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$ÂNAÌ8ÎÂÌNkÅälbkÌ1×ÅÝAàÅ
-ÛQDSRWNÖYËQRNPLQGHQNLQHN
0HJWLV]WHOWHWÒVKRJ\LVPÒWLWWOHKH
WHN ÒV KRJ\ 7NÒV SãVSÝN XUXQNNDO
HJ\ãWWV]ÛOKDWRNPDÀQÝNKÝ]5ÝJWÝQ
D]  HJ\LN IDQ\DU PHJMHJ\]ÒVÒW q
ROGDQGÛDKDQJXODWRWqLGHLVLGÒ]HP
$UUÛOEHV]ÒOWãQNKRJ\6HPMÒQ=VROW
D]W PRQGWD KRJ\ 7NÒV /ËV]OÛ D PL
LUËQ\WâQN $NNRU D]W PRQGWD /ËV]OÛ
FVDNHOQHYHV]ÖWVÒWHND]LUËQ\WâWÝNHW
ÒVH]SROLWLNDLODJLVPLO\HQLJD]
7LV]WHOW+ÝOJ\HLPÒV8UDLP
0LQGHQÒYEHQPHJV]RNWDPNÒUGH]
QL1ÒPHWK=VROWEDUËWRPDWKRJ\V]H
ULQWHPLUONHOOHQHEHV]ÒOQHP0RVWD
NãOÝQEÝ] ÝWOHWHNHW QHP LGÒ]HP LGH
GH D]W PRQGWD KRJ\ DUUD ILJ\HOMHN
KRJ\EËUPLO\HQWËJDVÝVV]HIãJJÒVEHQ
LV V]ÛORN KLV]HQ PÒJLVFVDN HJ\ V]D
EDGHJ\HWHPL HODGËVRQ YDJ\XQN WÝ
UHNHGMHNDUUDKRJ\DWËJDVÝVV]HIãJ
JÒVHNLVLQQHQ6]ÒNHO\IÝOG(UGÒO\D
PDJ\DU QHP]HW QÒ]SRQWMËEÛO ÒUWHO
PH]KHWHNOHJ\HQHN(]WD]ÒUWERFVË
WRPHOUHPHUWWHV]HNPDMGPLQGHQ
IDMWD NDODQGR]ËVRNDW GH LJ\HNV]HP
RO\DQ QÒ]SRQWEÛO EHV]ÒOQL D YLOËJ
ãJ\HLUODPHO\QHNYDQOHKHWÒVOHV]
UHOHYDQFLËMD0DJ\DURUV]ËJV]ËPËUD
9ÒJãO LV PLQGDQQ\LXQNDW XJ\DQD] D
NÒUGÒVÒUGHNHODPDLKDOOJDWÛVËJRWLV
JRQGRORP KRJ\ PL OHV] PL WÝUWÒQLN

PDMGDNÝYHWNH]HJ\ÒYPáOYDHVH
GÒNHVV]DEDGHJ\HWHPLWDOËONR]ÛQNLJ
0LWÝUWÒQLNMáOLXVËLJ"
$]W MDYDVORP KRJ\ IHOPÒUHQG D
WËYODWRNDWDVDMËWOHKHWVÒJHLQNHWÒV
DVDMËWHUQNHWLVLQGXOMXQNNLDEEÛO
KRJ\ PL WÝUWÒQW PLÛWD QHP OËWWXN
HJ\PËVW0LWÝUWÒQWD]HOPáOWHJ\ÒY
EHQ" 1HP D] HVHPÒQ\WÝUWÒQHW ÒUGH
NHV LWW KDQHP PL D] ÒUWHOPH PLQG
DQQDN DPL D] HOPáOW HJ\ ÒYEHQ WÝU
WÒQW" .Ý]KHO\ KRJ\ D] LG IHOJ\RU
VXOW ÒV HJ\ ÒY DODWW WÝEE PLQGHQ
VRNNDO WÝEE PLQGHQ WÝUWÒQLN YHOãQN
PLQWNRUËEEDQH]ÒUWHJ\ËOWDOËQQHP
FVRGDKRJ\D]WLVQHKÒ]HOKLQQLDPL
PËU PHJWÝUWÒQW QHPKRJ\ D]W DPL
PDMGWÝUWÒQQLIRJÒVDPLUOÒQPRVW
PLQGMËUWEHV]ÒOQLIRJRN
7LV]WHOW+ÝOJ\HLPÒV8UDLP
$ OHJIRQWRVDEE GRORJ D]RQEDQ D
PÝJÝWWãQNKDJ\RWWHJ\ÒYEOKRJ\D
.ËUSËWPHGHQFHLPDJ\DUVËJQDNVLNH
UãOW ËWXJUDQLD HJ\ áMDEE OÒOHNWDQL
NãV]ÝEÝW .ÝV]ÝQWKHWWãN XJ\DQLV D]
HJ\PLOOLRPRGLN YLVV]DKRQRVXOW PD
J\DUËOODPSROJËUW(]YROWDOHJIRQWR
VDEE D] HOPáOW HJ\ ÒYEHQ +D FVDN
HQQ\LWYÒJH]WãQNYROQDPËUH]ÒUWLV
ÒUGHPHV OHQQH PHJOHQJHWQL D NDOD
SXQNDWGHHQQÒOWÝEEHWLVWHWWãQNÒV
PLQGD]W DPLW WHWWãQN áJ\ IRUPXOË
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]RP KRJ\ D QHP]HWHJ\HVÖWÒV IRO\D
PDWDËWYËOWR]RWWQHP]HWÒSÖWÒVEH,GÒQ
ËSULOLVEDQ HQQHN PHJ LV WDUWRWWXN D
ISUÛEËMËW $] HUHGPÒQ\HN D]W LJD
]ROMËN KRJ\ D PDJ\DU QHP]HWÒSÖWÒV
VLNHUHV ®SULOLV ËQ D YËODV]WËVNRU
EHEL]RQ\ÖWRWWXN KRJ\ PL PDJ\DURN
NÒSHVHNYDJ\XQNPHJÒUWHQLD]HJ\ÒE
NÒQWUHQGNÖYãOERQ\ROXOWÒVÝVV]HWHWW
KHO\]HWãQNHW ÒV KD NHOO DNNRU HJ\
DNDUDWWDOWXGXQNGÝQWHQLDVDMËWVRU
VXQNUÛOÒVNÒSHVHNYDJ\XQNHJ\QHP
]HWNÒQWPR]GXOQL,QQHQ6]ÒNHO\IÝOG
UO QÒ]YH D]W PRQGKDWRP KRJ\ D
NãOKRQLPDJ\DURNNLËOOWDND]DQ\DRU
V]ËJL PDJ\DURN PHOOHWW 0LQGHQ LWW
OHDGRWW YRNV IHOHOVVÒJYËOODOËV YROW
0DJ\DURUV]ËJÒUW (]W D IHOHOVVÒJ
YËOODOËVW ÒV NLËOOËVW NÝV]ÝQÝP PRVW
PHJD]DQ\DRUV]ËJLDNQHYÒEHQKËOËV
V]ÖYYHO ÀQÝNQHN 1HKÒ] FVDWËEDQ
J\]WãQNNÝ]ÝVHUYHO
0LWÝUWÒQW0DJ\DURUV]ËJRQ"
/H]ËUWXN D KDUPDGLN NRUPËQ\]DWL
FLNOXVXQNDW $ ILDWDODEEDNDW V]HUHW
QÒP DUUD HPOÒNH]WHWQL D]W D NÝGEH
YHV]HPOÒNHWIHOLGÒ]QLKRJ\PLPËU
HJ\V]HU ÒVNÝ]ÝWWLVYROWXQN
NRUPËQ\RQ WHKËW QHP Q\HOYERWOËV
DPLNRUD]WPRQGRPKRJ\DKDUPDGLN
NRUPËQ\]DWL FLNOXVXQNDW OH]ËUWXN V
PHJNH]GWãNDQHJ\HGLNHWUHD
PDJ\DU GHPRNUËFLD V]ãOHWÒVQDSMËUD
YLVV]DWHNLQWYH D]W PRQGKDWMXN KRJ\
 ÒYHW YROWXQN HOOHQ]ÒNEHQ ÒV 
ÒYHW YROWXQN NRUPËQ\RQ +D ,VWHQ
HQJHGLÒVÒOãQNHQQHNDQÒJ\ÒYQHN
D YÒJÒQ DPL HOWWãQN ËOO D]W PRQG
KDWMXNKRJ\KHO\UHËOOWD]HJ\HQVáO\
$ PLQLV]WHUHOQÝNL V]ÒNIRJODOÛ EHV]Ò
GHPEHQ LV HOPRQGWDP KRJ\ D NRU
PËQ\ D]RQEDQ VSRUWHPEHUHNEO ËOO
ÒVKRJ\QHPÒUMãNEHGÝQWHWOHQQHO
+D V]âNHQ D PÝJÝWWãQN KDJ\RWW
Q\ROFÒYUHJRQGRORNDNNRUD]WPRQG
KDWRPKRJ\Q\ROFÒYIRO\DPDWRVNRU
PËQ\]ËV XWËQ NDSWXQN PÒJ QÒJ\ÒY
Q\LPXQNËUDHVÒO\WµQH]WáJ\ÒUWHO
PH]HP q HJ\ ILDWDO PDJ\DU HOHP]
YÒOHPÒQ\ÒYHO HJ\HWÒUWYH q KRJ\
IHOKDWDOPD]WDNEHQQãQNHWDUUDKRJ\
NLÒSÖWVãQN HJ\ áM NRUV]DNRW $ 
HV NÒWKDUPDGRV J\]HOPHW ÒQ áJ\
ÒUWHOPH]HPKRJ\IHOKDWDOPD]WDNEHQ
QãQNHWDUUDKRJ\D]ËWPHQHW]DYDURV
NÒWÒYWL]HGÒWOH]ËUMXNVáMUHQGV]HUW
ÒSÖWVãQN IHO (] D JD]GDVËJEDQ HJ\
PDJ\DU PRGHOOW D SROLWLNËEDQ SHGLJ
HJ\ áM DONRWPËQ\RV UHQGHW MHOHQWHWW
HJ\ QHP]HWL ÒV NHUHV]WÒQ\ DODSRNRQ
Q\XJYÛ áM DONRWPËQ\RV UHQGHW $
HV NÒWKDUPDGRV J\]HOPãQNNHO
DUUDNDSWXQNIHOKDWDOPD]ËVWKRJ\H]W
D UHQGV]HUW VWDELOL]ËOMXN (NNRU MÝWW
OÒWUH D] HOOHQIHOHLQN ËOWDO VRNDW Já
Q\ROW NLIHMH]ÒV D QHP]HWL HJ\ãWWPâ

NÝGÒV UHQGV]HUH DPL XJ\DQ QHP WáO
V]HOOHPHV PHJIRJDOPD]V GH DKKR]
NÒSHVWKRJ\DPDJ\DUWÝUWÒQHOHPLQ
NËEE D QHP]HWL EHWDUWËV UHQGV]HUH
V]RNRWW OHQQL WXODMGRQNÒSSHQ PÒOWË
Q\ODQGÛFÒONLWâ]ÒV$DVNÒWKDU
PDGRV J\]HOPãQN SHGLJ QHP PËV
PLQW IHOKDWDOPD]ËV HJ\ áM NRUV]DN
NLÒSÖWÒVÒUH
$]RQEDQ IRQWRV DUUD HPOÒNH]WHWQL
PDJXQNDW KRJ\ D NRUV]DN PLQGLJ
WÝEEPLQWDSROLWLNDLUHQG$NRUV]DN
HJ\ VDMËWRV ÒV MHOOHP] NXOWXUËOLV
NÝ]HJ$NRUV]DNHJ\V]HOOHPLWHUPÒ
V]HWâ UHQG HJ\IDMWD NÝ]ÝV KDQJXODW
WDOËQÖ]OÒVYLOËJLVHJ\IDMWDYLVHONHGÒ
VLPÛG$UHQGV]HUWDSROLWLNDLUHQG
V]HUWËOWDOËEDQV]DEËO\RNÒVSROLWLNDL
GÝQWÒVHN DGMËN D NRUV]DN D]RQEDQ
WÝEEHQQÒO$NRUV]DNRWLQNËEENXOWX
UËOLV ËUDPODWRN NROOHNWÖY PHJJ\]
GÒVHN ÒV WËUVDGDOPL V]RNËVRN DGMËN
0RVWH]DIHODGDWËOOHOWWãQNYDJ\LV
NXOWXUËOLV NRUV]DNED NHOOHQH ËJ\D]
QXQNDSROLWLNDLUHQGV]HUW(]ÒUWORJL
NXV OHJNHYÒVEÒ VHP PHJOHS KRJ\
QDSMDLQNOHJL]JDOPDVDEEYLWËMDÒSSHQ
DNXOWXUËOLVSROLWLNDWHUãOHWÒQUREEDQW
NLµVH]V]LQWHD]RQQDOPHJLVWÝUWÒQW
DYËODV]WËVRNXWËQKDILJ\HOLND0D
J\DURUV]ËJRQ ]DMOÛ SROLWLNDLNÝ]ÒOHWL
YLWËNDWÒUWKHWLNPLUOEHV]ÒOHN6]H
ULQWHP H] ÒUWKHW ÒV MÛO LV YDQ ÖJ\
0HUWYDOÛEDQHJ\áMV]HOOHPLÒVNXO
WXUËOLVPHJNÝ]HOÖWÒVUHYDQV]ãNVÒJD
KDUPDGLN NÒWKDUPDG XWËQ ÒV PL WD
JDGËVV]HSWHPEHUWOQDJ\YËOWR]ËVRN
HOWWËOOXQN
7LV]WHOW+ÝOJ\HLPÒV8UDLP
$]HOPáOWHJ\ÒYUOPÒJD]WPRQG
KDWRP ÀQÝNQHN KRJ\ D QHP]HWL ÒV
NHUHV]WÒQ\ DODSRNRQ ËOOÛ SROLWLNDL
UHQGV]HU VWDELOL]ËOËVD VLNHUãOW $]
DODS V]LOËUGQDN ÒV WDUWÛVQDN WâQLN
QHP LQGRNRODWODQ WHKËW KRJ\ D]
HOWWãQNËOOÛQÒJ\ÒYUHDNRUV]DNÒSÖ
WÒVW MHOÝOMãN PHJ IHODGDWNÒQW 9LOOD
QËVV]HUâHQ LGHLGÒ]HN QÒKËQ\ WÒQ\W

DPHO\DXWËQIHOÒSÖWHWWSROLWLNDL
ÒV JD]GDVËJL UHQGV]HU VWDELOLWËVËW
IHMH]L NL $ QÝYHNHGÒV WHNLQWHWÒEHQ
EHQ0DJ\DURUV]ËJqV]Ë]DOÒNRW
SURGXNËOWEHQSHGLJV]Ë]DOÒ
NRW0RVWQDJ\V]ËPRNDWIRJRNPRQ
GDQL GH D QDJ\VËJUHQGHN WDOËQ ÒUW
KHWHNOHV]QHN$]D]ÒUWÒNDPLW0D
J\DURUV]ËJ HJ\ ÒYEHQ PHJ WXG WHU
PHOQL EHQ  H]HU  PLOOLËUG
IRULQW YROW PRVW SHGLJ  H]HU 
PLOOLËUG 7HKËW  H]HU PLOOLËUG IR
ULQWWDO QDJ\REE ÒUWÒNHW ËOOÖWXQN HO
PLQGHQ HJ\HV ÒYEHQ  ÛWD PLQW
WHWWãNH]WNRUËEEDQ
$]WPLQGHQNLWXGKDWMDKRJ\DSÒQ]
ãJ\HNHW UHQGEH WHWWãN D KLWHOHNHW D
DVYËOVËJPLDWWIHOYHWWKLWHOHNHW
YLVV]DIL]HWWãND],0)HWKD]DNãOGWãN
D KLËQ\W NRUGËEDQ WDUWMXN D] ËOODP
DGÛVVËJRWSHGLJV]Ë]DOÒNUÛOV]Ë
]DOÒNUD YLWWãN OH $]W LV OHKHW WXGQL
KRJ\D]H[SRUWPÒUWÒNHDH]HU
PLOOLËUGIRULQWUÛOH]HUPLOOLËUG
IRULQWUD QWW 6RKD LO\HQ PDJDV 0D
J\DURUV]ËJWÝUWÒQHWÒEHQQHPYROW$
ÒVÒYHVNRUNÝ]ÝWWLIRJODONR]WD
WRWWDNQDNDV]ËPDDHVV]Ë]D
OÒNUÛO  V]Ë]DOÒNUD QWW DPL D]W
MHOHQWL KRJ\  H]HUUHO WÝEEHQ GRO
JR]QDN PD 0DJ\DURUV]ËJRQ PLQW
HW PHJHO]HQ $ EÒUHN  V]Ë
]DOÒNNDOMREEDQËOOQDNPLQWEHQ
$ GHPRJUËILD WHUPÒNHQ\VÒJPXWD
WÛMD UO  V]Ë]DOÒNUD QWW µV
RO\DQ PXWDWÛNEDQ LV VWDELOLWËVW OËW
KDWXQNPLQWD]RUYRVRNV]ËPD
WHO WÝEE RUYRV GROJR]LN PLQW 
EHQ$EâQFVHOHNPÒQ\HNV]ËPDIHOÒ
UH FVÝNNHQW $ V]ÒOHVVËYá LQWHUQHW
HOÒUKHWVÒJ  V]Ë]DOÒNUÛO  V]Ë]D
OÒNUDQWWµVKRJ\PRQGMDNPÒJHJ\
PËV DGDWRW LV PËV WHUPÒV]HWâW D
V]ÖQKË]OËWRJDWËVRNV]ËPDPLOOLÛ
H]HUUHOPHJHPHONHGHWW0DJ\DURUV]Ë
JRQ EHQ  PLOOLÛ  H]HU V]ÖQ
KË]OËWRJDWËVWUHJLV]WUËOWDN
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal

MAGYAR ÉLET

BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK
Augusztus 9-én Emôd névnapja
van. Kibôvített naptárak szerint Hágár, János, Máté, Orlandó, Roland,
Román névnapja van.
Augusztus 10-én Lôrinc névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Amadé,
Amadea, Amadeusz, Amadó, Asztéria,
Bianka, Blanka, Csilla, Csillag, Enzó,
Loránd, Lóránt, Orlandó, Roland névnapja van.
Augusztus 11-én Zsuzsanna, Tiborc névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dulcinea,
Filoméla, Filomén, Filoména, Fióna,
Ince, Kiara, Klára, Klarisz, Klarissza,
Lilian, Liliána, Lilianna, Lilibella, Lilien, Liliom, Lulu, Lujza, Szanna, Tarján, Tibor, Tícia, Trajánusz, Tullió,
Zsanka, Zsanna, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuzsánna, Zsuzska névnapja van.
Augusztus 12-én Klára névnapja
van. Kibôvített naptárak szerint Dina,
Hilár, Hilária, Hilárion, Hiláriusz, Hilda, Hildelita, Kiara, Klarisz, Klarissza,
Larina, Letícia, Létó, Letti, Orália,
Sugár, Sugárka, Tícia névnapja van.
Augusztus 13-án Ipoly névnapja
van. Kibôvített naptárak szerint Áldáska, Barakon, Barakony, Belinda,
Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Elen, Elena, Eleni, Elin, Emôd,
Enid, Gerda, Gertrúd, Hannó, Hippia,
Hippolit, Hippolita, Ibolya, Ince, Ippolita, János, Jerta, Kamélia, Kászon,
Kasszián, Maxim, Relinda, Rodelinda,
Trudi, Via, Víta, Vitália névnapja van.
Augusztus 14-én Marcell névnapja
van. Kibôvített naptárak szerint Atanáz, Atanázia, Bere, Celesztina, Marsall, Menta, Menyhért, Mikeás, Misa,
Montika, Özséb, Tanázia névnapja van.
Augusztus 15-én Mária névnapja
van.
Kibôvített naptárak szerint Alfréd,
Ali, Asszunta, Masa, Napóleon, Tarzícia, Tarzíciusz névnapja van.
Augusztus 16-án Ábrahám névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ábrán,
Áhim, Amelita, Csépán, Dioméd, Ibrahim, István, Joachim, Joáhim, Joakim,
Rokkó, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor, Ugor névnapja
van.

Dr Gönczi Judit
Belgyógyász szakorvos,
General Practitioner,
megnyitotta rendelôjét
Kellyville-ben.
1972-ben végzett a Semmelweis
Orvosi Egyetemen,
1993-ban elnyerte a University
of NSW MD fokozatát,
1996 óta dolgozik mint General
Practitioner (FRACGP)
1998 óta egyedülálló módszerrel
sikeresen kezeli az elhízásbetegséget és szövôdményeit,
amelynek eredményeképpen
betegei képesek elért csökkent
súlyukat megtartani.

Hills General Practice
62B Windsor Road
Kellyville NSW 2155
Telefon: 8865 7375

http://hillsgeneralpractice.com.au
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mazza a rákellenes küzdelem minden elemét, a megelôzésen, a szûréseken, a
diagnosztikus, terápiás és rehabilitációs lehetôségeken túl a társadalmi szervezetek és a felvilágosítás, oktatás feladatával bezárólag ---- áll az OOI közleményében.

Szili Katalin: Az ôshonos kisebbség
jogai nem tehetôk zárójelbe

A Magyar Nemzeti Múzeum
Málenkij robot Emlékhelye is indul
az év európai múzeuma pályázaton

A European Museum Forum ismét meghirdette az Év Európai Múzeuma
(European Museum of the Year Award ---- EMYA) díjat. A Magyar Nemzeti
Múzeum a Málenkij robot Emlékhelyet nevezte, amely a zsûri látogatása után
esélyesként várja annak 2018 végi döntését. A kiállítóhely 2017. november 25én nyitotta meg kapuit a Ferencváros vasútállomásnál található 3 emeletes
légoltalmi bunkerben Pokol bugyrai...”Málenkij robot”--- Kényszermunka a
Szovjetunióban címmel.
Az Év Európai Múzeuma díjra új, vagy újonnan átalakított múzeumok és
kiállítóhelyek pályázhatnak. A szervezet legfôbb célja tapasztalatok cseréje
Európa-szerte, a múzeumi gyakorlatban megjelenô innovációs megoldások
terjesztése és olyan fejlesztések megismerése, amelyeknek jelentôs hatása van
a nemzeti és nemzetközi múzeumi szférára is.
A kommunista diktatúra alatt a kelet-közép-európai régióban történt, több
százezer családot, több millió embert érintô események és az azok okozta traumák éppúgy részei Európa történeti emlékezetének, mint a dél-európai diktatúrák (a spanyol Franco, a portugál Salazar vagy a görög Junta uralma) és a náci
és fasiszta állam elnyomó gépezetei. Kelet-Közép Európa sajátos XX. századi
szenvedéstörténete ugyanúgy része az európai történelemnek, s az MNM MR
Múzeuma ennek az emlékezetnek a fenntartására hivatott.
A Magyar Nemzeti Múzeum, mint a magyarság és a Kárpát-medence tárgyi
és szellemi örökségének ôrzôje és kezelôje, fontosnak tartja a kelet-középeurópai régió sajátos történetének bemutatását. Ennek a történetnek egyik
legfájóbb, de az utóbbi idôkig jórészt elhallgatott fejezetét mutatja be a Málenkij robot Emlékhely, amely a Szovjetunió GUPVI lágereibe hurcolt közel 1
millió magyar honfitársunknak állít emléket.
Az Emlékhely elôsegíti a családokon belül sokszor még ma is lappangó
trauma feldolgozását és a 70 évvel ezelôtt történtek megértését.

Elkészülhet a nemzeti
rákellenes program
Az OOI azt írta: az elmúlt idôszakban a még nem véglegesített programról
félrevezetô, hamis állítások jelentek meg a sajtóban. Az intézet a közleményben
tételesen cáfolta ezeket, köztük azt is, hogy a program “nem foglalkozik túl
sokat” az elsôdleges megelôzéssel.
Kiemelték, hogy a dokumentum külön fejezetben, hat oldalon tárgyalja az
elsôdleges megelôzés kérdéseit és a megelôzéssel kapcsolatos teendôket, részletesen kitér a dohányzás és az alkoholfogyasztás elleni küzdelem, valamint a
táplálkozási szokások megváltoztatásának fontosságára, valamint a humán
papilloma vírus (HPV) elleni oltás fiúgyermekekre való kiterjesztésére.
A program külön hangsúlyt helyez az Európai Rákellenes Kódexben szereplô, a rák kialakulásának kockázatát csökkentô intézkedések erôteljes társadalmi kommunikációjára és megvalósítására. Külön is szorgalmazza a dohányzás és alkoholfogyasztás elleni küzdelem erôsítését tájékoztató anyagokkal, a
leszokást segítô programokkal, a betegszervezetek bevonásával és médiakampány segítségével ---- ismertették.
Az intézet közölte: a program alapján elkészített akcióterv elsô pontja
teljes egészében a primer prevenció kérdéseivel foglalkozik.
Emellett az aktualizált anyag egyik fô célkitûzése az onkológiai diagnosztika
és terápia további centralizációja: a daganat gyanújának elsô felmerülésekor
soron kívül elôírnák a daganatos betegek legalább megyei onkológiai központba
irányítását. Ennek révén a betegség gyanújától a diagnózisig és a megfelelô
terápiás terv felállításáig eltelô idô maximálisan 2 hétre rövidülne.
Kitértek arra is: a statisztikai adatok szerint az 1950-es évektôl 1990-ig folyamatosan és meredeken emelkedett a magyarországi daganatos halálozások
száma. Ez a folyamat 1992 után --- a gyakoriság változatlan emelkedése mellett
--- jelentôsen lassult, majd 2001 óta megállt, illetve kisebb mértékû csökkenést
mutat.
2001-ben az újonnan diagnosztizált daganatos betegek halálozási aránya 46
százalék volt, míg 2015-ben 35 százalékra mérséklôdött. A halálozási arány 11
százalékos csökkenése 80 ezer haláleset elkerülését jelenti ---- írta az OOI,
hozzátéve: ez nemzetközi összehasonlításban is jelentôs eredmény.
Miután az elmúlt 25 évben sikerült megállítani a daganatos elhalálozások
számának emelkedését, az új program célkitûzése a daganatos halálozás 10
százalékos csökkentése 2030-ig --- tették hozzá.
A miniszter szakmai javaslatai szerint felújított program 105 oldalon tartal-

A miniszterelnöki megbízott azt mondta, egymillió ember írta alá a Minority
SafePacket, amit az ôshonos kisebbség jogainak érdekében Brüsszel sem tehet
zárójelbe.
Szili Katalin Egerben, a Kárpát-medencei irodalomtanárok találkozójának
megnyitóján azt mondta, köszönet jár mindazoknak, akik a Kárpát-medence
valamennyi szegletében segítenek elsajátítani a tudást a magyarságunkról,
akik azon munkálkodnak, hogy a fiatalok megismerjék az identitásunkat.
„Köszönet jár önöknek, mert sokat tesznek azért, hogy megôrizhessük identitásunkat, ami nem jelent mást, mint hogy a gyergyószentmiklósiak száz év
múlva is elmondhassák, van magyar szó, magyarul álmodhassanak a Délvidéken és magyar szó lehessen a felvidéki templomokban” –- mondta.
Szili Katalin azt is mondta: azt, hogy egymillión aláírták a Minority SafePacket az ôshonos kisebbség jogainak érdekében, Brüsszelben sem tehetik zárójelbe.
Van még néhány hónapjuk, hogy tegyenek valami jót ennek a hatvanmilliós
ôshonos kisebbségi csoportnak az érdekében --- mondta.
Halzl József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke azt mondta, az anyaország határokon átnyúló újraegyesítése a szövetség célja, amelynek a megvalósításában nagyon fontos szerepe van az ifjúság nevelésének, oktatásának.
Pajtók Gábor Heves megyei kormánymegbízott szerint a Rákóczi Szövetségnek és az elkötelezett szervezôknek hála Egerben konferenciák, szakmai
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MAGYAR ÉLET

változatokat keresték az egyre tudatosabbá váló jármûvezetôk.Ugyancsak
bôvülô tendencia figyelhetô meg a 3,5 tonnánál nagyobb, regisztrált jármûvek
számában és díjbevételében, utóbbi 116 milliárd forintra nôtt, ez hét százalékkal
magasabb összeg, mint a tavalyi elsô fél évben. A díjbevételekkel párhuzamosan
csökkent a jogosulatlan úthasználatok száma is. Bartal Tamás a Magyar Hírlap
találkozók, csereprogramok valósulnak meg a magyar tannyelvû iskolák közre- kérdésére utóbbi kapcsán elmondta, idéntôl lépett életbe a hatvanperces
türelmi idô, amely szerint ha valaki fizetôs útszakaszra hajtott fel vagy nem tért
mûködésével.
Habis László (Fidesz-KDNP), a megyei jogú város polgármestere szerint le róla idôben, egy órán belül még megválthatja használati jogosultságát, és
az anyaországi kormányzati politika egyik központi célja a határokon átívelô rugalmasabbá vált a pótdíjazás rendszere is.
nemzetegyesítés, újraegyesítés. „Eger ennek a folyamatnak akar gyakorlati
terepet biztosítani a magyar-magyar nemzettestvéri, baráti és szakmai
Kérik a kormányt, hogy a társaságot minôsítse stratégiailag kiemelt jelentôkapcsolatok erôsítésével” --- tette hozzá.
ségû gazdálkodó szervezetnek, és vegyen részt a reorganizációs folyamatban -– közölte a vállalat vezetése. A cég irányítása reméli, hogy a csôdeljárás
lezárásával az Ikarus Egyedi Kft. erôs, folyamatosan termelni képes buszgyártó
vállalatává válik Magyarországon.
Hangsúlyozták: az Ikarus Egyedi Kft. hosszú idô után elôször rendelkezik
magyar fejlesztésû városi közlekedésben használt szóló és csuklós autóbuszokkal, tendereit rendre a legalacsonyabb árral nyerte. Így a midielektromosbusztendert 1,5 milliárd forinttal, míg a 180 darab csuklós buszra kiírt tendert közel
3 milliárd forinttal olcsóbb ajánlatával nyerte el a második helyezett külföldi
gyártókkal szemben.
A társaság tevékenységével a magyar költségvetésnek eddig megközelítôleg
5 milliárd forintot termelt, a 180 darab csuklós autóbusz legyártásával pedig
további 3 milliárd forint bevételt és megtakarítást eredményezne.
A evopro Bus Kft., a Lanta Kft., és az Albaric Kft. által tulajdonolt vállalat a
legutóbb közölt, 2016. szeptember 30-án zárult üzleti évrôl szóló nyilvános
cégbeszámolója szerint közel kétszáz dolgozót foglalkoztatott.
A cég nettó árbevétele a beszámoló szerint 5,651 milliárd forint volt, adózás
elôtti eredménye 149,5 millió forintot tett ki a 2016. szeptember végén zárult
üzleti évben. Egy évvel korábban, a 2015. szeptember 30-án zárult üzleti évben
az akkor Mabi Busz Kft. néven mûködô cég 937 millió forint árbevételt, 100,5
millió forint adózás elôtti eredményt ért el.

HÍREK

Csôdöt jelentett az Ikarus

Budapestet választották a második
legjobb hajós úti célnak

Egy elismert, hajóutakkal foglalkozó magazin Budapestet nevezte meg, mint
a második legnépszerûbb úti cél az európai folyami városok kategóriájában.
Rangos elismerést kapott Budapest, amelyet a második legjobb hajós úti
célnak választott egy neves utazási szaklap.
A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ szerint Budapest azért népszerû a turisták szerint, mert elképesztôen gyönyörû város.
A városi túrák nagyon gazdag tájékoztató- és élményanyaggal bírnak, valamint Budapest éjszakai fényei lenyûgözôen impozánsak és emlékezetesek.
A hajós desztinációs díj elsô helyét a dél-francia Arles nyerte.
A harmadik helyen –- Budapest után --– a német Wurzburg végzett.

Növekvô e-útdíjbevételek

A díjköteles utak forgalomnövekedésének köszönhetôen tovább emelkedtek
az útdíjból származó bevételek. Rendkívül népszerû a megyei matrica, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. idénre további bevételnövekedést valószínûsít.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. bruttó 162 milliárd forint bevételt
könyvelhetett el az elsô fél évben. A díjköteles úthálózat növekedésével
párhuzamosan nôttek az útdíjbevételek, az utak forgalomnövekedése pedig
összhangban van az ipar teljesítménybôvülésével –-- mondta Bartal Tamás, a
társaság vezérigazgatója. Kitért rá, a külföldi úthasználók fizették az útdíjak
csaknem felét, hetvenhatmilliárd forintot az idén. Azt mondta, Magyarország
tranzitország, ezért stratégiai cél, hogy az átutazók minél nagyobb részt
vállaljanak a hazai úthálózat fenntartási és fejlesztési költségeibôl, a magyar
útdíjrendszer megfelel ennek az elvárásnak. Több mint hetvenkétmillió ematricát adtak el, ez nyolc százalékkal több, mint az elôzô év azonos idôszakában.
Mindegyik típus iránt nôtt a kereslet. Leginkább az országos és a megyei
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„A székelység a magyar nemzet
része,
nem nemzeti kisebbség”
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kisebbségkutató Intézetének
állásfoglalása szerint a székelység nem nemzeti kisebbség, hanem a magyar
nemzet szerves része --- jelentette ki az intézet tudományos munkatársa.
Dobos Balázs az M1-nek hangsúlyozta: az állásfoglalás azután született,
hogy egy magánszemély kezdeményezte a székelység nemzetiségkénti elismerését. A kérdésben a végsô szót az Országgyûlés mondja ki, vagyis dönt arról,
hogy a nemzetiségi törvényt megváltoztatva elismeri-e a székelységet nemzetiségként ---- tette hozzá a kutató.
Magyarázatképpen hozzáfûzte: ezer magyar állampolgár aláírása szükséges
annak kezdeményezéséhez, hogy hivatalosan elismerjen egy népcsoportot
nemzetiségként a törvényhozás, de elôtte kérni kell az akadémia állásfoglalását. A jogszabály szerint az elismerés feltétele, hogy az érintett népcsoport
legalább egy évszázada honos Magyarországon, illetve a lakosság többi részétôl
megkülönbözteti nyelve és kultúrája.
Az intézet viszont úgy foglalt állást, hogy a székelység a magyarságból kiszakított nemzetrész, amely erôs regionális tudattal is rendelkezik a nemzettudat
mellett. Ha pedig egy közösség a magyar nemzet része, akkor nem lehet kisebbség --- mondta Dobos Balázs.

Európa legrégebbi kútját találták
meg Tiszakürt határában
A kontinens eddigi legrégebbi --- a Kr. e. 5600-5400-ból, azaz a középsô újkôkor elejérôl származó –-- faszerkezetes kútjára bukkantak Tiszakürt határában
a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei, akik az M44-es út nyomvonalán
egy hét és félezer éves neolit, azaz újkôkori település feltárásán dolgoznak --–
tájékoztatta az MTI-t az ásatásvezetô régész.
Mali Péter az MTI-nek elmondta: a három hektáros területen zajló feltárás
jövô héten ér véget. A két méter kilencven centiméter mély kút alján egy jó
állapotban fennmaradt ácsolt faszerkezetre bukkantak, a deszkák valamint
azok összeillesztése is megmaradt –-- közölte.
A kút belsejében tizenhárom láda leletanyagot találtak, amelynek kilencven
százaléka kerámia, tört fülû, vízhúzáshoz használt edény –-- számolt be. Kiemelte: az ilyen leletek nagyon ritkák ezen a területen, de a kutat igazán fontossá a
kora teszi. A Kr.e. 5600-5400-ból származó kutat idôben a Sajószentpéteren
feltárt bödönkút, azt pedig egy németországi lelet követi. A régész kitért arra is,
hogy a kút faanyagát a lehetôségeik szerint kiemelték, jelenleg a Damjanich
János Múzeum restaurátor mûhelyében található, ahol konzerválás és a korát
biztossá tevô természettudományos vizsgálatok következnek.
Mali Péter beszélt arról is, hogy egy hét és félezer éves neolit, azaz újkôkori
település feltárásán dolgoznak az M44-es út nyomvonalán, Tiszakürt határában
a szolnoki Damjanich János Múzeum szakemberei.
Az eddig kiásott tizennégy, egyenként több mint százhatvan négyzetméter
alapterületû házával az Alföld egyik legnagyobb középsô újkôkori településére
bukkantak a területen –- mondta, hozzátéve: az ott élô népesség az úgynevezett
alföldi vonaldíszes kerámiával jelzett kultúrához tartozott. A kor lakhelyei
általában két-három házból álltak, az Alföldön ritkák voltak a nagyobb falvak -– jegyezte meg. A település eredetileg egy magas parton állt, az erózió húszharminc centiméter vastagságban elpusztította az eredeti felszínt. Egyedül a
házak között talált mûhelyben sikerült egy kemence maradványaira bukkanni
–- jegyezte meg.

3. oldal
SZEGÉNY, SZEGÉNY
TERRORISTÁK!
Három halálos áldozatot követelt az a
vérengzés, amelyet Torontóban rendezett egy bizonyos Faisal Hussein, aki
válogatás nélkül tüzelt fegyverébôl ártatlan, általa nem ismert emberekre.
Ahogy ilyenkor megszokhattuk, lassan
csordogáltak a hírek. A kanadai hatóságok óvatosságra intettek a találgatásokat
illetôen, de azt egybôl közölték, hogy a
fegyveres zavarodott volt, illetve annyit
leszögeztek, hogy a „történtek nem egy
bandaháború részei”.
Persze az ultraliberális Justin Trudeau
Kanadájában nincs mit csodálkozni
azon, hogy ilyen esetben igyekeznek ködösíteni. Kanadában az ország miniszterelnöke színes zokniban ugrándozik a
Pride-on, a gendersemlegességet állami
szintre emelték, ennek jegyében átírták
a himnuszukat, s ebbe a vonalba kiválóan
illeszkedik, hogy igyekeznek elhallgatni
a tényeket, visszatartani az igazságot.
Ráadásul ahogy az lenni szokott, minden egyes közleményben igyekeztek
hangsúlyozni a hatóságok, hogy „zavarodott”, „rossz mentális állapotú” volt az
iszlamista mészáros, akinek még a családja is kiadott egy szintén PC-kompatibilis közleményt, amelyben mindenkit
biztosítottak, hogy a maguk részérôl
mindent megtettek, hogy a lehetô legderekabb embert neveljék Faisal Husseinbôl, ám végül gyôzött az „depresszió” és
a „elmezavar”, és az Iszlám Állam terroristájává kellett válnia.
Salah Abdeslamtól kezdve a brüsszeli
reptéri mészáros családján át több iszlamista gyilkos családjától hallottuk
már ezeket a szavakat, minden esetben
hozzá téve, hogy ôket is meg kell érteni,
hiszen ôk is gyászolják gyilkos családtagjukat.
Szegény Hussein család!

(Magyar Idôk)

GYURCSÁNYI ÚT
Magyarországnak a múlt évtizedben
sajnálatos módon bôven volt ideje kiismerni a balliberálisok tipikus gazdaságpolitikai módszereit. Ezek egyike a
megszorítás volt, a másik pedig az
egyeztetés. Ha probléma támadt, öszszehívtak néhány jól öltözött hölgyet és
urat, az eseménynek adtak valamilyen
hangzatos elnevezést, az eszmecsere
elôtt és után pedig minden irányba pózoltak, hogy az odacsôdített fotósok képeket készíthessenek. Nem vitás, hogy
ebben a mûfajban Gyurcsány volt a legnagyobb: úgy tudott egyeztetni, mint
senki más.
A jelek szerint a Jobbik nemcsak rátért
a gyurcsányi útra, de azonnal el is indult
rajta öles léptekkel. A párt ôszre úgynevezett versenyképességi kerekasztalt
gründolna, amire az összes parlamenti
pártot meghívja. A fantasztikus ötlet
bejelentésekor elmondták, miért is van
szükség a nagy tálentumok összeülésére:
rossz kormány, lenyúlás, korrupció, kivándorlás, meg persze egészségügy.
Valahonnan ismerôs.
Az nem kérdés, hogy egyedülálló elképzelések születhetnek akkor, ha az
anyagi gondokkal küzdô Jobbik az egyszer már államcsôdközeli helyzetet elôidézô MSZP-vel és DK-val ötletel az ország felvirágoztatásáról, ráadásul mindebben olyanok segítik ki, mint az érdemi támogatás nélküli Párbeszéd és a
folyton acsarkodó LMP. Az viszont nagyon is kérdés, hogy a Jobbik miért nem
csak azután próbál másoknak tanácsokat
osztogatni a megfelelô gazdálkodásról,
hogy a saját pénzügyeit már rendbe tette.

(Magyar Idôk)

4. oldal

A kereszténység és az iszlám közötti
utolsó védvonal – Kelet-Európa
„Orbán Viktor magyar miniszterelnök az európai elit keleti nemezise.
Európában rajta kívül senki más nem
beszél a kereszténység védelmérŒl.
Úgy tûnik, az esély Európa gyökereinek megmentésére a volt kommunista EU-s tagországokból jöhet, azoktól, akik legyŒzték az oszmánokat
1699-ben és most azok kulturális örökösei által érzik fenyegetve magukat” – írja az olasz Il Foglio címû
lap kulturális szerkesztŒje, Giulio
Meotti a Gatestone Intézet számára
készült írásában.
Talán véletlen egybeesés, hogy
Christoph Schönborn bíboros, Bécs
érseke és a pápai tisztség várományosa éppen szeptember 12-ét, Bécs
ostromának évfordulóját, mely során
az oszmán seregek majdnem elfoglalták Európát, választotta arra, hogy
drámai beszédet mondjon Európa
keresztény gyökereinek védelmében.
Számos muszlim akarja, és ki is
mondja, hogy „Európának vége van”
– állította Schönborn bíboros, mielŒtt
megvádolta volna Európát „keresztény identitásának elvesztésével”.
Mindemellett elutasította „Európa
iszlám meghódításának” még a
lehetŒségét is. Konrad Pesendorfer,
az ausztriai statisztikai hivatal vezetŒje szerint 2030-ra Bécs lakosságának 40%-a külföldi születésû lesz a
belsŒ demográfiai változásoknak és a
migrációs áramlatoknak következtében. (Csak ebben az évben 60 ezren
érkeztek.)
Konstantinápoly 1435-ös eleste után
Kelet-Európa keresztény lakosságának nagy része évszázadokra iszlám
megszállás alá került, különösen az
Oszmán Birodalom alatt. Most úgy
tûnik, az óra visszafordult 1683-ra,
amikor az oszmán seregek Bécs kapujához érkeztek. Nem véletlen, hogy
a kelet-európaiak vad ellenállása volt
a fŒ akadálya annak, hogy az Európai
Unió egységes választ dolgozzon ki a
migránsválságra. Ezek a keleti államok voltak azok, akik rákényszerítették Angela Merkel kancellár aszszonyt, hogy gátat vessen a migránsok tömeges bevándorlásának. Ma a
határ nélküli helyeken tömeges a
beáramlás. Csak augusztusban 23 000
migráns érkezett Olaszországba.
Brüsszel propagandaháborút szított
annak érdekében, hogy a muszlim
migrációt támogató nyugat-európaiakat kozmopolitaként és toleránsként,
a kelet-európaiakat pedig egy halom
xenofób bigottként, ha nem nyíltan
neonáciként mutassa be. Európa tanult elitje jobban tenné, ha hallgatna
keleti testvéreire. Ironikus módon
ezek az országok alkotják az „új
Európa” magját, akik utolsóként csatlakoztak az európai projekthez, miután megmenekültek az autoriter
rezsimektŒl, és melyeknek fel kellett
volna éleszteniük. Brüsszel politikája
most ugyanezt a keleti blokkot nyomja vissza az orosz befolyási zónába.
A kelet-európaiak vonakodása a
masszív muszlim migráció felé való
teljes nyitásra a gazdasági válsággal,
csökkenŒ születési rátával, relatíve
homogén társadalmaikkal és a keresztények kommunizmus alatt elszenvedett üldöztetésével, a középkortól az iszlámmal való folyamatos
konfliktusok emlékeivel és Brüsszel
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Giulio Meotti
szerint most is azok
védik Európát, akik
400 évvel ezelött

által kényszerített kulturális programmal magyarázható. Az Európa
Parlament valójában folyamatosan
olyan törvényjavaslatokat fogadott el,
amelyek nyomást gyakoroltak a kelet-európai tagországokra, Lengyelországra, Magyarországra és Horvátországra, hogy engedélyezzék az
azonos nemûek házasságát és az
önkéntes abortuszt.
Az Európa Bizottság elnöke, JeanClaude Juncker csak „Viktátor”
Orbán-ként emlegeti Magyarország
miniszterelnökét, aki folyamatosan
építi a falat a magyar–szerb határon.
A kommunizmus bukása után Magyarország volt az elsŒ, aki megnyitotta a vasfüggönyt, és kiengedte az
embereket. Most elsŒként emelt kerítést az emberek kinntartására.
Orbán az európai elit keleti nemezise. Európában rajta kívül senki sem
beszél a „kereszténység” védelmérŒl.
A Visegrádi Négyek, a Csehország,
Lengyelország, Bulgária és Szlovákia
között fennálló szövetség különbséget
kíván tenni a keresztény és a muszlim migránsok között. Orbán olyan
magyar érsekek támogatását is élvezi, akik Ferenc pápa migránsokkal
kapcsolatos „kitárt karok” politikjával
ellentétes véleményt képviselnek.
A Frankfurter Allgemeine lapban
Orbán egyszer azt írta: „Azok, akik
ide érkeznek, más vallásban nevelkedtek föl, és radikálisan más kultúrát képviselnek. Legtöbbjük nem keresztény, hanem muszlim. Ez egy
fontos kérdés, mivel Európa és az
európai identitás a kereszténységben
gyökerezik.”
Orbán lázadó magatartása diákéveire nyúlik vissza, 1989-re, amikor
részt vett Nagy Imre temetésén, aki
a szovjetellenes 1956-os forradalom
vezetŒje volt, és volt bátorsága a
kommunista megszállók visszavonulását követelni. KésŒbb Magyarország
neki köszönhetŒen lépett be a NATOba. Kommunista apa és kálvinista
anya gyermekeként, jelenleg katolikus feleségével és 5 gyermekükkel
él. Azoknak, akik megkérdŒjelezik,
hogy reakciós-e, Orbán a következŒt
válaszolja: „Késsel és villával eszem,
de nem mi vagyunk a fŒáram kedves
alakjai.”
Számára az Európa Bizottság egy
újfajta politbürót testesít meg. „Nem
toleráltuk, amikor Bécs akart irányítani bennünket 1848-ban, ahogyan azt
sem, amikor Moszkva próbálta
ugyanezt 1956-ban” – írja Orbán.
„Most sem fogjuk megengedni, hogy
akár BrüsszelbŒl, akár máshonnan
diktáljanak nekünk.”
Orbán beszédei tele vannak történelmi utalásokkal, például amikor
megkérte a magyarokat, hogy az
oszmán seregek ellen harcoló Œseikhez méltó bátorságot tanúsítsanak.
A magyar alkotmány egyébként
egyedi Európában; védelmezi az
életet a „fogantatástól kezdve”, és
kimondja, hogy a házasság csak egy
férfi és egy nŒ között köttethet.
Orbán hozzáállását magáévá tették
más volt kommunista EU-tagországok
is. Lengyelország miniszterelnöke,

Tusványos 2018
Az új Európát a nemzetállamokra kell építeni

Huszonkilencedik alkalommal rendezték meg idén a Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábort TusnádfürdŒn. A megnyitón a hagyományos ökumenikus imát követŒen
Popa Ilona a rendezvény erdélyi fŒszervezŒjeként köszöntötte a meghívott vendégeket és a szabadegyetemre látogatókat. Kiemelte, idén 230
szervezŒ munkálkodott azért, hogy a
25 partnersátor rendezvényei mindenkinek tartalmas kikapcsolódást
biztosítanak. Bíztató jelnek tekintette,
hogy mindjárt az elsŒ napon, Rúzsa
Magdi koncertjén mintegy 13 ezer fŒ
vett részt.
Németh Zsolt köszöntŒjében elöljáróban gratulált a sikeres ébredéshez
az elsŒ esti, nulladik napi buli után.
Mint kiemelte, az idei év bŒvelkedik
az évfordulókban, így a vallásszabadság kimondásának 450 éves évfordulója mellett harminc éve fogalmazódott meg a romániai falurombolás
ördögi terve is, amely ellen 1988
júniusában 120 ezer ember vonult a
Kossuth térre. Kiemelte, a százezres
tömeg tiltakozása 1956 után az elsŒ
olyan történelmi pillanat volt, amikor
a XX. század építŒ és romboló erŒi
közötti harc megfordult, vagy legalábbis elindult egy pozitív változási
folyamat. A választásokra kitérve
Németh Zsolt arról beszélt, az eredmény látványosan igazolja a nemzet
egységét, az egész Kárpát-medencében „együtt erŒsebbek lettünk”. Hozzátette, a nemzetegyesítés a következŒ négy évben választói felhatalmazással folytatódhat, „össze fog nŒni,
ami összetartozik”. Mint elmondta, a
„Szenvedélyünk Tusványos” – jelmondat azt jelzi, „génjeinkbe ivódott”
Tusványos szellemisége, a szókimondás és az összetartozás iránti elkötelezettség, amely európai elkötelezettség is egyben.
Mint hozzátette, van egy kis hiányérzet abban a tekintetben, hogy a
szabadegyetem létrehozásának pillanatától a magyar–román párbeszédre
is nagy hangsúlyt fektetett. Úgy
vélte, a közép-európai gondolat
harminc éves küzdelme ennek köszönhetŒen érte el eredményeit, még
akkor is, ha jelenleg a hamis híreknek
felülve elidegenedtek a román barátok, akik csak lassan kezdenek visszatérni. Mint hangsúlyozta, maga a rendezvény nem Románia ellen, hanem
Közép-Európa közös ügyeiért jött
létre, és egyre több olyan közös cél
fogalmazódik meg, amely ösztönzŒ
erŒvé válhat az összefogásban.
Németh Zsolt hangsúlyozta, a román–magyar kapcsolatok tekintetében nem kisebb ambícióra vállalkoznak, minthogy ne maradjon megvitatlan kérdés és kihasználatlan közös
lehetŒség. Ezek közül említette példaként azt a Három Tenger-kezdeményezést, amely Lengyelországból indult egyenesen Donald Trump amerikai elnök támogatása mellett, és
amelynek jelenleg Románia az elnöke. Mint fogalmazott, az egyre elmélyülŒ közép-európai kapcsolatok ajtaja Románia felé is nyitva áll, és
reményét fejezte ki, hogy ennek az
(A szerzŒ Giulio Meotti, az Il együttmûködŒ családnak hamarosan
Foglio kulturális szerkesztŒje, olasz Románia is részévé válik.
Arról is beszélt, hogy az idei TusszerzŒ és újságíró)
ványos dossziéjának azt lehetne az
Fordította: Kulifai Sára összegzŒ címként adni: „Szövetség

Andrzej Duda például panaszt tett
azon brüsszeli „diktátumok” ellen,
melyek befogadják a Közel-KeletrŒl
és Afrikából a kontinensre érkezŒ
migránsokat. Eközben a lengyel Jog
és Igazságosság Párt vezetŒje, Jaroslaw Kaczynski egy olyan régi
történelmi nézŒpontra hivatkozott,
mely szerint Lengyelország a kereszténység keleti védŒbástyája, aminek
meg kell menteni Európát önmagától.
A Crisis Magazine így foglalja össze:
A kereszténység 966-os elfogadása
óta Lengyelország rendszeresen az
Antemurale Christianitatis, vagyis a
kereszténység védŒbástyájaként lépett fel.
„A mongolok európai elŒrenyomulásának megállításától az 1241-es legnicai csatában Európa muszlim gyarmatosítástól való megmentéséig,
mikor III. Sobieski János király
megverte a törököket Bécsnél 1683ban, ezt képviselték. A kommunizmusnak nem sikerült kiirtania a
lengyel katolicizmust, amikor II. János Pált pápává választották 1978ban, és a Szolidaritás mozgalom az Œ
inspirációjára indult útnak, amely
kritikus szerepet játszott a kommunizmus megbuktatásában. A közelmúltban lengyel bevándorlók töltötték meg Nyugat-Európa addig üres
padjait. A családdal kapcsolatos legutóbbi vatikáni zsinaton lengyel
bíborosok voltak a hagyományos
intézmények legelszántabb védelmezŒi.
Egy másik kelet-európai ország,
Szlovákia miniszterelnöke, Robert
Fico kijelentette, hogy országa csak
keresztény menekülteket hajlandó
befogadni a jövŒben, valamint hogy
az iszlámnak „nincs helye” az országában, és a „multikulturalizmus csak
fikció”.
A cseh miniszterelnök, Milos Zeman szintén támadta a multikulturalizmust.
Még Socratis Hasikos, Ciprus
belügyminisztere is úgy nyilatkozott,
hogy természetesen fogadnak be
menekülteket, de csak akkor, ha
keresztények. Sok ciprusi számára a
szigetet megosztó határ az, ami a
görögkereszténységet és a török
iszlámot választja el, a berlini falhoz
hasonlan, ami a demokrácia és a
kommunizmus között magaslott.
Ahogy azt a nagy presztízsû amerikai katolikus magazin, a First
Things is megjegyezte, „Magyarorzágon, Horvátországban és KeletEurópa más részein a családbarát,
életpárti forradalom és a keresztény
gyökerek újrafelfedezése zajlik.
Tetszik vagy sem, az európai gyökerek megmentésére látszó utolsó esély
a volt kommunista EU-tagországok
irányából érkezhet, azoktól, akik
gyŒzelmet arattak az oszmánok felett
1699-ben és jelenleg örököseik irányából érzik fenyegetve magukat.
A ciprusiak is sokkal jobban ismerik a kultúrák ütközésének következményeit a kényelmes brüsszeli
bürokratáknál. Elég csak megnézni,
hány templomuk áll még a sziget
török oldalán.

Európáért, szövetség a nemzetek
Európájáért”. Mint hozzátette, amikor
osztozunk az európai gondolatban,
egyúttal osztozunk Európa problémáiban is, amelyek egy része nemzeti
sorskérdéssé válik. Mint hangsúlyozta, a soros európai elnökséget hamarosan Románia veszi át, az uniónak
pedig szüksége van egy újabb sikeres
elnöki ciklusra, amelyhez sok sikert
kívánt Romániának. Kiemelte, KözépEurópa országaival együttmûködésben még sikeresebbé válhat az elnökség. Kiemelte, „itt, Közép-Európában
egy fenntartható Európa alternatíváját kínáljuk, egy kereszténydemokráciára alapuló Európa megŒrzését“.
Úgy vélte, az Európai Unió újjáépítését a kereszténydemokráciára kell
alapozni, amely nem áll szemben a
technikai fejlŒdéssel. Úgy vélte, a
nemzetállamok összefogása paradox
módon kisimítja a közép-európai
nemzeti ellentéteket: a nemzetek
Európája közelebb hoz, összeköt, nem
pedig elválaszt.

A nemzetpolitika bizonyított
Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikáért FelelŒs Államtitkárság vezetŒje köszöntöjében arról beszélt, a
szabadegyetem egyfajta kárpát-medencei kitekintés, egyúttal pillanatképe is annak, milyen állapotban van
2018-ban a magyarság. Hozzátette, a
rendezvény jelentŒségét az is bizonyítja, hogy többször is megtapasztalhattuk, a világpolitikában is visszaköszönt, ami a rendezvények egyes
pódiumbeszélgetésein, vagy Orbán
Viktor beszédeiben elhangzott. Az
államtitkár úgy vélte, a jelenlegi
nemzetpolitika bizonyított: 2010-ben
szerinte nem egyszerû kormányváltásról, hanem radikális nemzetpolitikai szemléletváltásról beszélhetünk,
amelynek köszönhetŒen gyakorlatilag
lezajlott a nemzet közjogi egyesítése,
az Országgyûlés a határon túli magyarok választásba való bekapcsolásának köszönhetŒen nemzetgyûléssé
vált.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt ügyvezetŒ elnöke arról beszélt, a szabadegyetemek sora bizonyítja, hogy vannak témák, amelyek az idŒk változását mutatják, és
vannak, amelyek nem változnak.
Utóbbihoz sorolta a nemzet miniszterelnökének állandó jelenlétét a rendezvényen, amelynek köszönhetŒen
Tusványos a világ közepévé válik. A
szabadegyetem olyan fórumot biztosít, amely meghatározza a nyilvánosságot és a közbeszédet, és amelyre az
Európai Unió is figyel. Megjegyezte,
emellett a rendezvény évrŒl-évere azt
is megfogalmazza, milyen geopolitikai
helyzetben kell helytállnia a magyarságnak, és hogy hogyan hogyan fûzhetŒ föl erre a nemzetpolitika.
Toró T. Tibor úgy vélte, állandóság
mutatkozik abban is, hogy eretneknek
tûnŒ gondolatok fogalmazódnak meg
itt, amelyek késŒbb valósággá válnak,
erre példa a kettŒs állampolgárság.
Állandó kérdésnek nevezte a román
politikusok és értelmiségiek részvételét is Tusványoson, amely mintegy
barométere a román–magyar viszonynak. A pártelnök szerint szintén
visszatérŒ téma az autonómiák kérdése is, amely szonban szomorú
állandóság, hiszen ebben az áttörést
egyelŒre nem sikerült megvalósítani.
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Az elmúlt
hét

ahogy
Pilhál György
látta
VILÁGÍTÓTORNYOK
Lendvai Ildikót és Kuncze Gábort
mutatták kedd este az ATV-ben. Elôször azt hittem, valami ismétlést adnak, retróválogatást, effélét, de nem.
Élôben kérdezgette a két kivételes embert Orbán Viktorról Rónai Egon mûsorvezetô az Egyenes beszédben. Mint
amikor a bajnokság két kiesôjét faggatják, mi a véleményük a bajnokról…
Vicces volt az egész. Vagy inkább röhejes. Egy agonizáló párt bukott elnöke és egy másik, sok éve padlót fogott
gyülekezet frontembere egymást túllicitálva a magyar miniszterelnökön
derült. A nézô meg a két leharcolt emberen…
Akörül ment a szó: vajon tudja-e a
kormányfô, hogy csillaga leáldozóban
van, mértékadó helyeken már legyintenek rá, megmosolyogják? Kuncze
Gábor azt dörmögte, hogy az Orbán
Viktor-féle „szélsôséges, populista
politikai erôket” egyre kevésbé veszik
komolyan az unióban.
–-- Nézzük majd meg, mi lesz például
ezzel a mostani olasz koalícióval! --–
javasolta. Megtudtuk azt is, hogy a
magyar kormányfô legutóbb a minapi
Putyin-találkozón szaladt bele egy pofonba, de úgy kell neki… Lendvai Ildikó „moszkvai raportnak” nevezte a két
politikus megbeszélését, amire az
orosz elnök „rendelte be” Orbán Viktort. (Szegény Ildikó még a szovjet
idôkben szocializálódott, neki már
csak lakájmagyar minden Kremlmeghívott hazánkfia.)
A futball-világbajnokság sem maradhatott ki a témákból. Kuncze szerint a
jelenlegi hazai állapot az ötvenes évekre emlékeztet, a sport és a politika
akkor, Rákosi Mátyás korában volt
ennyire összefonódva. Nyilvánvaló,
hogy egy húron pendül a két zsivány…
(Természetesen Lendvai Ildikónak is
megvolt a véleménye a vb-rôl, bár
mint kiderült, csak egyetlen meccset
látott…)
Summa summarum: Orbán Viktornak annyi, sugallta a két szellemi világítótorony.
Mondom, nem a felvétel volt régi,
csak a szöveg.
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jellemmel –-- a csökönyös ökör is karizmatikus. Vagy a megrögzött hazudozó.) A politikus még 2017 elején jelentette ki, ha a Fidesz marad kormányon, ô nem akar képviselô lenni.
Aztán tessék, némi teátrális felvezetés után 2018-ban mégiscsak beült a
parlamenti patkóba, a függetlenek közé. Csak a pártját hagyta ott, a sajtónyilvánosságtól képtelen volt elszakadni. Képernyô, mikrofon és fényképes újságcikkek nélkül ugyanis el sem
tudná képzelni mindennapjait a Lehet
Más a Politika volt alelnöke. Számára
olyan a vaku, mint borjúnak a csecs
vagy Bokros Lajosnak a megszorítás…
(Nem ô az egyetlen ilyen. Gyurcsány
Ferenc óta komoly pszichiátriai irodalmuk van ezeknek az elváltozásoknak.
Az orvostudomány egyelôre tehetetlen.)
Minap egy heveny sajtótájékoztatótartás keretében jelentkezett Hadházyn a kór. Újságírókat hívott a Nemzeti Választási Bizottság épülete elé, ahol
bejelentette: népszavazást kezdeményez a kormánypárti sajtótermékek
megrendszabályozásáért. Mindjárt fel
is olvasta a gatyába rázandók listáját
(mi is rajta voltunk), aztán arról szólt,
milyen szempontok szerint kívánja
csoportosítani a voksolásra benyújtott
kérdéseket.
Nem mennék a részletekbe, a lényeg
valahogy így szólt: egyetértünk-e azzal, hogy a kormány agymosó hirdetésekre, illetve saját embereire költi
az állami pénzeket? Értsd: hány lélegeztetôgép jönne ki ebbôl!
Sokak szerint a karizmatikus Hadházy állapotának nem tett jót, hogy az
áprilisi választások után összekülönbözött párttársával, Sallai R. Benedekkel.
Összekülönbözött? A kigyúrt Sallai állattartó székestül fölborította a praxisát szüneteltetô kisállatorvost. Az internetre is föltett sztorit rengetegen
lájkolták. Nekem is tetszett.

A DZSEMBORIK VÉGE

Még meg sem szavazták az új gyülekezési törvényt, de már javában megy
az ellenzéki nyavalygás. A legvadabb
háborgók szerint a készülô paragrafus
újabb bizonyíték arra, hogy a kormány
totalitárius diktatúrát épít. Hiába bizonygatják az elôterjesztôk, hogy az új
szabály csak azokat a tüntetéseket kívánja korlátozni, amelyeken pár tucatnyi hôbörgô szokta városrészek
közlekedését akadályozni, a jajveszékelôk hangereje változatlan: a rezsim
el akarja némítani a kritikus hangokat.
Vesszenorbán!
Máig elôttem egy évekkel ezelôtti
kép, amikor –-- írd és mondd! –-- hat
elszánt tüntetô zárta le a délutáni
csúcsban a Bajcsy-Zsilinszky út és
Andrássy út keresztezôdését. Köztük
volt természetesen a kemény mag,
Mécs Imre bácsi (ki ne ismerné:
SZDSZ, MSZP) és neje, Fruzsina aszszony, Magyar Bálint húga. (A szomszédos Szabadság térrôl, a „német emlékmû” melletti alaptáborból ugrottak
át egy kis rutinháborgásra.)
Fél óra múlva már úgy harmincnegyven fôsre duzzadt a „tömeg”,
ugyanis a környék járókelôi közül
többen odamentek hozzájuk, hogy
megkérdezzék, jó-e hülyének lenni.
Egy vézna, szôrös ifjú szervezte az
eseményt, aki orr- és fennhangon közölte az egybegyûltekkel, hogy ô egy
KARIZMA
keményen dolgozó kisember, és naHadházy Ákos pályafutásában renge- gyon fel van háborodva.
teg a karizmatikus elem. (A karizmati- Valami molinófélére rá is pingálta a
kusság nem feltétlenül azonos a nemes megmozdulás jelmondatát: „Mindenki

legyen kinn az utcán, akinek elege van
az Orbán-kormányból!” Hamarosan
egyfajta piknikhangulat-féle alakult ki
a keresztezôdésben, néhány japán turista is megállt mellettük, a Halászbástyáról jöhettek, érdeklôdve fotózták a
szôrös ember apró csapatát és a bedugult, tülkölô keresztezôdést: Budapestsouvenir.
Nagyjából egy órán át tartott a demonstráció, végül a szôrös úgy döntött,
berekeszti a tüntetést. Na most az
ilyen dzsemboriknak lesz vége hamarosan. Hál’ istennek.

VELENCEI ÁLOM
Ahogyan ígérte, elkezdett megújulni
a Magyar Szocialista Párt. Elsôre azt
találták ki, hogy nyitni fognak a fiatalság felé, mert bennük szunnyad a jövô.
Az elsô feladatra Szanyi Tibort szemelte ki a pártvezetés, ô állítólag ért a
fiatalok nyelvén, laza szövegbe is képes beleszôni a lánglelkû eszmét szocialista megújulásról és egyéb épületes
marhaságokról. Ahogy annak idején
Marosán (Buci) Gyuri, a piros fejû
pék…
Le is küldték Szanyit mindjárt Velencére, az ott hömpölygô EFOTT-ra,
halásszon ki fiatalokat a mozgalom
számára. Nyilván ô is örült a feladatnak, elvégre a mai zord Fideszidôkben csökkent a fellépési lehetôségek száma, baloldali ember egyszer
csak ott találja magát kamera és mikrofon nélkül, és még a végén a hordó
tetejérôl lesz kénytelen igét hirdetni.
Ha lesz kinek.
Tiborunk már az elmúlt pénteken akcióba lépett. Leköltözött a fesztiválra,
majd friss riportokat, akcióképeket
küldött fel a pártközpontba. Volt mit
megörökíteni, csurig telt a kemping.
(Az élô bejelentkezéseknél persze
gyorsan kibukott, hogy Szanyi kapitány rég járt efféle terepen; a gatyaszaggató rockzenére éppúgy rácsodálkozott, mint az opálos tekintetû csápolókra –-- azok meg a közöttük szerencsétlenkedô mikrofonos bácsira.) A
tudósítások visszatérô eleme az volt,
hogy az MSZP-sátornál vannak a
legtöbben, nyilván azért, mert az ifjúságból még nem veszett ki a veleszületett baloldaliság.
Az akció csúcsát az jelentette, amikor
Tiborunk „csövesbánat” feliratú matricákat kezdett el nyomkodni az éppen
vele szembejövô fiatalokra. Hogy mit
üzent a felirat, azt valószínûleg a
napszúrással kacérkodó Szanyi sem
tudta, de azért lábjegyzetet fûzött a
képekhez: „A fiatalokat igenis érdekli
a baloldali politika!”
Vajon tudtak-e errôl az „érdeklôdôk”?
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lásán a lator pityeregve azzal mentegetôzött, hogy ô nem fôállású útonálló,
csupán születésnapi meglepetésre kellett volna neki a pénz. (Mindebbôl csak
a meglepetés valósult meg: hat évet
kapott az utóbb Teli Gatyára keresztelt
cowboy…)
Nekem az ilyen esetekrôl mindig Ábrahám Imre szegedi ital-nagykereskedô bátor fellépése jut eszembe. Ábrahám úr boltjába néhány éve, egy
szép, pitypangos délutánon betért két
bukósisakos férfiember. Láthatóan
nem vásárolni jöttek, ugyanis egyikük
kezében kézigránát volt, a másikéban
meg egy ismétlôpisztoly. Mindjárt rá
is tértek jövetelük céljára: –-- Ide, de
menten egymillió forintot a páncélszekrénybôl, ha kedves az életed! –-szólott a kézigránátos, a másik meg
helyeslôn bólogatott hozzá.
És itt jött a fordulat! Ábrahám kereskedô ugyanis nem adott egy megveszekedett petákot sem a haramiáknak,
adott viszont két akkora pofont fejenként, hogy a jövevények tokostól
vitték ki a bejárati ajtót, miközben
négy-négy kiköpött metszôfogat hagytak a flaszteron. (Késôbbi lebukásukat
éppen a pampogó, foghíjas beszédük
okozta.)
Szóval nyugi! Pánik helyett –-- ha már
futballnapokat éltünk –-- ott a megelôzô szerelés…

EGY
MOZGALMAS PÁRT

kivéve a társelnökség) már az ô távollétében zajlik… Az eltiltott Moldován
Lászlót a párt budapesti elnökévé választják. (A poszt eredeti várományosát, Ungár Pétert már korábban eltiltották…) A Hadházy helyére megválasztott társelnök, Keresztes László
Lóránt egy tévéinterjúban kijelenti: a
párt nincs a szétesés szélén, ugyan
már…
Eredetileg valami emelkedett, történelmi befejezést szántam a végé-re
(benne az éppen e napon –- július 28-án
–-- elhalálozott Robespierre-rel) –-, de
hát hogyan jönne az egy bohózathoz?

FOGLALKOZÁSA:
VÔLEGÉNY
Rengetegen kommentelték az Ötödször is megnôsült Demszky Gábor címû minapi hírt. Legtöbben a bulvárlap
által megszólaltatott ifjú ara egyik
mondatára reagáltak. Legújabb Demszkyné így írta le az elsô találkozást:
„Gábor a modorával teljesen levett a
lábamról, nem tudtam neki nemet
mondani.”
Több hozzászóló mesélt a maga „találkozásairól” a volt fôpolgármesterrel,
de ôket egyáltalán nem vette le a lábáról Gábor, épp ellenkezôleg. Egyikük
például az áprilisi választáson vizesflakonból fröcskölô expolitikus ámokfutásáról írt.
Más rövid statisztikával állt elô:
„Demszkynek a korábbi nekifutásaiból
három gyermeke született, de egyik
házassága sem tartott tovább pár évnél. Leghosszabb kapcsolatát Budapesttel folytatta, de az is nagyon megromlott…” Volt, aki megjegyezte: az
nôsül többször, akinek rossz a memóriája. Lehet.
Határozottan kiigazítanám viszont
azt a kommentelôt, aki Budapest vôlegényének nevezte a szabad demokrata
házasságrekordert. E titulus ugyanis
már foglalt, jó Krúdy Gyula a „kockás
bárónak”, Podmaniczky Frigyesnek
adta ezt a címet még a múlt század
elején.
Demszkyben és Podmaniczkyban
csak annyi a közös, hogy mindketten
évtizedeket töltöttek a város élén, más
nemigen. (És nem arra gondolok, hogy
Demszkyvel ellentétben Podmaniczky
megrögzött agglegény volt –-- bár
minden úrnôt ismert idehaza a hercegnôktôl a balerinanövendékekig.)
Podmaniczky Frigyes, miközben a
középkori Pest-Budából új világvárost
épített, szerény ember lévén végig a
háttérben maradt. Dacára ennek az ô
tiszteletére megállt a lóvasút a körúton, és a portréját cégtáblájára festette
a Szervita téri borbély.
Igaz, azt meg a báró nem mondhatta
el magáról, hogy ünnepi programbeszédeit valaha is tojászápor kísérte
volna. Ahogyan azt sem, hogy hosszú
éveken át az épülô 4-es metró alagútjában a fúrópajzzsal szelfizett.

Nagy feladatra vállalkozik, aki megpróbálja követni a Lehet Más a Politika
háza táján mostanában történteket.
Kabarészerzôket megszégyenítô, ami
ott megy. Valaki minap azt írta: a Kétfarkú Kutya párt lehúzhatja a rolót,
sehol sincsenek Szél Berniékhez képest.
Stimmel.
Még csak a hirtelen jött hôhullámra
se foghatjuk az egészet, merthogy korábban, tavasszal kezdôdött a vígjáték.
Nagyjából akkor, amikor Sallai R. Benedek elnökségi titkár és állattartó
mindjárt a választás után, egy pártmegbeszélésen székestül fölborította
Hadházy Ákos társelnök-lódoktort. Az
attrakciót akár szimbolikusnak is tekinthetjük, ugyanis hamarosan az
egész LMP fölborult. Terjedelmi
okokból képtelenség ismertetni a vígjáték teljes eseménysorát, legyen elég
itt néhány kis színes csak úgy, kommentár nélkül.
A fölborított Hadházy Ákost az LMP
fegyelmi bizottság lefokozza, és két
évre eltiltja minden párttisztségrôl,
mire ô kilép a pártból… Hadházy fölborítóját, Sallai atlétát is kirúgja a
párt, de ôt késôbb visszaveszi… Megfosztják tisztségétôl a kirúgásos ítéleteket meghozó fegyelmi bizottság
ELSZALADT
ellenôrzésére hivatott etikai bizottság
A COWBOY
Csak semmi pánik, nem kell minden elnökét, Moldován Lászlót, így a másik
rablótól megijedni! Most olvasom, ho- társelnök, Szél Bernadett elleni szankgyan járt pórul az a 36 éves budapesti ció (minden tisztségtôl való eltiltás --–
férfi, aki pár hete egy óbudai parkolóban cowboykalapban, nagy mellénynyel ki akart rabolni egy idôs házaspárt.
Odasétált a kiszemelt áldozatokhoz,
és egy valódinak látszó játékfegyvert
INGATLANÜGYNÖKSÉG
rájuk fogva pénzt követelt tôlük. AlapIngatlan
adás-vétel Melbourne területén
esetben ilyenkor a megrémült ember
remegve átadja a bukszáját, a haramia
Hívja
pedig önfeledt vigyorral, markában a
Mob: 0415 870 972
zsákmánnyal távozik.
Ezúttal nem így történt. Az idôs, gonEmail: okocsis@rtedgar.com.au
dolom, katonaviselt öregúr nem szepWebodal: www.rtedgar.com.au
pent meg, kiabálni kezdett, mire aztán
Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV
a mûcowboyt fogta el a rémület, hanyatt-homlok elszaladt. Minapi tárgya-

Kocsis Oszkárt
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A segelreporter.com beszámolója
szerint kokaincsempészek használták
a Fa Nándor által tervezett és épített
Spirit of Hungary hajót, de késôbb
kiderült, valójában a Budapest nevû,
egyik korábbi versenyhajójáról van
szó.
Fa Nándor egykori hajója két kanadai
származású hajós kezébe került, akik
a Karib-tengeren használták azt, de
egy ideje szemet szúrtak a francia hatóságoknak.
A hajót egy razzia során állították
meg, a haragos tenger miatt viszont
nem sikerült átvizsgálni, ezért SaintMartin szigete közelébe kisérték.
A csempészek végül azonban nem
hagyták, hogy átkutassák a hajót, felgyújtották azt a rakománnyal együtt,
majd a vízbe ugrottak.
A hatóságok az oltás után másfél
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tonnányi kokaint találtak a fedélzeten, aminek 60 millió euró körüli
a piaci értéke. A csempészeket elfogták.
***
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó ütközetére emlékeztek a székelyföldi Nyergestetôn. A
megemlékezés alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelôs
államtitkár avatta fel azt a parkolót,
amely a magyar állam támogatásával
épült, és az emlékhely kulturált látogatását teszi lehetôvé.
A Nyergestetôn elesett hôsök emlékére emelt obeliszk mellett tartott beszédében Potápi Árpád János elmondta, hadászati szempontból nem volt
nagy jelentôsége a székelyek ellenállásának a szabadságharc utolsó napjaiban. Hozzátette azonban, hogy az itt
elesettek nemcsak a hazát védték,
hanem saját házaikat, családjaikat.
Nem volt már hova hátrálniuk --- tette hozzá.
Mindenki arra törekszik, hogy csalá-

Ceuta
határzár
Talán még emlékezünk arra amikor a
nagy emigrációs hullám megindult
2015-ben akkor a mi „haladó” globalista
liberális nemzettársaink megállapították, hogy nincs migráns válság, s ezért
a déli határon épülô kerités nem csak
felesleges, haszontalan kiadás, hanem
ezzel a megbélyegzendô határzárral
Magyarország „kiírta magát Európából”. Ezt fokozták azzal, hogy az illegális tömeges bevándorlást tudomásul
kell venni mert az megállithatatlan. (A
tények azonban bebizonyították, hogy
az Orbán kormány határkerítése
sikeresen megvédte a shengeni déli
határt)
Nem tudjuk, hogy ez a balliberális
bölcsesség eljutott-e a kis északafrikai
spanyol enklav-ba, de az már történelmi tény, hogy ott már nem egyszer
kellett visszaverni a közép-afrikai
migránsok bunkókkal és szerszámokkal felfegyzerlett tömegeit.
A ceutai határzár Marokkó és Ceuta
(Spanyolország egyik afrikai autonom
tengeri kikötô városa) között húzódó
kerítésrendszer, melyet Spanyolország az illegális határátlépés és a
csempészés megállítása céljából épített.
A határzárat két párhuzamosan futó
hat méter magas szögesdróttal kiegészített kerítés alkotja, amely mentén
ôrtornyok állnak a rendôrjárôrök elhelyezésére és közöttük út vezetô a
mentôszolgálat részére. Földalatti kábelek kötik össze a reflektorokat zajés mozgásérzékelôket, valamint videokamerákat az ellenôrzô központtal.
Ezév júliusában több száz migráns
jutott át erôszakkal a Marokkót és

dot alapítson, gyermekeit felnevelje,
nyugodt öregkort éljen meg. A Nyergestetôn harcoló székelyek mégis hôssé váltak. Tudták, hogy az utókornak
áldozzák fel életüket --- mondta Potápi
Árpád János.
Korodi Attila, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselôházi frakcióvezetôje példaértékûnek nevezte, hogy a hegy lábánál
fekvô Csíkkozmás lakói ápolták és
ápolják az emlékhelyet. Hozzátette: ez
a gondosság arra a kopjafa erdôre is
kiterjed, amelyet az utóbbi 29 évben
állítottak a világ magyarjai, és amely
által nemzeti emlékhellyé vált Nyergestetô.
Borboly Csaba, Hargita megye önkormányzatának elnöke Orbán
Viktor Tusnádfürdôn elmondott szavaira utalva jelentette ki: olykor a lehetetlent kell megpróbálni.
A Nyergestetô hôsei is ezt tették --fûzte hozzá. Szántó László, Csíkkozmás
polgármestere kijelentette: a nyergestetôi hôsök példája azt mutatja, hogy
nem adta meg magát a székely, és ezt
ezután sem fogja megtenni.
A Csíkszék és Háromszék közötti
Nyergestetôn zajlott 1849 augusztus
elsején az a csata, amely a székelység
önvédelmi harcának egyik kiemelkedô
szimbólumává vált. A Tuzson János
ôrnagy által vezetett mintegy 200 fôs
székely csapatnak önfeláldozó harccal
sikerült rövid idôre feltartóztatnia a
mintegy 1200 fôs összevont osztrákorosz csapatok csíkszéki behatolását.
***
A dél-romániai Margineniben mûködô fokozottan védett börtönbe viszik
át a terrorizmus vádjával elítélt Beke
Ceutát elválasztó határkerítésen. A
helyi hivatalos adatokat még nem közöltek, de különbözô sajtójelentések
szerint 400 és 600 közé teszik a középafrikából származó határsértô migránsok számát. A 8.4 km hosszú kerítés
leggyengébb szakaszán történt az incidens amelyet nem látnak be teljesen a
biztonsági kamerák. A marokkói és
spanyol hatóságoknak igy is százakat
sikerült feltartóztatni. A helyi vöröskereszt elsô adatai szerint a rendfenntartók közül négyen, az erôszakos
migránsok közül tizenegyen kerültek
kórházba.
Visszatekintve a határzárat történetére 2005. október 7-én a kerítést megrohanta többszáz migráns. A bevándorlók a gumitöltényes spanyol és az
éles töltényes marokkói kereszt tûz
után 15 halottat és több mint 50 sebesültet hagytak a határ mellett.
2016. december 20-án egy 400 fôs
szervezett csoport áttörte a kerítést
2017. február 17-én egy 600 fônyi
migráns banda áttört a biztonsági
kapún és a rendôrség keresi ôket.
2008. júniusában egy többségben
marokkói csoport áttörte a kerítést.
Az uniós part- és határvédelmi ügynökségnek (Frontex) jelentése szerint
júniusban Spanyolország volt a legfôbb tengeri úti belépés Európába,
ahol összesen 6400 embert regisztráltak.
Ahogy nô a bevándorlási nyomás
Európában, a spanyol kerítés tapasztalotok hasznosak lehetnek
azokban az országokban ahol biztonsági kerítés a védelem módja.
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(HVIM) kézdivásárhelyi és erdélyi
szervezetének vezetôjét --- jelentette
be a Bálványosi Nyári Szabadegyetem
és Diáktábor (Tusványos) keretében
tartott sajtótájékoztatón Beke Csilla,
Beke István felesége.
Az asszony tájékoztatása szerint a
székelyföldi elítélteket errôl szerdán
tájékoztatták a feketehalmi börtönben.
A margineni-i börtönben --- a honlapján
közölt adatok szerint ---- a tíz évnél
hosszabb büntetést töltô elítélteket
tartják fogva. Beke Csilla a férje kijelentését idézte: „egyenes gerinccel
mentem be a börtönbe, és úgy is fogok
kijönni”. Hozzátette: kegyelmet nem
kérnek, mert tudják, hogy semmi
olyant nem követett el, ami miatt elítélték Beke Istvánt és Szôcs Zoltánt.
A sajtótájékoztatón Csóti György, a
budapesti Kisebbségi Jogvédô Intézet
igazgatója kijelentette: három síkon
következnek lépések az elítélt kézdivásárhelyiek ügyében. Egyfelôl az ítélet
és indoklása hivatalos kiközlése után
Romániában nyújtanak be az ügyvédek jogorvoslati kérelmet a legfelsôbb
bírósághoz. Ezzel párhuzamosan a jogvédô intézet az Emberi Jogok Európai
Bíróságához fordul. Csóti György úgy
vélte, jó esély van a strasbourgi jogorvoslatra, arra, hogy az emberi jogok
bírósága megbírságolja Romániát, és
perújrafelvételt rendeljen el. Ezt azzal
támasztotta alá, hogy ebben az esetben
az eljárás kifogásolható. Példátlannak
tartotta, hogy a román legfelsôbb bíróság úgy hozott jogerôs ítéletet a Beke-Szôcs-perben, hogy bizonyítékok
nélkül átminôsítette a vádat, és nem
adta meg a vádlottaknak az átminôsített vádak elleni védekezés lehetôségét.
Csóti György politikai lépéseket is
kilátásba helyezett. Elmondta: arra
kérték a magyar kormányt, hogy
minden lehetséges politikai eszközt
használjon fel annak érdekében, hogy
engedjék az elítélteket szabadon, vagy
--- ha ez nem lehetséges --- tartsák házi
ôrizetben ôket addig, amíg minden

jogorvoslati lehetôség ki nem merül.
„Ceausescu szelleme itt van, és a
román titkosszolgálatok ugyanazokkal
az eszközökkel dolgoznak mint Ceausescu idején” ---- jelentette ki Nicolae
Ceausescu néhai román kommunista
diktátorra utalva. Hozzátette, hogy
megítélése szerint koncepciós per zajlott Beke István és Szôcs Zoltán ellen.
Tôkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
kijelentette: közel húszezren írták alá
eddig azt a petíciót, amelyet Beke
István és Szôcs Zoltán ügyében indítottak. Úgy vélte: az ítélet által nemcsak az elítéltek, hanem az egész magyar közösség ellen “hajtóvadászat”
indult. Tôkés szerint az elítéltek kiszabadítására irányuló lépések összehangolására van szükség, és azt a meggyôzôdését hangoztatta, hogy a tiltakozás
jeléül a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségnek (RMDSZ) és a Magyar
Polgári Pártnak (MPP) fel kellene
bontaniuk a román kormánypártokkal
kötött parlamenti együttmûködési
szerzôdést.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke úgy vélte, a román
állam az ítélet révén az egész magyarságnak üzenni kívánt, azt jelezve, hogy
aki az autonómiáért, a nyelvi jogokért,
az egyházi intézményekért fellép, válaszlépésekre számíthat. Lomnici azt
tartotta a legsürgetôbb feladatnak,
hogy a nemzetközi közvélemény figyelmét ráirányítsák a kérdésre.
A sajtótájékoztatóval egy idôben a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet sátrában a Kárpát-medence magyarsága
jogvédelmének a politikai, civil, és bírósági szintjeirôl hangzottak el elôadások.
Beke Istvánt, a HVIM kézdivásárhelyi
elnökét és Szôcs Zoltánt, a HVIM erdélyi szervezetének vezetôjét öt-öt éves
börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért
a román legfelsôbb bíróság. Azért állították ôket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikbôl és az elôbbi lakásán talált petárdákból a román
hatóságok arra következtettek, hogy
házi készítésû bombát akartak robban-
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tani Kézdivásárhely fôterén 2015-ben,
a december elsejei román nemzeti
ünnepre szervezett katonai parádén.
***
A világ ötszáz leggazdagabb emberének együttes vagyona, elsôsorban a
részvényárfolyamok emelkedésének
köszönhetôen, 1000 milliárd dollárral
nôtt 2017-ben. Miközben a milliárdosok
tovább gazdagodnak, a fizetések stagnálnak, azaz a jövedelmi egyenlôtlenség növekszik.
A világ leggazdagabb embere az
amerikai Jeff Bezos, az elektronikus
kereskedelemre specializálódott Amazon cég alapítója, akinek jelenleg 99,6
milliárd dollár a vagyona –-- egy év
alatt 34,2 milliárddal lett gazdagabb.
Tavaly októberben volt olyan nap,
hogy az Amazon részvényárfolyamemelkedésének köszönhetôen egyik
napról a másikra 10,3 milliárd dollárral
lett többje. Az 54 éves Bezos 1994-ben
egy seattle-i garázsban alapította vállalkozását. Napjainkban ô birtokolja
egyebek mellett az ûrkutatásban érdekelt Blue Origin céget és a The Washington Post újságot –-- utóbbiért
2013-ban 250 millió dollárt fizetett.
A korábbi listavezetô Bill Gates a
második helyre csúszott vissza. A Microsoft alapítójának a vagyona 8,89
milliárd dollárral 91,3 milliárd dollárra
nôtt tavaly. Szûkebb lenne a különbség,
ha múlt augusztusban Gates nem
adományozott volna újabb 4,6 milliárd
dollár értékûMicrosoft-részvényt a
Bill & Melinda Gates Alapítványnak. A
feleségével közösen létrehozott jótékonysági szervezetnek a házaspár
1994 óta összesen 35,6 milliárd dollárt
adott. (1999-ben 16 milliárdot, 2000ben további 15 milliárdot érô részvényt
passzoltak át az alapítványnak, amely
e támogatásokkal a világ legnagyobb
magánjótékonysági szervezete lett.)
A dúsgazdagok listáján Warren
Buffett tôzsdei befektetô a harmadik
85 milliárddal, a negyedik a spanyol
Amancio Ortega 75,5 milliárddal, az
ötödik pedig a Facebookot vezetô (puli
kutyát tartó) Mark Zuckerberg 72,6
milliárddal. Bill Gates, Jeff Bezos és

Warren Buffett összvagyona nagyobb,
mint amennyi pénz felett az Egyesült
Államok szegényebb fele együttesen
rendelkezik.
A világ öt leggazdagabb emberének
–- Bezos, Gates, Buffett, Amancio Ortega és a Facebookot létrehozó Zuckerberg –-- összvagyona 425 milliárd
dollár, hatoda az Egyesült Királyság
éves nemzeti össztermékének.
Az elsô tíz leggazdagabb ember közül
hat amerikai, három európai és egy
mexikói. A legtehetôsebb három európai közül a legvagyonosabb az ötszázas lista negyedik helyén álló spanyol Amancio Ortega. A leggazdagabbak
közül 159 amerikai, 38 kínai, 27 orosz.
Utóbbiak közül a legtehetôsebb az
iparban érdekelt Alekszej Mordasov,
akinek a vagyona 19,5 milliárd dollár
körül van.
Mára már több milliárdos él Ázsiában, mint az USA-ban, egyelôre azonban az amerikai milliárdosok kezében
koncentrálódnak a legnagyobb vagyonok. Ha a jelenlegi gyarapodási ütem
fennmarad, akkor négy éven belül
ezen a téren is lekörözik az ázsiai milliárdosok az amerikaiakat –-- írta a
Portfolio.hu a Bloomberg adatai nyomán.
Az új dollármilliárdosok háromnegyede Kínában és Indiában tûnt föl. Mivel
az utóbbiak az elmúlt egy-két évtizedben alapozták meg gazdagságukat,
érthetô, hogy az ázsiai milliárdosok
jóval fiatalabbak –-- az átlagéletkoruk
59 év –--, mint európai (66 év) vagy
amerikai (67 év) sorstársaik.
Jelenleg nagyjából 1500 dollármilliárdos van szerte a világon, és nem mindegyiknek jött be a tavalyi év. Patrick
Drahi, a francia telekomguru például
4,1 milliárdot vesztett, most már
„csak” 6,3 milliárd dollárja van. Alwaleed bin Talal szaúdi herceg vagyona
1,9 milliárd dollárt csökkent, ô maga
pedig rács mögé került tavaly novemberben. A herceg vagyonát a Forbes
16,8 milliárd dollárra becsüli, és olyan
cégekben van meghatározó részesedése, mint a Twitter, a Citigroup vagy a
Four Seasons szállodalánc.
Olykor a nyertesek is hoznak rossz
döntéseket. Jeff Bezos 2014-ben vallotta be, hogy kísérletezôszenvedélye
többször is akadályozta az Amazon
elôretörését. „Többmilliárdos veszteséget is okoztam” –-- ismerte el egy
konferencián. Nincs egyedül.
Ezerkilencszázkilencvenhétben az
Apple még korántsem volt annyira
sikeres, mint napjainkban, a bukás is
benne volt a pakliban. Bill Gates 150
millió dollárral támogatta a riválisát,
hogy eloszlassa a kormánynak a Microsoft versenyellenességét pedzegetô
aggályát. Ez a lépése olyan jól sikerült,
hogy késôbb az Apple nemcsak viszszajött a szakadék szélérôl, de néhány
ipari szegmensben, például a mobiltelefonok területén, lekörözte a Microsoftot. Gates befektetése tehát nagyban hozzájárult, hogy 2017-ben az
Apple lett a világ legértékesebb cége.
Közkeletûtévhit, hogy a rossz tanulókból lesznek a milliárdosok. Bár Bill
Gates és Mark Zuckerberg valóban
nem fejezték be tanulmányaikat, a
milliárdosok nagy része diplomás. A
MarketWatch 2016-os összesítése szerint 52 százalékuknak van alapszakos,
27 százalékuknak mester végzettsége,
7 százalékuk pedig PhD-fokozatot
szerzett. Csupán 14 százalékot tesznek
ki azok, akiknek nincs egyetemi vagy

fôiskolai végzettségük.
A diplomások sorát gyarapítja Jeff
Bezos, akit már középiskolásként érdekeltek a technológiai és tudományos
témák, a Princeton Egyetemen szerzett informatikai diplomát 1986-ban.
Bill Gates már 14 évesen céget alapított, de közben tanult is: a Harvard
Egyetemre iratkozott be, amelyet egy
év után azért hagyott ott, hogy elindítsa a magániskolából ismert barátjával, Paul Allennel közös szoftvercégét: 1975-ben létrejött a Microsoft.
A diploma nélküliek közösségét erôsíti a spanyol milliárdos Ortega, aki a
középiskolát sem fejezte be. Tizennégy
évesen otthagyta az iskolát, és munkát
vállalt. 1972-ben alapította fürdôköpenyt gyártó vállalkozását, ahol hamarosan több ezer helyi nôt foglalkoztatott. Ma már hatezer üzletbôl álló
hálózat tulajdonosa, amelyhez a Zarán
kívül olyan ruhamárkák tartoznak,
mint a Stradivarius, a Pull and Bear és
a Bershka.
A rendkívül gazdagok szerencséjének
látványos növekedését (és egyesek
vagyonának ugyancsak látványos elapadását) jóval szegényebb emberek
milliárdjai látják. És irigylik. Éppen
ezért figyelmeztetik a szupergazdagokat, hogy vagyonukból olykor osszanak vissza a többségnek.
A dollármilliárdok felett rendelkezô
gazdag amerikaiakra idônként rájön a
jótékonykodás, ilyenkor lemondanak
vagyonuk jelentôs részérôl a közjó javára. Ezt a szokást fejlesztette tovább
Bill Gates és Warren Buffett, akik
2010 augusztusában indították el The
Giving Pledge (fogadalomtétel) nevûjótékonysági akciójukat. A szervezet
arra biztatja a hasonszôrûeket, hogy
adományozzák vagyonuknak legalább
a felét jótékony célokra életük során
vagy haláluk után. 2017 végéig több
mint 170 milliárdos csatlakozott a kezdeményezéshez, az aláírók között volt
Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg
és Lord Ashcroft.
Az utóbbi nevét december utolsó
napjaiban különös baleset miatt kapta
fel a sajtó. A máltai repülôtéren az
erôs szél kimozdított a helyérôl egy ott
parkoló Dassault Falcon 7X típusú
repülôgépet, és a szomszédos épületek
felé sodorta. A repülô áttört egy drótkerítést, majd egy házba csapódott. A
magángép sajtójelentések szerint a
brit politikus és üzletember, Lord Michael Ashcroft tulajdona.
A The Giving Pledge kezdeményezéshez Bezos nem csatlakozott. Saját utat
jár. Tavaly júniusban a nagyközönség
segítségét kérte, hogy mire adományozza pénzét. Akkor azt írta, hogy
míg befektetéseivel hosszú távra tervez, a jótékonyság terén szeretne
azonnal érezhetô segítséget nyújtani.
Késôbb hirdetésben köszönte meg 400
ezer követôjének javaslatait. Azóta
sem tudni azonban, hogy mit fogadott
meg ezekbôl a tanácsokból az eddig
mindössze félmilliárd dollárt eljótékonykodó Bezos.
Ázsiai származású milliárdos Mansour bin Zayed Al Nahyan sejk, akinek
vagyona 4,9 milliárd dollár. Ha a neve
nem is, az általa birtokolt focicsapat
annál ismertebb hazánkban. Az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnökhelyetteséé –-- akinek két feleségétôl
hat gyermeke van –-- ugyanis a
Manchester City futballklub.
(Folytatjuk)
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Minden európai országnak joga van megvédeni keresztény
(Folytatás az 1. oldalról.)
Tehát amikor stabilitásról beszélek,
akkor ez az egész magyar élet stabilitásáról szól a gazdaságtól a középosztály kulturális fogyasztási szokásaiig, illetve a szegények számának
csökkenéséig.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ez az a stabilitás, amely nem teszi
nagyképûvé vagy valóságtól elrugaszkodottá mindazt, amit ezek után szeretnék mondani. Mit lehet ilyenkor
tenni? Egy ilyen helyzetben, kétharmados választási támogatottsággal a
hátunk mögött egy nemzeti kormány
nem vállalkozhat kevesebbre, minthogy nagy célokat tûz maga elé.
Olyan nagy célokat, amelyeket korábban elképzelhetetlennek gondolt,
olyan nagy célokat, amelyek értelmét
adják a következŒ évek munkájának.
Ezeket a célokat mi megfogalmaztuk,
kifejtés nélkül arra a kérdésre válaszolva, hogy mi fog itt történni, most
a legfontosabbakat ezek közül megemlítem.
2030-as idŒhorizontban gondolkodva
azt akarjuk, hogy az Európai Unió
öt legjobb országa közé tartozzon
Magyarország. Az öt legjobb ország
közé, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Az öt legversenyképesebb ország közé tartozzunk ’30-ra. 2030-ra a
népesedési hanyatlást állítsuk meg,
2030-ra fizikailag is kössük össze KisMagyarországot a többi területtel, a
gyorsforgalmi utak menjenek el az
államhatárokig. 2030-ra legyen meg
az energiafüggetlensége Magyarországnak, ami a biztonság egyik fontos
dimenziójává vált, készüljön el Paks,
és az új energiaforrások lépjenek
mûködésbe. Szorítsuk vissza a népbetegségeket, építsük fel az új magyar
honvédséget, és kezdjünk hozzá
Közép-Európa gazdasági megépítéséhez is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezek a távlatok, amikbŒl érthetŒ
lesz mindaz, amit ezek után mondani
fogok. A legfontosabb a mostani hely
szempontjából nézve az a tervünk,
hogy újjáépítsük az egész Kárpátmedencét. Úgy látom a történelmi
helyzetet, hogy véget ért a száz év
magyar magány korszaka. Újra erŒsek vagyunk, elszántak vagyunk, bátrak vagyunk, van erŒnk, van pénzünk,
vannak erŒforrásaink, és az elmúlt
években bebizonyítottuk a szomszédainknak, hogy aki a magyarokkal
együttmûködik, az jól jár. Itt a pillanat, hogy újra felépítsük a Kárpátmedencét. Van egy ajánlatunk a szomszédaink számára. Ajánlatunk abban
összegezhetŒ, hogy kössük össze immáron végre és komolyan országainkat egymással. Kössük össze a
nagyvárosainkat gyorsvasúttal és
autópályákkal. Mégiscsak szégyen,
hogy ilyen összeköttetés nincs Debrecen és Nagyvárad között, Kassa és
Miskolc között, Nyíregyháza és Szatmárnémeti között, Eszék és Pécs
között vagy éppen Kolozsvár és Budapest között. Ajánlatunk az is, hogy
kössük össze az energiahálózatainkat. Szégyen, hogy ma ez még nem
valóság. Azt javasoljuk, az az ajánlatunk, hogy hangoljuk össze a
védelmi politikánkat, és hangoljuk
össze a haderôfejlesztéseinket is
egymással. És végül az ajánlatunk,
hogy fektessünk be egymás térségeibe. Mi hozzá is kezdtünk. Most az
üzletrŒl nem beszélek, de a tegnapi
határon túli magyar vezetŒkkel való

Orbán Viktor beszéde

tárgyalás eredményeképpen azt tudom mondani, hogy a Kárpát-medencében nagyságrendileg mintegy ezer
óvoda felújításához és felépítéséhez
kezdtünk hozzá. Ezek mind magyar
nyelvû óvodák. Van tehát egy ajánlatunk a szomszédaink számára: építsük meg közösen a Kárpát-medencét. Ehhez persze az kell, hogy a
kölcsönös tisztelet alapján álljunk, az
ajánlatunk is csak ebben a szellemben
érvényes. A kölcsönös tisztelet pedig
megköveteli az Œszinte beszédet.
Itt van rögtön erre a remek alkalom
a százéves évforduló okán. Száz éve
lépett be Románia a modern Románia
korszakába. Értjük, hogy az Œ nézŒpontjukból ezen van mit ünnepelni.
Azt kérjük, hogy Œk értsék meg, hogy
a mi nézŒpontunkból meg nincs mit
ünnepelni. És azt is kérjük, hogy

helyét, érdemes néhány tézist megfogalmazni. Én öt tézist fogalmaztam
meg a közép-európai építkezés számára.
Az elsŒ úgy hangzik, hogy minden
európai országnak joga van megvédeni keresztény kultúráját, joga
van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját. A második tézisünk az, hogy minden országnak joga
van védelmébe venni a hagyományos családmodellt, joga van azt vallani, hogy minden gyermeknek joga
van egy anyához és egy apához. A
harmadik közép-európai tézis úgy
hangzik, hogy minden közép-európai

nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy
a modern Románia száz éve nem tud
mit kezdeni azzal a természeti ténynyel, hogy itt él több mint másfél
millió magyar. Tudjuk, hogy Bukarestben azt mondogatják, hogy Székelyföld nem is létezik. Én egyetértek
az RMDSZ idevonatkozó ünnepszlogenjével, amely kifejezi azt, hogy
Erdély akkor is létezett, amikor még
a modern Románia nem létezett, és
ahogy itt körülnézek, ismerem az
ittenieket, nyugodtan mondhatom,
hogy Székelyföld még akkor is létezni
fog, amikor egész Európa behódolt az
iszlámnak. Ebben biztosak lehetünk.
Az ajánlatunk tehát az minden szomszédunk irányába, de a román barátaink irányába is, hogy ahelyett, hogy
tagadnánk a valóságot, ami nem
ésszerû magatartás, fogjuk fel inkább
ezt a helyzetet erŒforrásként, tekintsünk Erdélyre is erôforrásként,
akarjunk erôsödô Székelyföldet,
akarjunk erôsödô magyarságot,
mert, ahogy Kós Károly mondta: ez
erŒgyarapodást jelent majd Románia
számára is. Erre az útra is ráléphetnénk. Nyitva áll, csak akarat kell
hozzá.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor végeztünk a Kárpát-medence felépítésével, vagy az is lehet,
hogy ezzel párhuzamosan, az a feladat is itt áll elôttünk, hogy felépítsük Közép-Európát, ami tágasabb
és több, mint a Kárpát-medence. Itt a
lehetŒség, hogy az elŒttünk álló években felépítsük Európa nagy, erŒs,
biztonságos politikai és gazdasági térségét, vagyis Közép-Európát. Mondjuk ki, hogy a gazdasági fejlŒdés mellett, annak sajátosságai mellett Közép-Európa sajátos kultúrájú térség
is, más, mint Nyugat-Európa. Építsük
ezt fel, és fogadtassuk el.
Annak érdekében, hogy Közép-Európa elfoglalhassa Európában a méltó

országnak joga van megvédeni a
nemzetstratégiai szempontból kulcsfontosságú gazdasági ágazatait és
piacait is. A negyedik tézis úgy
hangzik, hogy minden országnak joga
van megvédeni a határait, és joga
van elutasítani a bevándorlást. Az
ötödik tézis pedig úgy hangzik, hogy
minden európai országnak joga van
a legfontosabb kérdésekben ragaszkodni az egy nemzet, egy szavazat elvéhez, és ezt a jogot az
Európai Unióban sem lehet megkerülni. Vagyis azt állítjuk mi, középeurópaiak, hogy van élet a globalizmuson túl, nem az az egyetlen járható
út, Közép-Európa útja pedig a szabad
nemzetek szövetségének útja. Ez a
Kárpát-medencén túli feladat, küldetés, amely ránk vár.
Na, ezek voltak a békésebb vizek.
Most hajózzunk ki, mondjuk, a Balatonról a nyílt tengerre. Nézzük, mi
történt egy év alatt a világban körülöttünk. ElŒször is az amerikai elnök
beváltotta az ígéreteit. Emlékezhetnek
az európai elit legyintésére, akik azt
mondták, hogy az amerikai elnök által kitûzött cél, miszerint a multilaterális, tehát sokoldalú megállapodásokon nyugvó világrendszert Œ át fogja
alakítani kétoldalú megállapodásokon
nyugvó rendszerbe. Lássuk be, hogy
az elmúlt egy évben ehhez hozzákezdett, tervszerûen, mérnöki pontossággal halad elŒre, és ki is bontakozik
szemünk elŒtt egy kétoldalú megállapodásokon nyugvó, új világpolitikai
és világgazdasági rend.
A körülöttünk fekvŒ világ másik
nagy történése a mögöttünk hagyott
évben, hogy a kínai menetelés, fejlŒdés folytatódik.
A harmadik ilyen fontos körülmény,
amit figyelembe kell vennünk, hogy
az oroszok is beváltották az ígéretüket, amire persze ugyanúgy legyintettek az európai liberális elit képvi-

selŒi, mint az amerikaira. És lépéseket tett, közel van ahhoz, hogy megoldja a gázszállítást Európába Ukrajna kiiktatásával, az Északi Áramlat
nemsokára el is készül, a Török
Áramlat tervei pedig az asztalon
vannak.
A negyedik fontos dolog, ami egy
év alatt történt, hogy Európa jobbra
tolódása folytatódott. Kiderült, hogy
ez nemcsak közép-európai folyamat.
Emlékezzünk a német választás
eredményére, az osztrák választásra
vagy éppen az olaszok választására.
Általános jobbratolódási folyamat
figyelhetŒ meg egész Európában.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért idézem ide ezeket az összefüggéseket, mert egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet számára, mint mi vagyunk, létkérdés, hogy
értse, hogy mi történik körülötte.
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel,
hogy egy magunkfajta, magunkméretû ország esetében a butaság
kockázata és következménye sokkal
nagyobb, mint a nagytestû országok
esetében.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Fontos tehát, hogy megértsük, hogy
ki mit akar körülöttünk a világban.
Megértsük, hogy mi fog történni a
bennünket körülölelŒ nemzetközi
politikában az elŒttünk álló évben. Az
amerikaiak folytatni fogják azt a
kísérletüket, hogy megtartsák a
vezetŒ szerepüket a világban, és
sikeresen versenyezzenek Kínával.
Ne felejtsük el, Kínának négyszeres
demográfiai fölénye van, van belsŒ
stabilitása, van most már technológiailag fejlett és modern gazdasága,
vagyis az idŒ és a folyamatok az Œ
oldalukon állnak. Az amerikaiak ebbe
nem akarnak beletörŒdni, és rájöttek
arra, ha minden úgy megy tovább,
mint ahogy az elŒzŒ elnökök alatt
ment, akkor a végeredmény elŒre
látható. Egy esélyük van, meg akarják változtatni a nemzetközi játékszabályokat. Hogy ez sikerül-e nekik,
különösképpen, hogy ez fegyveres
konfliktusok nélkül sikerül-e nekik,
ezt ma még senki sem tudhatja, de
biztosak lehetünk abban, hogy ez a
szándék a világpolitikát meghatározó
szilárd és eltökélt akarat. Ezért a
játékszabályok megváltoztatásának
keretében megpróbálják eltüntetni
azt a kereskedelmi többletet, amely
ma Európa oldalán velük szemben
fennáll. ErrŒl szólnak az Európai
Unió és Amerika közötti kereskedelmi háborúra utaló összecsapások. Ki
fognak egyezni az oroszokkal a fegyverzetkorlátozás mentén, és létrejön
majd egy orosz–amerikai megállapodás, és kereskedelmi pozíciókat
fognak kialakítani, ha kell, szankciókkal, Kína–USA viszonylatában is.
Mit fognak csinálni a következŒ egy
évben az oroszok tisztelt Hölgyeim és
Uraim? Ennek megértéséhez azt kell
tudnunk, hogy Oroszország úgy tekint
magára, mint nem biztonságban lévŒ
ország abban az esetben, ha ütközŒzónák nem veszik Œt körül. Ezért
Oroszország körül ütközŒzónák kialakítására fog törekedni éppúgy, mint
eddig. Ennek Ukrajna az egyik áldozata. Az ukránok úgy döntöttek, hogy
nem kérnek többé ebbŒl az 50–50

nyugati és orosz befolyásoláson
nyugvó helyzetbŒl, a nyugati világhoz
akarnak csatlakozni, és ezért elszakadnak az orosz övezettŒl, közelebb
kerülnek talán, be is lépnek a NATOba, az Európai Unióba, és felépítik a
modern Ukrajnát. NATO-tagságot
nem látok, európai uniós tagság realitása szinte zéró, és az új ukrán állam
helyett jelen pillanatban adósrabszolgaság felé sodródó ukrán gazdaságot
látok. Az oroszok célja, hogy visszabillentsék a korábbi állapotot, ami
úgy tûnik, nem irreális.
Ebben az összefüggésben kell
gondolkodni az Európai Unió és
Oroszország viszonyáról. És engedjék
meg, hogy elnagyoltan és megfontoltan, de azt mondjam, hogy az Európai Unió ma primitív orosz politikát folytat, a szankciók és biztonsági
fenyegetésre hivatkozó politikát folytat. Képtelen különbséget tenni, pedig
erre szükség volna, mert az Európai
Unión belül vannak országok, amelyek tényleg fenyegetve érezhetik
magukat, tényleg úgy érezhetik, hogy
minden nap biztonsági kockázat
mellett telik el az életük. Ilyenek a
balti államok és ilyen Lengyelország
is. Ezt az érzést mind a történelem,
mind pedig a földrajzi adottságok
indokolják. Ugyanakkor teljesen
nyilvánvaló, hogy Magyarország nem
érez ilyen fenyegetést, Szlovákia nem
érez ilyen fenyegetést, a csehek sem
és Nyugat-Európa sem. És nekünk is
megvan az okunk arra, hogy így
érezzük magunkat. Nyilvánvaló, hogy
nincs egy olyan politika, ami mindenkinek jó, ezért helyesebb lenne, ha a
lengyeleknek és a balti államoknak a
NATO és az Európai Unió extra,
szuper biztonsági garanciákat adna,
és közben Európa többi részét pedig
engedné, hogy végre kereskedjen,
gazdasági együttmûködést építsen ki,
a nyersanyagot, az energiát és a
kereskedelmi lehetŒséget beépítse a
saját gazdasági fejlŒdési lehetŒségébe. Primitív Oroszország-politika helyett tagolt Oroszország-politikára
volna szükségünk az Európai Unió
esetében.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Még egy országcsoportról kell szólnom, ami mindig kiesik az érdeklŒdésünk homlokterébŒl. Ez Törökország,
Izrael és Egyiptom csoportja. EzekrŒl
most hosszan nem szeretnék beszélni,
csak annyit jó, ha tudnak itt, TusnádfürdŒn is meg Szkelyföldön, hogy
Magyarország, Székelyföld, Kárpátmedence és egész Európa biztonsága
ma azon múlik, hogy Törökország,
Izrael és Egyiptom elég stabil országe ahhoz, hogy az onnan Európába
történŒ muszlim feláramlást megfékezze és megállítsa. Ha ezek az
országok, bármelyik a három közül
elveszíti a stabilitását, annak súlyos
biztonsági következményei lesznek
egész Európára nézve. Emlékezzenek
arra, amikor az arab tavasz keretében
Egyiptom elveszítette rövid idŒre a
stabilitását, milyen következményekkel járt mindez. De ez igaz Törökországra is. Az elnököt lehet szeretni
vagy nem szeretni, a politikai rendszerével lehet szimpatizálni vagy
nem szimpatizálni, de egy dolog biztos: nekünk egy stabil Törökországra
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kultúráját, joga van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját

Tusványoson
van szükségünk, amely megvéd bennünket az ellenŒrizetlen feláramlástól,
a migránstömegekkel szemben.
Ugyanezt tudjuk elmondani IzraelrŒl.
Ha nincs Izrael, akkor létrejön az a
radikális muszlim földrajzi terület,
amelyrŒl csak fenyegetést várhat
Európa. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy ezek az országok stabilak
maradjanak, stabil politikai rendszerük és politikai vezetésük, vezetŒik
legyenek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
EbbŒl pedig egyetlen következtetés
adódik Európa számára. Egy ilyen
bonyolult és változó nemzetközi helyzetben nem élhetünk tovább úgy,
ahogy eddig éltünk. Lehetetlen, hogy
Európa ne tudja biztosítani saját
maga számára a saját védelméhez
szükséges erŒt. Nem élhetünk folyamatosan az amerikaiak pénzén és az
amerikaiak biztonsági ernyŒje alatt.
Jó, ha itt vannak, szükségünk van rá,
kell a NATO, de Európának rendelkeznie kell saját önvédelmi képességgel, ezért szükségünk lesz európai haderôre. A pénzügyi alapok
megvannak, a technológiai alapok
megvannak, csak a politikai elszántság hiányzik. Ezt kell megteremtenünk a következŒ idŒszakban.
Végül Európáról szeretnék szólni
néhány szót. Ez a legrázósabb útszakasz, az öveket kérjük becsatolni. Azt
tudom mondani, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, a következŒ évre gondolva, ha
ránézünk Európára, hogy Európa valaha egy nagy civilizáció volt. Európa
valaha világformáló erŒközpont volt.
Azért volt ez így, mert mert gondolkodni, mert cselekedni, bátor volt, és
nagy dolgokra vállalkozott. Ha szellemi távlatból nézünk egy-egy civilizációra, akkor azt a megállapítást tehetjük – ennek megvan a maga irodalma –, hogy négy dologból épülnek
fel a civilizációk.
A civilizációk szellemi természetû
dolgok. Felépülnek a vallás szellemébŒl, az alkotómûvészet szellemébŒl, a
kutatás szellemébŒl és az üzleti vállalkozás szellemébŒl. EbbŒl tud felépülni egy civilizáció. Ha a mi Európánkra pillantunk, akkor azt látjuk a
vallás szelleme tekintetében, hogy a
keresztény alapokat megtagadta.
Az alkotómûvészet szelleme tekintetében azt látjuk, hogy cenzúra van,
és politikai korrektséget kényszerítenek ránk. A kutatás szelleme
szempontjából azt mondhatjuk a mi
Európánkról, hogy elénk lépett az
USA és lassan Kína is. Az üzleti vállalkozás szelleme tekintetében pedig
azt mondhatjuk Európáról, hogy az
üzleti vállalkozás szelleme helyett a
bürokrácia szelleme uralja ma Brüszszelt és a gazdasági szabályozásokat.
Ezek a folyamatok, tisztelt Hölgyeim
és Uraim, régebben kezdŒdtek, de a
2008-as gazdasági válság hátterén
mutatkoztak meg élesen.
A helyzet súlyosságát, mármint az
európai civilizáció helyzetének a súlyosságát pedig a migránsválság mutatta ki. Leegyszerûsítem a bonyolult
gondolatot: azzal a helyzettel kell
szembenéznünk, hogy Európa vezetôi alkalmatlanok, nem tudták
megvédeni Európát a bevándorlásról. Az európai elit csŒdöt mon-

dott, és ennek a csŒdnek a szimbóluma az Európai Bizottság. Ez rossz hír.
A jó hír, hogy az Európai Bizottság
napjai meg vannak számlálva, én
meg is számoltam, mintegy 300 napjuk van hátra, és lejár a mandátumuk.
A bizottság fontos dolog az Európai
Unióban, és döntéseinek komoly következményei vannak a tagállamokra,
így Magyarországra nézve is. A dolog
úgy fest, hogy a bizottság az alapszerzŒdés szerint a szerzŒdés, vagyis
az Európai Uniót létrehozó szerzŒdés,
pontosabban szerzŒdések Œre. Ezért
pártatlannak, elfogulatlannak kell
lennie, és garantálnia kell a négy
szabadságot. Ehelyett az Európai Bizottság ma pártos, mert a liberálisok
pártján áll. Elfogult, mert KözépEurópa ellen dolgozik, és nem barátja a szabadságnak, mert a szabadságok helyett egy európai szocializmus felépítésén dolgozik. Örüljünk,
hogy napjai meg vannak számlálva.
Ezek után tegyük fel magunknak azt
a kérdést, hogy miért mondott csŒdöt
az európai elit, amely ma egy kizárólagosan liberális elit?
Erre azt a választ adhatjuk, én
legalábbis ott keresem a választ, hogy
elŒször is megtagadta a gyökereit,
és egy keresztény alapokon nyugvó
Európa helyett a nyílt társadalom
Európáját építi. A keresztény Európában a munkának becsülete volt, az
embernek méltósága volt, a férfi és a
nŒ egyenlŒ volt, a család a nemzet
alapja volt, a nemzet Európa alapja volt, az államok pedig garantálták a biztonságot. A mai nyílt
társadalom Európájában nincsenek
határok, az európai emberek lecserélhetŒek bevándorlókra, a család
tetszés szerint variálható együttélési formákká vált, a nemzet, a
nemzeti öntudat és nemzeti érzés
negatív és meghaladandónak minôsül, és az állam többé nem garantálja a biztonságot Európában.
A liberális Európában európainak
lenni valójában nem jelent semmit,
nincs ennek iránya, ez csak egy
tartalom nélküli forma. Ráadásul,
tisztelt Hölgyeim és Uraim, a liberális demokrácia átfejlŒdött, most
teszek eleget TŒkés László provokációinak, hogy az illiberalizmusra
kell valamit mondanom, tehát ráadásul a liberális demokrácia átfejlôdött liberális nem-demokráciává.
Nyugaton az a helyzet, hogy liberalizmus van, demokrácia meg
nincsen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A demokrácia hiányát azzal az
érvünkkel tudjuk alátámasztani, hogy
Nyugat-Európában általánossá vált a
szólásszabadság korlátozása és a cenzúra. A liberális elit számára kellemetlen híreket az államok vezetŒi és
a technológiai óriások közösen ellenŒrzik. Ha ezt valaki nem hiszi, akkor
menjen fel ezekre a honlapokra,
menjen fel a szociális média hálójára,
és nézze meg, milyen agyafúrt, ravasz eszközökkel törlik a migránsokról, a bevándorlókról meg ebben a
témakörben keletkezett negatív hírekrŒl szóló hozzáférési lehetŒségeket, és hogyan zárják el az európai
polgárokat attól, hogy szembesüljenek

a valósággal. A liberális koncepció a
véleményszabadságról oda fejlŒdött,
hogy a liberálisok a vélemények különbözségét fontosnak tartják egész
addig, amíg megdöbbenve nem érzékelik, hogy léteznek más vélemények
is. A liberális sajtószabadság emlékeztet bennünket a régi szovjet viccre, ami úgy hangzik, hogy bárhogy is
rakom össze a bicikligyár termékét,
mindig gépfegyver lesz belŒle. Ezt a
liberális sajtószabadságot akárhogy
rakom össze, a végén cenzúra lesz
belŒle és politikai korrektség.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ez a diagnózis, amit tudok Önöknek
adni. Nézzük, hogy miben reménykedhetünk ezek után, mit kell csinálnunk, mit lehet tennünk? Én azt
tanácsolom mindannyiunknak, kedves Barátaim, hogy összpontosítsuk
minden erŒnket a 2019-es európai
választásra. Bizonyára sokan vannak
itt, akik emlékeznek rá, hogy az ötévente tartandó európai választásokat
általában kézlegyintésekkel szokták,
szoktuk elintézni, nem igazán érezzük
át, hogy döntŒ jelentŒsége volna.
Ideidézem azt is, hogy az európai
elitek pedig rendszeresen panaszkodni szoktak, hogy milyen kár, hogy
minden európai választás valójában
nemzeti ügyekrŒl szóló vlasztás, és
nincs egy téma, ami egy nagy összeurópai kérdés lenne, és ebben dönthetnének közösen az európai polgárok. Jelentem, az a helyzet véget ért,
van összeurópai komoly kérdés, amirŒl eddig Magyarországot leszámítva
sehol sem kérdezték meg az embereket, nálunk volt egy bevándorlásról
szóló népszavazás. Itt az ideje, hogy
az európai választás valóban egy
nagy, komoly, közös európai kérdésrŒl, a bevándorlásról szóljon, az ehhez
kapcsolódó jövŒrŒl szóljon, és ezért

akasszuk.
Ellenfeleink nagyon közel járnak a
sikerhez. Nem is érzékeljük, hogy
milyen közel. És nem is érzékeljük,
hogy milyen jelentŒsége van ennek a
ténynek. Hosszas magyarázatok nélkül csak egy rövid kitekintést akarok
adni.
Ha visszagondolnak az európai
demokrácia elmúlt százegynehány
évére, akkor felfedezhetik azt a szerkezetet, hogy Európában lényegében
a keresztény tradíciókon belül megmaradt alapokon szervezŒdŒ közösségek – mondjuk, hogy kereszténydemokrata pártok – és ezt a hagyományt vitató, abból kilépŒ közösségek – baloldali, liberális pártok –versenye döntötte el. Európa úgy haladt,
hogy ez a két erŒ versengett egymással, hol az egyik, hol a másik volt
felül.
Ez a verseny jótékony hatású is
volt, energiákat, szellemi erŒt is felszabadított. Tulajdonképpen ez a versenyfutás garantálta Európa fejlŒdését. Ez egyszerre volt politikai és
szellemi versengés. Ez volt eddig
Európa. Ez volt az európai politika,
így dŒltek el a hatalmi kérdések Európában.
De, kedves Barátaim, ha beáll az a
helyzet, hogy egy-egy országban lesz
tíz százalékot elérŒ vagy meghaladó
muszlim népesség, amelyrŒl biztosan
tudhatjuk, hogy keresztény pártra
sosem fog szavazni, és ezt hozzáadjuk
a keresztény hagyományokat elhagyó
európai Œslakosokhoz, akkor azt kell
mondanom, hogyha így áll fel majd a
helyzet, keresztény alapokon választást nyerni Európában többé nem
lehet, és a keresztény tradíciót ôrzô
csoportok és hagyomány kiszorul
a hatalmi térbôl, és nélküle fognak
dönteni Európa jövôjérôl. Ez itt a

javaslom is, hogy minden erônket a
következô évben erre a nagy és
döntô jelentôségû választásra összpontosítsuk.
Ha a bevándorlásról dönt Európa,
akkor persze arról is dönt, amit úgy
nevezünk, hogy európai elit, választ
ad arra a kérdésre, hogy jól kezelte-e
a bevándorlást az európai elit? Az
európai elit láthatóan ideges. Ideges,
mert az elŒttünk álló európai választás révén, annak esetleges, mi ízlésünk szerint kedvezŒ eredménye miatt Európa nagy ívû átalakítása, amit
mi csak Soros-tervnek nevezünk, elakadhat. A nagy cél, hogy Európát
átalakítsák, és Európát átléptessék
a kereszténység utáni korba, és
Európát átléptessék a nemzetek
utáni korszakba, ez a folyamat az
európai választásokon elakadhat,
tisztelt Hölgyeim és Uraim, és nekünk elemi érdekünk, hogy meg is

helyzet, és ez itt a cél, és ilyen közel
vagyunk ehhez, hogy ez bekövetkezzen, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezért döntŒ jelentŒségû az elŒttünk
álló választás, ezen a választáson meg
kell mutatnunk, hogy a liberális demokráciának van alternatívája,
ezt úgy hívják, hogy kereszténydemokrácia, és a liberális elitet le
lehet váltani egy kereszténydemokrata elitre.
A kereszténység és a politika
összefüggésében persze számos félreértés van Közép-Európában, ezért itt
is kell tennem egy zárójeles megjegyzést. A kereszténydemokrácia nem
arról szól, hogy hitelveket, ez esetben
keresztény hitelveket védelmezünk.
A kárhozat meg az üdvözülés kérdésében sem az államok, sem a kormányok nem illetékesek. A kereszténydemokrata politika azt jelenti, hogy a
keresztény kultúrából kisarjadt

létformákat kell védeni, nem a hitelveket, hanem az abból kinôtt
létformákat. Ilyen az emberi méltóság, ilyen a család, ilyen a nemzet. Tehát a kereszténység nem a
nemzetek felszámolása útján akar
eljutni az egyetemességhez, hanem
a nemzetek megôrzésén keresztül.
És ilyenek a hitbéli közösségeink is,
ezeket mind védeni és erŒsíteni kell.
Ez a dolga a kereszténydemokráciának, és nem a hitelvek megvédése.
Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha idáig eljutottunk, akkor már
csak egyetlenegy csapdát kell elkerülniük, egyetlen szellemi természetû
csapdát, mert az ember már csak
ilyen: nem szívesen lép ki komfortzónájából, nem szívesen vállal vitát,
szívesen tesz engedményeket a vele
vitatkozó feleknek, de ez szellemi
természetû kérdésekben inkább kártékony, mint elŒnyös. Itt lóg, himbálódzik az orrunk elŒtt egy csali.
Ez pedig az a mondat, hogy valójában a kereszténydemokrácia is
lehet liberális. Javaslom, hogy ne
kapkodjunk, nehogy véletlenül horogra akadjunk, mert ha ezt elfogadjuk,
akkor az a harc, küzdelem, amit eddig folytattunk, elveszíti az értelmét,
és akkor hiába dolgoztunk. Mondjuk
ki nyugodtan, hogy a kereszténydemokrácia nem liberális. A liberális
demokrácia az liberális, a kereszténydemokrácia per definitionem
nem liberális, ha úgy tetszik, illiberális.
És ezt néhány fontos ügyben, mondjuk, három nagy ügyben konkrétan is
meg tudjuk fogalmazni:
A liberális demokrácia a multikulti mellett áll, a kereszténydemokrácia pedig elsôbbséget ad a
keresztény kultúrának, ami alapvetôen illiberális gondolat.
A liberális demokrácia bevándorláspárti, a kereszténydemokrácia
bevándorlás ellenes, ami echte illiberális gondolat.
És a liberális demokrácia a variálható családmodellek pártján áll,
a kereszténydemokrácia pedig a
keresztény családmodell alapján
áll, ami szintén egy illiberális gondolat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Vegyünk tehát magunkon erŒt,
vállaljuk fel ezt a szellemi vitát, és az
európai parlamenti választásokra így
vértezzük fel magunkat. Nagy pillanat elŒtt állunk, meglátjuk, bekövetkezik-e. Az esély itt van.
Nem egyszerûen a liberális demokráciának, az arra felépült liberális
nem demokratikus rendszernek
mondhatunk búcsút a következŒ év
májusában, hanem a ’68-as elitnek
is úgy, ahogy van.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha a ’68-as elit megy, akkor már
csak egyetlen egy kérdésre kell
válaszolnunk, hogy ki jön? És erre azt
a szerény választ kell adni, hogy mi
jövünk. Higgadtan, nyugodtan, viszszafogottan azt kell mondanunk, hogy
jönnek a ’90-esek a ’68-asok helyett.
Az antikommunista, keresztény
elkötelezettségû, nemzeti érzelmû
nemzedék következik most az európai politikában.
Harminc éve még azt gondoltuk,
hogy Európa a jövŒnk, ma pedig azt
gondoljunk, mi vagyunk Európa
jövôje. Hajrá!
Köszönöm szépen a figyelmüket!
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház ﬁzetett 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

Beolvadás, feloldódás, vagy hit és megmaradás?

Az Ausztráliai Magyar
Református Egyház
121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068

szolgálatai
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

MELBOURNE (VIC)
2018. augusztus 12-én 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

Ebéd után Nôszövetségi gyûlés

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

2018. augusztus 12-én vasárnap de. 11.30 órakor
ISTENTISZTELET

Nem lehet eléggé felkészülni a kivándolásra. Amikor az ember váltani szeretne, akkor fôleg az
életkörülményeiben szeretne változást elérni, tehát elôször kint, a környezetében, s nem belül. Esetleg olyan
környezetben szeretne élni, ahol nyugodtabban tudná folytatni az életét. A természet talán az egyik fontos
tényezô, ami sok embert rabul ejt Ausztráliában. A végtelen vörös puszta szépsége, a tengerpart nyugalma, a
több száz éves eukaliptusz fák lombjai közt élô színes és zajos madárvilág. A gazdasági élet kiszámíthatósága
is hozzájárulhat ehhez a nyugalomhoz.
Persze, a változás folyamatából néha kihagyjuk a másik elemet, önmagunkat, a belsô énünket, ami azért
csak megformálódott 30-40 éven át a jó öreg Európában. Ezen a szinten változást elérni már nehezebb. Talán
nem is annyira fontos, mert személyiségünk alapköveirôl van szó, amin az egész életünk alapul. Ha ezeket
bontogatni akarjuk, az egész épület megbillen.
Hagyjuk elveszni ezeket az értékeket? Szegényebbek leszünk.
Ráépíteni ezekre az értékekre az itt tanult ismereteket, más kultúrát, - alapvetôen szükséges, de talán
tehetjük úgy, hogy az alapkövek ne sérüljenek. Ha vissza látogatunk a szülôföldre, akkor a barátaink,
ismerôseink, rokonaink ezen alapokon fognak kommunikálni velünk. Fontos-e nekünk a velük való kapcsolat?
Nagyszülôk anyanyelvükön szeretnének kommunikálni a számukra nagyon sokat jelentô unokákkal. Fontose nekünk a nagyszülô - unoka kapcsolat?
Személyiségünk alapkövei fontos részét képezi az a bizonyos belsô identitás, amiben ott lapulnak az otthon
megtanult viselkedésminták, az iskolában megtanult és magyarul átadott tudásanyag, esetleg egy gyülekezeti,
ill. egyházi közösség hitgyakorlása. Ezek mind-mind ott lapulnak az ember legféltettebb kincsestárában, a
szívben. Onnan elôhívhatjuk ezeket, vagy amúgy is elôjönnek maguktól. Elég csupán megszólalni, akárcsak
Péternek, amikor Urát és Krisztusát megtagadta azon a bizonyos nehéz éjszakán, mikor Krisztust elfogják.
Az Pétert vallató szolgáló rápirít: a szavad is elárul téged, ugyanis nem rejthette el galileai dialektusát.
Messzirôl lerítt róla az, hogy ez az ember nem Jeruzsálemben nevelkedett. Ettôl függetlenül értékes ember
lehetett volna Péter a maga galileai nyelvjárásával együtt, de amikor megtagadja Urát és Krisztusát, majd
gyökereit nem vállalja, hiteltelenné lesz Isten és ember elôtt. Félelmében, bizonytalanságában kijelenti
Jézusról: nem ismerem ezt az embert! Szomorú és egyben kiábrándító a péteri magaviselet. Nem értjük az
elején az egyébként heves Péter gyáva megnyilvánulását. Aztán próbáljuk megérteni a környezet nyomása
miatt meghunyászkodó embert, de akkor sem volna igazunk, ha mentegetni szeretnénk, mert ez nem állja
meg a helyét az Ige alapján. Végül a Péter bûnbánata hozza el a helyzet teljes feloldását, amikor felismerve
bûnös gyengeségét elsírja Istennek tagadását. Ezután a Szentlélek kitöltetése erôsíti meg Péterben a hitet
olyan mértékben, hogy egész életén át bizonyságot tesz életével és igehirdetésével Krisztusáról a
keresztényüldözô római birodalom városaiban. S erre nem belülrôl, de inkább felülrôl kapja az erôt. Péter
példáján keresztül magára ismerhet az ember különbözô életkörülményeiben. A ránk nehezedô mindennapi
kihívások, próbák között szolgáljon eligazításként Péter példája, s válasszuk az Istennek tetszô út
egyenességét, nem a magunkkal és bûneinkkel való megalkuvást, de az Isten szabadító Igéjében rejlô
megtartás áldásait.

Szabó Attila, lelkipásztor, Adelaide

Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.Strathﬁeld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt

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

ADELAIDE (SA)

2018. augusztus 12-én 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. augusztus 12-én 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 hónap harmadik 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

Rendezze születésnapját, névnapját,
családi összejöveteleit
a vasárnapi ebédek keretében
a Bocskai Nagyteremben.
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Bagin Lívia:

Beszélgetés Fráter Olivérrel

A Fráter név hallatán legtöbbünknek Fráter György jut az eszébe.
Meséljen egy kicsit a Fráter családról!
A Fráter család régi, erdélyi dinasztia, amelynek számos tagja fontos tisztséget töltött be a magyar történelem során. Két legismertebb tagja
talán, az Ön által is említett Fráter
György nagyváradi püspök, bíbornok, illetve Fráter Erzsébet, Madách Imre felesége. De volt a családnak egy ugyancsak György nevû tagja, aki a mohácsi csatában esett el, egy
Jakab nevû felmenôm pedig Nándorfehérvár 1521-es eleste során, a Neboize nevû bástya védelmében áldozta
életét. És, hogy még egyet említsek:
Fráter Lóránd, a nótás kapitány, a
Krasznahorka büszke vára címû dal
szerzôjeként vált közismertté a XX.
század elején. Szûkebb értelemben a
történelmi Bihar vármegyébôl származunk, ahol felmenôim számos fôszolgabírói, alispáni vagy éppen fôjegyzôi tisztséget töltöttek be az évszázadok során. Mindez számomra azt
jelenti, hogy a közügyek szolgálata és
a nemzet ügyeinek képviselete nálunk,
hogy úgy mondjam családi hagyomány, amely feladathoz én magam is
megpróbálok felnôni.
Mondana néhány dolgot magáról, a
végzettségérôl és a korábbi munkahelyeirôl?
Én már a mai Magyarország területén születtem. Vidékiként nôttem fel,
az egyetemet azonban Budapesten végeztem. A Károli Gáspár Református
Egyetem kiváló szakmai mûhely volt,
ahol a minket tanító professzorok
nemcsak tudással, hanem olyan értékrenddel is felruháztak bennünket,
amely ebben az értékválsággal küzdô
világban iránytûként is szolgálhat számunkra. Történelem-magyar szakon
tanultam, és néhány év egyetemi oktatói és kutatói gyakorlat után a közigazgatásban helyezkedtem el. Az elmúlt
öt évben a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyetteseként dolgoztam,
amely a Miniszterelnökség háttérintézményeként a kárpát-medencei magyar
megmaradás szolgálatában fejtette ki
a tevékenységét.
Egyedül vagy családdal együtt érkezett hozzánk?
A feleségemmel és négy gyermekemmel érkeztem és február elején
foglaltam el az állomáshelyemet. Mi
egy olyan értékrendet képviselünk,
amelyben a családnak és a gyermeknek meghatározó szerepe van. A jó és
hatékony munkához pedig mindezen
túl fontos a jó és kiegyensúlyozott
családi háttér. Feleségem, Nóra jogász, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, alapjogvédelemmel
foglalkozik. Gyermekeim, akikre nagyon büszke vagyok, egyelôre most
ismerkednek az itteni környezettel.

Török László, Nagyszalonta polgármestere átadja
a város elismerését
Lili (14) és Olivér (7) már iskolába
járnak, Lola (3) szeptembertôl óvodába készül. Farkas pedig, aki féléves egyelôre élvezi az otthonlét
örömeit. A nagyobbik fiam egyébként
a fociban jeleskedik, amelyhez különös tehetsége van. Lili pedig nemrég
korosztálya legjobb U14-es vízilabda
játékosa lett Ausztráliában.
Miért éppen Ausztrália? Annyi nagyon szép hely van még a világban.
Feleségemmel együtt mindketten
olyan családban nôttünk fel, amelynek
tagjai között többen itt Ausztráliában
keresték a boldogulásukat. Gyerekkorunk mesebeli országa volt ez a hely,
amelyet a távoli nagynénik által küldött és egyéb rokonoktól kapott képeslapokon keresztül csodálhattunk
meg. Késôbb aztán abba a szerencsés
helyzetbe kerültünk, hogy 2000-ben, a
Sydney-i olimpia évében itt lehettünk
nászúton, amely fantasztikus élményt
jelentett számunkra. Most pedig 18 év
elteltét követôen, abban a kivételes
helyzetben vagyok, hogy kollégáimmal
együtt részese lehetek a Sydney-i Konzuli Iroda újbóli megnyitásának. A
jelenlegi kormány által beváltott ígéret hosszú adósságot törleszt. Hálás
feladat ennek részese lenni.
Hogyan és fôleg miért lesz valaki
konzul?
Ennek a kérdésnek a megválaszolását
talán egy kicsit távolabbról kellene
kezdenem, de mindjárt érthetô lesz,
hogy miért is teszem ezt. A XX. század
a magyar nemzetet történelmi szállásterületeivel együtt a Kárpát-medence,
Európa és a világ számos államába
kényszerítette és szórta szét. Az elôrejelzések alapján néhány évtizeden belül Magyarország lélekszáma további
félmillióval fog csökkenni, a külhoni
magyarság soraiban pedig –-- az asszimiláció és a Kárpát-medencébôl való
kivándorlás miatt –-- több százezer

fôre becsülhetô veszteségekkel számolhatunk. Mindez természetesen
csak prognózis, negatív várakozás.
Ezzel összhangban ugyanakkor az új
európai berendezkedés a határokon
átívelô nemzetegyesítés soha vissza
nem térô történelmi pillanatát hozta el
számunkra. Megítélésem szerint nemzeti megmaradásunk alapvetô feltétele, hogy a szétszóratott magyarságból
új nemzetközösséget építsünk. Ahhoz,
hogy a magyarság mindenütt, ahol
csak él megôrizze esélyeit a jövôépítésre, a következô évtizedekben a magyar humánvagyon felelôs megóvására és gyarapítására van szükség. Az
állampolgárság kiterjesztésével, illetve a Nemzeti Összetartozás tanúságtételével Magyarország kormánya e célok elérése érdekében az elsô közjogi
lépéseket már megtette. A második
lépés a szakmai és politikai tudatosság
megteremtése, illetve az új nemzetpolitikai eszmerendszer és stratégia
megalapozása. Ami nagyon leegyszerûsítve azt jelenti, hogy az országpolitikát a nemzetpolitika kell, hogy felváltsa. A harmadik lépés az így kialakított új nemzetstratégia megvalósításához szükséges gazdasági erô megteremtése. Összességében, olyan öszszefüggô kárpát-medencei rendszerekben kell gondolkodnunk, amelyek
saját anyagi, természeti és emberi
erôforrásainkon kívül, az Európai
Uniós többletforrások bevonásával
egy fenntartható, tervezett és rendezett magyar gazdálkodást tesz lehetôvé számunkra. A hosszútávú cél a kárpát-medencei magyar megmaradás
szolgálata.
És akkor itt érkeznék el a kérdés
érdemi megválaszolásáig. Én úgy gondolom, hogy az ausztráliai magyarság,
mint az egyetemes magyar nemzet
része, ennek a gondoskodásnak és
gondolkodásnak a szerves részévé

kell, hogy váljon. A konzuli szolgáltatásokon túlmenôen tehát az itt élô több
tízezres magyarság számára is biztosítani kell a nemzeti megmaradás feltételrendszerét. Szükség van magyar
nyelvû médiára és egyházra. Biztosítani kell az anyanyelvi oktatás és kulturális hozzáférés lehetôségeit. Nem
utolsó sorban pedig az itt élô honfitársainkon keresztül (is) erôsítenünk kell
az Ausztrália és Magyarország közötti
gazdasági együttmûködést. Ezeken a
területeken és a Konzuli Iroda lehetôségein keresztül rendkívüli kihívásnak
tekintetem az itteni mûködésünket,
amelynek a magam részérôl a jövôben
igyekszem majd mindenben megfelelni.
E rövid idô alatt milyen itteni tapasztalatokat szerzett? Vannak-e már az
elôbbiekkel kapcsolatos konkrét tervei?
A munkámat a helyi szervezetekkel
való megismerkedéssel kezdtem. Ellátogattam a különbözô magyar szervezetekhez és találkoztam azok vezetôivel. Programjaikon és rendezvényeiken rendszeresen részt veszek. Igyekeztem megismerni a helyzetüket,
lehetôségüket és aktuális problémáikat. Azt látom, hogy az évtizedek óta
biztos alapokon és megfelelô struktúrában mûködô hagyományos magyar
szervezetek és intézmények komoly
nemzetpolitikai értéket képviselnek.
Ápolják nemzeti hagyományainkat és
gondozzák a rájuk bízott magyar közösséget. Köszönet és dicséret illeti
ôket!
A legfôbb kihívásnak az utóbbi évtizedekben, vagy elmúlt néhány évben
érkezett magyarokkal történô kapcsolat felvételét látom. Nehezen megfogható virtuális közösséget alkotnak ôk.
Feléjük szeretnék utat találni, amelyre
talán a legkézenfekvôbb lehetôség a
gyermekeken keresztül mutatkozik.
Olyan programokon, szervezeteken és
intézményeken keresztül érdemes keresni a velük való találkozást, amelyek
a közösségépítésen keresztül valós
társadalmi vagy szociális igényt elégítenek ki. Lett lényen az akár egy
óvoda létrehozatala, hogy csak egy
példát mondjak. A helyzet teljes megismerése és a valós igények felmérése
révén igyekszünk majd a legjobb
megoldásokat megtalálni ennek érdekében.
Milyen területeken és ügyekben tud
majd a leginkább együttmûködni az itt
lévô magyar szervezetekkel?
Az együttmûködési felületek száma

végtelen. Bármely olyan területen,
amelynek a magyar közigazgatáshoz
bármilyen köze van lehet, sôt kell is
együttmûködni. A kultúra, a mûvészet,
az oktatás, az egyházi élet vagy a sport
mind-mind olyan terület, ahol a magyar-magyar együttmûködésnek létjogosultsága van. A gazdasági területen pedig rendkívül értékes erôforrásunk az ausztrál és magyar gazdasági
viszonyokat is egyaránt ismerô itteni
réteg, amely szereplôje vagy katalizátora tud lenni a gazdasági kapcsolatok
erôsítésének. Pályázatok, ösztöndíj lehetôségek, társadalmi vagy szociális
kezdeményezések támogatása és elômozdítása mind-mind a feladatunk
kell, hogy legyen. Mindebben jómagam, az itt betöltött tisztségemen túl, a
nemzetpolitika terén szerzett tapasztalataimat és kapcsolatrendszeremet
igyekszem majd hatékonyan kamatoztatni.
Végül egy személyes kérdés: mi az,
ami Önnek a legjobban hiányzik otthonról, illetve pótolja-e mindezt Ausztrália?
A legfontosabb, ami hiányozhatna az
a családom, amely azonban itt van velem. Mindezen túl nagyon sok minden
hiányzik, amely nem pótolható, csak új
dolgokkal helyettesíthetô. Úgy látszik
egyébként, hogy mi egy kicsit mélyebbre eresztettük a gyökereinket a
Kárpát-medencében, ezért egyelôre a
hiányzó otthoni dolgokról egy hoszszabb listát tudnék írni. Hogy mindjárt
az elején kezdjem, természetesen hiányoznak a szüleink. Ezt talán magyaráznom sem kell. Aztán az igazi otthonunk Csepel, a Kis-Duna part, de leginkább az ottani barátaink. Ez pótolhatatlan. Nekem nagyon hiányzik a
vízilabda csapatom, amelyben az elmúlt 20 évben játszottam. De hiányzik
a recsenyédi pityókás kenyér illata és
az oroszhegyi szilvapálinka íze is. Hiányzik rácsodálkozni az Istenszékérôl
a Kelemen-havasok látványára, vagy
átmenni a Libánon és elmerülni a
Gyergyói-medence szépségében…
vagy éppen betoppanni Mihály János
barátomhoz Lövétére, és megkérdezni
tôle: hogy vagy komám?
Mindezek helyett itt van nekünk
Ausztrália lenyûgözô természeti gazdagsága. Az óceán, amelynek szépségére minden nap rá tudunk csodálkozni. A kultúra, a sport és a mûvészet
nyújtotta lehetôségek és a csak itt
megtalálható természeti környezet.
Mindez fantasztikus. És itt van egy
nagyon is szerethetô magyar közösség, amely anyaországként tekint
Magyarországra. Ezt a kettejük közötti szoros köteléket kell nekünk
tovább erôsítenünk. Ezt tekintem
én a magam küldetésének.

Németh Szilárd honvédelmi államtitkár és Fazekas
Sándor volt földmûvelésügyi miniszter társaságában
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A történelem meghamisításáról

A 907-es pozsonyi csatában a bajor–frank
sereg célja a magyarok kiszorítása volt
Mondhatnánk, hogy múltunk és
nyelvünk arany, mert aranyból
van. Elképesztôen gazdag, sokágú,
ôsrégi, kifinomult. Szó-, tánc- és
népdalkincse beláthatatlan bôségû,
hogy csak egy csokrot mutassunk.
Mert bizony csokor ez: a részek is,
az egész is szerves egységet alkotnak. Számbavételük megkezdésekor, a népünk elnyomásának módjairól és okairól szóló kérdés föltételekor bizonyára menten számos
okosokoska tartaná fel az ujját, ha
tehetné.
Legfürgébben az a nyilvánvalóság,
amely semmiképpen nem jelentkezne:
a kommunisták nem azért gyarmatosítottak bennünket Sztálin generaliszszimusz javára 1945-ben, hogy önbecsülésre vetemedjünk! Így aztán
szovjet gyarmat voltunk az Antallkormány megalakulása után is, a megszállók kivonulásáig. Mert emlékeztünk, és a nép zöme félt: 1956-ban is
volt tôlük egy távozási ígéretünk.
1956. november 4-re virradóra a magyar vezérkar errôl kezdett tárgyalást
a szovjet fônökséggel Tökölön, a késôbb börtönné alakított laktanyában,
ahol a vacsoravendégek rabbá lettek…
A jó Maléter Pálék nem olvasták elég
alaposan az Egri csillagokat.
A pozsonyi csata (907) titkolásának
okai ebbe a feledtetésgubancba kerültek 1945-ben, a szovjet szolgálatot vállaló szolgasereg kialakítása során. Az
igazgatóság figyelme a régmúltra is
kiterjedt. Például arra, hogy a honfoglalás eseménysora a legnagyobb ütközettel, a pozsonyi csatával tetôzött és
ért véget. Tehát ezt az ütközetet kellett
kiradírozni a nemzeti emlékezetbôl.
Az esemény jelentôségét mutatja,
hogy utána 123 esztendeig a németek
nem támadták meg hazánkat. Miért?
Oly keményen elpáholta ôket a háncsbocskoros hanti, manysi és más finnugor népek botíjja, bunkója?
De félre a tréfával, térjünk a szorosabb értelembe vett tárgyunkra!
Nyelv- és történettudományunk
együttes gúzsba kötöttsége még az
úgynevezett enyhüléssel sem szûnt
meg. A Benda Kálmán szerkesztette
Magyarország történeti kronológiájának I. kötete (Akadémiai Kiadó, Bp.,
1983.) említette a kommunista rendszerben elôször a pozsonyi csatát. Tanulmánynak tekinthetô írások csak
újabb húsz év elteltével jelentek meg.
Pár éve kiderült, hogy honfoglaló
ôseink vonulása nemcsak keletrôl
nyugatra, hanem északkeletrôl délre
irányult, tovbbá az eddig feltételezettnél és a tankönyvekben olvashatónál
jóval rövidebb ideig tartott.
Türk Attila régész vette a fáradságot
és követte Árpád népének útvonalát.
Munkálkodása kiderítette, hogy a honfoglaló vonulás az eddig elképzeltnél
gyorsabb volt. A feltételezett levédiai
szálláshelyen ugyanis „nem találtak a
magyarokéhoz hasonló leleteket a régészek. Türk Attila az eredményekbôl
arra következtet, hogy a korábbi nézetekkel szemben sokkal rövidebb
ideig vagy egyáltalán nem tartózkodtak itt elôdeink. Ôsszességében is elmondható, hogy a magyarok vándorlása a Volga és a Kárpátok között
sokkal gyorsabban –-- mindössze néhány évtized alatt –-- ment végbe, mint

azt eddigi ismereteink alapján hittük.”
(A Zalamédia tudósítása, 2018. július
11.)
Tehát jócskán akadhattak a vonulók,
sôt az ide érkezôk közt olyanok, akik
még Szabáriában születtek. Innen a
negyvennél több Szabar, Zobor, Zombor stb. helyünk Kárpát-medenceszerte. Innen van legrégebbi írott
nyelvemlékünk, a Kr. u. 43-ban városi
rangra emelt S(z)abaria neve. Azt is
tudjuk, hogy népi rokonság nincs a
magyarok és a finnugor népek között. Az önmagát –-- a Bach-korszak
óta –-- egyedül tudományosnak és hitelesnek minôsítô tudóscsoport a genetika, a zenekutatás, a régészet stb.
részérôl ért kemény csapások sorozata
után természetesen nem húzódott
vissza a magánéletbe. A néprokonság
ügyét lazán a kukába pottyantotta, és
úgy tesz, mintha sosem vallotta volna.
Nem visszavonult, hanem visszasettenkedett a nyelvi rokonság sánca mögé,
és úgy tesz, mintha százötven éve is
ugyanezt vallotta és erôltette volna.
Mégsem siklott ki kényes helyzetébôl.
Mert ha netalán így volt, vagy akárhogy, akkor miként lehettünk volna
hantik, manysik és más Urál-vidéki
finnugorok atyafijai, akik ebben az
idôben, meg még utána is a kôkorban
éltek?
Mi pedig –-- mármint ôseink –-- az
Urál-térségbe érkezésünk idején, Kr.
e. 2000 tájékán bronzmûvességet és
fejlett építôtudást hoztunk magunkkal.
Erre fény derült a Szovjetunió összeomlása után, amikor az említett vidéken körülbelül 22 erôdváros és számos
falu maradványai kerültek elô a hadicélból korábban szigorúan elzárt területen. A feltárás máig nem ért véget. A
világháló a Szintasta, Arkaim stb.
hívószavakra sok leírást és felvételt
ad. Türk Attila és csoportja az uráli
átjáró magasságában, az Uelgi-t déli
partvidékén végzett ásatás során számos, a késôbbi honfoglalókra jellemzô
leletet tárt fel: fegyverek, ékszerek,
tarsolylemezek, lószerszámok és hasonlók maradványait.
Ezek elárulták a hozzáértôknek, hogy
a magyarság indulás elôtti tárgyi kultúrája megegyezik a Kárpát-medencébe való bevonulás utáni idôszakból
elôkerült leletekkel. Vagyis nem voltunk finnugorok se genetikailag, se
kulturálisan, se sehogy. Mindenkor
a saját mûveltségünk szerint éltünk.
Ezeknek, vagyis a tényeknek a nyomozása kimaradt a hivatalos akadémiai
célok közül.
Vagy miért beszéltük volna a környékünkön vadászgatók, gyûjtögetôk
nyelvét, amelynek nem is lehettek
szavai a mi hitvilágunkra, városainkra,
felszereléseinkre, közlekedésünkre,
munkánkra, hiszen ilyesmikkel nem
rendelkeztek? Nem ezerszer valószínûbb-e, hogy ôk vettek át tôlünk
szavakat és más nyelvi elemeket?
Van példa a világtörténelemben arra,
hogy egy kis létszámú, szétszórtan és
beszédében széttagoltan élô, kezdetleges anyagi és társadalomszervezési
fokon élô nép egy nálánál minden tekintetben igényesebb, haladóbb, iparûzô-kereskedô, városlakó nemzet
nyelvadója legyen?
Akit a kérdés komolyan érdekel, nézze meg az Urál menti, úgynevezett
Szintasta-kultúra városait, kapcsolt

részeit és egyéb leleteit. Földvárai éppen olyan eljárással –-- gerendaváz,
döngölt földtöltés, gyeptéglaburkolat
–- készültek, mint a Tiszaalpár és Szabolcs község melletti földvárak.
Hogy az ugor–magyar kultúraátadási
irány híresztelése hazug, annak
további bizonyítékai a honfoglalás kori
és az azt megelôzô idôbôl származó
rótt nyelvemlékeink. Nem csoda, hogy
ezekre tücsköt-bogarat kiabáltak, és
ma is rágalmazzák ôket népünk ellenségei. Ezek az írások kellô elôtanulmányok után –-- mert a latin ábécé
elsajátítása sem a korszerû gyermektápszerek fogyasztásával történik -–
különösebb megerôltetés nélkül kiválóan érthetôk, tehát már az Urál-vidéki
ôshazában nagyjából a mai nyelvünket
beszéltük. Ugyanis a nyelvünk –-- a
gyöknyelvek természete szerint –nem változott oly gyorsan, mint más
nyelvcsaládok tagjai, példul a finnugorok beszéde. Sok-sok szót, fogalmat,
népdalt, mesét hagytunk rájuk, amelyek töredékeit, válogatott elemeit be
is építették a kultúrájukba, már amelyik –-- kellô átalakítás után -– beilleszthetô lett.
Maradjunk ennyiben. Gondolkodjunk
ötletelés helyett!
A 907-es pozsonyi csatában harcolt
bajor–frank sereg tisztikarának veszteséglistája –- a királyt leszámítva -–
alig csekélyebb, mint a miénk volt
Mohácsnál. Ebbôl következtethetünk
az eredeti létszámra is, az közel lehetett a miénkhez, tehát nagyjából 25-30
ezer fô közötti. Ennél nyilván nem kevesebb, hiszen a feladat mérete és
célja nem volt más, mint a magyarok
eliminálása, felszámolása, kiszorítása
a Kárpát-medencébôl. A kitûzött cél
vajon elérhetô lett volna kisebb haddal? Aligha. Elérhetô lett volna a zalai
mocsarakban, miként némely bajkeverôk javasolják? Talán ha Pribina morva származású gróf, nyitrai fejedelem
szláv maradékait akarták volna elkergetni.
A német sereg nyilván keletre tartott,
ahol kémeik szerint esetleg elérhették
a magyar központokat. Korábban
Nagy Károly és utódai meg is találták
a fôbb avar helyeket, és ki is rabolták
ôket.
Maradjunk annyiban, hogy nyelvrokonság- és történelembütykölôink
újabb megrendítô csapásokat szenvedtek el az igazságtól. Ez persze
most sem indítja majd ôket arra,
hogy kiírják lakásuk ajtajára: bocs,
hazám!

2018. augusztus 9.

Summa cum laude-vel
az agyagbányába
Isten éltesse a 90 éves Fekete Pál tanár urat,
1956 Békés megyei hôsét

Ismert és megsüvegelt tanáremberként került az események sûrûjébe
1956 októberében. A Békés Megyei
Forradalmi Bizottság elnöke lett, s
bár határozott, becsületes kiállásával megmentette Békéscsabát a
szovjet lövegektôl, a kommunisták
aljas bosszúját nem úszhatta meg.
Hiába a két tanári diploma, miután
túlélte a kegyetlen megtorlás börtönéveit, csupán agyagbányai s vágóhídi segédmunkás, valamint
szállítómunkás lehetett. A rendszerváltás után igyekezett bepótolni a
kényszerûségbôl elvesztegetett éveket, s szerencsére lassan három évtizede kutat, alkot, tevékenykedik,
felbecsülhetetlen értékû könyveket,
elôadásokat létrehozva.
Fekete Pál a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. Írásunkkal
e kivételes személyiség elôtt tisztelgünk.
Fekete Pál 1928. június 19-én született
Sárospatakon. Különleges sorsú édesapja – aki már az elsô világháború után
orosz fogságba esett, s mint hadifogoly,
a saját szemével látta Jekatyerinburgban, amit a vörös katonák kivégzi
a cári családot –-- nagyon sokat mesélt
neki a kommunistákról, azok rémtetteirôl. Azt mondta a fiának, hogy a vörös terror végig fog söpörni a világon,
és hatalma addig tart, amíg önmagát
maga alá nem temeti. Ez alapvetôen
meghatározta Fekete Pál gondolkodását, nézetrendszerét, s a kommunizmushoz való hozzáállását. Emellett
igen nagy hatással volt rá a sárospataki
Református Fôiskola Líceuma –-- ahol
érettségizett és tanítói diplomáját is
szerezte.
Sorkatonai szolgálatát követôen Szegedre került az egyetemre, ahol summa cum laude értékelésû, kitüntetéses
történelem-orosz szakos tanári diplomát szerzett és tanárként is helyezkedett el. Ekkor vált közismertté a
megyében, mert nem csupán orosz
nyelvet és történelmet tanított Békéscsabán, de a Természet- és Társadalomtudományi Ismeretterjesztô Társulat (TIT) munkatársaként történelmi
elôadásokkal járta egész Békés megyét. Az elôadások által komoly kapcsolatokat, barátságokat között, az
emberek egyre ôszintébbek lettek
hozzá. Számos megrendítô személyes
élményt meséltek el neki, melyek
elborzasztottk és egyben megmutatták
a rendszer tragikus arcát. MegismerCzakó Gábor kedett a hírhedt kulákperek, elhurA szerzô író colások, internálások és bebörtönzések
keserû valóságával. Az évek során
kialakult igen széles ismeretségi kör,
valamint az abból fakadó ismertség,
nézetazonosság játszhatta a legnagyobb szerepet abban, hogy a forradalom kitörését követôen a Békés menagy gyakorlattal és
gyei települések küldöttjei egyhangúszakértelemmel,
lag választottk a megyei forradalmi
bizottság elnökévé.
mindenféle ügyintézést,
A lapunknak 2015 ôszén adott interjogi tanácsadást vállal.
júban így emlékezett vissza ezekre a
Forduljon bizalommal:
napokra és élete további történéseire:
Az események nálunk, Békésben sem
Dr. Horváth Anna
a semmibôl történtek meg. Már 1956
e-mail:
szeptemberében nagygyûlést rendedrhorvatha@yahoo.com
zett a csabai értelmiség a Balassi Mûfax: (0011) 36-1-4038503
velôdési Otthonban. Számos javaslat
hangzott el a kor legégetôbb problé-
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máinak megoldására. Én is felszólaltam, figyelmeztetve a jelenlévôket,
hogy a félelem légköre, a bajok ôszinte
megnevezésének elhallgatása jobbító
szándékú tetterônket bénítja meg. Felszólalásomat lázításnak minôsítette a
pártbizottság, amit soha nem bocsátottak meg. Sejthetô volt, hogy ha roszszul végzôdnek a dolgok, annak személyes sorsomban is kárát láthatom.
Ám egyszerûen nem maradhattam ki
az eseményekbôl, és azt is vállaltam
mindig, hogy nem a tömegpszichózis
ragadott magával, hanem a szellemi
megvilágosodás és egy ismereteken
nyugvó, lassú, de folyamatos érlelôdési
folyamat szülte meg azt a belsô erkölcsi parancsot, hogy a szent ügyért
harcolók táborához csatlakozzam.
Bátor, határozott fellépésével megmentette a várost attól, hogy a szovjet
haderô rommá lôje Békéscsabát. A
forradalom oldalán való kiállásáért,
egyértelmû elkötelezôdése miatt boszszút esküdtek ellene a kommunista
diktatúra helyi hatalmasságai. Aznapi
tanórái után, 1957. február 16-án este
tartóztatták le.
Hatan jöttek értem. Fegyvert kerestek, amit persze nem találhattak, majd
kirángattak az utcára és megvertek a
puskatusaikkal. A verést követôen egy
teherautóra raktak és pár perces út
után leszállítottak a belvárosban lévô
Munkácsy utcai épület elôtt. Mint
kiderült, igazak voltak az évek óta
hallott pletykák, miszerint az épület
alatt egy hatalmas pincebörtön van,
amelyben az ÁVH kínozza –-- nem
egyszer halálra –-- a fogvatartottakat.
Mára eltûntek a korábbi levegônyílások, de ez az épület a halál otthona
volt Békéscsabán. A cellám alig másfél négyzetméternyi volt, az ajtó fölötti
villanykörte csupán a falakat világította meg gyenge fénnyel. A bejárattal
szemközti falon, a mennyezet alatt egy
tenyérnyi nyílás volt a szellôzô. Az
enyémen kívül még több más, hasonló
cella is volt itt, meg egy ablak nélküli
helyiség, a poklok pokla, ahol a foglyok
verése és a kínvallatások zajlottak.
Fetter Ferenc és Benkovics Sándor
volt a két legkegyetlenebb a kihallgató
tisztek közül. Hosszú börtönéletem
során raboskodtam a szegedi Csillagban, Márianosztrán, a Gyûjtôfogházban, Gyulán, Jászberényben, Sopronkôhidán és Vácott is, de sehol nem
találkoztam olyan brutalitással, és elképesztô kínzásokkal, mint Békéscsabán.
Életfogytiglanra ítélték, de halálra
szánták, mert rettegtek rendíthetetlen
személyiségétôl, az emberek elôtti tekintélyétôl. Szerencsére túlélt minden
kínzást, megpróbáltatást, túlélte a
börtönéveket. 1968-ban szabadulhatott,
de csak feltételesen. Békéscsabán
nem vállalhatott munkát, a tanári pályáról pedig rökre eltiltották, így hiába
a kitüntetéses tanári diploma, többé
nem állhatott a katedrára. Helyette
fizikai munkából tartotta fenn családját és önmagát.
Feleségem a börtönévek alatt is hûségben kitartott mellettem, így a legfontosabb dolgot, a családomat nem
veszítettem el, bár a lányaimmal való
kapcsolat erôsen megsínylette, hogy
életük elsô éveiben nem lehettem
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mellettük. Ami a tanári pályát illeti,
oda soha többé nem térhettem vissza.
Dolgoztam marhavágóhídon, s hoszszabb idôn át a Bajai úti téglagyár
agyagbányjában, valamint szállító- és
segédmunkásként is. Ezenkívül már a
szabadulásom napján megpróbáltak
beszervezni. Mivel határozott nemmel
feleltem, a Békés megyei rendôrkapitány a következôt mondta: a börtönre
úgy fog visszaemlékezni, mint a menynyországra, mert én itt pokollá teszem
az életét. Fenyegetése sok tekintetben
valóra is vált. Mindvégig megkülönböztetett, megbélyegzett maradtam,
és folyamatosan megfigyeltek.
Szerencsére bekövetkezett az, amit
édesapja annak idején megjósolt: a
vörös terror maga alá temette saját
magát. Lezajlott a rendszerváltozás,
amely lehetôvé tette Fekete Pál számára is, hogy ismét szabad ember legyen. Mivel addigra nyugdíjas lett, így
tanári állásra már nem pályázhatott,
ám így is megtalálta a módját, hogy
amit csak lehet, átadjon a következô
nemzedékek számára mindabból, amit
átélt.
A nagy kommunista emberdaráló
milliók testét és lelkét ôrölte meg, én
azonban túléltem az iszonyatot. Hogy
miért nem fekszem a többiekkel
együtt valami jeltelen tömegsírban,
arra csak a gondviselô Isten tudja a
választ. Ugyanakkor a túlélésnek ára
van: méltónak kell bizonyulnom rá.
Aktív éveimben úgy alakult a sorsom,
hogy nem csinálhattam azt, amire a
hívást éreztem, ezért most, így, idôs
fejjel, immár nyugdíjasként igyekszem pótolni a pótolhatatlant. Ez az
oka annak, hogy a mai napig könyveket
írok, és amennyire az egészséges
engedi, olykor elôadásokat is tartok.
Békéscsabán, a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola egyik melléképületében létrehoztam egy kis ’56-os múzeumot, számos tárgyi emlékkel, illetve
mindazok rövid életrajzával, akik Békés megyében a forradalomért áldozták életüket. Szeretném, hogy minél
többen megtudják, mi zajlott le ebben
az országban a kommunizmus idején.
Fekete Pál minden tôle telhetôt megtett azért, hogy a lehetô legtöbben
megtudják az igazságot. Sôt, a múlt idô
szerencsére nem is állja meg a helyét,
hiszen jelenleg is ír, legújabb kötetén
már az utolsó simításokat végzi, rövidesen megjelenik.
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Isten éltesse forradalmunk
egyik hôsét!

Nem hiszek a véletlenben. Nekünk
kell a Földön hinni a szépségben, s a
szennyet eltakarítani
Vajon van-e valamilyen misztikus
jelentése annak, hogy bizonyos dolgok
összekapcsolódnak az emberi idôszámítás keretei között? Például, hogy a
híres-hírhedt kiegyezést a Habsburg
császár és a magyar nemzet között
ugyanazon a napon, július 28-án írta
alá Ferenc József, mint az Osztrák–
Magyar Monarchia hadüzenetét Szerbiának, amellyel megkezdôdött az emberiség addigi legnagyobb háborúja?
Véletlen? Vagy talán láthatatlan, inkább nagyon is érthetô logikai összefüggés lebeg a kettô között? Esetleg
sötét, démoni erôk összeesküvése? Az
1867-es okmány létrehozta a dualista
Osztrák–Magyar Monarchiát, az 1914es hadüzenet legfontosabb konkrét
elôzménye volt a bukásának. Épp így
jött ki? Figyelt erre valaki? Nem hiszek a véletlenben, a szükségszerûségben. De érzem a kifürkészhetetlen,
mindent átfogó akaratot.
Kiegyezésrôl és hadüzenetrôl is sok
kortárs kimondta, végzetes tévedés
volt, mégis megtörtént. Mi az, hogy
megtörtént? Meg kellett történnie! A
szabadságharc brutális leverése után
a Habsburgok nagy erôkkel fogtak
hozzá az önálló magyar államiság felszámolásához, az egységes birodalom
megteremté-séhez. Az országot provinciává süllyesztették, a nemzetet
nyelvében, kultúrájában korlátozták,
Horvátországot elszigetelték, Erdélyt,
a Délvidéket elcsatolták, az ellenünk
fordult nemzetiségeket tovább hergelték. Fogyott az erô az ellenállásra kívül is, az emigrációban, belül is, a
passzív rezisztenciában. Árulás, korrupció, besúgás. Öngyilkosság, önpusztítás. Borongás, búsongás, „eltorzult magyar alkat”. A nemzethalál
víziója soha olyan erôs nem volt, mint
akkor. Pedig hol volt még a huszadik
század?!
Hiszen árulásnak vélték sokan Deák
Ferenc, Andrássy Gyula és a többiek
kiegyezési szándékát. Nem baj: a tárgyalásnál csak úgy lehetett esélyünk,
hogy mögöttünk volt a szabadságharc
sok nagy gyôztes csatája. Az ellenállás
is pislákolt még Világos és Arad jussán. Ingyen nem adnak semmit. A
megszorult Habsburg császár tárgyalási hajlama ezért mozdult meg. Vérében érezte a remegést, Bocskai, Rákóczi, Kossuth idejébôl, amikor a
magyar seregek közeledtek Bécs felé,
s menekültek Linzbe, Olmützbe. S
Kovács Attila felderengett az értelmes kiegyenlítés,
(Budapesti munkatársunk) a remény. Vajda János is hihetetlent
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Misztikus egybeesés
álmodott: „A holt szeme félig nyitva; /
Hátha meg nem volna halva, / S
lehetne még valami…”
Deák Ferenc tudta, hogy nekünk soha
nem volt hova menekülni, átvészelni a
nehéz idôket. Pusztulásig harcoltunk,
vagy befelé éltünk már nagyon régóta.
Az oroszokat ha sarokba szorították,
ott volt nekik a végtelen keleti sztyeppe. Moszkvát, ha elfoglalták, maradt
Szentpétervár (nagy ötlet a két fôváros!), s ha ott is az ellenség gyülekezett,
az Urál, s azon túl még Szibéria is. A
románok, akiket tönkrevertek 1916ban, hadseregüket Besszarábiában
(Moldova) „teleltették”, hogy mikorra
mi kivérzünk, beosonjanak Erdélybe,
majd egészen Budapestig. A szerb
hadsereg is, bár az ország odalett, a
Balkán mélyére vonult, s ott várta ki a
kedvezô alkalmat, hogy aztán elôbújjon, s Pécsig –- kedve szerint Bajáig -–
masírozzon. A megalkuvás, majd a
kivérzettre támadás régi taktika volt.
Hullarablás? Csakhogy „a holt szeme
félig nyitva”…
A törökök is visszavonulhattak erôt
gyûjteni Kelet-Anatóliába, a franciák
a másik nagy háborúban a gyarmataikra mikor már Párizs is elesett. S
akiknek itt a környékünkön lehetôségük volt –-- csehek, lengyelek --–,
alakíthattak „emigráns kormányokat”,
hogy majd gyôztesen kerüljenek ki a
háborúból. A mi végtelen pusztánk
már csak álmainkban, honvágyainkban
létezett, Besszarábiánk, mély Balkánunk, Anatóliánk, emigráns kormányaink szerepét a kultúránk vitte. Dalaink,
legendáink, táncaink, nyelvünk, költôink. Oda tudtunk mi visszavonulni, a
versbe, dalba, összefonódó mozdulatba. De meg is volt a vérrel írt üzenet a
legnagyobbtól: „Ne fogjon senki könynyelmûen / A húrok pengetésihez!”
Deák Ferenc nem ment el Ferenc
József koronázására. Tudta, miért.
Nem „kiegyenlítés” történt, csak „kiegyezés”. Valójában ez volt az oka annak, hogy a nemes szándék kilátástalan
helyzetbe hozta a nemzetet. Zsákutca?
Misztikus egyezések? Az elsô világháborút –- és a Habsburg idôszámítást
–- lezáró trianoni békeszerzôdést magyar kormányfô nem akarta aláírni.
Még kormányfô sem akart lenni senki,
amikor ezt valaki megteszi. Pedig alá
kellett írni, megtörtént. Meg kellett
történnie! Nem volt hová visszavonulni. Nem volt vákuum a határainkon,
nem volt szövetséges katonai erô, nem
volt végeláthatatlan messze távlat.

GUSZTUSTALAN GYALÁZKODÁS
AZ ELLENZÉK REMÉNYSÉGÉTÔL

Simonyi-Semadam Sándor vállalta a
miniszterelnökséget. Az aláírás Benárd Ágost osztályrésze lett 1920.
június 4-én. Semadam Sándor száz napig sem volt miniszterelnök, és huszonhat év múlva, pontosan június 4én hunyt el. Nem volt már fiatalember,
elmúlt nyolcvan, de mégis? Egyazon
napon? Véletlen? Vagy rejt valami kifürkészhetetlen üzenetet a kirohadt
erdô fölött a köd? És ki üzen? És mit
üzen? A békeszerzôdés elsô paragrafusa így kezdôdik: „Tekintettel a kényszerhelyzetre…” Nemzethalál? Torz
magyar lélek? Zsákutca? Embernél
talán igaz lehet, pillangólét csupán, mi
jár, de nem így egy nemzetnél. Együtt
az idôk végezetéig átélheti a történelmet, feltéve, ha léte tényleg mindennapi néphatározaton –-- akaraton --–
nyugszik.
Misztikus egybeesés? Több generáció
„ünnepelte” –- ünnepelte a fene –- április 4-ét. A „felszabadulást”, sôt „legnagyobb nemzeti ünnepünket”. A
szovjet–magyar barátság napját. Én
viszonylag korán megszabadultam a
képmutatás kényszerétôl. Már több
mint negyven éve tudom, hogy ezen a
napon állapították meg a magyar–szlovák határokat Kárpátalja visszavétele
és a „magyar–szlovák kis háború”
után. Amit megnyertünk. Én ezt tudtam, s csak mosolyogtam, amikor a
Szovjetunió érdemeit taglalták az „elalélt nemzet gyors talpra állásáért.”
Száz hosszú jajban végzôdô formában.
Rossz álom, ismétlôdô keserû szájíz
ébredéskor. Megnyertük? Felszabadultunk? Az akkor szerzett területen
ma Ukrajna és Szlovákia osztozik.
Részvétlenség: gyôzelem és vereség,
hiába, nincs vákuum, nincs egy végeláthatatlan távlat. Nincs egy szív legmélyérôl kiszakadó sóhaj, nincs óceán
felett szikrázó reggel.
Misztikus egybeesés. Vajon tudta-e a
pápa, hogy a Mindszenty bíborosnak
éppen a letartóztatása huszonötödik

évfordulóján kézbesítették a levelét,
amelyben megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket?
Tudta-e ezerkilencszázhetvenhárom
karácsonyán? Hogy az egyházáért,
nemzetéért –-- felé hajló tömjénsátorban –- tanúságot tévô apostol kapta
azt a levelet. Aki letartóztatása elôtt
rendelkezett arról is, mi történjen az
egyházában, ha keresztre feszítik?! És
hogy egy gyilkos, aki diktátor volt emberöltôn át –- bizonyos Kádár János -–
éppen azon a napon kell, hogy távozzon
e földi létbôl, amikor meggyilkolt (kivégzett) áldozata jogi ártatlanságát
kimondta a bíróság? Egyazon napon, s
mi tudjuk –-- hogyne tudnánk --–, hogy
Nagy Imre mártírja volt a forradalomnak százakkal és ezrekkel egyetemben,
de ártatlan mégsem volt. Minden sors
közhírré szétszaggattatik, legtöbbször
silányság szintjén.
S az egész, az egész mégis mi vagyunk, leginkább a koronázásról látványosan távol maradó Deák. A koronát
Kádártól is féltô Mindszenty. A megalázkodást emberként halálig vállaló
Nagy Imre. A belsô kétely áldozata,
Semadam. Szétszaggattatunk, mert
vállaljuk is meg nem is a nehéz terhet,
szét is hordattatunk, mert mennénk is
meg maradnánk is, s közben úgyis a
szél járásával ide-oda ûzettetünk.
Ezért nem állok semmiféle életmûrojtozó táborokba. Nem ünnepelek,
nem dalolok, nem is sírok. Valami
misztikus, kifürkészhetetlen akaratot
sejtek, a történelem mélybôl magasba
törô –-- s mindig visszahulló –--, tompa
morajlásában. Lázadást, össztáncot
mindennap, lágy trillázást, nyakörv
szorítását, fulladást. Nem hiszek a
véletlenben. Nekünk kell ezen a Földön hinni a szépségben, s a szennyet
eltakarítani. Az élet, miképp a halál,
szép is. A rettenetes szenvedések közepette is. De azért, vagy éppen ezért,
csodáljuk a misztikus egybeeséseket.
A kifürkészhetetlen, mindent átfogó
akaratot.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal
rendelkezô utazási ügynökhöz.

ÚJ CÍM!

A választások utáni ellenzéki tüntetések egyik fôszervezôje Homonnay Gergely, most nagyon messzire ment, olyan
ízléstelen, alpári, gyomorforgató stílust használt, ami minden eddigi ballib megnyilvánulások között is elôkelô helyet
foglalna el.
Az önmagát rendszerint a demokrácia, a szabadság és a szeretet feltétlen híveként aposztrofáló ballib író, közösségi
hálós oldalain elharapódzott, a kormány tagjait célzó gyûlöletpropagandáját korábban már bemutattuk.
De ezúttal a Hungary Journal Facebook oldalán a „szokottnál” is gusztustalanabb, penetránsabb hangnemben
kommentálta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelôs államtitkár Kaposváron, a Református Egyházi Napokon
elhangzott beszédérôl szóló posztot.
Valószínû, hogy Novák Katalin azon mondata váltott ki ismét ilyen mérhetetlen, felfoghatatlan gyûlöletet az ellenzéki
tüntetések és a szivárványba burkolt homoszexuális parádé, a Pride melletti kiállás feltétlen hívébôl és élharcosából,
amely szerint a kormánynak a jövôben is határozottan ki kell állnia a házasság értékei mellett.
Igaz, az sem kizárt, hogy a nyári uborkaszezonban, amikor a Mi vagyunk a többség szervezôdés tagjai nyugodtan
nyaralnak valahol, Homonnay úr a Balaton helyett az interneten szörfözgetett, és jelentôs mértékû frusztráltságát
ezúttal így engedte szabadon.
Várjuk az ellenzéki pártok, nôjogi szervezetek, a #metoo kampányfelelôsök, illetve természetesen maga Sargentini
asszony heves tiltakozását is az ellenzéki civil tüntetések egyik fôszervezôjének minden határon túlmenô mocskolódása
miatt. Azért mindennek van határa, még a pofátlanságnak is!

(Magyar Idôk)
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14. oldal

Önsanyargatással
és kínzó diétával
ôrizte szépségét Sisi

(Folytatás)
Nyers csirkehússal ôrizte meg karcsúságát
A hajápolási rituálé mellett Sisi életében kulcsfontosságú szerepet játszott
a bôrápolás, valamint az étkezés és a
torna, amit ma úgy mondanánk, hogy
a fitnesz. Túlzás nélkül állítható, hogy
egész életében fanatikusan viselkedett,
ha szépségének és karcsú alakjának
megôrzésérôl volt szó. Utóbbi megtartásához saját praktikát is kifejlesztett:
a csípôje felett benedvesített kendôt
viselt, ezzel is csökkentve ruhája körméretét.
Gyakran étkezett egészségtelenül
és elégtelenül.
Reggelibôl a lehetô legminimálisabbra
szorítkozott, de a vacsorája sem állt
többôl egy kevés kis mártásnál. „Csak
nyers csirke-, vad- és marhahúsból
préselt levet volt hajlandó megenni, és
hétvégenként kizárólag tojást, narancsot valamint frissen fejt tehéntejet
ivott” –-- írja Merkle. A gyenge kalóriabevitelt Sisi gyakori és szigorú
edzéssel párosította.
Egyre jobban sanyargatta önmagát, ahogy öregedett
Ahogy öregedett, úgy növelte a fizikai igénybevételt, és még inkább
sanyargatta az amúgy is rosszul táplált
testét. Merkle írása arról számol be,
hogy amint megjelentek az arcán és
testén az öregedés elsô jelei (amelyek
egy részét a diétája, valamint fájó ízületei okozták), elhatározta, hogy még
erôteljesebb munkával tartja meg a
széles körben dicsôített szépségét.
A korábbiaknál is önsanyargatóbb
fogyókúrával, valamint gyûrûkkel és
súlyzókkal végzett testmozgással
igyekezett megdolgozni ezért. Több
órán át sétálgatott délutánonként,
amelyek inkább egyfajta „kényszeres
meneteléshez” hasonlítottak a korabeli
leírások szerint.

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre: 1. George Sand, 2. Norvégiáét.
Régen a hollandokét nevezték így), 3.
Franciaországhoz., 4. Brüsszelben, 5.
Ördögszántás, 6. Genezis, a Teremtés
könyve., 7. A furulyáé, 8. A Pamírt, 9.
A Portugáliához tartozó Madeira
szigetén, 10. Loyolai Szent Ignác.
E heti kérdéseink:

1. Kirôl szól Szörényi Levente A
kiátkozott címû rockoperája?
2. Melyik a világ legmagasabban
fekvô hajózható tava-?
3. Melyik afrikai ország fôvárosa,
Kampala?
4. Melyik kupáért küzdenek a délamerikai labdarúgó-klubcsapatok?
5. Hogy nevezték régen a borítékot?
6. Ki mondta ––Ipar nélkül a nemzet
félkarú óriás --- ?
7. Melyik városunkban található a
Helikon múzeum?
8. Melyik az az ország, amelyben
hússzor annyi juh él, mint ember?
9. Hogy hívják a görög városok
fôterét?
10. Melyik országból származik a
tenisz játék?
Válaszunkat a jövô heti újságban
közöljük.

Ôsszeböngészte B. L.
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Egyperces tudomány
A drasztikus életmód azonban
meghozta a császárné által vágyott
eredményt.
A 19. században a harmincéves nôket
már matrónaként pecsételték meg,
különösen akkor, ha több gyermekük
született –- írja Hamann. –-- Erzsébet
császárnô azonban még ebben a korban is rendkívüli jelenségnek számított, szépsége a kor elôrehaladtával
sem veszített régi fényébôl.”
Elképesztô tartásról tett tanúbizonyságot
Hiúsága még akkor is lábon tartotta,
amikor 1898. szeptember 10-én, a genfi hajókikötôben Luigi Lucheni olasz
anarchista leszúrta az akkor hatvanéves császárnét.
Hogy hogyan? Sisi egyike volt azoknak a hölgyeknek, akik a 19. században
egy speciális, igen szûk, csupán 50
centiméter átmérôjû fûzôt hordtak.
Az uralkodónô így a szúrás után nem
ájult el azonnal, hanem még képes volt
járni, és elsétálni egészen a hajóig.
Miután összeesett, a szolgálók a kabinjába vitték, és csak akkor vették
észre, hogy vérzik, amikor levették a
fûzôjét.
Sisi utolsó mondatát magyarul intézte
udvarhölgyeihez, akiktôl azt kérdezte,
hogy mi történt vele. Ezután többé
már nem tért magához, és meghalt,
amikor átszállították a közeli szállodába.
Az orvosok a késôbbi vizsgálatok során ôszintén elcsodálkoztak azon, hogy
a császárné vajon hogyan tudott törött
bordával, átszúrt szívvel, valamint sérült tüdôvel elsétálni a gôzhajóig.
Sokan úgy vélik, hogy talán pont a
szépségébe fektetett rendíthetetlen
energiája és a hihetetlenül szoros fûzôje akadályozta meg az azonnali
halálát.

Veszélyesek is
lehetnek a zöldségek
Sokan hadilábon állnak a zöldségfogyasztással, pedig az egészséges, kiegyensúlyozott étkezés elképzelhetetlen
zöldségek nélkül, legyen szó akár fôétkezésrôl, akár egészséges nassolásról.
A zöldségek sok természetes vitaminnal, ásványi anyaggal, antioxidánsokkal, rostokkal, folyadékkal látják el
a szervezetet, sôt bizonyos fitokemikáliákkal –-- amilyen például a fitoösztrogén --–, vagy másodlagos növényi termékekkel is, melyek jótékony
hatást gyakorolnak az egészségre. Sokak számára azonban bizonyos zöldségek rendszeres fogyasztása veszélyes
is lehet.
Több orvosi tanulmány mutatott ki
kapcsolatot az ajánlásokban szereplô
mennyiségû zöldség- és gyümölcs-

fogyasztás és a krónikus betegségek
kockázatának csökkenése között, például a szív- és keringési betegségek, a
2-es típusú cukorbetegség, elhízás
vagy bizonyos daganatos megbetegedések esetén.
Mivel a zöldségek kalóriatartalma,
glikémiás indexe és glikémiás telítettsége többnyire alacsony, rostjaik pedig jól telítenek, sôt a rágás iránti
igényt is kielégítik, az egészség mellett
a karcsúsodást is segítik, nem véletlenül képezik az egészséges fogyás
alapját.
Zöldségekkel a daganatok ellen
A fogyást segíti, de önmagában is
képes a rákrizikó csökkentésére a
fizikai aktivitás fokozása. Közepes intenzitású testmozgás beillesztése az
életmódba a megelôzés eszköze, heti
300 perc közepes intenzitású testmozgás pedig a fogyás ütemét is felgyorsítja.
A hatékony testsúlykontroll és a rák
megelôzése elképzelhetetlen az egészségtudatos táplálkozás nélkül. A WHO
ajánlása szerint napi 5 adag, azaz 400 g
zöldség és gyümölcs napi bevitelére
kell törekedni (1 adag 80 grammot
jelent).
Az európai gyerekek és felnôttek
többsége viszont nem fogyasztja el az
ajánlásban szereplô mennyiséget, pedig ez sok elônnyel járna. Kutatások
szerint az ajánlottat is meghaladó
mennyiségû, napi 8 adag, többségében
friss zöldség (5 adag) és gyümölcs (3
adag) rendszeres fogyasztása például
a daganatos halálozás rizikóját 25%kal csökkenti.
Panaszokat okozhatnak a zöldségek
Panaszokat –-- például puffadást,
gyomorégést –-- legtöbbször az okoz,
ha többségében nyers zöldségekkel
akarják rendezni az addig minimális
fogyasztást. Ráadásul vannak eleve
puffasztó zöldségek, például káposztafélék, hagymafélék, bab, borsó, articsóka, spárga, brokkoli, retek.
Ilyenkor megoldást jelent, ha a napi
zöldségadag nagyobb része nem nyersen, hanem párolva, fôzve, sütve, így
leves, fôzelék, grillezett zöldség formájában kerül az asztalra –-- javasolja
a szakember.
Az emésztési panaszok hátterében
sokszor a bélflóra eltolódása áll -–
antibiotikum szedés után --–, ilyenkor
jó szolgálatot tesznek a prebiotikumok,
a hasznos baktériumok táplálékát képezô zöldségek, amilyen a csicsóka,
hagymafélék, cikóriagyökér, articsóka, bab, borsó.
Sokak számára azonban bizonyos
zöldségek rendszeres fogyasztása veszélyes is lehet.

(Folytatjuk)

2018. augusztus 9.
Mi a szabadesés?
Ahogy esik, úgy puffan.
***
Kik laknak az üveg alján?
Buborék.
***
Hogyan segít a jó férj a házimunkában?
Felemeli a lábát, hogy az asszony
alatta is ki tudjon porszívózni.
***
Ki követi el a legtöbb összeadási
hibát?
Az anyakönyvvezetô.
***
Hogyan kerülhetô el a másnaposság?
Részegnek kell maradni.
***
Meddig beszélgetnek a süketnémák?
Lámpaoltásig.
***
Mit mond a kannibál leánykéréskor?
Légy az eleségem!
***
Mit eszik a vegetáriánus kanibál?
Zöldségest.
***
Miben hasonlít egymásra a könnyûbúvár és a lapos elem?
Ha a sarkait összekötik, mindkettô
hamar lemerül.
***
Miért keverik az ausztrálok balra, az
amerikaiak jobbra a kávét?
Hogy elolvadjon a cukor.
***
Miért megy a párna orvoshoz?
Mert huzatot kapott.
***
Miért élnek tovább a nôk?
Mert nincs feleségük. (Ma már
lehet!)
***
Mi az: drót végén van és fekete?
Kezdô villanyszerelô.
***
Mi van a villanyszerelô sírjára írva?
Jó vezetô volt.
***
Hogyan lehet víz segítségével fényt
elôállítani?
Le kell mosni az ablakot.
***
Hogyan készül a gyerek?
Leül az asztalhoz és megírja a
leckéjét.
***
Halott ember fekszik a sivatagban,
mellette a zsákja. Ha a zsákot elôbb
kinyitotta volna, még ma is élhetne. Mi
van a zsákban?
Ejtôernyô.
***
Mit mond a kéményseprô a tükör

NA NE...
elôtt?
A koromhoz képest jól nézek ki.
***
Mit mond a nyuszi, amikor megtámadja a hóembert?
Ide a répát, vagy hozom a radiátort !
***
Ki jött rá elôször, hogy asszony kell a
házhoz?
Kômíves Kelemen.
***
Miért nincs a halnak haja?
Úgysem száradna meg soha.
***
Mi a különbség a véletlen és az
üvegtál között?
A véletlen lehet fatális.
***
Mi a különbség a kutya és a disznó
között?
Kutyából nem lesz szalonna.
***
Mit tettek az ôsmagyarok a nyereg
alá?
A lovat.
***
Miért szopik csukott szemmel a kismalac?
Hogy ne lássa, milyen disznó az anyja.
***
Miért kering a sas a hegy felett?
Mert alatta nem tud.
***
Hogy hívják a láb nélküli lovat?
Hasonló.
***
Van egy lovunk és egy tehenünk. Hogyan lehet megállapítani, hogy melyik
a ló?
Egymás mellé kell ôket állítani, és
amelyik a ló mellett áll, az a tehén.
** *
Mi van a halleány ajtajára írva?
Gyere be halkan!
***
Apa, nézhetem a tévét?
Igen, de ne kapcsold be!
***
--- Mit esznek a kannibál gyerekek
reggelire?
---???
--- Tejbepapit.
***
Két részeg megy a vasúti sínek
között.
--- Te, hogy ez a lépcsô milyen hoszszú!
--- Ja! És a korlát is milyen alacsony!
--- Nem baj, hallom már, hogy jön a
lift!

2018. augusztus 9.
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Augusztus 13. hétfô

Augusztus 16. szerda
Augusztus 14. kedd
A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk
05:25 Kulturális Híradó
05:25 Kulturális Híradó
05:25 Kulturális Híradó
05:50 Öt kontinens
05:50 Novum
05:50 Nagyok
06:25 Világ
06:30 Család’18
06:30 Magyar gazda
06:45 Summa
06:55 Magyar gazda
06:55 Kék bolygó
07:15 Gasztroangyal Nem- 07:20 Gasztroangyal
07:20 Gasztroangyal
zetiségek hagyományainak Húsfalók elkészítenek egy Csángók
bemutatása, sváb, tót, ru- remek malacsültet.
08:15 Német nyelvû hírek
szin, cigány és zsidó étele- 08:15 Német nyelvû hírek 08:25 Orosz nyelvû hírek
ket, szokásokat láthatunk.
08:20 Orosz nyelvû hírek 08:30 Kínai nyelvû hírek
08:10 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports 08:15 Orosz nyelvû hírek
08:45 Evangélikus magazin Vatikáni Híradó
08:25 Kínai nyelvû hírek
09:15 Önkéntesek
09:15 Új nemzedék
08:35 Az utódok reménysége 09:50 Tálentum (2003)
09:50 Tálentum Bánffy
09:05 Rome Reports - Molnár Edit fotómûvész György színmûvész
Vatikáni Híradó
10:20 Magyar Krónika
Kossuth-díjas
09:30 Tálentum Szilvay Belsô látás Egy fiatal ma- 10:20 Magyar Krónika
Géza zenepedagógus
gyar tudós elhatározta, Tudat-lélek-színpad
10:05 Magyar Krónika
hogy ablakot nyit az agyra. Elôfordult már, hogy nem
Balett
10:50 Nagyok Történetek tetted azt, amit akartál?
10:30 Nagyok Történetek a biztos pontokról
10:50 Nagyok
a nagyvonalúságról
11:20 Angol nyelvû hírek Történetek a harciasságról
11:00 Angol nyelvû hírek
11:35 Nôk apróban (1978) 11:20 Angol nyelvû hírek
11:15 Rokonok (1954)
Magyar tévéfilm Szatmári 11:40 Nôk apróban (1978)
Magyar játékfilm (ff.)
István (tanácselnök), Nagy 2/2.: Magyar tévéfilm Nem
Szereplôk: Ungváry László Attila (Komoróczy Ödön), könnyû egy fiatal házaspár
(Kopjáss István), Tolnay Ôze Lajos (Dr. Tárkony, helyzete a lakásválság ideKlári (Kopjássné, Lina), könyvelô), Páger Antal (Si- jén. Fôleg, ha egyikük egy
Gobbi Hilda (Kati néni), mon bácsi, ügyvéd), Pap hanyag mûvész, a másikuk
Gózon Gyula (Berci bácsi), Vera (Trixi)Nem könnyû pedig egy rendmániás staTímár József (dr. Martiny) egy fiatal házaspár helyzete tisztikus. Misi és Sári egyetA szerényen élô kisvárosi a lakásválság idején. A csa- len szobáját veszekedések
közhivatalnokot váratlanul ládi ügyvéd furfangos meg- sorozata lengi be, melyeket
Zsarátnok város fôügyé- oldást javasol: formálisan szenvedélyes kibékülés köszévé nevezik ki. Csak las- váljanak el és Misi há- vet. Imádják egymást,
san döbben rá, hogy csupán zassági hirdetés útján pró- mégsem tudnak együtt élni
makulátlan neve kellett fe- báljon nagyobb lakáshoz a számukra kiutalt néhány
dezetnek a város urai által jutni. Érkezik is kétszáz le- négyzetméteren.
bonyolított korrupciós köl- vél: kibírja-e ezt a szerelmük? 12:50 V4 Híradó
12:50 V4 Híradó
csönügyletekhez. A film
13:00 Híradó
Móricz Zsigmond azonos 13:00 Híradó
13:20 Hrvatska Kronika
címû regénye alapján ké- 13:20 Srpski ekran
13:50 Ecranul nostru
13:50 Unser Bildschirm
szült.
14:20 Család-barát válo14:20 Család-barát válo- gatás
12:50 V4 Híradó
gatás
13:00 Híradó
15:20 Balatoni nyár 2018
15:20 Balatoni nyár 2018
13:15 Roma Magazin
17:20 Hazai értékHungarIQ
17:20 Hazai értékHungarIQ - Minden, ami magyar
13:50 Domovina
14:20 Család-barát válo- - Minden, ami magyar (2011)
Magyar Zoltán,
(2011) Túró Rudi, magyar- kovászos kenyér, Primus gatás
kert, intelligens onko-kés, avagy luxusóra
15:20 Balatoni nyár 2018
17:20 Hazai értékHungarIQ easy-glider Klein Sándor
17:55 Hazai érték
- Minden, ami magyar 130 17:55 Hazai érték
Gasztroangyal Halak
éves magyar telefonközpont, Gasztroangyal Csángók
18:55 Hazai értékBudapest
18:50 Hazai érték Budapest természeti értékei (2011)
MRI, Pécsi kesztyû
17:55 Hazai érték Gasztro- természeti értékei (2011)
Kôérberki szikes rét
angyal Húsfalók
Tétényi-fennsík
19:30 Hazai értékHazajáró
18:55 Hazai érték Buda- 19:25 Hazai értékHazajáró (2015) Liptói-havasok 3. - A
pest természeti értékei (2015) Drávaköz - Hegyal- Nyugati-Tátra koronája
(2011) Duna-szigetek
jától Alfalukig
20:00 Nevetni kell, ennyi az
19:25 Hazai értékHazajáró 20:00 Banán, pumpa, kurbli egész (2011)
(2015) Udvarhelyi-dombság - L’art pour l’art Társulat
21:00 Híradó
- Az anyaszék szívében
Gyuszi, Lali és a többiek... 21:25 V4 Híradó
20:00 Mosolytár (1998)
21:00 Híradó
21:35 Honfoglaló
Ciprián mester - Elvonó- 21:25 V4 Híradó
22:30 HACKTION ÚJRAkúra Két remek bohózatot 21:35 Honfoglaló
TÖLTVE Patthelyzet Egy
láthatunk nagyszerû írók 22:25 HACKTION ÚJRA- kétségbeesett férfi túszul
tollából és remek színészek TÖLTVE AsápadtMadonna ejt egy családot saját otthoelôadásában.
A magyar állam visszakap nában. Vajon mi a célja, és
21:00 Híradó
egy nagy értékû festményt hogyan lehetne megmenteni
21:25 V4 Híradó
Oroszországtól. A képnek a túszokat? Szondi tudja a
21:35 Honfoglaló
azonban még a kiállítása választ.
22:25 HACKTION ÚJRA- elôtt nyoma vész. Grétának 23:25 Kulturális Híradó
TÖLTVE Kísért a múlt egy és csapatának feladata, 23:55MindenkiAkadémiája
árvaházban brutális gyil- hogy a mûkincset 48 órán Ament-Kovács Bence: A
kosság történik. A nyomozás belül megtalálja.
magyarországi németek
során fény derül Petra 23:25 Kulturális Híradó
néprajza
tragikus múltjára is.
23:55MindenkiAkadémiája 00:25 Tudomány minden n.
23:25 Kulturális Híradó
Solymos Tari Emôke: Fel- 00:40 Hetedhét kaland
23:55MindenkiAkadémiája fedezôúton.
00:55 Himnusz
Frei Zsolt: A gravitációs 00:30 Tudomány minden n. 01:00 Híradó
hullámok felfedezése
00:45 Hetedhét kaland
01:20 Angol nyelvû hírek
00:25 Tudomány minden n. 00:55 Himnusz
01:35 Nevetni kell, ennyi az
00:40 Hetedhét kaland
01:00 Híradó
egész 2011)
00:55 Himnusz
01:20 Angol nyelvû hírek 02:25 Nôk apróban (1978)
01:00 Híradó
01:35 Banán, pumpa, kurbli 2/2megtalálják-e a fiatalok
01:20 Angol nyelvû hírek
- L’art pour l’art Társulat számításukat és ami a leg01:35 Mosolytár (1998) Cip- 02:25 Nôk apróban (1978) fontosabb: kibírja-e ezt a
rián mester - Elvonókúra
Magyar tévéfilm
szerelmük?
02:30 Rokonok (1954)
03:40 Hazajáró (2015)
03:40 P’amende
Magyar játékfilm (ff.)
04:05 Ridikül
Cimbalmos család
04:05 Ridikül Zsákafoltját Betegség, mint feladat
04:05 RidikülMacskamánia
05:00 Híradó
05:00 Híradó
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
05:15 Angol nyelvû hírek 05:15 Angol nyelvû hírek

Augusztus 16. csütörtök
05:25 Kulturális Híradó
05:50 Magyar Krónika
06:30 Kárpát expressz
06:55 Forint, fillér
07:20 Gasztroangyal Halak
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Útmutató
09:15 Így szól az Úr!
09:25 Kereszt-Tények
09:45 Tálentum (2003)
Raksányi Gellért
Mi voltál elôzô életedben?
10:20 Magyar Krónika Bál
10:50 Nagyok
Haumann Péter
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Ivan Iljics halála
(1965) Magyar tévéjáték
Szereplôk: Árva János, Básti Lajos, Dajka Margit (Az
anya), Deák Sándor, Fodor
Zsóka (Liza), Gelley Kornél
(Petrovics), Greguss Zoltán
(Orvos), Tolsztoj nagy sikerû kisregényébôl, Básti Lajos nagyszerû címszereplésével a szentpétervári törvényszéki bíró szerepében
készült az Ivan Iljics halála.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondo
13:45 Kvartett
14:20 Család-barát válogatás
15:20 Balatoni nyár 2018
17:20 Hazai értékHungarIQ
- Minden, ami magyar Matyó minta, Sensolite fényágy, Béres csepp.
17:55 Hazai érték
Gasztroangyal Hajós
18:55 Hazai érték Budapest
természeti értékei (2011)
Buda hévizes barlangjai
19:30 Hazai értékHazajáró
(2015) Nyikómente - „Szép
a Nyikó s a vidéke”
20:00 Nem csak a 20
éveseké... Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Honfoglaló
22:25 HACKTION ÚJRATÖLTVE - Egy fotós élete
Egy
nemzetbiztonsági
szempontból értékes dokumentumot lopnak el egy
autóból. Az esetnek egyetlen
arra járó szemtanúja van,
akinek azóta nyoma veszett.
Felkutatása során megdöbbentô történet rajzolódik ki
Szondiék szeme elôtt.
23:25 Kulturális Híradó
23:55Mindenki Akadémiája
Szabó Ottó: Interaktív szobrok újrahasznosított anyag.
00:25 Tudomány minden n
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Nem csak a 20 éveseké... Szenes Iván írta
02:25 Ivan Iljics halála
(1965) Magyar tévéjáték
03:40 Budapest természeti
értékei Buda
04:05 Ridikül
Szeretni bolondulásig
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

15. oldal
Augusztus 17. péntek

Augusztus 18. szombat

Augusztus 19. vasárnap

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Mesterember
06:25 Kék bolygó
06:50 Élô egyház
07:15 Gasztroangyal Hajós
a tavaszi évadnyitó epizódban a pincefaluba látogat.
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Isten kezében
09:05 Katolikus krónika
09:40 Tálentum (2003)
Magyarországról jöttem Portré Salamon István
ausztráliai tudósról. A mai
mûsorban bemutatjuk dr.
Salamon István akadémikust, a Sydney-i egyetem
nyugalmazott professzorát.
Szaporodásbiológus.
10:10 Magyar Krónika
Kodály
10:40 Nagyok
Haumann Péter 2. rész
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Kristóf, a magánzó
(1965) Magyar tévéfilm
Szereplôk: Bodrogi Gyula
(Szerencsés Kristóf), Fónay
Márta (Csukás Pálné), Deák
Sándor (kanonok), Dajka
Margit (szakácsnô), Sinkovits Imre (Hegemon úr, a
komornyik) Kristóf, a munkanélküli fiatalember miután régi, kegyetlen gazdáján
bosszút állt, egy piacon próbál szerencsét. Társai szeretik humoros történeteit,
ezért örömmel segítenek
neki kertészként elhelyezkedni. Fergeteges vígjáték,
az elmúlt évtizedek nagy
magyar sztárjaival.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 P’amende
13:50 Öt kontinens
14:20 Család-barát válogatás
15:20 Balatoni nyár 2018
17:20 Hazai értékHungarIQ
- Minden, ami magyar 185
éves a Herendi porcelán,
Gombóc Artúr, LisztFerenc
17:50 Hazai értékGasztroangyal Francia konyha
18:50 Hazai érték Hétmérföld Rozsnyó és környéke
19:30 Hazai értékHazajáró
20:00 Már egyszer tetszett!
Kinn vagyunk a vízbôl, avagy
egy nedves nap éjszakája
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Honfoglaló
22:25 HACKTION ÚJRATÖLTVE - A csótány Ravasz csaló szedi áldozatait
elhunytak friss örökösei
között. A K.Ü.O. nyomozóit
is kis híján csôbe húzza, mire a nyomára bukkannak.
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája
Bolgár Bence: Hogyan tanulnak a számítógépek?
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Már egyszer tetszett!
nedves nap éjszakája
02:25 Kristóf, a magánzó
(1965) Magyar tévéfilm
03:45 Világörökség Portugáliában A Belém-torony
04:05 Ridikül
Az önimádat korát éljük?
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Hogy volt?!
Filmes kulisszatitkok
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Kakucs
09:35 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
10:05 Öt kontinens
10:35 Angol nyelvû hírek
10:45 Szerelmesfilm (1970)
Magyar játékfilm Jancsi
Franciaországba
utazik,
hogy találkozzon élete nagy
szerelmével, Katával, aki
már 10 éve külföldön él.
Hosszú utazása alatt emlékeiben felidézi kapcsolatuk
történetét, és megrohanják
újraéledô érzései. Elképzeli
a mostani Katát, akit már tíz
éve nem látott, a rég várt
találkozást. Ám a valóság
nem követi a képzeletet.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Legény kalapban Emlékek, gondolatok Duba
Gyula íróval
14:15 OJD – Irodalom és
könyv 26 percben
14:50 Balatoni nyár 2018
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk Nézsa
Magyarország legszebb
községei közé tartozik a
Nógrád megyében található
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Gyula vitéz télennyáron (1970) Magyarfilmvígjáték Vérbô filmvígjáték a hetvenes évekbôl.
Prohászka Feri, a sörgyári
melós amatôrként egy tévéfilm-sorozat fôszereplôje
lesz. Ô lesz az ország új
kedvence, a nôk bolondulnak
érte. A sorozat kirobbanó
sikere hevíti a nemzeti öntudatot, amivel párhuzamosan
török ellenes hangulat alakul ki.
23:00 Tóth János Pofavizit
János már-már betegesen
retteg attól, hogy kiderül,
milyen szörnyûségetmûvelt
Emesével.
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal
Egész évben Balaton
02:25 FELEKI KAMILL
110 Gerolsteini kaland hanem koldusszegény herceg
van. Ott is egy gazdag házasságra várnak…
04:05 Dokuzóna
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:25 Esély
06:50 Kárpát expressz
07:15 Lengyelország (2013)
19/9. Krakkó 3. - Zsidók és
nem zsidók - A két világ
07:40 Tôkéczki és Takaró:
történelem és irodalom
mind. Kölcsey Ferenc
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:45 Mosolytár Ciprián
mester - Elvonókúra Két
remek bohózatot láthatunk
09:45 Tálentum (2004)
Foltin Jolán koreográfus
10:10 Magyar Krónika
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Gyula vitéz télennyáron (1970) Magyarfilmvígjáték Vérbô filmvígjáték
a hetvenes évekbôl. Prohászka Feri, a sörgyári
melós. Ô lesz az ország új
kedvence, a nôk bolondulnak
érte. Bodó, a fôszerkesztô
elhatározza hát, hogy Gyula
vitéznek, az „árulónak”,
meg kell halnia. Csakhogy a
közönség hallani sem akar
errôl, és folytatást követel…
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Nagyok Gondolatok
az alkotás titkairól
13:55 Európa álma Magyar
dokumentumfilm Bella Árpád életében kétszer lepôdött meg igazán: elsôként
1989-ben az osztrák-magyar
határon állva; másodszor tíz
évre rá, a német újraegyesítésrôl készített tv-mûsoron.
14:50 Új idôk új dalai Élô
gyûjtemény
15:25 Balatoni nyár 2018
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
A természet érintése, a
zene ereje (Sipos Mihály)
20:00 Gasztroangyal
Egész évben Balaton
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 CSEHSZLOVÁKIA
MEGSZÁLLÁSÁNAK 50.
ÉVFORDULÓJA „Megint a
magyarok”
22:35 Hogy volt?! Nagykomédiások Charlie Chaplin
23:30 Kulturális Híradó
00:00 SzépMûvészet
00:30 Tôkéczki és Takaró:
Kölcsey Ferenc
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Minden csak jelenés
- Nemeskürty István
02:30 BENKÔ GYULA 100
Ördöglovas (1943)
03:50 Fantastic Places
04:05 Európa álma
Magyar dokumentumfilm
Bella Árpád
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

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.

16. oldal

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.
ANTIK BÚTOROK eladása
Iróasztal székkel és lámpával,
kétrészes tükör (220 cm x 110 cm)
barokk divány (4 darab), nagy
ingaóra (190 cm x 50 cm), 20 darab
porcelán figura (Kalocsa, Herend és
Hollóháza) Árak megegyezés szerint.
Tel. (03) 9499-2408
Ivanhoe East.
TÍZ PERCRE a WIMMERA folyóhoz, HORSHAM közelében ELADÓ
10 acre telek, 3 hálószobás bekerített
házzal, + 1 hálószobás unit, + nem
befejezett 2 hálószobás ház, + bekeritett veteményes kert, bekeritett baromfiól, dupla garázs, mühelyek gyümölcs és dísz fákkal. Kitûnô horgászati lehetôség. További érdeklôdés:
(03) 5384-2313 vagy 0427 590-228
mobil számon.

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

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

Villanyszerelés
Hivja Barnát
0406 875-097

MAGYAR ÉLET

ÚJ GONDNOKOT KERESÜNK
A Melbournei Magyar Központ
(760 Boronia Rd. Wantirna)

2018. augusztus 9.

EGYEDÜLÁLLÓ 50-ES NÔ vagyok,
komoly kapcsolatra vágyok, hasonló
korú, komoly, megfontolt, jó kedélyû,
nemdohányzó férfival. Szeretek tornázni, úszni, sétálni, kirándulni. Választ „Rózsa” jeligére várok a sydneyi
szerkesztôség cimére.

FIZETSÉG ellenében 80 oldalnyi
magyar ékezetes szöveg számítógépbe
való átírására keresek vállalkozót, aki
aztán feltenné nevemben az Internetre
és egy nyomtatott példányt elküldene
címemre. Hívjon a (02) 9873-1120
telefonszámon.

Megérkezett
Magyarországról

a legfrissebb Lunagel termékek
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
hétvége is. Ennek ellenében kap egy 2 hálószobás
lakást, villany, gáz, mobil telefon használattal együtt.
További felvilágositásért kérjük hívja
Marót Márti igazgatót.

Sósborszesz gyógynövényes masszázs gelék.
Vadgesztenyés Sósborszesz gelé - Visszeres lábra.
Kalendulás Sósbórszesz gél - Izületre.
Borókás Sósbórszesz emugél - Reumasszázs.
Australia és NewZealand felhatalmazott forgalmazója.
Szives rendelését várjuk.

0407 683 002 ~ +61 3 9439 7067

Mobile szám: 0418 553-193

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

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC 3162
Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW 2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok
új elôfizetô vagyok
Név......................................................................................
Cím.....................................................................................
......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.
MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.
A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

