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MAGYAR

érték 85 százalékára vonatkozik.
A miniszter tájékoztatott arról a megállapodásról is, hogy a magyar mezôgaz-

dasági-élelmiszeripari kivitel növelése érdekében tárgyalások kezdôdnek a 
Kínába irányuló magyar gyümölcsexport lehetôségérôl, ami a magyar agrári-
umnak óriási gazdasági jelentôségû lenne.

Megegyezés született továbbá arról –-- folytatta ----, hogy a kínai fejlesztési 
bank 79 millió dolláros hitel keretében újabb magyarországi projektet, a Wan-
hua-BorsodChem termelékenységet fejlesztô, környezetvédelmi típusú beru-
házását finanszírozza.

A Budapesti Értéktôzsde (BÉT) és a Sanghaji Aranytôzsde szintén megálla-
podott, amely alapján a BÉT-en létrejön egy kifejezetten kínai, keleti irányú 
kereskedést folytató részleg, és a BÉT jelenti majd a Sanghaji Aranytôzsdének 
a regionális platformot.

A miniszter végül elmondta, hogy –-- a kínai jogi rendszerhez képest kivé-
teles eljárásban –-- a magyar állam lehetôséget kapott a pekingi magyar nagy-
követség megvásárlására.

Böjte Csaba Irakban
Különleges magyar küldöttség járt nemrég Irakban. A csoport az üldözött 

keresztény közösségeket kereste fel a háború sújtotta országban, arra keresték 
a választ, hogy tudnának új életet kezdeni az emberek a lerombolt területeken. 
Irakban az elmúlt években százezrek kényszerültek elmenekülni, csak azért 
mert keresztények. A magyar küldöttség most olyan helyekre is eljutott, ahová 
csak nagyon kevesek tudnak bemenni. A közmédia stábja is elkísérte ôket, ôk 
készítették a beszámolót Irakból.

Orbán Viktor Pekingben
Az átfogó stratégiai partnerség szintjére emelte a kínai kormány a magyar-

kínai kétoldalú együttmûködést, ami Kínában a legmagasabb kategória -– 
nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pekingben a 
közmédiának, az Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével folytatott 
hivatalos tárgyalások után.

A katonai tiszteletadással fogadott Orbán Viktor megbeszélést folytatott 
Hszi Csin-ping kínai államfôvel, Li Ko-csiang miniszterelnökkel, majd a 
két kormányfô jelenlétében az Országos Népi Gyûlés épületében több megálla-
podás is született a két ország között.

A tárgyalások és a megállapodások után Szijjártó Péter a közmédiának 
elmondta: Kínában azokat az országokat tartják számon átfogó stratégiai 
partnerként, amelyekkel a kétoldalú együttmûködésnek a legnagyobb jelentô-
séget tulajdonítja a pekingi kormány.

Értékelése szerint így a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok elôtt újabb 
lehetôségek nyílnak.

Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy megkapták a Budapest-Belgrád-vasútvo-
nalra a kínai Eximbank finanszírozási ajánlatát, amely 20 éves lejáratú, 2,5 
százalékos hitelkamatot elôirányzó, dolláralapú hitelajánlat.

Ez jó kiindulási alapnak tekinthetô, és ha viszonylag gyorsan sikerül lezárni 
a tárgyalásokat, az ôszi Kína-Közép-Európa miniszterelnöki csúcstalálkozóig -– 
amelyet Budapesten tartanak –-- elkészíthetô lesz a tenderkiírás is –-- tette hoz-
zá a politikus.

Kérdésre elmondta, hogy a Budapest-Belgrád-vasútvonal beruházásának 
összértéke 550 milliárd forintra tehetô, a hitelajánlat pedig a teljes beruházási 

Felelôsség
Sokirányú a felelôsség. Egyénekre 

osztott. Sorsokra osztott. Megosztható 
másokkal, de az egyénre háruló rész 
minden körülmények között velünk 
marad

A pápa megvádolta Erasmust, hogy 
nem tartja tiszteletben a böjtre vonat-
kozó elôírást. Erasmus, aki szívesen 
tréfálkozott, ezzel ütötte el a vádat:

–-- Szentatyám, felelôsséggel állítom, 
hogy a lelkem katolikus, de a gyomrom 
lutheránus.

A tréfa ellenére a fenti anekdotában 
életünk legfajsúlyosabb szavainak 
egyike rejlik. Felelôsség –-- így hang-
zik a komoly, a nemesítô, az építô, az 
értékhordozó szó. Minden élô találko-
zik vele a gyerekkortól az idôs korig. 
Minapi beszédében a köztársasági el-
nök is a szolidaritás fontossága kap-
csán sürgette, hogy a határokon túl élô 
magyarokért viselt felelôsség cikluso-
kon átnyúló közös program legyen.

Sokirányú a felelôsség. Egyénekre 
osztott. Sorsokra osztott. Megosztható 
másokkal, de az egyénre háruló rész 
minden körülmények között velünk 
marad. „Mindenki mindenkiért felelôs 
–-- mondja Szabó Magda. –-- És az 
élet egyetlen élet! Mindenki csak 
egyetlenegy!” Egyetlenegyként, ön-
magunkért kell vállalnunk a felelôs-
séget. És a következmények elôl nem 
bújhatunk ki holmi ígéretekkel. Jogo-
kat átruházhatunk, a felelôsséget so-
sem. Nincs mentség. Cipelnünk kell 
magunkkal, amíg élünk. Ha elhárítjuk, 
keményen megfizetünk érte. A felelôs-
ség dolgában nincs irgalom.

Milyen tökéletesen világít rá a köz-
mondás a lényegére: Négy dolgot nem 
lehet visszavonni: a kimondott szót, a 
kilôtt nyilat, az isteni rendeletet és az 
elmúlt idôt. A felelôsség a hírnévvel, a 
tudással, a ranggal hatványozódik. A 
nagyság ára a felelôsség –-- állította a 
híres politikus. Az ember nemcsak 
azért felelôs, amit döntésre visz, ha-
nem azért is, amit elhárít. Felelôsség a 
szabadság is, ezért ódzkodnak tôle az 
emberek. Ha kinyitunk egy ablakot, 
felelôsek vagyunk azért, hogy mi 
áramlik ki onnan és mi áramlik be 
rajta.

A felelôsségre nevelés a gyerekkor-
ban kezdôdik, próbaköve az ifjúkor, s 
ha meggyökeresedik bennünk, kihat a 
férfikorra is, amely tulajdonképpen 
nincs, az illan el a leghamarább. Pedig 
állítólag az az élet. Az idôs ember sem 
élhet felelôtlenül, mint a hópehely, 
amely nem érzi magát felelôsnek a 
lavináért. A világban mindenki terhet 
cipel. Zsákjában ott a felelôsség, ami 
egyre duzzad az idôvel. És nem elég 
azt mondani, hogy „vállalom a felelôs-
séget!, ha nincs a mondat mögött a 
cselekvô ember. A felelôsség a köte-
lesség rokona. Megváltást csak a halál 
adhat, de a felelôsség a síron túlra is 
elkísér. Ilyen a természete.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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Korhû harci ruhába öltözött hagyományôrzô az 
Emlékhelyek napján rendezett, a muhi csatára emlékezô 

bemutatón Muhiban



Kiégett templomok. Célpontoknak használt oltárok. Széttépett Jézus kép. 
Ledöntött Krisztus szobor. A vallási szimbólumok meggyalázása, az iszlám 
hadsereg keresztények iránti mély gyûlöletének megnyilvánulása. És nemcsak 
Karakoshban.

Az üzenet egyértelmû: ha keresztény vagy fizess, tagadd meg hitedet, ha 
pedig nem, akkor fuss, vagy meghalsz. Így történhetett meg, hogy 2014 nyarától 
kezdve százezrek kényszerültek elmenekülni szülôföldjükrôl, maguk után 
hagyva házat, hazát, egész korábbi életüket.

–-- 30 perc alatt kellett elhagyni az otthonunkat –-- mondta egy a férfi, aki 
jelenleg az erbili menekülttábor egyik konténerében húzza meg magát család-
jával.

A karakoshi székesegyház kiégett falai között a magyarul elhangzó imát 
némán hallgatták a háború okozta sokkból lassan magukhoz térô keresztények. 
Böjte Csaba szavait nem értették ugyan, de az ima ereje itt különösen elemen-
táris erôvel tud hatni.

–--- Három óra alatt ideértünk repülôvel. Nagyon közel van Kelet-Európához. 
Már látjuk a menekülteket, ez a gyûlölet, félelem, erôszak ne borítsa el a mi 
drága szülôföldünket –-- mondta.

A Böjte Csaba ferences szerzetes által még itthon, Magyarországon 
elindított ima kilenced ötödik napján a történelmi Ninive újjáépítéséért a 
keresztény felekezetek közösen imádkoztak.

–-- A célunk mindig is az volt és az is lesz, hogy az emberek maradjanak 
Irakban. De ehhez biztonságra van szükség –-- fogalmazott Bashar Warda 
Káld katolikus érsek.

Mára történelmi ténnyé vált, hogy a 21. század elején a legüldözöttebb 
vallás a keresztény vallás lett.

”Biztos alap kell 
a további fejlôdéshez”

Ismét harcba kell szállnunk jövôre, hogy megvédjük eddig elért eredménye-
inket, és hogy biztos alapot teremthessünk a további fejlôdéshez -– hangsúlyozta 
a Lezsák Sándor vezette Nemzeti Fórum országos gyûlésére küldött üzeneté-
ben Orbán Viktor kormányfô.

„A Nemzeti Fórum Egyesület és a Fidesz kapcsolata nem tiszavirág életû 
társulás, hanem egy tekintélyes múltra visszatekintô, erôs és biztos szövetség” 
--– fogalmazta meg Orbán Viktor miniszterelnök a Lezsák Sándor parlamenti 
alelnök által vezetett szervezet tegnapi, a Képviselôi Irodaházban tartott 
országos gyûlésére küldött írásos köszöntôjében. A kormányfô úgy folytatta, 
amikor 2005 júniusában megkötötték az együttmûködési megállapodást, „egy 
cél és egy akarat vezérelt bennünket: az ország és a magyarság sorsának jobbra 
fordítása”. Hozzátette, „habár az azóta eltelt idôkben –-- Istennek hála -– számos 
törekvésünket siker koronázta, még korántsem értünk a munka végére, jövôre 
ismét harcba kell szállnunk, hogy megvédjük eddig elért eredményeinket, és 
hogy biztos alapot teremthessünk a további fejlôdéshez”.A jelenleg Kínában 
hivatalos úton tartózkodó kormányfô a tanácskozáson felolvasott üzenetében 
nyomatékosította, ehhez a küzdelemhez „minden velünk együtt gondolkodó 
emberre szükség lesz. Ennek szellemében szeretném megköszönni az eddigi 
évek áldozatos munkáját a Nemzeti Fórum minden tagjának, különösképpen 
Lezsák Sándor elnök úrnak. Bízom benne, hogy immár tizenkét éve megbont-
hatatlan szövetségünk a jövôben is sikerrel fogja szolgálni Magyarország és a 
határon túli magyarság ügyét”. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! –-- 
zárta levelét a miniszterelnök.A tanácskozáson a kormánypár-tokkal szövet-
séges szervezet vezetôje, Lezsák Sándor politikai értékelésében kifejtette: a 
Nemzeti Fórum a Fidesszel és a KDNP-vel közösen, ám szükség esetén önállóan 
indít jelölteket a parlamenti és az önkormányzati választásokon. Németh 
Szilárd, a Fidesz alelnöke a migránsáradat megállításáról, továbbá a nemzeti 
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függetlenségünket veszélyeztetetô brüsszeli törekvésekrôl, Kubatov Gábor, a 
Fidesz országos pártigazgatója, alelnöke pedig a parlamenti és az önkormányzati 
választások elôkészületeirôl beszélt.

Fontos szereplôje a nemzetpolitika 
alakításának a nyugat-európai 
magyar szervezetek szövetsége

A nemzetpolitika alakítását fontos iránymutatásokkal, útmutatásokkal 
segítette a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEO-
MSZSZ) --- mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs államtitkára 
szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a nemzetpolitika mûködése sokkal 
nehezebb lenne, ha ez a szervezet nem létezne és örül annak, hogy az államtit-
kárság munkáját segítették. Hozzátette: bízik abban, hogy a 16 éves ernyôszer-
vezet, amely összefogja a nyugat-európai magyar közösségeket, a jövôben is 
hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetpolitikában sikereket érjenek el.

Az államtitkár szólt arról is, hogy a szervezet közgyûlése újraválasztotta 
Deák Ernôt (Ausztria) elnöknek, Bihari Szabolcsot (Svédország) és 
Klement Kornélt (Németország) alelnöknek.

Lassan, de tovább emelkednek 
a lakásárak

Még mindig Budapest vezeti a listát abban az összehasonlításban, hol emel-
kedtek legnagyobb arányban a lakásárak. Tavaly 22,5 százalékkal drágábban 
lehetett lakáshoz jutni, mint a korábbi években.

Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója hangsúlyozta, a piacot 
továbbra is az árak növekedése és a forgalom bôvülése határozza meg. Az 
igazgató szerint az áremelkedés többek között a kedvezô jövedelmi helyzet és 
az alacsony kamatkörnyezet miatt ugrott meg.

A vidéki városokban tavaly 13,8, a községekben 9 százalékkal emelkedtek az 
árak. Többen vettek fel hitelt is, az új otthonok több mint felét ebbôl fizették ki. 
Fábián Gergely kiemelte azt is, a lakásárak növekedése tavaly meghaladta az 
építési költségekét. Mivel 2018-ban várhatóan több új építésû lakás között is 
válogathatnak majd a vásárlók, ezért az MNB szerint csökkenhet az árnyomás 
a budapesti lakáspiacon. A fôváros mellett csak a Balatonon ugrottak meg 
jelentôsen az árak.

Soros instrukciói alapján támadják 
az átláthatósági javaslatot

A külföldrôl támogatott szervezetek átláthatóságát biztosító törvényjavaslatot 
a bevándorláspárti szervezetek Soros György instrukciói alapján támadják --- 
mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára 
újságíróknak.

Az államtitkár azt követôen nyilatkozott, hogy a Velencei Bizottság képvise-
lôivel egyeztettek a törvényjavaslatról.

Felidézte: áprilisban került a parlament elé a külföldrôl támogatott szerveze-
tekrôl szóló törvényjavaslat, amelynek célja, hogy növelje ezeknek a szerveze-
teknek az átláthatóságát.

Hozzátette: már a benyújtás elôtt a Soros György által támogatott szervezetek 
--- amelyek érintettek a törvény kapcsán ---- élesen támadták a tervezetet, 
demonstrációkat szerveztek és a külföldi fórumokon is szóvá teszik a szabályo-
zás tervezetét.

Egyébkémt a Velencei Bizottság képviselôivel szigorúan jogi értelmezés 
alapján végigvették a törvényjavaslat pontjait. Sikerült feltárnunk, hogy Euró-
pában ez egy élô kérdés, több helyen is foglalkoznak ilyen szabályozással, ezen 
az úton halad Magyarország is --- jegyezte meg.

Áttekintették a bizottság képviselôi által feltett kérdéseket, amelyek többek 
között a szabályozás idôtartamára, a megjelentetés felületére, az adminisztrációs 
terhekre, a kivételekre, valamint a jogorvoslatokra és szankciókra terjedtek ki. 
Az államtitkár szerint amennyiben júniusra megszületik a bizottság állásfogla-
lása, a parlament azt figyelembe tudja venni.

Völner Pál szerint látható, hogy az alapprobléma nem a szabályozással van, 
hanem --- mint fogalmazott --- a bevándorláspárti szervezetek Soros György 
instrukciói alapján „mindenféle jogcímen támadják Magyarországot, és ez az 
egyik olyan felület, amit ôk hasznosnak tartanak”.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal
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RENDÔRT HÍVTAK 
BOTKÁÉK AZ ECHO TV-RE, 

FASISZTÁZOTT 
AZ MSZP-S

Az Echo TV Informátor címû mûso-
rának stábja a Szeviép-botrányról sze-
rette volna megkérdezni Botka Lászlót 
–- mint ismert, a 2010-ben csôdbe ment 
cég korábban több önkormányzati 
megbízást is kapott, így a szegedi pol-
gármester (aki azóta az MSZP minisz-
terelnök-jelöltje) felelôssége is felme-
rült.

A szocialista városvezetô --– termé-
szetesen a baloldal által igencsak sa-
játosan értelmezett sajtószabadság je-
gyében –- rendôrt hívott a stábtagokra, 
majd jó kétórás várakozás után kites-
sékelték az újságírókat a polgármesteri 
hivatalból.

Botka késôbb a Tatabányán tartott 
szoci lakossági fórum elôtt sem állt 
szóba az Informátor készítôivel, ma-
gán a nyilvános eseményen pedig nem 
is engedték forgatni ôket. A szintén az 
összejövetelre érkezô másik szocialista 
politikus, Lukács Zoltán pedig nácik-
nak, fasisztáknak nevezte az oknyomo-
zókat.

Várjuk a New York Times szerkesz-
tôségi állásfoglalását az újságírókat 
ért atrocitás miatt.

SZIVÁRVÁNYCSALÁDOK 
RULEZ

Terjedelmes írást közölt a 24.hu ma-
gyarországi, úgynevezett „szivárvány-
családokról”, ahol azonos nemû párok 
nevelik gyermekeiket, akikre egyéb-
ként különbözô módon tettek szert. A 
teljes inkognitót kapó szereplôk bemu-
tatása során egy leszbikus pár dilem-
máját is feszegették, akik azon gondol-
kodtak, hogy megkérjék-e valamelyik 
homoszexuális ismerôsüket, hogy 
nemzzen valamelyiküknek gyermeket, 
vagy pedig mást megoldást válasz-
szanak, ahogy a pár egyik hölgytagja 
fogalmaz: „Egy ideig az volt az elkép-
zelésem, hogy meggyôzöm Dórát, tûr-
je el, hogy levarrok valakit a kocs-
mában, legalább szimpatikus ember 
lesz a gyerekünk apja”.

De talán mégis a cikk címe sikerült a 
legjobban: „Hogy hol van apuci? Itt 
van neked anyuci és mamuci”.

Nem aranyos?
Magyar Idôk

EL KELL ISMERNI, 
TGM-NEK IGAZA VOLT
„Kommunista kutyából nem lesz de-

mokratikus szalonna.”
A 888.hu korábban bemutatta a pár-

huzamot Botka László és Rákosi Má-
tyás programja között.

Ehhez Rákosi 1947. május 25-én Ka-
posvárott mondott beszédét hozták fel 
példának, melynek címe az volt „Fizes-
senek a gazdagok”.

„A tervek megvalósításához 3 év alatt 
több mint 6 milliárd forintra van szük-
ség. A dolgozó néptôl újabb áldozatokat 
követelni nem lehet. Van azonban egy 
réteg, mely tehetôs és amely eddig ki 
tudta húzni magát az áldozatok válla-
lása alól. Ezek a gazdagok! Mi tehát azt 
követeljük: fizessenek a gazdagok!”

A szocik miniszterelnök-jelöltje 2017-
ben szinte szóról-szóra ugyanezzel a 
komcsi demagógiával kampányol.

„Kommunista kutyából nem lesz 
demokratikus szalonna.”

Mondta Tamás Gáspár Miklós még 
1988-ban a Jurta Színházban elhangzott 
beszédében.

És milyen igaza volt.

(Magyar Idôk)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A legerŒsebb, Kína ezért megindí-

tott „egy más irányú mozgást” – ezt 
hívják úgy: Egy övezet, egy út –, ami 
kifejezetten egymás elfogadására 
épül, „nincs tanár, nincs diák”, min-
denkinek joga van – idézte a kínai el-
nököt – a saját társadalmi berendez-
kedéséhez, kultúrájához, megközelíté-
séhez, értékeihez.

Nem megváltoztatni kell egymást, 
nem szövetségbe kell tömörülni, ha-
nem „el kell fogadni egymást úgy, 
ahogy vagyunk”, és inkább össze kell 
kapcsolni ezeket az országokat, népe-
ket, gazdaságokat – mondta a kor-
mányfŒ.

Ezért gazdasági tartalmát tekintve 
a pekingi Egy övezet, egy út fórum 
elsŒsorban a hajózás feltételeinek 
megteremtésérŒl, vasutak, légikikö-
tŒk, hidak építésrŒl, úthálózatok fej-
lesztésérŒl, a régi Selyemút mentén 
fekvŒ népek modern kori összeköt-
tetésérŒl szólt – közölte.

Pekingi kétoldalú találkozóiról szól-
va Orbán Viktor kifejtette: megbe-
szélést folytatott a kínai államfŒvel, 
miniszterelnökkel, házelnökkel és be-
fektetŒkkel, a tárgyalásokon pedig 
komoly, elsŒsorban gazdasági-pénz-
ügyi természetû megállapodások szü-
lettek.

Ezek közül a „leglátványosabbnak” 
a Budapest–Belgrád vasútvonal kor-
szerûsítését nevezte, amellyel kap-
csolatban a pénzügyi feltételeket is 
megvitatták, így hamarosan kiírhat-
ják nyilvános pályázatra a közbeszer-
zéseket, és megindulhat a munka.

Emellett arról is megegyezés szü-
letett, hogy az Eximbank és a Magyar 
Fejlesztési Bank forrásokat mozgósít 
Kínából magyar kis- és középvállal-
kozások és Magyarországon beruházó 
kínai vállalatok érdekében – tájékoz-
tatott.

E kétoldalú tárgyalásokon tehát na-
gyon sok új munkahely és komoly 
nemzetgazdasági érték létrehozásáról 
sikerült megállapodni – értékelt a 
kormányfŒ.

Beszámolt továbbá arról, hogy talál-
kozott az Egy övezet, egy út fórumon 
szintén részt vevŒ Recep Tayyip 
Erdogan török elnökkel, akinek – 
mondta – „mi mindig megadjuk a 
tiszteletet, különös tekintettel arra, 
hogy az európai biztonság tekintélyes 
mértékben rajta múlik, ideértve Ma-
gyarország biztonságát is, hiszen 
Törökország ma az a stabil ország, 
amely képes gátat vetni az illegális 
migrációnak”.

Ezért a magyar–török kapcsolatok 
„jó karbantartását” a legfontosabb 
magyar nemzetbiztonsági érdekek 
közé sorolta.

Kitért a Dzsargaltulga Erdenebat 
mongol miniszterelnökkel folytatott 
tárgyalására is, amivel kapcsolatban 
a két ország közötti együttmûködés-
ben rejlŒ nagy lehetŒségekre hívta 
fel a figyelmet, jelenleg ugyanis még 
nincs „számottevŒ gazdasági tevé-
kenység”, pedig – jegyezte meg – a 
szimpátia, a közös történelmi múlt, a 
magyar eredetlegendák megteremtik 
ennek alapját.

Kifejtette: beszélt – noha nem tár-
gyalásos keretek között – európai uni-
ós vezetŒkkel és az orosz elnökkel is.

Vlagyimir Putyinnal világpolitikai 
és –gazdasági kérdésekrŒl váltottak 
szót hosszabban, de „orosz–magyar 
kapcsolatokról nem kellett beszél-
nünk”, mert a legfontosabb kérdés, a 
paksi atomerŒmû-fejlesztés jó úton, a 
maga rendje és módja szerint halad – 
közölte Orbán Viktor.
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Végül a Tienanmen téri HŒsök em-
lékmûvének megkoszorúzásával kap-
csolatos ellenzéki bírálatokra úgy 
reagált: a szamárság ellen nincs or-
vosság.

A magyar politikában eddig volt 
egy – a jobb- és a baloldalra is kiter-
jedŒ – közmegegyezés: „sosem tettük 
szóvá azt, hogy ha elérkezünk (…) 
Kínába, akkor az itteni hŒsi emlék-
mûvet megkoszorúzzuk” – mondta, 
hozzátéve: „azt a hagyományt folytat-
tam, amit még Göncz Árpád nyitott 
meg”, és Œt akkor ezért a jobboldal 
nem kritizálta.

A miniszterelnök szerint az a 
helyes, ha most a baloldal is hason-
lóképpen viselkedik, mert Magyaror-
szágnak az az érdeke, hogy jó kap-
csolatrendszere legyen Kínával.

A kínai elnök biztos az
új Selyemút jövôjében

Hszi Csin-ping kínai elnök kijelen-
tette május 15-én az Egy övezet, egy 
út elnevezésû pekingi nemzetközi 
fórum befejezésekor: minden oka 
megvan arra, hogy biztos legyen az 
új Selyemút létrehozására tett erŒ-
feszítések sikerében.

„A békéhez és a gazdagsághoz ve-
zetŒ út megépíthetŒ, ha mindenki, aki 
érdekelt benne, közös erŒfeszítéseket 
tesz, bár a megvalósítás még messze 
van” – mondta Hszi újságírók elŒtt. 

A kétnapos csúcstalálkozónak szá-
mos eredménye van – az elnök több 
mint 270-rŒl beszélt – és, szerinte 
általános az egyetértés a résztvevŒk 
között, akik közös záró közleményt 
adtak ki. Az Egy övezet, egy út elne-
vezésû szabadkereskedelmi együtt-
mûködés nem ideológiai alapokra 
épül, és nyitott minden országra, 
kezdve Eurázsia országaival, célja a 
globalizáció egyensúlyba hozása, és 
segíteni a fenntartható, környezet-
kímélŒ fejlesztést, az emberek közötti 
közvetlen kapcsolatokat – tette hozzá. 
Hatvannyolc ország, illetve nemzet-
közi szervezet írt alá különbözŒ meg-
állapodásokat Kínával az Egy övezet, 
egy út keretében. (MTI)

Szijjártó Péter: 
A kezdeményezés

további lépéseit várjuk
A Hszinhua címû lap tudósítója kér-

dezte Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminisztert Magyarországnak a 
fórummal kapcsolatos elvárásairól, 
Kína nemzetközi szerepérŒl, a kétol-
dalú kapcsolatokról és a magyar be-
ruházási politikáról. (Csak a válaszo-
kat közöljük.)

— Magyarország volt az elsŒ ország 
Közép-Eurpában, amely aláírta az 
Egy övezet, egy út kezdeményezésrŒl 
szóló megállapodást a Kínai Népköz-
társaság kormányával. Az a megtisz-
teltetés ért, hogy ezt személyesen én 
írhattam alá Vang Ji (Wang Yi) 
miniszter úrral. Ennek lassan két 
esztendeje, és Magyarország volt az 
elsŒ olyan ország, amellyel tavaly év 
végén már munkacsoporti ülés is 
létrejött. Azt várjuk, hogy a kínai 
beruházások nagyobb mértékben je-
lennek majd meg a térségünkben. 
Azt szeretnénk, hogy amikor a kínai 
vállalatok az európai gazdasági jelen-

létük bŒvítésérŒl gondolkoznak, akkor 
elsŒsorban Magyarország jusson 
eszükbe. Erre az utóbbi idŒszakban 
már mutatott jó néhány pozitív jel: 
4,1 milliárd dollárnyi kínai befektetés 
érkezett Magyarországra, és ezen be-
fektetések további növelése érdeké-
ben az Egy övezet, egy út kezdemé-
nyezés további lépéseit várjuk.

Európa jövŒbeni fejlŒdésére is nagy 
hatással lesz Kína további fejlŒdési 
pályája, és mi a Kína–Európa-együtt-
mûködést az európai versenyképes-
ség szempontjából rendkívül fontos, 
meghatározó kérdésnek tekintjük. 
Azt várjuk, hogy az Egy övezet, egy 
út koncepció minél elŒbb beruházá-
sokban öltsön testet, ugyanis a kínai 
beruházások és a Kínába irányuló 
áruexport rendkívüli mértékben 
meghatározza az európai gazdaság 
fejlŒdését. Ám a jelenleg hiányzó 
infrastruktúrák miatt az európai 
termékek kevésbé versenyképesek a 
kínai piacon, mint néhány más ország 
vagy térség termékei. Tehát azt vár-
juk, hogy olyan döntésekhez kerül-
jünk közelebb, amely döntésekkel Kí-
na és Európa összeköttetése valóság-
gá válik és megnöveli az európai 
gazdaság versenyképességét is.

– Evidens, hogy Kína nélkülözhetet-
len és megkerülhetetlen szereplŒje a 
többpólusú világrendnek. Egyértel-
mûen úgy látjuk, hogy Kína nagyon 
fontos stabilizáló szerepet játszik 
Ázsiában, illetve a délkelet-ázsiai tér-
ségben, és mi ezt a stabilizáló szere-
pet tiszteletben tartjuk, mivel nekünk 
a térségben nagyon sok fontos part-
nerünk van Kínán kívül is, ezért 
nyilvánvalóan az az érdekünk, hogy 
ott béke, nyugalom és stabilitás le-
gyen.

Reméljük, hogy mind kétoldalú, 
mind multilaterális viszonyainkban 
ez a béke és stabilitás hosszú távú 
jellemzŒje lesz az ázsiai és délkelet-
ázsiai kapcsolatainknak. Kínával szo-
rosan együttmûködünk az ENSZ-ben, 
gyakran támogatjuk egymás jelöltjeit 
vagy egymás kezdeményezéseit, és 
ahogy eddig is, ezután is a fair, tisz-
tességes megközeltés talaján állunk. 
Nagyra értékeljük azt, hogy vannak 
olyan nagy és fontos országok, ame-
lyeknek a kormánya nem sajtóhírek 
vagy egyoldalú híresztelések alapján 
fogalmaz meg véleményt, hanem va-
lóban tájékozódnak a vonatkozó kér-
désekrŒl. Úgy látjuk, hogy a világpoli-
tika és a világgazdaság is forduló-
ponthoz érkezett, és ebben a forduló-
pontban, illetve a fordulópont utáni 
folytatásban a Kínai Népköztársaság-
nak nagy szerepe van. Ugyanis jól 
láthatóan többközpontú világ jött lét-
re mind gazdasági, mind politikai vo-
natkozásban, és ebben az egyik leg-
erŒsebb szerep a Kínai Népköztársa-
ságé.

— Nem túlzás azt mondani, hogy 
Magyarország és Kína között soha 
nem volt olyan jó az együttmûködés, 
mint jelenleg. Ez igaz politikailag, 
igaz gazdaságilag és igaz kulturális 
szempontból is.

A kétoldalú politikai együttmûkö-
désben pedig a kölcsönös tisztelet ta-
laján állunk, elismerjük Kína megke-
rülhetetlen szerepét az új világ-
rendben, nagyra becsüljük a kínai 
gazdasági teljesítményt és azt, hogy 

„Véget ért a globalizáció 
régi modellje!”

Kína gazdasági fejlŒdésével emberek 
millióinak tudott kiutat mutatni a 
szegénységbŒl. Ha közép-európai 
összevetést nézünk, akkor a legtöbb 
kínai beruházás Magyarországra ér-
kezett, és a legtöbb Kínába irányuló 
export Magyarországról történt. 
Tavaly megdöntöttük a Kínába irá-
nyuló export rekordját 2,5 milliárd 
dollárral, és szerintem mindezek 
alapján kijelenthetŒ, hogy soha ilyen 
jó nem volt az együttmûködés a két 
ország között. A kínai vállalatok 
csúcstechnológiát hoznak Magyaror-
szágra, és segítik a magyar gazdaság 
átállását a következŒ gazdasági, di-
gitális korszakra. Az elsŒ közép-euró-
pai ország voltunk, amely kulturális 
központot nyitott Pekingben. A Ma-
gyarországon tanuló kínai ösztöndí-
jasoknak, és a Kínában tanuló ma-
gyar egyetemi hallgatóknak nagy 
szerepük van a két ország jövŒbeni 
együttmûködésének alakításában.

— Úgy látom, hogy a következŒ idŒ-
szak zászlóshajója az élelmiszeripar 
lehet. A közép-európai országok közül 
Magyarországnak van a legtöbb ex-
portengedélye. Ugyanakkor komoly 
tárgyalásokat folytatunk azért, hogy 
további exportengedélyeket kapjunk, 
mert úgy látjuk, hogy a nagyon 
szigorú magyar élelmiszer-biztonsági 
elŒírások miatt az egyre ignyesebbé 
váló kínai fogyasztók egy jól körül-
határolható rétegének a magyar élel-
miszeripari kivitel vonzó lehet. Emel-
lett pedig az autóipari beruházások-
ban látom jövŒbeni gazdasági együtt-
mûködés további fokozásának lehetŒ-
ségét. Április elején adtuk át – Eu-
rópában elsŒként – a BYD új gyárát, 
és mivel Magyarország az európai 
autóipar egyik zászlóshajója, és mivel 
hazánkban a beruházási környezet 
kifejezetten kedvez az autóipari válla-
latoknak, ezért mi a kínai autóipari 
vállalatok európai megjelenésének 
bástyjává szeretnénk válni.

— Mi nem válogatunk a szakterüle-
tek között, Magyarország rendkívül 
nyitott gazdaságú ország, ami azt 
jelenti, hogy a magyar gazdaság telje-
sítményét nagyon nagy mértékben 
határozza meg a külgazdasági telje-
sítmény. Ez alatt azt értem, hogy a 
magyar export/GDP-arány 90 száza-
lék fölött van, az FDI/GDP-arányunk 
pedig a legmagasabb Közép-Európá-
ban. 

— A befektetésösztönzés érdekében 
politikája, európai összevetésben is, 
Magyarországon van a legalacso-
nyabb társasági adó, 9 százalék, más-
részt a gazdasági szférával kötött 
megállapodás szerint a szociális adót 
– amelyet a munkáltatók fizetnek – 
idén öt százalékkal csökkentjük, jövŒ-
re pedig újabb két százalékkal. A 
szociális beruházásösztönzési rend-
szerünket kibŒvítettük, így olyan be-
ruházásokat is tudunk támogatni, 
amelyek nem munkahelyeket terem-
tenek, hanem új technológiákat hoz-
nak be az országba. Új adókedvezmé-
nyünk értelmében a kutatás-fejlesz-
tést folytató cégek az erre költött 
összeg dupláját levonhatják az adó-
alapjukból. Ezek a változtatások rend-
kívül pozitívak a csúcstechnológiát 
képviselŒ, magas hozzáadott értékkel 
rendelkezŒ kínai vállalatok esetében.

 (MTI)

Tovább erôsödnek a
kínai-magyar pénzügyi

kapcsolatok
mivel együttmûködési megállapo-

dást kötött Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter Kína legnagyobb 
bankja, az ICBC (Industrial and 
Commercial Bank of China – Kínai 
Ipari és Kereskedelmi Bank) és az 
általa létrehozott Kelet-Közép-Európa 
Alap vezetŒivel Pekingben május 13-
án – közölte a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás 
szerint a kereskedelmi alapon mûkö-
dŒ tŒkebefektetési alap 10 milliárd 
eurót (mintegy 3 ezer milliárd forint) 
kíván befektetni a közép- és kelet-
európai régióban.

Közölték: a miniszter beszédet mon-
dott a Sanghaji Arany TŒzsde és a 
Budapesti ÉrtéktŒzsde közötti szer-
zŒdés aláírásán is. A Sanghaji Arany-
tŒzsde Dubai és Toronto után a har-
madik, Európában az elsŒ aranyke-
reskedelmi platformját Budapesten 
szeretné felállítani – errŒl írtak alá 
egyetértési megállapodást Pekingben 
a kínai és a magyar tŒzsde képviselŒi.

Varga Mihály az aláíráson hangsú-
lyozta: örvendetes a megállapodás 
létrejötte, mert azt mutatja, hogy a 
jól fejlŒdŒ kínai–magyar pénzügyi és 
gazdasági kapcsolatok, a kölcsönös 
bizalomra alapozva, tovább erŒsöd-
nek. Tavaly Magyarország sikeres 
kötvénykibocsátást hajtott végre a 
kínai piacon, a Bank of China pedig 
2015-ben elsŒ európai RMB-klíring 
központját Budapesten nyitotta meg.

Varga Mihály részt vett az Egy öve-
zet, egy út konferencia finanszírozási 
panelbeszélgetésén is több európai és 
ázsiai ország pénzügyminisztere és 
kínai banki vezetŒk társaságában. A 
találkozó fŒ témája az volt, hogy az 
Egy övezet egy út program fejleszté-
sei számára miként lehet új forráso-
kat találni.

A nemzetgazdasági miniszter a fó-
rum panelbeszélgetésén kifejtette, a 
gazdasági növekedés beindulásával 
egyre inkább elŒtérbe kell kerülnie a 
magyar vállalkozások piaci alapon 
való finanszírozásának. A magyar 
vállalatok finanszírozásában tradicio-
nálisan a hitel az elsŒ számú opció, 
szemben az angolszász országokra 
jellemzŒ tŒkepiaci forrásszerzéssel. A 
magyar vállalati kötvénypiac elŒtt 
jelentŒs fejlŒdési lehetŒség áll, ezen a 
piacon pedig az ázsiai befektetŒk 
szerepére is számítanak – fejtette ki.

A tŒkebefektetési alap 10 milliárd 
euró forrást szeretne gyûjteni és 
kihelyezni Közép- és Kelet-Európában 
az infrastruktúra, a korszerû gyártási 
rendszerek, a tömegpiaci fogyasztási 
cikkek, valamint a vállalati fúziók és 
felvásárlások területén. Magyaror-
szág nyitott az alappal történŒ együtt-
mûködésre, a mostani aláírás meg-
erŒsítette szándékait – mondta Varga 
Mihály.

A nemzetgazdasági miniszter a 
fórum programjai mellett találkozott 
több kínai fejlesztési pénzintézet 
képviselŒjével is, köztük az Ázsiai 
Infrastrukturális Befektetési Bank 
(AIIB) elnökével.

A fórumon a résztvevŒ pénzügy-
miniszterek közös nyilatkozatot is el-
fogadtak, amelyben iránymutatásokat 
rögzítettek arról, hogyan lehet az Egy 
övezet, egy út programon belül erŒsí-
teni a pénzügyi együttmûködést és új 
finanszírozási forrásokat becsator-
názni a reálgazdaság fejlŒdése érde-
kében – tartalmazza a közlemény.

 (MTI)



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (10)
Európa trianoni fele 

1990

Európa békéje és biztonsága elkép-
zelhetetlen, ha Közép-Európában 

megmarad a gyûlölet völgye.

A trianoni 70. évfordulóról nem 
azért emlékeztünk meg nagyobb mér-
tékben, hogy most majd annak elmúl-
tával levesszük gondjaink sorából. Az 
évfordulót nemcsak mi tartottuk szá-
mon, de szomszédaink is. A mi szá-
munkra alkalmat adott az emlékezés-
re, a történtek felidézésére, és a terü-
leti veszteségeink feledtetésére tett 
ígéretek (a kisebbségi jogok) beváltá-
sának követelése. Az utódállamok 
számára jó alkalom volt gyalázko-
dásra, hazudozásokra, magyarellenes 
kirohanásokra, magyarüldözésre. A 
magyaroknak pedig tudomására aták, 
hogy a megszállt országrészek ma-
gyar tömegeit túszként kezelik, és azt 
is, hogy nem tettek le eddigi folya-
matos tervükrôl, az egységes nemzet 
megalkotásáról, ami a magyarok és 
egyéb kisebbségek beolvasztását je-
lenti. És, mert a rossz lelkiismeret 
rossz tanácsadó, az igaztalanul elozott 
területek birtoklása, a régi és új bnök 
takargatása, igazolása érdekében a 
rágalmazás eszközéhez folyamodtak: 
saját népüket a magyarok évfordulós 
cselekedeteivel, támadásaival riogat-
ták. 

Trianon emléke valóságos beteg-
séggé lett ebben a hamis szerepját-
szásban, országos szkizofréniává, és 
különösen Romániában, a tömegindu-
latok szándékos felkorbácsolására tö-
rekedtek azzal a céllal, hogy félelmet, 
rémületet keltsenek a magyarok kö-
rében, nehogy akár egyetlen követe-
lésük is teljesüljön. 

Trianon nemcsak magyar tragédia 
volt, Európának is megvolt a maga 
Trianonja. Nekünk országcsonkítás-
sal, helyesebben ötfelé darabolással 
tudatosult, és minden bajt e cseleke-
detbôl eredônek tulajdonítottunk. 
Részünkre ugyan ez volt a fô tragé-
dia, de visszatekintve ma már látjuk, 
hogy Trianon csupán része volt egy 
történelmi viselkedésficamnak, ami a 
származási és nyelvi különbözôsé-
gekbôl táplálkozó kollektív gyûlöletet 
tette a népek közötti érintkezés fô 
mozgatójává. 

Messze menne kimutatni, hogy mi 
idézte elô, de hogy nagy szerepe volt 
ebben a világháborúnak, az bizonyos. 
Azoknak, akiknek a háború érdeké-
ben állt, szították a gyûlöletet abból a 
természetadta szép tarkaságból, ami 
Európát jelentette: hogy számos nép 
számos nyelven, sajátos kultúrával 
élt egymás mellett. Habár a különbö-
zôségek már a múltban is könnyû 
talajt adtak az összetûzésre, a század 
elejének nagy háborújában a más 
nyelvûek, más származásúak gyilko-
lása, a népek határok közé zárkózása, 
végül a békediktátumok gyûlöletében 
fogant egyoldalúsága olyan közszelle-
met hozott létre Európában, amibôl 
természetes módon következett be az 
újabb és még végzetesebb Európa-
háború, amiben már nemcsak Közép-
Európa, de egész Európa vesztes lett. 

A származásuk miatt és annak ürü-
gyén folytatott üldözés az elsô világ-
háború végén kezdôdött, és tart a mai 
napig is. A fajüldözésbôl csak az a 
nép tudta kivonni magát, amelyik 
elég erôs szankciók alkalmazására. 
Más szóval, a kis népek az áldozatai 

ennek a korbetegségnek, és ezen 
belül is az államhatárrendszer miatt 
kiszolgáltatottak. Az, amit holocaust 
néven emlegetnek, és csak egy nép 
üldöztetésére vonatkozik, idôben csak 
átmeneti jelenség volt, bár intenzitá-
sában sajnálatosan erôs. Ingatag 
eredmény, ha a fajüldözés tilalma 
csak a zsidókra korlátozódik. Van a 
hetven éve folytatott fajüldözésnek 
földrajzilag is meghatározható sajá-
tossága Európában: nyugatról keletre 
haladva nagy mértékben erôsödik. A 
második világháború genocídiumai 
Európa keletén folytak le, és most 
nem a háborús felek kölcsönös harc-
téri veszteségére gondolok, hanem a 
hatalmi változásokkal végrehajtott 
atrocitásokra, és nemcsak a háború 
alatti, hanem majdhogynem fôleg 
az azután elkövetettekre, amiknek 
egyetlen indoka volt: összeszedni és 
ártalmatlanná tenni a más származá-
súakat. 

Azok, akik Európát 1945-ben ketté-
szakították, bizonyára nem sejtették, 
hogy egy olyan vonalon osztották 
meg a földrészt, amitôl nyugatra 
megindulhatott egy egészséges ellen-
áramlat, egy olyan nemes értelemben 
vett internacionalizmus, mint aminôt 
a keresztény középkorban alkotott az 
idealista közszellem. Mi történt eza-
latt a keleti részen, az internacionaliz-
mus nagy hangon hirdetett ígéret-
földjén? Katyn, Tito-vérengzés, Ma-
niu-vérfürdô Észak Erdélyben, kassai 
program, felvidéki magyarok kiüldö-
zése, Csehországba deportálása, szu-
détanémetek, svábok, lengyelek, né-
metek kiûzése ôsi földjükrôl stb. 

Mindez nagyobb mértékben az 
orosz elôrenyomulás nyomában, hogy 
közel félévszázados bolsevista ura-
lomban állandósuljon és Helsinkiben 
nemzetközi egyezménybe mereved-
jen. A keleti fél-Európában elszaba-
dult a gyûlölet, és a határok vissza-
rendezôdtek az 1938-as állapotokra a 
déli részen, míg az északin a feltétel 
nélküli megadás elve alapján új hódí-
tások érdeke szerint. A határokon kí-
vül maradt magyar milliókra a fejva-
dászok, a fajüldözôk vártak és a teljes 
kiszolgáltatottság a rablásnak, a bosz-
szúállásnak, a leszámolásnak az indu-
lataival. Az új béke szellemisége az 
volt, hogy tanulni kell a múltból, meg 
kell semmisíteni a nemzetiségeket, 
beteljesíteni a nemzetállam koncep-
ciót. 

Ez év elején, 1990. február 8-án 
Catherine Lalumiére, az Európa Ta-
nács fôtitkára budapesti látogatása 
során többek közt azt mondta, hogy: 

„A kisebbségek problémája erôsen 
foglalkoztatja a testületet. Nyugat-
Európában is gondot jelent a helyze-
tük, de e téren Kelet-Európában je-
lentôsebb problémával kell szembe-
nézni. A háború után kialakult hatá-
rok ugyanis nem felelnek meg a né-
pek földrajzi elhelyezkedésének. Az 
Európa Tanács véleménye szerint 
biztosítani kell az emberi jogok — en-
nek keretében a kisebbségi jogok — 
tiszteletben tartását mindenütt, 
ugyanakkor meg kell ôrizni az álla-
mok stabilitását, a határok sérthetet-
lenségét.” 

Bizonyára mindenki észreveszi a 
következetlenséget: a határok nem 
felelnek meg a népek földrajzi elhe-
lyezkedésének — meg kell ôrizni a 
határok sérthetetlenségét. De ne 
legyünk türelmetlenek, már az is 

eredmény, hogy hetven süketfülû év 
után szóba került a határok alkalmat-
lansága, a kisebbségi jogok tisztelet-
ben tartása. Ha ez azt jelenti, hogy 
megindult végre egy folyamat, akkor 
reméljük a folytatását is. A határok 
alkalmatlansága ebben a képletben a 
legállandóbb tényezô, de ha már a 
kisebbségi jogok helyreállíthatók, a 
határok sérthetetlenségének elve 
megváltozhat. Ezek a dolgok termé-
szetesen nem máról holnapra jönnek 
létre, és nem automatikusan. 

A kisebbségi jogokat az elnyomók 
nem a maguk jószántából fogják 
megadni, és ezen a téren kemény 
küzdelmeket kell vívni a helyszínen, 
továbbá a kormánynak otthon és kül-
földön, egyetértésben az emigráció-
val. 

A határok sérthetetlenségének elve 
a háború kimenetelének logikus kö-
vetkezménye volt, és hogy ez fennáll 
és ma alapvetô követelmény, az a 
még létrehozandó német—orosz bé-
keszerzôdés miatt van, egy olyan 
konstellációban, ami még mindig egy 
vesztes fél és egy gyôztes fél alkuhoz 
nem köthetô viszonyát rögzíti. Ha az 
események úgy hozták volna, hogy a 
Szovjetunió összeomlik, bizonyára 
nem kapott volna ez az elv oly egyön-
tetû elfogadást. Egyébként ez a béke-
terv-alap, ami a hadi helyzetbôl elôállt 
területveszteség véglegesítését meg-
követeli, nem is mai keletû, hanem 
kereken 15 éves: 1975. augusztus 1-
jén írták alá a finn fôvárosban 35 
ország képviselôi az Európai Bizton-
sági és Együttmûködési Egyezmény 
keretén belül, aminek legfôbb célja 
már akkor is a Szovjetunió biz-tonsá-
gának nemzetközi garantálása volt. 
Most, a szuperhatalmak nyilvános 
összecsókolózása után, ez a biztonság-
nyújtás egyöntetû politikai akarat, 
megtoldva azzal is, hogy segíteni kell 
a Szovjetuniót belsô válsága idején. 
Így hát a Szovjetunió biztonsága ér-
dekében a határok megváltoztatását 
nem szabad szóba hozni. Ebben csak 
az a vigasztaló, hogy habár a háborúk 
után általában „véglegesítik” a hatá-
rokat, ennek ellenére Európára a ha-
tárok gyakori változása a jellemzô. 
De nekünk erre számítva, ölbe tett 
kézzel várni nem szabad. 

A tavalyi esztendô jelentôs változást 
hozott a kisebbségi kérdésben. Nem-
csak a megváltozott viszonyok új ma-
gyar kormányszervei kaptak lehetô-
séget a kisebbségek védelmét szolgá-
ló intézkedésekre, de az utódállamok 
vezetôi is egy új élmény hatása alá 
kerültek, amiben veszélyeztetve lát-
ták a magyarirtás eddigi gyakorlatát. 
Ez Felvidéken is, de fôleg Erdélyben 
pánikhangulatot idézett elô a magya-
rokat elnyomók körében. Az idôköz-
ben szomszédainknál is végbement 
rezsimváltozás nem enyhülést hozott, 
hanem azt a szomorú tapasztalatot, 
hogy miután a kommunista kormány-
zat magyarellenes nacionalizmusa a 
népszerû intézkedések egyike volt, az 
új kormányzat ugyanabban a magyar-
ellenes gyakorlatban találja meg tár-
sadalmi támaszát, mint elôdje. 

Mindez nagyon nehéz helyzetbe 
hozza a magyar kormányt. A ma-
gyarüldözést nem hagyhatja szó nél-
kül, retorziókkal sem élhet, de még 
nemzetközi vonalra szánt panaszait, 
sôt, az atrocitások magyarországi 
publikálását is, zsarolási szándékkal, 
a magyar kisebbségen torolják meg. 

És hogy a megtorlást igazoltnak tün-
tethessék fel, a legképtelenebb hazug 
vádakat kürtölik világgá. Az országon 
belüli magyarellenes vádak magas 
fokra csavarták a fajgyûlöletet.  

Vajon lehet-e tárgyalni egy olyan 
rendszerrel, amely kiüldözi saját 
nemzeti körébôl azt az írót, aki élete 
feladatának tette a két együtt élô nép 
kibékülését. Gelu Pateanu román író 
— aki 52 kötetes munkásságával évti-
zedek óta a román—magyar kultúrkö-
zeledést szolgálta, magyar klasszi-
kusokat románra fordított — Magyar-
országon keresett menedéket, mert 
otthon, hazájában árulónak nevezték, 
társadalmi bojkott alá vették, a ro-
mán sajtó teljesen elzárkózott tôle. 
Gelu Pateanu ezt írja: 

„Megkezdôdtek a fenyegetések, hogy 
így kinyírnak, meg úgy, elrabolják a 
gyermekeimet…, nemzetgyalázónak, 
nemzetárulónak már réges-régen 
megbélyegeztek, mondván, hogy nem 
lehet valaki román, aki így viszonyul 
a magyarokhoz, ahogy én. Márpedig 
én leszögeztem mindig, hogy úgy 
vagyok román, hogy európai. Tehát 
elôször is embernek, szûkebb érte-
lemben európainak születtem, az etni-
kai hovatartozásom csak azután kö-
vetkezik.”  

Egy európai román. Van-e több is? 
Ott, ahol elhangzik oly dölyfösen: 
„Minket nem érdekel Európa, mi 
Nagy-Romániát akarunk!” 

Mi, magyarok viszont akarunk Eu-
rópát, és így vagy úgy azt akarjuk, 
hogy visszatérjünk Európába, és hogy 
Erdély is visszatérjen Európába, 
mert mindig is oda tartozott. Remél-
hetôleg Európa is ma másként viszo-
nyul a közép-európai államokhoz, 
mint a két háború közötti idôben, ami-
kor az döntötte el a nyugati nagy-
hatalmak szimpátiáját az egyes kö-
zép-európai országok iránt, hogy az 
miképpen állítható be az ô szövetségi 
rendszerükbe. 

Abban a játékban nekünk nem osz-
tottak lapot. Akkor Európa két tábor-
ra igyekezett szakadni, ma egyesülni 
akar, és ennek a szándéknak nem ha-
talmi követelményei vannak, hanem 
gazdasági és erkölcsi. Amióta Romá-
nia létezik, elôször történik meg, 
hogy a magyar magatartásnak jobb 
árfolyama van, és szinte hétrôl hétre 
meg is nyilatkozik, mint például  a 
belga külügyminiszter szavaival, aki 
szerint a kisebbségi viszályokat a 
kulturális autonómia oldhatja fel, 
mint például Belgiumban a flaman-
dok, vallonok, németek békésen élnek 
egymás mellett, mert minden népcso-
port a saját nyelvét használhatja, 
megôrizheti hagyományait, külön rá-
diója, sajtója, televíziója van, oktatási 
rendszert mûködtethet. 

A Ceausescu-banda személyes dik-
tatúrájának bukása után, már január 
elején, Glatz Ferenc akkori mûvelô-
désügyi miniszter delegáció élén 
Bukarestben járt, ahol igyekezett a 
békés egyetértés talaján szót érteni 
az új rezsimmel. Errôl így nyilatko-
zott: 

„A megértés alapjait a viszonosság 
elvére akarjuk fektetni. Mi azt vall-
juk, hogy Magyarországnak egyetlen 
négyzetméternyi területi követelése 
sincs Romániával szemben. De ami-
kor ezt leszögezzük, kijelentjük azt is, 
hogy a magyar kormány a szomszé-
dos országokban élô magyarokat a 
magyar nemzet részének tekinti, és 

nem csak, hogy nem közömbös szá-
munkra a sorsuk, hanem aktívan 
megpróbáljuk segíteni kulturális fejl-
ôdésüket és erôfeszítésüket az auto-
nómia kibontakoztatásáért.” 

Ez a nyilatkozat a helsinki határozat 
szellemében a területi követelésekre 
vonatkozó román aggodalmakat elhá-
rítva, autonómiát követelt az erdélyi 
magyar népnek. Ezt elfogadni nem-
csak a jó szándék ôszinte megnyilat-
kozása volt (lett volna), hanem egy 
olyan történelmi alkalom számukra 
okos lépésre, amit saját érdekükben 
meg kellett volna, hogy ragadjanak. 
Akkor tulajdonképpen ezt meg is 
tették, amiként az ismertté vált Glatz 
nyilatkozatából: 

„Megegyeztünk abban, hogy össze-
állítjuk az idei akcióprogramot és azt 
alá is írjuk. Megegyeztünk abban is, 
hogy nemcsak romániai román, ha-
nem romániai magyar kultúrát is 
igyekeznek Magyarországra küldeni. 
Elmondották, hogy szeptembertôl 
vissza akarják állítani a kolozsvári 
magyar egyetemet. Kifejezetten szí-
vesen fogadták azt a javaslatunkat, 
hogy segíteni szándékozunk az iskola-
rendszer, mármint magyar iskolahá-
lózat újraélesztését… Elfogadták ama 
javaslatunkat is, hogy a magyar–
román történész vegyes bizottság 
munkája során kerüljön sor a tan-
könyvek hamis és elfogult történe-
lem-szemléletének korrekciójára. Fel-
szabadítják továbbá a folyóirat és 
újságelôfizetéseket is, és máris meg-
egyeztünk, hogy örömmel látják ro-
mániai vendégszereplésre az Opera-
házat és a Nemzeti Színházat… Rend-
kívül szimpatikus, európai nézôpontú 
emberekkel ismerkedtünk meg, akik-
kel úgy tûnik, van remény az együtt-
mûködésre.” 

Nem tudhatjuk, hogy ezek valami 
ritka holló jószándékú urak voltak, 
vagy csak a szokásos levantei képmu-
tató ravaszság nyilatkozott meg, félve 
attól, hogy belsô gyengeségük esetén 
a magyarok bevonulnak Erdélybe 
megvédeni fajtestvéreiket. Nekünk a 
területrendezésrôl való indokolatlan 
(végsô kényszerhelyzet nélküli) le-
mondás csak ártalmas, mert az csak 
minket kötelez, míg az utódállamok 
részére a mi lemondásunknak nincs 
árfolyama, mert ezt a Helsinki kötés 
amúgy is garantálja. Azóta nem csak 
az ígéretek szálltak el, de mint tud-
juk, megkezdôdött a magyarüldözés, 
a még meglévô jogok elvétele. A 
nemzetközi közeg, amiben ezt meg-
teszik, nem alkalmas arra, hogy bár-
mivel is kényszeríthetô legyen Ro-
mánia (vagy bármely állam) akárcsak 
az emberi jogok végrehajtására is. A 
megbélyegzésig sem jutott el a világ, 
ma még csak valamiféle fejcsóválás-
nál tart. A magyar követeléseknek 
nagyon kevés a reménye, mert a 
területrendezés követelése tilos, de a 
magyarok nyomorgatása nem tilos, 
hiszen a kisebbségvédelem még 
mindig az általános emberi jogok 
zsákjában szorong, és az is csak 
kívánság és ajánlás kereteiben van. 
Így nem sok eredmény várható a 
nemzetközi fórumokhoz beadott pa-
naszoktól. Mindamellett bombázni 
kell minden fórumot, és felhasználni 
minden hírverést a kisebbségi jogok 
követelésére. 

Ez, ahogy most van: Európa Tria-
nonja! 

(Magyar Élet, 1990. október 4.)
Csapó Endre
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Szent László zarándoklatot tartot-
tak Nagyváradon a városalapító király 
szentté avatásának a 825. évfordulóján. 
Az eseményre Nagyváradra hozták 
a szent király gyôri ereklyéjét.

A nagyváradi székesegyházban tar-
tott ünnepi szent misén Erdô Péter 
bíboros a szent istváni mû kiteljesí-
tôjének nevezte Szent Lászlót. Megem-
lítette: a Nagyváradon eltemetett ki-
rály sírkövét olyan próbakônek tekin-
tették hosszú idôn keresztül, amely 
mellett kiderül az igazság. „Mátyás 
királyról azt ôrzi az emlékezet, hogy 
igazságos király volt, de amikor meg-
halt, odalett az igazság. Szent László 
halála után is igazságot tett” --- jelen-
tette ki a bíboros.

A bíboros felidézte: László király egy 
villongásokkal teli korban kezdte el 
uralkodását, de stabilitást teremtett 
Magyarországon. Királyként a lovagi-
asság megtestesítôje volt, de példás 
keresztény életet élt. Ô eszközölte ki 
Rómában, István király, Imre her-
ceg és Gellért püspök szentté avatá-
sát.

A mise után mondott ünnepi beszé-
dében Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes a kereszténység a magyar-
ság és az európaiság egységének a 
szimbólumaként jellemezte Szent 
Lászlót. Szerinte a szent király alakja 
azt példázza, hogy „a nemzeti elköte-

lezettség és a kereszténység nemhogy 
nem áll szemben egymással, de egy-
másra utalt”.

Semjén Zsolt Prohászka Ottokár 
püspököt idézve jelentette ki, hogy 
tulajdonképpen Szent Lászlóval való-
sult meg a magyar kereszténység, 
mert a nép, általa érezhette meg a 
kereszténység és a magyarság egysé-
gét. A politikus különösen aktuálisnak 
tartotta a keresztény evangelizáció és 
a nemzeti szuverenitás gondolatát ma, 
amikor „Európa nyugati fele megta-
gadja keresztény gyökereit”.

A miniszterelnök-helyettes szerint 
nemzeti büszkeségre ad okot, hogy 
nincs más család, amelyik annyi szen-
tet adott volna a katolikus egyháznak, 
mint a magyar Árpád-ház, és az is, 
hogy Magyarország elsô királyát, 
Istvánt szentté, utolsó királyát, IV. 
Károlyt pedig boldoggá avatta a 
katolikus egyház.

„Szent László példája erôsítsen ben-
nünket keresztény hitünkben, nemzeti 
elkötelezettségünkben” --- zárta beszé-
dét Semjén Zsolt.
Victor Opaschi román vallásügyi 

államtitkár beszédében felidézte: a 
szent király legendáit a székelyföldi 
gelencei és székelyderzsi templomok 
falfreskói örökítették meg mûvészi 
módon. Úgy vélte, ha a népeket és 
felekezeteket olykor szét is választotta 

a történelem, a szentek szerepe az, 
hogy egységet teremtsenek, hidat 
építsenek hagyományok és nemzetek 
között. Megemlítette, hogy szent Ist-
ván királyt, a katolikus egyház szentjét 
2000-ben az ökumenikus ortodox pat-
riarchátus is szentként ismerte el, 
Szent László lányát, Piroska bizánci 
császárnét pedig az ortodox egyház 
avatta szentté.

A beszédek után a többezres tömeg 
Szent László nagyváradi hermájával, 
és gyôri ereklyéjével indult körmenet-
re, mely a hagyományoktól eltérôen 
idén nem a székesegyház körül zajlott, 
hanem a felújított nagyváradi várba 
vezetett.

* * *
Több tízezer embert evakuáltak Né-

metországban második világháborús 
bombák miatt. A német hatóságok sze-
rint ez az eddigi legnagyobb ilyen 
akciójuk –-- írta meg a Deutsche Wel-
le.

Összesen 13, második világháborús 
bombát találtak Hannoverben, ame-
lyek miatt 50 ezer embert kellett eva-
kuálni a környékrôl.

Az, hogy ilyen sok bomba van még a 
földfelszín alatt, nem meglepô, hiszen 
1943 októberében a szövetségesek 
több ezer bombát dobtak Németor-
szágra, ezért máig találnak háborús 
robbanószerkezeteket. A fel nem rob-
bant bombák egyre nagyobb kockáza-
tot jelentenek, ma már azanyagfáradás 
jelenti a legnagyobb rizikófaktort. 

Az evakuálást már megkezdték, elô-
ször a kórházi betegeket vitték bizton-
ságos helyre. A legtöbb embernek 
viszont csak reggel kellett elhagynia 
otthonát. A hétvégére tervezett kultu-
rális programokat lemondták.

Tavaly karácsonykor Németország 
déli részén 54 ezer embert kellett biz-
tonságos helyre vinni bombák miatt. 
Hét évvel ezelôtt pedig egy közép-
németországi város megtisztítása 
alatt három bombaszakértô halt meg 
ha-sonló akcióban.

* * *
 Néhány ezer, többségében fiatal 

ember tüntetett Prágában a marihuána 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397

A brit birodalom 
és Trianon

(Elsô rész)
Az elsô világháborút lezáró Párizs 

környéki békeszerzôdések (Versailles, 
Trianon, Sevres, Saint Germain, Neu-
illy) talán olyan „népi zenekarra” más 
néven cigánybandára hasonlítható 
ahol a primás a francia elnök Georges 
Clemenceau volt. Ezt a hasonlítást le-
hetne erôltetni azzal hogy ott milyen 
szerepet játszott Nagybritannia (cim-
balmos? nagybôgôs?), de maradjunk 
abban, hogy ez az együttes nem sok 
babért vitt haza, és amit elvégeztek az 
nem az európai biztonságot hanem an-
nak ellenkezôjét a második világhá-
borút eredményezte.

Most amikor egy új francia elnök 
rendezkedik be párizsi palotájában 
csak remélni tudjuk, hogy a volt nagy-
antant ország államfôje nem csupán 
francia érdekeket fog képviselni, ha-
nem foglalkozik az „európai család” és 
a világ gondjaival és jövôjével is.

De nézzük hogyan alakult a Trianon-
hoz vezetô út Nagybritannia számára. 
Ez az út 1867 után kezdôdött, addig a 
magyar népet mint német elnyomás 

áldozatának tekintették. Egy befolyá-
sos magyar-ellenes hang volt Henry 
Wickham Steed a The Times politikai 
tudósitója aki a Közép-Európai ügyek-
kel foglalkozott. Steed arra a következ-
tetésre jutott, hogy a Habsburg biro-
dalom gondjaiért Magyarország fele-
lôs. Mikor kitört az elsô világháború 
Steed már a The Times külügyi részle-
gének vezerôje volt és fáradhatatlanul 
dolgozott, hogy felvilágosítsa a brit 
közvéleményt az Osztrák-Magyar mo-
narchia feldarabolásának szükségessé-
gérôl.

Steed ebben a küzdelemben fegyver-
társat talált Robert Seton-Watson 
publicistában aki gazdag ember lévén 
megengedhette magának hogy sok he-
lyet bejárhasson. 1905-ben magyaror-
szági utazása után Seton-Watson a 
magyarhoni nemzetiségek bajnokává 
vált aki szerint a „szlovákok sziszte-
matikus elnyomása az elmúlt 50 év 
legnagyobb aljassága volt”.

Seton-Watson az ô véleményeit ter-
jesztô folyóíratot „The New Europe” 
(Az új Európa) alapított. Ennek fô 
célja az volt, hogy az angolszász értel-
miségi köröket tájékoztassa kis szláv 
nemzetek és Románia kultúrájáról és 
politikai eszményképeikrôl.

Az elsô világháború kezdetén Nagy-
britannia külpolitikájában nem szere-
pelt az Osztrák-Magyar monarchia 
szétverése mert tisztában voltak en-
nek a birodalomnak a szerepével amit 
a múltban az európai hatalmi egyen-
súly fenntartásában elvégzett. De 
1915-ben és 1916-ban a Nagyantant 
azon iparkodott, hogy meggyôzze 
Olaszországot és Romániát, hogy a 
Szövetségesek oldalán belépjenek a 
háborúba. A bukaresti titkos egyez-
mény szertelen ajánlatokat nyújtott 
Romániának: Erdély a Partium és 
egész Keletmagyarország a Tiszáig. 
Ennek a következményeit Henry 
Steed tisztán látta amikor kijelentette: 
ez az egyezség Magyarország halálos 
itéletét jelenti!

Egy magyar érdekeket sértô kimon-
dottan magyar ellenes a brit közvéle-
ményt befolyásolni szándékozó társa-
ság a „School of Slavonic and Eastern 
Europain Studies” alapult meg Lon-
donban amiben a leendô Csehszlovák 
államfô Tomas Masaryk fontos szere-
pet játszott.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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szabad fogyasztásának törvényi enge-
délyezéséért. A Million Marihuana 
March elnevezésû akciót 20. alkalom-
mal rendezték meg a cseh fôváros-
ban.

A marihuánafogyasztás legalizálásá-
nak hívei délután a városközpontban 
lévô Károly téren gyûltek össze, majd 
a Vencel teret érintve a Moldva folyó 
Stvanice szigetére vonultak, ahol késô 
éjjelig kulturális mûsor várja a részt-
vevôket, elsôsorban különféle zeneka-
rok lépnek fel. A hosszú menetben 
több, karneváli alkalmakhoz díszített 
kocsi is volt, közben zenekarok szó-
rakoztatták a közönséget.

A rendezôk szerint a szigeten késô 
délután már mintegy 8-10 ezer ember 
gyûlt össze. A rendezvénynek gya-
korlatilag zenei fesztivál jellege van, 
nagyobb incidensekrôl egyelôre nem 
érkezett hír. A felvonulás során a 
rendôrség tucatnyi fiatalt állított elô, a 
rendôrségi szóvivô szerint tiltott mari-
huánaárusítással, illetve --- fogyasztás-
sal összefüggésben.

Csehországban e könnyû drog bir-
toklása saját célokra nem tilos, nem 
büntethetô. A tüntetôk azonban a ma-
rihuánatermesztés, --- kereskedelem 
és --- fogyasztás korlátlan legalizálását 
kö-vetelték. Országos felmérések sze-
rint a megkérdezett csehek 53 százalé-
ka engedélyezné a marihuána szabad 
használatát.

2013 áprilisától kezdve a marihuána 
egészségügyi felhasználása engedé-
lyezett Csehországban. A marihuána 
alapú gyógyszerek orvosi elôírásra 
lennének kaphatóak a gyógyszertárak-

ban, de a szállítók és az állami hivata-
lok közötti különféle nézeteltérések 
miatt az ellátás akadozik, amire a 
tüntetôk transzparenseken hívták fel a 
figyelmet.

Cseh orvosi szakértôk és szocioló-
gusok véleménye megoszlik ebben a 
kérdésben. Az egyik oldal a gyakori 
fogyasztást nagyon veszélyesnek tart-
ja, míg a másik tábor szerint a kender 
élvezete kisebb károkat okoz az em-
beri szervezetben, mint például a 
rendszeres dohányzás.

Csehországban a marihuána a legel-
terjedtebb drog, felmérések szerint a 
15 és 64 év közötti lakosság mintegy 35 
százaléka kipróbálta már. Harminc év 
alatti fiatalok körében ez az arány 60-
70 százalék. 

* * *
Az elmúlt években alaposan megne-

hezedett a lefoglalt okostelefonok tar-
talmát megvizsgálni próbáló hatósá-
gok dolga. Az Apple iOS és a Google 
Android könnyen használható mintás 
és ujjlenyomatos feloldási módszerei 
minden eddiginél több mobilozót vet-
tek rá a készülékeik lezárására, ráa-
dásul már jó ideje titkosíthatóak is a 
telefonok háttértárai, egyes készü-
lékek az elsô beállításukkor automa-
tikusan aktiválják ezt a funkciót.

Most már biztos, hogy a modern 
mobilok tényleg komoly adatbizton-
ságot nyújthatnak a felhasználóknak. 
James Comey, az FBI igazgatója az 
amerikai szenátus igazságügyi bizott-
ságának meghallgatásán elmondta, 
hogy az idei elsô üzleti negyedév során 
az ügynökség olyan bô 6000 okos-

telefont foglalt le, ám majdnem a felük 
esetében nem sikerült hozzáférni a 
háttértáraikon lévô információkhoz.

Comey hangsúlyozta, hogy a törvé-
nyek alapján az FBI-nak jogában áll 
átkutatni ezeket a készülékeket, azon-
ban nem részletezett technikai okoknál 
fogva lehetetlennek bizonyult a fela-
dat. Állítása szerint az ügynökség pro-
duktívnak tûnô tárgyalásokat folytat a 
mobilok gyártóival, így talán sikerül-
het valamiféle megoldást találni a 
problémára.

Mindannyian szeretnénk megvédeni 
a magánszféránkat, mindannyian tö-
rôdünk a közbiztonsággal, és semelyi-
künk sem szeretne a készülékekbe 
épített hátsó kapukat látni. Szeretnénk 
a mobilgyártókkal együtt kitalálni egy 
olyan megoldást, amely mindkét ér-
deket képes valamiféle észszerû mó-
don kiszolgálni --– fejtegette az FBI 
elképzeléseit Comey a meghallgatá-
son.

* * *
Ausztriában alapvetôen kizárt a 

kettôs állampolgárság lehetôsége: aki 
osztrák állampolgárságot kap, annak 
le kell mondania eredeti állampolgár-
ságáról, és fordítva. A kettôs állam-
polgárság csak indokolt esetben meg-
engedett, például ha valaki osztrák 
szülôje révén szerzi meg, vagy ha va-
lakinek állampolgárságot adományoz-
nak. A tilalom betartását azonban 
eddig nem nagyon ellenôrizték, és a 
kettôs állampolgársággal rendelkezôk 
kiszûrésére nincsen országosan érvé-
nyes szabályozás. A tartományt vezetô 
Johanna Mikl-Leitner által bejelen-
tett intézkedéscsomag szerint akit 
kettôs állampolgárság birtoklásán 
kapnak, attól megvonják a szociális 
juttatást és a családi támogatás fo-
lyósítását, illetve ezek visszafizetésére 
is kötelezik. Amennyiben a hatóságok 
tudomására jut a visszaélés, rögtön 
jelenteniük kell a tartományi állampol-
gársági hivatalnak.

A néppárti Mikl-Leitner egyúttal az 
állampolgárság szigorúbb ellenôrzésé-
rôl is beszélt.

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fô-
titkára, Herbert Kickl üdvözölte a 
tartományi lépést és országos szintû 
szabályozást szorgalmazott.

Az április közepén rendezett törökor-
szági alkotmánymódosító népszavazá-
son több mint százezer, Ausztriában 
élô török szavazhatott. A referendum-
nál kiderült, hogy több török származá-
sú osztrák rendelkezik egyidejûleg 
török állampolgársággal is --- közölte a 
Die Presse cikke, és kitért arra is, 
hogy a török hatóságok együttmûködé-
sének hiánya miatt igen nehéz a hely-
zet átfogó felderítése.

„Következetesen kell fellépni” --- 
mondta az alsó-ausztriai tartományve-
zetô, és egyetértését fejezte ki párttár-
sa, a néppárti belügyminiszter 
javaslatával.
Wolfgang Sobotka belügyminiszter 

ugyanis korábban arról beszélt, hogy 
ötezer euróig (mintegy 1,5 millió forin-
tig) terjedô pénzbírsággal büntetnék 
Ausztriában az osztrák jogba ütközô 
török-osztrák kettôs állampolgárságot. 
A cél a miniszter szerint tudatosítani 
az emberekben, hogy törvénysértést 
követ el, aki kettôs állampolgár.

Az Osztrák Statisztikai Hivatal (Sta-
tistik Austria) adatai szerint 117 ezer 
török állampolgár él Ausztriában, 
azonban azt nem lehet tudni, hogy kö-
zülük hánynak van osztrák állampol-

gársága is. A hivatal szerint Ausztri-
ában nagyjából 272 ezren élnek 
olyanok, akik török származásúak 
vagy törökök Ausztriában született 
gyermekei.

* * *
Fegyverek ezreit kobozták már el is-

kolás gyerekektôl az Egyesült Király-
ságban.

A rendôrség szerint ötbôl egy ilyen 
jelentett esetben kés van a gyerekek-
nél, ide tartozik a szamurájkard is. De 
összességében is nôtt az iskolában ta-
lált fegyverek száma az utóbbi idôben.

A 2015-16-os tanévtôl máig összesen 
2579 fegyvert találtak a gyerekeknél. 
Ebbôl a 2016-17-es tanévben 1369-et.

Korábbi jelentések szerint a fiatalok 
körében elkövetett késes támadások 
száma is növekedett az utóbbi évek-
ben, a londoni kerületekben --- írja az 
Independent.

Szakember szerint a fegyvereket 
hordozó gyerekek érzelmileg sérültek 
és támogatásra van szükségük. Azt 
mondta, a gyerekek nincsenek tisztá-
ban azzal, milyen veszélyt jelent, ha 
valaki kést hord magánál. Sok gyerek 
azért visz kést magával, mert az isko-
lában bántalmazzák, és így akarja 
megvédeni magát.

* * *
A világgazdaság óriási változások 

elôtt áll, és több évtized óta elôször 
fordul elô, hogy Kínának át kell adnia a 
leggyorsabban növekvô gazdaság titu-
lusát, olvasható ki a Nemzetközi Valu-
taalap most megjelent nemzetközi 
elôrejelzésébôl.

Kína trónfosztása az IMF szerint nem 
átmeneti: helyét idén és jövôre is India 
veszi át. 

A két ázsiai nagyhatalom közötti ver-
sengésben Kína hátrányát jelenti a 
népesség öregedése, az állami segít-
séggel (is) felfuttatott építôipar fejlô-
désének lassulása, valamint a tôke-
kivonás.

Jövôre Kínának 6,2, Indiának pedig 
7,2 százalékos GDP-bôvülést jósol az 
IMF, de ennél fontosabb, hogy a jövô-
ben már ezzel a tendenciával lehet 
számolni. Mindkét ázsiai országot to-
vábbra is jelentôsen húzza a sokkal 
lassabb bôvülést produkáló fejlett or-
szágok importigénye.

A globális elôrejelzés másik fontos 
megállapítása, államok elônye lassan 
eltûnik az olajimportáló országokhoz 
képest.

Olyannyira, hogy a két országcsoport 
növekedése közötti különbség több 
régióban is mindössze 0,2 százalékpont-
ra süllyed.

Sôt a leggazdagabb arab olajállamok 
esetében az olajra épülô gazdasági bô-
vülést megelôzi az olajszektoron kívüli 
gazdasági ágazatok fejlôdési üteme. 
Az Arab-öböl olajban és gázban gazdag 
kisebb államai (Kuvait, Katar, Egye-
sült Arab Emirátusok, Omán és Bah-
rein), valamint Szaúd-Arábia esetében 
az IMF szakértôi erre az évre három 
százalék körüli növekedést becsülnek 
a nem olajhoz kötôdô szektorok eseté-
ben, míg az olajipar fejlôdését csak 0,9 
százalékosra teszik.

Ez a trend jövôre sem fordul meg, és 
az olajhoz kapcsolódó iparágakat to-
vábbra is lenyomja a szolgáltatóipar.

Az IMF szerint az olaj 2013-as ki-
magasló ára középtávon biztosan nem 
tér vissza, ami alapvetô gazdasági át-
rendezôdést hoz a globális gazdaság-
ban. Az orosz gazdaság például idén és 
jövôre is egy helyben toporog, a koráb-

ban megszokott négy-öt százalékos 
növekedés helyett mindössze egy szá-
zalék körüli elôrelépéssel kell beérni-
ük, de legalább biztosan vége a recesz-
sziónak.

Ehhez azonban olyan lépésekre volt 
szükség, amelyeknek köszönhetôen 
Oroszország ma már sokkal kisebb 
arányban függ a külföldi importtól, és 
a nemzeti mezôgazdaság jóval na-
gyobb szerepet kapott a hazai piacok 
ellátásában.

Az uniós büntetôintézkedések hatá-
sára a külkereskedelem arányai is 
drasztikusan megváltoztak: Oroszor-
szág a kínai és délkelet-ázsiai kapcsola-
tait megerôsítette.

Az olajkitermelô államok visszaesése 
Afrikában a leglátványosabb, különö-
sen a Szaharától délre esô államokban, 
ahol a korábbi hat-tíz százalékos fejlô-
dési ütem eltûnt, és húsz éve nem lá-
tott szintre zuhant vissza a növekedés.

Ebbôl a tendenciából néhány ország 
(például Kenya és Szenegál) látványo-
san kilóg, itt továbbra is fenntartható a 
hat százalék körüli bôvülés, a többi 
országban azonban mindössze 1,4 szá-
zalékos fejlôdésre látnak lehetôséget 
az IMF közgazdászai. Ennek legfôbb 
oka, hogy ezekben az országokban 
(például Nigéria) a korábban bôséges 
olajbevételek ellenére nem sikerült 
kiépíteni az olajtól nem függô gazda-
sági szektorok alapjait, így a gazdaság 
továbbra is egy lábon áll, és kiszolgál-
tatott a nyersanyagárak alakulásának.

A közel-keleti és észak-afrikai térség-
rôl szóló tanulmányban az IMF kieme-
li, hogy nemcsak a nyersanyagárak 
tartós csökkenése okoz visszaesést, 
hanem a helyi konfliktusok és a me-
nekültek miatti óriási különkiadások 
is.

Itt elsô helyen szerepel Libanon, Irak 
és Jemen, amelyek egyrészt belsô 
konfliktusoktól szenvednek, másrészt 
Libanonba rengetegen menekültek a 
szíriai háború elôl.

Észak-Afrikában is jelentôs a válto-
zás: egyrészt a térség legnagyobb ha-
talmának számító Egyiptom gazdasága 
továbbra sem talált magára, másrészt 
az egész régiónak a fiatalok magas 
munkanélküliségi arányával kell meg-
küzdenie.

A népességrobbanás mellett a köz-
ponti kormányok meggyengülése 
okozza a legnagyobb problémát a gaz-
daságfejlesztésben, derül ki a tanulmá-
nyokból.

A kaukázusi és a közép-ázsiai régióra 
vonatkozó jelentés szintén alapvetô 
átrendezôdésekkel számol.

Az olajtermelô és olajimportáló or-
szágok közötti különbségek itt is el-
mosódnak, és a GDP-fejlôdés között 
már csak fél százalék körüli eltérést 
becsülnek a Valutaalap elôrejelzésé-
ben.

Az olajállamok esetében a szervezet 
szakértôi a gazdaság további diverzi-
fikálását, a munkahelyteremtést, illet-
ve a versenyképesség fejlesztését 
tartják elsôdleges feladatnak.
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Már gyerekkorában a nemzetálla-
mok lebontása ideológiájának lég-
körében élt Soros György. Eszpe-
rantista, a kommunizmus iránt 
érdeklôdô apja különösen nagy ha-
tással volt rá. Már az egyetemen 
megismerkedett a nyílt társadalom 
eszméjével, késôbb ezeket a gondo-
latokat leegyszerûsítve mintegy 
ürügyként használta saját gazda-
sági terveihez, és mindez mostanság 
a migránsok európai betelepítésének 
támogatásához vezetett. A tôzsdes-
pekuláns, miután jelentôs vagyont 
gyûjtött össze több alapítvány lét-
rehozásával, mindent elkövet a 
nyílt társadalom eszméjének ter-
jesztéséért. Örömmel támogat ká-
bítószer-legalizációt terjesztô szer-
vezeteket, de az általa nem kedvelt 
kormányok ellen is változatos esz-
közökkel lép fel. Bemutatjuk Soros 
Györgyöt.

Napjaink egyik legbefolyásosabb po-
litikai szereplôje Soros György, aki 
bár semmilyen választói felhatalma-
zással nem rendelkezik, mégis minden 
politikus ajtaja megnyílik elôtte.

Múlt héten saját egyetemének a vé-
delmében turnézott az Európai Bizott-
ságnál, és többek között Jean-Claude 
Juncker, a bizottság elnöke is soron 
kívül fogadta. De valójában ki is ez 
az ember? 
Már fiatalkorában nemzetellenes 

ideológiában hitt
Soros György magyar származású 

amerikai milliárdos, a Forbes listája 
szerint jelenleg az Egyesült Államok 
16. leggazdagabb embere. 24,5 milliárd 
dolláros vagyonával a világranglistán 
is elôkelô helyen áll. Soros 1930-ban 
született Budapesten, apja Schwartz 
Tivadar ügyvéd és autodidakta esz-
perantó nyelvész volt. Ez utóbbi, lát-
szólag lényegtelen tény rendkívül 
meghatározó Soros György életében.

Az eszperantó egy, az 1880-as évek-
ben Ludwik Lejzer Zamenhof által 
megalkotott mesterséges nyelv, 
amelynek létrehozása a kezdetektôl 
azt az utópisztikus célt szolgálta, hogy 
felülírva a nemzeti nyelvek sokfé-
leségét, megszüntesse az emberiség-
nek állandó konfliktust és háborús-
kodást hozó „bábeli zûrzavart”. 1913 
óta a szabadkômûvesség mint világ-
szövetség nyelve. Késôbb a nemzet-
közi kommunizmus is az eszperantó 
felé fordult, apját is érdekelte ez az 
ideológia.

Ez a szellemi közeg alapozta meg 
tehát Soros azon késôbbi elképzelését, 
hogy a nemzetállamokat minél elôbb 
le kell bontani. Természetesen késôbbi 
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Megmutatjuk Soros György igazi arcát
gazdasági érdekei is ezt diktálták, 
mármint hogy a nemzetállamok ellen 
küzdjön, hiszen manôvereinek csak 
árthat egy-egy nemzetállam. Például 
törvényeikkel, amelyekkel spekulán-
sokat büntetnek meg.

A „Soros” név maga is eszperantó, azt 
jelenti „szárnyalni fog”. Soros apja 
döntött a család nevének megváltoz-
tatása mellett 1936-ban. Az antiszemita 
törvények miatt elhurcolták volna a 
családot a 40-es években. A családta-
gok elrejtésével túlélték a második 
világháború náci terrorját és az intéz-
ményesített zsidóüldözést. 1947-ben 
hagyták el Magyarországot.
Soros térdre kényszerítette az 

angol jegybankot
Soros György ideológiai hátterérôl, 

gyökereirôl még szólunk, de nézzük 
elôször azt, ami vele kapcsolatban a 
legismertebb: a pénzügyi spekulációk 
és az üzleti botrányok. Soros ugyanis 
meglehetôsen furcsa spekulációs ügy-
leteket is lebonyolított. Ezek egyike az 
angol font elleni támadás volt. 1990-
ben a német gazdaság még az újra-
egyesítésbôl adódó nehézségek ellené-
re is erôsebb volt, mint az angol. 
Ennek ellenére az angolok 2,7 márka 
felett akarták tartani a font árfolya-
mát. Ezen próbálkozásuk közben ma-
gasan tartották az alapkamatot és az 
inflációt is.

Számos devizaspekuláns, Soros 
Györggyel az élen, úgy vélte, hogy egy 
ilyen fix átváltási ráta nem tartható 
fenn sokáig a piaci erôkkel szemben.
Ezért shortpozíciókat kezdtek fel-

venni az angol fonttal szemben.
Ez a devizapiacokon és a tôzsdéken 

egyaránt ismert fogalom azt jelenti, 
hogy valaki általa még nem birtokolt, 
csak késôbb –-- és reményei szerint 
olcsóbban –-- megvásárolandó eszköz 
eladásáról állapodik meg.

Soros egyre nagyobb kölcsönöket 
vett fel, hogy növelni tudja pozícióját. 
Közben Anglia két számjegyûre nö-
velte az alapkamatát, megpróbálva 
ezzel befektetôket odacsábítani. Az 
angol kormány azt remélte, hogy ezzel 
a lépéssel sikerül a nagy mértékû ela-
dói nyomást ellensúlyozniuk és nag-
ymértékû vételi nyomást teremte-
niük.

Idôközben, a kamatok kifizetésekor 
jött rá az angol kormány, hogy több 
milliárd fontjába fog kerülni a font 
védelme, amit nem tudott megengedni 
magának. Így történhetett meg, hogy 
Soros György térdre kényszerítette az 

angol jegybankot, rengeteg angol 
embert tönkretett, és ô maga keresett 
ezzel legalább 1 milliárd dollárt.
2002-ben elítélték Sorost
Hasonlóan alakult Soros szerepe az 

1997-es délkelet-ázsiai gazdasági krí-
zisben. Akkor is a helyi pénzek (elsô-
sorban a maláj ringgit és a thai baht) 
gyengülésére játszva shortolt, és 
nyert. Régebbre nyúlik vissza Soros 
harmadik nagy port felvert ügye, a 
francia Société Générale nagybank 
(SocGen) részvényeinek adásvétele. 
1988-ban Soros tudomást szerzett róla, 
hogy egy befektetô a bank ellenséges 
felvásárlására készül (ez a menedzs-
ment hozzájárulása nélküli befolyás-
szerzést jelenti). Pár nappal késôbb a 
Soros Fund 95 ezer SocGen-részvényt 
vásárolt, majd haszonnal adott túl 
rajtuk. A francia hatóságok 1989-ben 
bennfentes kereskedés gyanújával 
vizsgálatot indítottak, és 2002-ben 
elmarasztaló ítélet született, amelyet 
Soros fellebbezése után a legfelsôbb 
bíróság megerôsített.
Hornnak kellett közbelépnie
Soros Magyarországon a kommu-

nizmus összeomlása után az ideológiai 
terjeszkedés mellett több gazdasági 
tranzakciót is megpróbált lebonyolí-
tani. Az 1994-es választások után 
megalakuló MSZP–SZDSZ-kormány-
koalícióban a liberális párt és a mö-
götte álló Soros György megpróbálta 
az OTP-bankot is bevonni a privatizá-
ciós csomagba.

Nagy összefogással, de végül Horn 
Gyula kormánya meg tudta akadá-
lyozni, hogy az akkor Magyarországon 
mindenkinek a nagybetûs bankot je-
lentô OTP ne kerüljön egy pénzügyi 
spekuláns kezébe. A bank tervezett 
privatizálásában egyébként komoly 
szerepet játszott volna Bokros Lajos 
akkori pénzügyminiszter, aki napja-
inkban Soros György egyik legfôbb 
magyar hangja.

Azokban a napokban Csányi Sándor 
OTP-vezér és Bokros úgy összeveszett, 
hogy Hornnak kellett rájuk szólnia, ne 
itt civakodjanak, menjenek ki a folyo-
sóra veszekedni.

A pénzügyminiszter ugyanis épp le 
akarta váltani a privatizáció küszöbén 
álló OTP vezetôjét. Horn végül mega-
kadályozta, hogy a Soros-forgatókönyv 
érvényesüljön.
2008-ban is az OTP-vel próbálko-

zott
Az OTP életébe 2008-ban lépett be 

ismét Soros György. Akkor Soros be-
fektetési alapját meg is büntették. 
Majdnem félmilliárd forintos bírságot 
szabott rá ki a pénzügyi felügyelet a 
2008. október 9-ei tôzsdei kereskedés 
végén, az OTP papírjaival végrehajtott 
ügylet miatt. A PSZÁF megítélése sze-
rint a 251 ezer darab részvénnyel 
végrehajtott shortolás célja a részvény 
árfolyamának leszorítása volt (az OTP 
a kereskedés végén több mint 9 szá-
zalékot zuhant). 

Soros György akkor azt nyilatkozta, 
hogy az alap mûködését már nem ô 
felügyeli. Leszögezte, hogy személy 
szerint nem kötött volna üzletet az 
OTP részvényeinek árfolyamcsökke-
nésére, és ôszintén sajnálja, hogy az 
SFM így tett. A cég ettôl függetlenül 
megtámadta a PSZÁF határozatát, ám 
veszített a Legfelsôbb Bíróságon is. 
Vagyis, a bíróságon bebizonyosodott, 
hogy Soros ártani akart az OTP-nek, és 
így a magyar gazdaságnak.
Találkozás a nyílt társadalommal
Térjünk vissza Soros szellemi gyö-

kereihez. A negyvenes-ötvenes évek 

fordulóján, Londonba költözésük után 
volt kifutófiú, pincér. Közben a pénz-
ügyek mellett filozófiát is tanult az 
egyetemen. Sorost mindig is érdekelte 
a filozófia. Életének legmeghatározóbb 
könyve Karl Popper, híres tudomány-
filozófus politikai témájú mûve, a The 
Open Society and Its Enemies, azaz a 
Nyitott társadalom és ellenségei. So-
ros saját alapítványát is a könyv címe 
alapján nevezte el (Open Society Foun-
dations).

Soros hamar az osztrák filozófus ha-
tása alá került. Popper különben nem 
használ pontos definíciót a nyílt társa-
dalom fogalmára, inkább körülírja, és 
egy fejlett, igazán szabad, ultraliberális 
demokráciához hasonlítja. 

Soros ezt az ideológiát fejlesztette 
magában tovább, és már nem pusztán 
a diktatúrákkal szemben álló eszmét 
jelentette számára, hanem hogy bármi 
áron meg kell szüntetni a nemzetálla-
mokat. Ráadásul Sorosnak a nyílt tár-
sadalom eszméje késôbb jó ürügy volt 
arra, hogy gazdasági érdekeinek meg-
felelôen harcoljon a spekulációit sok-
szor veszélyeztetô nemzetállamok el-
len. A kommunista vezetôkhöz 
hasonlóan, a nyílt társadalom eszmé-
jének messianisztikus eszméihez ju-
tott el, egy sajátos küldetéstudathoz, 
ami persze szorosan kapcsolódott sa-
ját pénzügyi terveihez, érdekeihez. 
Leegyszerûsítette Karl Popper ideo-
lógiáját, saját maga céljainak megfe-
lelôen. Soros ugyanis egy új típusú 
tôkés volt, a globalizációval emelkedett 
fel, és pontosan a globalizáció tett jót a 
pénzének. Az egyéni szabályokkal, tör-
vényekkel mozgó nemzetállamok meg 
nyilvánvalóan veszélyesek voltak 
mindig is számára.  
Unatkozott, ezért inkább mások 

dolgaiba avatkozott
Soros az 50-es években egy londoni 

brókercégnél kezdett, majd néhány 
évvel késôbb New Yorkban a Wall 
Streeten kapott lendületet a pénzügyi 
karrierje. Soros –-- ahogy írtuk –-- a 
globalizálódó piacgazdaság hátán 
emelkedett fel. Nem örökölt vagyont, 
maga vált vagyonossá a pénzügyi 
spekuláció új módszerei és a modern 
befektetések úttörôjeként. 1961-ben 
lett amerikai állampolgár, de nem ra-
jongott az Egyesült Államokért, üzleti 
és családi okokból maradt ott.

Saját bevallása szerint egy adott pil-
lanatban, már ötven fölött, hiányérzete 
volt, a sok pénz nem boldogította, és 
úgy érezte, valami hasznosat kellene 
tennie.

A nyílt társadalmak megvalósítása 
érdekében kezdôdött az alapítványok 
létrehozása: a Quantum Befektetési 
Alap, 1983-ban a Soros Alapítvány, 
amelyet egész Kelet-Európára kiter-
jesztett; aztán megalakult a Nyitott 
Társadalom Intézet, amelynek ô az 
elnöke, támogatta a Közép-európai 
Egyetem alapítását, ahol kezdetben a 
kuratórium elnöke volt.

Számítások szerint vagyona közel 45 
százalékát költötte eddig olyan szer-
vezetek támogatására a világ számos 
térségében (köztük Közép-Európában 
is), amelyek a „nyitott társadalom” 
értékrendjét és a „fékek/ellensúlyok” 
rendszerének szerinte hatékony mû-
ködését mozdítják elô. És természete-
sen azt, hogy beleszóljon egyes orszá-
gok életébe, politikájába –-- és ahol 
hagyják, akár kormányok mûködésébe 
is. Elég csak a legutóbbi napokban 
kialakult, macedón polgárháborúhoz 
közeli válságra utalni.
Istennek gondolja magát

Soros az alapítványi támogatások 
révén 1989-ig a kommunista rendszer 
ellen is dolgozott, de ezután minden 
energiáját a nyílt társadalom megvaló-
sulására fordította. Saját magát gyer-
mekkora óta messianisztikus fantázi-
ákkal megáldott emberként mutatja 
be könyveiben, máshol arról beszél, 
hogy úgy tekint magára, mint az Ótes-
tamentum Istenére, aki „láthatatlan, 
jóságos, de mindent lát”. Máshol azt 
mondja: „úgy gondolok magamra, 
mint egyfajta istenre vagy mint gaz-
dasági reformerre, amilyen Keynes 
volt, vagy ami még jobb, olyan tudós-
ra, mint Einstein”.
Soros az anyját is megölte volna
Soros személyes rokonságához és az 

élethez való viszonyáról sok mindent 
elmond, ahogyan 1994-ben egy tanul-
mányban azt fejtette ki, miszerint az 
életmentô mûtétek, orvosi beavatko-
zások lényegében feleslegesek. „Édes-
apám, miután súlyosan megbetegedett, 
nem akarta, hogy megmûtsék. Úgy 
vélte, az az emberi önrendelkezésbe 
való beavatkozással érne fel. Fel sem 
akart ébredni a mûtétjébôl” --– emléke-
zik vissza Soros, majd hidegvérrel 
hozzáteszi: a beavatkozás után már le 
is írtam az apámat.”

Hasonlóan életellenes, meglepôen hi-
degvérû kijelentést tesz saját édesany-
ja kapcsán az amerikai tôzsdespeku-
láns, miután anyja beköltözött a 
Hemlock Society nevû, eutanáziát 
elôsegítô, amerikai magánintézmény-
be. A milliárdos –-- bár vonakodva, de 
–-- kifejti: (Édesanyám) mindent meg-
kapott annak kapcsán, hogy segítsen 
önmagán. Megkérdeztem tôle, szük-
sége van-e a segítségemre, tulajdon-
képpen felajánlottam neki. [...]

Megtettem volna, hiszen úgy érez-
tem, ennyivel tartozom neki.”

Soros elmondta, utólag örült annak, 
hogy édesanyja végül nem ölte meg 
magát, azonban szürreális beszámoló-
jában hangsúlyozza: kifejezetten po-
zitív élményként élte meg anyjának 
késôbbi, természetes halálát.
Utálja a republikánusokat
Soros nemcsak az Egyesült Államo-

kon kívüli világ belpolitikai folyama-
taiba próbál beavatkozni, hanem má-
sodik hazájában is mindent megtett a 
republikánusok lejáratásáért. A tôzs-
despekuláns egyszer arról beszélt, 
hogy az USA-t egy „intézményes esz-
közökkel elnyomó nemzetnek tartja, 
amely rendszeresen megsérti az 
emberi jogokat mind belföldön, mind 
külföldön”. Sokat tett azért, hogy a vi-
lág elôtt George Bush republikánus 
elnököt a terrorizmus elleni harc kap-
csán minél negatívabb színben tün-
tesse fel.

Olyan szervezeteken keresztül, mint 
a Human Rights Watch vagy az Ame-
rican Civil Liberties Union masszívan 
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kritizálta a republikánusok által veze-
tett USA tevékenységét a már említett 
terrorizmus elleni harc, a rasszizmus, 
az illegális migránsok kezelése vagy a 
drogliberalizáció kérdéseiben. Ezzel 
szemben Soros támogatásaival aktívan 
segített demokrata jelölteknek, így 
többek között Barack Obamának 
vagy Hillary Clintonnak.
80 millió drogliberalizációra
Ha már drogliberalizáció. Soros nagy 

híve a kábítószerek szabad fogyasz-
tásának, és elôszeretettel támogatja 
azokat a szervezeteket, akik ezt fel-
karolják. 2000-ben Kaliforniában nép-
szavazást tartottak a marihuána le-
galizálásáról. Soros a Drug Policy 
Alliance nevû érdekérvényesítô cso-
portnak egymillió dollárt adományo-
zott. A tôzsdespekuláns akkor a Wall 
Street Journalban megjelent cikkében 
a marihuána teljes legalizálása mellett 
érvelt.

Az üzletember szerint a szer legali-
zálása több milliárd dolláros adóbe-
vételt, valamint szintén milliárdos 
kiadáscsökkentést jelentene Kalifor-
niának. A Drug Policy egyébként azó-
ta is évente négymillió dollárt kap a 
milliárdostól, míg Soros 1994 óta több 
mint 80 millió dollárt költött a kábí-
tószer-kereskedelem legalizálását 
propagáló szervezetek támogatására.
Izraelben nagyon nem kedvelik
Sorost Izraelben sem nagyon kedve-

lik. Ennek egyik oka, hogy –-- a holoka-
uszttal kapcsolatos, vitatható kijelen-
tései mellett –-- az egyik, közvetlenül 
Soros alá rendelt alapítvány 2001 óta 
közel 10 millió dollárt adományozott az 
Izraelben élô kisebbségek állítólagos 
elnyomásával szembeni fellépésre. 
Összehasonlításul: Sorosék ki-
fejezetten visszahúzódtak például az 
iráni emberi jogi helyzet bírálatától, 
mondván, nehogy veszélyeztessék az 
–- Izrael által egyébként felháboro-
dással fogadott –- iráni atomalkut.

Zsidó szervezetek hosszú évek óta 
támadják a holokausztot gyerekként 
túlélô Soros Györgyöt egyoldalúan 
Izrael-kritikus, anticionista aktivitása 
miatt, továbbá amiatt, hogy a jobbol-
dali kormányokkal szembeni elége-
detlensége oda vezet, hogy még az Iz-
rael létét is tagadó, arab és/vagy 
szélsôbalos „civil” szervezeteket is 
támogatja.
Nagyon szereti Soros a migránso-

kat
Soros György az utóbbi években az 

európai migránsválság kapcsán aktivi-
zálódott igazából, és lett ismét a nem-
zetállamok esküdt ellensége. Az ame-
rikai üzletember még 2015-ben 
jelentette ki, hogy az európai gazdaság 
jelenlegi növekedési szintjének meg-
ôrzése érdekében évente egymillió 
migráns beengedésére van szükség. 
Ennek érdekében az általa támogatott 
civil szervezetek mindent megtesznek, 
hogy minél elôbb lebontsák a magyar 
határt védô kerítést, valamint hogy 
minél több illegális bevándorló érkez-
zen Európába.

Ennek a politikának a része, hogy 
Soros az elmúlt években meglehetôsen 
jól szervezett hálózatot hozott létre az 
Európai Parlamentben.

A névsor több száz nevet tartalmaz, 
ráadásul minden névhez egy-egy rövid 
portfólió is tartozik, amely az alapvetô 
elérhetôségeiket tartalmazza. Ezt fel-
tehetôen annak érdekében rendszerez-
ték, hogy ha „mozgósítani” kell, minél 
hamarabb összeérjenek egymással a 
hálózatba kapcsolt politikusok. A ma-
gyar EP-képviselôk közül a DK-s Nie-
dermüller Péter és az LMP-s Mesze-
rics Tamás szerepel Soros-listáján.

(Origo)

Ki is valójában az 
a George Soros?

Sine ira et studio

Harag és részrehajlás nélkül vizs-
gálni George Sorost, embert 
próbáló feladat. Elôször is meg kell 
hozzá mozgatnunk a szürkeállo-
mányunk kritikus gondolkodásért 
felelôs pályáit. Másrészt pedig 
szûkre szabott pórázzal kell hoz-
zákötöznünk saját magunkat a 
megbocsátás krisztusi tanításához.

Nem teszi egyszerûbbé a jellemrajzot, 
hogy a dollármilliárdos több mint egy 
nyolcvanhat éves öregúr, és mégis, 
George Soros mára egy hatalmas és 
befolyásos, globális intézménnyé vált. 
Kit helyezzünk a mérlegre: a holokauszt 
elôl elbújtatott fiúból lett Krôzust, az ô 
nevét viselô befektetési alapkezelô tár-
saságot, vagy az ô rögeszméit a világra 
ráerôltetni akaró nemzetközi civilszer-
vezet-holdingot? Gyúrjuk egybe ezeket 
a – természetes és jogi – személyeket, 
és helyezzük el ôt az összeesküvés-
hívôk Antikrisztus-képe és a liberálisok 
(valamint a hozzájuk csapódó jobboldali 
szenteskedôk) által felfestett „ember-
barát mecénás” alakja közötti spekt-
rumon!

Tisztességes-e George Soros?
Nincs az az erkölcsi mérce, amin ne 

bukott volna el. Az életpályáját végig-
nézve megérthetjük, de el nem fogad-
hatjuk, hogy hogyan és miért futott 
Soros moralitása zátonyra, és hogyan 
süllyedt utána a tenger vaksötét fene-
kére. Talán a holokauszt traumája, ta-
lán az azt túlélôk belsô feszültségei ve-
zethettek oda, hogy a gazdag ügyvéd 
apa kapcsolatainak köszönhetôen meg-
menekült tizenéves fiú az ôt elbújtató 
emberrel együtt vett részt az elhurcolt 
zsidók vagyonának elkobzásában. Nem 
kell lélekbúvárnak lenni ahhoz, hogy 
Soros pszichéjében vastag tollvonással 
össze tudjuk kötni ezt az életeseményt 
a késôbbi könyörtelen kapitalista to-
tális szociális közönyével, de még a 
(csak Magyarországon nem) közismert, 
különös anticionizmusával is. 

Milliárdossá válásának történetét 
értelmetlen lenne megpróbálni fehérre 
mosni. Ami nyomasztó George Soros 
személyiségével kapcsolatban, hogy 
erre kísérletet sem tett, hanem helyette 
teljes érzéketlenséggel nyilatkozott 
azokról a spekulációs ügyletekrôl, 
amelyekkel egész országok pénzügyi 
szektorait roggyantotta meg, és 
amelyek közül néhányért jogerôsen 
elítélték. Bár van, aki Robin Hood 
jelmezébe öltöztetné az egyébként köz-
törvényes bûnelkövetô spekulánst, de a 
valóság ezzel szemben az, hogy az 1988-
as franciaországi, az 1992-es angliai, az 
1993-as németországi ügyletek vagy 
éppen az OTP 2008-as megtámadása 
nem az azokon viszonylag könnyen túl-
lendülô pénzügyi intézményeknek, ha-
nem a legkiszolgáltatottabbaknak, a 
kisbetétes embereknek fájt a legin-
kább. A kínnal-keservvel összekupor-
gatott megtakarítások elveszejtésével, 
a tönkretett egzisztenciákkal való 
szembesítéskor George Soros vér-
fagyasztóan hideg cinizmussal felel:
„Pénzt akarok keresni: ezért vagyok 
jelen a pénzpiacokon, és ezért én nem 
lehetek és nem is vagyok tekintettel 
semmilyen szociális következményre. 
(…) Nem tudom figyelembe venni 
tetteim szociális következményeit.”

A nyitott, szolidáris társadalmak 
„nagy elôremozdítójának” szavai ezek, 
amelyeket a CBS televíziós társaságnak 
adott 1998-as interjújában mondott el. 

Ugyanakkor a sötétség közepette fel-
pislákol a lelkiismeret lángja is, amikor 
ugyanebben az interjúban Soros így 
fogalmaz:„Egyetlen személyiségem 
van. Miután elkövetek egy erkölcstelen 
dolgot, az utána következô idôszakban 
megpróbálok erkölcsösen cselekedni.”

És ez átvezet egy másik fontos 
kérdéshez.

Jó szándékú-e George Soros?
Igen, idôs korára azzá válhatott. Ez a 

megállapítás meglepô lehet ebben a 
jellemrajzban, de ha valóban harag és 
részrehajlás nélkül vizsgáljuk a Soros-
jelenséget, akkor nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül a tôzsdespekulációkkal 
a világ leggazdagabb emberei közé 
került milliárdos önzetlen mecénási 
tevékenységét sem. Amikor felrójuk 
George Sorosnak alattomos és demok-
ráciaellenes magyarországi politikai 
manôvereit, akkor azt is meg kell 
említenünk, hogy Széchenyi István és 
az Esterházyak óta ô a magyar kultúra 
egyik legnagyobb magánadományo-
zója.

Azt a feltételezést, hogy ez a nagy-
vonalúság teljes egészében az ártó 
szándékú hatalomtechnikai aknamunka 
fedôtörténete lenne, mindenki maga 
ítélheti meg, de szerintem az ilyen el-
méletek már a „kurucinformációs tér-
be” valók.

Jóhiszemûen megkockáztatom, hogy 
a sorosi eszmény, az egy világkormány 
vezette, határok nélküli, nyitott tár-
sadalmak gondolata mögött is egy 
békésebb jövô iránti vágy állhat, nem 
pedig globális fogyasztói közösség 
kialakításának a célja. El tudom kép-
zelni, hogy Budapestrôl a curacaói adó-
paradicsomon keresztül New Yorkba – 
és a világ leggazdagabb emberei közé 
– megérkezve, hinni lehet egy ilyen 
ideában.

Egy magánrepülôrôl szemlélve talán 
a bevándorlók özönének Európára 
eresztése nem öngyilkos, hanem éppen 
jószívû cselekedetnek tûnhet, és ezért 
érdemesnek ítélhet valaki csillagászati 
összegeket áldozni az illegális migráció 
támogatására. Ugyanebbôl a bôrülésbôl 
nézve középkori, káros elvnek tûnhet 
az emberi élet szentségének minden-
áron való védelme, és akkor pedig 
haladó, morális cselekedetnek a hívô, 
katolikus Írország abortuszszabá-
lyozásának gátlástalan aláaknázása.

A világ földhözragadtabb és a jövôért 
felelôsséget vállaló részének viszont 
látnia kell, hogy a nyitott társadalmak 
rögeszméje a disztópikus sci-fi törté-
netek mûfajába tartozik, azon belül is 
az elborultabb szociohorrorok zsáne-
rébe.

Veszélyes-e George Soros?
Akik pedig nem kívánják a 

gyermekeiknek, hogy az értékvesztett 
nyugati és az agresszív keleti kultúrák 
egymásra engedése után túlnyomásos 
tartályként felrobbanó társadalmak 
törmeléke között, Mad Maxként éljék 
le az életüket, azokban joggal merül fel 
egy másik kérdés: veszélyes-e George 
Soros?

Akár szántszándékkal, akár tévedés-
bôl és „jó szándékkal kikövetkezett 
úton” vezetné a nyugati civilizációt a 
pokolba George Soros, megállapíthatjuk 
róla, hogy veszélyes és ráadásként ha-
talmas. Veszélyes, mert a rögeszméje 

hétezer-kétszázötvenhétmill iárd 
forintnyi, Paraguay vagy éppen Lett-
ország éves nemzeti össztermékével 
megegyezô irdatlan vagyonnal párosul. 
Veszélyes azért is, mert ezt a pénz-
eszközt Soros arra használja, amit 
helyesnek tart. Ettôl persze még akár 
az emberiség nagy jótevôje is lehetne, 
ha az általa helyesnek vélt dolgok nem 
kereszteznék oly gyakran az olyan esz-
ményeket, mint a nemzetek önren-
delkezése, a szólásszabadság vagy ál-
talában véve a demokrácia. 
Önkényesen jelöli ki ugyanis cél-
pontnak a sorosi világrend vélt vagy 
valós ellenségeit, akiket utána a 
közösségek akaratát és érdekeit fi-
gyelmen kívül hagyva, könyörtelenül 
támad. Ahogy pedig az eszme egyre 
inkább rögeszmévé válik, úgy kerülnek 
az Open Society Foundations birodalmi 
csillagrombolóinak célkeresztjébe de-
mokratikus kormányok és velük együtt 
a nemzetállami szuverenitás. 

George Soros morális iránytûje pedig 
évrôl évre egyre pontatlanabbá válik. 
Így lehetséges az, hogy míg a nyolc-
vanas években a Fidesz vezetô po-
litikusait készítette fel arra, hogy méltó 
ellenfelei legyenek a szocialista dik-
tatúrának, addig mára már szocialista 
politikusokat is felhasználva igyekszik 
meghekkelni a magyar demokráciát, 
gyakorlatilag megpuccsolni a demok-
ratikusan és szabadon megválasztott 
Fidesz–KDNP-kormányt.

Amit pedig Magyarországon látunk, 
csak a jéghegy csúcsa. Ha csak a Soros-
hálózat kiszivárgott, 2013-as bizalmas 
támogatási dokumentumait nézzük, 
kiderül, hogy országunk csupán egy a 
sok célpont közül. A DC Leaksen 
nyilvánosságra hozott anyagok bizo-
nyítják, hogy az Open Society 
Foundations gyûjtôszervezet Európa-
szerte civileket és médiavállalkozásokat 
támogat és használ fel arra, hogy 
beavatkozzon a nemzeti és európai 
parlamenti választásokba, valamint 
hogy ráerôltesse a célországokra Soros 
nyitott határok–nyitott társadalmak 
ideológiáját.

Ezeket a céljait rendszerint ok-
tatásinak álcázott politikai kam-
pányokkal és médiabefolyásolási te-
vékenységekkel igyekszik elérni, 
közvetetten, „fû alatt” támogatva a 
sorosi világnézettel összeegyeztethetô 
jelölteket. Ha azzal kapcsolatos re-
ményeink lennének, hogy ez a te-
vékenység ma már nem zajlik ilyen 
intenzitással, akkor azt szétzúzzák az 
idei macedóniai események.

A legújabb, Soros nevéhez fûzôdô 
botrányra akkor vetült nemzetközi 
figyelem, amikor márciusban amerikai 
republikánus szenátorok teljes körû 
vizsgálatot kezdeményeztek annak 
alapos gyanúja miatt, hogy az Egyesült 
Államok az adófizetôk pénzét fel-
használva támogatott baloldali moz-
galmakat a balkáni államban, hogy 
destabilizálja annak jobboldali (nota 
bene: illegálismigráció-ellenes) kor-
mányát.

A keresetben külön nevesítették 
George Soros alapítványait, s ehhez 
késôbb hozzátették, hogy az Open 
Society Foundations feltételezhetôen 
más országok politikai folyamatait is 
befolyásolta amerikai közpénzek 
felhasználásával.

Magyarországon ezzel kapcsolatban 

már rég túl vagyunk a megalapozott 
gyanakvás állapotán. Idehaza ugyanis 
bizonyosságunk van arról, hogy George 
Soros Hillary Clintonhoz, tehát egy 
korábbi külföldi kormánytaghoz köt-
hetô alapítvánnyal, a balliberális 
Center for American Progresszel 
együtt próbált beavatkozni a 2014-es 
magyar választásokba. Mint ahogy 
bizonyosságunk van arról is, hogy 
George Soros fiókszervezetei a magyar 
nép elsöprô akaratával, túlélési ösz-
tönével szemben, illegális határ-
átlépésre bujtották fel a dél felôl érkezô 
gazdasági migránsokat.

Ezeknek a történéseknek pedig két 
olvasata lehetséges. Ha George Sorost 
magyar embernek tartjuk, akkor egy 
nagyhatalmú honfitársunk megtámadta 
a saját hazáját, közös hazánkat. Ha 
nem, akkor pedig külföldrôl rontottak 
rá Magyarországra, Mr. Soros veze-
tésével. Mindkét eset annyira súlyos, 
hogy még azt a fajta harcias retorikát 
is igazolja, amitôl egyébként a ma-
gamfajta nyugatos, „értelmiségi 
nyünnyögô” ember zsigerileg 
ódzkodik.

Itt az ideje tehát, hogy posta-
galambokkal küldjük szét SOS (Stop 
Operation Soros) üzenetünket a négy 
égtáj felé, a forró szurkos üstöket pedig 
felvigyük a vár falára! De csak úgy, 
hogy az ütközet során megkíméljük 
azokat a honfitársainkat, akik mind-
eközben naivan vagy álnaivan, ki-
váltságos külföldi egyetemek tan-
szabadsága védelmében, vagy éppen a 
civil szervezetek átláthatatlansága 
mellett tüntetnek.

Harcolnunk pedig nem haragból, nem 
erôszakosan kell. Az ostromot ugyanis 
nem maga a Gonosz, nem az Anti-
krisztus, hanem egy összetett sze-
mélyiségû, a nyugati civilizációt talán 
idôskori lelkiismeret-furdalásból, talán 
eltévedt jó szándékból, de a szakadékba 
vezetni próbáló, egészen kivételes 
ember vezeti.

Azbej Tristan blogger, 
www.azbejtristan.hu

(Magyar Hírlap)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. május 28-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-
ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)(Watkins 

St.bejárat)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

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

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 május 28-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE
(SA) 2017. május 28-án vasárnap de.11 órakor 

ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2017 május 28-án vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

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

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

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) május  du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után magyar nyelvû játszócsoportPresbyterian Church 
Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. május 11.30 órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport 
gyermekeinknek 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit!

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

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
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Az elmúlt 
hét

CHARLES GATI 
PÁRIZST DICSÉRI

Hogy képben legyünk a kavargó 
nagyvilág dolgaiban, maga Charles 
Gati siet a segítségünkre. Nem elôször. 
Az Amerikában élô, magyar szárma-
zású politológus minap a Népszava 
hasábjain keresztül nyúlt a hónunk 
alá.

(Pár esztendeje ugyanô azzal vigasz-
talta a magyarság elégedetlen felét: 
nyugi, nyugi, ha parlamentárisan nem 

sikerül leváltani Orbán Viktor kor-
mányát, vannak más módszerek is. 
Például a polgárháború.)

Az agg gondolkodó ezúttal a fran-
ciaországi választások elemzésén ke-
resztül vezette le, miért nem szabad 
elcsüggednie a hazai ellenzéknek. A 
fejlett világban a harc a városok és a 
vidék között zajlik, s a francia ered-
mények tükrében úgy tûnik, hogy a 
politikai kötélhúzás most a városi 
mentalitással rokonszenvez.

Megtudjuk, Amerikában ugyan a „vi-
déki” Trump lett az elnök, a nagyvá-
rosok óriási többsége viszont Clintont 
támogatta. Na, ugye. Vagy ott volt a 
tavaszi brexit… Bár a szavazók több-
sége az uniós szakítást akarta, a fôvá-
rosban –-- a mûvelt Londonban --– csak 
a választók negyven százaléka akart 
kilépni.

Moszkvában és Varsóban is hasonló a 
helyzet, magyarázta Mr. Gati, igaz, ott 
sincs többsége a nemzeti oldalnak, 
hiszen csupán a vidékiek akarják Pu-
tyint és Kaczynskit… Ugyanez van 
nálunk is --– sugallja a „magyar-
ságszakértô” --–, a két világháború kö-
zötti idôknél megrekedt népi-nemze-
tiekkel küzd Budapest értelmisége.

„Párizs kilencven százaléka most a 
liberális Emmanuel Macron elnöksé-
gére szavazott (…) Azok, akik most a 
Népszavában olvassák ezt a kis elme-
futtatást –-- zárul a cikk --–, igyanak 
egy pohár finom magyar bort és ün-
nepeljék a párizsi kilencven százalé-
kot.”

Mutatja sûrûn a televízió liberális 
Párizs végeláthatatlan sátorrengete-
gét, hömpölygô, ténfergô migránshor-
dáját –-- hát mit mondjak…

„ÖN NEM BÁTOR –-- 
BUNKÓ”

Ismerôi csöppet sem lepôdtek meg 
azon, hogy Szabó Tímea, a Párbeszéd 
parlamenti képviselôje a köztársasági 
elnök hétfôi beiktatási beszéde alatt 
egy marionettbábuval idétlenkedett (a 
figura feje helyére egy Áder-arcot ra-
gasztottak). Hát istenkém, ilyen a Ti-
mi! (A képviselônôt valami kibeszé-
letlen trauma érhette még az alsó ta-
gozatban; az ilyesmi vissza szokott 
térni…) Az ülésterem edzett közön-
sége megértôn figyelte a frenetikusra 
tervezett kunsztot, még Kövér László 
házelnök sem avatkozott közbe (minek 
hívná ki az ügyeletet egy akut eset-
hez?), bár megjegyezte: lesz folytatása 
a produkciónak.

Sokat elárul Tímea asszony kacifán-
tos szellemérôl, hogy a közösségi ol-
dalára is kiposztolta a bravúros att-
rakciót: „Én is »beiktattam« ma Áder 
Jánost! A teljes magyar Országgyûlés, 
az egyházi méltóságok és a hazánkban 
tartózkodó diplomaták jelenlétében 
Áder pont azt kapta ma tôlem, amit 
megérdemel: a 15 perces beszédét a 
székemre felállva végigbáboztam egy 
Áder-bábuval (…) Osszátok meg, hogy 
mindenki lássa…” Az infantilis pro-
dukciót nem mindenki tapsolta meg, 
ellenben többen Szabó Tímea szellemi 
állapota felôl érdeklôdtek. „Én ezekkel 
a játékokkal kilencévesen játszottam ” 
–- írta egyikük, más párhuzamot vont: 
„Ha egy debil gyerek csinálja ezt, 
szánakozva elfordul az ember, és arra 
gondol, de nehéz lehet szegény szüle-
inek.” Olyanok is akadtak, akik kérdé-
seket tettek fel a párbeszédes delnô-

nek: „Tudja ön, hogy kik ültek már 
ebben a teremben?”, „Pár perc figye-
lemért képes bohócot csinálni magá-
ból?”, „Tímea, Ön nem bátor, hanem 
bunkó!” És így tovább…

Mondani sem kell, a bábus asszonyka 
másnap már „Egyenesen” Kálmán Ol-
gával beszélt hôstettérôl. Néztem, 
amint gagyog s ragyog…

KICSIKRE NEM ADNAK
A csúcs, ugye, az volt, amikor 2010 

ôszén a svéd–magyar futball-Eb-se-
lejtezôn a svéd televízió Orbán Viktor 
miniszterelnököt mutatta a nézôtéren, 
miközben a képernyôn „Gyurcsány 
Ferenc” felirat jelent meg.

(A kormányfô nem sértôdött meg, jót 
nevetett. Az ôszödi ember annál in-
kább –-- blogjába ilyeneket írt: „Megáll 
az ember esze… Még hogy én lennék 
ô?! Na, ez aztán vérciki!” –-- Pár hó-
nappal korábban londoni rendezôk a 
futballcsapat orvosát keverték össze 
Egervári szövetségi kapitánnyal…)

Minap „csak” a magyar nemzeti lobo-
gót nézte el a mûvelt és tájékozott 
nyugat: a dán–magyar férfikézilabda 
Eb-selejtezôn az eredménykijelzôn 
majd fél órán keresztül piros-fehér-
kék zászlót láthattunk együttesünk 
neve mellett. Hát aztán? Csak egy 
színt tévedtek. Érdekes, nagyjából 
ugyanekkor a kölni jégkorong-világ-
bajnokságon is hasonló „kelet-európai” 
baki történt.

Itt az olasz–szlovák találkozó gyôzte-
sének himnuszát nem sikerült elta-
lálniuk a rendezô németeknek; a szlo-
vák helyett a szlovén nemzeti éneket 
indította el a tájékozott rendezô. Szlo-
vák, szlovén –-- majdnem ugyanaz. Ki-
csire nem adunk. Mentségükre szól-

jon, amikor a szurkolók indulatosan 
fütyülni kezdtek, rövid bocsánatkérés 
következett –-- igaz, a hibát nem orvo-
solták, nem játszották le a szlovák 
himnuszt.

Nem játszottak le semmit sem, abból 
baj nem lehet… Az embert megszé-
dítik ezek a mindenféle kelet-európa-
iak, olyan egyformák: szlovák, szlo-
vén… Bukarest, Budapest… Nem 
mindegy? (Vajon  tudják-e, mekkora 
patália kerekedett abból, amikor né-
hány éve a Csíkszeredában lejátszott 
román–magyar válogatott jégkorong-
mérkôzés után a román válogatott 
magyarjai –-- a 24-es keretben két 
kivétellel mindenki magyar –-- Erkel 
Himnuszát énekelték? Az „egyforma” 
kelet-európaiak.)

Brüsszelben nem kevernek össze 
minket: ott rebellis magyarok vagyunk.

JANUS-ARCÚ „CUKI”
Amióta a cukisodó Vona Gábor párt-

elnök visszatérô, kedves vendég lett a 
harapós Kálmán Olga tévémûsorában, 
hanukaünnepen pedig meleg hangú 
üdvözlô levelet ír a Mazsihisz-közös-
ségnek, egyre több Jobbik-hívôben 
vetôdik fel: kellene egy új nemzeti 
radikális párt. Egy igazi. A vezérükben 
csalódottak úgy vélik, a megmaradt 
MIÉP-pel és a Betyársereggel össze-
fogva ez megvalósítható.

Mit is mondott Csurka István MIÉP-
elnök 2010 tavaszán Vonáék váratlan 
szárnyalásáról? „A Jobbik csak a trójai 
faló szerepét játssza, a választások 
utánra kell. A proletárpárt mindig a 
rombolásra szervezôdik (…) Az MSZP 
és az SZDSZ fantomszervezete (…) 
Most a csordaszellem pártjára van 
szükség az uralkodó zûrzavar meg-
hosszabbításához. A cél az, hogy az új 
proletárpárt legalább erôs második 
legyen a választásokon, és ne csak a 
Fidesz egyedüli kétharmados többsé-
gét, hanem esetleg más nemzeti pár-
tokkal együtt elérhetô alkotmánymó-
dosító többségét is akadályozza meg, 
és magát a kormányzást.” (Kupa Mi-
hály 2002-es „furfangos” Centrum 
Pártja megvan? –- A szerk.)

Csurka „különösnek” tartotta a Job-
bik hatalmas médiatámogatottságát. 
Ezt ôk harcolták volna ki? „Ha meg-
nézzük, mely lapok, rádiók, tévék áll-
tak csatasorba a Jobbikért, elámulunk 
–-- hívta fel a figyelmet az író-politikus, 
és valóban: a Népszabadság, a HVG, a 
kereskedelmi tévécsatornák stb… – Az 
egész Jobbik-röptetés, felemelés pon-
tosan ki van dolgozva. Minden nap 
szerepel a hírekben, mindig a baloldal 
és a liberálisok (zsidók, cigányok) ret-
tegett hôsi ellenségeként, és mindig 
emelkedô pártként” –-- írja a politikus. 
Hozzáteszi: kétfajta ember vonzódik 
hozzájuk. A sikerre vágyó szélhámos 
és a hiszékeny, kevés szóval beszélô, 
makogó baloldali vagy volt baloldali 
proletár.

Én még hozzáteszem: gyakran az 
ôszinte, magyarságukra büszke, meg-
vezetett ember is. Akit ez a Janus-arcú 
„cuki” most elárult.

ahogy 
Pilhál György 

látta

Felénk mozduló idô
Nyugatra hívnak csillogó kincsek tömegeket ma is. Vészbôl, lángból, mohóság-

ból minden nyugatra tart
A pusztítás ördögi morajlása ûzi, vonzza és küldi a milliókat. Hallatszik hívó, 

csábító dallam is. A „go west” mámora elragad. Romba dôlt váro sokból, falvak-
ból, országokból menekülnek. És máshonnan is, remélve, hogy minden költsé-
güket fizetik. Meddig leszel oda, fiam? –-- a kérdést elsöpri a nyugati szél.

Az erôszak forrása most is ott van, ahonnan elindították a „felszabadító serege-
ket”. Rosszul számoltak, ha azt hiszik, hogy a pusztító fegyverek elôl menekülôk 
majd köszönetet mondanak. A fizikai, lelki és szellemi téren leromlott Európára 
szabadított milliók integrálására a földrész már alkalmatlan. Ennek a népván-
dorlásnak pusztulás lesz a vége, a miénk is. Talán a városaink megmaradnak, de 
apokaliptikus lecsukódása lesz ez egy fáradt tekintetnek.

Népvándorlás történt már Európában. De tegyük szívünkre a kezünket: az 
egykori hatalmas és virágzó Római Birodalom melyik városában érezzük ma is 
szellemiségének mindennapi lüktetését? Talán Rómában? Párizsban? Athénban 
vagy Óbudán? Romokat, emlékeket látunk. Megcsodáljuk. Jegyet veszünk, 
hogy elámuljunk, milyen volt az a letûnt világ. Turisták vagyunk saját földré-
szünkön. Ami él ebbôl a világból, az a gondolat. Hála a papirusznak, perga-
mennek, kottának, zsoltárnak. A gondolat csöndjét, dallamát, mozdulatát kívánó 
embernek. Neki mindig igaza lesz, ha halálig is árva maradt.

Ma a világban ijesztô építkezésverseny folyik, valójában azonban a rombolás 
századát éljük. Idôbôl kifutó építkezési láz ez. A sírpiramisoké, a hatalomarénáké, 
a számûzetés-diadalíveké. Nehéz lenne az életüket mentô szíreknek leborulni a 
százemeletes dubaji felhôkarcoló-bálványok elôtt. Hiszen be sem engedik ôket 
oda. Ott Indiából, Kínából, Erdélybôl érkezett személyzet helyettesíti a népet. 
Új rabszolgaság ez. Véget nem érô körforgás. Míg meg nem elégelik.

Nagy népvándorlás zajlott már Euró pából is, Amerikába, Ausztráliába. Más 
volt ez, mint a korábbi, a Római Birodalmat elsöprô áradat. Mert egy fejlettebb 
technikai civilizációból érkeztek a bevándorlók (hódítók), s így ez a bevándorlás 
brutális népirtással és kultúrairtással járt. Alaposabb és kegyetlenebb volt, 
mint a barbárok európai pusztítása. Piramis talán maradt az ôslakosok után, de 
a szellemek nem tudnak már szólni a mai utódokhoz. Csak szélmuzsikával, 
lángnyelvekkel, tücskök hajba költözésével, pillangóütegek választüzével. 
Pedig Amerika és Ausztrália sem volt üres!

Akárhogy is, a rombolás mindig önpusztás is. A körforgásban –-- talán azt 
hiszik –-- csak mi veszünk részt. Közép- és Kelet-Európa, a Közel-Kelet, Afrika, 
Dél-Amerika népei. S ôk (de kik is ôk?) a felhôkarcolóik 110. emeletérôl nézik az 
elôadást, kezükben hideg itallal. Az Egyesült Államok költôk híján anyahajókat 
küld. Az oroszok rakétavetôvel felszerelt hullámvasúton ülnek. Németország az 
„élettérrôl” lemond, annál erôteljesebben érvényesíti gazdasági érdekeit. Erô-
szakossága ijesztô. Talpon maradni. Az európai „cicomák” feláldozása árán is? 
Japán kilépett ebbôl a versenybôl. Mert az a nép hisz az organikus fejlôdésben 
és saját magában is. A mai Kína olyan, mint egy magát felfújó béka, amely csú-

nyán szétpukkan. Sôt, szétfröccsen. Széttaposni úgysem lehet. Bolond építke-
zésbe kezdett, amely a leglátványosabb önpusztítás az eddigi civilizációk törté-
netében.

A rombolás és a fényûzés együtt ízléstelen. Külön-külön is. Ízlésromboló és 
egyben emberromboló. Emberiségromboló. Márpedig az ízlés elôbb-utóbb 
világnézetté formálódik. Az meg politikai akarattá. S még soha nem volt úgy, 
hogy a fényûzést terjesztették volna ki a hemzsegô tömegre. A kenyér és 
cirkusz ötlete sem ezt jelentette, a gyarmati expedí ciók utáni osztozkodás --– a 
liberalizmus összes jogba csomagolt cinikus elitizmusa –--, a szocializmus ha-
zug uniformizáltsága sem. És egy multina cionális nagyvállalat osztalékról dön-
tô elnökségi ülése sem.

De volt itt egy szerencsés idôszak nem olyan régen. Tôlünk nyugatabbra. A 
múlt század hatvanas évei nek közepétôl. Akkor nyugatabbra mozdult az idô. 
Ahogy Ady is képzelte. Újraéledés volt. Majdnem reneszánsz. Volt bizonyos 
önmérséklet is. És szikrázó kulturális kisugárzás. Fegyver nélküli bûvölô, 
selymes hódítás. Olaszok, britek, franciák vitték a zászlót. Mennyire szerettünk 
volna oda tartozni! Szinte remegtünk érte: lengyelek, csehek, magyarok. A fel-
színt láttuk, de az gyönyörû volt! És csak sejtettük a mélységeket.

Aztán keblükre öleltek minket is. Ahogy átsuhantunk elôször a magyar-osztrák 
határon határellenôrzés nélkül, vigyázni kellett, nehogy a testünk borzongása 
megrészegítsen. Megállni lett volna jó: az volt a szabadság pillanata. Azon a 
senki földjén. Aztán valami mégis elromlott. Németország megint túl nagyra 
nôtt. S még inkább, egy a realitásoktól elszakadt fém- és üvegpalotákba költö-
zött bürokrata osztály, amely még a politikusok választási nyûgeitôl is mentes.

A vonzó, csodálatos, egyedi Európánk! Mára csak illúzió. Lehet, hogy mi ron-
tottuk el, közép-európaiak. Mert a közeli préda –- ezek voltunk mi –- felébresz-
tette a szunnyadó ragadozó ösztönöket. Egy velencei pizzaárusban és a hatalmas 
„nyugati” iparvállalatok menedzsmentjében is. 

Mi is építkezünk, de nem a világ legnagyobb templomát húznánk fel, mint a 
románok. Nem is a világ leghatalmasabb Nagy Sándor-szobrát, mint a mace-
dónok. Nem Közép-Euró pa legmagasabb felhôkarcolóját, mint a szlovákok. 
Vagy a Balkán legnagyobb felhôkarcoló-negyedét, mint a szerbek. Nincs az a 
templom, szobor, felhôkarcoló, amely egy nemzet röptét igazolná, ha csak a 
kisebbrendûségét leplezi. Nekünk nincs erre szükségünk. Politikai fanatiku-
saink szerint ma nálunk egy uszoda vagy stadion, de még egy park, sôt, egy gát 
felépítése is galádság. Mindig émelyítôen elôbbre járunk.

Hogy megmenthetô-e még az orgonasípos, harangos, Rajnába, Dunába fûzfát 
ugrató Európa, kérdéses. De talán mi megpróbálhatjuk, akik emlékszünk még 
rá, milyen is volt. Európa nem egy földrész csupán, hanem e küszködô embe-
riség, e drága bolygó hajnalának és alkonyának rejtelme. Lehet, hogy az idô 
mostanában felénk mozdulna. Merre vagyunk is mi? Nagyon viszonylagos. Az 
égtájaknak a ragyogása az idôben változó. Mégis, felénk mozdul az idô. De mit 
szól ehhez a nap, a lombhullás, és a tengerár?

Szerencsés Károly  
(Magyar Hírlap)



 2017. május 25.                                         MAGYAR ÉLET                                                          13. oldal   

SPORT
IDEGTÉPÔ GYÔRI 

BL-GYÔZELEM
Két tökéletesen ellentétes mérkôzést 

nyert meg a Gyôri Audi ETO a nôi ké-
zilabda Bajnokok Ligája Final Four-
ban. A Gyôr megmutatta az erényeit: 
tud önfeledten szórakoztatni, de akkor 
sem jön zavarba, ha küzdeni kell a 
végsôkig, mint a döntôben a Vardar 
Szkopje ellen.

ként viselkedett, és ez volt a kulcs. Az 
egók gyakran túlburjánzanak a kézi-
labdában, de az ETO példát mutatott, 
hogyan kell kezelni ezt a helyzetet. 
Pontosabban: hogyan nem kell kezelni, 
mert szó sem volt egókról, egy csa-

Bucurestit, a román Prosport szaklap 
szerint az egyik idôkérésnél Per Jo-
hansson edzô szó szerint ezt kérdezte a 
csapatától: „Hívhatom a sofôrt? 
Tényleg haza akartok menni?” Tíz 
góllal vezetett ekkor a Vardar, a végén 

„Rohannom kell a jégbe” – mentette 
ki magát szombat este Görbicz Anita. 
A rohanás erôs túlzás, „Görbe” cen-
timéterenként haladt a jeges fürdô fe-
lé, miután 9 gólt dobott a Buducsnoszt 
Podgorica elleni BL-elôdöntôben, 
naná, hogy feltartóztatták az újságírók. 
A gyôri csapatkapitány maga tett ar-
ról, hogy tyúklépésben haladjon re-
generálódni: a Buducsnoszt ellen fel-
villantotta a repertoárját a telt házas 
Papp László Sportarénában.

Nem csak a bravúros gyôri fortélyok-
tól káprázott a szemünk. Ambros 
Martín hölgykoszorúja elvégezte a 
„piszkos munkát”, olyan egységben 
darálta le az elôdöntôt, mint legutóbb 
ôsszel a címvédô Bucuresti ellen.

„Nálam a gyôri Yvette Broch a világ 
egyik legjobb védôjátékosa. Fenome-
nálisan játszott, az egész Gyôr csapat-

patot láttunk a Buducsnoszt ellen!” – 
áradozott Kim Rasmussen, a magyar 
válogatott dán szövetségi kapitánya.

A két átlövô, Cristina Neagu és Ka-
tarina Bulatovics úgy-ahogy megszór-
ta magát, de a montenegróiaknál nem 
volt kapusteljesítmény, szélsôjáték 
még annyira sem, a beállót pedig 
mintha nem is láttuk volna a sport-
arénában. A tavalyi 21-20-as, kínkeser-
vesen kiizzadt gyôzelem után olyan-
nyira sima volt az ETO gyôzelme, 
hogy az utolsó percekben Hudák 
Anettet is pályára vezényelte Ambros 
Martín, aki jobbára gálameccseken 
fér be a Gyôrbe. Meggyôzô, 26-20-as 
gyôri siker lett a vége, és csak azért 
aggódtunk, hogy lehet-e két nap alatt 
kétszer csúcsformában játszani.

A másik ágon némileg váratlanul a 
macedón Vardar kiütötte a címvédô 

Forbes: Hosszú Katinka a legértékesebb sportolónk
A tavaly három olimpiai aranyérmet szerzett Hosszú Katinka úszó lett ismét a 

legértékesebb sportoló a Forbes magyar kiadása által készített listán. 
Az ötkarikás bajnoki címét Rióban megvédô kardvívó, Szilágyi Áron a második 

a sorban, akit a magazin az egyik legjobban eladható férfi sportolónak tart. 
Ehhez szerénysége, intelligenciája és megnyerô külseje is hozzájárul sport-
sikerei mellett - véli a Forbes.  

A harmadik helyre a 2016-os játékokon Hosszú Katinkához hasonlóan 
háromszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta került, a kajakossal kapcsolatban 
az újság megemlíti, hogy az állami gyôzelmi prémiumot illetôen ô kereste eddig 
a legtöbbet olimpiai szerepléseivel, 169 millió forintot.

A rangsorban helyet kapott a Veszprém kézilabdázója, Nagy László (4.), illetve 
a két úszó, Gyurta Dániel (5.) és Cseh László (6.) is. A viszonylag sikeres Európa-
bajnoki szereplés ellenére a legjobb helyezést elérô labdarúgó, Dzsudzsák 
Balázs csak nyolcadik lett.

A legmagasabban jegyzett magyar teniszezô, Babos Tímea már több mint há-
rommillió dollárt ütögetett össze, s 13. a Forbes listáján.

A 25-ös rangsorban mindössze egy téli sportot ûzô sportoló neve olvasható, Liu 
Shaolin Sándor világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó 24. a listán.

A szerkesztôség 60 sportoló tavalyi eredményeit pontozta összesen kilenc 
sportágban. A válogatott és a kluberedményeket számították be (csak a dobogós 
helyezéseket), az összpontszámot sportáganként súlyozták. Utóbbi két té-
nyezôtôl függött: milyen gyakran rendeznek világversenyt válogatott szinten 
az adott sportágban, illetve a nemzetközi adatok alapján egy-egy sportág 
mennyi pénzt mozgat meg. Az így kapott, 36 sportoló nevét tartalmazó listát 
megosztották hét nagy hirdetôvel és egy ügynökséggel, arra kérték ôket, 
jelöljék meg, egy márkaismertséget célzó kampányban mennyi pénzt áldoz-
nának egy-egy sportolóra. A hirdetôi véleményekbôl és a sporteredményekbôl 
(50-50 százalék) állt össze a végsô pontszám.

csak öt lett köztük, így az ETO a 
korábbi gyôri Jovanka Radicseviccsel 
és Andrea Lekiccsel megerôsített 
Vardarral találkozott a döntôben.

A jeles eseményre Budapestre érke-
zett Victor Tomas, a Barcelona 
klasszisa. Az alacsony szélsô szépen 
kifütyültette magát: nem átallotta azt 
mondani, hogy a Vardar a döntô esé-
lyese. Kim Rasmussen ellenpontozta 
az ôszinte katalánt. „Hajrá, Gyôr! 
Hajrá, magyarok!” – hangolt a magyar 
nôk dán kapitánya. És a dán energia 
célba ért! Az ETO nem tett mást, csak 
megismételte a szombaton mutatott 
tökéletes védekezést, egy félidô alatt 
12 gólon tartotta a Vardart – a mihez-
tartás végett: a macedónok az elôdön-
tôben 21-et szórtak a Bucurestinek. 
Görbicz a szélrôl varázsolt, olykor 
lehetetlen helyzetekbôl lôtt gólokat, 
Kari Alvik Grimsbö remekül védett, a 
BL-gólkirály Andrea Penezic 3 gólig 
jutott 30 perc alatt (a sorozatban pedig 
98-ig). A folytatás nehezebbre sike-
redett: „megállt a támadójáték”, fárad-
ni kezdett az ETO.

Nyolc perccel a vége elôtt a zsinórban 
négy gólt szerzett beálló, Anja Althaus 
révén a Vardar kiegyenlített, 53 má-
sodperccel a vége elôtt, döntetlen ál-
lásnál, emberelônyben idôt kért Amb-
ros Martín, de egy rontott támadás 
végén azért kellett izgulni, nehogy a 
Vardar nyerje meg a meccset. Nem 
nyerte, 26-26 lett a vége.

Hosszabbítás következett, ahogy ta-
valy a Bucuresti ellen, és persze 
lélekölô izgalmak. 

A Gyôr már három góllal is vezetett, 
de az ellenfél továbbra is szívósan 
küzdött, és megint felzárkózott. Végül 
egyet megôrzött az elônybôl a magyar 
bajnok, mert az utolsó háromnegyed 
percet taktikusan játszva a szkopjei 
kapu elôtt tudta tölteni. Tehát 31-30-ra 
gyôzött a Gyôri Audi ETO, és ezzel 
megnyerte története harmadik BL-
trófeáját. 

Jó mulatság, nôi munka volt!

OTP Bank Liga, 26. forduló:
Paks–Ferencváros 3-1, 
Paks–Ferencváros. Önmagában is iz-

galmas mérkôzés. Nem élcelôdünk a 
fôvárosi zöld-fehéreken, elegendô a 
két csapat elôzô két találkozójának 
eredményét idemásolni a 2016–2017-
es idénybôl: Paks–FTC 0-0, FTC–Paks 
1-2. Ha hozzátesszük, hogy Kassai 
Viktor a játékvezetô, akkor egyenesen 
pikáns e mérkôzés. Emlékezetes, hogy 
– különösen a Vasas elleni, novemberi 
meccsen hozott – vitatott ítéletei miatt 
a Fradi szerette volna úgymond 
„lekérni” magát Kassai Viktortól.

A Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) jelenlegi szabályzata nem ad 
lehetôséget erre a korábbi gyakorlatra, 
de kétségtelen tény, a külföldön leg-
többet foglalkoztatott magyar bíró 
azóta nem fújt az FTC-nek. Egészen 
mostanáig. A játékvezetôi testület 
tehát bekeményített – nyilván az 
MLSZ, sôt egyenesen a szövetség 
elnökének támogatását élvezve.

Csányi Sándor a minap ugyanis 
interjút adott az M4-nek, amelyben 
erôs szavakkal bírálta a Ferencvárost. 
Elôször csak általánosan így fogal-
mazott: „Ha súlyos megnyilvánulások 
hangzanak el a klubvezetôk vagy az 
edzôk részérôl, konkrétan ha azzal 
gyanúsítják meg a bírókat vagy az 
MLSZ-t, hogy csalnak, hogy ne legyen 
az adott klub bajnok, az elfogad-
hatatlan.

Elfogadhatatlan az is, hogy egy nagy 
klub – amelyhez ez nem méltó –, mert 
pillanatnyilag nem szereti a játék-
vezetôket, nem biztosítja nekik a 
feltételeket az öltözôben.” Késôbb ki-
mondta: „A Ferencvárossal van most 
ilyen vitánk.” És ezzel párhuzamosan 
az MLSZ Kassait küldte Paksra a 
Fradinak… Nem rajta múlt. 

Gyirmót–Videoton 0-1, 
Mezôkövesd–DVSC 2-1, 
MTK–Haladás 0-0.

OTP Bank Liga, 27. forduló:
Újpest–Gyimrót 2-2
Videoton–Mezôkövesd 1-1
Honvéd–Paks 2-0
Haladás–Diósgyôr 2-0
Debrecen–MTK  0-0
FTC–Vasas 1-2

OTP Bank Liga 28. forduló.
Debrecen–Haladás 4-2, 
 MTK–Videoton 1-1, 
Mezôkövesd–Újpest 1-3, 
Gyirmót–FTC 2-3, 
Paks–Diósgyôr 0-1,
Vasas–Honvéd 1-0

OTP Bank Liga 29. forduló.
Videoton -Debrecen  3-2 
Ferencváros-Mezôkövesd  3-1
Újpest -MTK  1-2
DiósgyôrVasas 2-1
Haladás-Paksi FC 2-0
Honvéd-Gyirmót  1-0
 A gyirmótiak sorsa azonban ezzel a 

vereséggel megpecsételôdött, ôk a 
hátralévô mérkôzések eredményétôl 
függetlenül a másodosztályban szere-
pelnek a következô szezonban.

OTP Bank Liga 30. forduló
A címvédô Ferencváros nyerte az Új 

Hidegkuti Nándor Stadion elsô 
örökrangadóját, miután 3-1-re legyôzte 
az MTK csapatát. 

 A két együttesnek ez volt a 212. 
egymás elleni mérkôzése a bajnok-
ságban: 48 döntetlen mellett 86. alka-
lommal nyertek a zöld-fehérek, az 
MTK pedig 78 sikernél jár.

Az FTC ezt megelôzôen 2015 
augusztusában gyôzte le az MTK-t, 
amelynek vendégeként legutóbb 2011 
áprilisában tudott nyerni bajnoki 
találkozón. Thomas Doll, a 
Ferencváros vezetôedzôje a jelenlegi 
NB I-es csapatok közül eddig csak az 
MTK otthonában nem vezette még 
gyôzelemre csapatát, de most ez a 
sorozat is megszakadt.

A mérkôzés hivatalos nézôszáma – 
4368 fô – rekordnak számít a kék-
fehérek új létesítményében.

MTK -FTC 1-3 
Videoton-  Haladás 2-0 (1-0)
Mezôkövesd - Honvéd 1-5 (1-0)
Gyirmót-Diósgyôr 1-1 (0-1)
Vasas-Paks 0-3 (0-1)
Debreceni-Újpest  1-0 (0-0)

OTP Bank Liga, 31. forduló:
Honvéd-MTK 2-1 )
Diósgyôr-Mezôkövesd  2-2
FTC-Debrecen 0-0
Paksi-Gyirmót 3-0 
Haladás-Vasas 2-2 
Újpest-Videoton 0-3 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Békaemberek, 2. 
Veronáé, 3. A Vígszínház elôtt, 4. 
felfújt bogyótermésnek, 5. Olaszor-
szágban, 6. Örmény, 7. Csiga, 8. Mon-
gólia fôvárosáé, Ulanbatoré, 9. A nagy 
kudu, 10. Bokassa, a Közép-Afrikai 
Császárság uralkodója, aki 1976-tól 
1979-ig uralkodott.

E heti kérdéseink:

1. Mibôl készül valójában az olimpiai 

aranyérem?

2. Melyik ázsiai országban folyik a 

bagmati folyó?

3. Melyik ország labdarúgócsapata a 

Boca Juniors?

4. Mi volt Augustus császár eredeti 

neve?

5. Hogy hívják a Louvre fantomját az 

emlékezetes filmsorozatban?

6. Melyik Európai nagyhatalom ural-

ma alatt állt Korfu 1815-tôl 1864-ig ?

7. Melyik nôi név magyar jelentése> 

bölcsesség?

8. Mit jelent Betlehem városának 

neve?

9. Melyik magyar város latin neve 

volt> Brigetio?

10. Milyen színû a domonkos rendi 

szerzetesek csuhája?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Így is lehet örömet szerezni
Egy ötvenes, õszülõ férfi, karján egy 

szép fiatal nõvel, sétált be pénteken 
este egy ékszerboltba. Azt mondta az 
ékszerésznek, hogy egy különleges 
gyûrût szeretne a barátnõje számára. 

Az ékszerész végigtekintett az áru-
készletén és egy 5.000 dolláros gyû-
rûvel tért vissza. Az idõs férfi azt 
mondta, „Ön nem értett meg, egészen 
különleges dologra gondoltam.”

Erre a kijelentésére, az ékszerész a 
különleges árukészletéhez ment és 
egy újabb gyûrûvel állt elõ.

„Ez egy káprázatos gyûrû, potom 
40.000 dollárért,” mondta az éksze-
rész.

A fiatal hölgy szemei felcsillantak, s 
izgalmában egész testében remegni   
kezdett. Ezt látván, az ötvenes õszülõ 
férfi azt mondta, „Ezt szeretnénk.”

Az ékszerész a fizetés módja után 
való érdeklõdésére, az ötvenes õszülõ 
férfi azt válaszolta, hogy csekkel fizet.

„Tudom, hogy ön biztos szeretne len-
ni benne, hogy a csekkemnek van fe-
dezete, ezért megírom most, és ön 
hétfõn felhívhatja a bankot, hogy el-
lenõrizze, majd hétfõn délután beug-
rok a gyûrûért,” mondta.

Hétfõn reggel, egy nagyon lehangolt 
ékszerész telefonált az ötvenes õszülõ 
férfinak.

„Uram azon a számlán nincs pénz.”
„Tudom,” felelte az ötvenes õszülõ 

férfi, „De el tudja képzelni micsoda 
csodálatos hétvégém volt ? “

* * *
A skót ötödször lesz apa. A barátja 

megkérdezi:
--- Te olyan takarékos ember vagy. 

Hogy vállalhattok még egy gyereket?
--- Tudod, az elôzô váratlanul korán 

lett szobatiszta, és maradt még négy 
pelenkája...

* * *
Rajzóra van az iskolában, kérdi a 

tanár:
--- Móricka te mit rajzoltál?
--- Egy tehenet ami a mezôn legel.
--- Na de Móricka, teljesen üres a 

papírod, hol van itt a tehén?
--- Az elôbb mondtam: elment a me-

zôre legelni!
* * *

--- Pistike, mondj egy tagadó mon-
datot!

--- A Gyuri megette az uzsonnámat.
--- De hát hol van ebben a tagadás?
--- A Gyuri tagadja.

Egyperces tudományTáplálékpiramis: a 
kiegyensúlyozott étrend

(Folytatás!)
Az étrendnek a táplálékpiramis alap-

ján történô összeállítása következtében 
arányában nô az összetett szénhidrátok 
bevitele, viszont csökken a zsiradékoké 
különösen a telített zsírsavaké és a 
cukoré. Ezekkel az egyszerû módosí-
tásokkal csökkenthetô a szívbetegsé-
gek, a cukorbetegség, és egyes daga-
natos betegségek kockázata.
Gyakorlati alkalmazás
Az irányelvek megvalósítása a gya-

korlatban sokkal könnyebb, mint 
amilyennek elsô pillantásra tûnhet. A 
javasolt egyensúlyt nem szükséges 
minden étkezésnél vagy mindennap 
betartani, elég, ha az étrendünk egy-
két hét átlagában kiegyensúlyozott.

Ha készételrôl van szó, a táplálék-
piramisban elfoglalt helyét a fontosabb 
összetevôi határozzák meg. A pizza 
alapja például kenyértésztából van, 
ezért az összetett szénhidrátok közé 
tartozik, de a tetejére kerülô sonka, 
sajt, vagy paradicsom, már hús, tejter-
mék illetve zöldség. A kiegyensúlyo-
zatlan étrend az alapvetô élelmiszer-
csoportok helyes arányainak 
betartásával könnyen egészségessé 
tehetô.

A készételek zömének például gyen-
ge pontja, hogy nem tartalmaz zöld-
séget és gyümölcsöt. Ha valamilyen 
vegyes salátát (pl. borsót, sárgarépát, 
brokkolit, paradicsomot) eszünk hoz-
zájuk, utánuk pedig gyümölcsöt, akkor 
étkezésünk alkotórészeit egyensúlyba 
hozhatjuk. A vitamin- és ásványianyag-
készítmények nem helyettesíthetik a 
zöldségeket és a gyümölcsöket, illetve 
a helyes táplálkozást!

Akkor is táplálkozhatunk hiányosan, 
ha rengeteget eszünk, és nem csak a 
túlzásba vitt evés, hanem a táplálkozás 
helyes arányainak be nem tartása is 
elhízáshoz vezethet, ami növeli a ma-
gas vérnyomás, a koszorúér-betegség, 

bejárattól jobbra volt a tüzelôhely, az 
azzal átellenes sarokban az ülôgödör, 
amelynek peremén ültek a család-
tagok. A gödör belsejében a földbe 
vert gerendákon állt az asztal, amin 
étkeztek. A másik két sarokban voltak 
a fekvôhelyek, ezek szintén földbe 
vert karókon álltak.

A sátor tetejének közepén lévô nyílá-
son szállt ki a füst.

A honfoglalás után ôseink letele-
pedtek, és létrejöttek az elsô falvak. A 
parasztházak elrendezése praktikus 
okokból az ôsi hagyományt követte, 
ugyanolyan volt, mint a sátraké.

A nádtetôs vagy szalmatetôs házakból 
a füst a tetô hézagain át távozott.

Késôbb az ajtó fölé egy lyukat vájtak, 
és abba egy kürtôt helyeztek, idôvel 
pedig –-- amikor a konyha és a lakó-
szoba elkülönült –-- ebbôl alakult ki a 
kémény.

A konyha fedele kúp alakú, sárral be-
vont deszka vagy sövény volt, ennek 
végén állt a kémény kürtôje, ami a 
füst egy részét elvonta, de a többi a 
konyhában maradt.

Magyarországon a kéményseprô 
mesterség a középkor vége felé ter-
jedt el, amikor az építkezés módja 
megváltozott, és megjelentek a téglá-
ból épített kémények. A középkor elôtt 
a magyarok nomád életformát éltek, 
és a vályogviskók kürtôs kéményeit 
nem kellett tisztogatni.

A kéménytisztítás tudományát az 
olasz (korabeli kifejezéssel: talján) ké-
ményseprôk adták át a magyaroknak.

Az elsôk kéményseprôk Itáliából ér-
keztek hazánkba, a kéményseprés pe-
dig gyorsan megbecsült és tisztes 
szakma lett.

A régi világban a kéményseprô szí-
veslátásban részesült, családi barát-
nak számított, aki járta a falvakat, 
beszélgetett, és akit kikérdeztek: hol 
mi újság van, hozta-vitte a híreket, 
derût hagyva maga után.

Régebben például a pozsonyi polgá-
rok még a lakás, padlás kulcsát is 
rábízták, ha éppen nem tartózkodtak 
otthon kéményseprés idején.

A kéményseprônek napjainkban is 
igen fontos a feladata, megvéd a tûztôl, 
és ezzel életet ment, a tûzveszélyt oko-
zó hibákat pedig elhárítja.

Nagyon fontos, hogy a kémény min-
dig tiszta legyen, mivel a kémény 
vezeti el az égéstermékeket, amelyek 
ha visszaáramlanak, füstmérgezést, 
sôt rosszabb esetben halált is okozhat-
nak.

(Mivel a szén-monoxid színtelen, 
szagtalan gáz, nem is érzékeljük je-
lenlétét, ezért okozhat könnyen halált.) 
Amelyik házhoz kéményseprô jár, ott 
tehát ilyen probléma nem lehet.

* * *
Meghal a Dalai láma, és felkerül a 

Mennyországba. Isten személyesen 
megy érte a kapuhoz, beinvitálja. 
Miközben ülnek a felhôkön, Isten 
megkérdezi tôle:

--- Nem vagy éhes, barátom?
--- De igen, Uram, szívesen harapnék 

valamit.
Isten kinyit egy konzervet, odaadja a 

Dalai lámának. Az, miközben eszegeti 
a konzervet lenéz a Pokol irányába, és 
azt látja, hogy a Pokolba került elkár-
hozott lelkek sült húst, kaviárt, lazacot 
esznek.

Másnap Isten ismét megkérdezi, 
nem éhes-e? A Dalai láma ismét igen-
lôen válaszol, erre megint kap egy 
konzervet. A Pokolban ezúttal langusz-
ta, steak és pezsgô a menü.

Amikor harmadnap ugyanez játszó-
dik le, a Dalai láma nem bírja tovább, 
és megkérdi:

--- Uram, hogy van az, hogy én, aki 
mindig alázatosan éltem, soha nem 
vétkeztem, mindig csak konzervet ka-
pok, míg a Pokolba kerültek fejedelmi 
lakomákat kapnak?

Erre Isten fejcsóválva:
--- Tudod, itt fent kettônkért nem 

érdemes szakácsot tartani...
* * *

Bírósági tárgyaláson kérdi a bíró a 
vádlottat:

--- És mondja, miért lôtte le a felesé-
gét egy nyílvesszôvel?

--- Mert nem akartam a gyerekeket 
felébreszteni.

* * *
Élt egy férfi a feleségével. A férfi 

alkoholista volt. Minden nap hazafelé 
menet bement a kocsmába és rend-
szerint berúgott. Egy nap, mint min-
den nap bement a kocsmába inni. 
Másnap ugyan így bement. Har-
madnap szintén berúgott, de mikor 
hazaért a felesége ezt mondta:

--- Figyelj ide drágám! Ha holnap is 
elmész a kocsma mellett, mielôtt 
bemennél, mond el a Miatyánkot, és 
akkor nem fogsz bemenni.

Másnap a kocsma elôtt megállt és 
elkezdi mondani a Miatyánkot.

--- Miatyánk, ki vagy a mennyekbe... 
Menjek be? 

--- Akkor bemegyek.
* * *

a cukorbetegség és az ízületi panaszok 
kockázatát. Magyarországon a kelleté-
nél jóval több telített zsírsavat és cuk-
rot, ugyanakkor kevesebb rostot és 
keményítôt fogyasztanak az emberek, 
így a fenti betegségek gyakorisága 
egyáltalán nem meglepô.
A szabályok nem mindenkire vo-

natkoznak!
A kiegyensúlyozott étrend a legtöbb 

ember számára hasznos és követhetô, 
vegetáriánusoknak és túlsúlyosaknak 
egyaránt, mégsem ajánlható minden-
kinek. 

A különleges étrenden, diétán élôk, 
valamint az orvosi ellenôrzés alatt ál-
lók kérjék ki orvosuk tanácsát, hogy a 
kiegyensúlyozott étrend az ô esetük-
ben alkalmazható-e. (A legtöbb, orvos 
által elôírt diéta alapja a kiegyensúlyo-
zott étrend.)

Tudja-e, miért hoz 
szerencsét a 

kéményseprô?
A tûz az ôsidôktôl kezdve meghatá-

rozó szerepet játszott valamennyi kul-
túrában. Babonás tisztelet övezte az 
élet forrásának tekintett tüzet, amely 
azonban nemcsak meleget és ételt 
adott, hanem, ha elszabadult, tömeg-
katasztrófákat okozott. A középkori 
városiasodással együtt jött létre egy 
új és köztiszteletben álló mesterség, a 
kéményseprôk hivatása.
A kéményseprôkhöz több babona 

is kapcsolódik.
A legnépszerûbb például, hogy ké-

ményseprôvel találkozni szerencsét 
jelent, különösen újév reggelén.

Sok helyütt az a szokás, hogy ilyenkor 
meg kell fogni a gombunkat –-- van, 
ahol a ruha harmadik gombját --–, és 
azt mondani: „Kéményseprôt látok, 
szerencsét találok.”

Ha a seprûjébôl sikerül elcsenni egy 
szálat, és azt magunknál tartjuk, az 
biztos szerencsét jelent, és azt, hogy 
teljesül a kívánságunk.

Más változat szerint meg kell fogni a 
gombunkat, és addig el nem ereszteni, 
amíg törött üveget nem látunk. Szil-
veszterkor, újév napján megjelennek 
a kéményseprôt ábrázoló dekorációk, 
szerencsetárgyak, képeslapok.

A tûznek mindig fontos szerepe volt 
az emberek életében, a családi tûzhely 
és a meleg szimbóluma, amely a fôtt 
ételt, az otthont, az életet, a sötétben 
pedig a világosságot jelentette.
Az ókori rómaiak hite szerint a 

család védôszelleme a tûzben la-
kott.

A Vesta-papnôk feladata volt a tûz 
ôrzése, és ha ezt elmulasztották, kor-
bácsolás járt érte.

A sztyeppei népek úgy tartották, a 
sámán a sátor füstnyílásán át közle-
kedik a szellemekkel.

Az európai hagyomány szerint a 
kéményen át közlekedik a Mikulás 
vagy a karácsonyapó. Ez a hagyomány 
is hozzájárult ahhoz a képhez, hogy a 
kéményseprô olyan, mint egy jó szel-
lem.

A tûz azonban bajt is okozhat: a fából 
készült vagy zsúpfedeles, nádfedeles 
házak könnyen lángra lobbanhatnak.

Ezért, aki megóv ettôl, és a kéményt 
rendben tartja, az fontos személynek 
számít.

A nomád állattartó magyarok sátrak-
ban éltek. A sátor egyetlen helyiségbôl 
állott, amely a földbe volt mélyítve. A 



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
Csodagyerek
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

sorozat  A sorozat záró epi-
zódja az Ibériai félsziget  
ôshonos lovával, a sorraia és 
a garrano lóval, miranda 
szamárral foglalkozik. 
09:15 Világ
09:40 Summa
10:00 Önkéntesek
10:30Azutódokreménysége
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Jutalomutazás (1974) 
Magyar játékfilm  Forgó 

Anna járási úttörôtitkár 
váratlanul azt a megtisztelô 
értesítést kapja, hogy ang-
liai jutalomutazásra jelöl-
hetnek egy úttörôt. Elkez-
dôdik a feltételeknek meg-
felelô (13-14 éves, jótanuló, 
fizikai dolgozó szülôk gyer-
meke, valamilyen hangsze-
ren játszani tudó) jelölt ke-
resése. Egy falusi iskola 
végre kellô ünnepélyes-
séggel elôállítja Balogh 
Tibit, aki ítéletük szerint 
többé-kevésbé megfelel a 
feltételeknek.
12:50 V4 Híradó
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Nagyvázsony A Kab-hegy 

aljában fekvô  jól ismert ki-
rándulóhely minden törté-
nelmi múltunk iránt fogé-
kony túrázó számára. Finom 
ételek!
  14:15 Öt kontinens
14:45 Itthon vagy! 
15:05 Roma Magazin 
15:35 Domovina 
16:05 Az én Afrikám - 

SáfrányJózsef filmsorozata  
  Dar es Salaam, Zanzibar
16:25 Szenes Iván írta    

Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2012)
Kalota-havas - Felszeg 

Vigyázója hétrôl-hétre ba-
kancsot húz és nekiindul, 
hogy keresztül-kasul beba-
rangolja a Kárpát-medence 
varázslatos tájait 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

  Budapest Bábszínház
 Korszakalkotó elôadások, 

legendás bábtervezôk
21:00 HÍRADÓ
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája
00:30 Tengerek világa A 

császárhal birodalma
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta (
02:15 Jutalomutazás (1974)
Magyar játékfilm
03:40 P’amende  Hátszél 

nélkül... Riportfilm Magyar-
ország egyik leghátrányo-
sabb településérôl, 
04:05 Hogy volt?!

  Budapest Bábszínház
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. május 25. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Május 29. hétfô Május 30. kedd Május 31.  szerda

Június 1.  csütörtök

Június 2. péntek Június 3.  szombat Június 4.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2012)Kalo-

tahavas - Felszeg Vigyázója
07:35 Ridikül    Illatok
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon 
09:45 Magyar gazda
10:05 Evangélikus magazin
10:30Evangélikusifj.mûsor
10:40 Reformátusifj.mûsor
10:50 Úton-útfélen
11:00 Reformáció hétrôl 

hétre
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Zojka szalonja (1986)
Magyar tévéjáték  Zoja 

Gyenyiszovna a huszadik 
század húszas éveinek 
Moszkvájában varrodát 
nyit, hogy talpon marad-
hasson a történelem változó 
díszletei közepette is. 
Béres Ilona a címszerepben 
lehengerlô és érzéki Zoja, 
unokaöccsét, a tehetséges, 
minden körülmények között 
talpraesett gazember Ame-
tyisztovot alakító Haumann 
Péter pedig egyszerûen 
brillírozik a szerepben, nem 
beszélve a Rudolf Péter 
alakította kínai bajkeverô 
szerepérôl.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (1998)
Szent István (1000-1038)
Mostani részben Szent Ist-

ván, a valaha élt egyik leg-
nagyobb magyar állam-férfi   
14:00 Térkép
14:30 Életkor
14:50 Srpski ekran Szerb 

nyelvû nemzetiségi magazin
15:20 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi   

15:50 Útravaló 
16:05 Szenes Iván írta 
17:00 Teremtô gondolat 

szobrai - Melocco Miklós 
mûvészete (2017)  Rend-
kívüli felkészültségérôl és 
egész munkásságáról.
  18:00 Szent István mise
Közvetítés a Szent Jobb 
felmagasztalásának ünne-
pén, Budapestrôl, a Szent 
István Bazilikából. 
19:25 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 A L´art pour l´art 

társulat új mûsora (2011) 
 Zigóta és a többiek...
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül
Leszármazottak
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Tengerek világa A 

mai adásban a napfényes 
Floridában kalandozunk. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Zojka szalonja (1986) 
Magyar tévéjáték
   03:45 Nyitott stúdió 

(1996)   Zurgó együttes
04:05 POÉN PÉNTEK - A 

L´art pour l´art társulat új 
mûsora (2011) 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Hazajáró (2012)
Selmeci-hegység - Az 

aranygyík földje
07:35 Ridikül
Fenntartani a lángot
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Magyar Krónika
09:25 Médiaklikk
09:45 Útravaló 
10:00 Az én ’56-om (2016) 
Dr. Jeszenszky Sándor
10:05 A sokszínû vallás
10:20Kérdések a Bibliában
10:35 Így szól az Úr!
10:40 Kereszt-Tények
10:50 Reformáció hétrôl 

hétre
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Az elsôszülött (1973
Magyar tévéjáték  Buszigin 

és Szilvin lekési az utolsó 
helyi érdekû vonatot. Fûtött 
helyre vágynak, ezért ide-
gen lakásba kopogtatnak 
be, ahol Buszigin (Lukács 
Sándor) a házigazda Szera-
fimov (Feleki Kamill) fiá-
nak adja ki magát, aki 
emlékeiben kutatva elhiszi, 
de valójában inkább el akar-
ja hinni, hogy van egy ôt 
keresô, iránta érdeklôdô el-
sôszülött fia. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om (2016)
Baranyi László
13:50 Az én ’56-om (2016)
Csebi Pogány Péter
14:05 Magyar Krónika 
14:35 Család és otthon 
15:00 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

15:30 Alpok-Duna-Adria 
16:00 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata    
Kisiju, Mafia aki szigetére 
akar látogatni, annak itt kell 
hajót találnia, lehetôleg, ne 
a Titanic nevût.
16:25 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012) 
Verseci-hegység - és a De-

libláti-homokpuszták népe,    
19:00 Kívánságkosár - válo-
gatás
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert Hatodik éve került 
megrendezésre a Szenes 
Iván emlékkoncert.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül
Ember embernek farkasa
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:25 Tengerek világa 

(2010)   Bali 1. rész
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta

  02:20 Az elsôszülött (1973)   
  04:05      Szenes Iván emlék-
koncert 2016  
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2012)
Verseci-hegység - és a 

Delibláti-homokpuszták 
népe
07:35 Ridikül
Ember embernek farkasa
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:25 Iskolapad
09:50 Élô egyház
10:10 Isten kezében
10:40 Katolikus krónika
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A hallgatag hölgy 

(1983)  Magyar tévéjáték
Ben Jonson komédiája a 

társadalmi fonákságokat 
fedi fel, kifigurázza a lon-
doni „jó társaság” hölgyeit 
és urait, akikkel, mint ud-
vari költô ismeretségbe ke-
rült. A férfiak ostoba és 
gyáva kardcsörtetôk, a nôk 
szenvelgô széplelkek – a 
pletykálkodás, és az intrika, 
valamint a pénz mozgatja a 
társaság tagjait. Morose 
rigolyás, öreg, gonoszkodó 
nagybácsi, aki elhatározza, 
hogy keres egy asszonyt és 
feleségül veszi, nehogy uno-
kaöccse örökölje vagyonát. 
Cobuck, a fiatal unokatest-
vér azonban egyik barátját 
kéri meg, öltözzön nônek és 
viselkedjen úgy, hogy 
Morose elvegye feleségül.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
14:40 Esély
15:05 Életkerék
15:30 Öt kontinens
16:05 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata  
Kôrösi Csoma Sándor nyo-
mában 1984-ben születésé-
nek 200. évfordulója alkal-
mából öt fiatal elindult  
Kôrösi Csoma Sándor 
nyomába
16:25 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát
18:25 Hazajáró (2012)
Alacsony-Tátra - A gyöm-

bér csoport téli gyönyörei
Magyar szolgáltató mûsor 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Virtuózok 2017 
 Finálé 
21:50 Van képünk hozzá 

(2011)A Magyar Rádió máig 
egyik legrégebbi produk-
ciója a Rádiókabaré 
22:45 Ridikül 
23:40 Kulturális Híradó 
00:10MindenkiAkadémiája
00:35 Világörökség Portu-

gáliában (2008) 
Angra do Heroísmo
 00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 A hallgatag hölgy 

(1983) Magyar tévéjáték
 Az unokatestvér végül a 

vagyon fejében megteszi 
ezt a szívességet, elválik.
03:40 Nyitott stúdió (1995) 
-Huzella Péter dalai
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:40 Kulturális Híradó
07:10 Hazajáró (2012)
Alacsony-Tátra
07:45 Nótahangverseny 

(1997)  mai adásában Lovass 
Lajos, Farkas Rozika és 
Takács Béla 
08:10 Világörökség Portu-

gáliában (2008)Az Alcobaca-
i kolostor
08:40 Német nyelvû hírek
08:45 Kínai nyelvû hírek
08:50 Orosz nyelvû hírek
09:05 Unió28
09:30 Itthon vagy!
09:50 Szerelmes földrajz 
Sáfár Orsolya operaénekes 

mondja a Szerelmes föld-
rajz bevezetôjében:„Azokat 
a dunántúli helyszíneket 
szeretném felkeresni, ame-
lyek nagy jelentôséggel bír-
tak életem elsô húsz évében.   
10:20 Rúzs és selyem
10:50 Öt kontinens 
11:15 Angol nyelvû hírek 
11:35 Menekülô ember 

(1943)Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Ajtay An-
dor, Tolnay Klári, Görbe 
János, Pataky Miklós, 
Vedres Sándor festômûvész 
megtudva, hogy sikerét 
nem a tehetségének, hanem 
a modelljéül választott ked-
vese, a kacér Marianne köz-
benjárásának köszönheti.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 A MAGYAR MÛ-

VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA a mai 
Budapest városképét meg-
határozó épületeit, mutatjuk 
14:15 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek    AHunyadiak
14:45 Hangvilla 
15:20 Hogy volt?!

 Budapest Bábszínház
16:20 Emlékmû helyett - 

Vaszi Jánoska emlékére
17:15 Család-barát 
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2016)
Nagymányok Sokszínû, 

soknemzetiségû helyen jár-
tunk.
20:00Mindenbôl egy van 

(2011)  1.Derék,2.Habroló
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 

  21:35 Csíksomlyói 
pünkösdi búcsú (2017)
 00:25 Gasztroangyal (2017)   
Barcs utazik, ahol a helyiek 
megmutatják a Dráva 
menti erdôk csodálatos 
világát.
01:20 Himnusz

  01:20 Híradó 
01:45 BÉRES ILO-

NA KÖSZÖNTÉSE 
A kôszívû ember fiai  I-II.
 Jókai Mór könyve nyomán 

készült film.
 03:00 Virtuózok 2017 
Finálé
05.00 Hírek
05:10 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Barcs Marcsi ezúttal 

Barcsra utazik, ahol a he-
lyiek megmutatják a Dráva 
menti erdôk csodálatos 
világát.
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Minden tudás
09:20 Kárpát expressz
09:45 Térkép
10:15 Angol nyelvû hírek
10:30 Virtuózok 2017
Finálé
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Jónak lenni jó - 

Visszatekintô (2017) A 
mûsor, de fôképpen az 
adakozók és az adományok 
számtalan életet változtatták
meg, amelyekért ezzel a kis-
filmmel mondunk köszönetet.
14:20 Az én ’56-om (2016)
Kiss Imre
14:25 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017) 
14:55 Rúzs és selyem
15:25 Önök kérték
16:25 TRIANON - Egy 

angol diplomata szemével 
(2016)  Sir Bryan Cartledge 
az angol királynôtôl kapta 
egyik legfontosabb kitünte-
tését. Diplomata, történész, 
nagykövet volt Magyaror-
szágon is. Sokat írt rólunk, 
magyarokról. Egyik köny-
vének címe: Trianon, egy 
angol szemével. 
17:25 Család-barát 
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal (2017)
Barcs ételét, az irdalt ha-

lászlét, sziromkalácsot süt 
az asszonyokkal, és meg-
keresi a „lant fenyôt” is.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fohász a déli végeken 

- Portréfilm Bogdán József 
papköltôrôl (2017)
 22:05 Vérzô Magyarország   
2010-ben, a trianoni béke-

diktátum 90. évfordulójára 
készült Koltay Gábor filmje,  
00:00 Hagyaték (2012)
Trianon - Feltámadásra 

várva
00:30 Hangvilla 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 BÉRES ILONA 

KÖSZÖNTÉSE (A kôszívû 
ember fiai  I-II., 1965)
 02:50 Hogy volt?!

„Balatoni filmek”
03:45 Világörökség Portu-

gáliában   A Coa völgye
 04:05 Slágertévé (2001) 

Magyar zenei mûsor
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
07:05 Hazajáró (2012)
Téli Páring kóstoló - A Zsil 

ölelésében A Kárpátok 
fenséges gerinceitôl, várro-
mokon, apró fatemplomokon 
és véráztatta harcmezôkön 
át, patinás városokig 
07:35 Ridikül
Leszármazottak
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Nagyok
Koltai Lajos 2. adás
09:25 Esély
09:50 Kék bolygó 
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:35 Új nemzedék
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában A madeirai ba-
bérlombú erdô
11:45 Aki mer, az nyer 

(1978) Magyar tévéfilm  A 
megcsalt férj, a csaló fele-
ség és a csábító egyetlen éj-
szakára összekerülnek. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda 
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok

  Koltai Lajos 2. adás
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata   
Bagamoyo, Pemba
16:25 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012) 
Selmeci-hegység - Az 

aranygyík földje
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:35 Ridikül
Fenntartani a lángot
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Tengerek világa

  Florida  folytatjuk baran-
golásunkat. Elsô állomásunk 
az 1565-ben alapított, Ame-
rika legidôsebb, európaiak 
által létrehozott városa, St. 
Augustin.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Aki mer, az nyer 

(1978) Magyar tévéfilm
A megcsalt férj, a csaló 

feleség és a csábító egyetlen 
éjszakára összekerülnek. 
Valamennyien egyszerû, 
mindennapi gondokkalküsz-
ködô emberek, groteszk és 
megható igyekezettel pró-
bálják megoldani a várat-
lanul kialakult helyzetet, 
végül nem is tudnak a szo-
kásos „háromszög históriák”      
03:25 Nyitott stúdió (1995) 
Sindhu Bhairavi
03:40 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

MAGYAR FESTMÉNYEK eladók. 

VENNÉK magyar, vagy európai 

ezüstöt – régi pénzt, karórát, zsebórát 

stb. Átveszem az Erzsébet utalványát 

is. Hívja bizalommal Ferit:

0417 113 387 – 9528 1483

Szakképzett, tapasztalt és megbízható 
szakácsot keresünk az Árpád Otthonba.

Az önéletrajzot az 
arpad@arpadagedcare.com.au 

e-mail címre várjuk. Tel: (03) 9801 0855

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

72 ÉVES ÖZVEGY FÉRFI 

VAGYOK. 

Rendezett körülmények 

között Melbourneben élek. 

Szeretnék megismerkedni 

egy 65-70 év közötti 

hölgyel, 

aki teljesen független és 

szereti a természetet.  

Tel.: 9792-0913

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
gh@grapevine.com.au

Ha jót szeretne enni – Grünerhez kell menni
füstölt csülök, csaba (erôs is), disznósajt (erôs is), 

kenômájas, hurkák, császárhús, töpörtyü, körözött, 
magyaros fözô kolbász, magyaros sütni való kolbász, 

hazai konzervek, akác méz, stb, stb

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda, Telefon/Fax: 9534-2715.

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhu-
zatot legolcsóbban a készítônél szerezheti 
be. Régi paplanját, párnáját kívánsága 
szerint újjáalakítjuk. Nagy választék im-
portált selyembrokát, damaszt, argin, 
polieszter és cotton anyagokban. Abro-
szok, törülközôk raktáron. SCHWARCZ 
PAPLAN, 458 Glenhuntly Rd., Elstern-
wick. Tel.: 9523-6616 (Melb.) 


