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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A kérdésre, hogy miért éppen Niagara Fallsban tartották az emlékezô ünnep-

séget, a miniszter hasonlattal válaszolt: „a jelenlévôk számára a Niagara zuhogó 
áradata a hitbeli megújulás mindent elsöprô erejét is jelképezte”.

Drogdobogó tetején áll 
a cannabis

A hazai kábítószer-kereseti listát a cannabis és a szintetikus drogok vezetik. 
Zacher Gábor toxikológus szerint a legnagyobb veszélyt az ismeretlen össze-
tételû szerek rejtik, ugyanakkor kevesebb figyelmet kap, hogy az alkoholizmus-
hoz köthetô krónikus betegségek milyen sok áldozatot követelnek.

Hazánkban a cannabis a legkeresettebb drogfajta. Zacher Gábor toxikológus  
elmondta: a második legnépszerûbb drogtípusnak a szintetikus szerek számíta-
nak, ráadásul minden olyan új kábítószerfajta, amelyik a schengeni határöve-
zeten belül megjelenik, huszonnégy óra alatt eljut hazánkba is. Szerencsére az 
újfajta ópiátok nem bukkantak fel nálunk, a heroin pedig visszaszorult, csök-
kent a fogyasztóinak a száma –-- mondta.A veszélyt különösen azok a szerek 
jelentik, amelyek akár két-három különbözô hatóanyagot is tartalmaznak, vagy 
amelyek összetétele ismeretlen. Egy-egy fedônév, például a biofû más-más 
anyagkeverékeket takarhat, a tiszta, szennyezetlen drog rendkívül ritka. Az 
Európai Unió drogügynökségének felmérésébôl kiderül, hogy a halálozások 
tekintetében a kontinensen a sereghajtók között vagyunk. Egymillió lakosra 3,4 
kábítószerrel kapcsolatos haláleset jut évente, ami az ország teljes lélekszámát 
nézve harminckét fôt jelent.Hazánkban létezik drogstratégia, amely a család 
szerepét emeli ki, vagyis a sikerhez jól mûködô család kell –-- mutatott rá a 
toxikológus. Hozzátette, hogy a hazai kábítószer-probléma a huszonévesek szü-
lei körében gyökerezik, hiszen nem képezte a szocializációjuk szerves részét az 
akkori droghelyzet, vagyis egyszerûen nem volt mire nemet mondaniuk .Zac-
her Gábor hangsúlyozta: amíg országosan húszezer kábítószerfüggôrôl tudunk 
–-- a fele marihuá-nafogyasztó, bô negyedük pedig intravénásszer-használó –--, 
addig az alkoholizmus kevésbé kerül elôtérbe, pedig ez sokkal nagyobb prob-
lémát jelent Magyarországon. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy nyolcszázezer súlyos alkoholfüggô van ha-
zánkban, és évente harmincezren halnak meg a szenvedélybetegséghez köthetô 
krónikus betegségekben. Ez pedig másfélszer annyi, mint amennyi kábítószer-
függôrôl tudunk.
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Június 30-án Pál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apostol, 

Bese, Emiliána, Március, Pável, Pósa 
névnapja van.
Július 1-jén Tihamér, Annamária 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Anilla, 

Anna, Annabell, Annabella, Annamari, 
Áron, Denver, Detre, Dévald, Elôd, 
Gyula, Lévi, Ninett, Ninetta, Ninon, 
Olivér, Tábita, Talita, Teobald, Teo-
balda, Tibald, Tibold névnapja van.
Július 2-án Ottó névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Jenô, Ma-

nyi, Marcián, Maréza, Mária, Mia, Mi-
ett, Mietta, Odin, Ottokár, Sarolt, Vár-
kony névnapja van.
Július 3-án Kornél, Soma névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anatol, 

Anatólia, Bernárd, Bernát, Hadúr, Hi-
ador, Karitász, Leó, Leon, Lionel, Nap-
sugár, Prudencia, Som, Tamás, Tho-
masz névnapja van.
Július 4-én Ulrik névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aggeus, 

Babett, Babetta, Berta, Betta, Betti, 
Bettina, Erzsébet, Fédra, Felda, Illés, 
Ince, Karitász, Odiló, Odó, Ódor, Pru-
dencia, Rajmond, Rajmund, Ramón, 
Szvetlána, Údó, Ulla névnapja van.
Július 5-én Emese, Sarolta név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Antal, 

Anton, Antos, Cipora, Cippóra, Cipriá-
na, Ciprienn, Cirilla, Metód, Sarolt, 
Toni, Viliam, Vilmos, Zoé, Zója név-
napja van.
Július 6-án Csaba névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Atalanta, 

Csobád, Dominika, Dominka, Ézsaiás, 
Felícia, Gyárfás, Izaiás, Járfás, Jávor, 
Jósiás, Józsiás, Mária, Metella, Milet-
ta, Morella, Nedda, Romola, Romulusz, 
Ronalda, Tamás, Tankréd, Thomasz 
névnapja van.
Július 7-én Apollónia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Apol, 

Apolka, Bandó, Bódog, Brendon, Cirill, 
Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Donátó, 
Évald, Félix, Kasztor, Kira, Kirill, Me-
tód, Nikkó, Odiló, Odó, Olinda, Vilibald 
névnapja van.
Július 8-án Ellák névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Annaliza, 

Arnolda, Csatád, Csatár, Csató, Deva, 
Edgár, Eperke, Erzsébet, Estilla, Esz-
ter, Eugén, Gellén, Iza, Izabella, Jenô, 
Karsa, Kelli, Kilény, Kilián, Kiliána, 
Liza, Periklész, Priszcilla, Szabella, Te-
réz, Tereza, Teréza, Terézia, Teri, 
Terka, Tessza, Zsóka névnapja van.
Július 9-én Lukrécia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Bereniké, 

Detre, Eleonóra, Fausztia, Fausztina, 
Félix, Gotfrid, Hajna, Koppány, Leo-
nóra, Margit, Marina, Marinella, Ma-
rinetta, Nóra, Réta, Vera, Verbéna, 
Verita, Veron, Verona, Veronika, Ve-
ronka névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. június 15-én
1 AUD = 206.30 Ft

Nincs a világ legjobbjai között 
a Soros-egyetem

A legnagyobb egyetemi rangsorok egyikén sem szerepel Soros György 
egyeteme, a CEU, pedig van négy olyan magyar felsôoktatási intézmény is, 
amely évek óta szerepel a legnívósabb QS-ranglistán --- írta a 888.hu.

Nem tartják számon a világ legjobbjai között a Soros-egyetemet, sem a 
londoni központú Quacquarelli Symonds (QS) Higher Education Ranking 2018-
as felsôoktatási világrangsorában, sem pedig a Shanghai Global Ranking listá-
ján –-- derítette ki a 888.hu. A listán az 500. hely körüli helyezését továbbra is 
tartja a Szegedi Tudományegyetem, az ELTE és a Debreceni Egyetem a 651-
700., a Corvinus pedig a 801-1000. helyen áll.

Sôt, egyetlen mérvadó egyetemei rangsorban sem található meg, még a 
Harvard Egyetem vezette Shanghai Global Ranking listán és a CWUR globális 
egyetemi rangsorán sem tüntetik fel sehol –-- írta a portál.

Az egyetlen összeállítás, ahol mégis lehet találkozni a Soros-egyetem nevé-
vel, az a Times Higher Education Learnings világranglistája ---- írta a Magyar 
Hírlap. Itt elsô helyen az Oxford Egyetem vezet, második a California Institute 
of Technology, harmadik a Stanford Egyetem áll. Ebben a rangsorban a 301–
350. helyre tették az egyesek által pótolhatatlannak nevezett külföldi finanszíro-
zású egyetemet.

A 888.hu arra is emlékeztetett, a Soros-egyetem többször is hamis adatokat 
tüntetett fel magáról: egy másik intézmény telefonszámát tüntette fel saját-
jaként és amerikai székhelyéül is egy fiktív címet adott meg.

A PestiSrácok.hu továbbá felidézte, a CEU hazudott, amikor azt közölte 
„most kapta kézhez az Oktatási Hivatal állásfoglalását”, pedig az OH ilyet nem 
adott ki. Erre a Soros-egyetemnek eszébe jutott, talán egy korábbi állásfogla-
lásról lehet szó. „Mindez csak megkoronázza azt a tényt, hogy a CEU 2004-ben, 
Soros György külön kérésére olyan törvényi elôjogokat kapott az akkori MSZP-
SZDSZ-kormánytól, amilyeneket egyetlen másik magyar egyetemnek sem 
adtak” –-- írták.

A kormány a világ valamennyi 
magyar gyermekét segítô 

programot indít
A Kanadában tartózkodó Balog Zoltán miniszter a reformáció emlékün-

nepségén mondott beszédében megerôsítette, hogy a kormány jövôre a világ 
valamennyi magyar gyermekét segítô programot indít.

Az Emberi Erôforrások Minisztériumának vezetôje kanadai látogatásának 
második napján, Niagara Fallsban részt vett a reformáció ötszázadik évforduló-
jának emlékére rendezett magyar ünnepségsorozaton. Huszonnégy lelkipásztor 
vezetésével több mint háromszáz magyar érkezett Ausztráliától az Egyesült 
Államokig és Erdélyig, a világ minden tájáról.

Balog Zoltán az MTI-t telefonon tájékoztatva elmondta, hogy a nagy találko-
zón ---- amelynek szervezését a torontói magyar közösség vállalta, a magyar 
Reformáció Emlékbizottságban az amerikai reformátusokat képviselô Vass 
Zoltán tiszteletes vezetésével ---- szabadtéri istentiszteletet tartottak, vonulás 
volt, majd beszédek hangzottak el és koncertmuzsika csendült, Kató Béla, az 
erdélyi református egyház püspöke pedig ajándékba vitt székely zászlóval 
örvendeztette meg az egybegyûlteket, akik között reformátusok, katolikusok, 
evangélikusok, baptisták egyaránt voltak.“Felemelô volt” ---- fogalmazott Balog 
Zoltán, s jelképesnek mondta, hogy a szervezôk a református ünnepséghez 
éppen a katolikus karmeliták kolostorát és vendégházát bérelték ki, a hozzá 
tartozó templommal. Itt újította meg konfirmációs fogadalmát a több mint há-
romszáz jelen lévô magyar.

Az ünnepélyes konfirmáción Balog Zoltán a kormány nevében köszönetet 
mondott minden magyar kereszténynek és lelkipásztoraiknak a magyarság és 
a hit megôrzéséért. Beszédében idézte az alkotmányt, amelynek hitvallása a 
minden magyarért vállalt felelôsséget, a kereszténység nemzetmegtartó szere-
pét, a nemzet szellemi és lelki egységét rögzíti, s amelynek alapvetése kimondja, 
hogy Magyarország felelôsséget visel a határain kívül élô magyarokért, elôse-
gíti közösségeik fennmaradását és fejlôdését, s támogatja magyarságuk meg-
ôrzésére irányuló törekvéseiket.

A tárcavezetô a konfirmáció ünnepsége után bejelentette a kormány köldök-
zsinórprogramját. Ennek lényege, hogy 2018 január elejétôl minden magyar 
édesanya, a világban bárhol is adjon életet gyermekének, egyszeri anyasági 
támogatást kap és felajánlják neki a babakötvényt, amelyhez a magyar kor-
mánytól kapott alapösszegen túl magas kamattámogatás is jár majd a gyermek 
18 éves koráig. „Magyar gyermekekrôl van szó, s ôk ugyanolyan fontosak, 
mint a Magyarországon született gyermekek” ---- fogalmazott Balog 
Zoltán.



A kárpátaljai magyarság 
számára is kiemelt jelentôségû 

a vízummentesség
A nemzetpolitikai államtitkár szerint a kárpátaljai magyarság számára is 

kiemelt a jelentôsége annak, hogy szabadon utazhatnak az Európai Unióba, és 
nagyban hozzájárul, hogy erôsödjenek a kapcsolatok az anyaországgal.

Potápi Árpád János  az MTI-nek nyilatkozva üdvözölte, hogy életbe lépett 
az EU Ukrajna vízummentességérôl hozott döntése, amelynek köszönhetôen az 
ukrán állampolgárok szabadon, vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió 
területére.

Kiemelte: az európai uniós vízummentesség megvalósulása mérföldkô Uk-
rajna európai integrációs útján, amelyet Magyarország a kezdetektôl elköte-
lezetten támogat.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elsôk között 
ratifikálta Ukrajna európai uniós társulási megállapodását, és az elmúlt évek-
ben nagyon sokszor lépett fel Ukrajna uniós vízummentességének késleltetése 
ellen.

A vasárnap hatályba lépô vízummentesség ezért a magyar kormány számára 
is fontos siker –-- hangsúlyozta Potápi Árpád János.

Magyarország érdeke a demokratikus, politikailag és gazdaságilag erôs, a 
nemzeti kisebbségek jogait tiszteletben tartó Ukrajna –-- mondta az államtitkár, 
hozzátéve: az uniós vízummentesség életbelépése meghatározó ebben a folya-
matban, amelyben a további haladás a magyar kormánynak kiemelt fontossá-
gú.

Egyelôre nem nôtt a magyar-ukrán határátkelôk jármûforgalma az ukrán 
állampolgárok vasárnap nulla órakor érvénybe lépett európai uniós vízummen-
tessége miatt –-- közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendôr-fôkapitány-
ság az MTI érdeklôdésére.

Tájékoztatásuk szerint a záhonyi határátkelôhelyen a szokásos vasárnapi 
forgalmat lehet tapasztalni, az intézkedés miatt a várakozási idôk nem emel-
kedtek. A www.police.hu oldalon olvasható adatok szerint a Magyarországra 
belépô személyautóknak hatvan percet kell várakozniuk Záhonynál.

Vasárnap nulla órakor életbe lépett az ukrán állampolgárok európai uniós 
vízummentessége, a szabályok szerint Ukrajna biometrikus útlevéllel rendel-
kezô állampolgárai ezentúl vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió tagálla-
maiba. Az ilyen úti okmánnyal rendelkezô ukrán állampolgárok félévenként 90 
napot tartózkodhatnak az uniós országokban –-- az Egyesült Királyság és 
Írország kivételével –-- turisztikai vagy üzleti céllal, valamint családi okokból. A 
határátlépéskor az utasnak rendelkeznie kell olyan papírokkal, amelyek jelzik 
utazásának célját.

Ha a határôrök kérik, akkor igazolnia kell, hogy van szálláshelye vagy szállo-
dafoglalása, fel kell mutatnia a visszaútra szóló jegyet, egészségügyi biztosítását 
és meghatározott pénzösszeget.

Az utóbbi országonként változó nagyságú, Magyarország esetében a leg-
kisebb, 35 euró.

Az M1 aktuális csatorna arról számolt be híradójában, hogy a kijevi magyar 
nagykövetség információi szerint kétmillióan vannak Ukrajnában, akiknek 
hagyományos útlevelük van, vagyis csak vízummal utazhatnak az Európai 
Unióba. A híradóban Buhajla József, Magyarország ungvári fôkonzulja el-
mondta, továbbra is adnak ki vízumokat a hagyományos útlevelekbe a külkép-
viseleteken. A biometrikus útlevél másfél éve váltható ki az országban.

Az I. és az V. kerületben a legjobb élni
Idén is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni Budapesten. Vidéken vi-

szont változott a helyzet a tavalyihoz képest, idén Veszprémben, Szekszár-
don és Egerben a legkellemesebb lakni az Otthon Centrum szerint.
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HÍREK
Az Otthon Centrum második alkalommal volt arra kíváncsi, miért vonzóbb 

egy régió a másiknál, azaz hol jó ma élni Magyarországon, és ez mennyiben 
tükrözôdik a lakásárakon. Tavalyhoz hasonlóan a vizsgálatban a 20 ezer fônél 
népesebb városokat tekintették át és életminôség szempontjából lényeges 
mutatókat, így az egészségügyi ellátást az oktatási és munkahelyi lehetôségeket 
vizsgáltak. Az ezek alapján kapott “életminôség-indikátor”, valamint az ingat-
lanárakat megnézve rangsorolták idén is a Budapest kerületeit és a 20 ezer 
fônél népesebb városokat.

A kutatásból az derült ki, hogy kedvezôbb értékek jellemzik a fôvárosi belsô 
kerületeit, míg kedvezôtlenebbek a kisebb vidéki városokat és egyes külsô pesti 
kerületeket. Az agglomeráció és a vidéki megyeszékhelyek a középmezônyben 
helyezkednek el.

A foglalkoztatottság, az egészségügyi ellátás és az oktatás mutatói a város 
méretének növekedésével arányosan kedvezôbbek, míg a kisebb települések és 
a fôváros belvárosi kerületei a munkába járás idôtartamában végeztek az élen.

A fôváros legjobb helyei
Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetôje szerint tavalyhoz 

képest nincs lényegi változás.
Az elsô hét helyen a fôváros kerületei szerepelnek az I. és az V.-el az élen 

84%-os értékkel.
A két kerület a legtöbb mutatóban kiemelkedô, egyedül az odavándorlók 

népességre vetített számában marad el kismértékben az országos átlagtól. Az 
élmezônyben a pesti belváros többi kerülete található még (VI., VII., VIII., IX., 
és XIII.,), valamint a budai kerületek közül a II. és a XII. kerület 67-73%-os 
eredménnyel. A felsorolt kerületek közül azonban érdemes különbséget tenni, 
mivel a II. és a XII. kerület értékei az egyetemi végzettséggel rendelkezôk és 
foglalkoztatottak arányában kiemelkedô, addig a belváros elsôsorban a vándor-
lás (az I. és V. kerület kivételével) és a munkába járás idôtartama alapján került 
az élmezônybe, valamint az I. és V. kerületek a gimnáziumi tanulók számában is 
kiemelkedôek.A számított rangsor végén néhány külsô pesti kerület áll 37-44%-
os eredménnyel. Elsôsorban azért, mert a XVII., XVIII., XXI., és XXIII., kerü-
letekbôl a munkahelyükre igen sokat utaznak az ott lakók, valamint a belvárostól 
való távolság miatt kevésbé vonzó migrációs célpontok. A többi mutatóban 
átlagosnak bizonyultak.

Vidéken 66-64%-os eredménnyel Veszprém, Szekszárd és Eger értékei 
bizonyultak a legjobbnak, melynek elsôdleges oka, hogy a felsorolt városokban 
jutnak be leghamarabb a munkahelyükre az emberek.

Tavalyi rangsorunkban kiemelt Pécs, Szeged és Debrecen helyzete azért 
változott meg, mert a népszámlásokban mért ingázási idôre cseréltük a helyben 
dolgozók arányát, amely a nagyobb városokban hátrányt jelent, ugyanakkor 
nem elhanyagolható szempont az életminôség szempontjából. Eredményüktôl 
azonban nem sokkal marad el a megyei jogú városok többsége sem (55-60%).

Egyedül Érd 48% és Hódmezôvásárhely 51% értékei gyengébbek valame-
lyest. Mindkét város életében az egészségügyi, oktatási lehetôségek bizonyultak 
rosszabbnak más megyei jogú városok értékénél, valamint Hódmezôvásárhelyen 
a városba áramló népesség aránya is kisebb.

Az agglomerációban Budaörs és Dunakeszi értékei a legjobbak 57%-kal, 
melyek a felsôfokú végzettségûek arányában és a településre vándorlók 
számában végeztek az élmezônyben. Mindez nem meglepô, hiszen a Pest 
megyei települések között az említett két mutató a legfôbb differenciáló 
tényezô az agglomeráció népesebb városai között. A két mutató értékei 
jellemzôen Északnyugatról Délkelet felé haladva csökken.

Soóki-Tóth Gábor szerint a jobb életminôséget kínáló környezetért az 
emberek többet hajlandóak fizetni, melynek következtében az ingatlanárak a 
jobb körülményeket biztosító várásokban magasabbak, és ezen városokban a 
vándorlási mérleg is pozitív.

Közepesen erôs kapcsolat tárható fel a választott életminôségi mutatók 
összesített értéke és az ingatlanárak között, míg mérsékelt kapcsolat van a 
vándorlás és a minôségi mutatók eredményei között is. Ez utóbbi oka, hogy a 
felmérésben a városokat hasonlította össze az Otthon Centrum, míg a vándorlási 
statisztikában megjelenik a falvakból a városok felé irányuló vándorlás is, ami 
miatt ez az összevetés kevésbé releváns, hiszen a mutató szerint kevésbé vonzó 
városok is vonzóak az adott régió falvaiban élô, aktív korosztály számára.

Amennyiben a kapott eredményeket összevettjük a KSH által publikált, illet-
ve az Otthon Centrum által mért lakásárakkal –-- a használt társasházi tég-
lalakások fajlagos árának átlagértékeivel – nagyon hasonló rangsort kapunk, 
mint az életminôség mutatónál. Ez arról árulkodik, hogy az ingatlanárakra 
komoly hatással vannak az életminôségi mutatók.

A fôváros belsô kerületeinek a lakásárai a legmagasabbak. Az I., az V., és a 
VI. kerületek nem csak a kiválasztott életminôség-mutatók szempontjából kivá-
lóak, hanem ezzel összefüggésben a legmagasabb ingatlanárakkal jellemezhetô 
kerületek is.

Kedvezô pozícióban találhatunk néhány kisebb várost is, melyek ingatlanárai 
nem tükrözik az életminôségükrôl mért értéket.

Dunaújváros, Gyöngyös vagy Tata nem feltétlenül tartozik a legkedveltebb 
városok közé, azonban pozícióikat tekintve, különös tekintettel a hasonló mére-
tû városokhoz képest, kedvezôbb életminôséget biztosítanak ott lakóik számára, 
mégis olcsóbbak, ahhoz képest, amit nyújtanak lakóik számára. Mindhárom 
város közös jellemzôje, hogy autópályák közelében helyezkedik el és a fôváros 
egy órán belül elérhetô.

Ennek ellentéte figyelhetô meg a fôváros külsô kerületeinek egy részében, 
így a XVI., a XVII., és a XXII. kerületekben, ahol az átlagosan 300 ezer forintos 
négyzetméterár a legdrágább vidéki városok árszintjén van, az életminôség 
rangsorban viszont csak az utolsó harmadban találjuk ôket. Ennek hátterében 
az állhat, hogy az ott lakók jelentôs része a belsô kerületekben dolgozik, a gye-
rekek is nagyobb részt az ott található gimnáziumokban tanulnak, vagyis a 
külsô kerületek sok szempontból az agglomeráció településeihez hasonlítanak.

Ebben a versenyben sajátos helyzet jellemzi az agglomeráció településeit. 
Ezen városok mutatói jellemzôen gyengébbek, mivel az itt élôk szolgáltatások 
iránti igénye nagyrészt a fôvárosban csapódik le.
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A HVG-BEN HONT 
LENÁCIZTA A MAGYAR 

SZURKOLÓKAT
A magyar labdarúgó válogatott csú-

fos, történelmi vereséget szenvedett 
Andorra válogatottjától.

Szomorú ez, nincs ezen mit szépíteni.
A fájdalmas vereségnek azonban van 

egy politikai vonzata is.
Tavaly amikor ugyanez a válogatott a 

labdarúgó Európa-bajnokságon szere-
pelve tûzbe-lázba hozta az egész or-
szágot az „orbángyûlölôk” dúltak, fúl-
tak. Farkasházy „Hócipô” Tivadar 
például elmondta, hogy nem tud örülni 
a magyar csapat sikerének, mert ez 
Orbán sikere, nem Magyarországé.

Akkor kénytelenek voltak lenyelni, 
hogy gyakorlatilag az egész ország ün-
nepelt, együtt sírt és nevetett Dzsud-
zsákékal.

Most, hogy „végre” gyengén szerepel 
a válogatott elôbújtak a sötét, büdös 
szobáik mélyérôl és verik a behorpadt 
mellüket.

Hont András a HVG-ben megjelent 
Na, ugye címen kiböffentett publicisz-
tikájában a vereség kapcsán nekiron-
tott a magyar szurkolóknak:

„Az igazi ciki azonban nem ez. Ami 
miatt valóban szégyellni kéne magun-
kat a világ elôtt az az, hogy idôrôl idôre 
ráengedünk mit sem sejtô európai vá-
rosokra néhány száz elborult neander-
völgyit náci tetkóval vonulni Marseil-
le-ben, kedélyesen buzizni 
Lisszabonban, borogatni Bukarestben. 
Ott kéne ôket felejteni valahol, hozza-
nak létre számukra egy no-go zónát 
vagy egy állatkertet. {…} A lelátói lum-
penek a rendszer Zsil-völgyi bányászai, 
kellenek ôk a pártszékházak elé, a 
választási irodához és vadászni CEU-
kitûzôs fiatalokat az éjszakában.”

Hont egyébként maga is szurkoló, 
rendszeresen feltûnik Schiffer András 
mellett a Vasas mérkôzésein.

A jó Hont a szurkolók becsmérlésével 
felköpött és alá állt.

Milyen ember az aki akkor boldog, ha 
a hazája veszít és akkor szomorú, ha a 
hazája gyôz?

Csépányi Balázs
(Magyar Idôk)

LESZ 43 MILLIÓ 
UKRÁNOZÁS?

Vasárnap 0 órától életbe lépett az uk-
rán állampolgárok uniós vízummen-
tessége. Ezentúl a korábbinál szaba-
dabban közlekedhetnek északkeleti 
szomszédunk lakosai a kontinensen.

A magyarság számára ez jó hír, hi-
szen a Kárpátalján élô nemzettest-
véreink ezután megalázó procedúra 
nélkül léphetnek az Anyaország föld-
jére.

Ám mi sem természetesebb, mint 
hogy privátbankar.hu-n azonnal felü-
tötte fejét az aggodalom.

„Történelmi pillanat: mától eláraszta-
nak minket az ukrán munkavállalók?” 
–-- károgják öles címmel és gazdasági, 
munkaerôpiaci oldalról közelítik meg 
a témát. Ismerjük: „elárasztja az olcsó 
munkaerô az EU-t” és a többi és a töb-
bi. Emlékszünk még a 2002-es vissza-
taszító MSZP-SZDSZ kampányra? Egy 
kormányközi megállapodás után 23 
millió román beözönlésével riogattak, 
majd ennek a gyûlöletkampánynak 
folyományaként következett a 2004-es 
eredménytelen, a határon túli ma-
gyarok kettôs állampolgárságáról szó-
ló népszavazás.

A választási kampány közeleg, kíván-
csian várjuk, útjára indítják-e a „43 
millió ukrán” vádját?

Juhász Attila



Fontos interjú egy hiteles emberrelOlyan, mint
egy árulás
Bíró Zoltán volt az elsŒ 

magyar rendszerváltó politikus, 
aki konfrontálódott Soros György-
gyel. A pénzembert különös mí-
tosz lengte körül abban az idŒben, 
de Bíró Zoltán, az MDF akkori 
elnöke gyorsan kiismerte Œt és 
szándékait. Bíró Zoltánt nem lepte 
meg a Soros-jelentés, mintha már 
számított is volna valami hason-
lóra.

Az MDF korábbi elnökével, a 
Rendszerváltás Történetét Kutató 
Intézet fŒigazgatójával beszélget-
tünk.

– Ön egy nagyon fontos pillanat-
ban ült szemben Soros Györggyel 
egy margitszigeti étterem asztalá-
nál. Mit akart a pénzember az 
MDF elnökétŒl?

– Ez 1989 Œszén történt, meghí-
vott egy vacsorára.

– Tudta, hogy ki az a Soros 
György?

– Igen, valamennyire tudtam, 
hogy kicsoda, ez persze nem 
jelentette azt, hogy ismertem 
volna a valódi arcát is. Vitányi 
Iván Amerikában járt valamikor a 
hetvenes évek végén, és amikor 
hazaérkezett, jelentkezett nálam. 
Elmondta, hogy többek között 
találkozott egy Soros György nev° 
gazdag emberrel is, aki nagyon jó 
benyomást tett rá. Soros kifejtet-
te, hogy sokat szeretne segíteni 
Magyarországnak, már csak azért 
is, mert itt született. Én akkor a 
M°velŒdési Minisztériumban dol-
goztam, a közm°velŒdési fŒosztá-
lyon, Vitányi Iván pedig a Népm°-
velési Intézetet vezette. Aztán, ha 
jól emlékszem, Csoóri Sándor is 
járt odakint az amerikai magya-
rok meghívására, mondott néhány 
szót Sorosról, de sokat Œ sem tu-
dott róla, csak annyit, hogy na-
gyon gazdag. Az pedig már a 
nyolcvanas évek második felének 
krónikája, hogy Soros sok fiatal, 
törekvŒ értelmiségit segített. 
Köztük több, fŒként vidéki író és 
költŒ kért fel engem is mint iroda-
lomtörténészt, hogy írjak ajánlást 
a Soros-pályázatukhoz. Megírtam. 
De ismerni még így sem ismer-
tem a pénzembert.

– Gondoskodás, figyelem, támo-
gatás… Ezek igazán pozitív dol-
gok.

– Igen, de az ilyen, szinte tünte-
tŒen emberbaráti gesztusokat lát-
va, törvényszer°en megmozdult 
bennem a gyanakvás ördöge, 
hogy rendben, mindez nagyon 
szép, de milyen érdek húzódhat 
mögötte?

– Megkapta a választ a vacsora-
asztalnál?

– De még mennyire! Addigra 
különben már tudtuk ilyen-olyan 
hírek alapján, hogy igen komoly ösz-
szegekkel támogatja az SZDSZ-t. 
A lakiteleki találkozók, illetve az 
erŒsödŒ MDF környékén viszont 
fel sem bukkant. EbbŒl azért már 
levontunk bizonyos következteté-
seket, de nem estünk kétségbe.

– A késŒbbi SZDSZ-esek közül 
sokan felbukkantak Amerikában a 

nyolcvanas évek közepén. Féléves, 
egyéves ösztöndíjakat kaptak, a 
fiatalabbak tanulni mentek, az idŒ-
sebbek pedig tanítani valamelyik 
jobb egyetemen. Ezek a meghívá-
sok Sorostól származhattak?

– TŒle is. Nekünk most úgy tálal-
ják, mintha egyedül Œ jótékonyko-
dott volna. Elfeledkeznek Andrew 
Sarlósról, a másik tengerentúli 
pénzemberrŒl, aki szintén itt szü-
letett Magyarországon, és Soros-
sal együtt követte a magyar rend-
szerváltás folyamatát. De más 
stílusú ember volt, mint Soros.

– Sorosnak milyen volt a stílusa?

– A vacsoránál rögtön azzal 
kezdte, hogy az Œ szíve csücske az 
SZDSZ. ElŒadta, szerinte értelmet-
len, hogy külön politizál ez a két 
párt, az SZDSZ és az MDF, értel-
metlen a versengésük, inkább 
egybe kellene szervezni a két 
erŒt, és akkor Œ komoly összegek-
kel támogatná a Magyar Demok-
rata Fórumot is. Mire én azt kér-
deztem tŒle, hogy épp most me-
gyünk ki az egypártrendszerbŒl, 
minek térnénk oda vissza, ha 
többpártrendszert akarunk? És 
különben is, tettem hozzá, habitus-
ban, világnézeti kérdésekben, de 
programpontjaiban, társadalom-
politikai és államberendezkedési 
terveiben is annyira távol áll egy-
mástól a két erŒ, hogy amit kér az 
MDF-tŒl, az vállalhatatlan.

– Csalódott volt?

– Úgy láttam, igen. Beszélt még 
a terveirŒl, de nekem ennyi elég 
volt, nem nagyon figyeltem, ám a 
CEU gondolata megragadt ben-
nem. Egyetemet akar idehozni, a 
saját egyetemét, mondta.

– Na de mi úgy tudjuk, hogy a 
CEU azért került Budapestre 
1993-ban, mert a csehek kirúgták 
Prágából!

– Akkor rosszul tudják. Soros 
már 1989-ben is akart saját közép-
európai egyetemet Budapesten, 
szerintem Prágától függetlenül.

– Vajon Antall Józseffel jobban 
megértette magát mint Bíró Zol-

tánnal?

– Talán ebben reménykedett. 
Nem tudom, végül milyen meg-
állapodások születhettek köztük. 
Azt is csak késŒbb hallottam, hogy 
Soros átadott neki egy listát azok-
ról a nemzeti vagyontárgyakról, 
amiket azért kért volna cserébe, 
hogy kifizeti a magyar államadós-
ságot. Persze Œrült aránytalanság 
volt a vagyonelemek és a tartozás 
között, de úgy gondolta, eljött a 
pillanat, amikor sikeresen zsarol-
hatja a megszorult magyar kor-
mányt. Ebben az ügyben kosarat 
kapott.

– Sarlós miben különbözött 
Sorostól?

– Ô a Sorossal való találkozásom 
után keresett meg. Elmondta, 
hogy az MDF-et és csakis azt 
szeretné támogatni. Mégpedig 
jelentŒs összeggel. Tetszik neki a 
párt programja és fellépése, és 
nem szeretné, ha folytatódna az, 
amit akkor látott a Váci utcában, 
hogy zsidó emberek felt°nŒsköd-
nek a vagyonukkal, hangoskodnak. 
Nem vezet ez jóra, tette hozzá. 
Sarlós maga is zsidó volt. Mindezt 
megerŒsítette egy összpárti talál-
kozón is, ahol a pohárköszöntŒ 
során külön odaszólt az SZDSZ-
eseknek, hogy Œket nem támogat-
ja. Akit támogat még mint politi-
kust, az Pozsgay Imre, ezt is beje-
lentette.

– Rivalizált Sorossal? Ellenfelek 
voltak?

– Dehogy! Valószín°leg munka-
megosztás volt közöttük. Lénye-
gében ugyanazért a célért dolgoz-
tak. Olyan hatalmi viszonyokat 
akartak teremteni Magyarorszá-
gon, hogy mindegy, ki kormányoz, 
Œk mindig elŒnyös politikai és 
üzleti helyzetben legyenek és be-
folyást gyakorolhassanak az or-
szágot irányító elitre, a politikára. 
Ennyi.

– Milyen minŒségben lépett fel 
Soros és Sarlós? Hisz nem voltak 
kormánytagok, képviselŒk, nem 
voltak az amerikai és a kanadai 
állam megbízottjai, és nem voltak 

politikusok sem. Mit mondtak, ki-
csodák?

– Nem mondtak semmit. Pénz-
emberként, befektetŒként léptek 
színre, mint akik tudják, és ez 
most Sorosnál mindennél jobban 
látszik, hogy a vagyonuk és az 
ebbŒl eredŒ befolyásuk miatt 
minden ajtó kinyílik elŒttük. De 
nem került el bennünket a hivata-
los amerikai politikai nyomásgya-
korlás sem. Igyekeztünk minden 
Budapesten állomásozó nagyköve-
tet meghívni az Ó utcai barak-
kunkba egy nyilvános beszélge-
tésre. Mark Palmer akkori ame-
rikai nagykövet volt az elsŒ. Bot-
rányosan viselkedett. Egekig dí-
csérte az SZDSZ-t, megjegyzem, a 
szabad demokraták 3,5 százalékon 
álltak akkor, kérnem is kellett 
Palmert, hogy végre fogja vissza 
magát, és vegye tudomásul, hogy 
most az MDF elnökségével tár-
gyal. Akárcsak Soros, Œ is arra 
törekedett, hogy bejuttassa vala-
hogy, akár az MDF farvizén, az 
SZDSZ-t a parlamentbe, és persze 
majd az új kormányba is. KésŒbb 
Œ is asztalhoz invitált. Ez ebéd volt 
a változatosság kedvéért. Rögtön 
azzal nyitott, hogy valóban anti-
szemita párt-e az MDF? Ott ült 
mellette az elsŒ beosztottja. Szinte 
mindegyik Jurta színházbeli gy°-
lésünkön láttam ezt az embert. 
Mondtam Palmernek, kérdezze 
meg tŒle, tapasztalt-e antiszemita 
megnyilvánulásokat a szónokok 
részérŒl. Csak hallgattak mindket-
ten.

– Úgy tudni, már az elsŒ lakite-
leki találkozó után meglobogtatta 
a Nyugat az antiszemita kártyát…

– ElŒször a Szabad Európa Rádió 
kérdezŒsködött e témáról, mind-
járt a találkozó másnapján, nem 
sokkal késŒbb pedig az amerikai 
sajtó vádaskodott. Általában két 
terepen kapott támadásokat az 
MDF. Az egyik a párt állítólagos 
antiszemitizmusa volt, amivel a 
külföld elŒtt akarták lejáratni. 
Belföldön pedig azt híresztelték 
róla, hogy lepaktált az MSZMP-
vel. Mindegy, mi volt az igazság, 
az nem érdekelte Œket. Vérre me-
nŒ harcot indítottak már akkor is.

– Volt itt egy momentum, ami 
korán megmutatta az igazi Soros 
Györgyöt. Néhány beavatotton 
kívül nem tudta senki, hogy Œ áll 
az 1985-ös monori találkozó mö-
gött. Az író Fekete Gyula nyilat-
kozta azt egy évvel a halála elŒtt, 
hogy Bencze György és Solt 
Ottilia olyan határozati javaslatot 
akart elfogadtatni a plénummal 
Monoron, hogy nem szabad a ci-
gányokat munkára kényszeríteni. 
Ez biztos út lett volna Magyaror-
szág szétzilálása felé, és teljesen 
megfelelt volna a nemzeteket 
megsemmisítŒ „nyitott társada-
lom” eszméjének…

– Ezt nem hallottam. Egyébként 
direkt módon nehéz volt tetten 
érni Soros Györgyöt, mert alapve-
tŒen rejtŒzködŒ ember. Itt van 
harminc éve, de sokan csak most 
kezdenek hüledezni azon, hogy 

miket m°vel. Az értelmiségnek 
már a nyolcvanas évek közepén, 
végén fel kellett volna ismerni az 
épülŒben lévŒ Soros-hálózat veszé-
lyeit, de csak a jótékonykodó és 
progresszív pénzembert látták 
benne. Azóta nálunk is felépítette 
a hálózatát, akciókat kezdeményez 
a törvényesen megválasztott ma-
gyar kormány és a polgári oldal 
ellen, embereket visz utcára, ránk 
uszítja a migránsokat és Brüsz-
szelt. Kiderült az is, miért járt 
Junckeréknál épp akkor, amikor a 
magyar ügy volt napirenden leg-
utóbb. A most napvilágot látott 
Soros-jelentés rendkívül arrogáns 
és cinikus támadás hazánk ellen. 
Ahogy látható, nemzetközi hálóza-
tának már tagja számos EP-képvi-
selŒ is, tulajdonképpen övé a leg-
nagyobb európai parlamenti frak-
ció.

– Véleménye szerint ki lehet Œ 
tulajdonképpen?

– Annak a vilghatalmi elitnek a 
tagja, amelyet a Trilaterális Bi-
zottság, a Külkapcsolatok Taná-
csa, a Bilderberg Csoport és a 
többi hasonló szervezet szolgál ki. 
Soros pedig a tervek fŒ végrehaj-
tója. MeggyŒzŒdésem, hogy neki 
is parancsolnak az NWO, vagyis a 
New World Order, azaz az Új 
Világrend meghatározó körei. 
ErrŒl szól az Œ „nyílt társadalom” 
fedŒnev° programja is.

– Soros és csoportjai szabadság-
ról, nyitottságról, szolidaritásról 
beszélnek. De egyes elemzŒk és 
kutatók szerint a Soros által is 
képviselt NWO a civilizáció eddigi 
legbrutálisabb diktatúrája lesz. És 
ezek az elemzŒk úgy vélik, hogy a 
bolsevizmus és a nácizmus voltak 
e diktatúra fŒpróbái.

– ElegendŒ egyelŒre az Európai 
Bizottságra nézni. Kinevezett hi-
vatalnokokból áll, akik utasítá-
sokat hajtanak végre. De hát eb-
bŒl a szerencsétlen iszákos figu-
rából, Jean-Claude JunckerbŒl 
nem is néz ki más, mint hogy 
megmondják, mit kell csinálni és 
ezt számon is kérik rajta.

– Nyugaton miért hisznek Soros-
nak?

– Mert ott már jóval korábban 
meghonosodott az a metódus, 
hogy Soros György gazdái választ-
ják ki a politikai szereplŒket, 
jórészt a kormányok tagjait, illet-
ve a miniszterelnököket is. Soros-
nak az a dolga, hogy minden a 
tervek szerint történjen. Keleten 
ez nem megy olyan könnyen, itt 
még megvan az egészséges ellen-
állás a társadalmakban. KülsŒ 
szemlélŒ egyébként azt hihetné, 
hogy Európa elöregedett, elszivár-
gott az életereje, és most lassú 
halállal készül kimúlni, öngyilkos 
akar lenni. Valójában egy tudato-
san megkomponált terv alapján 
vezették rá erre az útra, ahol saját 
államai és kormányai segítik aktí-
van ezt az önpusztítást.

– Nem olyan ez, mint egy 
árulás?

– De, annak látom.

Sinkovics Ferenc
(Demokrata)
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Az emigrációnak 
van még feladata 
1991
Beszámolót várnak tôlem sokan 

magyarországi utamról. Olyanok is, 
akik önmaguk már többször hazalá-
togattak. Nyilvánvalóan arra kíván-
csiak: én hogyan látom az otthoni vál-
tozásokat, lehetôségeket. Ha a kér-
dést úgy tennék fel, hogy találkoz-
tam-e olyan jelenséggel, ami váratlan 
volt, ami megdöbbentett, azt kell 
mondanom: igen, volt ilyen is. Erre is 
kitérek. Számomra azonban ennél 
fontosabb az, hogy a Magyarországon 
szerzett helyi tapasztalatok nem 
cáfolták meg azt a képet, ami még 
elutazás elôtt alakult ki bennem a 
másodkézbôl kapott ismeretek alap-
ján. S örömmel tapasztaltam, hogy 
mindaz a tudósítás, amit újságunkban 
nyújtunk az otthoni helyzetrôl, 
milyen nagy mértékben helytállónak 
bizonyult. 

Elutazásom elôtt Józsa Erika inter-
jút készített velem. Ennek során 
kifejtettem, hogy engem elsôsorban 
az fog érdekelni, hogy milyen mérté-
kû változást képes a magyar nép 
kitermelni saját erkölcsi tartalékai-
ból, és meddig mehet el ez a változás 
a nemzetközi akadályokkal szemben.  
Kíváncsiságomnak ez a része bizo-
nyult részemre a legfontosabb kér-
désnek, azzal a különbséggel, hogy a 
változásoknak sokkal inkább belsô, 
mint külsô akadályai vannak. Külsô 
akadályként olyasmire gondoltam, 
hogy a nagyhatalmak elôírnak bizo-
nyos korlátokat, mint ahogy meg-
szoktuk, elsôsorban az elszakított 
területek magyarsága védelme terén. 
Nos ilyen tilalmakról nem hallottam, 
ilyen természetû utalást nem talál-
tam a hírek között. 

Otthoni tartozódásom alatt történt 
az a történelmi esemény, hogy 1944 
óta elsô ízben nincsenek megszálló 
csapatok a trianoni Magyarország 
területén. A keleti nagyhatalom 
kivonta fegyveres alakulatait 
Magyarországról. E cselekedettel 
megszûnt a lehetôsége is annak, hogy 
Moszkvában elôírjanak magatartá-
sunkat illetôen bármiféle tiltást vagy 
tennivalót. Az ország visszanyerte 
szellemi és megnyilatkozási szabad-
ságát. A nyugati nagyhatalom túl 
messze van ahhoz, hogy beleszóljon a 
dolgainkba, ami ezen a tájon 
részükrôl közvetlenül sohasem volt 
meg. Természetesen azt kívánják 
tôlünk a nyugati hatalmak, hogy az 
országban nyugalom legyen, érvé-
nyesüljenek a demokratikus szabad-
ságjogok, és ha fennáll az élet- és 
vagyonbiztonság, akkor szívesen lép-
nek velünk politikai és gazdasági 
kapcsolatba. Ez örvendetes légkör, 
olyan, amit 1914 óta nem élvezhetett 
az ország. 

Azután, hogy leszögezhettük cse-
lekvési függetlenségünk fennállását a 
nagyhatalmak viselkedése és türelme 
folytán, a kérdésnek csak az elsô 
része vár megválaszolásra, vagy 
talán jobb, ha átfogalmazzuk, így: 
Miért nem képes a magyar nép kellô 
mértékû változást kitermelni saját 
erkölcsi tartalékaiból, annak ellenére, 
hogy a nagyhatalmak, ebben már 
nem akadályozzák? Ebben már benne 
van az az állítás is — amit korábban 

csak olyan jelekbôl következtethet-
tünk, amikrôl szerettük volna, ha 
nem bizonyulnak megbízhatóknak —, 
hogy a magyar nép erkölcsi tarta-
lékai túlságosan megfogyatkoztak 
annak a történelmi feladatnak a vég-
rehajtására és az alkalom kihasz-
nálására, hogy a bolsevizmust fel-
számolja. 

A kommunista állam megszûnt, de 
a bolsevisták maradtak. Ha körülte-
kintünk a környezô országokban, azt 
látjuk, hogy Magyarországon épült ki 
a legnagyobb mértékben a kommu-
nista hatalmi szervezet nemzetelle-
nes jellege. Nálunk az ún. nemzeti 
kommunizmus elképzelhetetlen volt, 
mert a mi bolsevistáink, születhettek 
bár az ország gyermekeiként, de nem 
tartoztak a nemzethez. Ezt folyama-
tosan sokszor ki is nyilvánították. 
Ötvenhatban pontosan ezen a vonalon 
futott végig a forradalom barikádja. 
Az erkölcsi törést viszont Kádár 
három évtizedes uralma hozta létre. 
A kádári párthatalomban a marxiz-
mus materiális érdekeltségû szocia-
listái leszorították a pályáról a kom-
munizmus idealistáit, és letérve a 
munkáshatalom amúgy is hazug 
elméletérôl, az értelmiségre tették le 
uralmuk alapjait. Harminc év elég 
volt ahhoz, hogy a spiclirendszer 
szitáin fennakadó, és Ötvenhatban 
megnyilatkozó nemzeti érzésûeket 
lesodorják az értelmiségi pályáról. 

A kádári idôkben kinevelôdött elit a 
változás idejére olyan sok szállal 
kötôdött a hatalomhoz, hogy annak jó 
része nem a kommunista idôk veze-
tôinek a bukásában, hanem az 
átmentésben volt érdekelve. Mi több, 
ezen az átmentésen már hosszú éve-
ken át dolgoztak olyan eredménnyel, 
hogy amikor beérett a változás ideje, 
már bent ültek új pozícióikban. Mate-
rialista imazsámolyaikat megfordí-
tották keletirôl nyugati irányba, s 
immár a demokrácia és liberalizmus 
hittételeit hirdetik ugyanolyan meg-
gyôzôdéssel, mint elôbb a szocializ-
must, hiszen akkor az, most ez védi 
jogaikat az elnyomott és kifosztott 
néppel szemben 

Innét messzirôl néhány dolgot nem 
értettünk meg, avagy félreértettünk. 
A 80-as évek közepén oly bátor és 
derék ellenállók, szamizdat-készítôk 
ma egytôl-egyig az ellenzék legnem-
zetellenesebb megnyilatkozói, a kom-
munisták védelmezôi, az ország kül-
földi hírnevének rongálói és minden 
nemzeti megnyilvánulás gyalázói, 
vagy legalábbis ellenzôi. Akkor hir-
detett elveik megtagadása csak az 
egyik élmény; a másik az, hogy elôre 
tudatosan becsapták az országot, és 
még azt is kimanôverezték, hogy az 
országos választások nemzeti és 
keresztény többségével megválasz-
tott kormány a nép háta mögött 
egyezséget kötött velük. Így állt elô 
az a helyzet, hogy az ország szabad-
sága és függetlensége elnyerése, a 
választások eredménye, a nép több-
ségi akarata ellenére a magyar nép 
nem volt képes véghezvinni kellô 
mértékû változást a kommunistáktól 
való megszabadulás terén. 

Magyarországi tartózkodásom ide-
jén, az emberekkel való beszélgeté-
seim során nagyon hamar elôjött ez a 
kérdés. Abban szinte mindenki meg-
egyezik, hogy jó dolog volt elkerülni 
a véres forradalmat, de nagyon 
veszélyes játék elkerülni az elodázott 

változást. És itt nem arról van szó, 
hogy miért hagyjuk futni a bûnösö-
ket, hanem arról, hogy ezek a bûnö-
sök, akik a párt védelmébôl élvezett 
kiváltságos pozícióikból kifolyóan 
kiemelt jómódot érdemeltek ki a 
múltban, most ennek a kormányzat-
nak a türelmébôl megtarthatták vagy 
átválthatták kiváltságos pozícióikat, 
és a jó idôben lefolytatott privatizá-
cióval mérhetetlen magánvagyonhoz 
jutottak. Hatalmuk nem kevesebb, 
mint ami volt csak más természetû, 
és ha ebben konszolidálódnak, mind 
kevesebb mód lesz az elszámoltatás-
ra. 

Az ország szociális feszültség lázá-
ban ég. Ha ez így megy tovább, két 
tábor szellemi, vagy ki tudja milyen 
háborújára kerülhet sor. Az elégedet-
lenség egyelôre még nem politikai 
jellegû, a gazdasági bajok miatt még 
csak szociális tartalmú. De már 
folyik az ún. liberális sajtó részérôl a 
politikai heccelés, amivel nem éppen 
kívánatos irányba akarják hajtani az 
indulatokat, csak azért, hogy lejáras-
sák azt az oldalt, amelyik már türel-
metlen a bolsevisták túlkapásai miatt. 
(A bolsevista jelzôt használják 
Magyarországon a volt kommunisták 
megjelölésére, jelezve, hogy a kom-
munizmus megbukott, de a bolsevis-
ták még itt vannak.) Azt hiszem, 
felesleges itt utalni a sajtó, rádió és 
tévé viszonyaira, ezek itt is eléggé 
ismertek. Talán kevésbé ismert az a 
nemtelen háború, amit a néhány 
nemzeti szellemû újság és folyóirat 
ellen folytatnak. 

Az újságterjesztés még ma is postai 
monopólium. A Posta nemcsak szállít-
ja az újságokat, hanem értékesíti is, 
saját eladóhálózata által. Az újságáru-
dák nagy része a postáé, ezért is nem 
lehet a postát kikerülni. Az újságok 
kiadói nem írhatják elô a postának, 
hogy hova mennyit küldjön, így az 
teljesen meghatározza a lap sorsát. 
Ha meg akarnak buktatni egy lapot, 
akkor keveset küldenek oda, ahol 
elmenne és sokat oda, ahol nincs rá 
szükség. Ez is bolsevizmus. Néhány 
derék magyar író, szerkesztô hôsi 
küzdelmet folytat, hogy legyen igaz 
tájékoztatás, miközben jó papíron, 
szép színes nyomásban ömlik az 
erkölcsi piszok és támadás minden 
ellen, ami erkölcsös és nemzeti. 

A lélek elfásultságának a jelét is 
észre kellett vennem minduntalan. 
Nemcsak a fôvárosban, de vidéki 
városokban, községekben is még 
hirdetik az emlékmûvek a hála és a 
köszönet kôbe vésett mondatait „a 
dicsôséges Vörös Hadseregnek 
hazánk felszabadításáért”. Semmi 
nem történt az oroszok kivonulását 
követôen ezen a téren. Szomorú lát-
vány annak, aki végre hazajut a fel-
szabadult Magyarországra, hogy 
úton-útfélen ami kôbe vésett olvasni-
való van, az egy idegen hatalmat 
dicsôit, és a magyar nemzetet meg-
alázza. Szomorú, hogy a fôvárosi 
elöljáróságban senkinek nem jut 
eszébe eltávolítani a Lánchídról a 
kommunista rémuralom idejének 
államcímerét. Szomorú hogy nem 
akad parlamenti képviselô, aki tör-
vényt javasolna a múlt rezsim szervi-
lizmusa tárgyainak az eltávolítására. 
Szomorú, hogy nem akad egynéhány 
bôvérû fiatal, esetleg Fidesz-tag, aki 
lehúzna egy-két szobrot, hogy ráterel-
je a figyelmet erre a mulasztásra. 

Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (14) 
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Nem ez lett volna a legfontosabb — 
mondta valaki, lemosolyogva fölhábo-
rodásomat. Na jó, de hol vagyunk 
még a legfontosabbtól, ha még itt 
sem tartunk? 

A déli végeken magyar falvak ellen, 
védtelen magyar és horvát lakosok 
ellen fegyveres támadások folynak. A 
támadó a kommunista vezetôk had-
serege, és nincs, aki védelmet nyújt-
hatna ellenük. A budapesti sajtó egy 
része a szerb hírügynökség közlemé-
nyeit továbbítja, amelyek támadják a 
magyar kormányt amiatt, hogy szót 
emel a határokon túli magyarok érde-
kében. Ez a sajtó felelôs azért is, 
hogy a magyar közönség nagy része 
nem tudja, hogyan és mikor kerültek 
ezek a magyarok a határon kívülre. 
Ez a sajtó nem emlékezett meg Tria-
non évfordulójáról, és nem fáradozik 
azon, hogy a magyar nép tájékozott 
és határozott legyen történelme olyan 
napjaiban, amikor a két világháború 
erôszakrendjének összeomlásakor 
esetleg sor kerülhet jobb körülmé-
nyeket kialkudni nemzetközi fórumo-
kon a négy millió hadifogoly magyar 
részére. 

A felszabadulás folyamatában lévô 
Magyarországon nem találkoztam 
még olyan tanulmánnyal vagy törek-
véssel, ami a forradalmi munkásta-
nácsokra felhívná a figyelmet. Ha a 
mai parlament törvényhozóiban vol-
na törekvés demokratikus intézmé-
nyek létrehozására, csak szabad utat 
kellene adnia a tanácsok mûködésé-
nek. Ezzel csak megerôsítené a rend-
szer demokratikus alapjait olyan 
intézménnyel, amit a nép magáénak 
érez, amihez ragaszkodna, és amin 
keresztül gyakorolná önkormányzati 
jogait. Hogy a párt- rendszer és 
tanácsrendszer között mekkora a kü-
lönbség a demokrácia mérlegén, az 
megmutatkozott akkor, amikor a 
magyar szabadságharc elbukott. A 
politikai pártok a szovjet támadás 
napján megszûntek, ugyanakkor a 
munkástanácsok felvették a harcot a 
Kádár-féle bábkormány ellen olyan 
eredményesen, hogy egy álló hónapig 
a hazaárulók képtelenek voltak az 
országot kormányozni. Ezt követôen 
még hat hónapig állták a harcot az 
üzemekben, csak az elhurcolások ter-
rorja – amit a nyugati hatalmak meg-
szemlélni sem voltak hajlandók – 
vetett véget hôsi küzdelmüknek. 
Vezetôik mind áldozatul estek, börtön 
és halál várt rájuk. A világ elfe- 
lejtette ôket, és a felszabaduló ma-
gyar társadalom elsô kormányzata 
még nem fordított rájuk figyelmet.

A munkástanácsok hôse 56–57-ben 
Rácz Sándor volt, akit hívei két év-
vel ezelôtt köztársasági elnöki tiszt-
ségre jelöltek. A szép szándék célját 
tévesztette. Rácz Sándor nimbusza 
alkalmas lett volna a munkástaná-
csoknak az ô elnöklete alatti újjá-
szervezésével arra, hogy a munkás-
osztályt számereje, gazdasági és tör-
ténelmi jelentôsége szintjére emelje 
az új rendszer. Ezzel az új rendszer – 
a demokrácia eszménye szolgálatára 
tett történelmi és elvi jelentôségû 
cselekedet mellett – jóvátételt nyújt-
hatott volna a munkásosztály részére 
azután, hogy a munkások nevétôl 
hangos bolsevista pártdiktatúrában 
éppen a munkásosztály volt a legki- 
fosztottabb, legelnyomottabb.
A békés átmenetnek áldozatává 
vált a nemzeti forradalom szá-mos 

követelése; hogy csak a legfontosab-
bat említsem, annak idején elvetette 
a kommunizmust, de nem akart 
kapitalizmust sem. A kapitalizmus 
restaurációját most a szocialisták 
végzik el, és ha ez a szép, békés, 
kerekasztalos változás megint elsik-
kasztja a forradalom követeléseit, 
akkor a magyar demokráciát eltemet-
hetjük, mielôtt megszületett volna.

Végül hadd szóljak arról, hogy a 
magyar nagyközönségnek csak hal-
vány és nem is megfelelô ismeretei 
vannak a magyar nemzeti emigráció-
ról, pedig tanúsíthatom, hogy nagyon 
is érdekli az otthoniakat – hogy élünk, 
mit csinálunk. Készségesen álltam 
rendelkezésre, amikor csak kértek 
rá, hogy tájékoztatást adjak itteni 
életünkrôl. Három rádióadásban, 
négy újságban adtam interjút, négy 
községben tartottam elôadást, két 
ünnepélyen szerepeltem az ausztrá-
liai magyarok nevében, számos 
kisebb gyülekezetben, magántársa-
ságban adtam tájékoztatót, találkoz-
tam amerikai, kanadai, svédországi 
és németországi magyar vezetôkkel, 
tárgyaltam a Magyarok Világszövet-
sége új fôtitkárával, a külügyminisz-
ter úrral és a kabinetiroda fônökével, 
kihallgatást kértem a belügyminisz-
ter úrtól, és üzenetet a köztársasági 
elnök úrtól. Sok száz emberrel beszél-
tem, és ennek alapján mondhatom, 
hogy megvan az érdeklôdés a nem-
zeti emigráció iránt. Két láda újságot 
osztottam szét, és mondhatom, min-
denütt a legnagyobb elismerést hal-
lottam az ausztráliai Magyar Életrôl, 
nem egy esetben, mint az emigráció 
legjobb újságjáról. Ha nem is tudnak 
rólunk eleget, de az ausztráliai emig-
rációról szinte egyöntetûen úgy tud-
ják, hogy megtartottuk magyarsá-
gunkat, s példásan dolgozunk hazánk 
és népünk érdekében. 

A magam részérôl örülök, hogy 
megtettem, megjárhattam ezt az utat. 
Sok értékes tapasztalatot, sok kapcso-
latot és új barátot szereztem, akikkel 
a jövô terveit szôttük. Látom az 
együttmûködés lehetôségeit mind 
társadalmi, mind politikai, mind 
gazdasági téren. Igyekszem ezeket a 
gyakorlati megvalósulás útjára terel-
ni. 

Az elmúlt negyven év sok kárt tett 
a nemzet lelkében és az ország 
javaiban. A magyar nép szorgalmas 
és bizakodó, de eredményes csak 
akkor lesz, ha megkapja felemelkedé-
se feltételeit. Ezeket a feltételeket 
gátolja a bolsevisták jelenléte és 
berendezkedése a magyar gazdasági 
és szellemi életben, a tájékoztató 
iparban. 

Amíg ez az állapot tart, nekünk, 
emigránsoknak van feladatunk. 

Addig még ne beszéljenek arról, 
hogy megszûnt az emigráció létjogo-
sultsága.

Csapó Endre
(Magyar Élet, 1991. október 3

[Ennek a sorozatnak ma, 2017-ben 
fontos szerepet szánunk. Magyaror-
szág nemzeti kormánya törvénybe 
foglalta, intézményekkel támogatja a 
nemzeti összetartozás gondolatát. A 
kárpátmedencei sikeres megvalósítás 
mellett a nyugati magyarság (diasz-
póra) bekapcsolása kevés eredményt 
tud felmutatni a hazai nemzetpolitika 
tájékozatlansága miatt. Ezt kívánjuk 
pótolni korábbi írások közzétételével.]



Életét vesztette egy magyar vadvé-
delmi ökológus Ruandában. Gyöngyi 
Krisztiánnal egy keskenyszájú orr-
szarvú végzett az Akagera Nemzeti 
Park tájékoztatása szerint.

A 43 éves szakember tragikus baleset 
áldozata lett --- tették hozzá, bár rész-
leteket egyelôre nem közöltek. A ma-
gyar ökológus az afrikai országba 
visszatelepített rinocéroszok beszok-
tatásán és a helyi vadôrök kiképzésén 
dolgozott.

Az Akagera 18 keskenyszájú orrszar-
vúját Dél-Afrikából telepítették má-
jusban Ruandába, ahol az elmúlt év-
tizedben az orvvadászat következtében 
kihaltak.

Az 1970-es években több mint ötven 
élt még közülük a mintegy 1200 négy-
zetkilométeres parkban.

A visszatelepítésben kulcsszerepet 
töltött be a magyar szakember --- fo-
galmazott a park vezetôje, Peter 
Fearnhead, aki óriási veszteségnek 
nevezte Gyöngyi Krisztián halálát 
mindenki, de különösen az orrszarvú-

megôrzési program számára.
Az ökológus Ruanda elôtt éveken át 

Malawiban dolgozott vadvédelmi 
szakemberként.

* * *
Indonézia elkeseredett harcot folytat 

az infláció ellen. Néhány kartellnek 
azonban az az érdeke, hogy a csili-
paprika minél drágább legyen. Emiatt 
a helyi nemzeti bank minden eszközt 
bevet, hogy megfékezze a csilimaffiát, 
és csillapítsa a paprikakínálat esését.

Amióta a modern gazdasági modell 
létrejött, mindig voltak érdekcsopor-
tok, amelyek egy adott részvény vagy 
nyersanyag árfolyamát megpróbálták 
befolyásolni. Nincs ez másképp nap-
jainkban sem, bár a felügyeleti szer-
vek próbálják visszaszorítani a csalás 
és manipuláció lehetôségét.

Azonban Indonéziában egy szokatlan 
ellenféllel kell felvennie a harcot a 
nemzeti banknak.

A Bank of Indonesia kemény harcot 
folytat a helyi csilimaffia ellen.

A jegybank próbálja felszámolni az 

illegális forgalmazói hálózatokat, 
ugyanis a kartellek --- saját érdekük-
ben --- befolyásolják a fûszerpaprika 
árát.

Ez azért fontos az ázsiai országban, 
mert a csili ára fölötti ellenôrzés gya-
korlatilag az egész nemzet gazdaságá-
ra hatással van.

Indonézia a délkelet-ázsiai régió leg-
nagyobb gazdasága, a Föld negyedik 
legnépesebb országa, sôt a legnagyobb 
muszlim lakosságú állam.

Ezek ellenére óriási probléma a csili-
maffia, hiszen a kartellek és az indonéz 
jegybank törekvései ellentétesek.

Míg az Indonéz Nemzeti Bank min-
den eszközzel küzd az infláció ellen, 
addig a kartelleknek az az érdeke, 
hogy minél drágábban adjanak túl a 
paprikán.

Az indonéz kormány az elmúlt két 
évtizedben jelentôs eredményeket ért 
el az életszínvonal növelésében, de az 
ország 260 millió lakosának a fele még 
így is szegénységben él --- legalábbis a 
Világbank összesítése szerint.
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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

Olaszország 
az elsô 

világháborúban
 A titkos megegyezést amely nagy 

területeket igért Romániának (1916) 
egy ennél korábban aláírt londoni 
szerzôdést egy másik titkos szerzôdés 
az antant és Olaszország elôzte meg.

Olasz tapogatózások Bécsben arra 
irányúltak, hogy mit hajlandó a Mo-
narchia adni az olasz semlegességért. 
Az olaszok Triestet és Trentinot 
akarták, de ezt az osztrák kormány 
mereven elutasította. Ezután a báró 
Sonnino vezette küldöttség  Londonban 
a három antant nagyhatalommal 
egyezséget kötött ami olyanra kötelez-
te az Olasz királyságot hogy kilép a 
hármas szövetségbôl (ez Németország 
a Monarchia és Olaszország volt), és 
csatlakozik az antanthoz valamint egy 
hónapon belül belép a háborúba. 
Olaszországnak rövid idôn bel hadat 
kellett üzennie az osztrák Magyar Mo-
narchiának és a Német birodalomak. 

Nos ezt a kötelezettséget az olasz kor-
mány megszegte mert a Monarchiának 
azonnal hadat üzentek 1915 május 23-
án de Németországnak csak jóval egy 
évvel késôbb 1916. augusztus 27-én 
üzent hadat Itália. Erre a késedelemre 
büszke volt az olasz nagykövet aki így 
dicsekedett: „ez egy fontos szolgálat 
volt hazámnak”. 

A másik vállalás a Magyar Királyság 
tengeri kikötôje Fiume volt, amirôl 
eleinte Itália lemondott Jugoszlávia 
számára, de mire eljött a békeszer-
zôdés Olaszország igényt tartott Fiu-
mére, és végül bekebelezte ezt a ki-
kötô várost. Egy másik szerzôdés sze-
gés! 

A hadüzenet és a háborúba lépés 
fejében a háromhatalmi antant ga-
rantálja Olaszország számára a követ-
kezô területi igények teljesülését: 

---Triest
--- Dél-Tirol-
--- Görz
--- Isztria félsziget (Fiume nélkül) 
--- A Dodekanészosz szigetek Rho-

desszel. ---
--- Dalmácia egyes területei

--- Viora
--- Zára
Törökország felosztása esetén terüle-

ti igényekkel léphet fel Olaszország.
Csak zárójelben megjegyezzük, hogy 

a göröglakta szigeteket az olasz török 
háború után szerezte meg  Olaszország. 
A „béketeremtô” antant hatalmak a 
londoni konferencián eltüntették a kis 
Albániát a térképrôl: az északi részét 
Szerbiának a déli részét Görögország-
nak, a középsô részét Olaszországnak 
ajándékozta a „mûvelt Nyugat”.

A londoni konferencia a nemzeti 
önrendelkezés a wilsoni 14 pont ku-
darcát és a Clemenceau --- Benes 
karthagoi --- béke gyôzelmének meg-
gyôzô példája volt. 

Az olasz fronton mindkét oldalon 
nagyok voltak a veszteségek, --- az 
olaszoknak csaknem 500000 katonájuk 
maradt a harcmezôn, a Monarchia 
200-300000 embert vesztett az olasz 
fronton. Az isonsoi csatákban sok 
magyar katona is harcolt.
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes 
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Ezért roppant fontos, hogy az élelmi-
szerek ára ne szálljon el, mert az to-
vább mélyítené a válságot. Márpedig 
abban a régióban gyakorlatilag nem-
zeti fûszer a csili, szinte minden fo-
gáshoz használják, minden éttermi 
asztalon ott van. Így ha a paprika ára 
elszabadul, akkor az infláció is meg-
ugrik --- állítják a Bloomberg szakér-
tôi.

A fûszer kilónkénti ára már elérte a 
200 ezer rúpiás (15 dollár,) szintet, ami 
háromszorosa a megszokott árnak.

Az indonéz infláció is folyamatosan 
emelkedik, a 2016 decemberi 3,02 szá-
zalékról idén májusra már 4,33 száza-
lékra nôtt.

Az indonéz kormány minden eszközt 
bevet a csilimaffia ellen. A rendôrség 
és a titkosszolgálat is próbálja felgön-
gyölíteni az elosztói hálózatot, amelyen 
keresztül a kartellek megpróbálják 
visszafogni a kínálatot, hogy a hiány 
miatt magasabb árat kérhessenek.

Érdekesség, hogy a helyi jegybank 
nem csak a megszokott eszközökkel 
küzd a szûkülô kínálat ellen. Önkénte-
seket toboroznak, akik a farmereknek, 
diákoknak és háziasszonyoknak meg-
tanítják, hogyan tudnak maguk is csilit 
termeszteni, sôt az infláció fontossá-
gáról is felvilágosítják ôket.

Emellett baglyokat telepítenek a na-
gyobb ültetvények mellé, ugyanis a 
madarak éjjelente levadásszák a nö-
vényre kártékony patkányokat. Ráa-
dásul az egyik város, Balikpapan, helyi 
bankjának saját ültetvénye is van, 
amelyet katonák gondoznak.

* * *
Egymást követôen már harmadik 

éve, hogy egyre emelkedik a drog-
túladagolásban meghaltak száma Eu-
rópában. Az esetek többsége a heroin-
hoz vagy annak metabolitjaihoz 
köthetô.

Az Európai Unió drogügynöksége 
(EMCDDA) értékelése szerint tavaly 
csaknem 8441 ember halt meg drogtúl-
adagolásban. Megállapításuk szerint 
az Európai Uniós tagállamokon kívül 
még Norvégiában és Törökországban 
számottevô a túlzott drogfogyasztás 
általi halál. Összességében pedig Nagy 
-Britanniában és Németországban re-
gisztrálták a legtöbb túladagolás miat-

ti halált. A halálos esetek 81 száza-
lékában opioidokat mutattak ki, és az 
áldozatok háromnegyede férfi volt.

A halálesetek túlnyomó részét a he-
roin számlájára lehet írni, ugyanis az 
elmúlt években jelentôs tisztuláson 
esett át az anyag és az ára pedig erôsen 
lecsökkent.

2015-ben 29 ezer ember használta az 
egyik legkeményebb, gyilkos drogot.

Bár a heroin és az opioidok használata 
ritkább, mint más szer alkalmazása, 
még mindig az egyik legnagyobb ve-
szélyt jelentik, fôleg hogy ezekhez 
köthetôk az intravénás beadagolási 
módszerek. Az intravénás beadás pe-
dig más veszélyeket is hordoz magá-
ban.

Ugyan 2016-ban “mindössze” 1233 új 
HIV-fertôzést jelentettek Európában, 
ami két évtizede a legjobb adat, ez 
még mindig hatalmas közegészségügyi 
problémát jelent.

AZ EMCDDA kiemelte, hogy egyre 
több új szer kerül a piacra, melynek 
behozatala lassabb, mint korábban 
volt, de az interneten keresztül lega-
lább 620 különbözô anyag került el a 
fogyasztókhoz.

* * *
Az elefántcsonttermékek értékesíté-

sének betiltásáért emeltek szót afrikai 
vadôrök Hongkongba, hangsúlyozva, 
hogy nem szabad eleget tenni a helyi 
kereskedôk kártalanítási igényének.  
A javaslatot várhatóan még idén el-
fogadják, de a helyi kereskedôk, akik 
kizárolag olyan termékeket árusíta-
nak, amelyek az elefántcsont-kereske-
delmet tiltó 1990-es nemzetközi egyez-
mény elôtt kerültek a birtokukba, 
hevesen tiltakoznak  a változtatások 
ellen. A kereskedôk több millió dollár 
kárpótlást követelnek, árukészleteik 
átadásáért, az afrikai vadôrök szerint 
azonban az orvvadászok úgy tekinte-
nének a kompenzációra, mintha a 
hongkongi vezetôség felvásárolná az 
elefántcsontot, ami még több állat el-
pusztítását okozná Afrikában. A szak-
értôk és az aktivisták szerint a kárta-
lanítást azért is ki kell zárni, mert a 
kereskedôk és a csontfaragók, akiknek 
így is 27 éve volt a nagyjából 70 ton-
nányi elefántcsont értékesítésére, 
még majdnem öt évet kapnak arra, 

hogy megváljanak készleteiktôl. A ter-
mészetvédôk szerint 2021-ig még több 
illegális elefántcsontot csempészhet-
nek be Hongkongba. 

* * *
A szellemi tulajdonokkal foglalkozó 

világszervezet felmérése szerint a 
2011–2015-ös idôszakban összesen 950 
ezer szabadalmat fogadtak el. A ku-
tatásból kiderült, hogy Japán, Kína és 
a Szilícium-völgy hajtja a világ inno-
vációs motorját.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) közzétette legújabb felméré-
sét, amelybôl kiderül, hogy az Egyesült 
Államok mellett Ázsia a világ innová-
ciós központja. A szervezet a 2011 és 
2015 közötti négyéves idôszakot vizs-
gálta, ekkor összesen 950 ezer szaba-
dalmat fogadtak el –-- írja a Financial 
Times.

Az elemzésbôl kiderül, hogy a Tokió–
Jokohama tengely messze veri a vilá-
got ebbôl a szempontból, de az Osza-
ka–Kobe–Kiotó körzet és Nagoja is 
benne van az elsô tízben. 
Sky Mile Tower, Tokió
Ázsiából nem csak Japán szerepel 

kiemelkedôen, a WIPO rangsorában 
második helyen áll a Sencsen–Hong-
kong csoportosulás, amivel megelôzik 
a Szilícium-völgyet és Dél-Korea fôvá-
rosát, Szöult. 
Az elsô három klaszter a szaba-

dalmak száma szerint: 
1.Tokió–Jokohama – 94 079 darab –-- 

Legtöbb szabadalom: Mitsubishi 2. 
Sencsen–Hongkong –- 41 218 darab – 
Legtöbb szabadalom: ZTE 3.Szilícium-
völgy (San José–San Francisco -– 34 
424 darab –-- Legtöbb szabadalom: 
Google Az európai innováció vissza-
szorulóban van, az elsô tízben egyedül 
Párizs képviseli az öreg kontinenst. 

Az Egyesült Királyság gyengén tel-
jesített a vizsgált idôszakban, London 
a 21., Cambridge 55., míg Oxford a 88. 
London a 21. helyen áll 

Az elsô százba nem meglepô módon a 
legtöbb régió az Egyesült Államokból 
(32) került be, ôket követi Németország 
(12), Japán (8), Kína (7) és Francia-
ország (5). 

A szabadalmak legnagyobb része 
valamilyen technológiai újítás, például 
a sencseni szabadalmak 41 százaléka a 
digitális kommunikációval van össze-
függésben.

Ha kutatási területek szerint bontjuk 
le a technológiai szabadalmakat, akkor 
17 helyen is elsô pozícióban állnak az 
egészségüggyel kapcsolatos fejlesz-
tések, a 15 helyen a gyógyszeripari 
innovációk, míg a számítógépes szaba-
dalmak 12 helyen vezetnek. 

A lista oktatási intézmények szerint 
is rangsorol, itt a bostoni Massach-
usettsi Mûszaki Egyetem (MIT) és a 

Kaliforniai Egyetem áll az élen. 
A WIPO elismeri, hogy a felmérésben 

lehetnek módszertani egyenetlensé-
gek, például elképzelhetô, hogy a jö-
vôben London, Oxford és Cambridge 
egy klasztert fog alkotni. Az így létre-
jövô délkelet-angliai aranyháromszög 
a jelenlegi listán a 14. helyen végzett 
volna.

A WIPO 2016 decemberében kiadta a 
2015-ös rangsort országokra lebontva. 
A listát Kína vezette több mint 1 millió 
szabadalmi kérelemmel, majd az 
Egyesült Államok (526 ezer) és Japán 
(454 ezer) következett. 

A tanulmány kiemeli, hogy 2015-ben 
a szabadalmi kérelmek száma  2014-
hez képest 7,8 százalékkal nôtt. 

Magyarország a rangsor 45. helyén 
szerepel, a legaktívabb vállalkozásnak 
a Richter Gedeon számít, amely össze-
sen 126 szabadalmi kérelmet nyújtott 
be.

A WIPO szerint összesen 633 magyar 
szabadalmi kérelmet adtak be. 

Fontos megemlíteni, hogy a két fel-
mérés számait nem érdemes összeha-
sonlítani, mert míg az egyik a bejegy-
zett szabadalmakat rangsorolja, addig 
az ebben a részben taglalt számok a 
beadott kérelmek számát mutatják. 

* * *
Végtisztelet illeti azokat a mártírokat, 

akik az elmúlt évszázad vérzivataros 
éveinek áldozatai voltak, és olyan so-
kan közülük jeltelen sírban nyugsza-
nak ---- mondta Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes Horvátországban, a
a pulai haditengerészeti temetôben, az 
elsô világháborúban hôsi halált halt 
magyar tengerészek emlékmûvének 
leleplezésén.

Úgy fogalmazott, a magyarokról az a 
mondás járja, hogy szeretnek újrate-
metni, gyásznapot ülni. „Holott semmi 
mást nem teszünk, mint igazságot szol-
gáltatunk, illetve megadjuk a végtisz-
tességet mártírjainknak” --- hangsú-
lyozta.

A történelem során többször fordult 
Magyarország felé a világ elismerô 
tekintete --- jelentette ki. „Így volt ez 
1848/49-ben, mikor két nagyhatalom-
mal folytatott élethalálharcban kény-
szerült térdre a nemzet, de így volt ez 
1956-ban is, amikor a rendíthetetlennek 
tûnô kommunista hatalom bástyáján 
ütöttek rést elôször a pesti srácok” --- 
mondta.

Semjén Zsolt rámutatott: az elsô vi-
lágháború idejének századik évfordu-
lóján, amikor az egész világ emlékezik, 
a magyaroknak is hallatniuk kell hang-
jukat.

„Az elsô világháborút követôen évek-
ben még minden hadviselô fél hôsnek 
tüntette fel katonáit, se szeri, se száma 
a felállított emlékeknek” --- mondta a 

miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: 
Magyarországon a megszállás éveiben 
még beszélni sem lehetett a két világ-
háború magyar áldozatairól, nemhogy 
megemlékezni róluk, hovatovább a hô-
söket példaképül állítani.

Ezért kevesen tudják, hogy a magyar 
tengerészek az elsô világháborúban 
fényesen bizonyították vitézségüket --- 
vélekedett Semjén Zsolt.

A magyar tengerészek emlékmûvé-
nek leleplezésén a miniszterelnök-he-
lyettes köszönetet mondott mindazok-
nak, akik munkálkodtak a múlt 
feltárásán, akiknek fontos volt a tör-
ténelmi igazság kiderítése, akiknek 
fontos, hogy az utókor, a felnövekvô 
ifjúság elé igazi példaképeket lehessen 
állítani.

„Emlékezzünk a világháború összes 
magyar áldozatára, tudatában annak, 
hogy nem tudjuk megadni nekik az 
ôket megilletô végtisztességet” --- 
mondta végezetül.
Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezetô-

helyettese beszédében rendkívüli tör-
ténelmi pillanatnak nevezte, hogy az 
Országgyûlés határozati felhatalmazá-
sával megépülhetett a hôsi halált halt 
magyar haditengerészek emlékmûve.

„Évszázados késedelemmel, de végre 
egy emlékmûvel emlékezhetünk a ten-
geri csatákban hôsi halált halt honfi-
társainkra, továbbá mindazon tengeré-
szekre, akik a magyar szabadságért 
küzdöttek” --- hangsúlyozta.

Az emléktábla felállítását tíz évvel 
ezelôtt helyi magyarok kezdeményez-
ték. Az Országgyûlés idén június 10-ét 
a magyar hôsi halott haditengerészek 
emléknapjává nevezte ki, és kötelezte 
a kormányt, hogy állítson emlékmûvet 
a pulai temetôben.

A megemlékezésen a horvát kormány 
nevében Zdravko Jakob államtitkár, 
a horvát parlament nevében pedig Ja-
sen Mesic parlamenti képviselô vett 
részt, de jelen volt Fabrizio Miletic,
Isztria megye alispánja és Boris Mi-
letic, Pula város polgármestere is. Ott 
volt Holló József nyugalmazott altá-
bornagy és Lomnici Zoltán, az 
Emberi Méltóság Tanácsának elnöke 
is.

A házigazdák közül Jankovics Róbert 
magyar kisebbségi parlamenti képvi-
selô, Lôcsei József, a pulai Horvát-
országi Magyarok Demokratikus Kö-
zösségének (HMDK) elnöke és Balázs
Piri Zoltán, az országos magyar 
kisebbségi önkormányzat elnöke volt 
jelen az eseményen.

Abban, hogy az emlékmû a pulai ha-
ditengerészeti temetôben áll, nagy 
szerepe volt a helyi magyar szerve-
zetnek és a zágrábi magyar nagykö-
vetségnek is.

A Szent István csatahajó elsüllyedé-
sének 90. évfordulóján, 2008. októberé-
ben magyar búvárok emléktáblát he-
lyeztek el a csatahajó maradványainál. 
A magyar ipar- és hadtörténet kie-
melkedô alkotása a nyílt tengeren, 65 
méter mélyen, fedélzetével lefelé for-
dulva fekszik a hullámsírban. Felku-
tatására több expedíció is indult, ron-
csait az 1970-es években jugoszláv 
búvárok derítették fel. Az utóbbi több 
mint két évtizedben a hajóroncsot ma-
gyar búvárok több alkalommal (1994, 
2008) is átkutatták, de állapota és a 
kiemelés költségei miatt alig van rá 
remény, hogy valaha is a felszínre 
kerüljön. A hajó elsüllyesztésénél 89 
magyar tengerész vesztette életét a 
hullámsírban.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
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Klímahisztéria – szakmai véleményTrump-döntés
lefagyott klímabiznisz
Donald Trump USA-elnök válasz-

tási ígéretének megfelelŒen bejelen-
tette, hogy az Egyesült Államok kilép 
a tavaly novemberben hatályba lépett 
párizsi klímaegyezménybŒl, amit a 
klímaváltozás elleni nemzetközi 
összefogás eredményeként 2015. de-
cember 12-én fogadtak el a francia 
fŒvárosban. 

ErrŒl kérdeztük dr. Járosi Már-
tont, az Energiapolitika 2000 Társulat 
elnökét, aki több írásában és elŒadá-
sában kétségbe vonta a széndioxid 
kibocsátás csökkentsére alapozott hi-
vatalos klímapolitika megalapozottsá-
gát.

— Elnök úr, a társadalmak elŒször a 
klímahisztériát élték túl, most a klíma-
egyezménybŒl való kilépés körül ka-
varognak az indulathullámok. Mi 
rejlik a felszín alatt?

— Szokatlanul bátor politikai dön-
tés, ami újfent bizonyítja, hogy a 
„klímapolitika” a világpolitika része. 
Trump fellépése óta tudjuk, hogy így 
tekint erre. Trump az amerikai népet 
megterhelŒ magas költségekkel és a 
gazdaság védelmével indokolta a pá-
rizsi klímavédelmi egyezménybŒl 
való kilépést, szerinte az egyezmény 
több ezer milliárd dollárral károsítaná 
meg az USA-t. Úgy fogalmazott, hogy 
Œ egy jobb és tisztességesebb üzletet 
kíván tetŒ alá hozni. Világossá tette, 
hogy a széndioxid hisztériára épített 
klímapolitika szerinte elsŒsorban üz-
let. Ezt erŒsíti a döntést elutasító elsŒ 
német–francia–olasz közös közlemény 
is, amely szerint a párizsi egyezmény 
végrehajtása fontos gazdasági lehetŒ-
ségeket teremt a globális növekedés-
hez. A Trump döntés belpolitikai 
szempontból is fontos: munkahelyek, 
hagyományos energiatermelŒ ágaza-
tok fenntartása, amivel az USA való-
ban versenyelŒnybe kerülhet. Mindez 
az amerikai „nemzetállami” érdek el-
sŒdlegességének deklarálása. Ugyan-
akkor a döntés természetesen ma 
még teljes körûen nem megítélhetŒ, 
de minden bizonnyal jelentŒs hatással 
lesz Amerika világbirodalmi szerepé-
re is. Mindenesetre az eddigi hivata-
los nemzetközi „klímapolitika” léket 
kapott, ami változásokat indíthat el, 
az sem zárható ki, hogy más országok 
is követhetik a példát.

 — Miért használja a klímahisztériát 
a tömegek manipulálására a pénzügyi 
oligarchia?

— A mai közkeletû, politikailag kor-
rekt felfogás szerint, a felmelegedés-
tŒl kell félni, pedig, alig néhány évti-
zede még az új jégkorszakkal rémí-
tették az embereket. Egy-egy civilizá-
ció életképességét alapvetŒen befo-
lyásolja, hogy miként tud alkalmaz-
kodni a kihívásokhoz, közöttük a 
klímaváltozásokhoz. Ma legnagyobb 
„közellenség” a széndioxid kibocsátás, 
amelyre hivatkozás fontos politikai 
eszköz lett: az energetikát és rajta 
kívül úgyszólván mindent a széndi-
oxid emisszió tükrében ítél meg a 
hivatalosság.

Ezzel szemben a valóság az, hogy 
amióta a Föld létezik, az éghajlat ál-
landóan változik. Tudomásul kell ven-
ni, hogy az éghajlatot, vagyis a klímát 
hatalmas természeti erŒk irányítják, 
az ember nincs azonos súlycsoportban 
a természettel. A klímaváltozást a 
levegŒ széndioxid tartalma gyakor-
latilag nem befolyásolja. A széndioxid 
nem szennyezi a levegŒt, ellenben a 
földi élet egyik nélkülözhetetlen felté-
tele. A hivatalosan támogatott és 

terjesztett széndioxid-alapú klíma-
hisztéria nem tudományos bizonyíté-
kokon alapul, hanem tudatosan kidol-
gozott megtévesztési kampányról van 
szó. Amióta létezik emberi civilizáció, 
a mindenkori hatalom fontos eszköze 
a félelemkeltés. A birodalmak féle-
lemben tartják a kiszolgáltatott gyen-
gébb államokat. A második világhá-
ború után ezt a funkciót az atomhá-
borútól való félelem oldotta meg. 
Most ezt a célt a klímahisztériával 
valósítják meg. A klíma alkalmas 
mindenféle klímamese alapanyagául. 
Arra is kiválóan alkalmas, hogy irá-
nyított átalakítási magatartási tippe-
ket adjon a társadalmi változtatások 
„politikailag helyes” mederbe való 
tereléséhez. A széndioxid elleni küz-
delmet a karbon-mentes, „tiszta ener-
giatermelés” forradalmának, a meg-
újuló energiatermelésnek az ideoló-
giai alapjává tették. A zöld eszme 
sajnos üzleti körök kiszolgálójává lett, 
mert elfedi azt az alapvetŒ ok–okozati 
összefüggést, ami a természeti folya-
matokba való emberi beavatkozás és 
annak következményei között fennáll.

— A klímavédelem és a környezet-
védelem propagandisztikus össze-
zagyválása milyen károkkal járhat?

— Az emberiség hatalmas mérték-
ben károsítja a természetet, szennyezi 
a környezetet, a talajt, a levegŒt és az 
élŒvizeket, de ennek semmi köze a 
klímaváltozáshoz. A „klímavédelem” 
értelmetlen és hatástalan szélmalom-
harc a természet mûködése ellen, 
amelynek során, globális szinten a 
környezetterhelés nem csökken, in-
kább növekszik. A világméretû közbe-
szédben, s így a párizsi konferencia 
propagandájában is, a világot megha-
tározó globális gazdasági-politikai 
erŒk az éghajlatváltozást az emberi 
tevékenység következményének állí-
tották be, mintha az demokratikusan, 
konszenzussal elfogadott intézkedé-
sekkel, megváltoztatható lenne. Ezzel 
sikerült szétteríteni, személytelenné, 
megfoghatatlanná tenni a tŒke fele-
lŒsségét az emberi társadalmat való-
ban fenyegetŒ veszélyek kialakulásá-
ért. Az emberi felelŒsségnek ez az 
értelmezése eltereli a figyelmet a 
valódi okokról. Az emberiség hatal-
mas primerenergia-teljesítménnyel 
alakítja a kontinensek felszínét, 
szennyezi a vizet, földet, levegŒt, 
folytatja a természeti kincsek (nyers-
anyagok és energiahordozók, a talaj, 
az édesvíz, az érintetlen természet) 
felélését, növeli a természetinek mon-
dott katasztrófák számát, összeom-
lasztja a biodiverzitást és az ökoszisz-
témákat. Világrészenként más–más 
hatások dominálnak. Miközben az 
emberiség nagy része egyre nagyobb 
nyomorban kénytelen élni, a nyugati 
ember olyan kényelmi szintet ért el, 
hogy az számára már testi és lelki 
károsodást okoz, de még több termék-
re és szolgáltatásra tart igényt. Ez 
teljesen független a Föld éghajlat-
változásának éppen aktuális tenden-
ciájától. A problémák igazi oka a 
fenntarthatóság ideológiája, ami alatt 
a fogyasztás fenntarthatóságát értik. 
Az emberiség fogyasztásának megál-
líthatatlannak tûnŒ növekedése a vé-
ges Föld-bolygón nem tartható fenn, 
mert a rendelkezésre álló természeti 
erŒforrások és az ember földi élettere 
végesek. Ezért a gazdasági növekedés 
– ha növekvŒ energia- és anyagfel-
használással folytatódik – elkerülhe-
tetlen katasztrófa felé halad: vagy az 

erŒforrások kimerülése, vagy a földi 
természet tönkretétele miatt. EbbŒl 
következŒen az emberiség eddigi 
életmódja tartósan nem folytatható. 
A kérdés: van-e esélye egy más ér-
tékrendvilág felépítésének, megvaló-
síthatók-e a szükséges változások? A 
változáshoz, vagyis a lehetŒ legkisebb 
veszteség üzemeltetéshez, mozgósí-
tanunk kellene, elsŒsorban magunk-
ban, a világot fenntartó szeretet-
energiát. 

— A párizsi dogma megrepedésének 
lehet-e kedvezŒ hatása a magyar 
energiapolitikára?

— A hazai energiahordozóra alapozó 
Mártai ErŒmû bŒvítését az uniós 
dekarbonizációs politika eddig blok-
kolta. Hasonló problémával küszköd-
nek Európában a lengyelek is, ahol a 
szénerŒmûvek hosszabb távon sem 
nélkülözhetŒk. A párizsi dogma poli-
tikai megingása új fejleményeket 
indíthat el, aminek lehet hozadéka 
számunkra is.

***
Az idézett interjú a Présház Eu 

internet közlönyben jelent meg, ami- 
re az Energiapolitika 2000 Társulat 
elnöke hívta fel a figyelmemet –, az-
után hogy olvasta a múlt heti Magyar 
Életben megjelent írásomat – itt ol-
vasható levelében:  

Tisztelt és kedves Csapó Endre!
Köszönöm kitûnŒ írását, terjesz-

tem. Csodálom tájékozottságát, tisz-
tánlátását. Nagyra becsülöm hazafi-
ságát, felvilágosító munkáját.

Csatoltan küldöm legutóbbi megnyi-
latkozásainkat a témában, továbbá 
egy a témát érintŒ nagykanizsai elŒ-
adásom linkjét:

https://youto.be/RdOpoy93TeQ
Honlapunk több anyagot tartalmaz 

a témában.
További jó egészséget kívánva, Is-

ten áldását kérem életére, munkájára.
Szeretettel üdvözli:

Járosi Márton

***
  Klímaváltozás?
Derék politikusaink szerint éghajlat- 

változás megy végbe napjainkban. 
Ennek okozói természetesen mi va-
gyunk, mert rengeteg benzint, olajat, 
földgázt, tevetrágyát, fát és szenet 
égetünk. Ezt az állítást kitûnŒ tudósa-
ink nagy része is bizonygatja. Nap-
számban, húzzák a vészharangot a 
rövidesen jelentkezŒ katasztrófa ígé-
retével. FŒként a Föld vészes felmele-
gedése veszélyével támogatják a kor-
mányok újabb adókivetési igyeke-
zetét. „Lejárt” politikusok is (Al 
Gore?) ragyogóan kezdtek megélni a 
harangkongatásból. Ennek nyomán a 
kormányok nyaktörŒ sebességgel rót-
tak ki új adókat. Ugyanakkor nem 
támogatták kellŒen a nap- és más 
nemszennyezŒ energia források had-
rendbe állítását.

Ami a klímaváltozást illeti, úgy 
rémlik, mintha a középiskolában em-
legették volna a jégkorszak ciklikus 
voltát. Mostanában még mindig kifelé 
jövünk az utolsó jégkorszakból. En-
nek tetejében még közbeesŒ „mini” 
jégkorszakok vannak, mint 1250 utá-
ni, amikor a globális hŒmérséklet egy 
celzius fokkal csökkent. Ezek a ciklu-
sok hatalmas éhinségeket okoztak a 
jó öreg Európában.

Olyan szárazságokról is megemléke-
zik, az egyébként többnyire „irányí-
tott” és hamis, hazug történelem, 

amikor a kisebb folyók, tavak teljesen 
kiszáradtak amelyek szintén éhin-
ségekkel, tömeghalállal jártak. Persze 
India és Afrika is hasonlókkal dicse-
kedhetne.

Tehát ha egy jégkorszakból jövünk 
kifelé, nyilván emelkedni fog a sárgo-
lyónk hŒmérséklete is. Igaz, mi ren-
geteg energiát fogyasztunk és sze-
méthegyek sokaságát emeljük világ-
szerte, mérgezzük tengereinket, civi-
lizációnk nagyobb dicsŒségére. Ez 
volna a fŒ baj, nem a levegŒ széndi-
oxid tartalma. Ugyanis ezen a téren 
az anyatermészet messze felülmúlja 
az emberiséget. Például:

Krakatoa vulkán 1880-ban tört ki, 
kb. száz megatonnás nukleáris bomba 
erejével. Ez a borzalmas robbanás 
több, mint százezer embert pusztított 
el Szumatra közelében. Óriási meny-
nyiségû port, kéndioxidot lövelt a 
Föld teljes légkörébe. Savas esŒ hul-
lott az egész sárgolyón. Hatamas vi-
harok voltak, a por és gázfelhŒk csak 
három év után ülepedtek le a földre. 
A napfény ereje erŒsen csökkent, ez 
a mezŒgazdaságban hatalmas károkat 
okozott. A Föld hŒmérséklete 1,2 fok-
kal csökkent. A robbanás hangja 4800 
kilóméterre is hallható volt.

Földünkön kb. 1500 aktív tûzhányó 
van, nem említvén a tengeralattiakat. 
Ezek mind szennyezik levegŒnket és 
tengereinket, ha nem is Krakatoa 
méreteivel.

Az utóbbi évszázadban is volt olyan 
tûzhányókitörés, amely 7,000,000 (hét-
millió) tonna port és gázokat lövelt a 
levegŒbe (El Chichon). Tessék csak a 
Google-hoz fordulni félelmetes ada-
tokért: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_large_volcanic_eruptions_of_
the_20th_ century.

Olajforrások közül nemcsak a mi 
fúrt kutaink szivárognak, hanem a 
tengeralattiak is szorgalmasan mocs-
kolják a tengerek vízét. 

Ha már itt tartunk említsük meg a 
háborúk alatt elsüllyesztett hajók 
olaját, a megtorpedózótt tankerekkel 
együtt. Irak felgyújtott olajkútjaira 
már nem emlékszünk?

A hatalmas területen található tûle-
velû erdeink égésekor ezer és ezer 
tonna terpentint juttatnak a levegŒbe, 
tüdŒnk ártalmára. 2016-ban, csak Ka-
nadában akkora területû erdŒk égtek 
le, mint fél Dunántúl. Az orosz Szibé-
ria erdei még többet égnek, mert az 
oltás ott nincs még jól megszervezve. 
Ugyancsak meg kell emlékeznünk 
Hamburg, Drezda, Tókió, Nagaszaki 
és Hirosima égésérŒl, amelyek isten-
tudja milyen káros gázokat, gŒzöket 
juttattak ezertonna számra a levegŒ-
be, a széndioxidon kívül. Persze a 
gyújtogatásra használt sok-sok tonna 
foszfor sem volt természet- és tûdŒ-
barát.

A soha nem szûnŒ háborúkban el-
pukkasztott gránátok, aknák, kézi-
fegyverek rakéták, repülŒbombák 
óriási tömegét nem említi senki, pe-
dig azok az „égéstermékek” sem kí-
mélik levegŒnk tisztaságát. Csak Viet-
Nam és Laos több bombát kapott, 
mint amennyit a második világhábo-
rúban felhasznált az USA. Azóta sor-
ra került Afganisztán, Irak, Libia, 
Szíria. Azok égéstermékei pedig nem 
is hasonlítanak az aránylag ártalmat-
lan, a növények által felhasznált szén-
dioxidhoz. Senki nem említi az ürha-
jók kilövéséhez használ tiokol, szívet 
melegítŒen gyönyörû fehér fehŒit, 
amelyek lelkesen hozzájárulnak a 

kénsavas esŒk képzéséhez.
Ha valaki elŒveszi a XVIII. és a 

XIX. század elején készült városi 
fényképeket, furcsa sötét foltok tö-
megét láthatja a utakon. Ne törjék a 
fejüket rajta, elárulom. Azok bizony 
az akkori „lóerŒk” anyagcsere termé-
kei voltak. Ugyan a köztisztasági hi-
vatal emberei hŒsiesen közdöttek az 
utak tisztaságát visszaállítandó, de 
csak naponta egyszer voltak sikere-
sek. No, tessék elképzelni azt a bûzt, 
ami a nyári melegben lengedezett a 
városi levegŒben, különösen a komf-
lis, azaz a lovaskocsi állomások kör-
nyékén, ahol a várakozó pacik unal-
mukban minden szükségletüket kielé-
gítették. El ne felejtsük, a XVIII. 
század elején még a bölények milliói 
gyártották a metán gáz számolatlan 
köbmétereit.

Az egész világon fával, szénnel, 
faszénnel, teve trágyával fûtöttek, 
sütöttek, fŒztek. Angliát télen állandó 
füstszmog borította, talán 1960-ig, 
amikor is befejezték a földgázra való 
áttérést és London, Birmingham, 
Manchester, stb újra élhetŒ városok 
lettek.

Az amerikai gépkocsik olajat kezd-
tek égetni általában az elsŒ 50,000 
mérföld után. Persze már az elsŒ 
mérföldek után is hetente legalább 
egy liter olajat égettek. A hideg moto-
rok csodaszép kék füstöt húztak 
maguk után. Ez csak akkor szünt 
meg, amikor a kitûnŒ japán gépkocsik 
tömegesen kezdtek feltûnni a Ford, 
GM és Chrysler autógyárak parkolói-
ban. A levegŒ még tisztább lesz az 
electromos autók folyamatban lévŒ, 
gyors térnyerésével.

A nap és szélenergia használata is 
rohamosan terjed, nem is beszélve a 
tóriummal mûködó reaktorok foko-
zott iramú térhódításáról.

Szóval, sok hû-hó semmiért. A tech-
nika folyamatos és ugrásszerû fejlŒ-
dése hamarosan megszünteti a levegŒ 
– humán eredetû – szennyezését. 
Talán a haladást mindenáron fékezŒ, 
hátráltató nagyipart kellene rábeszél-
ni lelkesebb viselkedésre.

Ami a természetet illeti, arra sem-
miféle komoly befolyásunk nincs. Ha 
például a Csendes óceánt szegélyezŒ 
tûzgyûrû, a nyugat Amerikai Szent 
András törésvonal és a Földközi-ten-
geri kontinentális rétegek csússzan-
nak egy átlagnál nagyobbat, minden 
gondunk megszakad jó idŒre.

Ha már belátjuk a kapkodás siker-
telenségét, fel kell készülni a felmele-
gedésre. ElŒször is a vizet kell taka-
rékosan használnunk s a tenger vizét 
kell, óriási mennyiségben sótalaníta-
nunk. A technika rendelkezésünkre 
áll, legfeljebb kevesebb okosbombát, 
tankot és repülŒgépanyahajót kell 
gyártanunk. Egy vadászrepülŒgép 
árából egy várost tudnánk ellátni só-
talanított tengervízzel. Talán a Mars-
ra sem kellene röppentyûket küldeni.

Pillanatnyilag sokkal nagyobb ve-
szélyt jelentenek vizeink rettenetes 
szennyezŒdése, és termŒföldeink 
mérgezése, ami már visszafordítha-
tatlannak látszik.

Magyaródy Szabolcs, 
A magyarság külföldi jó hírének 

fáradhatatlan terjesztŒje, Kanada
***

Megjegyzés: 
A klímaváltozás körüli szívós buzga-

lom nem a szakértŒk körében zajlik. 
A cél az országok közös politikai fela-
datok vállalására, központi politikai 
utasítások elfogadására kényszeríté-
se. Egyik eszköze a központi igazga-
tást megvalósító világkormány kész-
séges elfogadása programjának.
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Annus Jubiliaris Ladislai Sancti
Szent László király tiszteletére – 
zarándok sokaság ünnepelte a 

lovagkirályt Nagyváradon 
2017. május 14. vasárnap 

Szent László-búcsú a Szent László-
évben. GyŒrbŒl 450 év után hozták el 
a szent király fejereklyéjét, megszó-
lították a lovagkirály emlékét ŒrzŒ 
népeket, horvát, lengyel, szlovák kö-
zösségek érkeztek a jubileumot ünne-
pelni. Május 14-én Erdô Péter bíbo-
ros mutatta be a búcsú szentmiséjét 
Nagyváradon.

A január elsején megnyitott Szent 
László-év – a lovagkirály trónra lé-
pésének 940. és szentté avatásának 
825. évfordulója alkalmából – jeles 
eseményére, a Szent László-búcsúra 
nagy sokaság gyûlt össze Nagyvára-
don. Ez a nap a Nagyváradi Római 
Katolikus Egyházmegye zarándok-
napja. Széchényi Miklós nagyváradi 
püspök ugyanis 1914-ben kért és 
kapott a SzentszéktŒl engedélyt arra, 
hogy az egyházmegye minden évben 
húsvét ötödik vasárnapján ünnepel-
hesse meg alapítóját és védŒszentjét.

A kiemelkedŒ jubileumot kiemelt 
tiszteletadással ünnepelték. Nagy so-
kaság gyûlt össze ezen a májusi va-
sárnapon a Szent László alapította 
püspöki székhelyen: ünneplŒ csopor-
tok érkeztek ErdélybŒl, Magyaror-
szágról, Horvátországból, Lengyelor-
szágból, Kárpátaljáról  s Szlovákiából, 
lelkipásztoraik kíséretében számos 
plébániai közösség jött el, Gyoma-
endrŒdrŒl gyalogosan érkeztek a za-
rándokok. 

A nagyváradi székesegyházban 
mindenki együtt ünnepelt. A Nagyvá-
radi Római Katolikus Egyházmegye 
plébániai közösségei, az egyházme-
gyében élŒ szlovák kisebbség hívei, a 
román anyanyelvû római és görög-
katolikusok, lovagrendek, köztük a 
németországi alapítású Ordo Ladislai 
Sancti tagjai,  a gyulafehérvári szemi-

nárium növendékei és a görögkato-
likus kispapok.

Több mint négy és fél évszázad 
távollét után a nagyváradi székesegy-
házba érkezett Szent László GyŒrben 
Œrzött fejereklyéje, ahol a fŒoltár 
elŒtt, a nagyváradi hermával együtt 
állították fel. ŒrzŒi között ott voltak 
GyŒrbŒl a Szent László HatárŒr 
HagyományŒrzŒ Egyesület tagjai, va-
lamint a nagyváradi Szent László 
Líceum diákjai. 

A szertartás az ereklye elé vonuló 
zarándokcsoportok énekelve, imád-
kozva haladó tiszteletadásával kezdŒ-
dött. A szentmise fŒcelebránsa és 
szónoka Erdô Péter bíboros, prímás 
volt. Koncelebrált Miguel Maury 
Buendía érsek, Románia pápai nunci-

usa és több magyarországi fŒpásztor; 
Veres András gyŒri megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke, itthoni és külhoni püs-
pökök, köztük Majnek Antal kárpát-
aljai püspök, és Orosch János nagy-
szombati érsek, görögkatolikus fŒ-
pásztorok és a romániai katolikus 
egyház fŒpásztorai, köztük Ioan Robu 
bukaresti érsek.

Megjelentek a testvéregyházak kép-
viselŒi, valamint a romániai és a 
magyarországi közélet szereplŒi.

A liturgián több kórus szolgált: a 
székesegyház kórusa Kristófi János 
karnagy vezetésével énekelt. Hozzá-

juk csatlakozott a piliscsabai Boldog 
Özséb Színtársulat kórusa Medgyesy 
S. Norbert vezetésével, valamint a 
gyulafehérvári szeminárium kórusa 
Bojtor Attila és Mazai Tihamér 
kispapok vezetésével. ElŒadásukban 

csendült fel Haydn 44. számú miséje. 
A szentmisén elhangzottak népéne-
kek, himnuszok, Szent László-énekek, 
amelyek a középkorban Nagyváradon 
íródtak László kanonizálását követŒ-
en.

A szentmise végén Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes köszöntŒjé-
ben Szent Lászlót mint a keresztény-
ség, az európaiság, magyarság egy-
ségének szimbólumát méltatta. Pro-
hászkát idézve – „Lászlóban lett ke-
reszténnyé és szentté” – hangsúlyozta, 
a lovagkirály alakjában mind a hŒsi-
esség, mind a keresztény életszentség 
meghatározó vonás. Áttekintve László 
életét, az Európában élŒ különbözŒ 
népekkel való kapcsolatról, a családi 
összefonódás összetartozást adó fon-

tosságáról beszélt.
Az ünneplŒket Victor Opaschi, a 

román kormány kultúráért felelŒs 
államtitkára is köszöntötte.

Böcskei László püspök buzdító sza-
vakkal zárta a szertartást. „A határát-
kelŒnél fogadtam a GyŒrbŒl érkezŒ 
ereklyét. A hátam mögött Várad, még 
a tegnapi óriási esŒzés felhŒ szürke-

ségében, felettünk viszont ragyogó 
napsütés a kék égen. S ahogy hoztuk 
Várad felé a becses kincset, úgy 
világosodott ki az ég elŒttünk” – 
mondta el személyes élményét bele-
szŒve azt az aggodalmat, ami tegnap 
töltötte el az órákig tartó felhŒszaka-
dás miatt féltve a mai körmenetet. 
„Szavakba nem lehet foglalni, mit 
érzek, hogy több mint 450 év után 
ismét Nagyváradon van Szent László 
ereklyéje.”

A körmenet a jubileum alkalmából 
meghosszabbított útvonalat járt be. A 
török idŒket követŒ megújulásban 
épült székesegyházból  a két ereklyét 
– a nagyváradi Szent László-hermát 
és a gyŒri, Lebó Ferenc alkotta tar-
tóban elhelyezett koponyaereklyét – a 
menet az elsŒ, Szent László alapította 
székesegyház helyére, a mai vár-
templomba vitte, áthaladva Nagyvá-
rad belvárosán. A várban található a 
lovagkirály temetkezési helye.

A körmenet meghatározott rendben 
épült fel. A vezérkereszt vezette, 
utána tíz nemzet lobogóját, valamint 
a pápai és az egyházmegyei zászlót 
népviseletbe öltözött fiatalok vitték. 
ElsŒként az asszisztencia követte, 
majd katolikus iskolák diákjai. Utá-
nuk jöttek az egyházi mozgalmak, a 
Neokatekumenális Út, a Háló közös-
ség tagjai, majd a lovagok, a huszárok 
és a gyŒri határŒr egyesület tagjai. 
Szerzetesek, római és görögkatolikus 
papnövendékek, papok következtek. 
Œket a díszvendégek s a hatóságok 
képviselŒi követték. Majd a felekeze-
tek képviselŒi, a székeskáptalan tag-
jai és a püspökök folytatták a mene-
tet. Mögöttük vitték a két ereklyét, 
mely után haladt a nagyváradi me-

gyéspüspök és a pápai nuncius, végül 
pedig ErdŒ Péter bíboros haladt a 
kórus és a fúvósok, valamint a hívek 
menete elŒtt.

A vártemplomba érkezve hálaadásul 
elénekelték a Te Deumot. Az ünneplŒ-
ket itt Veres András gyŒri megyés-
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke köszöntötte. 
„Lelkiismereti kötelességünk volt 
elhozni az ereklyét – mondta a 
megyés fŒpásztor. – Most egykori 
földi valója egy részében is jelen van 
köztünk a szent király. Feltekinthet-
tünk rá a menetben, erŒt, bátorítást 
merítve jelenlétébŒl.”

Veres András felidézte, hogy egy-
kor a csatákban is így hordozták a 
lovagkirályt, és „ajkukon Szent László 
nevével” fohászkodtak a küzdelem-
ben. Hangsúlyozta, mennyire szüksé-
günk van ma is példájára és közben-
járására. „Érintse meg szívünket pél-
dája – a hit, az alázat, a hŒsiesség.” Az 
alázat, hogy a királyi méltóságot szol-
gálatnak tekintette, hit és életszent-
ség, hogy szentként tudta tisztelni azt, 
aki nagyapját, Vazult megvakíttatta. 
Ezek az erények tették Œt a Nyugat 
oltalmazójává, és ezek segítették, 
hogy megŒrizze országát. „Legyen 
ma is példakép és közbenjáró szá-
munkra. Ezért imádkozzunk” – buz-
dított Veres András.

A templomi szertartás után megnyi-
tották a Hit bajnoka, a haza hŒse 

címmel rendezett, Szent László életét, 
korát és tiszteletét bemutató vándor-
kiállítást. A „Tiszta hittel, erŒs kézzel” 
mottóval, a nemzetpolitikai államtit-
kárság által rendezett kiállítást 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, 
Brendus Réka, az államtitkárság 
munkatársa és Gaal Gergely, a 
Szent László Emlékévet szervezŒ 
bizottság elnöke nyitotta meg.

Kelemen Hunor azt hangsúlyozta, 
a múltba tekintés a jövŒ tervezésének 
alapja. A kiállítás célja, hogy ezt a 
múltba nézést elŒsegítse, hozzájárulva 
a megértéséhez. A múlt ma is utat 
mutat az elbizonytalanodás idején, 
ezért kötelességünk ápolása – muta-
tott rá. Brendus Réka Szent László 
példáján keresztül arra hívta fel a 
figyelmet, képesek vagyunk nagyot 
alkotni és meg is tudjuk azt védeni. 
„Összefogásra vagyunk hivatva” – 
fogalmazta meg az ünnep üzenetét. 
Gaal Gergely azt fejtette ki, ma, 
Közép-Európában élve nekünk is fele-
lŒsségünk van az értékek védelmé-
ben.

A hálaadást Böcskei László zárta: 
„A mai ünnep a hit és az összefogás 
jele. Gyökereink vannak, amibŒl jö-
vŒnk fakad. Ezt üzeni Szent László.”

A megújulás vágyával és reményé-
vel fordulunk Szent László felé, és 
kérjük közbenjárását az elŒttünk álló 
feladatok vállalására – köszöntötte 
Böcskei László fŒpásztor az ünneplŒ-
ket. A múltba való visszatekintésünk 
célja, hogy vonatkozási pontokat ke-
ressünk a jövŒ felé haladásunkhoz – 
fogalmazta meg az egyházmegye 
számára programot adó üzenetét.

Miguel Maury Buendía érsek, 
Románia pápai nunciusa Pietro 
Parolin vatikáni államtitkár Ferenc 
pápa üzenetét közvetítŒ levelét, a 
szentatya megerŒsítŒ, szívélyes üd-
vözletét, hitre és szeretetre buzdító 
jókívánságait tolmácsolta.  

Az ünneplŒket Victor Opaschi, a 
román kormány kultúráért felelŒs 
államtitkára is köszöntötte.

Meghívó
A Szent László Társaság és Rend

szeretettel meghívja Sydney magyarságát hagyo-
mányos évi díszebédünkre, amit 2017. június 25-én, 

vasárnap du 1 órakor tartunk a Punchbowl-i
Magyar Központban (1–5 Breust Place Punchbowl).

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék június 18-ig 
az alábbi telefonszámokon:  
Gerecs Károly  9743 1748  

E-mail:   kgerecs@hotmail.com 
vagy Horváth Olga 958 4034

Az ebéd ára 25 dollár
Belépôdij nincs, adományokat köszönettel elfogadunk, 
az ebéd árából fedezzük kiadásainkat, és adománya-

inkat Magyarországra az arra rászorulóknak.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. június 25-én 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 június 25-én 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. július 25-én 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 június 25-én 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) június du. 2 
órakor Bibliaóra (minden hónap harmadik 
vasárnapján) 2017. június du. 2 órától  

Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink 
számára

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. június  12 órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

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

2017. június 24-én, szombat este, 7 órától 11 óráig
A Bocskai Nagyteremben — 123 St. Georges Rd. North Fitzroy

Táncoljunk, mulassunk együtt. Élô zenével, néptáccal és zsíros kenyérrel.
Belépô 10 dollár, gyerekeknek ingyen 

Bôvebb infó: Kathrin 0412 522 709
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Az elmúlt 
hét

SLEJMCSAPAT
Aki eddig nem tudta, mi az a slejm 

(pontosabban: Slejm), leghelyesebb, 
ha megnézi Gulyás Márton szabad-
ságharcos e névre keresztelt csator-
nájának legutóbbi videó-összeállítását. 
A válasz maga a szereplôgárda, a 
slejmcsapat: Gálvölgyi János, Csinta-
lan Sándor, Zagyva György Gyula, 
Pörzse Sándor, Stohl „Buci” András, 
Hajós András és még néhányan.

A szerkesztôi szándék: legyen végre 
igazságos a magyar választási rend-
szer, merthogy a jelenlegi nem az. 
Slejm Mártonék szerint ugyanis csak 
emiatt kerülhetett hatalomra a Fidesz, 
ezért nem lehet leváltani Orbán Vik-
tort. Az összeállításban egyenként 
lépnek a kamera elé a burleszk sze-
replôi. Mindenki mond valami kétség-
beejtô ökörséget, hátha így, egymásra 
hányva valamennyit, meggyôzik a hü-
lyére vett nézôt.

Csintalan megér egy külön bekezdést. 

Ô a legslejmesebb. Régi megmondó-
ember. Nem ma kezdte a pályát: 2002-
ig proletárként szocialista színekben 
mondta meg a frankót, késôbb elérte a 
polgárosodás, ekkor szenvedélyes fi-
deszes lett, nemrég pedig ráébredt: 
valójában Vonáék mellett a helye. Af-
féle túlérett sajtkukac… Fábry Sándor 
mondta róla egy interjúban: „Számom-
ra a Hír TV-n pöffeszkedô, többszörö-
sen odakozmált Csintalan Sándor elfo-
gadhatatlan.” (Többen vagyunk így 
vele.)

Az összeállítás szereplôinek valószí-
nûleg elkerülhette a figyelmét Ceglédi 
Zoltán politológus egyik áprilisban 
kelt publicisztikája a Hvg.hu-n. Az 
egyébként balliberális elemzô úgy fo-
galmazott: aki szerint a mai választási 
rendszer a Fideszre van írva, az –-- szó 
szerint idézem –-- „síkhülye”. A norma-
szövegben ugyanis az áll: az nyer, aki a 
legtöbb szavazatot szerzi. Orbánék 
azért nyertek, mert a legtöbben rájuk 
szavaztak. Ez ilyen egyszerû. Nem hô-
börögni kell, tessék több voksot sze-
rezni!

Vagyis a Ceglédi-képlet szerint Gu-
lyás Márton „slejmjei” is síkhülyék. 
Van kérdés?

MÉLYSÉGI MÁMOR
Rövid névnapi ismertetôvel konfe-

rálta fel a szocialisták miniszterelnök-
jelöltjét Molnár Gyula elnök a párt 
szombati kongresszusának önfeledt 
küldöttei elôtt: „A Gyula név fáklyát 
jelent, a László pedig azt, hatalom és 
dicsôség. Készen állok, hogy fáklya-
ként világítsak Botka Lászlónak.” Erre 
speciel szüksége is lesz a hórihorgas 
szegedi polgármesternek, Rolex Laci-
nak, ahogyan az a folytatásban elmon-
dott, közel egyórás beszédébôl is kide-
rült. Ilyeneket mondott a szónok (a 
teljesség igénye nélkül): „Fideszes fô-
betyárok, eljött az idô, amikor vissza-
követeljük az országot!”; „Elegünk van 
belôletek, többet, jobbat akarunk!”; 
„Bilincs vár a tolvajokra és a nemzet-
gyilkosokra!” Stb. (Az urizálókra és az 
adóelkerülôkre nem tért ki a rétor.) A 

jelen lévô küldöttek csillogó szemmel, 
percekig tartó, álló tapssal jutalmazták 
a politikus veretes beszédét, aztán 
persze elsöprô fölénnyel –-- ellenjelölt 
nem volt –-- pajzsra emelték a hatalmat 
és dicsôséget szimbolizáló, méretes 
embert. (Gyula közben fáklyaként lo-
bogott tovább, ahogy ígérte…)

Nem akarok ünneprontó lenni, de 
nem vagyok biztos benne, hogy ez a 
fergeteges Botka-nyitány nem fordul-
e majd a visszájára. Ha valaki, hát 
éppen a tengeri búvárkodásban jártas 
Rolex Laci tudja a legjobban, milyen 
veszélyekkel járhat az, ha valaki, így, 
fütyülve az alapvetô elôírásokra, nagy 
dérrel-dúrral, hirtelen jön föl a mély-
bôl, a dagonyás iszapból…

Attól tartok, Botka búvár a nagy 
kongresszusi mámor hevében egész 
egyszerûen elfelejtette a mélységi 
mámor veszélyeit. (A tekintetén is 
tisztán látszott, hogy valami nem stim-
mel.) De vajon miért nem szólt neki az 
önfeledten lobogó Fáklya-Gyula –-- 
vagy ahogyan az egyik kommentelô 
nevezi: „Agyalágyula” –--, hogy vi-
gyázz, Laci, nem jó, ha hirtelen ilyen 
sárosan a felszínre kerülsz?

HONTI HANTA
A halál az állam szolgálatában áll 

címmel írt jegyzetet pünkösdvasárnap 
a hvg.hu balliberális portálon Hont 
András. A feldúlt szerzô azon a Fidesz-
közleményen akadt ki, amely a londoni 
terrortámadás kapcsán föltette a kér-
dést: hány embernek kell még meg-
halnia Brüsszel elhibázott bevándor-
láspolitikája miatt?

Hallgassuk csak a szigorú elemzôt! 
„Miközben Európa irányítói határo-
zottságukat és együttérzésüket igye-
keznek mutatni, addig a magyar kor-
mánypártoknak a fenti közleményre 
futotta, és ezzel maguk is (…) hozzá-
járulnak az európai politika destabili-
zálásához –-- összhangban az Iszlám 
Állam törekvéseivel.”

Igen, jól olvastuk: a magyar kormány 
tevékenysége párhuzamban áll az Isz-
lám Államéval. „A halál az állam szol-

gálatában” (Vajon a szerzô kit szol-
gál?)

Aljas emberekbôl bô a hazai felhoza-
tal.

Itt jegyzem meg, Hont András né-
hány hete –-- ki tudja, miért --– 
ilyeneket írt saját közösségi oldalán: 
„Zsidó nagyapám hithû kommunista 
volt (…) Igen, apám ügynök volt. Ez 
tényleg uncsi. Találjatok már valami 
mást. Mondjuk, egy képet, amelyen 
egy kecskével…”

Jó, de elôbb vissza a cikkhez!
A szerzô szerint a sumák Magyaror-

szág nem vette ki részét a háborúból 
és a menekültek elhelyezésébôl. (A 
NATO-missziókban szolgáló magyar 
katonák elkerülhették a leterhelt 
szemleíró figyelmét, akárcsak a hazai 
táborokban magyar adófizetôk pénzén 
idôzô migránsok. Honti hantázik.) Szé-
gyellje magát az Orbán-kabinet --– 
javasolja Hont –--, amiért „a háború 
elôl menekülôkkel szembeni félelemre 
alapozza politikáját”. A szerzô szilárd 
meggyôzôdése: a kormány a terrortá-
madásokban nem fájdalmat, fenyege-
tettséget, kihívást lát, hanem lehetôsé-
get… „A magyar kormány érzéketlen, 
pitiáner és felelôtlen. Nekünk ez jutott. 
Magyarország jobban teljesít” –-- zárja 
„szellemesen” a betûvetô.

Szerintem ez a cikk simán verne egy 
kecskés fotót.

SOK HÛHÓ…
Amióta a szocialisták Botka Lászlót 

szemelték ki miniszterelnök-jelöltnek, 
ô meg azzal kezdte, hogy csakis Gyur-
csány nélkül vállalja a megméretést, 
nem múlik el nap, hogy ne üzenne egy-
másnak vagy ne nyilatkozna a má-
sikról a két emelkedett ember. Jó a 
mûsor.

Ilyenek mennek. Gyurcsány: „Botka 
Magyarország miniszterelnök-jelölt-
jének nevezi magát. Ez bántja az én 
fülemet. (…) Én nem olyannak látom a 
demokratikus oldal belsô állapotait, 
hogy Botka László egy személyben 
maga alá tudná gyûrni ezt a világot.”

Botka: „Gyurcsány, amikor megala-

pította a DK-t, úgy gondolta, hogy az 
MSZP szép lassan kimúlik, és akkor 
majd a helyére fog lépni. (…) Hat év 
alatt ez nem jött be. Az pedig retten-
tôen furcsa, hogy elkezdi árulózni 
azokat, akiket otthagyott.”

Gyurcsány (arról, hogy Botka nem 
akar vele tárgyalni): „Ha János Károly 
spanyol királynak nem volt snassz 
Gyurcsánnyal tárgyalni, ha Merkelnek 
nem volt snassz, ha Sarkozynek nem 
volt snassz…”

Botka (helyett párttársa, Harangozó 
Tamás): „Az MSZP ellenfele Orbán 
Viktor, a levelezésbôl viszont úgy tû-
nik, mintha Gyurcsánynak Botka len-
ne az ellenfele.

Gyurcsány (helyett Gréczy Zsolt DK-
szóvivô): „Nem lesz nyugta Botkának, 
addig erôltetjük a kapcsolatfelvételt, 
amíg nem lesz megegyezés.”

A nagyközönség: „Gyurcsány? Minek 
alapított új pártot ez a bomlott ember, 
ha most meg visszakéredzkedne? (…) 
Botka? Szimpla hazaáruló. Elsô útján 
Brüsszelbe ment nyalni, vasfüggönyöz-
ni meg oroszgyarmatozni.”

A kormánypártok: kávét kérnek.

NEM BÍRJÁK 
A NAPFÉNYT

Miközben minap a Velencei Bizottság 
szakértôi is elismerték a készülô civil-
törvény jogszerûségét, vagyis a szak-
mai módosításokra nyitott magyar 
parlament illetékességét a kérdésben 
–-- legyen átlátható a különféle szer-
vezetek külföldi finanszírozásának 
háttere --–, továbbra is akadnak, akik 
aggódnak, jól van-e így.

Kósa András például ilyeneket ír a 
Magyar Nemzetben: „Nem jellemzô az 
európai uniós tagállamokban a civilek 
olyan megbélyegzése, mint amilyennel 
–-- akár a most bejelentett enyhítések 
után is –-- a magyar kormány készül 
ellátni ôket. Ilyen megbélyegzés, ami-
re a kormány készül, nincs a nyugati 
világban.” Hogy miért „megbélyegzés”, 
az, ha egy szervezetrôl kiderül, ki 
pénzeli, arról nem ír a szerzô. (A kap-
csolódó kommentek is ezen értetlen-
kednek: „Mióta szitok a külföldrôl 
támogatott jelzô?, „Ha az én vállala-
tomat külföldrôl támogatnák, büszke 
lennék rá.”, „Szégyellik a támogatói-
kat?”, „Talán rossz a lelkiismeretük.”, 
„Nyilván a napfényt nem bírják az elv-
társak.” Stb.)

Az aggodalmas Kósa András minden-
esetre nem hagyta annyiban, megtudta 
(egy „kormányzati forrástól”), hogy a 
kabinet több uniós tagállam, valamint 
az Egyesült Államok vonatkozó jogsza-
bályait is átvizsgáltatta a készülô ci-
viltörvény nyomán kibontakozott 
„nemzetközi botrányt” követôen. És 
akkor mi van? Máskor meg épp az a 
baj, hogy nincs semmiféle elôzetes 
fölmérés. (Apropó! Miféle „nemzetközi 
botrány”? Ja, hogy az érintett szerve-
zetek megpróbáltak nemzetközi cir-
kuszt csinálni az ô átvilágításukból? 
Csak a bolhacirkuszig jutottak…)

Mellesleg maga a vizsgálat is kide-
rítette: más országokban is létezik 
ilyen vagy ehhez hasonló civilszabá-
lyozás –-- csak ott ezt nem nevezik 
diktatórikus lépésnek. Megjegyzem, 
hol van az elôírva, hogy örökké a 
többiekhez kell igazodnunk, kedves 
kolléga? Tagjai vagyunk az uniónak, 
vagy a mamelukjai?

ahogy 
Pilhál György 

látta

Gyerek helyett migráns import
Merkel és EU társai saját magtalan családmodelljüket akarják rákényszeríteni 

Európára: az EU meghatározó vezetôi zömének nincs gyermeke. Többségük ilyen-
olyan „liberális” nézeteket vall. Egytôl egyig mindegyikük migránspárti. Nyilván 
nem véletlen…
Donald Trump a NATO-csúcs után Brüsszelben barátkozni próbált az Európai 

Unió meghatározó vezetôivel. Családi fotókat mutogatott nekik, büszkén mesélt 
nekik öt gyermekérôl, szinte sütött róla a boldogság, amikor elmondta: idén jön a 
kilencedik unoka.
Európa meghatározó vezetôi csöndben ültek.
Trump nem nagyon értette a dolgot, de ez egy amerikait sohasem akadályozott a 

kommunikációban, az európaiakat amúgy is furcsa bogaraknak tartják a tengeren-
túlon. Gondolta, mutat nekik fényképeket a családról.

Ott ült mellette Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság elnöke már 64 éves, 
Trump gondolta, feszültségoldóként elkvaterkáznak az unokákról. Juncker idege-
sen köhintett, majd közölte, nôs ugyan, de gyermeke nincs, így értelemszerûen 
unoka sincs. Brüsszeli bürokrácia van.

Az amerikai elnök Angela Merkelhez fordult ezután, vele ugyan nem akart 
barátkozni, sôt, ôt a francba elküldeni jött Brüsszelbe, de hát, ha már ott van… 
Merkel 62 éves, precíz német, génekbe programozott családtervezési koncepcióval, 
itt csak nem futhat lyukra.

Hát sikerült. A német kancellár közölte, hogy ugyan volt két házassága, de a 
karrier mindkettô esetében elônyt élvezett, így nincs gyerek. S ha már beszélgetnek, 
akkor beszélgessenek a Mercedes gyár amerikai adókedvezményeirôl, és ne olyan 
oktalanságokról, mint a család.

A beszélgetésre felfigyelt Mark Rutte holland kormányfô, és jelezte Trumpnak, 
hogy mi itt Európában már nem foglalkozunk olyan ósdi dolgokkal, mint a család! 
Neki például se felesége, se gyereke. Trump Rutte CIA-aktájában látta, hogy az 50 
éves holland életrajzában a politikus mellett a történész, tanár és zongorista is 
szerepel a foglalkozások között, így nem forszírozta további okok keresését.

Ezzel már egyébként is volt baja a luxemburgi kollégával kapcsolatban. A first 
ladyk éppen külön programra indultak Brüsszelben, amikor Trumpnak feltûnt, 
hogy egy sötét öltönyös, fess fiatalember is van köztük. Kérdezte, „Az a boy mit 
keres az asszonyok között?”, mondták neki, hogy Ô a luxemburgi first lady…

Az amerikai elnök immár biztosra akart menni, Emmanuel Macront szólította 
meg. A francia elnök 39 éves, ereje teljében, olvasta, hogy dekoratív felesége is 

van. Egy francia, feleséggel, ott csak van utód –-- pipált ki fejében egy újabb 
sztereotípiát Donald Trump. Csalódnia kellett. Macron szégyenlôsen közölte, hogy 
gyerek nincs, és nem is valószínû, hogy lesz. Brigitte már 64 éves, és az üzlet, az 
asszony gazdasági kapcsolatai és a politika jobban összetartanak, mint a gyermek.

Trump egyre idegesebb lett, utolsó reménye Paolo Gentiloni olasz kormányfô 
volt. Egy latin csôdör, 62 harcos évvel a háta mögött csak hagyott maga mögött 
valakit a világban?! Hogyan lehetne ez másképpen Casanova és Berlusconi hazá-
jában? Hát úgy, hogy Gentiloninak szintén csak felesége van, a gyerekre nem jutott 
idô ’88-as házasságkötése óta.

Nincs pénzük gyereknevelésre? –-- merült fel Trumpban. Ezt gyorsan elvetette. 
Nincs idejük? De hát van dadus, vagy bármi. Hoppá! Ott az a svéd, náluk aztán 
olyan a szociális háló, hogy jobb sem kell! Ott, ha valamiért nem jön össze a 
házasság, az egyedülálló anyát is felkarolják, ellátják, a gyerek meg végképp 
mindent megkap!
Kjell Stefan Löfven mosolyogva sétált oda Trumphoz. Az amerikai elnök a 

közepébe vágott: no, hogy vannak a gyerekek? A svéd kormányfô tovább 
mosolygott, és lelkesen magyarázni kezdett: a gyerekekkel? Nos, a gyerekekkel 
minden rendben. Minden migráns család külön lakást kap, a kiskorúakat svéd 
családokhoz költöztetik.

Néha lopnak és késelnek, de jól megy az asszimiláció. Igaz, a múltkor égett kicsit 
Stockholm külvárosa, de hát a gyerekeknél elôfordulnak az ilyen csacskaságok. Ja, 
hogy neki van-e gyereke? Hát, nincs, és most így, 59 évesen már nem is szeretne. 
Az ô gyermekei, az ô család-termékei a migránsok!

Trump otthagyta Brüsszelt. London felé nem került, Theresa May-jel már elját-
szotta a családfotós „játékot”, Nagy-Britannia 60 éves kormányfôje is férjét és 
népét kezeli gyerekként.

Mint ahogy az EU vezetôi a jelek szerint totál hülyére veszik Európa lakosságát. 
Liberalizmusról, nemek egyenlôségérôl, melegházasságról és gender-szabadságról 
szónokolnak, mindezt európai értéknek állítva be. Miközben lerombolnak mindent, 
ami az elmúlt hosszú évszázadokban Európát jelentette. S a kivéreztetett kontinenst 
feltöltik közel-keleti és afrikai migránsokkal.

Miért és kinek számolnának Ôk a következményekkel? Kit féltenének? Nem 
hagynak maguk után senkit. Nekik gyerekük nincs. Ezek mind jövô nélküli, 
magukkal megelégedett gazdag emberek.
Utánuk jöhet a vízözön is!



Kedves Támogatóink !
Már igazán restelem milyen régen 

nem jelentkeztem, egészen hihetetlen 
ez az év hova lett, hiszen már júniust 
írunk.

Az biztos, amikor az ember elfoglalt a 
napok gyorsan peregnek és a „na majd 
holnapból” hetek hónapok lesznek. Pe-
dig sokszor vagytok eszemben és 
gyermekeim által követem az ottani 
eseményeket is amennyire tudom, na 
meg sokszor befut egy kedves levél 
stb. Itt már beköszöntött a nyár, amit 
jelenleg Budapesten nagyon nem ész-
lelek, mert otthonom elég hûvös, de 
azzal bíztatnak milyen egy áldás lesz 
ez, ha kánikula lesz !! A tájak virágba 
borulva nagyon szépek. Szombaton 
megyek vissza Dévára amióta itt va-
gyok sokat Erdélybôl nem láttam, de 
remélem valamikor csak lesz alkalom 
valahova eljutni. Déva a székhelyem 
mivel a rendelô is ott van. Magam ré-
szérôl talán ahhoz a házhoz is kötôdöm 
a legjobban, hiszen a gyerekek nagy 
részét jól ismerem és ott vannak azok 
az emberek, akik a legközelebb állnak 
hozzám. Lassan jön a tanév vége és 
akkor gondolom a legtöbb ember a 
szélrózsa irányába megy, de mindig 
maradnak sajnos gyerekek akikért a 
szüleik, rokonaik nem jönnek el, de az 
is biztos igen gazdag programok van-
nak mindig rendezve a számukra, 
hogy ezt ne érezzék annyira. Ilyen 
szempontból is nagyon szerencsések. 
Unatkozó gyereket még nem igen lát-
tam. Nekem is lassan elkezdôdik a 10. 
évem, hogy ide járok, ami már nem is 
kis idô! Ha belegondolok, hogy ez az 
idô alatt hány ember és hányszor gon-
dolt már az alapítványra és kis la-
kóikra engem egy nagyon jó érzés tölt 
el. Sok, sok embernek tartozunk ezért 
köszönettel, hálával. Magam részérôl 
büszkeség tölt el, hogy talán mi va-
gyunk a legtávolabb élôk, milyen élô a 
kapcsolat az Ausztráliában élô ma-
gyarok és a Szent Ferenc Alapítvány 
között. Nem beszélve nagy lelküsége-
tekrôl, amiért csak a jó Isten áldását 
tudom kérni. Sok szép eredmény van 
ami felmutatható azokból az adomá-
nyokból amiket az alapítványnak küld-
tetek eddig is. Sok gyerek imájában 
vagytok benne, de legjobban az látja 
aki mindent lát és a legfontosabb az Ô 
áldása Rátok. Biztos vagyok benne a jó 
Isten áldása kísérni fog Benneteket… 
Jó amikor valaki el tud személyesen is 
jönni mint nem régen az egyik kereszt-
mamánk Kiss Olga, aki elôször talál-
kozott keresztlányával Déván. Mindig 
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új és új listákat kezdek, kinek is mond-
jak köszönetet, remélem senkit sem 
fogok kihagyni nincs szándékomban. 
Elôször is szeretném kifejezni köszö-
netemet azoknak a keresztszülôknek 
akik havonta adják a támogatást : Kiss 
Olga, Sipos Ika, Mobbs Éva, Pre-
kop Hanna- a számos névtelen 
adományozónknak, Dobozy István-
nak, aki Adelaideból szervezi az ado-
mányokat, Goór Györgynek, a Wol-
longong-i Magyar Egyesületnek, 
Dr. G. Nagy, Krepler Antal, Dr. 
Losonski Claudiának, aki olyan 
nagylelkûen támogatja a fogászatot, 
Dr. Major András (USA), a Melbour-
ne-i keresztszülôknek, Sinkó Margit, 
Pálos Enikô és kérem jelezze nekem, 
akit esetleg kifelejtettem. Természe-
tesen hálás köszönetem azoknak a ke-
resztszülôknek is akik egyszerre fizet-
ték ki a keresztszülôi adományokat 
.Ismételten hálás köszönetem Márffy 
Attilának és Bagin Líviának, amiért 
annyi éven át mindig leközlik levele-
met és megosztják a fényképeinket jó 
szívvel Isten áldjon Benneteket is.

* * *
Két gondolat járt még az eszemben 

rendszerint szeretek Csaba testvértôl 
egy záró gondolattal búcsúzni. Lehet, 
ha megosztva is ez alkalommal 2 lesz. 
Nehéz idôket élünk mindenki tudja a 
háborús szelek fújnak csak imádkozni 
tudunk az áldott békéért, hogy ne, 
hogy valami örült eszme világunkat 
még jobban a háború felé sodorja. Csa-
ba testvér szeretne megszervezni egy 
örökös szentségimádást, ami annyi 
elkötelezettséggel járna aki hajlandó 
résztvenni benne 1 órát vállalna egy 
megadott idôpontban az Úr jelenlété-
ben... imában eltölteni. Egy templom-
ban vagy kápolnában, ha sikerül össze-
hozni embereket a világ különbözô 
részeirôl talán el lehetne érni a 24 órás 
szentségimádást. Az ezzel kapcsolatos 
adatokat közlöm…

A másik írás, amit szeretnék megosz-
tani Csaba testvér egy írása, amit 10 
évvel ezelôtt írt, Pünkösd Vasárnapra, 
de még ma is olyan aktuális amilyen 
akkor volt, talán kicsit szomorúan 
lehetne mondani sokat nem változott a 
világ.
Szeretném megismételni köszöne-

temet mindenkinek, aki bármilyen 
formában eddig is segített, ha az 
ember belegondol nem egy gyerek 
köszönheti életét Nektek.
Ha a dolgok a tervek szerint men-

nek, meghívtam jövôre Csaba test-
vért Ausztráliába, amire 2018 feb-

ruár második felében kerülne sor.

Szeretettel Eszter,
Dr Kalotay Eszter
drekalotay@gmail.com
+36705328202

PÜNKÖSD VASÁRNAP 
2017. június 4.

Mennyire igaz ma is ez az írás tíz 
évvel késôbben……
Böjte Csaba testvér 2007 Szentlélek 

Úristen, kicsi, gyenge és erôtlen va-
gyok, az elôttem álló feladatok hatal-
masak. Körülöttem nemzeteket kikez-
dô viharok dúlnak. A gonosznak bár 
nincs keze, nyelve, mégis tarol. Mindig 
akad valaki, aki kiszolgálja, átadja ke-
zét nyelvét, szívét, agyát, hogy ártson, 
pusztítson, hogy mindnyájunkat kika-
cagva tönkre tegyen. Népeket, nemze-
teket, különféle kultúrában élô embe-
reket uszít egymás ellen. Gondviselô 
jóságodban megingott gyenge hitün-
ket kihasználva, arra buzdít, hogy fél-
jünk egymástól, testvéreinktôl, és ve-
gyük el azt is, ami a másé. Belekor-
bácsol a habzsoló, fogyasztói világba, 
ahol már nem is mi élünk, hanem fel-
pergetett életünkkel olyan emberek 
kimondhatatlan gazdagodását szolgál-
juk, akiket talán be se engednénk haj-
lékunkba. Kölcsönbôl, adósságból lim-
lomot vásárolunk, s észre sem vesszük, 
hogy magunk körül a halál kultúráját 
építjük. Nem az ember a fontos, ha-
nem a gyárak, a bankok, az utak. Az 
ember csak eszköz, mely kivitelez, 
átad, kiszolgál, négyévente választ, el-
megy a háborúba, gyilkol, rabol.

Gyengeségem tudatában hozzád kiál-
tok, életadó Lélek: segíts, vezess, adj 
erôt, hogy el tudjam mondani, meg 
tudjam mutatni a kétezer éves utat, 
mely nyitva áll elôttünk. Add, hogy 
megértsük, hogy mennyei Atyánk, a 
benne bízó szentekkel egy szép világot 
teremtett az év milliárdok alatt, bôsé-
gesen feltarisznyált, mindent mega-
dott, ami létünkhöz, földi boldogulá-
sunkhoz szükséges. Add, hogy megért-
sük, hogy nem kilátástalan a vergôdé-
sünk, nem elkerülhetetlenül sorvad, 
omlik tovább a Kárpát-medencében a 
magyar nemzetünk, a keresztény vilá-
gunk, mert örök igazságaid fényében 
van jövô.
Segíts két nagyon fontos igazságot 

világgá kiáltani, amelyet ha meg-
hallanánk, biztos, hogy újjászületne 
népünk, nemzetünk. Új, határtalan 
távlatok nyílnának e szép világ 
elôtt, mely mindannyiunk otthona.

I. Evangéliumi szegénység, feren-
ces egyszerûség:

A történelem minden nagy újjászüle-
tése, reformja, az anyagi világhoz való 
viszonyunk rendezésébôl fakadt. Nem 
véletlenül jött szegényes barlangban 
közénk Jézus Krisztus, és vállalta a 
kétkezi munkát, hogy létet biztosítson 
magának. Az Istenben bízó lélek tudja, 
hogy van valaki, aki gondját viseli, tö-
rôdik vele, mint atya a gyermekével, 
és ezért szerényen, egyszerûen élve 
életét, boldog ezen a földön.

Segíts Uram megállítani, ezt a min-
dent letaposó hajszát az anyagiakért. 
Nem reménytelen ez a kérés, hisz az 
emberiség idôben rájött, hogyha két 
vacsorát fogyaszt el, az tönkreteszi. 
Túlhízott teste nemcsak csúf, de halál-
ba is viszi. Megértettük, hogy nem jó, 
ha két számmal nagyobb cipôt ve-
szünk, és abban caflatunk társaink 
után, mert sebet mar lábunkra, és nem 
haladunk. Segíts, hogy megértsük, azt 
is, hogy a túl nagy lakás, a sok-sok fö-
lösleges anyagi dolog megszerzése, 
birtoklása, ôrizése, használata elveszi 
minden erônket az élettôl, és már nem 
is élünk, hanem egy hatalmas mókus-
kerékben szaladunk, csakhogy fent 
tudjuk tartani a gazdagság hamis illú-
zióját. Persze, hogy minden mi van, 
ajándék tôled Istenünk, de ne birto-
kolni akarjuk az értékeket, hanem 
csak csodáljuk azt. Egyesek házai na-
gyobbak, szebbek, mint egy-egy mú-
zeum, sokan nagyobb kényelemben 
élnek, mint a napkirály és nekik ez 
még mindig nem elég. Olyan nyara-
lókat építenek, amelyekbe be sem te-
szik a lábukat.
A megfékezhetetlen birtoklásvágy, 

mint a pusztító drog, függôvé tesz, 
kiéget, elszigetel mindenkitôl, és a 
kárhozatban maga alá temet. A 
pártjaink, kormányaink a hatalo-
mért, ezt a mérhetetlen éhséget, 
kapzsiságot akarják kiszolgálni, és 
minden mást félretéve gazdasági 
mutatókban mérik az életet. Persze 
az ô gazdagságuk is, a mi habzsoló 
fogyasztásunkból fakad.

Segíts Szentlélek Isten, hogy megért-
sük, hogy milyen édes szabadságot je-
lent a ferences egyszerûség, az evan-
géliumi élet. Te nem azt akarod, hogy 
nyomorogjunk, hanem azt, hogy él-
jünk, és élvezzük az életet. Nem azt 
akarod, hogy anyagiak utáni hajszában 
roskadozva délibábokat kergessünk, 
hamis kincseink elvesztésétôl rettegve 
éljük, hanem azt, hogy a birtoklás vá-
gyától mentesen szabadon, mindent 

megcsodálva, mindenkire rákacagva, 
a mindennapiért hálát adva, járjuk 
hosszan életünk útját, azzal a biztos 
hittel, hogy aki megtisztult a bûnös vá-
gyaitól, arra a te csodaszép országod 
vár.
II. A második érték, amit világgá 

szeretnék kiáltani, melytôl életünk 
minden gondja megoldódhat a szo-
lidarítás, a szeretet parancsa:

Olyan édes és gyönyörûséges befo-
gadni egy-egy kis bajban lévô gyere-
ket. Itt is, ott is adnak pénzt, ingatlant, 
anyagiakat, és én gondolkodás nélkül 
tovább adom, mert jó jónak lenni, 
szeretetben élni, a szeretet útján járni. 
Nem fogcsikorgatva adom, amit én is 
kaptam, hanem örömmel, mert a szo-
lidarítás, a jóság testvéreket szül, és a 
hamis mammonért olyan értékeket 
kapok, melyek mérhetetlenül többet 
érnek, boldogabbá tesznek engem

Milyen feszült, nehéz lehetett Saul-
nak a harag, a gyûlölet útján elin-
dulni Damaszkuszba, hogy összefogja 
a keresztényeket. Jézus Krisztus meg-
szólította, párbeszédet kezdett vele, és 
a boldogságot keresô Saul eljutott oda, 
hogy megtért. Mindenérôl lemondott, 
és mint egyszerû sátorkészítô, keze 
munkájával kereste kenyerét, bejárta 
az akkor ismert világot, hogy szeres-
sen, hogy jót tegyen. Lelki útja végén 
megírja A szeretet himnuszát. Gyak-
ran magam elé képzelem ezt a szakál-
las öregembert, az apostolt, aki nagyon 
hosszú utat tett meg azért, hogy Jézus 
Krisztus örömhírét elvigye a pogá-
nyoknak, akit valóban próbára tett a 
szeretet, s most ott ül a pislákoló mé-
cses mellett, és korinthusi híveinek 
írja a világirodalom talán legszebb 
költeményét, A szeretet himnuszát.
Szentlélek Úristen segíts, hogy hi-

teles hirdetôje legyek a szeretetnek, 
a világunkat megmentô szolidaritás-
nak. Milyen más lenne a világ, ha nem 
állig felfegyverkezve ment volna 
150.000 amerikai katona Irakba, ha-
nem üres kézzel, de szeretettel, jóság-
gal, hogy segítsenek iskolákat, vízmû-
veket, kórházakat építeni. Hozzánk is 
eljött néhány nyugati fiatal, jóságos, 
bölcs jelenlétük, szolidaritásuk gazda-
gabbá tett, békét teremtett a szívünk-
ben. Nincs más út, mint a szeretet útja, 
a szolidaritás útja, melyre, ha rövid 
idôre is, de közbe-közbe rátért az em-
beriség, és olyankor mindig tavaszba 
borult a világ.

Hiszem, hogy az emberiség nem ért 
el önön határaihoz. Fölöttünk nincsen 
plafon, mely szárnyalásunkat mega-
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kasztaná. Hihetetlen távlatok vannak 
elôttünk. Istenünk elsô parancsát: 
„szaporodjatok, és sokasodjatok, és 
hajtsátok uralmatok alá a földet” még
nem teljesítettük. Hiszem, hogy az 
Isten által teremtett élet nem juthat 
zsákutcába, mindig van megoldás, és 
minden új megoldás az évezredes 
válaszokból fakad. Uram segíts, hogy 
bátorítani tudjam a testvéreimet, hogy 
élô hittel, reménnyel, szeretettel új 
fejezetet nyissunk népünk, nemzetünk, 
az emberiség életében.

Bátran indulok, és hangosan szólok, 
mert tudom, hogy Te nem vásári va-
cakot, bóvlit akarsz eladni, nem olyan 
törvényeket akarsz a torkunkon le-
gyúrni, amely összetör, megnyomorít, 
hanem a boldogságra vezetô utat mu-
tatod nekünk. Uram, én hiszek teben-
ned, és vágyok arra, hogy az anyagi 
világ birtoklásától szabadon a szeretet 
útján járjak. Arra kérlek, hogy adj tár-
sakat, hogy mi is, mint az apostolok 
vagy, mint követôivel Szent Ferenc 
elinduljunk, és hirdessük, hogy van 
megoldás, újjászületés mindnyájunk-
nak.

Alázattal arra kérlek, hogy segíts, és 
indíts el egy missziós közösséget, mely 
nemcsak szóval, hanem szeretettel, 
jósággal bejárja falvainkat, városain-
kat, bekopogtat minden család ajtaján, 
megfogja a megfáradt emberek kezét, 
hogy segítsen, jót tegyen, hogy együtt 
gondolkozzon, imádkozzon, választ 
keressen, vigaszt, reményt vigyen a 
testben és lélekben egyaránt szenvedô 
testvéreinek.
Szentlélek Úristen! 2007 Pünkösd 

vasárnapján, alázattal kérlek, áradj 
ki, tölts be, segíts, vezess, nö-vekedj 
bennünk, vigasztalj meg, vezess és 
alakíts, hogy boldogok legyünk.

Csaba t.
BÖJTE CSABA OFM.

Istennek legyen hála lassan, békésen 

egy csodaszép nap után lenyugodott az 
áldott nap a csíksomlyói nyereg felett 
is!! Veres András gyôri püspök gyö-
nyörû, ragyogó idôbenszívünkbôl 
szólt: „Arra kérem minden magyar 
testvéremet, hogy tudjunk ôszintén 
megbocsátani egymásnak, akarjunk 
összefogni nemzetünk és hazánk 
sorsának jobbra fordítása érdekében”  
Hála és köszönet Máriának: Csaba t.

Oltáriszentség
Testvérisége!

Uram, te hányszor próbáltál városa-
inkban sírva leborulva összegyûjteni 
bennünket, mint kotló a csibéit? El-
jöttél közénk és jó szóval, példáddal 
tanítottál, bátorítottál az Isten és az 
ember szeretetére, megmostad jósá-
gosan a lábainkat és meghaltál értünk 
a kereszten! Azóta is hány nagyszerû 

csodával, drága szentjeid életével, lel-
kiismeretünkön keresztül szavaiddal 
hívtál és hívsz irgalmas szeretettel 
magadhoz?! E hatalmas szép földet 
otthonunknak szántad, élhetnénk 
csendesen, paradicsomi békességben, 
jó testvérekként, mint egy nagy csa-
ládnak gyermekei, de mi megtagadunk 
téged, és beteges gyûlölködéstôl mar-
cangolva háborúzunk testvéreinkkel! 
Uram, bármerre is nézek azt látom, 
hogy te jól feltarisznyáztál, mindenünk 
megvan ahhoz, hogy a szereteted ve-
zetésével egy olyan országot építhes-
sük, mely mindanniunknak édes ottho-
na lehetne és mégis tépjük, marjuk, 
gyilkoljuk egymást!
Urunk Jézus Krisztus, nagy --- nagy 

szeretettel arra kérlek, hogy a közelgô, 
2020-ra Budapestre meghirdetett Eu-
karisztikus találkozóra készülve, új-

ból szólíts meg bennünket, gyûjts ösz-
sze az Oltáriszentség Testvériségében, 
mint kotló a csibéit! Hisszük és vall-
juk, hogy az Oltáriszentségben valósá-
gosan jelen vagy, s gyógyító, erôt adó 
ajándékaiddal szeretnéd mindazokat 
elhalmozni, kik bizalommal hozzád 
bújnak, épp ezért szervezzük ezt a 
csoportot, melynek tagjai vállalják, 
hogy minden héten legkevesebb egy 
órán keresztül, a nagyvilág valamelyik 
templomában, kápolnájában, az Euka-
risztikus színeid elôtt imádságos 
szeretettel veled lesznek. Te azt kéred 
szent parancsolataidban, hogy mi tel-
jes szívünkbôl, teljes elménkbôl s min-
den erônkbôl szeressünk, imádjunk 
téged! Mi meg arra szövetkezünk, 
hogy ezt a kérésedet megtartjuk éle-
tünk minden percében, és legalább 
hetente egy órán keresztül, szent je-
lenlétedben idôzzünk az Oltáriszentség 
elôtt!

Hisszük és valljuk, hogy te csak 
emberi mivoltodban távoztál el, s csak 
azért, hogy szentségi módon mindenütt 
jelen lehessél, ahova papjaid, híveid 
élô hittel hívnak! Hisszük és valljuk, 
hogy Mária igenjére Betlehemben 
emberé lettél, és azt is hisszük és 
valljuk, hogy papjaid, hívô gyermekeid 
igenjére az oltáriszentségben közénk 
jössz! Számunkra, minden egyes 
szentmise Karácsony éjszakája, min-
den egyes templom betlehemi barlang, 
minden egyes oltár betlehemi jászol! 
Ezért az Oltáriszentség Testvériségét 

most Mennybemenetel ünnepén hoz-
zuk létre, elsôsorban a Szent Ferenc 
Alapítvány által gondozott árva gyer-
mekekkel, és mindazokkal, kik lelki 
családunkhoz kapcsolódni szeretné-
nek!

A közösség létrejöttéért egy lelkigya-
korlatos triduumot szervezünk. Május 
24-én szerdán, 25-én csütörtökön és 
26-án pénteken este 18.00 órától szent-
misét mutatunk be Déván, melyet egy 
órás közös szentségimádás követ. A 
szentmiséket és az elmélkedéseket, az 
Oltáriszentségben köztünk jelen lévô 
Jézus Krisztus tiszteletére tartjuk, és 
26-án, Déván mi magunk tartjuk, az 
egész napos szentségimádást!

Reméljük, hogy május 25-re, az infor-
matikusok által szerkesztett és a 
www.magnificat.ro weboldalon már 
elérhetô lesz a szentségimádási nap-
tár. A naptárba bárki bejelentkez-
het, bármelyik országból! A beje-
lentkezô a maga által választott 
idôpontot megjelölve, a világ bár-
mely pontjáról önként vállalja, 
hogy részt vesz a nap 24 óráját átö-
lelô örökös szentségimádásban! 

Adná az Isten, hogy szíveinkben 
lángra lobbanjon az Oltáriszentség 
iránti szeretet! Imádkozzunk, hogy 
világunkat átölelje a Krisztus áldott 
jelenlétében megnyugódott, békében, 
szeretetben megszépült emberek 
testvéri közössége!

Szeretettel, Csaba t.

Irakban, Erbíl városban, a Szent József tiszteletére szentelt Káld katedrális 
tabernákuluma! (Csaba testvér nem régen járt Irákban)
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KRÓNIKA
KULTÚRA - KÖNYV
Gyöngyszemek
„El kell fogadnunk, hogy létezik olyan 

szituáció, amelyben az ember se több, 
se kevesebb, mint leszármazott”. 
(Festetics György)

Edwards Károlyi Sophie
Emlékek, REJTéLYEK és magyarok
A magyar Nagykárolyi Károlyi csa-

lád huszonöt nemzedéke 

Ez év elején egy Melbourne-i magyar 
rendezvényen találkoztam Új-Zéland 
északi szigetérôl ide látogató Edwards 
Károlyi Sophie-val. Sophie a rendez-
vényen megjelenteknek ajánlotta és 
dedikálta a pár hónappal azelôtt meg-
jelent könyvét, amelyben a Károlyi 
család több mint ezer évet felölelô 
múltját foglalta össze.

Gondolom az 1946 után születettek 
között bôven akad aki a nemességet 
még ma is mindössze egy kiváltságos, 
de teljesen haszontalan csoportnak vé-
li. Magam is jól emlékszem amint ki-
vácsisággal vegyes kétkedéssel hall-
gattam a kommunista tanítást, mi-
szerint a nemesség a feudalizmusból 
ittrekedt, kényeskedôn raccsoló nép-
ség. Akkor még nem tarthattam fon-
tosnak a tényszerû kutatást, ezért nem 
is vehettem észre hogy ezzel a taní-
tással gyöngyöt rejtegetnek a diktatú-
ra szemétdombján kapirgálók elôl. Igy 
aztán nem csoda, hogy számomra az 
arisztokrácia mindössze hamis emlé-
keim homályában és csupán az elfelej-
tett iskolai könyvek lapjai mögött élt.  

Sophie könyvét olvasva mindez meg-
változott. A könyv nem csupán emlék-
irat, de egy különleges személyes 
visszaemlékezés és egyben történelmi 
igazságtétel. Minden írásmû létreho-
zása elkötelezett szorgalmat és kitar-
tást követel. A hosszan tartó kutató 
munka okozta nehézségek leküzdését 
követôen Sophie angol nyelven írt mû-
ve 2016 júliusában jelenhetetett meg.

Sophie a képzô és írómûvész együttes 
igényességével alkotta mûvét, amely 
négy részben foglalja össze a Károlyi 
család történetét. Az elsô rész Sophie 
és családja menekülésérôl, a túlélés 
nehézségeirôl szól. A második részben 
a Károlyi család eredetérôl, alapítá-
sáról, megerôsödésérôl olvashatunk. 
A harmadik rész a tizenkilencedik és 
huszadik század fontosabb eseményeit 
összegezi, míg a negyedik részben 
Sophie a legfiatalabb nemzedék életé-
rôl tájékoztatja az olvasót. 

Sophie könyvében végig követhetjük 
a Károlyi család sorsát a honfoglalástól 

napjainkig.  Megismerhetjük a Káro-
lyiak eredetét, történelmi-kultúrális 
hagyományait, feltárulnak a rejtélyes 
titkok, életre kelnek a nemes ôsök, 
velük száguldhatunk átrepülve törté-
nelmünk zaklatott századait. A mind-
végig gördülékeny szöveget eredeti 
családi fényképek, történelmi térké-
pek, családfa ábrák teszik hitelessé.  A 
kiemelkedôen jelentékeny társadalmi-
történelmi vezetôkrôl, birtok-nemzeta-
lapító Károlyi gazdákról rövid, válto-
zatos és érdekfeszítô életrajzokat ol-
vashatunk. A tényeken alapuló, mind-
eddig titkos, rejtélyes családi történe-
tek gazdagsága ellenállhatatlanul ra-
gadja meg az olvasót. Sophie különös 
figyelmet fordít Károlyi Sándor 
grófra, a Szatmári Békeszerzôdést 
(1711) aláíró ôsére aki ezáltal véget 
vetett a százéves háborúskodásnak 
felvállalva a harcot folytatni szándé-
kozók vádaskodását. Az olvasótól re-
mélünk végsô felmentést az igaztalan 
vádak alól.  

Sophie a Károlyiak egyéni küzdelmei, 
történelmi-társadalmi családi vezetô 
szerepük összegezésével, visszaidézi a 
feledésbe merülô emberi tisztaságot, 
erkölcsi normákat. A messzire sodort 

fônemesi leszármazott, mint egy a 
szétszóródott milliónyi magyar 
gyöngyszemek között, reménnyel fû-
tött aggodalommal óvja, ôrzi az otthon 
emlékét az ôsi fényt. Ez a fénylô ra-
gyogás, az ezeréves nemes bölcs tudás 
magyarul nemzeti kincs lehetne, de 
idegen nyelven mindössze egy elvesz-
tett lehetôség maradhat. Pedig Sophie 
életeleme mások megsegítése. Ma is 
fáradhatatlanul és készségesen segiti 
közvetlen környezetében mindazokat 
akik a jobb, szebb jövôért küzdenek. 
Sophie szívbôl reméli, hogy a hosszan 
tartó életének egyik kivételesen érté-
kes alkotása, a változatos és rejtélye-
sen izgalmas Károlyi család története 
nem csupán angolul lesz kapható, ha-
nem rövidesen eljuthat a magyar ol-
vasókhoz is, a magyar gyöngyszemek 
legédesebb nyelvén, magyarul. 

(Az angol nyelvû kiadás azonositó 
száma: ISBN 9780994130549)

* * *
Sophie 1926 március 1-én született az 

egyik legôsibb magyar fônemesi csa-
lád, Károlyi Viktor és Széchenyi 
Ilona egyetlen leány gyermekeként, a 
két évvel idôsebb Lajos és három év-
vel késôbb született Antal testvére 
örömére. A családi iratok szerint, Sop-
hie eredetileg Károlyi Kriszta Mária 
Franciska Ilona Zsófia néven lett 
anyakönyvezve Pósteleken, Békés 
megyében. 

A fônemesek társadalmi és anyagi 
helyzetébôl fakadó gondtalan gyermek 
és ifjúkor után még a második világ-
háború befejezte elôtt 1944 szeptem-
berében családjával Ausztriába me-
nekült. Angol-magyar tolmácsként is-
merkedik meg William (Bill) Ed-
wards-al. A háború bejfejezte után 
immár Károlyi Sophie néven angliába 
kapott munkavállalási engedélyt. Sop-
hie és Bill kapcsolata egyre bensôsége-
sebbé vált amelyet 1949 május 7-én 
házasságkötéssel szentesítettek. Négy 
gyermekük született. A fiatal pár a 
boldogságos ugandai évek után vissza-
tért angliába, majd 1992-ben Új-Zé-
land északi szigetén telepedtek le. 
Sophie részt vesz a helyi környezetvé-
delmi csoport életében amiért több 
ízben is elnyerte az újzélandi közösség 
elismerését. Az 1989-es politikai for-
dulat után Sophie többször járt Ma-
gyarországon, ahol sorra látogatta 
családja egykori birtokait.

Kapantzan Artúr

Magyarországon 
tanácskoztak a 

cserkészszövetségek
Buda rsön tartotta soron következô 

tavaszi közgyûlését a Magyar Cser-
készszövetségek Fóruma 2017. május 
6-án. A gyûlésen résztvettek az anya-
országi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, 
vajdasági, horvátországi és diaszpóra 
magyar cserkészszövetségek képvi-
selôi.

Beszámolt elmúlt fél évi munkájáról 
az Összmagyar Cserkésziroda igazga-
tója, melyben kitért a pénteki, kiskö-
zösségi szervezés konferencia ered-

ményeinek megvitatására, illetve fel-
vázolta a fórum lehetséges jövôképeit, 
melyet a szövetségek rangsoroltak. 
Ezen t mák lehetnek a következô kon-
ferenciák alapgondolatai.

Ezt követôen minden tagszövetség 
ismertette az elôzô gyûlés óta végzett 
tevékenységét az összmagyar cser-
készstratégia pontjai mentén, vala-
mint terveit a következô cserkészév-
re.

Megtárgyalták a közös fórumos se-
gédtiszt, illetve cserkésztiszt képzést, 
ami az idei évben is megrendezésre 
kerül. Szó volt a Kárpátaljai és a 
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
nyári nagytáborairól, ahová szeretettel 
várnak minden érdeklôdôt.

Az idei gyûlésen elôször megvitatásra 
került egy minden résztvevôt érintô 
téma, amit mélyebben sikerült kifejte-
ni, ez pedig a vallásosság volt. Vallási 
közösségek képviselôi mutatkoztak be 
(római katolikus, protestáns és adven-
tista), ismertették tevékenységüket, 
illetve a tagszövetségek már meglévô 
vallási anyagai is dokumentálva lettek. 
Ezt követôen párbeszéd alakult ki az 
esetleges gondokról, lehetôségekrôl.

Ismét sikeres rendezvényt tudhat 
maga mögött a Magyar Cserkészszö-
vetségek Fóruma, a közös munka egy-
re gördülékenyebb, mivel céljaink kö-
zösek, és megpróbáljuk ott támogatni 
egymást, ahol csak tudjuk.
A következô ülésre Erdélyben ke-

rül sor a Romániai Magyar Cser-
készszövetség vendéglátásában 
2017. október elsô felében.

Varga Eszter, 
Budapest,Összmagyar Cserkészi-

roda      KMCSSZ Sajtószolgálata

Tisztelt Fôszerkesztô úr!
A Magyar Élet 2017. május 11. számában megjelent, ---„A 2017. évi melbournei/

viktoriai állami magyar Búcsúról írt” --- krónikámmal kapcsolatban írok.
Nagyon hálás vagyok és biztos vagyok, hogy minden elôfizetô és minden más 

ausztráliai magyar katolikus, nagyon hálás Márffy Attilának, aki szintén ott 
volt a Búcsún, mint a Magyar Élet szerkesztôje.

A Szerkesztô úr, nagyon kedves volt, hogy az én röviden írott beszámolómból, 
majdnem egy egész oldalas krónikát csinált.

Az Erdélyi Magyar Szövetség elnökének, Bálint Kálmánnak is hálás köszö-
netem fejezem ki a szép idetartozó fényképekért.

A fönti szép Búcsú, engem a régi szép bodrogkisfalúdi búcsúkra emlékeztet, a 
szülôfalumban. --- A szép nagy képek bizonyítják, hogy a balaclavai szép nagy 
templom telve volt. Ez arra is ad reményt, hogy a Magyar Életre való elôfizetôk 
száma is fog emelkedni, 2018-ban.

Ez azért fontos, mert a Magyar Élet kiadása sok pénzbe kerül és így pénz 
nélkül nem lesz Magyar Élet és nélküle nincs Húsvéti Krónika, stb.

A Regnum Marianum Egyházközség vezetôi nevében, hálás köszönetemet 
fejezem ki Márffy Attilának és mindenki másnak, akik a fönti Krónika 
kiadásához hozzájárultak!

Szerkesztô úr, röviden --- az eddigi kedves támogatását ---- hálásan köszönöm!
Az Isten fizessen meg neki/nekik!
Magyar nemzettársi tisztelettel!

Ráskövy István

Photo: Kovács Emil Lajos festménye „Kastély (Nagykároly)”



05:25 Balatoni nyár
06:45 Öt kontinens
07:20 Ridikül  Higgadtság 

minden helyzetben?
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:40 HungarIQ - Minden, 

ami magyar   Juhsajt, kék-
nyelû szôlô, szikvíz, Noispot
Magyar ismeretterjesztô  

09:10 Világ
09:35 Summa
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:25 Önkéntesek
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 A Noszty fiú esete 

Tóth Marival (1938)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Rajnai Gábor 

(Noszty Pál), Jávor Pál 
(Noszty Feri, a fia), Simor 
Erzsi (Vilma, a lánya), Szö-
rényi Éva (Tóth Mari), 
Bilicsi Tivadar (Kopereczky 
báró), Makláry Zoltán (Ko-
zsehuba), Gózon Gyula (Bu-
benyik)A fiatal huszártiszt, 
Noszty Feri kártyás, léha 
fiatalember, akinek ráadá-
sul tisztázatlan nôügyei 
vannak. Édesapja azt 
szeretné, ha a gazdag Tóth 
Marit venné feleségül
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk Kunhegyes
Az ország legnagyobb be-

fogadóképességû, kéttornyú 
református templomával 
szemben a városháza, és a 
májustól októberig pompá-
zó, mintegy négyezer tövet 
magába fogadó rózsakert 
található.
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin 
15:40 Domovina
16:10 Család-barát válo-

gatás
17:05 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock (2009)
Válogatás az utóbbi évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
20:00 Hogy volt?!

  Rómeók és Júliák
A Rómeó és Júlia az egyik 

legtöbbet játszott Shakes-
peare-mû.Magyarországon 
– a Színházi adattár szerint- 
1844 áprilisában mutatták 
be elôször a Nemzeti Szín-
házban.
21:00 Petôfi Zenei Díjátadó 

Gála 2017 A Petôfi Zenei 
Díjakat ismét a Telekom 
Volt Fesztiválon adják át 
nagyszabású gála kereté-
ben, méghozzá nyolc kate-
góriában
23:20 Életmûvész (2013)
Sárfalvi Péter 2. öttusázó 

bajnok ezúttal a Hajós 
Alfréd uszodába látogat, 
majd egy családfakutatóná
00:15 Kulturális Híradó

00:45 Mindenki Akadémiája
01:10 Himnusz
01:15 Híradó
01:35 Angol nyelvû hírek 
01:50 Szenes Iván írta 

Andreával
02:45 A Noszty fiú esete 

Tóth Marival (1938)
  04:05 Hogy volt?!

 Rómeók és Júliák
 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. június 22. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Június 26. hétfô Június 27. kedd Június 28.  szerda

Június 29.  csütörtök

Június 30. péntek Július 1.  szombat Július 2.  vasárnap 

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül  Nyilvános 

titkaink
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda
10:00 Református magazin 
10:30 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Úton-útfélen
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 A váratlan utazás 

(1977)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Balázs Péter 

(Braddock), Bánsági Ildikó 
(Dolly), Benkô Gyula (Mr. 
Wrenn), Garas Dezsô  Van 
az, hogy valaki huszonegy-
néhány évesen még nem 
érzi fontosnak, hogy beáll-
jon kôgazdag édesapja vál-
lalkozásainak élére, szíve-
sebben járja a mulatókat a 
világ nagyvárosaiban, majd 
decens bokrétákat küldöz-
get hervadozó lányoknak és 
izgatottan várja a vissza-
jelzéseket; szóval a párvá-
lasztás kalandos bûvöleté-
ben él.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Térkép 
13:45 Srpski ekran Szerb 

nyelvû nemzetiségi magazin
14:15 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
14:45 Útravaló 
15:05 család-barát válogatás 
16:00 Római katolikus 

Szent László-mise közvetíté-
se Gyôrbôl (2017)
17:35 Magyar szentek és 

boldogok - Szent László, a 
mondai hôs, történelmi 
nagysága mellett, mely 
mindjárt Szent István után 
sorolja, abban egyedülálló a 
szentek között. 
18:05 Balatoni nyár
20:00 Banán, pumpa, kurbli 

-  A L´art pour l´art társulat 
új mûsora (2012) 
Hófehérke és a többiek...
Hófehérke szép és magas, 

a svéd törpe alacsony és 
pimasz.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Sacra Corona (2001) 
Magyar történelmi film
A magyar államiság elsô 

évszázadát pogány lázadá-
sok, az idegenek elleni harc 
és az utódlásért folytatott 
küzdelem jellemzi.
23:35 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2012) 
Szent László - A magyar 

seregek örök ura
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
02:30 A váratlan utazás 

(1977)  Magyar tévéfilm
  03:50 Magyar elsôk (2005)   

Az elsô magyar nagyszállók
04:05 Banán, pumpa, kurbli 

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

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül
Gyógyító természet
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Magyar Krónika
Lánchíd Megjelenése vég-

telenül elegáns, valamennyi 
társa közül a legharmoni-
kusabb, külleme minden 
napszakban elragadó. 
09:15 Médiaklikk
09:40 Útravaló
09:55 Az én ’56-om
Kékessy György
10:00 A sokszínû vallás
10:15 Kérdések a Bibliában 
10:30 Így szól az Úr! 
10:35 Kereszt-Tények 
10:45 Reformáció hétrôl   

11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Lakótelepi mítoszok 

(1981) Magyar tévéfilm
Major Félix fordító - a film 

fôszereplôje - harmincas 
értelmiségi. Életének régó-
ta várt, nagy pillanata: egy 
eltartási szerzôdésnek kö-
szönhetôen lakótelepi más-
fél szoba boldog lakója lesz. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om 
Hajdú Szabolcs
13:50 Az én ’56-om 
Dózsa László
14:05 Magyar Krónika 
Lánchíd
14:35 Család és otthon 
15:00 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi  

15:30 Alpok-Duna-Adria
16:00 Család-barát válo-

gatás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock (2009) 
Válogatás az utóbbi évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
20:00 Nem csak a 20 éve-

seké a világ Zenei mûsor
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012)
A csatlós akciofilmsorozat  
A brutális gyilkosságok 

elkövetôje után eredve a 
K.Ü.O. nyomozói egy meg-
szállott fiú nyomára buk-
kannak, aki egy számítógé-
pes játék valóságában él. 
22:35 Kulák volt az apám 

(2014)   címû dokumentum-
filmben Kabay Barna és a 
Petényi Katalin 
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012) 
Magas-Tátra 2. - „A haza 

legmagasabb oltára”
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
02:25 Lakótelepi mítoszok 

Magyar tévéfilm
04:05 Nem csak a 20 évese-

ké a világ Zenei mûsor
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül
Késhegynyi szépség
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
09:20 Iskolapad 
09:40 Élô egyház 
10:00 Isten kezében
10:30 Katolikus krónika
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Napforduló (1977)
Magyar tévéfilm
Bródy Sándor századfor-

dulón zajló történetében 
Ecsedi István újságíró, 
elismert budapesti szer-
kesztô szeretne lenni, ezért 
a napfordulón a fôvárosba 
utazik, hátrahagyva gyer-
mekkori szerelmét, Annát. 
A lelkes fiatalember hamar 
elhelyezkedik egy lapnál, 
ügyesen menetel felfelé, 
fokozatosan szabadulva 
meg gátlásaitól. Annához 
kötôdô ifjúkori érzelmét 
hamar felülírja Szera, a 
nyomdászlány iránti 
szerelme.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Kosár
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:40 Esély
15:00 Életkerék
15:30 Öt kontinens
16:05 Család-barát válo-

gatás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock (2009)
Válogatás az utóbbi évti-

zedek legjobb magyar 
könnyûzenéibôl.
20:00 Évszakok Balázs 

Fecóval (2000)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012)
A karaktergyilkos
Magyar akciofilmsorozat
Szereplôk: Anger Zsolt 

(Szondi Péter), Egri Bálint 
(Tamás), Erdélyi Tímea 
(Petra), Gáspár Kata 
(Kertes Lili), Gáspár Sándor 
, Egy politikustól feljelentés 
érkezik az ôt lejárató, sze-
rinte megrendelt felvételek 
miatt. A K.Ü.O. feladata, 
hogy kiderítse, kinek van 
igaza, valósak-e a felvételek, 
és ha mégsem, felkutassa a 
tetteseket.
22:35 Életmûvész (2013)
Pindroch Csabával a világ 

vége szélén Földes Eszter 
azonban bebizonyítja Csa-
bának, hogy apró hazánkban 
is vannak olyan helyek ahol 
megtalálhatja saját vilá-
gának végét. 
23:30 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012)
Rozsnyói-hegyek - 

Pásztortüzek Gömörben
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
02:30 Napforduló (1977)

  Magyar tévéfilm
04:05 Évszakok Balázs 

Fecóval (2000)
  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Petôfi Zenei Díjátadó 
Gála 2017 a Telekom Volt 
Fesztiválon adják át nagy-
szabású gála keretében
07:50 Világörökség Portu-

gáliában (2008) A madeirai 
babérlombú erdô
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:40 Unió28 
09:05 Itthon vagy!
09:30 Szerelmes földrajz
A visszajáró
10:00 Rúzs és selyem
10:25 Öt kontinens
10:55 Angol nyelvû hírek
11:20 A nagymama (1935)
Magyar játékfilm  (ff.)
Csiky Gergely azonos címû 

mûvének elsô fil-mesfeldol-
gozása. Ernô, álnéven elfog-
lalja nagymamája, Szerémy 
grófnô védnöksége alatt 
álló leánynevelô intézet ze-
netanári állását, hogy meg-
ismerkedjen az egyik csinos 
növendékkel, Mártával, aki-
rôl késôbb kiderül, a nagy-
mama kitagadott fiának 
gyermeke.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATAKótai József  
- ötvösmûvész portréja En-
gedelmeskedni az anyagnak   
14:15 Jó boroknak szép 
hazája Erdély -  Arad-Hegy-
alja, Ménes és Magyarádi 
borvidék (2014)
 15:20 Család-barát

  16:50 Balatoni nyár
18:50 Térkép 
19:25 Ízôrzôk  Seregélyes
Székesfehérvár szomszéd-

ságában, voltunk két napos 
vendégek.
20:00 Mindenbôl egy van 

(2011) 1. Családi emlék, 2. 
Niki terhes
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Nem élhetek muzsi-

kaszó nélkül (1935) 
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál (Ba-

lázs), Somogyi Erzsi (Póli-
ka), Balázs és Pólika az elsô 
házassági évfordulójukat 
ünneplik. Már két napja tart 
a mulatság.
23:05 Tóth János (2017)

  11. rész Hentes múzeum
Magyar sitcom
 23:40 Opera Café

   00:10 Evangélium
   00:40 Magyar elsôk (2003)   
   Az elsô magyar kártya
  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
 01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Gasztroangyal Arad
02:20 A tanú (A tanú, 1969)   

 Magyar filmszatíra
  04:05 Mindenbôl egy 

van (2011)  1. Családi emlék, 
2. Niki terhes
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:25 Térkép
07:55 Gasztroangyal Arad
08:50 Német nyelvû hírek
08:55 Kínai nyelvû hírek
09:00 Orosz nyelvû hírek
09:15 Profit7
09:40 Kárpát expressz 
10:05 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015)
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Úrilány szobát keres 

(1937)  Magyarfilmvígjáték 
Szereplôk: Zilahy Irén 

(Székely Klári), Ajtay An-
dor (dr. Bognár Miklós), Ka-
bos Gyula (Csahos Ödön), 
Lukács ügyvéd válóperek 
ismert szaktekintélye. A lo-
vagiasság jegyében bonyolít 
minden pert: a gyenge nôt 
védi, és a férfi hibájából 
mondatja ki a válást.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Nagyok
13:40 Reformáció hétrôl hétre
13:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:20 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:50 Egy élet a szôlôért 

(2015)  Egy 50 éves innová-
ció, melyet a tengerentúlon 
is alkalmaznak. A kutató, 
Babó Tivadar azonban két 
emberöltô óta nem tudja 
sikerre vinni egyedülálló 
tervét.
15:50 Család-barát
17:25 Balatoni nyár
18:50 Öt kontinens 
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal Arad
Útközben Marcsi felfedez 

egy különleges gyárat, ahol 
egy régen elfeledett alapa-
nyagot kezdtek el újra fel-
dolgozni.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A becsület útján 
A film Koszorús Ferenc 

vezérkari ezredes 1944-es 
páncélos akciójáról szól. A 
filmben fikciós jelenetekben 
megjelenik az ezredes ka-
raktere
22:35 On the Spot (2014)
Diktátorok gyermekei - 

Fidel Castro lánya
23:30 Hangvilla
00:00 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
00:30 Mesterember 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 
01:25 Hogy volt?!  Az örök 

díva- Karády Katalin
02:20 MURÁTI LILI 105 

A csúnya lány (1935)
 Jávor Pál (dr. Halmi Tibor, 

ügyvéd), Kabos Gyula.
03:50 Úrilány szobát keres 

(1937) Magyar filmvígjáték    
Lukács pedig Klári sze-

relmével vigasztalódhat.
05:10 Angol nyelvû hírek 

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül Nagy elôdök, 

híres utódok 2.
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok
09:20 Esély
09:45 Kék bolygó 
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:35 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Magyar elsôk (2003)
Az elsô magyar kávéház
11:50 Menazséria (1964)
Magyar tévéjáték  (ff.)
Szereplôk: Agárdy Gábor 

(Kikiáltó), Andresz Vilmos, 
Bányai József, Bay Gyula, 
Feleki Kamill (Igazgató), 
Fülöp Zsigmond (Fiatalúr), 
Heltai Jenô tragikomédiája 
a derûsen megbocsátó sza-
tíra hangján ábrándokat 
kergetô embereket kelt 
életre. A Menazséria hôsei 
gyávák, nincs erejük szem-
benézni a valósággal, s hogy 
a félelmetesség látszatát 
keltsék, oroszlánok bôrét 
öltik magukra, amikor azon-
ban vége a produkciónak, 
rájuk szakad a valóság 
minden gyötrelme.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Magyar gazda
13:45 Nagyok 
14:15 Kárpát expressz 
14:40 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:10 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:40 Család-barát válo-

gatás
16:40 Balatoni nyár
18:40 Magyar rock (2009)
19:40 Legenda (2013)
Neoton Família
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012)
Drog online
Magyar akciofilmsorozat
A budapesti éjszakában 

gyilkos dizájner drog szedi 
áldozatait. A forrás felderí-
tésében egy neves toxikoló-
gus is segíti a K.Ü.O. csa-
patát. Az ügy azonban vá-
ratlan fordulatot vesz...
22:35 Életmûvész (2013)
Pindroch Csaba
Az Életmûvész felforgatja 

maga körül a világot - a 
világ pedig az Életmûvész 
életét.
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012)
Számvetés 2. - Számvetés 

és pillanatképek a „Hazajá-
ró” tavaszi vándorútjairól a 
Kócs-havastól a Csíki-hava-
sokig .
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
02:30 Menazséria (1964)

 Heltai Jenô tragikomédiája  
03:30 Magyar elsôk (2003)
Az elsô magyar kávéház
03:45 Legenda (2013)

    Neoton Família
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

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

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au

KERESTETÉS

A Nemzetközi Vöröskereszt Keresô 

Szolgálata keresi: Marsai Imrét. sz. 

24/09/1936, apja neve Marsai István, 

anyja neve Molnár Mária. Aki tud a 

keresett hollétérôl, sorsáról, értesítse 

a Vöröskeresztet: Julijana Spaice:   

jspaic@redcross.org.au  vagy telefo-

non: 02 9229 4233

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.

SZAKÁCSOT KERESÜNK, a va-

sárnapi ebéd elkészitésére, a Bocs-

kaiban. Érdeklödni a 0407 683-002 

vagy 9439 7067 számokon

58 ÉVES, FIATALOS magyar férfi 
keresi, 60 éves korig független hölgy 
társaságát. Bizalmasan kezelt levelet 
St.Kilda Beach jelígére a melbournei 
szerkesztôség címén várok.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágyhu-
zatot legolcsóbban a készítônél 
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 
választék importált selyembrokát, 
damaszt, argin, polieszter és cotton 
anyagokban. Abroszok, törülközôk 
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 
Glenhuntly Rd., Elsternwick. 

Tel.: 9523-6616 (Melb.) 
Elôzetes megbeszélésre vasárnap 

is kinyitunk.

KIADÓ HÁROM HÁLÓSZOBÁS 

egy fürdôszobás ház Narre Warren-

ben. Közel a Freeway-hez, Fountain 
Gate vásárló központhoz. Megosztott 

költség hozzájárulás. Nagy méretü 

szoba heti bére $180.-, kisebb méretü 

$170.-   A  lakbérben csak az Internet 
van. Bôvebb felvilágosítás 0419 197-

962 Justin

BENTLAKÓ HÁZVEZETÔNÔT 
keresek full-time állásra Vaucluse-ba 
különálló 1 hálószobás összkomfortos 
lakással. Megfelel középkorú házas-
párnak, a férjnek lehet külön munka-
helye. Újonnan érkezett házaspárnak 
kiváló megoldás. ÉrdeklŒdŒk hívják 
Ibit a 0400 776 796 számon.


