatorvos, az 
Egyetemes Kultúra Lovagja, a falvak 
állatállományának csökkenésérŒl, a 
települések nemzetközi kapcsolatai-
nak és együttmûködésének fontossá-
gáról szólt. A városában számos élet-
minŒség-fejlesztŒ beruházás – többek 
között fürdŒ, vágópont, Hangyaszö-
vetkezethez kapcsolható bolt – való-
sult meg. Haklik Gábor vásárosna-
ményi mérnöki iroda vezetŒje a 
fiatalok és a fejlesztések mérnöki 
támogatásáról oldaláról foglalta össze 
gondolatait. 

Az egybegyülteket a térség ország-
gyûlési képviselŒje Tilki Attila is 
köszöntötte, aki különösen a határon 
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túli magyarok érdekében sürgetett 
gyors és nemzetmentŒ változásokat, 
tevékenységet.

A idŒ korlátozottsága miatt több 
hozzászóló csak írásban adhatta le 
hozzászólását, amelyet a Kultúra Lo-
vagrendje évkönyve ad majd közzé. 
Nick Ferenc kuratóriumi elnök sze-
rint ebben olvashatunk a nemzetegye-
sítŒ civilekrŒl. Itt ismerhetjük majd 
meg a gemenci példákat, és Kovács-
vágást, mint „mintatelepülést”. Olvas-
hatunk a biztonsági környezet ver-
senyképességre gyakorolt hatásáról, 
a rendŒrség és a polgárŒrség együtt-
mûködésérŒl, valamint a falvak jövŒ-
jét segítŒ a Civil Információs Cent-
rum fontosságról, és a vallásosság 
közösségformáló szerepérŒl. 

A program színes, értékteremtŒ 
protokoll rendezvénnyel folytatódott. 
Pappné Széles Timea (Ilk) énekét 
követŒen Rácz Endre (Sárrétudvari) 
mondta el saját versét, amelyet 
Szeôcs Bálint (Mátészalka) tanuló 
szavalatának tapsolhatott a parkolóba 
átvonult közönség. 

A FelsŒ Tisza Völgye Vidékfejlesz-
tési Egyesület és a Falvak Kultúrá-
jáért Alapítvány által adományozott 
FelsŒ Tisza MinŒségi Védjegyet Sán-
tha Miklós és felesége közösségépítŒ 
és bábozó, valamint a kárpátaljai 
Péterfa és a bodrogközi Borsi Rákó-
czi kultuszt ápoló tevékenysége érde-
melte ki, akiknek Tóth László a Ma-
gyar Kultúra Lovagja tárogatón elŒ-
adott Rákóczi indulóval köszönte meg 
az önzetlen munkát.

Kovács Lászlóné versét követŒen 
tisztelendŒ Kocsis István görögkato-
likus lelkész felszentelte az aranyos-
szigeti „nemzet otthonának”  újabb 
szimbólumát az „Országzászlót”, amit 
a I. világháború befejezésének cen-
tenáriuma alkalmából állított az ala-
pítvány. Kézzelfogva testvéreinkkel 
Sárrétudvari Alapítvány Népdalköre 
dalai fogták csokorba a polgárŒrök 
fogadalomtételét, amelynek zárása-
ként az alapítók elismeréseket vehet-
tek át.

A falusi vendéglátáshoz illŒ ebéd 
fŒételként a „babgulyás” feltálalásá-
hoz Demeter Tivadar zenekara biz-
tosította a kellemes hangulatot. 

Az aranyosszigeti program a kiál-
lított hímzések mellett magyar nótá-
zással, mint hungarikummal ért vé-
get. A nótabemutatón a legifjabb 
korosztályt az óvodás Bodnár Fanni 
és Lôrinczi Lili képviselte. A nyolc-
van évet átölelŒ bemutatkozók között 
láthattuk IlkrŒl Pappné Széles Time-
át, Kisvárdáról Bodnár Istvánnét és 
Szilvási Mihálynét, Pálházáról Tóth 
Lászlót. Csoportként vett részt a 
programon a Borsiból érkezett II. 
Rákóczi Ferenc Polgári Társaság 
dalárdája, a Barabás Dalkör és négy 
a szólóénekes mellett a Kézfogás 
Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapít-
vány Népdalos Csoportja, valamint a 
Sárrétudvari Nótakör Egyesület.

AranyosszigetrŒl mindenki jó han-
gulatban távozott, az est során a Sár-
rétudvariból érkezŒ énekesek megtöl-
tötték a vámosatyai mûvelŒdési há-
zat, amely a kellemes kikapcsolódás 
mellett hozzájárult a falu népdalköre 
kapcsolatának gazdagításához. 

Másnap reggel feleségemmel, ismét 
Kisvárdáról indultunk vissza Buda-
pestre.

Folytatása jön a jövŒ heti számban.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. ifj. Hans Holbein, 2. Roald 
Amundsen, 19003 és 1906 között, 3. 
Festôk, Építészek, Szobrászok, Egyéb 
Komédiások, 4. Iráné, 5. Boldoggá 
vagy szentté avatási perben az ava-
tandó személy hibáit, bûneit felsoroló, 
ôt támadó személy, „az ördög ügyvéd-
je”, 6. A katonai küldöncöt, 7. Kocsi 
és lóversenyek céljára épült stadion, 
8. Spórákkal, 9. Valamely bajt, szeren-
csétlenséget megjövendelô, késôbb 
be is teljesedô jóslatot, 10. Kallódó 
emberek.

E heti kérdéseink:
1. Mi is az a szélrózsa?
2. Ki szerezte az elsô magyar atlé-

tikai olimpiai aranyérmet?
3. Melyikfrancia drámában szerepel a 

híres Orr-monológ?
4. Melyik a legnagyobb olvadáspontú 

fém?
5. Mit jel. magyarul, sztenográfia?
6. Hogyan nevezik a lagúnát elzáró 

keskeny gátat, turzást ?
7. Kik voltak az igricek?
8. Mi Norvégia norvég neve?
9. Mit nev. pitavalnak?
10. Mi a magyar neve a gladiólusznak?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják

Ôsszeböngészte B. L.

NA NE...
Két haver beszélget a kocsmában:
--- Te, mondd már, mi a csuda az a 

szonda?
--- Az egy olyan, hogy ha rálehelsz, 

megmondja, hogy túl sokat ittál.
--- Na, akkor én pont azzal éltem 

házasságban négy évig!
* * *

Írországból felszáll a repülôgép, 150 
(ír) utassal a fedélzetén. Egy órával 
felszállás után az egyik utaskísérô be-
jelenti:

---- Kedves utasaink! Sajnos egy lo-
gisztikai hiba miatt kevesebb ételt 
kaptunk, így csak 40 ebédet tudunk 
felszolgálni. Aki önként lemond az 
ételrôl, annak ingyen italt adunk a 
hátralevô 5 órában!

Eltelik egy újabb óra, ismét az 
utaskísérô:

---- Kedves utasaink! Aki mégis meg-
gondolta volna magát az ebéddel kap-
csolatban, kérjük jelezze! Még 40 adag 
rendelkezésre áll...

* * *
Hogyan lehetséges az, hogy a kocsma 

csak 10 percre van a lakásomtól, de a 
lakásom két órára a kocsmától?

* * *
Mi volt a rövidlátó turista utolsó mon-

data egy erdélyi erdôben tett túrán?
---- Mondja, maga mindig bundában 

szedi a málnát?
* * *

Móricka énekóráról kikéreckedik a 
wc-re ,elkezd dohányozni ... leesik a 
cigicsikk a padlóra és felgyullad a wc.

Rohan be a terembe:
--- Tanárnéni, ég a wc!
Erre a tanárnô:
---  Móricka itt énekóra van!
Mire Móricka újra:
--- De hát ég a wc!
A tanárnô hozzáteszi:
---- Énekórán csak énekelve beszé-

lünk!
Móricka:
--- Hát jó: subi-dubi, ég a budi!

* * *
--- Pistike, látom tetszik neked ez a 

szánkó, de miért nem adod oda a 
kistestvérednek is? 

--- kérdi a papa.
--- Már hogyne adnám oda. Felfelé 

mindig ô viszi.
* * *

--- Mi az abszolút vallási ellentmon-
dás?

--- ??? 
--- Menny a pokolba!

* * *

Egyperces tudomány

A lánglelkû pápa nélkül 
nem verték volna ki a 

muszlim hódítókat
Négyszázhét éve született Benedetto 

Odescalchi herceg, aki a 17. század 
legjelentôsebb egyházfejedelmeként 
pénzt és energiát nem sajnálva, in-
tenzív diplomáciai munkával hozta 
tetô alá azt a keresztény szövetséget, 
amely véres harcok árán kiverte az 
oszmán hódítókat a Magyar Királyság 
területérôl. A másfél évszázados hó-
doltság felszámolásában hervadhatat-
lan érdemeket szerzett XI. Ince pápát 
ezért a tettéért méltán illették a „Ma-
gyarország megmentôje” címmel.

A Napkirály ellenkezése dacára pá-
pává választják a „szegények atyját”
XI. Ince pápa egy igen elôkelô és 

gazdag fôrangú család sarjaként, Be-
nedetto Odescalchi néven látta meg 
a napvilágot 1611. május 16-án, az itá-
liai Comóban. Az ifjú Odescalchi szel-
lemiségére életre szóló hatást gyako-
roltak a jezsuiták, akiknél nevelkedett.

Nápolyban, illetve Rómában jogi és 
teológiai tanulmányokat folytatott, 
majd pappá szentelése után VIII. 
Orbán pápa pontifikátusa alatt 
(1623 és 1644 között) egyházkor-
mányzati szolgálatába lépett.

A rendkívül tehetséges, szerény és 

török történelemben csak „El Fatih”, 
azaz a hódítóként emlegetett uralkodó 
1453-ban bevette Konstantinápolyt, 
végleg felszámolva ezzel a Bizánci 
Császárságot.

A szultán Konstantinápolyt tette meg 
a formálódó Oszmán Birodalom új fô-
városának Isztambul néven. II. Meh-
med további európai hódításaira Hu-
nyadi János magyar kormányzó 
tett pontot 1456-ban, amikor a világ-
raszóló nándorfehérvári gyôzelemmel 
tönkreverte a szultán seregét, és ezzel 
fél évszázadra elvette a Porta kedvét 
az újabb európai kalandoktól.
Szulejmán, az iszlám kalifája szent 

háborút hirdet Magyarország ellen 
Hunyadi Mátyás 1490-ben bekövet-
kezett halála után azonban a Magyar 
Királyság védelmi ereje végzetesen 
meggyengült. II. Ulászló magyar ki-
rály (uralkodott 1490 és 1516 között) 
nagy szerencséjére azonban az 1512-
ben trónra lépett I. (Yavuz) Szelim 
szultán a Közel-Keleten és Észak-
Afrikában folytatott hódító hadjárato-
kat.

Az Oszmán Birodalom Szelim uralko-
dása alatt vált világhatalommá, és a 
török uralkodók sorában ô volt az elsô, 
aki az egyiptomi mameluk szultánság 
legyôzése után, 1517-ben felvette az 
iszlám kalifája címet. Fia, az 1520 
szeptemberében trónra lépett I. (Ka-
núni) Szulejmán apja politikájával 
szakítva, ismét Európa felé fordult.

Szulejmán szultán legfôbb külpoliti-
kai célja a Habsburg-hatalom megtö-
rése és Bécs elfoglalása volt, e törek-
vésének azonban útjában állt a Magyar 
Királyság. Miután Szulejmánnak ku-
darcba fulladtak azok a diplomáciai 
manôverei, hogy II. Lajos magyar 
királyt szövetségesének nyerje meg a 
Habsburg-ellenes terveihez, taktikát 
váltva hódító hadjáratokba kezdett a 
magyar területek ellen.

1521-ben bevette Nándorfehérvárt, 
öt évvel késôbb, 1526. augusztus 29-én 
a mohácsi csatában pedig végzetes 
csapást mért a középkori Magyar Ki-
rályságra.

Szulejmán –-- aki, mint az iszlám ka-
lifája, valamennyi magyarországi 
hadjáratát dzsihádként, azaz szent 
háborúként hirdetett meg –-- összesen 
hat hadjáratot vezetett Magyarország 
ellen. Uralkodása idején szakadt há-
rom részre az ország, illetve rendez-
kedett be másfél évszázadra az osz-
mán hatalom Magyarországon.

Hanyatlóban a félhold, lejáróban 
a nagy hódító szultánok kora

Az Európa altestébe befészkelôdött 
oszmán uralom felszámolására elôször 
a 16. század végén történt összeurópai, 
nemzetközi összefogáson alapuló kí-
sérlet.

Az 1593 és 1606 között váltakozó si-
kerrel zajló tizenöt éves háború csatá-
rozásaiban II. Rudolf német-római 
császár és magyar király birodalmi 
hadain kívül magyar, erdélyi, cseh, 
havasalföldi csapatok, továbbá szerb 
és bolgár felkelôk, valamint a pápai 
állam mellett még perzsa seregek is 
hadba szálltak az Oszmán Birodalom 
ellen. A kezdeti keresztény sikerek 
után azonban a nagy hadjáratot lezáró 
1606-os bécsi békével lényegében 
helyreállt az eredeti állapot; a muszlim 
hódítóktól gyakorlatilag semmit sem 
sikerült visszafoglalni. 

(Folytatjuk)

--- Jean, hozza be a baltát!
--- Minek uram?
--- Embert akarok faragni magából!

* * *
--- Uram! Mi a közös önben és a 

feleségében?
--- Egy napon házasodtunk...

* * *
A legfrappánsabb ügyfélkezelés díját 

valószínûleg az ausztrál Qantas Airli-
nes jegykezelônôje érdemelné ki az 
alábbi megoldásával:

Egy Qantas járat kimaradt Sydney 
repülôterén, mivel a légitársaság Boe-
ing 767-es utasszállító gépe meghibá-
sodott. Az utasokat gyorsan megpró-
bálták más járatokra áttenni, a fôsze-
replô hölgy elôtt is hatalmas, türel-
metlen utasokból álló sor kígyózott. 
Ekkor egy ingerült utas elôretört a 
sorban, lecsapta a jegyét a pultra, és 
felcsattant:

–-- Egy jegyet kérek a legközelebbi 
gépre, és ajánlom, hogy elsô osztályra 
adják!

A hölgy türelmesen válaszolt:
–-- Sajnálom, uram! Boldogan segítek 

Önnek, de elôbb az itt sorban álló 
embereket kell elintéznem.

Az utast ez persze nem hatotta meg, 
hangosan, hogy mindenki hallja a sor-
ban, megkérdezte:

–-- Hölgyem, tudja maga, hogy én ki 
vagyok?!

A nô elmosolyodott, majd gondolko-
dás nélkül a hangosbeszélô mikrofonja 
után nyúlt, és beleszólt:

–-- Figyelem! –-- kezdte, és a hangja 
visszhangzott a terminál egész terü-
letén. –-- A 14-es kapunál van egy 
kedves utasunk, aki nem tudja, kicso-
da is ô. Ha bárki segíteni tud személy-
azonossága megállapításában, kérjük 
fáradjon a 14-es kapuhoz!

A sorban álló utasok hisztérikus rö-
högése közepette a dühös utas a fogait 
vicsorgatva odavetette:

–-- Kapja be!
A nô ezen sem ütközött meg, hanem 

mosolyogva válaszolt:
–-- Sajnálom uram, de ehhez is sorba 

kell állnia!
* * *

--- Mit tennél ha elôtted lenne egy 
oroszlán, mögötted egy jaguár, és a 
puskádban már csak egy golyó van?

--- Lelövöm az oroszlánt, majd 
beszállok a Jaguárba és hazamegyek.

szorgalmas Odesacalchira hamarosan 
felfigyeltek egyházi elöljárói.

Szolgálatai elismeréseként X. Ince 
pápa példátlanul fiatalon, 35 éves ko-
rában bíborossá nevezte ki Benedetto 
Odescalchit.

Egyik elsô bíborosi missziójaként, 
mint pápai legátus, a Szentatya meg-
bízásából Ferrarában sikeresen fel-
számolta az éhínséget. Az éhezôket 
bôségesen segítette a saját vagyonából 
is. E kegyes tette miatt ezért az egy-
szerû emberek mint a „szegények aty-
ját” emlegették a kortársaival szem-
ben mindenfajta fellengzôs pompát 
mellôzô fiatal bíborost. 1650-ben a 
Szentszék Novara püspökének nevezte 
ki az ekkor 39 éves Odescalchi bíbo-
rost, aki –-- megromlott egészsége 
miatt ---, 1656-ban visszatért Rómába. 
A pápai trónon mindössze két évig ült 
IX. Kelemen váratlan halála után az 
1669-ben összeült pápaválasztó konk-
lávé támogatta volna Benedetto Ode-
schalchi pápává választását, ám a 
nagyhatalmú francia király, XIV. 
Lajos durva közbeavatkozása ekkor 
még meghátrálásra kényszerítette a 
bíborosokat. Alig hét évvel késôbb 
ismét összeült a bíborosi testület, 
ugyanis X. Kelemen, a római katoli-
kus egyház 239. pápája 1676. július 
22-én elhunyt. A francia udvar ez 
alaklommal is igyekezett megakadá-
lyozni, hogy a rendkívül népszerû, ám 
XIV. Lajos politikai törekvéseire ve-
szélyesnek tartott Odescalchi bíborost 
ültessék Szent Péter trónjára, de most 
nem jártak sikerrel, mert a franciák 
intrikái ellenére a konklávé szep-
tember 23-án nagy többséggel a „sze-
gények atyját” választotta pápává, aki 
az elôdje iránti tiszteletbôl a XI. Ince 
nevet vette fel.
Az oszmán hódítók kiûzését tekin-

tette legfôbb küldetésének
XI. Ince a trónra lépése után radikális 

reformokat vezetett be a vatikáni ad-
minisztráció átalakítására, a korrupció 
és a nepotizmus, azaz a magas rangú 
egyházi tisztségek bennfentes osztoga-
tásának felszámolására. A pápa a hité-
let megreformálása mellett az Oszmán 
Birodalom európai hódításainak fel-
számolását, és a muszlim hódítók kon-
tinensrôl történô kiszorítását tekin-
tette legfôbb küldetésének.

Ebbéli törekvéseiben azonban ko-
moly akadályt jelentett számára XIV. 
Lajos, a „Napkirály”, aki a 17. század 
második felében a Habsburg Biroda-
lom ellen vezetett hadjárataival szinte 
reménytelen vállalkozássá tette a tö-
rökök kiûzését célzó európai összefo-
gás tetô alá hozását.

Pedig az oszmán hatalom már a 14. 
században megvetette lábát Európá-
ban a Balkánon.

1371-ben a törökök kezére került Ma-
cedónia és a Bolgár Királyság, az 
1389-es rigómezei ütközetben pedig 
legyôzték és felszámolták a középkori 
Szerb Királyságot, valamint megszáll-
ták Albániát.

Luxemburgi Zsigmond magyar 
király és német-római császár tett 
elôször komoly kísérletet a Balkánon 
berendezkedô oszmán hatalom felszá-
molására, ám az 1396-ban Nikápoly 
mellett lezajlott nagy csatában I. 
Bajazid szultán hadai tönkreverték 
Zsigmond seregét.

A törökök európai irányú terjeszke-
désben II. Mehmed szultán trónra 
lépése jelentett újabb fordulópontot. A 

Szilikon



05:25 Kulturális Híradó
05:50 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:15 Gasztroangyal  Mold-

va II. Marcsi kulturális-
gasztronómiai utazása foly-
tatódik. Nem csupán a 
csángók ételeit kóstolja 
meg, de bemutatja, miként 
ôrzik hagyományaika.
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:45 Isten kezében
09:15 Unitárius magazin
09:50 Magyar Krónika
Ludovika
10:20 Nagyok
Jánoskúti Márta
10:55 Angol nyelvû hírek
11:15 Emberek a havason 

(1941)   Magyar filmdráma  
(ff.)  Szereplôk: Görbe János 
(Gergely), Szellay Alice 
(Anna), Ferenczi Péter 
(Gergô), Bihari József (Üdô 
Márton),  Erdei Csutak Ger-
gô székely favágó családos-
tul felköltözik a havasokba, 
mert a fakitermelésnél úgy 
tûnik - végre jól fog keresni. 
A fakitermelést szervezô 
vállalkozónakmegtetszik  
Anna, Gergô szép felesége, 
és míg a férje dolgozik, meg-
próbálja megkörnyékezni. 
A film 1942-ben Velencében 
mûvészeti díjat nyert.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkor
13:45 Ízôrzôk (2016)   Dus-

nok Bács-Kiskun megyében, 
a Duna közelében fekvô 
Dusnok községben jártunk.
14:20 Öt kontinens
14:50 Család-barát
16:25 Roma Magazin
17:00 Domovina
17:30 Hazai érték  Ízôrzôk 
Mencshely a Balaton-fel-

vidék északi határán fekvô 
község. Adásunkban a helyi 
ételekkel ismerkedhetnek 
meg a nézôk.
18:00 Hazai érték  Gaszt-

roangyal SzatymazMarcsi  
az egyik nyári gyümölcs, a 
barack egyik lelôhelyére, 
Szatymazra látogat. 
19:00 NEMZETI ÖSSZE-

TARTOZÁS NAPJA Fohász 
a déli végeken - Portréfilm 
Bogdán József papköltôrôl 
19:25 Hazai érték
Hazajáró  Karancsvidék
Nógrád és Gömör 
20:00 Hogy volt?!
Keresztes Ildikó
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül   Az élet sója
22:30 NEMZETI ÖSSZE-

TARTOZÁS NAPJA Bús 
düledékeiden (2005)  Uta-
zásra hívják a nézôket Ván-
dor Attila és alkotótársai .
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája   
00:30 Tudomány minden n. 
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Magyar pop
02:30 Emberek a havason 

(1941)   Magyar filmdráma
04:05 Hogy volt?!
Keresztes Ildikó
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó
05:50 Novum
06:20 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:10 Gasztroangyal Szaty-

maz Marcsi az egyik leg-
finomabb nyári gyümölcs, a 
barack egyik lelôhelyére,  
látogat.
08:05 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Evangélikus riportok   
09:05 Református riportok   
09:40 Tálentum (2002)Mas-

sányi Viktor operaénekes
10:10 Magyar Krónika
Hangszobrászat
10:40 Nagyok
Jánoskúti Márta 2
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Vörös vurstli (1988)   
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Baár Judith, Ba-

jor Imre, Bálint Andrea,  
Benedek Miklós (Cziegler 
úr, körhintás), Haumann 
Péter (Occultus),  Kern 
András (Dr. Maros), A 
századfordulós Budapest 
„békebeli életének” sokszor 
megénekelt jellegzeteshely-
szine volt a Liget /a „Lizsé”/ 
és benne a mutatványosok 
külön sátorvárosa, a Vurstli. 
A történet ezen a „szent 
helyen” kezdödik 1919-ben 
a rövid életû magyar pro-
letárdiktatúra idején. Az 
orosz hadifogságbólkommu-
nistaként hazatérô egykori 
ligeti alkalmazott és a marx-
ista ideológiát terjesztô filo-
zófus halaszthatatlannak 
tartja a Vurstli államosítását 
. 12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Család’18
13:45 Hazajáró 
14:15 Térkép
14:45 Család-barát
16:20 Srpski ekran
16:50 Unser Bildschirm
17:20 Útravaló
17:35 ízörzôk Mezôko-

márom Ez a Sió-menti 
hajdani büszke mezôváros 
két templommal.
18:10 Hazai érték  Gasztro-

angyal Badacsonyi körMar-
csi bemutatja azt a csodála-
tos összefogást, borászok és 
vendéglátósok valósítottak 
meg.
19:05 Hazai érték  Itthon 

vagy!  Kunország - Karcag
19:30 Hazai érték  Haza-

járó  Szerémség
20:00 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat A 
mûvésznô és a többiek...
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Tanuljunk meg nevetni!
22:30 Honfoglaló
23:20 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Beleznay Éva: Zöld és 

élhetô városok
00:25 Tudomány minden n.  
00:40 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Magyar pop 
02:30 Vörös vurstli (1988)   
Magyar játékfilm  (ff.)
04:05 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Magyar Krónika
06:20 Forint, fillér
06:45 Útravaló
07:00 Gasztroangyal - Mi-

kulás Marcsi Bonyhádra és 
környékére látogat, hogy 
kiderítse, hogyan készítik 
az ottani székelyek és svá-
bok a klasszikus ünnepi sü-
teményeket.
07:55 Német nyelvû hírek   
08:05 Orosz nyelvû hírek
08:10 Kínai nyelvû hírek
08:25 Mai hitvallások
08:50 Így szól az Úr!
09:00 Kereszt-Tények
09:10 A sokszínû vallás 
Ortodox nemzetiségek Ma-

gyarországon
09:25 Tálentum GyulaiLívi-

uszKossuthdíjasgrafikusm.
10:00 Magyar Krónika
Társasjáték
10:30 NagyokMakkaiÁdám 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Mire a levelek lehul-

lanak (1976)   Magyar tévé-
film  Szereplôk: Lukács 
Sándor (Zoltán), Bánsági 
Ildikó (Olga), Sinkó László 
(Dusán), Raksányi Gellért 
(apa),  Kern András, A tör-
ténet az elsö világháború 
alatt játszódik egy határ-
menti faluban. A kastélyt 
különleges hadi kórházzá 
alakitották. Sebesült tisz-
teketvárnak, de nem hoznak 
senkit. A kastélyt körül 
vevô erdô békés, nyugodt. 
Az idevezényeltek élete a 
mindennapok egyhangúsá-
gában folyik. Zoltán, a kór-
házat vezetô orvos jól érzi 
magát a béke szigetén. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:55 Opera Café
14:25 Magyar Krónika
15:00 Család-barát
16:35 Rondo
17:35 Hazai érték
Ízôrzôk (2016)  Nagyvá-

zsony A Kab-hegy aljában.
18:05 Hazai érték  Gasztro-

angyal LucanapSzatymazon
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Zsámbék
19:25 Hazai érték Hazajáró  
Gömörország
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2016
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Öngyógyítók
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Fekete Andrea Cukorbe-

tegség és depresszió
00:25 Tudomány minden n. 
00:40 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Magyar pop (2010)
02:35 Mire a levelek lehul-

lanak (1976)   Magyar tévéf.
04:05SzenesIváneml.kon.    

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Gasztroangyal -
Luca nap Szatymazon
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:10 Katolikus krónika
09:45 Tálentum (2001)
Történelmi anzix - József 

Álmos tanár úr különös 
kedvtelése
10:20 Magyar Krónika
Március 15.
10:50 Nagyok
Történetek a bátorságról
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Társkeresés N 1463 

(1981)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Páger Antal(Tá-

ti, Kati nagyapja), Dajka 
Margit (Ring Anikó), Csá-
kányi László (Ring Emil), 
Csákányi Eszter (Kati 
édesanyja), Harsányi Gábor 
(Róka),  Turay Ida (Laura), 
Kati édesanyja börtönben 
van, így ôt nagyapja, a 
nyugdíjas házmester neveli. 
Táti, a nagypapa nem veti 
meg az italt, ezért a gyám-
ügyesek állami gondozásba 
akarják küldeni a lányt. Ka-
ti abban bízik, ha gyorsan 
talál egy feleséget nagyap-
jának, vele maradhat. Ezért 
feladnak egy párkeresô hir-
detést és várják a jelentke-
zôket.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:50 Család-barát
16:25 P’amende
16:55 Öt kontinens
17:25 Hazai érték  Ízôrzôk 
Ócsa Magyar Marika néni 

kedves meghívására érkez-
tünk.
18:00 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... Baja
19:00 Hazai érték
Itthon vagy!  Pápa
19:25 Hazai érték
Hazajáró  Királykô A kár-

pát mészkôszirtek óriása
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül   Pár-baj
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:50MindenkiAkadémiája   
Antal Alexa: Világtengerek 

helyzete
00:20 Tudomány minden n. 
00:35 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Magyar pop (2010)
02:30 Társkeresés N 1463 

(1981)   Magyar tévéfilm
Kati abban bízik, ha gyor-

san talál egy feleséget nagy-
apjának, vele maradhat. 
0345VilágörökségPortugá-

liában (2008)   Guimaraes
Észak-Portugália egyikleg-

szebb városa  gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkezik, 
errôl az örökségrôl vallanak  
impozáns épületei....
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:45 Unió28
06:10 Itthon vagy!
06:30 Életkor
06:55 Hogy volt?!
Keresztes Ildikó
07:55 Német nyelvû hírek   
08:00 Orosz nyelvû hírek
08:10 Kínai nyelvû hírek
08:25 Gasztroangyal (2018)   
Válogató adás – nálunk élô 

külföldiek
09:25 Tálentum (2002)   Ro-

fusz Ferenc- Rofusz port-
foliomáig egyetlen Oscar-
díjas rajzfilmrendezônk. 
10:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Halálos csók (1942)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Karády Ka-
talin Somlay Arthúr (Ger-
gely úr), Perényi László, 
Greguss Zoltán, Pethes 
Ferenc Balásfy Ágnes fél a 
szerelemtôl, mert a legenda, 
mely szerint a Balásfy lá-
nyok csókja halálos, életé-
ben már három ízben igaz-
nak bizonyult. Beleszeret 
orvosába, Kelemen Lász-
lóba, de ezúttal nem meri 
átadni magát érzelmeinek, 
mert félti magától szerelmét.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20  Egy millió lakásban 

van bútorom - Tóth Tibor 
Pál formatervezô, belsôép.
14:15 OJD – Irodalom és 

könyv    Trianon irodalma
14:45 Család-barát
16:20 Új idôk új dalai
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk  Halimba a 

Kis-Alföld és a Bakony ta-
lálkozásánál fekszik. 
20:00 Dokuzóna - Válogatás 

nemzetiségi filmekbôl A 
Hit Isten ajándékaMagyar 
dokumentumfilm  Az 1568-
as tordai országgyûlés janu-
ár 13-án iktatta a világon el-
sôként törvénybe a vallás- é
slelkiismeretiszabadságot.
20:25 Összefoglaló a toroc-

kói Duna-napról  2018. jún. 
2-án a Médiaszolgáltató ötö-
dik alkalommal rendezte 
meg nagyszabású, egész na-
pos rendezv. Torockón. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
23:00 Tóth János - 2. évad 

(2018)   4. rész A házibuli
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 MÁRKUS LÁSZLÓ 

90 Meztelen diplomata 
02:55 Virtuózok 2018
Finálé
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Esély
06:45 Summa
07:15 Hangvilla   Forrada-

lom zenén innen és túl A 
mûsor az 56-os forradalom 
napjára esik.  zenemûvek, 
amelyek megváltoztatták a 
zene történetét.
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történe. és irodalom min-
denki. Németh László
08:15 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:45 Noé barátai
10:20 Angol nyelvû hírek
10:35 Virtuózok 2018
Finálé
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok   Foltin Jolán
13:50 Az élet temploma - 

tájgazdálkodás, ártéri gaz-
dálkodás, öntözéses gazd.„
14:50 Ismerd meg!
15:50 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
Pártay Lilla
20:00 Gasztroangyal Válo-

gató adás – A legkedveltebb 
receptek Csíkmadarason.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 „Öröktûz” I-II. Port-

réfilm Reményik Sándorról 
- „Egy lángot adok, ápold, 
add tovább” Életét, költé-
szetét, hitvallását, a Hazá-
hoz való hûséges viszonyát 
mutatja be és fel a két ré-
szes portréfilm.„szenvedés 
története” hasonul, azonosul 
az Ország történelmével.
22:30 Hogy volt?!
Seress Rezsô
23:30 Kulturális Híradó
00:00 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
Ágh István költészete
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom m.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Világörökség Portu-

gáliában (2008)   Porto
Talán kevesen tudják, hogy 

Portugália neve híres 
városának, Portónak a 
nevébôl származik. 
01:55 DANKÓ PISTA 160 
Dankó Pista (1940)
Magyar életrajzi film  (ff.)  
Szereplôk: Jávor Pál (Dan-

kó Pista), Lukács Margit 
(Rózsi), Simor Erzsi (Jáky 
Ilonka),
03:25 Halálos csók (1942)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Karády Ka-
talin (Balásfy Ágnes/Balás-
fy Eszter), Balásfy Ágnes 
fél a szerelemtôl. ?
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok 
06:25 Kárpát expressz
06:50 Kék bolygó
07:15 Gasztroangyal Eszik, 

iszik, sosem alszik...  Bada-
csonyi kör a csodálatos ösz-
szefogást, melyet a Balaton 
környéki borászok és ven-
déglátósok valósítottak meg 
annak érdekében, hogy ma-
gas szintre emeljék legna-
gyobb tavunk vidékének 
gasztronómiáját.
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Új nemzedék   Ezek a 

mai fiatalok már nem olya-
nok mint régen. Igen, ez 
pont így van, minden szem-
pontból. Mûsorunkkal egy-
részt az a célunk, hogy fia-
taloknak a példát, illetve a 
fiatalos példát tárjuk a 
nagynyilvánosság elé. 
09:45 Tálentum (2002)
Budai Ilona - Az ének ôrzi 

az idôt - Portréfilm énekes
10:20 Magyar Krónika
Reklám
10:50 Nagyok
Makkai Ádám 1. rész
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Petôfi Sándor: Az 

apostol (1991)  Petôfi Sándor 
elbeszélô költeményének 
tévéváltozata.
„Nagy itt, nagy itten a nyo-

mor,
Alig hogy elfér e kicsiny 

szobában.
Kicsiny szobácska, mint a 

fecskefészek,
S a fecskefészeknél nem 

díszesebb,
Kietlen, puszta mind a 

négy fal,
Azaz hogy puszta volna ha
Ki nem cifrázta volna a 

penész,”
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:50 Család-barát
16:25 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:25 Hazai érték  Ízôrzôk 
Monostorapáti  szôlészet-

bôl-borászatból tartották 
fenn magukat.
18:00 Hazai érték  Gasztro-

angyal Mikulás
19:00 Hazai érték  Itthon 

vagy!  Dunaújváros
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Mit hoz a jövô?
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Magyar pop (2010)
02:30 Petôfi Sándor: Az 

apostol (1991)   Petôfi Sán-
dor elbeszélô költeményé-
nek tévéváltozata.
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra 

között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és 
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este 
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon 
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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48 ÉVES FÉRFI korban hozzá illô 
hölgy ismeretségét keresi barátság, 
társkapcsolat céljából hosszútávra.

Telefon 0404 859-974 (Sydney)

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

Heti két órás elfoglaltsággal 
megbizható, gyakorlott takarítónôt 

keresünk Caulfield East 
(a Caulfield lóversenypálya 

tôszomszédságában) 
lévô otthonunkba. 

50 dolláros bért ajánlunk.

Tel.: 0419 328-555

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

Wettenhall Plumbing 
Lic. No. 102602 

Mobile: 0400 059-290

STEVE’S TAXI TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.
Tel: 0419 897-559

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
* Örökség ügyek
* Ingatlan adás-vétele és bérlése
* Ingatlan vétel finanszírozása
* Válóperek és családi ügyek
*Pereskedés
* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

DULWICH HILL-ben bútorozott 
szoba kiadó hölgy részére. Heti $200 
minden költséggel. 

Telefon 0404 859-974.

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

A Melbournei Magyar Központ 
(760 Boronia Rd, Wantirna)

 keres egy lelkes, becsületes és rugalmas egyént 

vagy házaspárt, aki a GONDNOKI teendôket 
elvégezné a Központban. 

Ez öt napos teendôt igényel, amiben benne van a hét-
vége is. Ennek ellenében kap egy 2 hálószobás lakást, 

villany, gáz, 
mobil telefon használattal együtt.

További felvilágositásért kérjük hivja 
Marót Márti Igazgatót 

Mobile szám 0418 553 193”

IDÔS GONDOZÁST – TAKARI-
TÁST vállalok. Nem bentlakásost és 
hétköznaponként. Elérhetôségem; 
mobil; 0477 237-422

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net


