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Az EU–nak nincs elvesztegetni való ideje
A manchesteri terrortámadás után 

világos: a huszonnegyedik órában járunk 
az európai biztonság szavatolását illetŒen 
– jelentette ki Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter május 30-án az 
észak–lengyelországi Sopotban, a viseg-
rádi négyek, a balti és az észak–európai 
országok külügyminiszteri találkozóján.

Szijjártó Péter a találkozó után elmond-
ta: az Európai Uniónak (EU) „nincs most 
már vesztegetni való ideje, a manchesteri 
terrortámadás után világos kell, hogy le-
gyen mindenkinek: az európai biztonság 
vonatkozásában a huszonnegyedik órában 
vagyunk”.

„Európában végre mindenkinek komo-
lyan kell vennie, hogy nem babra megy a 
játék” – jelentette ki, hozzáf°zve: a kon-
tinensnek még soha nem kellett szembe-
néznie olyan terrorfenyegetettséggel, 
mint most. „Egymás alap nélküli és mél-
tatlan vádolása helyett, valamint a ko-
rábbi, hibásnak bizonyult brüsszeli politi-
káknak a mentegetése helyett” minden-
kinek meg kell értenie: az európai 
stratégiáknak, döntéseknek az európai 
biztonság helyreállítását kell megcéloz-
niuk – szögezte le Szijjártó Péter.

Amennyiben egyes brüsszeli politi-
kusok, illetve intézmények „nem képesek 
arra, hogy feladják egyes tagállamokkal 
szembeni keresztes hadjárataikat”, és 
nem koncentrálnak a biztonság 
helyreállítására, „Œk lesznek a felelŒsök 
azért, ha az elkövetkezŒ idŒszakban 
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A találkozó elôtt Szijjártó Péter a V4 külügyminisztereivel egyeztetett, majd 
kétoldalú tárgylást folytatott Borge Brende norvég külügyminiszterrel is.

tovább romlik az EU biztonsága” – húzta 
alá.

A miniszter az Európai Parlament (EP) 
május 17–i, Magyarországra vonatkozó 
határozatára utalva kijelentette: „van 
olyan európai intézmény, az Európai Par-
lament, amely a legsúlyosabb terrorfe-
nyegetettség közepette is arra koncent-
rál, hogy terroristát mentegessen Ma-
gyarországgal szemben”.

Úgy vélekedett: a migráció nemcsak 
biztonsági, hanem jelentŒs gazdasági koc-
kázatot is hordoz, egyes európai országok 
a migrációt „hivatkozási alapnak hasz-
nálják arra, hogy a schengeni övezet bel-
sŒ határain folyamatosan ellenŒrzést vé-
gezzenek”, miközben a schengeni zóna 
meggyengítése ellentétes egész Európa 
érdekével.

Szijjártó Péter elfogadhatatlannak és 
rendkívül károsnak minŒsítette a belsŒ 
schengeni határellenŒrzés hosszú távú 
fenntartását, mely szavai szerint „agyon-
ütheti az európai gazdaságot, ezen belül a 
magyart is”.

„Ezért arra szólítjuk fel az EU–t és az 
európai országokat, hogy a belsŒ hatá-
rokon történŒ ellenŒrzések politikáját 
adják fel, és inkább a külsŒ határokat 
védjük meg” – hangsúlyozta.

A német és az olasz belügyminiszter-
nek a külsŒ uniós határ megvédésének 
szükségességérŒl az utóbbi idŒben tett 
nyilatkozatairól szólva Szijjártó Péter 
elmondta: örül, hogy egyre több európai 

politikus „felismeri a magyar álláspont 
helyességét, hogy a külsŒ határok megvé-
désén túl a védvonalainkat kijjebb, Af-
rikáig kell tolnunk, és az EU-n kívül kell 
eldŒlnie, ki jogosult egyáltalán arra, hogy 
az EU-ba belépjen”.

*
A találkozó elŒtt Szijjártó Péter a V4 

külügymisztereivel egyeztetett, kedd 
délután pedig kétoldalú tárgyalást foly-
tatott Borge Brende norvég külügymi-
niszterrel is.

Biztonság – ez volt a fô téma
Az Európai Uniónak magának kell vi-

gyáznia arra, hogy tagállamai ne ta-
pasztalják meg a háborúkat és konflik-
tusokat – jelentette ki kedden Borge 
Brende norvég külügyminiszter az 
észak-lengyelországi Sopot-ban a lengyel 
kollégájával, Witold Waszczykowskival 
közösen tartott sajtóértekezleten.

A visegrádi négyek, valamint nyolc 
észak-európai és balti állam külügy-
minisztereinek keddi találkozója végén a 
lengyel és norvég külügyminiszter – a 
rendezvény két házigazdája – értékelte a 
megbeszéléseket.

„Sok ügy került szóba, de a biztonság 
kérdése dominált, mert csoportunk több 
országa az orosz–ukrán konfliktus köz-
vetlen szomszédságában található” – 
mondta Waszczykowski, hozzátéve, 
hogy „a tizenkét ország közül sok érzé-
keli a különbözŒ incidensek következ-
ményeit, az orosz fél provokációit”.

„Olyan világban élünk a mai Európá-
ban, ahol sok kihívással nézünk szembe: 
keleti szomszédunk, Oroszország egyre 
kiszámíthatatlanabb, és problémát jelent 
a migráció is” – mondta Borge Brende. 
„Sajnos ez csak a jéghegy csúcsa” – 
folytatta. „Még több kihívás lesz, erre 
kell számítanunk a következ1 évek-
ben” – tette hozzá a norvég külügymi-
niszter (akinek országa ugyan nem tagja 
az EU-nak, de támogatás fizetése elle-
nében hozzáfér az unió egységes belsŒ 
piacához).

Waszczykowski elmondta, hogy a meg-
beszéléseken érintették a Brexit – Nagy-

Britannia EU-ból történŒ kilépése –, a 
migráció, az EU reformjának kérdéseit, 
de szó volt a térség infrastruktúráját és 
közlekedését érintŒ ügyekrŒl is. „Újra 
kell definiálni az európai intézmények, 
az Európai Bizottság, az Európai Tanács 
szerepét, az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek viszonyát” – álla-
pította meg.

Egyúttal arra figyelmeztetett, hogy az 
unió reformjára vonatkozó párbeszédet 
a lehetŒ leghamarabb meg kell kezdeni, 
nem szabad megengedni, hogy az EU 
egy, Nagy-Britanniával folyó „sokéves 

válóper túszává váljon”.
A lengyel külügyminiszter elmondta, 

kormánya vizsgálja annak lehetŒségét, 
hogy Lengyelország gyógykezelésre és 
rehabilitációra fogadjon a szíriai konflik-
tusban megsérült embereket. Szavai 
szerint országának van már ebben ta-
pasztalata, hiszen korábban fogadott ki-
sebb csoportokat Afganisztánból és Irak-
ból is. Mindamellett hangsúlyozta, ez nem 
az Európai Unió menekültáthelyezési 
programjának a megvalósítása, csupán 
rövid idŒszakra vonatkozó segítségnyújtás 
és gyógykezelés Lengyelország területén.

Kósa Lajos: 
Nem fogadjuk el a kettôs mércét
Nem halasztható a külföldrôl 

támogatott szervezetek 
átláthatóságáról szóló törvény 

zárószavazása

A június 12–i héten szavaz a par-
lament a külföldrŒl támogatott szer-
vezetek átláthatóságáról szóló tör-
vényjavaslatról – közölte Kósa Lajos, 
a Fidesz frakcióvezetŒje május 30-i 
budapesti sajtótájékoztatóján.

Elmondta: addigra meglesz a nem-
zeti konzultáció részeredménye – 
amelyet június 12–én ismertet a kor-
mány az Országgy°lésben – és a 
Velencei Bizottság június 2–ára ígért 
elŒzetes állásfoglalása is. Utóbbival 
kapcsolatban azonban Kósa Lajos 
már elŒre jelezte: a kettŒs mércét 
nem fogadják el, máshol ugyanis, 
például az Európai Parlamentben 
(EP) és Olaszországban a magyarnál 
szigorúbb szabályozást kezdeményez-
tek.

A frakcióvezetŒ szerint nem lehet 
halasztani a törvényjavaslatukról a 

zárószavazást, mert még a választási 
kampány Œszi beindulása elŒtt jog-
szabályt kell alkotni a külföldrŒl 
finanszírozott szervezetek ügyében a 
tisztánlátás érdekében. Indoklásul azt 
mondta: szándék mutatkozik arra, 
hogy a magyar politikai élet alaku-
lását kívülrŒl befolyásolják.

Példaként hozta Lengyel László – 
akit Botka László MSZP–s miniszter-
elnök–jelölt legfontosabb tanácsadó-
jának nevezett – nyilatkozatát, amely 
szerint politikai és anyagi támogatást 
várnak az Európai Uniótól a magyar-
országi kormányváltás elŒsegítésére. 
Ezt megelŒzŒen pedig Botka László 
arról beszélt – „beígérve az uniónak” 
–, hogy elbontaná a déli határkerítést, 
majd bejelentették: miniszterelnök–
jelöltként elsŒ k1lföldi útja 
Brüszszelbe vezet – idézte fel.

Megjegyezte emellett azt is, hogy 
sajtóhírek szerint Kovács Béla jobbi-
kos EP–képviselŒn keresztül a Jobbi-
kot orosz pénzzel finanszírozhatják.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
jelentkeztek tanárképzésre, mint az azt megelôzô évben. Balog Zoltán szerint a 
tanári pályát választók számának növekedése részben annak is köszönhetô, 
hogy a kormányzat olyan ösztöndíjrendszert vezetett be, melyben aki vállalja, 
hogy legalább annyi ideig tanít a magyar oktatási rendszerben, ahány évig az 
ösztöndíjat kapta, az –-- a szak hiányszakma voltától függôen –-- akár havi nettó 
75 ezer forintos ösztöndíjat is kaphat.

Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa a képzést záró kerek-
asztal-beszélgetésen úgy fogalmazott: az embereket érdekli a történelem. Mi-
vel sok új tudásanyag halmozódott fel, ami helyet követel magának, ezeket át 
kell adni a következô generációknak.

Az egy év alatt ötezer pedagógus részvételével, 69 alkalommal, 207 csoport-
ban zajló képzés célja az volt, hogy a résztvevôk ismerjék meg az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharcra vonatkozó legújabb hazai és külföldi tör-
téneti kutatások eredményeit, kapjanak módszertani útmutatót a korszak 
tanításával kapcsolatban.

Idén is Nagyon Balaton!
A MOL Nagyon Balaton küldetése az indulás óta változatlan: a Balaton 

hírnevét, megítélését szeretnék idehaza és külföldön egyaránt erôsíteni a régió 
legizgalmasabb eseményein keresztül. „Büszkék vagyunk arra, hogy olyan 
nagymúltú és nívós események kapcsolódtak már a MOL Nagyon Balatonhoz, 
mint a VeszprémFest, a Mûvészetek Völgye, a Balaton Sound, vagy a Paloznaki 
Jazzpiknik, de legalább ennyire örömteli, hogy számos új esemény is elindulha-
tott. Ilyen a STRAND Fesztivál, a B.my.Lake, vagy éppen a már hagyományos 
kompkoncertek. Az idei kínálatban több tucat világsztár és rengeteg hazai 
produkció szerepel. A MOL Nagyon Balaton eseményei tavaly már egymilliónál 
is több vendéget vonzottak a Balatonra, idén ennél is több fesztiválturistát vá-
runk“ ---- mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapító-
fôszervezôje a rendezvénysorozat kapcsán.

A MOL Nagyon Balaton azonban nem csak kulturális eseményekrôl és feszti-
válokról szól. „A We Love Balatonnal közösen kutattuk fel a legjobb helyeket: 
éttermeket, sütödéket, szállásokat –-- ezeket ajánljuk a közönségüknek. A 
napokban jelent meg a Balaton Magazin, amely elsôsorban a balatoni esemé-
nyeket mutatja be, számos exkluzív interjúval, amelyek között például John 
Newman, Parov Stelar, vagy Kiss Tibi is megszólal. A MOL Nagyon Balaton 
Check-In játék résztvevôit arra buzdítjuk, hogy minél több balatoni eseményen 
vegyenek részt, így akár egy autót is nyerhetnek, Pimaszúr pedig két és fél 
hónapra a Balatonra költözik: családostul jelentkezik be a régió más-más 
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Június 12-én Villô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Cinella, 

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

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Anéta, 

Anetta, Anettka, Anna, Antigoné, An-
ton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tó-
biás, Toni névnapja van.
Június 14-én Vazul névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Elizeus, 

Estella, Hartvig, Herta, Sztella, Töhö-
töm, Valér, Valérián névnapja van.
Június 15-én Jolán, Vid névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábrahám, 

Ábrán, Bernárd, Bernát, Bod, Estella, 
Gibárt, Ibrahim, Ividô, Ivola, Izolda, 
Jolanda, Jolánta, Jonka, Kreola, Kresz-
cencia, Lotár, Modesztusz, Szenta, 
Szkilla, Sztella, Via, Vida, Vidos, Viola, 
Violenta, Violett, Violetta, Viorika, Ví-
ta, Vitus, Zoé, Zója névnapja van.
Június 16-án Jusztin névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtony, 

Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, 
Jusztián, Jusztina, Jusztínia, Péter, Pe-
tô, Tina, Tinett, Tinetta névnapja van.
Június 17-én Laura, Alida névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Adolf, 

Alina, Alinka, Bató, Batu, Batus, Fol-
kus, Lauretta, Lorett, Marcián, Nikan-
der, Teofil, Teofila, Teréz, Tereza, Te-
réza, Terézia, Teri, Terka, Tessza 
névnapja van.
Június 18-án Arnold, Levente név-

napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Arnó, Arnót, Arnwald, Dezdemó-
na, Dolóresz, Doloróza, Efraim, Eliz, 
Eufémia, Evódia, Ilmár, Levéd, Leve-
di, Levendula, Márk, Markó, Márkó, 
Márkus, Sudár, Sudárka névnapja van.
Június 19-én Gyárfás névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Ade-
odát, Azurea, Deodát, Estella, Gerváz, 
Hajnal, Hajnalka, Imodzsen, Imogén, 
Ince, Járfás, Jávor, Juliána, Julianna, 
Julinka, Liána, Mihaéla, Mihály, Mikó, 
Rómeó, Romuald, Romvald, Szkilla, 
Szorina, Sztella, Zóra, Zorinka, Zorka 
névnapja van.
Június 20-án Rafael névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Baltazár, 

Benigna, Dea, Deodát, Deodáta, Dina, 
Fabia, Fabiána, Fabióla, Feliciána, Flo-
ransz, Florencia, Florentina, Gemma, 
Koppány, Margit, Özséb, Rafaella, Rá-
fis, Szilamér, Szörénke, Szörényke 
névnapja van.
Június 21-én Alajos, Leila névnap-

ja van. Kibôvített naptárak szerint 
Alojzia, Alóma, Demetria, Fillisz, Kloé, 
Lejla, Léla, Lulu, Lujza, Olga, Rado-
mér, Ralf névnapja van.
Június 22-én Paulina névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Akács, 
Ákos, Albin, Albina, Alvina, Horácia, 
Hósea, Jósiás, Józsiás, Józsua, Józsué, 
Kriszta, Krisztabell, Krisztiána, Krisz-
tin, Krisztina, Lambert, Rozvita, Ta-
más, Thomasz, Tinka névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. június 1-jén

1 AUD = 205.13 Ft

Az Országház népszerûbb, 
mint az Akropolisz 
vagy a Notre-Dame

A magyar Országház épülete a hetedik legnépszerûbb látnivaló lett a Trip-
Advisor most közzétett ranglistáján. Az amerikai utazási oldal a sorrendet egy 
algoritmus segítségével állítja fel, amely az elmúlt 12 hónap több millió felhasz-
nálói véleményét veszi figyelembe minôség és mennyiség szerint egyaránt.

Az Országház olyan nevezetességeket utasított maga mögé Európában, mint 
a párizsi Notre-Dame-székesegyház vagy az athéni Akropolisz. A világranglistán 
a 14. lett a budapesti épület, és megelôzte például Rio de Janeiro jelképét, a 
Megváltó Krisztus szobrát, a dubaji Burdzs Kalifát, amely 828 méterével a 
világ legmagasabb épülete, valamint Sydney híres operaházát is.

A világ legnépszerûbb nevezetessége a kambodzsai Angkor Wat lett, 
amely 2015-ben már elnyerte ezt a címet, tavaly azonban a harmadik helyre 
szorult vissza. Angkor volt a központja az idôszámításunk szerinti 9. és 12. szá-
zad között virágzó khmer birodalomnak, hindu és buddhista emlékeket egya-
ránt bôven lehet találni ott.

A 13. század után a sorozatos sziámi (thai) támadások miatt fokozatosan 
kiürült. Az elfeledett város „felfedezését” Henri Moulhot francia felfedezônek 
tulajdonítják, aki 1860-ban járt ott, és könyvet is írt róla. 

A világ 10 legnépszerûbb nevezetessége
1. Angkor Wat, Siem Reap, Kambodzsa 2. Zájed sejk mecset, Abu-

Dzabi, Egyesült Arab Emírségek 3. Córdobai nagymecset-katedrális 
(Mezquita), Córdoba, Spanyolország 4. Szent Péter-bazilika, Vatikán 5. 
Tádzs Mahal, Agra, India 6. Vérzô megváltó temploma, Szentpétervár, 
Oroszország 7. Nagy fal Mutienjünél, Peking, Kína 8. Machu Picchu, 
Peru 9. Plaza de España, Sevilla, Spanyolország 10. Duomo di Milano, 
Milánó, Olaszország

Európában a ranglista élére a córdobai nagymecset vagy katedrális került, 
azaz a Mezquita került. A elnevezési bizonytalanság amiatt van, mert 2006-ban 
a katolikus egyház a saját tulajdonaként jegyeztette be a földhivatalban az 
UNESCO világörökségi listáján szereplô komplexumot. A kritikusok ugyanak-
kor azzal vádoljál az egyházat, hogy kisajátítja magának a mûemléket, és elho-
mályosítja annak iszlám múltját. Errôl bôvebben itt olvashat.

A 10 legnépszerûbb nevezetesség Európában
1. Córdobai nagymecset-katedrális (Mezquita), Córdoba, Spanyolor-

szág 2. Szent Péter-bazilika, Vatikán 3. Vérzô megváltó temploma, Szent-
pétervár, Oroszország 4. Plaza de España, Sevilla, Spanyolország 5. 
Duomo di Milano, Milánó, Olaszország 6. Eiffel-torony, Párizs, Francia-
ország 7. Országház, Budapest, Magyarország 8. Notre-Dame-székesegy-
ház, Párizs, Franciaország 9. Big Ben, London, Egyesült Királyság 10. 
Akropolisz, Athén, Görögország

A 10 legnépszerûbb nevezetesség Magyarországon
1. Országház 2. Halászbástya 3. Cipôk a Duna-parton 4. Szent István-

bazilika 5. Széchenyi lánchíd 6. Mátyás-templom 7. Hôsök tere 8. Magyar 
Állami Operaház 9. Esztergomi bazilika 10. Sümegi vár

Magyarország tele van
 névtelen hôsökkel

Fontos feladat, hogy a magyar fiatalok szívében 1956 kerüljön 
ugyanarra a helyre, mint 1848 –-- jelentette ki az emberi erôforrások 
minisztere Balatonkenesén, hangsúlyozva, Magyarország tele van névtelen 
hôsökkel.

Balog Zoltán, aki az 56-os emlékbizottság elnöke is, abból az alkalomból 
beszélt, hogy Balatonkenesén ötezer pedagógus képzése fejezôdött be az 56-os 
emlékév keretében.

Kiemelte: az 1956-os forradalommal kapcsolatban hatvan év után is olyan 
részletek derülnek ki, olyan fontos összefüggésekre lehet rávilágítani, amelye-
ket korábban nem ismertünk. A miniszter szerint nem mindegy, hogy arra 
figyelünk csak, voltak hôsök, akik a forradalom élére álltak, majd mártírok 
lettek, vagy végre elkezdünk figyelni arra, mi történt a saját falunkban, váro-
sunkban, vidékünkön, családunkban, mert „tele van Magyarország névtelen 
hôsökkel”.

Balog Zoltán örömtelinek nevezte, hogy ötezer pedagógus részt vett a képzé-
seken, és javasolni fogja a kormánynak, hogy a közelgô évfordulókhoz kapcso-
lódóan is folytatódjanak a hasonló képzési programok.

A miniszter a rendezvényen arra is kitért, hogy tavaly 30 százalékkal többen 



pontjáról, eseményeirôl“ ---- tette hozzá Fülöp Zoltán, a MOL Nagyon Balaton 
alapító-fôszervezôje.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója arról 
beszélt, hogy a programsorozat szervezetté válása már az elsô évben is látvá-
nyos eredményt hozott: „A Balaton nem csak nyáron, hanem minden évszakban 
tartogat sehol máshol nem látható, rejtett kincseket, egész évben megélhetô 
élmények sokaságát, és a 2013 óta jelentkezô Nagyon Balaton programjai is 
hozzájárultak a szezon meghosszabbításához a Balatonnál, ez a vendégéjszakák 
számának alakulásán is látszik. 2016-ban ebben a hónapban például 19%-kal 
volt magasabb a vendégéjszakák száma, mint a programsorozat elsô évének 
szeptemberében. Szerintünk elsôsorban élményeket kell kínálni a Balatonra 
látogatóknak, még több garantált programmal, és olyan családbarát attrakciók-
kal, amelyek akár gyerekekkel, akár nagyszülôkkel is látogathatók“.

A közmédia az esemény fô médiatámogatójaként természetesen idén nyáron 
is kiemelten foglalkozik a Nagyon Balaton eseményeivel.

A MOL Nagyon Balaton kínálata túlzás nélkül minden igényt kielégítô. 
Helyet kapnak benne elektronikus zenei nagyfesztiválok, tradicionális ünnepi 
programok, kulináris kalandozások, különleges koncertek, sportprogramok 
egyaránt. Jól érezheti magát itt magyar és külföldi vendég ugyanúgy, mint a 
gyerekek, a szüleik, vagy éppen a fiatalok.

Júniusban nyit a Plázs Siófok, amely káprázatos, fehér homokos strandjával 
már tavaly is több mint 150 ezer vendéget vonzott. A megújult helyszín még 
lenyûgözôbb dekorációt kapott, és baldachinos ágyakkal körbevett medencével 
várja azokat, akik a Balcsin is a tengerparti hangulatot élveznék, naplemente 
után pedig többek között a Wellhello, a Halott Pénz, a Punnany Massif, Majka & 
Curtis és a TNT koncertjén bulizhatnak a nézôk. A Budapest Bár ezen a nyáron 
háromszor is koncertezik a Balaton közelében: június 17-én ôk nyitják a Balatoni 
Nyár programsorozatot Révfülöpön, néhány nappal késôbb a balatonföldvári 
Kultkikötôben vernek horgonyt, július végén pedig a kapolcsi Mûvészetek völ-
gyében lesznek láthatók.

A nyáron a Balaton térségében is egymást érik a fesztiválok: az alsóörsi 
Everness már ötödik alkalommal kínál tartalmas programokat a tudatosság, az 
egészséges életmód és a környezetvédelem iránt elhivatottaknak, olyan fan-
tasztikus elôadókat felsorakoztatva, mint Jakupcsek Gabriella, Vámos Mik-
lós, Grandpierre Attila, vagy Gyuri bácsi, a bükki füvesember.

A június 17-én és 18-án Gyenesdiáson rendezett Los An Gyenes pin-up lá-
nyokkal, veterán autókkal, agyontetovált rockandroll-arcokkal és vérbeli 
rockabilly zenével hozza el a Balcsi partjára a Kalifornia-életérzést.

A június 10-11-én zajló Nemzeti Regatta több mint vitorlásverseny: a 171 
éves Balatoni Hajózási Zrt. által életre hívott eseményen amatôr vitorlázók és 
közéleti szereplôk szállnak vízre, és idén már 50 település csapata versenghet a 
leggyorsabbnak járó díjért. Eközben a parton gasztronómiai élmények, vala-
mint a Honeybeast, a Margaret Island és a Hooligans koncertje várja a nézô-
ket.

Június 23-tól augusztus végéig látogathatók a Kultkikötô rendezvényei: 
Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonfenyves mellett Kéthely szolgáltatja a 
helyszínt többek között a Budapest Bár, a Quimby, Rúzsa Magdi és Lajkó 
Félix koncertjének, de a programba belefér a slam poetry fesztivál, a bábjáték 
és színházi ôsbemutatókat is láthat a közönség. Balatonfüreden idén nyáron is 
pezsgô programok várják a turistákat: júniusban Könyv-Bor-Jazz fesztivál, 
júliusban az V. Anna fesztivál, augusztusban pedig a Balatonfüredi Borhetek.

Július 14-én indul a Badacsony Bor7, amelyen a régió szinte összes borászata 
jelen lesz, a 9-én startoló a balatonboglári Parti Pezsgésen pezsgô, habzó, gyön-
gyözô nedûket, és finomabbnál finomabb helyi sajtokat-sonkákat kóstolhatnak 
a kulináris élvezetek kedvelôi. Akik szeretnék megismerni Hévíz, Keszthely, 
Szentgyörgyhegy, Tihany, Balatonfüred, vagy Siófok történelmét, csatlakozhat-
nak a Hosszúlépés tematikus sétáihoz, a nagyobb távokat bevállalóknak pedig a 
Kéktúrát javasoljuk, amely a felvidék legszebb részeire viszi a résztvevôket.

Július 5-én az elektronikus zene veszi át a hatalmat Zamárdi strandja felett: 
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a tizenegyedik Balaton Sound talán az eddigi legerôsebb line-uppal készül. 
Többek között Kygo, Hardwell, Armin Van Buuren, Axwell / Ingrosso, Afrojack, 
Dua Lipa, a Galantis, G-Eazy és Jason Derulo is megpörgeti majd a fesztiválra 
érkezôket. A nyugisabb élményre vágyókat várja a Mûvészetek Völgye, Pink 
Martinival, Nouvelle Vague-gal, a Hiperkarmával, az Anna and the Barbies-zal, 
az Irie Mafiával és a Kiscsillaggal, a VeszprémFesten pedig többek között Tom 
Jones és Prince egykori zenekara, a New Power Generation koncertezik, 
belvárosát pedig 4 napra elfoglalják az utcazenészek, és indul a Veszprémi 
Utcazene Fesztivál. A KeszthelyFest kiváló lehetôséget kínál a történelmi 
városmag megismerésére és az önfeledt szórakozásra, hiszen a programok 
(többek között Magna Cum Laude és Szekeres Adrienn koncert) ingyenesek, 
és a belváros területén zajlanak majd.

Július 28-án a Tihany-Szántódi révbôl a MOL Nagyon Balaton egyik legizgal-
masabb programját kínálva indulnak Kompkoncertek: a kikötôbôl két komp 
indul el, melyek a Balaton közepén összekapcsolódnak, és már indul is a buli! A 
közönség idén július 28-án a Stereo MC’s és szeptember 16-án a Tankcsapda 
koncertjét élvezheti a különleges helyszínen, augusztus 25-én pedig elsôsorban 
a kisgyermekes családoknak kínálnak programot, az Alma zenekar zenei 
aláfestésével.

Kortárs mûvészetek strandpapucsban? Ez az ART Placc a tihanyi rév szom-
szédságában, a parti nyárfás ligetben, amely szombatonként nyüzsgô piactér, 
július végétôl augusztus végéig pedig az ország legizgalmasabb mûvészeinek 
ad lehetôséget a bemutatkozásra.

A tavalyi nagysikerû koncertje után idén augusztusban visszatér a Paloznaki 
Jazz Piknikre az Incognito, de bizonyára rengetegen várják a Kool & the Gang, 
a Matt Bianco ft. New Cool Collective, a Group ‘n’ Swing, vagy a Nagy-Szín-Pad! 
tehetségmutató idei elôdöntôseit, Jónás Verát és a The Qualitons-t is.

A nyári vakáció két utolsó nagy fesztiválja idén is a Strand és a B.my.Lake 
lesz Zamárdiban. Olyan világsztárok érkeznek a Strandra, mint John Newman, 
a Bastille, Icona Pop, Parov Stelar, Alan Walker vagy Alle Farben, de a magyar 
pop-élmezônyt képviselô Wellhello, Vad Fruttik, Quimby és Halott Pénz is szín-
padra lép majd, míg Közép-Európa elsô számú szabadtéri underground elektro-
nikus zenei fesztiválján a mûfaj legnagyobb, legígéretesebb nevei szerepel-
nek.

Csaba Péter kitüntetése
A Francia Köztársaság Becsületrendjének lovagi fokozatával tüntették 

ki Csaba Pétert. A MÁV Szimfonikus Zenekar mûvészeti vezetôje Budapesten 
vette át a kitüntetést – közölte a zenekar  az MTI-vel.

A Franciaországban élô karmesternek még 2017 januárjában ítélték oda a 
Becsületrend lovagi fokozatát a francia kultúra és zenemûvészet terjesztéséért, 
de Csaba Péternek külön kérése volt, hogy az elismerést egy másik idôpontban, 
Budapesten vehesse át.

A magyar karmesternek Éric Fournier, Franciaország Magyarországra 
delegált nagykövete adta át a kitüntetést a budapesti nagyköveti rezidencián. A 
szerdai ünnepi fogadáson a hozzátartozók és nagykövetek mellett jelen voltak a 
magyar klasszikus zenei élet kiválóságai, köztük Batta András, a Zeneakadé-
mia volt rektora, Eötvös Péter zeneszerzô, Ránki Dezsô és Frankl Péter 
zongoramûvészek, valamint Fenyô Gábor, a MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

Beszédet mondott Szôcs Géza, Orbán Viktor miniszterelnök kulturális 
tanácsadója, aki kiemelte, hogy a kolozsvári születésû Csaba Péter életmûvével 
tovább mélyítette Erdély, a magyarság és a francia kultúra közötti évtizedes 
kapcsolatokat, valamint megemlékezett arról, hogy bár Csaba Péter karmester-
ként kapta a kitüntetést, munkássága hegedûmûvészként is elismerésre méltó.

Éric Fournier nagykövet méltatta Csaba Péter életútját, a hosszú évek óta 
Lyonban alkotó mûvész fesztiváligazgatóként és egyetemi professzorként 
Franciaországért végzett munkáját. Kiemelte: kamarazenei partnerei, hang-
versenyeinek szólistái között a világ leghíresebb mûvészei találhatók, számos 
zeneszerzôvel mûködött együtt mûveik bemutatásában, rendszeresen vezet 
mesterkurzusokat Magyarországon, Franciaországban, Finnországban, Japán-
ban és az Egyesült Államokban.

Csaba Péter 1952-ben született Kolozsváron. Ötéves korában kezdett hege-
dülni, hegedû-, zeneszerzés- és karmesteri tanulmányait a Bukaresti Ciprian 
Porumbescu Zeneakadémián fejezte be. 1983 óta Lyonban él, azóta több mint 
nyolcvan országban vendégszerepelt hegedûmûvészként és karmesterként.

A francia Solistes de Lyon és a finn Virtuosi di Kuhmo kamarazenekar, a 
svédországi Lappföldi Fesztivál és Musica Vitae zenekar mûvészeti igazgatója 
és állandó vendégkarmestere.

A lyoni zenemûvészeti fôiskola professzora, 2010-ig a Besanconi Szimfonikus 
Zenekar és operaház igazgatója volt, 2012 szeptembere óta a MÁV Szimfonikus 
Zenekar vezetô karmestere és mûvészeti vezetôje.
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Kerítésszaggató
Felhördült a kormányoldal, de az in-

ternet egész népe: Botka kerítés bon-
tana.

Engem nem ajzott fel a hír, mert 
annak valószínûsége, hogy Botka mi-
niszterelnök lesz, kisebb, minthogy 
belôlem Mars utazót képezzenek. Ettôl 
függetlenül butaság volt. Ha ugyanis 
elkopik a nyilatkozatáról a feltétel, 
akkor tovább zsugorította az MSZP 
táborát. Ha pedig felelevenítik, hogy 
csak akkor akar kerítést bontani, ha 
lesz EU külsô határvédelem és ha 
csökken a migrációs nyomás, akkor 
ezzel elismeri, hogy most, amikor e 
feltételek még nem teljesültek, jogos 
és okos a kerítés. Botka tehát olyan 
kerítésszaggató, aki egyben kerítés-
párti. A kerítéspártiság Soros kegy-
vesztéssel, a kerítésszaggatás szava-
zatvesztéssel jár. Akár mind a kettô 
bekövetkezhet.

Surján László

KI NEM MOND IGAZAT: 
A BALLIB MÉDIA, VAGY 

JUNCKER?
Szinte a teljes német média lehozta 

hozta azt a hírt, amely szerint Donald 
Trump negatívan beszélt a németek-
rôl, gyakorlatilag aljasnak titulálva 
ôket. Jean-Claude Juncker, az Európa 
Bizottság elnöke azonban cáfolta, hogy 
elhangzott volna mindez a valóságban.

De mi „belgák” most hova álljunk ak-
kor, a ballib médiának higgyünk, vagy 
a még ballibebb Junckernek?

Magyar Idôk

BOTKA ÉS A KERÍTÉS
... meg Orbán, aki nem engedi be a 

migránsokat
Végigsöpört a hazai médián Botka 

Lászlónak a Reuters hírügynökségnek 
tett kijelentése –-- „Botka also said he 
would dismantle a fence along the 
border with Serbia –-- which Orban 
put up to keep migrants from entering 
Hungary –-- as soon as European 
Union border protection…” –--, amely 
a kerítés lebontását vizionálja.

Ebben Botka azt (is) állítja, hogy 
azért épült a kerítés, hogy Orbán a 
migránsok belépését megakadályozza.

Tisztelettel szeretnénk az MSZP ve-
zetô figyelmét felhívni arra a sokak 
által ismert tényre, hogy Magyaror-
szág határátkelôin legálisan bárki, 
még a migránsok is beléphetnek. (Sze-
ged közelében, Röszkénél ezt Szeged 
város polgármestere is ellenôrizheti.)

A kerítés kizárólag az ILLEGÁLIS 
belépést akadályozza meg!

(Magyar Idôk)
LIBABÔR: A POLITIKUS 

MÁR 1899-BEN 
MEGJÓSOLTA EURÓPA 

SORSÁT
A Mandiner még januárban írt Wins-

ton Churchill 1899-es The River War 
cím könyvérôl, amelyben a politikus 
az Iszlámról értekezik:

„A mohamedanizmus messze nem 
haldoklik: militáns és térítô hitrôl van 
szó. Már kiterjedt Közép-Afrikára, 
mindenhol félelem nélküli harcosokat 
nevelt; és ha a kereszténységet nem 
védené a tudomány erôs karja, azé a 
tudományé, ami ellen hiába harcolt, a 
modern Európa civilizációja elbukhat 
úgy, ahogy az ôsi Róma civilizációja is 
elbukott.”

Az egykori brit miniszterelnök már 
akkor tisztán látott, Európa még most 
sem.

Hány emberéletre van még szükség?
Csépányi Balázs
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kósa Lajos kérdésre azt mondta, 

csodálkozna, ha például az Egyesült 
Államok kifogást emelne a törvény 
ellen, mivel ott a magyarnál sokkal 
szigorúbb szabályozás van érvény-
ben, hiszen be is lehet tiltani ezen 
szervezetek m°ködését.

A tájékoztatón részletesen ismer-
tették a keddi parlamenti határozat-
hozatalokat. A versenyképesség javí-
tását célzó intézkedések közül Kósa 
Lajos kiemelte, hogy a villamosáram– 
és a víziközm°–szolgáltatásnál a 
bekötéseket nemcsak a szolgáltató 
által kijelölt szervezettel lehet elvé-
geztetni, hanem arra jogosult más 
szerelŒkkel is.

A víziközm°–törvényrŒl azt mondta, 
az egyszer°sítés lényege, hogy a 
védett fogyasztók védettségét évente 
csak egyszer kell megállapítani.

Kitért a hulladéktörvényre is, közöl-
ve: kiterjesztették az üvegvisszavál-
tás lehetŒségérŒl gondoskodni köteles 
üzletek körét. A cél, hogy ezzel is 
csökkentsék a szemét mennyiségét – 
jegyezte meg.

A közlekedési törvények módosítá-
sáról a politikus azt mondta: megte-
remtették a fŒutak mentén tilosban 
elhelyezett plakátok szankcionálha-
tóságát, a büntetés maximuma 500 
ezer forint. Indoklásul a közúti köz-
lekedés biztonságára hivatkozott, 
példaként említve, hogy az M3–ason 
nem ritkán fordul elŒ ráfutásos bal-
eset azért, mert „valaki belebambult 
a Calzedonia–reklámba”.

A tramtrainekkel, vagyis villamos-
vasutakkal kapcsolatban 70–rŒl 100 
kilométerre növelték az európai 

pályázatokban elszámolható távolsá-
got. A közlekedési változtatásoknak 
része az is, hogy a jövŒben ne kelljen 
használni a nagyvasúti szabványt a 
kisvasutakra – ismertette.

Az egészségügyi törvénycsomagról 
szólva az elektronikus vények rend-
szerét emelte ki, amelynek köszön-
hetŒen nyomon követhetŒ lesz egy 
beteg gyógyszertörténete. Egy 
másik, oktatási törvénymódosítással 
lehetŒvé tették – folytatta –, hogy a 
tranzitzónában is folyhasson oktatási–
nevelési munka. A veronai busz-
balesettel összefüggésben pedig pon-
tosan meghatározták, mi minŒsül 
külföldi iskolai kirándulásnak, és 
minek kell ennek esetén megfelelni. 
Emellett a kecskeméti Pallasz Athéné 
Egyetemet Neumann János Egye-
temre nevezik át.

Halász János, a Fidesz–frakció szó-
vivŒje a kulturális örökségvédelmi 
törvény Ház elŒtt fekvŒ módosításá-
ból megemlítette, hogy a tervek 
szerint a Vértanúk tere az V. kerületi 
önkormányzattól az Országgy°lés 
vagyonkezelésébe kerül, több szobor 
pedig állami tulajdonba.

A titkosszolgálati tevékenység fel-
tárásával kapcsolatos, a fideszes 
Gulyás Gergely jegyezte indítványról 
Kósa Lajos elmondta: az elŒterjesztés 
a lusztrációra adja meg a választ 
azzal, hogy teljesen kutathatóvá teszi 
majd az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárában a mágnes-
szalagokat, de a javaslatról várhatóan 
már csak Œsszel szavaz a Ház.

A kedden elfogadott ellenzéki kép-
viselŒi büntetéseket firtató kérdésre 
a frakcióvezetŒ azt közölte: az 

Horthy Miklós számûzött hazájábanHorthy Miklós-szobrot
avattak Kálozon 

Horthy Miklós kormányzó (államfŒ) 
történelmi megítélése máig heves 
vitákat vált ki. A rendszerváltást 
követŒen többször felmerült a reha-
bilitációja, de hivatalosan soha nem 
került rá sor. 

Az elmúlt években több szobrot is 
állítottak tiszteletére, de mindig 
magánkezdeményezésre, és általában 
magánterületen vagy kisebb telepü-
léseken. Ezért is kíséri újra és újra 
fokozottabb érdeklŒdés a rá való 
emlékezést.

Horthy Miklós mellszobrát a Fejér 
megyei Kálozon, a Pongrácz Imre 
magántulajdonában levŒ Zichy-Szé-
chényi-kastély parkjában állították és 
avatták fel május 20-án. A szobor 
eredetileg Perkátára került volna, ám 
ott a kialakult bérelt tiltakozók miatt 
a képviselŒ-testület visszavonta 
korábbi engedélyét. Az ünnepség 
koszorúzással fejezŒdött be.

Horthy-történelem
Hatvan éve halt meg 

Magyarország egykori 
kormányzója, Horthy Miklós

Elter Tamás írása

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország egykori kormányzója 
hatvan éve, 1957. február 9-én halt 
meg a portugáliai Estorilban. Sze-
mélye és neve olyan korszakot szim-
bolizál, amelynek tárgyilagos, „sine 
ira et studio”, azaz harag és rész-
rehajlás nélküli megítélése – a 
történelmi távlat ellenére is – még 

várat magára. A Horthy-korszak 
mindenre kiterjedŒ tárgyilagos 
értékelése a magyar történetírás 
máig lezáratlan fejezete. 

„Gondolataim az Atlanti-óceán 
partjáról szüntelen hazaszállnak a 
Duna-Tisza partjaira, édes hazámba, 
melyet számomra a világ legszebb 
országa sem pótolhat. Itt naponta 
látom a tengert, eredeti élethiva-
tásom annyira kedvelt életelemét, és 
gyönyörködöm benne. Mély a tenger 
és végtelen... de mélyebb szeretetem 
mely szülŒhazámhoz fûz, és nagyobb 
vágyódásom, mely a magyar földre, a 
magyar nép körébe hazavonz!” 

(Horthy Miklós: Emlékirataim)

A hadiflottától a 
fôvezérségig
Horthy Miklós személye és a 

nevével fémjelzett, két világháború 
közötti korszak megítélése még 
napjainkban is ellentmondásosnak 
tekinthetŒ. Az 1945 utáni hivatalos 
történetírás leegyszerûsítve csak 
„Horthy-fasizmusként” aposztrofálta 
azt a valamivel több, mint huszon-
négy évet, amelyet 1920. március 
1-jétŒl, kormányzóvá választásától 
1944. október 16-ig, a hatalomból 
történt eltávolításáig az ország élén 
töltött.

A négy évtizedes kommunista dik-
tatúra idején neve szitokszónak szá-
mított, nyilván nem elvonatkoztat-
hatóan közismerten erŒs antikom-
munizmusától és Magyarország 
második világháborús szerepvállalá-
sától. Pedig maga a két és fél évti-
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Nem fogadjuk el a kettôs mércét
MSZP–s Hiszékeny DezsŒnél azért 
nem szavazták meg a pénzbüntetést, 
mert kiderült, esetében téves volt a 
ténymegállapítás. Arra a felvetésre, 
hogy a szankcionált 11 képviselŒ 
pénzbüntetésének differenciálásában 
közrejátszott-e például az államfŒ 
letegezése, azt felelte: komplex 
vizsgálat zajlott, de ez is szerepet 
játszik benne.

A 3–as metró felújításának költsé-
gével kapcsolatos kérdésre közölte: 
az idei büdzsé módosítása alapján 
nem lesz lehetŒség olyan beruházá-
sokra, amelyeknél nincs meg a teljes 
kiviteli terv, elkerülve ezzel a költ-
ségnövekedéseket.

*
A Botka László vagyonnyilatkozatá-

nak „megváltozását” firtató kérdésre 
Kósa Lajos azt válaszolta: nincsenek 
meglepve, „minden olyan vád, ame-
lyet megfogalmaztunk, és Œk lesöpör-
ték az asztalról, igaznak bizonyult”.

Arra a felvetésre, hogy a parlament 
hétfŒi ülésén a jobbikos Apáti István 
trágár kifejezéssel illette Dömötör 
Csaba államtitkárt, Halász János úgy 
reagált: a Jobbik „cukiságkampányt” 
folytat, de egy nekik nem tetszŒ véle-
ménynél kimutatják a foguk fehérjét. 
Sokszor inkább egy „csŒcselékhez” 
hasonlítanak, mint egy frakcióhoz – 
fogalmazott.

A Fidesz és a Lungo Drom válasz-
tási szövetségérŒl a frakciószóvivŒ 
azt mondta: a Fidesz a jövŒ évi par-
lamenti választáson is szövetségben 
készül indulni, a korábban kötött 
szerzŒdéseiket megújítják szövetsé-
geseikkel, ez történik a cigányság 
képviselŒivel is.

zedig tartó Horthy-korszak is több 
olyan egymástól jól elkülöníthetŒ 
szakaszra osztható, amelyek között 
markáns politikai különbség 
mutatható ki, és amelyekben a kor-
mányzó szerepe sem tekinthetŒ azo-
nos súlyúnak. Horthy Miklós alten-
gernagy, az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadiflottájának utolsó 
fŒparancsnoka a Monarchia végnap-
jaiban, 1918. október 31-én vonult 
vissza az aktív szolgálattól. 

Politikai pályafutásának elsŒ sza-
kasza 1919. május 31-én kezdŒdött, 
amikor Károlyi Gyula gróf szegedi 
ellenkormányának hadügyminiszte-
révé nevezték ki. Horthy politiká-
jának ezt követŒ gyors felívelésében 
komoly szerepet játszott az, hogy az 
antant Ferenc József császár egykori 
szárnysegédjét, a világlátott és öt 
nyelven beszélŒ admirálist tekintette 
egyetlen komoly tényezŒnek a romá-
nok által megszállt, illetve a Károlyi-
féle Œszirózsás forradalom, majd az 
1919-es kommün bukása utáni, belpo-
litikai zûrzavarokkal terhelt Magyar-
országon. 

November 16-án az antant képvi-
selŒjével, George Russell Clerk brit 
diplomatával történt megállapodás 
alapján vonult be csapataival Buda-
pestre, és a Nemzeti Hadsereg fŒve-
zéreként felügyelte a román meg-
szálló csapatok kivonását a fŒváros-
ból, illetve a Tiszántúlról. 

Kormányzóválasztás és
bethleni konszolidáció
Hosszas tárgyalások után a nemzet-

gyûlés 1920. március 1-jén – az aznap 
elfogadott 1920. évi II. törvénycikk 
alapján – Magyarország kormányzó-
jává választotta. A Horthy-korszak 
második, bethleni konszolidációnak 
nevezett szakasza a konzervatív-
liberális politikai elveket valló gróf 
Bethlen István, a XX. század egyik 
legtehetségesebb magyar politikusá-
nak 1921. április 14-én miniszter-
elnökké történt kinevezésével kez-
dŒdött.

Bethlen egy évtizedes miniszterel-
nöksége valóságos csodát tett a vesz-
tes – és a trianoni békeszerzŒdéssel 
megcsonkított – országgal. A világ-
háborúban kivérzett ország belpoli-
tikai helyzetét tovább súlyosbította a 
Károlyi-féle népköztársaság, vala-
mint a kommün hónapjai okozta 
felfordulás és természetesen az 1920. 
június 4-én aláírt békeszerzŒdés. 

A bethleni évtizedet tekinthetjük a 
Horthy-korszak legprosperálóbb sza-
kaszának. 

A szétzilált, vágtató inflációval ter-
helt gazdaságot az 1924-ben elkezdett 
úgynevezett szanálási programmal 
hozta rendbe; 1924-ben felállította a 
Magyar Nemzeti Bankot, az ország 
250 millió aranykoronás népszövet-
ségi hitelhez jutott, és 1927-ben a 
pénzügyi reform záróaktusaként 
bevezették a stabil fizetŒeszközt, a 
pengŒt. 

Bethlen külpolitikája ugyancsak 
komoly sikereket ért el. Annak elle-
nére, hogy mélyen royalista meggyŒ-
zŒdésû volt, komoly szerepet játszott 
IV. Károly király 1921. októberi, 
második visszatérési kísérletének 
meghiúsításában, felismerve, hogy a 
Habsburg-restauráció Magyarország 
megszállását és szétdarabolását 
eredményezné. 

Bethlen szüntette meg azt a kül-
politikai karantént is, amelybe a tria-
noni Magyarország 1920 után jutott. 

Külpolitikájának sarokpontját a 
békés, etnikai alapú revíziós törek-
vések alkották, amelyet az akkori 
nagyhatalmak, elsŒsorban Nagy-
Britannia és Olaszország diplomáciai 
támogatásával vélt elérhetŒnek.

ElsŒ látványos külpolitikai sikerét 
az 1927-ben aláírt olasz–magyar 
barátsági szerzŒdés jelentette, de 
Angliával, Ausztriával és a weimari 
Németországgal is sikeresen fejlesz-
tette a diplomáciai kapcsolatokat. 
Belpolitikai reformjai közül kieme-
lendŒ az 1923-as Bethlen–Peyer-
paktum, a szociáldemokrata párt 
önálló politikai tényezŒként való 
elismerése, a többpárti parlamenti 
rendszer, a sztrájkjog törvénybe 
iktatása, valamint a Nagyatádi-féle 
földreform részbeni támogatása. A 
Bethlen-kormány sokat tett az ország 
kulturális felemelkedésért is.

Ezt célozta többek között a kabinet 
vallás- és közoktatásügyi minisztere, 
gróf Klebelsberg Kunó nevével 
fémjelzett népiskolai reform beveze-
tése. 

A bethleni évtized idején a kor-
mányzó távol tartotta magát a napi 
politikai ügyektŒl, és államfŒként 
közjogi értelemben inkább a mai 
köztársasági elnökhöz hasonló kép-
viseleti, illetve reprezentatív felada-
tokat látott el. 

Hûvös szelek
fújnak Nyugatról
Az 1929. októberi New York-i 

tŒzsdekrach után kibontakozó gaz-
dasági világválság jelentŒs változáso-
kat hozott a magyar belpolitikában is. 
A Horthy-korszak harmadik szakasza 
Gömbös Gyula kormányzásának 
kezdetéhez köthetŒ. Az 1932. október 
1-jén hivatalba lépett Gömbös-kor-
mány radikálisan szakított Bethlen 
konzervatív-liberális politikájával; 
ekkor kezdett el beszivárogni a 
magyar közéletbe az úgynevezett 
„modern korszellem”.

A gömbösi „Nemzeti Munkaterv” 95 
pontja és a miniszterelnök erŒteljes 
centralizációs törekvései az olasz, 
Mussolini-féle korporációs rendszer 
magyarországi bevezetésére tett 
kísérletként értékelhetŒk. Gömbös 
jelentŒs fordulatot hajtott végre a 
külpolitikában is. 

Gömbös az elsŒ külföldi kormányfŒ, 
aki 1933-ban, Adolf Hitler január 30-i 
hatalomra jutása után felkereste az 
új kancellárt. Noha Gömbös Gyula 
legfŒbb szövetségesének Mussolinit 
tekintette, miniszterelnöksége alatt 
kezdŒdött el az erŒteljes német ori-
entáció. Gömbös a magyar revíziós 
célokat Olaszország és a hitleri 
Németország támogatásával remélte 
elérhetŒnek. 

Noha a kormánypárton belüli kon-
zervatív ellenzék – Horthy kormány-
zó támogatásával – sikeresen meghiú-
sította Gömbösnek a korporációs-
autoriter kormányzási rendszer 
be-vezetésére tett kísérletét, az 
ország jobbratolódása és a német 
orientáció erŒsödése feltartóztatha-
tatlan folyamattá vált. 

Lopakodó ordas
eszmék szorításában
1938 újabb mérföldkŒnek tekinthetŒ 

a Horthy-korszak történetében. 1938 
márciusában a hadsereg felfejlesz-
tésére Darányi Kálmán miniszterel-
nök meghirdette a gyŒri programot. 
Az Œt májusban váltó, angolbarátként 
ismert Imrédy Béla, a nemzeti bank 
volt elnöke a kormányzó várakozá-
sával szemben, Horthy Hitlernél tett 
1938. augusztusi elsŒ hivatalos láto-
gatása után teljesen megváltozott, és 
a Berlinnel fennálló kapcsolatok 
minél szorosabbra fûzését állította 
politikájának középpontjába.

A Nyugatról érkezŒ ordas eszmék 
térhódításának egyik elsŒ jele az 
eufemisztikus „A társadalmi és gaz-
dasági élet egyensúlyának hatályo-
sabb biztosításáról” elnevezést viselŒ 
1938. évi XV. törvénycikk, ismertebb 
nevén az elsŒ zsidótörvény volt. 

1938 más szempontból is forduló-
pontnak tekinthetŒ, a csehszlovák 
válság és a szeptemberi müncheni 
paktum eredményeként november 
2-án megszületett az elsŒ bécsi dön-
tés, a magyar revíziós politika legelsŒ 
sikere, aminek eredményeként 12 
012 négyzetkilométer, többségében 
magyarok lakta terület került vissza 
az anyaországhoz. 

Mindez tovább növelte a kormány-
zó addig is meglévŒ tekintélyét, ám 
végképp elkötelezte Magyarországot 
a Harmadik Birodalom mellett. Az 
elsŒ számlabenyújtás már a rá 
következŒ év februárjában megtör-
tént, amikor Hitler arra próbálta 
rávenni a kormányzót, hogy Magyar-
ország vegyen részt a maradék 
Csehszlovákia katonai lerohanásában. 

Horthy ekkor még határozottan elu-
tasította az ország háborús konflik-
tusba való  bevonására tett kísérletet. 

(Folytatás a 9. oldalon.)



Az emigráció 
demokrácia-képe

1991 február
Magyar parlamenti küldöttség járt 

Ausztráliában az ausztrál szövetségi 
parlament meghívására. A magyar 
delegáció tagjai: dr. Dornbach Ala-
jos, a Ház egyik alelnöke, a Szabad 
Demokraták Szövetsége, Pap András 
a Magyar Demokrata Fórum és dr. 
Mózes Mihály a Szabad Demokraták 
Szövetsége képviselôje. 

Tíznapos látogatásuk hivatalos prog-
ramjában szerepelt néhány találkozás 
a magyar közösséggel is: Sydneyben 
részt vettek vendégként az Actio Tran-
sylvanica mûsoros erdélyi gálaestjén a 
Budapest Klubban; a NSW-i Magyar 
Szövetség nyilvános vacsoraösszejö-
vetelt rendezett tiszteletükre; ugyan-
csak vacsoraösszejövetelen vettek 
részt a melbournei Magyar Központ-
ban, továbbá interjút adtak mind a 
sydneyi mind a melbournei magyar 
rádiómûsor részére.

Egyelôre csak a sydneyi találkozás-
ról szólva, a NSW-i Magyar Szövetség 
Csapó Endrét kérte fel, hogy tartson 
témameghatározó tájékoztatót, ami 
körvonalazza a látogatók részére az 
emigráció nézôpontját, és felsorolja 
részükre a minket foglalkoztató témá-
kat és feladatokat. 

Kardos Béla, a NSW-i Magyar Szö-
vetség elnöke névszerint üdvözölte a 
küldöttség tagjait és a megjelent dip-
lomáciai kar tagjait. Az est eseményeit 
tájékoztató szavai után három kérdést 
intézett a képviselôkhöz:

1. Miért van az, hogy akik az orszá-
got a jelenlegi csôdbe taszították, ma 
havi 50–60 ezer forintos nyugdíjat 
élveznek?

2. Miért nem kaphatják vissza 
vagyonukat azok, akiktôl azt jogtalanul 
elvették?

3. Miért tartják vagy teszik a levi-
tézlett kommunistákat jól fizetett 
állásokba, ugyanakkor az arra ráter-
metteket nem engedik szóhoz jutni?

Vacsora után Csapó Endre felolvasta 
tájékoztatóját.

Annak idején a Magyar Élet az 
elhangzottak és azokra adott válaszo-
kat részletesen közölte. Ennek a 
visszaemlékezésnek a célja csupán 
visszaidézni a parlament bizottság 
elôtt elhangzott véleményt az akkor 
kialakuló magyarországi parlamenti 
képviseletrôl, amire akkor úgy tekin-
tettünk, mint a legkevésbé alkalmasra 
a teljes változás részére. A nemzeti 
emigrációnak volt ideje az ország 
felszabadulására várakozó 45 évében 
elmélkedni arról, hogy milyen lenne az 
ideális demokrácia Magyarország szá-
mára. Megállapítottuk, hogy sem a 
keleten bevezetett egypártrendszer, 
sem a nyugaton elterjedt parlamenti 
képviseleti rendszer nem valósítja 
meg a népképviseletet, ami a demok-
rácia alapja lenne. A keleti gyakor-
latról nincs mit mondani, a nyugatiról 
pedig azt látjuk, hogy nem éppen 
ellentéte az egypártdiktatúrának, 
minthogy pártalapon áll össze a tör-
vényhozás háza, és több párt is létre-
hozhat a nemzet érdekeivel ellentétes 
célzatú, nemzetközi érdekeket szolgáló 
kormányzatot. 

Az emigrációban így kialakult néze-
tet fontosnak tartottuk a látogató 
magyar parlamenti delegáció 

tudomására hozni.
A továbbiakban most csak azokat a 

részeket közöljük az akkor elhangzott 
tájékoztatóból, amelyekben kifejezés-
re jut a nemzeti emigráció álláspontja.

*
A változás odahaza Magyarországon, 

illetve Európa keleti felén folyt le. Mi 
itt szívdobogva követtük az eseménye-
ket. Arra nem számítottunk, hogy a 
megszállás megszûnése évekig tartó 
folyamat lesz, mint ahogy az sem volt 
elôre látható, hogy a kommunizmus 
oly látványos és kétségtelen összeom-
lása, a demokratikus politikai erôk oly 
határozott színrelépése ellenére, a poli-
tikai establishment érintetlen marad. 
Pontosabban rámutatva: a pártállam 
emberei úgyszólván mindenütt meg-
maradtak, mint vezetôk, az élet leg-
fontosabb területein. Összefoglalva ezt 
a gondolatot, az események ilyen sor-
rendje és természete, eredményeiben 
is eredménytelensége arra figyelmez-
tet bennünket, hogy a kedvezô külpoli-
tikai fejlemények ellenére, bent az 
országban a szükséges változás még 
nem ment végbe.

Magyarországnak talpra kell állnia 
nagyon gyorsan és a legcélravezetôbb 
úton. Erre a feladatra a pártpolitikai 
törvényhozás, úgy ahogy azt megis-
mertük, nem alkalmas. Csak akkor 
lenne alkalmas, ha mindenegyes párt-
nak csak arra lenne gondja, hogy 
miként segítsen törvényhozó erejénél 
fogva a gyors átalakulást elôsegíteni 
és a végrehajtást szorgalmazni. Más 
szóval, a kormány munkáját segíteni. 
Mindegyik az egyetlen kormányét, 
ami ne a párté legyen, hanem az 
országé. Nem „errôl” a kormányról 
szólok, hanem „a” kormányról, ami az 
ország akaratából törvényesen létre-
jött azért, hogy a törvényhozó szerv 
akaratát végrehajtsa.

A parlamenti demokráciából is van 
többféle. Úgy vélem, hogy Magyaror-
szágon a politikai tervezôk a parla-
menti demokrácia legalkalmatlanabb 
és legkevésbé demokratikus válfaját 
vezették be. Mert ugyebár azt mond-
tuk, hogy a diktatúrából elegünk van. 
Ez azt jelenti, hogy a pártok diktatú-
rájából is. Az még nem demokrácia, 
ha egy párt helyében több párt irá-
nyítja a politikát.

Magyarországról nézve, a nyugati 
parlamenti demokrácia egyértelmûen 
szép és követendô példa. Ennek ered-
ményeként tekintik azt, hogy ott rend 
van és jólét. A nyugati gyakorlatból mi 
itt az ausztrál szisztémát ismerjük 
jobban, a példát ebbôl vezetem le. A 
törvény lehetôvé teszi korlátlan számú 
párt és pártszerû szervezet indulását a 
választásokon. Az, hogy itt minden-
kinek joga van szavazni, a demokrácia 
alapja. Az, hogy kötelezô szavazni, az 
alap megerôsítése. De mindez csak a 
látszatot erôsíti, a gyakorlat mást 
mutat. A gyakorlat az, hogy esélye a 
kormányzásra csak egyetlen pártnak, 
esetleg egyakaratú koalíciónak van. 
Ennek az ausztrál példának egy szere-
pe van csak itt, az hogy jelezzem, az 
ország törvényhozásában és kormány-
zásában pártakarat érvényesül.

A pártokkal még azon kívül az a baj, 
hogy valamiféle nemzetközi doktrinák 
szüleménye, mint például: kommu-
nizmus, liberalizmus, szocializmus, 
keresztényszocializmus, stb. Miért van 
ezekre szükség akkor, amikor egy 
választó körzet beküldi képviselôjét a 
parlamentbe? A képviselô ne politikai 

eszmét képviseljen, hanem a választók 
érdekeit. Legyen tájékozott ezekben az 
irányzatokban, de ugyanakkor legyen 
mentes tôlük, elsôsorban azért, hogy 
ne zavarja hûségét körzete és nemzete 
szolgálatában valamiféle politikai 
doktrina iránti elkötelezettség. Kell-e 
példa erre 45 évi bolsevizmus után? 
De itt is példa rá nyugaton az a gya-
korlat, hogy képviselô csak pártember 
lehet, és képviselô csak úgy szavazhat 
a parlamentben, ahogyan ôt a párt-
direktórium (caucus) utasítja. Függet-
len képviselô nagy ritkaság. Ilyen 
gyakorlatban az a kis demokrácia is 
elvész, amit a titkos szavazás megen-
ged. 

Magyarországon most lett volna a 
kiváló alkalom letérni a pártdiktatúra 
rendszerérôl, és rátérni a valódi nép-
képviseleti rendszerre. Miért nem 
lehetett volna azt mondani, hogy mi 
nem a pártok képviselôit, hanem a 
magyar nép képviselôit akarjuk látni 
az új magyar parlamentben – azt 
mondani, hogy a pártok szervezzenek, 
lobbyzzanak, tanácsoljanak, de a tör-
vényeket a magyar nép hozza, szemé-
lyesen kiválasztott képviselôi által?

A magyaroknak nem kellett volna 
külföldi mintákat lemásolni. Csak fel 
kellett volna eleveníteni, modern for-
mába önteni a régi tradíciókat a régi 
apró autonómiáktól: a család, a nagy-
család, a falusi, községi elöljáróságok-
tól a szabad városokig, vármegyékig. 
Ezeket rombolta szét a múlt századi 
liberalizmustól kezve az eszázadi 
kommunizmus.

Errôl szólt Tamási Áron a követke-
zôkben: „Új kormányzati formát kell 
kialakítani, amely alulról épül fel, de 
legfelül erôs kézben nyugszik. A nép 
sorsát hordozó és vállaló értelmiség 
kell, testvéri érzületû középosztály, és 
öntudatos, egészséges nép. Igazság az 
anyagi és szellemi javak elosztásában, 
és fôleg, hogy az ország földje valóban 
azé a magyarságé legyen, amelynek 
számára szintén nincs és nem lehet 
máshol a világon hely.”

Liberalizmust említettem, amirôl 
manapság ismét sok szó esik, olyan-
képpen ajánlva, hogy az volna a 
magyar nép követendô útja. Errôl is 
már sok jellemzés hangzott el, már a 
múlt században, és minden más többet 
fejlôdött azóta, mint a liberalizmus. 
Hadd idézzem ismét Tamási Áront, 
aki – miután nem volt politikus – érez-
te is a politikát:

„Beteg a lélek, mert az anyagelvûség 
olyan világnézetet kényszerített rá, 
amelyben meg kellett nyomorodnia. 
Az egészséges és természetes világ-
nézetnek ugyanis három örök ténye-
zôje van az emberi lélek számára: az 
Isten, a természet és a társadalom. 
Emberhez méltó élet csak akkor kép-
zelhetô el, ha a lélek e három tényezô-
höz való kapcsolatát megnyugtató 
módon rendezni tudja. Az anyagelvû 
korszak úgy rendezte ezeket a kapcso-
latokat, hogy az Istent és a természe-
tet kiûzte lelkivilágunk képébôl, s élete 
színteréül egyedül a társadalmat tette 
meg, amelyben egyenlôtlen és gyak-
ran méltatlan fegyverekkel folyt a 
küzdelem: ember és ember, osztály és 
osztály, nemzet és nemzet között. ... 
Bajosan lehet elképzelni, hogy jól ren-
dezett társadalom jöjjön létre olyan 
világban, amely a lélek kultúráját 
„produkciókkal” akarja helyettesíteni; 
másfelôl pedig az anyagi javak elosz-
tásában olyan igazsággal mér, amely 

Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (12) 
5. oldalMAGYAR ÉLET2017. június 8.

azoknak az igazsága, akiknek több van 
az anyagi javakból. Elôször az egyén 
békéje borul fel ilyen világban, azután 
a közösségek békéje, majd földrészeké 
és az egész világé...”

Tamási Áron ezt 1942-ben mondta, 
amikor az anyagelvûség világnézetét 
valló ideológiák küzdöttek boldoggá 
tenni a világot az örök tényezôk félre-
állításával, üldözésével. Ismét semmi 
nem változott most, amikor minden 
megváltozott 45 év diktatúrája után. 
Mi úgy gondoljuk, hogy a költô által 
kifejezett szemléletben egységes len-
ne a magyar nemzet. Ilyen szemlélet  
esélytelensége okozott nekünk lelki 
fájdalmat, amikor a magyar parla-
mentben letorkollták olyan nagy szám-
ban a képviselôk az öreg katonát, aki 
azt találta mondani, hogy a magyar 
honvédség harca a Szovjetunió ellen 
jogos és igazságos volt. Ebben a 
teremben számos olyan idôs magyar 
van jelen, akik – velem együtt – még 
viselték a magyar királyi honvédség 
egyenruháját. Mi tanúsítjuk itt Önök-
nek, hogy Magyarországon a negyve-
nes évek elején a magyar királyi hon-
védséget nem hatotta át semmi más 
szemlélet, csak az, hogy megvédje 
azokat a határokat, amikben végre 
együtt élhettünk a Kárpát-medence 
úgyszólván összes magyarjával. Igen, 
kiment a magyar honvéd a Kárpátok 
elôterébe, hogy elhárítsa országa 
újabb pusztulását. Aki ebbe Hitlert 
meg nácizmust magyaráz bele, az 
barátja annak a bolsevizmusnak és 
magyarüldözésnek, amitôl akkor fél-
tettük az országot, és ami végzetünkre 
bekövetkezett. Féltettük az országot a 
német megszállástól is. De nem adott 
a történelem olyan helyzetet, ami e 
veszéllyel szemben védelmet ígért. De 
adott a történelem ugyanakkor egy 
másik veszélyt, amiben a magyar nép 
a nagyobbik veszélyt látta. Ez a 
veszély bekövetkezett, megszállással, 
országcsonkítással és olyan rémura-
lommal, amit már nem lehetett elvisel-
ni. Nem kell ismételnem, ezt mind 
tudjuk és döbbenten állunk a Parla-
mentben lezajlott kép elôtt.

Szóba került a magyar parlamentben 
az elszakított területek szobrainak 
visszaállítása. Mi itt úgy tudjuk, hogy 
visszahelyezésüket azért ellenezték, 
mert azok sértenék a szomszéd népek 
érzékenységét. Csakhogy: a szomszéd 
népek érzékenységét legfôképpen az 
sérti, hogy még nem pusztultunk ki 
egészen. Mindamellett gyerekes dolog 
azért visszahelyezni a négy szobrot, 
hogy bosszantsuk ôket. Én sem tartom 
helyénvalónak azoknak a szobroknak a 
visszahelyezését, de más okból. Egy-
részt nem szeretem az érzelmi hangu-
lati elemeket megfelelô cselekedetek 
helyett, másrészt ezek a szobrok elér-
hetetlen célokra buzdítanak.

Mi a nagy országnak már csak a 
hírét ismerjük, de a fájdalomból 
nekünk is kijutott. Az utódállamok 
nem úgy jöttek létre, ahogyan azt a 
népek önrendelkezési joga és a nem-
zetállam elve elôírta. De úgy jöttek 
létre, hogy tisztán magyarlakta váro-
sokat és vármegyéket is elvettek a 
magyar etnikum országából. Ha ezt 
nem tették volna, ma nem állna szem-
ben három imperialista, zsákmány-
féltô állam az ötfelé tépett nemzettel. 
A jogtalanul megszerzett terület és 
népesség féltése tette gonosszá, ellen-
séggé, tömeggyilkossá a túljutalmazot-
takat. Eddig erre az volt az orvosság, 

hogy a károsult hallgasson. De lehet-e 
így felépíteni a béke és a rend Európá-
ját? 

Itt már rég nem az ezeréves határok-
ról van szó, hanem négymillió magyar-
ról, akiket négy idegen országban meg 
akarnak semmisíteni. A négy millió 
magyar nekünk igenis feladat és cél, 
amit nem elfeledtetni kell, hanem 
ellenkezôleg: napi gondjaink közép-
pontjába kell helyezni! Addig magyar 
a mai határok között nem nyughat, 
amíg a határokon túl üldözik nemzet-
társait.

A szobrokkal kapcsolatban pedig azt 
javaslom: állítsanak fel négy új szob-
rot azoknak az emlékére és emlékezet-
ben tartására, akiket Csekszlovákiá-
hoz, a Szovjetunióhoz, Romániához és 
Jugoszláviához kényszerítettek, ott 
meggyilkoltak, megkínoztak, gyötör-
tek és ma is gyötörnek. Erre emlékez-
tessen a négy szobor. Emlékeztessen 
úgy, ahogyan emlékmû idézi Izraelben 
Auschwitzot. És ha még példa kell, 
akkor fogunk megbocsátani, ha az 
elkövetett bûnök színhelyén is állnak 
majd emlékmûvek, mint ahogy az 
auschwitzi emlékmûvek állnak szerte 
Németországban. 

Szemrehányás és szidalom érte a 
miniszterelnököt a parlamentben, 
mert azt mondta: „15 millió magyar-
nak akarok a miniszterelnöke lenni”. 
Egyes allergiások azonnal hevületbe 
esnek, amikor Trianont hallják, és 
nacionalistát, fasisztát kiáltanak. Azu-
tán jön az oktatás a realitásokról. A 
trianoni határok mellett azonban ott 
van a magyar nyelvhatár realitása is. 
Azon kívül ott van a trianoni határok 
és a magyar etnikai határok között élô 
négy millió magyar üldözése is. Ezért 
sem lehet megtagadni a 14 milliós 
kárpát-medencei magyar nyelvterület 
realitását semmiféle más realitással, 
mert az valóságos történelemalkotta 
tény, és annak mindenegyes sérelmi 
esete felveti a kérdést: miért kell 
ennek így lenni? Miért nem lehet ezen 
valamiképpen segíteni? Számunkra 
érthetetlen, hogy a magyar parlament-
ben nem állt fel minden képviselô 
tapssal köszöntve a honvédôt, amikor 
azt a kijelentést tette.

Irodám falán olyan térkép van, ami 
az 1943-as országhatárokat mutatja. A 
mai imperialista eredetû kisantant-
határokkal szemben ez a ’43-as határ-
vonal megfelel a nemzetállam elvének, 
a népek önrendelkezési elvének és a 
történelmi igazságtételnek is. Nôjjünk 
ki egyszer már abból, hogy azért kell 
hallgatnunk, és fasiszta nép vagyunk 
amiatt, hogy fáj nekünk testvéreink 
sanyargatása. Legyen már egyenlô 
jogunk és esélyünk, hogy megbékél-
hessünk szomszédainkkal, és ôket se 
ösztökélje genocidiumra a zsákmány 
méltatlan birtoklása.

Visszatérve az eredeti gondolatra: 
nem vagyunk megelégedve a magyar 
törvényhozás szerkezetével. A magyar 
nép sorsa néhány száz pártember-
képviselô, adott esetben néhány párt-
vezetô kénye-kedvére jutott. Hiá-
nyoljuk a felsôházat, hiányoljuk a 
tekintélyben tündöklô államfôt, de le-
felé ugyanúgy hiányoljuk a nép köré-
bôl létrehozott demokratikus alap-
szerveket, pártpolitikától mentes pol-
gári felépítményt. Az, hogy ez milyen 
legyen, annyira komoly feladat, hogy 
mindezek létrehozására javasoljuk a 
népképviseleti minisztérium felállí-
tását. Ezt kérem üzenetként fogadni.



Bécsben a megszokott piros-zöld 
közlekedési figura unalmas és már ré-
gen a múlté. Szomszédaink úgy gon-
dolják, hogy egyhangúvá váltak ezek a 
közlekedési lámpák. Ezért újítottak. 
Piros lányok és zöld fiúk egymásért 
dobogó szívvel ábrázolva, kéz a kézben 
láthatók a közlekedési lámpákon.

A figurák a sokszínûség jegyében 
kerültek ki Bécs utcáira, hirdetve az 
egyenlôséget, az elfogadást, a sokszí-
nûséget. Azt is gondolhatnánk, hogy 
tréfa áldozatai lettünk mi, járókelôk, 
és a közlekedési lámpa figurái is, ami-
kor ott várakozunk a zebránál, de 
azért ennél sokkal nagyratörôbb cél 
készül megvalósulni a szemünk lát-
tára. Az osztrák fôváros szeretne a vi-
lág legszínesebb liberális fôvárosa 
címre pályázni.

Bécs 1998 óta köztudottan nagy erôk-
kel tör a homoszexuális fôvárosi cím 
megszerzésére. 1999 óta a WienTou-
rismus turisztikai hivatal külön kiad-
vánnyal kedveskedik a homoszexuális 
pároknak, akiknek programajánlót, 
különleges városi térképet kínálnak.

A Nemzetközi Turisztikai Börze 
2013-ban kiadott turisztikai elemzésé-
ben tér ki arra a gazdasági szempontra, 
miszerint a homoszexuális párok egy 
nyaralás alkalmával többszörösét köl-
tik annak a pénznek, amit családos 
társaik.

Ôket a marketingszakmában úgy ne-
vezik, hogy DINKS (double income, no 
kids), vagyis dupla jövedelem gyerek 
nélkül. Tehát érthetô a törekvés. A 
gazdasági szempont egy város fejlôdé-

sében sarkalatos pont. Mindezen tö-
rekvés eredményeként 2014-ben Bécs 
városát szavazták meg a legtolerán-
sabb fôvárosnak a homoszexuális vá-
rosok vetélkedôjén.

Az állam hisz a sokszínûség ilyenfajta 
létjogosultságában, a nemüket meg-
változtatni kívánó polgárok mûtétjeit 
például több ezer eurós hozzájárulással 
segíti. Ez igen nagylelkû ajánlat, ha azt 
vesszük figyelembe, hogy egy egyéb-
ként teljesen átlagos pszichológiai ta-
nácskozás ára száz euró, amit az állam 
már nem támogat.

Bécs azonban néhány lámpafigurával 
még nem fogja világvárossá kinôni 
magát. Ezért felmerült az igény Maria 
Vassilakou zöldpárti parlamenti kép-
viselô részérôl, hogy legyenek a gyalo-
gos-átkelôhelyek is sokszínûek.

Hiszen ez olyan jól mûködik már San 
Franciscóban vagy éppen Vancou-
verben. Eltekintve attól, hogy ez köz-
lekedési szempontból nem volna túl 
praktikus, egy ilyen akciónak komoly 
anyagi vonzatai is vannak. 2005 óta 
Bécsben idôközönként feltûnnek az 
LMBT---- (leszbikus, meleg, biszexuá-
lis és transznemû) közösség jelképé-
nek tekintett szivárványszínû zászló-
val tarkított villamosok is. Az 
egyenlôség és szolidaritás ünnepének, 
a Life Ball támogatóinak köszönhetôen 
abban az évben 33 villamosvonalon 
lehetett egy villamosra a hirdetést 200 
euróért megváltani.

Olyan társadalmi, szociális, gazdasági 
változások zajlanak az osztrák fôváros-
ban, amelyekkel lépést kell tartani, 
amelyekrôl diskurzust kell folytatni. 
Ennek azonban más politikusok sze-
rint megvannak a megfelelô keretei, 
ami nem az utcai színtér.

Ausztria mindemellett az utóbbi 
években számos kutatást is támogatott 
a sokszínûség, vagyis a diversity té-
májában, és most már kötelezô szinte 
minden szakmai területen az úgyne-
vezett diversity management képzés 
elvégzése, amely nélkül nem tölthetôk 
be pozíciók, amely nélkül pedig nem 
lehet a társadalomban egyenlô az em-
ber. 2002 óta mûködik a Bécsi Gazda-
sági Egyetemen a sokszínûség tudo-
mányának és a gendertanulmányoknak 
szentelt intézmény is.

* * *
Jelentôsen csökkent tavaly a nagy-

britanniai bevándorlás, nem kis rész-
ben a közép-európai EU-országokból 
érkezôk számának visszaesése miatt. 
A brit statisztikai hivatal (ONS) ismer-
tetett becslése szerint a decemberrel 
zárult tizenkét hónapban nettó 248 
ezer volt a tartós letelepülési szán-
dékkal Nagy-Britanniába érkezôk szá-
ma, 84 ezerrel kevesebb, mint 2015-
ben.

Ez az elsô olyan becslés, amelyben 
szerepel a brit EU-tagságról tartott 
népszavazás utáni fél év. A tavaly jú-
niusi referendumon a résztvevôk 
szûk, 51,9 százalékos többsége arra 
voksolt, hogy az Egyesült Királyság 
lépjen ki az EU-ból.

A statisztikai hivatal adatai szerint az 
EU8-országokból --- vagyis az Európai 
Unióba 2004-ben felvett nyolc közép- 
és kelet-európai tagállamból --- tavaly 
az egy évvel korábbinál 25 ezerrel 
kevesebben, 48 ezren érkeztek, és 16 
ezerrel többen, 43 ezren távoztak.

Az ONS hangsúlyozza, hogy a két 
adat különbségébôl eredô nettó ötezer 
fôs bevándorlás a legalacsonyabb az 
EU8-ak 2004-es EU-csatlakozása óta.

* * *
Németországban több, mint 4500 fel-

tételezett embercsempészt fogtak el a 
migrációs válság 2015-ös kezdete óta. 
A kormányzati adatok szerint 2015 ele-
jétôl 2017 márciusáig 4595 embert 
gyanúsítottak meg azzal, hogy német-
országi tartózkodási joggal nem ren-
delkezô személyeket juttatak be az or-
szágba illegálisan. A gyanúsítottak 
többsége a német-osztrák határon bu-
kott le. Az embercsempészek közre-
mûködésével 23 666 ember jutott be 
illegálisan Németországba a vizsgált 
idôszakban. Legtöbben szír, afgán, és 
iraki származásúak. A gyanúsítottak 
között a szíriaiak csoportja a legna-
gyobb 490 fô, második helyen a román 
állampolgárok állnak 404 fôvel, majd a 
magyarok 376 fôvel. Németországba 
2015 óta mintegy 1,2 millió menedék-
kérô érkezett.

* * *
A Svájci Néppárt által kezdemé-

nyezett referendumon a szavazók 54,3 
százaléka szavazott egy újabb 105 
millió frankos (29,6 milliárd forintos) 
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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

Utolsó kisérlet 
Trianon 

megváltoztatására
1920. március 3.  londoni konferencia. 

A „nagy öt” közül hiányzik az USA és 
Japán. Nagybritanniát Lloyd George 
miniszterelnök, Franciaországot Bert-
helot külügyminisztérium fôtitkár, 
Olaszországot Nitti miniszterelnök 
képviseli.

A magyar határok revizióját csak 
Francaország ellenzi. Amint látjuk 
magyarellenességben a francia diplo-
mata páratlan. Miután Lloyd George 
felkéri a tanácsot a magyar kérdés 
megvitatására elsônek Berthelot úr 
szólal fel. Érdemes ebböl idézni. „Vé-
gül is kik a magyarok? Magyarország 
elnemzetietlenített népekbôl állt össze. 
Az ország eredeti lakosai az ôslakosok 
és nem a magyarok”. Itt egy kis zavar-
ban vagyunk mert néhány mondattal 
késôbb azt állítja: „a magyarok mindig 
rendkívül alattomos népeknek bizo-
nyultak”. De engedjük meg, hogy tör-
ténelem tudásunkat tovább gazdagítsa 

a francia diplomata ezzel az idézettel. 
„Magyarországon régebben 15000 
osztrák család élt, fôleg nagybirtoko-
sok. Ezeket azonban megfosztották 
nemzetiségüktôl szomszédaikkal 
együtt. Nem mondható el tehát, hogy 
létezne egy Magyarország.”

A márciusi londoni konferencia meg-
kapta a magyar kormány észrevételeit. 
Ezeknek megvizsgálását a „szakértô” 
Alan Leeper-re bízták. Leeper tagja 
volt annak a területi bizottságnak 
amelyik a román -magyar (trianoni) 
határt megrajzolta. Leeper román ba-
rátságot igazolja, hogy ô volt az Angol-
Román Társaság elnöke. (Jó példa 
hogy kecskére bizták a káposztát a 
„béketeremtôk”).

A Leeper jelentés hemzseg a hazúg-
ságoktól. Egy idézet „Benes úr kitûnô 
térképeken mutatta be, Csallóköz gaz-
dasági kapcsolatait amelyekbôl kide-
rült, hogy Komárom és Pozsony váro-
sa abszolut mértékben függ a közbeesô 
területektôl és nem lehetne ezeket 
elvenni anélkül hogy ki ne éheztetnénk 
a két várost, különösen Pozsonyt.” (Ér-

dekes, hogy amikor 1938-ban Csallóköz 
visszakerült Magyarországhoz nem 
volt szó éhinségrôl Pozsonyban ami 
akkor már az Elsô Szlovák Köztársaság 
fôvárosa volt.). Egy másik hazugság az 
volt, hogy a székelyek nem magyarok, 
de róluk a demokrata oláhok majd 
gondoskodnak.

Az angol miniszterelnököt nem 
gyôzték meg ezek a ”szakértô” magya-
rázatok és érvek. Ezzel szemben Lloyd 
George rájött, hogy a konferencia, 
mint azt a franciák állították a hatá-
rokat tényleg véglegesítette, s ahogy 
erre Ormos Mária történész rámutat, 
„s ebben részt vett az angol delegáció, 
a külügyminiszter és a miniszterelnök 
is. Így most azt kellett volna mondania, 
hogy tévedett az angol kormány, té-
vedett ô maga, valamint az egész kon-
ferencia, és hogy a munkát elôlrôl kell 
kezdeni. Ennek az útnak Lloyd George 
nem vágott neki.”
Béketeremtés Párizsban????
 VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes



2017. június 8.                                           MAGYAR ÉLET                                                            7. oldal 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

támogatás folyósítása ellen.
A pénz többségét arra fordították vol-

na, hogy speciális otthonokban szállást 
biztosítsanak azoknak a 18 év alatti 
bevándorlóknak, akik kíséret nélkül 
érkeztek Svájcba. Ezek a szakosodott 
intézmények jóval többe kerülnek, 
mint egy normál menedékkérô köz-
pont. Segítséget és „védelmet” nyújta-
nak az odaérkezôknek, ugyanakkor a 
szövetségi kormány nem áll mögötte.

Bern kanton kormánya elfogadta 
ugyan a javaslatot, ugyanakkor a Sváj-
ci Néppárt népszavazást kezdemé-
nyezett a kérdésben, ugyanis szerintük 
ezek a „luxusmegoldások” szükségte-
lenek, tekintve hogy a kíséret nélküli 
migráns fiatalok jelentôs többsége 
már nem gyerek, hanem inkább fiatal 
felnôtt.

A svájci média szerint a referendum 
eredményébôl fakadóan a kantonnak 
nem lesz elég pénze finanszírozni, 
hogy elszállásolja a fiatal bevándor-
lókat ezekben a szakosodott intézmé-
nyekben.

* * *
Kiemelten fontos a magyar diaszpóra 

a kormánynak, az elsôdleges célok kö-
zött a fiatalok megszólítása, a gazda-
sági kapcsolatok erôsítése és a diasz-
póradiplomácia szerepel --- közölte 
Szilágyi Péter nemzetpolitikáért fele-
lôs helyettes államtitkár, miután hol-
landiai magyar szervezetek rendezvé-
nyein vett részt.

A helyettes államtitkár délután elôa-
dást tartott a Mikes Kelemen Kör 
találkozóján az aktuális nemzetpolitikai 
kérdésekrôl és a magyar diaszpórapo-
litikáról, az elôzô napon pedig köszön-
tôt mondott a Hollandiai Magyar Szö-
vetség fennállásának 60. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen.

Szilágyi Péter az MTI-nek adott tele-
fonos interjújában elmondta, hogy 
hétvégi látogatásán bemutatta a kor-
mány eddigi munkáját, és beszámolt a 
diaszpórastratégia céljairól. Hozzátet-
te, a megemlékezést gyerekmajális 
követte, amelyen közel száz gyerek 
vett részt, a programot cserkészbe-
mutató és táncház is színesítette.

Hangsúlyozta, a kormány kiemelt he-
lyen foglalkozik az oktatással, támo-
gatást nyújtanak a világszerte mûködô 
több mint 200 hétvégi magyar isko-
lának. Mint mondta, céljuk az is, hogy 
amennyiben lehetséges, minél több 

fiatalt csábítsanak Magyarországhoz 
látogatás vagy akár letelepedés céljá-
ból.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint 
20 ezer körüli a magyarság létszáma 
Hollandiában, de a valós szám inkább 
30-40 ezer fôre tehetô.

* * *
A világon 28 187 növényfajt használ-

nak gyógyításra, ám a hiányos doku-
mentáció miatt csak töredékük sze-
repel orvosi kutatásokban --- derült ki 
a világhírû londoni Kew Királyi Bo-
tanikus Kert legfrissebb éves jelenté-
sébôl, amelyet tettek közzé.

A gyógyhatásúnak tartott növények 
száma az elôzô évi átfogó kutatáshoz 
képest 59 százalékkal nôtt, a mértéka-
dó orvosi publikációkban azonban 
csak 16 százalékukat említik ---- írta a 
Kew Gardens.

A kutatók szerint óriási potenciál le-
het a növényekben az olyan betegségek 
elleni harcban, mint a malária vagy a 
diabétesz. Az artemisinin, az egynyári 
üröm hatóanyaga és a kinin, a vörös 
kínafa kérgébôl kivont hatóanyag a 
2015-ben több mint 400 ezer ember 
halálát okozó malária elleni harc 
„egyik legfontosabb fegyvere” --- ol-
vasható a jelentésben.

A Világ növényeinek helyzete (State 
of the World’s Plants) címû tanulmány 
elkészítésében 12 ország 128 tudósa 
vett részt. Tavaly óta mintegy 1730 új 
növényfajt fedeztek fel, köztük a mu-
cuna vagy bengáli bársonybab nevû 
kúszónövény kilenc új faját, amelyet a 
Parkinson-kór gyógyításában hasz-
nosítanak. A kutyatejfélék családjába 
tartozó manióka egy változatának, a
manihotnak öt új faját fedezték fel 
Brazíliában, az új fajok javíthatják a 
maniókatermést, a jövô tápláléka vál-
hat belôlük” --- írták a Kew kutatói.

A Kew hatalmas kertjei és több mint 
8,5 millió darabot számláló botanikai 
gyûjteménye szerepel az UNESCO vi-
lágörökségi listáján.

* * *
Meggyalázták Charles de Gaulle, 

egykori francia köztársasági elnök sír-
ját a kelet-franciaországi Colombey-
Les-Deux-Eglisesben.

A hatóságok tájékoztatása szerint a 
tettes felállt de Gaulle sírjára és bele-
rúgott a síron lévô kôkereszt talapza-
tába. A kereszt ledôlt és eltört. A sír 
érintetlen maradt.

Chaumont település ügyésze, Fréde-
ric Nahon elmondta, hogy a rongálás 
nagyon gyorsan történt, a harminc év 
körüli tettes a síron más sérülést nem 
okozott. Hozzátette, hogy a keresett 
személy egyedül cselekedett, arcát 
nem takarta el.

A francia hatóságok minden szüksé-
ges intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy választ adjanak az V. 
Köztársaság megalapítója, Charles de 
Gaulle sírjának meggyalázására --- kö-
zölte a francia elnöki hivatal. A doku-
mentum szerint Emmanuel Macron 
államfô aggodalommal fogadta a hírt. 
A helyi hatóságok ugyanakkor bizto-
sították arról, hogy a síremléket, 
amely minden francia számára oly 
fontos, hamarosan helyreállítják. „Ha-
ladéktalanul megtesznek minden 
szükséges intézkedést a történtek 
megválaszolására” --- hangsúlyozták a 
közleményben.
Edouard Philippe miniszterelnök a 

Twitter közösségi portálra írt üzene-
tében a sírgyalázást „Franciaország
ellen elkövetett tettnek” minôsítette.

Az 1970-ben meghalt de Gaulle-t ab-
ban a kisvárosban temették el, ahová 
aktív politikai éveit követôen vissza-
vonult, Colombey-Les-Deux-Eglises-
ben. A sírban mellette nyugszik fele-
sége Yvonne, és leánya Anne.

Charles de Gaulle 1890-ben született, 
ô volt a II. világháborús francia ellen-
állás vezetôje, az V. Köztársaság meg-
alapítója. 1970. november 9-én, alig 
néhány nappal 80. születésnapja elôtt 
hunyt el vidéki házában. A Francia 
Köztársaság államfôje volt 1959-tôl 
1969-ig.

* * *
Bár már régen nem a hódítások korát 

éljük, észrevétlen hódítás zajlik Kö-
zép-Amerikában: ezúttal a turizmus 
leple alatt. Az amerikai befektetôk sor-
ra vásárolják fel a legszebb partsza-
kaszokat és hegyvidékeket, és „kis 
USA-kat” hoznak létre a helyiek feje 
felett.

–-- Több barátomnak van errefelé 
ingatlanja –- mondja Theresa Trip,
aki Washingtonból jött látogatóba 
Costa Ricába. –- Sokan vettek az utóbbi 
években nyaralóházakat a térségben. 
Amikor otthon tél van, idejönnek né-

hány hónapra, és azt tervezik, hogy itt 
töltik majd a nyugdíjas éveiket is --– te-
szi hozzá. Az Egyesült Államok gaz-
dasága korábban a közép-amerikai ré-
gió mezôgazdasági forrásaiból, 
elsôsorban a banántermelésbôl húzott 
hasznot, az utóbbi évtizedekben pedig 
saját üdülôparadicsomot kezdett kié-
píteni a kellemes klímájú, gyönyörû 
vidéken. Emiatt kettôs arculat jellemzi 
az országokat: az egyik a luxusvillákkal, 
szörfös partokkal és bárokkal kiépített 
csillogó turistaparadicsom, a másik a 
helyiek valósága, az elmaradottabb, de 
vidám közép-amerikai élet.

Az itt élôk nagy része mintha észre 
sem venné, hogy az életük már a ven-
dégekrôl szól. Évente csaknem három-
millió ember látogatja Costa Ricát, 
amelynek lakossága 5,9 millió fô. --– 
Imádom a munkámat. Mindennap új 
emberekkel találkozom a világ külön-
bözô pontjairól –-- meséli lelkesen a 
csendes-óceáni partszakaszon fekvô 
Riu luxushotel munkatársa, Juan, aki 
szörfözést és horgászatot oktat a ven-
dégeknek. –-- A turizmus jót tesz az 
országnak: munkahelyeket teremt, 
fejlôdnek az utak, az egészségügy és a 
szolgáltatások is –-- kel az ágazat vé-
delmére. Ez mind igaz lehetne, azon-
ban a befektetések nagy része nem 
nekik termeli a GDP-t. –-- A partsza-
kaszok nagy része már magánterület, 
általában külföldieké. Az elmúlt tíz 
évben annyira csökkent a számunkra 
is elérhetô partok száma, hogy mi, az 
itt élôk alig tudunk strandolni. Nagyon 
szomorú –-- csóválja a fejét Luz Mad-
rigal, aki nyugdíjazása elôtt fônôvér-
ként dolgozott a Costa Rica-i Liberia 
városának kórházában. –-- A turisztikai 
befektetések, hotelek, aqua resortok 
és még a boltok nagy része is külföldi 
kézben van. Az itt élôk csak kiszol-
gálószemélyzetként dolgozhatnak eze-
ken a helyeken –-- mondja, kiemelve, 
hogy így a bevételek is az Egyesült 
Államokba csorognak.

Az amerikaiaknak ez egy paradicsom, 
mert a jogrendszer kesztyûs kézzel 
bánik a külföldi befektetôkkel. Számos 
weboldal foglalkozik azzal, hogyan vá-
sárolható telek és ingatlan az ország-

ban. A legtöbb állammal ellentétben 
Costa Ricán a külföldieknek ugyano-
lyan jogaik vannak ingatlanvásárlás 
terén, mint a helyieknek --– írja a 
Remax nevû amerikai cég oldala, míg 
a Properties in Costa Rica részletes 
tanácsokat ad a külföldi befektetôknek 
angolul. –-- Miért engedik ezt meg? 
Valakik jól járhattak a kormányban --
– mondja Luz. De nemcsak a vendég-
látásban gondolkodók, hanem a nyug-
díjasok körében is népszerû a terület. 
Egyre több üdülôfalu épül ki azoknak 
az amerikaiaknak, akik kellemes, 
meleg klímán képzelik el utolsó éveik 
eltöltését. Az ezekben élôknek semmi 
kapcsolatuk nincs a helyi valósággal, 
legfeljebb akkor találkoznak „tikókkal” 
(Costa Rica-i lakosokkal), amikor a 
pénztárnál fizetnek vagy kertészt fo-
gadnak.

Sokat elmond az is, hogy a dollár 
általánosan elfogadott fizetôeszköz a 
legkisebb boltokban is. Mindez persze 
jelentôsen megemeli az árakat: az élel-
miszerek a németországi átlagnál is 
drágábbak. A helyi fizetések pedig 
nem alkalmazkodnak ehhez. Nagyon 
drága a megélhetés –-- hallani a he-
lyiektôl úton-útfélen. Bár a földjük 
rendkívül termékeny, mégis a legtöbb 
termék importból származik. --– Ko-
rábban sokkal jelentôsebb volt a mezô-
gazdasági termelés, de számos ágaza-
tot leállítottak az utóbbi évtizedekben 
–-- meséli Alberto, egy helyi gazda, 
amikor a kakaótermesztés eltûnésérôl 
kérdezzük. A boltok polcain csupán 
amerikai csokimárkákat találni, pedig 
korábban az egyik legfôbb mezôgaz-
dasági terméknek számított a kakaó. 
Az 1930–40-es években elsôsorban ba-
nán-, cukor- és kakaóexportból éltek a 
közép-amerikai országok, hála az ame-
rikai United Fruit Companynek. 1990-
re azonban már a marhahús vált a fô 
exportcikké, Costa Ricán a földek 82 
százaléka legelôvé alakult át. Az utóbbi 
két évtizedben pedig a turizmus felé 
fordult a gazdaság, remélve, hogy a 
szektor helyrebillenti majd a magas 
államadósságot.

A külföldi befektetôk lassan teljesen 
kihúzzák a helyiek lába alól a talajt. --– 
Nem szeretnénk itt élôket alkalmazni, 
mert a közép-amerikaiak túl egyenlô 
módon gondolkoznak. Féltékenyek 
lennének arra, ami itt van nekünk --– 
vallja be ôszintébb pillanatában az 
egyik csendes-óceáni partszakaszon 
épülô luxusszálló amerikai mened-
zsere, Laura Cucco. Ôk ezért a karibi 
térségbôl vesznek fel munkaerôt, a 
szegényebb szigetekrôl érkezôk job-
ban elfogadják az amerikaiak vezeté-
sét. A befektetôk ráadásul beszállító-
ként is az Egyesült Államokban 
bejegyzett vállalatokat alkalmaznak, 
sôt sokan magát az építkezést is ame-
rikai cégekkel bonyolítják le.

„Guanacaste, mi tierra”, avagy „Gua-
nacaste, az én földem” --– énekelgetik 
az idôsebbek Costa Rica északi zöld 
régiójáról. A dal már szinte ironikusan 
cseng, fôleg hogy az egész ország egy 
jövôre startoló projektrôl beszél. --– 
Hatalmas befektetés indul Guanacaste 
régióban. Szállodák, élményparkok, 
túra- és raftingútvonalak épülnek, de a 
partszakaszokat is fejlesztik a szörfö-
sök, a horgászok és a búvárok számára 
–- meséli az egyik Costa Rica-i kórház 
munkatársa, Allan. A befektetô termé-
szetesen nem helyi cég, hanem az 
amerikai Discovery Communications 
médiavállalat.



A NSW-i Magyar Szövetség 
május 1-i tanácsülésén beszá-
moltam a húsvéti queenslandi 
utunkról, Gold Coaston élő leá-
nyunk és családja meglátogatá-
sáról és a queenslandi szép és 
példamutató magyar munka 
ismertetéséről:

Nagypénteken Nt. Kovács 
Lőrinc református lelkész ige-
hirdetésén vettünk részt a Mars-
den-i Magyar Házban. Megem-
lékeztünk Jézus szenvedéseiről, 
keresztrefeszítéséről és meg-
néztünk egy lenyügözően szép két 
órás filmet Jézus életéről, magyar 
szinkronban. Sok régi baráttal, 
ismerőssel találkoztunk, akik 
vagy Sydneyből, vagy Canberából 
ill. Melbourneből telepedtek át a 
melegebb éghajlatra, vagy akikel, 
akár Brisbaneben, Melbourneben, 
vagy Sydneyben ismerkedtünk 
meg magyar eseményeken.

Húsvét hétfőn a Marsden-i 
Magyar Házban rendezett húsvéti 
locsoló pikniken vettünk részt, 
ahova elkísért minket lányunk, 
vőnk és unokánk is. Három bog-
rácsban, őz-, disznó- és csirke-
paprikás készült, továbbá lángost 
és finom süteményeket szolgáltak 
fel. Fellépet a nemrégiben alakult 
magyar tánccsoport is, és jobbnál 
jobb táncszámokat játszott a két-
tagú zenekar, aminek egyik tagja 
az általunk is jól ismert régi barát, 
Bozsik Tamás volt. Most is ked-
vesen fogadott minket Sipos Ika 
a Qld-i Kulturális Szövetség 
elnöke és a Magyar Ház igaz-
gatóságának új elnöke Kovács 
Tibor. Igazán kellemes délutánt 
töltöttünk a szeretet jegyében, 
baráti társaságban. Jó volt látni, 
hogy milyen szép együttműködés 
van az egyház és a szerveztek 
közt a magyarság fönnmaradá-
sának ápolása érdekében. – A 
QLD-i Szabadságharcos Szövet-
ség elnökével Capt. Somogyi 
Sándorrral megbeszéltük az '56 
Október 23-i megemlékezéseknek 
jövőbeni együttműködését. 

Visszatérve Sydneybe április 
23-án a református istentisztelet 
után részt vettünk a Sydneyi 
Magyar Kaszinó ebédjén a 
Magyar Házban, ahol a finom 
ebédet követően meghallgattuk 
Dr. Hangay Gyuri barátunk elő-
adását legutóbbi, öt hetes Csendes 
Óceáni útjáról. Színes diabemu-
tatóval ismertette a nagy óceán-
járó hajókon tartott előadásait és a 
bejárt szigetvilág nevezetesebb 
látványosságait.

Szövetségi ülésünkön megbe-
széltük a Magyarországról jövő 
Kőrösi Csoma Sándor program 
önkénteseinek júniusban esedékes 
érkezését és mentoraikkal a fog-
lalkoztatásuk, programjaik össze-
hangolását Steli-Gajdos Éva 
alelnökünk irányításával. Szóba 
jött az októberben esedékes Taste 
of Hungary rendezvényünk meg-
rendezésének kérdése is, és 
örömmel vettük a Sydneyi Refor-
mátus Egyházhoz való kötődése 
révén Gáll Andrea rendezvény-
szervező bekapcsolódását a 
magyar események jövőbeni 
meghírdetése és kivitelezése érde-
kében.

Ismertettem, hogy milyen ese-
mények borzolják a Budapesten 
működő ún. Közép-európai 
Egyetemet ill. angolra fordított 
nevén a Central European 

University-t (CEU) az új – 
minden magyarországon működő 
egyetemre vonatkozó, kiváltsá-
gokat eltörlő – törvénytervezetet, 
s hogy ez eszkalálódni fog a 
hónap folyamán. Sajnos ez bekö-
vetkezett, és világméretű ese-
ményé fajult az Európai Unióval 
(EU) előállt nézeteltéréssel egye-
temben. Ez utóbbi lényege: a 
migránskvóta ellenzése, a rezsi-
csökkentés, a munkahenyteremtés 
és a személyi adócsökkentések 
terén foganatosított magyar véle-
mények és intézkedések.  Mind-
két kérdés, a CEU és az EU, 
külföldről irányított machináció, a 
magyar szuverenitásba való 
beavatkozás iskolapéldája. 

Javaslatot tettem szervezeteink 
képviselőinek a magyar kormány 
támogatására, három pontba fog-
lalt nyilatkozat közzétételére. 
Előterjesztésem egyhangú határo-
zatként lett megszavazva, és 
május 7-én Ausztráliai nyilatko-
zatként lett elküldve: Áder János 
államelnöknek, Semjén Zsolt, 
miniszterelnök-helyettesnek, és 
Potápi Árpád, nemzetpolitikai 
államtitkárnak:

AUSZTRÁLIAI  
NYILATKOZAT

Közzéteszi a NSW-i Magyar 
Szövetség 

Sydney, 2017. május 7-én

Az ausztráliai magyar diaszpóra 
közösség szervezetekbe tömörült 
többsége nevében megállapítjuk, 
hogy az elmúlt hónapok folyamán 
Magyarország ellen kezdeménye-
zett méltatlan támadások meg-
kérdőjelezik a szuverén magyar 
állam jogát saját ügyei intézésé-
hez. 

Véleményünk szerint e támadá-
sokat a padlón lévő kisszámú 
támogatottságú magyarországi 
ellenzéki pártok és nemzetközi 
holdudvara, a külföldről finan-
szírozott civil szervezetek és 
globalizálódó világunk neolibe-
rális eszméket valló apparátusá-
nak gurui és médiája szervezik. 
Csatlakozik ehhez – tisztelet a 
kivételnek – az Európai Unió 
hasonló elveket valló vezetősége 
és az Európai Parlament korrupt 
képviselői.

Mindezek előrebocsátásával biz-
tosítjuk Magyarország törvényes, 
demokratikusan megválasztott 
kormányát, hogy az ausztráliai 
magyar diaszpóra közösségekbe/
szövetségekbe tömörült többsége 
egyetért bátor kiállásával, és teljes 
szivvel és lélekkel támogatja:
• a Budapesten akkreditált  

Közép-európai Egyetem, angolul 
a Central European University 
jogállásának és működésének 
tisztázása érdekében a Magyar 
Parlament által alkotott  ún. "LEX 
CEU" törvényt, 
• a külföldről finanszírozott 

Civil Szervezetek (NGO-k) átlát-
hatósága és rendszabályozása 
érdekében kidolgozott ún. 
"CIVILTÖRVÉNY" megalkotását 
és parlamenti vitára bocsátását,
• a közakarat megnyilvánulása 

érdekében a Nemzeti Konzultá-
ciós kérdőívek kibocsátását, tisz-
tázandó az Európai Unióval kiala-
kult szemléleti ellentétet, és annak 
felhatalmazásával érvényesülő 
magatartás kialakítását, majd 
távolabbi célként az EU régen 
esedékes törvényes megreformá-
lását.

Kardos Béla tb. elnök,
Vass Sándor alelnök,
Rozgonyi Magdi főtitkár

***
A Nemzeti Konzultációs kér-

dőívet az interneten is ki lehetett 
tölteni és elküldeni. Az erről szó-
ló tudosítás és a link megjelent a 
Magyar Élet című hetilapunk több 
számában. Tízfős családom, uno-
kákkal együtt, magyar állampol-
gár, így részt vettünk a kérdőív 
kitöltésében. 

Május 7-én vasárnap, résztvet-
tünk az idei Református Családi 
Napon, ami istentisztelettel és a 
Magyar Iskola tanulóinak, vala-
mint a Magyar Cserkészcsapatok 
tagjainak Anyák Napi megem-
lékező előadásával közösen került 
megrendezésre a flemingtoni 
Cserkészotthonban és kertjében. 
Szép számban gyűlt össze a 
magyar közösség e napon, bizo-
nyítva hogy egységben az erő és a 
jövő, ami megmaradásunk záloga. 
Az Anyák Napi ünnepséget finom 
éltelek és italok fogyasztása és 
magyar termékek vásárlása tette 
emlékezetessé. Értesülésem sze-
rint az anyagi haszon $3000-t 
eredményezett. Köszönet illeti Nt. 
Péterffy Kund ref. lelkészt, 
Kory Katalin iskolaigazgatót, 
valamint a két csapatparancs-
nokot, Boros Anikót és Pósa 
Zoltánt a nap főrendezőit és a 
munkálatokban résztvevőket, étel-
készítőket és árusítókat.

Május 20-án szombaton este a 
glendenningi Délvidéki Klubban 
az idei Cserkészbálon vettünk 
részt. Ez is jól sikerült, bár lehet-
tünk volna többen is a körzetben 
lakó helyi közösség részvételével. 
Megtisztelte látogatásával az 
eseményt Dr Gruber Attila 
nagykövet és Dr. Haszonics 
Diána konzul Canberrából. A 
cserész vezetők beszámolói és a 

Közösségi mûhely — május
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közönség bekapcsolására nyújtott 
programok és a gazdag tombo-
latágyak jó hatással voltak az 
egybegyültekre. Rácz András és 
zenekara kitűnő hangulatot 
teremtett a régi nosztalgiás és az 
újkeletű táncszámok összeváloga-
tott csokrával.

Május 28-án vasárnap az idei 
Hősök Napi megemlékezések 
eseményei kerültek sorra: 
• de. 10-kor a rockwoodi 

temető magyar parcellájában lévő 
Hősök Keresztje kegyeletes 
koszorúzása, ahol Dr. Gruber 
Attila canberrai nagykövet és két 
diák helyezte el a NSW-i magyar 
közösség koszorúit a szervezetek: 
cserkészcsapatok, '56-os szabad-
ságharcosok és a Szt. László Tár-
saság és Rend zászlói jelenlété-
ben.
• de. 11.30-kor a stathfieldi 

Uniting Church-ben ökumenkikus 
jellegű istentisztelet kezdődött, 
ahol igét hírdetett Nt. Péterffy 
Kund ref. lelkész, és Goór 
György emlékezett meg hőseink-
ről, és olvasta fel az e napra 
rendelt szentírási részletet.
• du. 1 órakor a punchbowli 

Magyar Házban rendezett dísz-
ebéd után nívós műsoros meg-
emlékezés következett, a Magyar 
Harcosok Bajtársi  Közössége 
(MHBK) rendezésében. v. Tas-
sányi József főcsoportvezető nyi-
totta meg a műsort, amit Gerecs 
István vezetett le. Elsőnek Dr. 
Gruber Attila nagykövet urat 
hívta mikrofonhoz, aki ünnepi 
beszédében a magyar évezredek 
hőseiről emlékezett meg. Kifej-
tette, hogy bolygónk mindkét fél-
teke csillagos egére tekintve lát-
ható hadak útja köt bennünket 
össze őseink földjével még innen 
Ausztráliából is. Másodiknak 
Goór György a Szent László 
Társaság és Rend főkapitánya 
beszédében emlékeztetett, hogy 
idén van 100-ik évfordulója, hogy 
1917-ben az Első Világháború-
ban, IV. Károly királyunk elren-
delte, és 8. törvénycikkünk meg-
örökítete hősi emlékművek eme-
lését és hőseinkre való emeléke-
zés megtartását. 1924-ben a 14. 
törvénycikk pedig Hősök Napját 
Nemzeti Ünneppé nyilvánította és 
évente május utolsó vasárnapján 
való megemlékezését rendelte el. 

1929-ben a Bethlen-kormány állí-
totta fel a Hősök terén az isme-
retlen katona sírját, ahol katonai 
díszszertartás keretében állami 
ünepségen történt emlékezés 
hőseinkről az 1945 évi orosz 
megszállásig. A kommunista éra 
eltörölte a hőseinkre való emlé-
kezést, és csak a rendszerváltozást 
követően 1957 évében történt újra 
megemlékezés a Hősök terén. 
(Nota bene: ez a Csoóri Sándor 
elnöksége alatt működő, a világ 
magyarságát tömörítő Magyarok 
Világszövetsége erőteljes lobbizá-
sának is köszönhetően.) 

A műsor keretében Debreczeny 
Zsuzsa szívhezszólóan elszavalta 
Gyóni Géza: Magyar asszony írja 
c. versét, majd Kicsi Csilla a 
kárpát-medencei tájakról szárma-
zó katona-nóták éneklésére hívta 
az egybegyülteket. Végül Hege-
dűs Dóra középiskolás, Bara-
nyiczky Rita: Magyar Katona 
című vesét adta elő. Befejezésül a 
magyar légierőknek egy opera-tív 
filmjét láttuk: hogyan kény-
szerítenek vadászgépeink a 
magyar légtérbe lépő idegen 
gépet leszállásra. 

A Hősök Napi ünnepély a 
magyar himnusz eléneklésével ért 
véget. *

Rendszerint a Közösségi műhely 
részét képezi a magyarországi 
események ismertetése.

Jelenleg a magyországi helyzet 
képlékeny, az ellenzék és a kül-
földi támogatást kapó ún. civil 
szervezetek nem hagyják stabili-
zálódni. Mindenhol és minden-
áron azt szajkózzák, hogy a 
magyar kormány korrupt, a gaz-
daság rossz irányba halad, nem 
tudunk felzárkózni Európa nyu-
gati fejlett társadalmához, és 
Orbán Viktor miniszterelnök ki 
akarja vezetni az országot az 
Európai Unóból.

Néhány – nyelvezetében ugyan 
elfogadható – kifogást példának 
állítok: 

Róna Péter közismert közgaz-
dász, az Oxfordi Egyetemen is 
oktató szakértő szerint: „Az 
ország zsákutcában vergődik – 
Magyarország esélye arra, hogy 
felzárkózzon Nyugat-Európához, 
immár elveszett, hazánk történel-
mileg továbbra is abban a zsák-
utcában vergődik, amibe legké-
sőbb az első világháború után 
belekerült. …Magyarországnak 
egyszerűen nem sikerül kialakí-
tani egy olyan társadalmi, illetve 



gazdasági, illetve erkölcsi para-
digmát, amivel besimulhatna az 
európai civilizációba és az euró-
pai rendszerbe.”

Egy másik közgazdasági szak-
értő, Mellár Tamás szerint: 
„Érthető és jól megfigyelhető az a 
folyamat, ahogy csökken a Fidesz 
szellemi holdudvara, mert a kor-
mány már a jobboldali értelmiség 
számára is vállalhatatlan dolgokat 
művel.”

A jövőévi 2018-as költségve-
tésre vonatkozóan: „most még 
nem néz ki annyira tipikusan 
választási költségvetésnek, amikor 
odaérünk, akkor majd olyan lesz. 
…”

„Magyarországon az elmúlt 
években az állami beruházások 
pörgették az egész gazdaságot, 
hiába lesz ekkora a gazdasági 
növekedés, nem lesz az a folyo-
mánya, hogy bővülni fog a tőke-
állomány, korszerűsödik, a ver-
senyképességi rangsorban előrébb 
tudunk lépni, a termelékenységet 
tudjuk növelni: ezek a fontos 
tényezők, amik kimaradnak, 
helyettük lesz egy viszonylag 
magasabb gazdasági növekedés, 
még most, mivel választási év 
van, lesz valamekkora béremelés 
is, de ez a kettő önmagában nem 
elég.”

Folytathanám a fenti két szak-
értő véleményét további politikai 
színezetű "szakmai" kritikák 
ismertetésével. Ezekből – a kül-
földről hiányolt "fékek és ellen-
súlyok" dacára –, van bő válasz-
ték. Látható továbbá, a szintén 
kifogásolt sajtószabadság révén, a 
magyar kormányt elmarasztaló, és 
rosszindulatú bemutatása is, a 
csodák csodájára létező ellenzéki 
médiában. Ezzel szemben álljon 
itt a Európa Bizottság ez év eleji 
előrejelzése az Európában mért 
reál GDP-t és munkanélküliséget 
illetően. 

Látható az előző oldal alján.
Ennek értelmében Magyarország 

az európai államok között vezető 
szerepet tölt be mindkét területen. 
Ez nem azt tükrözi, hogy rossz 
állapotban lenne a magyar gaz-
daság, sőt azt állapítja meg, hogy 
Magyarország vezető, élvonalbani 
poziciót tölt be az Európai Unió-
ban. A megadott táblázaton a 
felső érték a GDP-t, mig az alsó a 
munkanélküliségi rátát jelzi 
százalékos arányban.

Az Európai Bizottság szerint 
Magyarországon: 

„Élénkülnek az uniós és a 
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magánberuházások, ahogyan a 
háztartások fogyasztása is tovább 
növekszik a bérek emelkedése, a 
kedvező munkaerőpiaci fejlemé-
nyek, illetve a kereskedelmi 
bankok hitelezési aktivitásának 
javulása következtében. A múlt 
év után a 2017-es és 2018-as 
növekedésnek is a háztartások 
fogyasztása lesz a fő hajtóereje, 
ami idén 4,8, azt követően 3,3 
százalékkal bővülhet.

A jövőévi 2018-as magyar költ-
ségvetés a magyar családok 
költségvetése lesz, ami az eddigi 
trendek folytatása. Ezek a trendek 
kiterjednek a határon túli magyar 
közösségek gazdasági megerősö-
désére fordított összegekre, az ott 
működő magyar óvodák, iskolák, 
egyetemek, főiskolák, kollégiu--
mok támogatására is. A magyar 
előrejelzések szerint az évi GDP 
növekedés 4,6%-lesz, hiszen az 
év első három hónapjában máris 
elérte a 4,1%-ot.” 

Nos, ennyi a magyar gazdaság 
rossz irányú haladásáról. Nem 
ismertetem, mert nincs rá hely, 
azt az dokumentációt, amit egy 
buzgó egyén állított össze, oldala-
kon keresztül felsorolva a Fidesz-
kormány minden vonatkozásbani 
nyolc éves teljesítményét. Imp-
resszív, de még sok adattal bővül-
hetne.

Ami a CEU ügyét illeti, úgy 
látszik közeledik az út az egyez-
ség felé, mert az illetékes New 
York állam kormányzója, Andrew 
M. Cuomo, jelezte: kész tárgya-
lásokba kezdeni a magyar kor-
mánnyal annak érdekében, hogy a 
Közép-európai Egyetem folytat-
hassa működését Budapesten. A 
CEU rektora Michael Ignatieff is 
kijelentette, reméli, hogy a 
magyar kormányzat pozitívan rea-
gál majd. „A kezdetektől fogva 
hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő 
megoldást egy New York állam 
és Magyarország közötti új meg-
állapodás jelentené. Bízunk ben-
ne, hogy elérhető egy olyan, a 
2004-es megállapodásra alapuló 
megegyezés, amely garantálja a 
CEU tanszabadságát és megerősíti 
szerepét, mint – ahogy Cuomo 
kormányzó fogalmaz – az 
»amerikai-magyar együttműködés 
szimbóluma« szellemében.”

Hozzájárulhatott ehhez a békü-
lékenyebb hangvitelhez Mezei 
Ferenc a Magyar Tudományos  
Akadémia (MTA) tagja, aki a 
Magyar Hírlap május 25-i számá-
ban a vele készített interjúban 

kifejtette, hogy Külföldi propa-
gandaháború folyik a CEU körül. 
Politikai célú félrevezetés, hogy 
az áprilisi törvénymódosítás 
feltételei teljesíthetetlenek a CEU-
nak. Magánemberként és az 
Academia Europeae, a neves 
európai akadémikusokat tömörítő 
szervezet tagjaként is támogatja 
Michael Ignatieffet, a CEU rekto-
rát, ha képes megmagyarázni, 
hogy az új törvény miként aka-
dályozza az egyetem fenntartását. 
Az interjú során egy kérdésre 
válaszolva így nyilatkozott: …

„Kanadában jártam, ahol egy 
egyetemet látogattam meg. A 
vendéglátó rektor ebéd közben 
előhozakodott a magyar felsőok-
tatás „szörnyű” helyzetével, 
amelyet a néhány nappal korábbi, 
a rádióban elhangzott Michael 
Ignatieff-interjúra alapozott. Érde-
mes megjegyezni, a CEU jelenle-
gi rektora korábban Kanadában 
liberális párti vezető politikus 
volt, s a miniszterelnöki székre 
pályázott. Természetesen elolvas-
tam az interjút, ebben Michael 
Ignatieff azt állította, hogy a CEU 
a Magyarországon megmaradt 
csekély számú szabad intézetek 
egyike. Azt, hogy egy külföldi 
efféle módon jellemzi a magyar 
társadalmat, mindenképp elfogad-
hatatlannak tartom.”

Egy másik kérdésre Mezei 
Ferenc akadémikus így felelt: 

„A válaszért egy gondolat ere-
jéig fontos visszautalni Ignatieff-
re. Ő abszurd, és tegyük rögvest 
hozzá, teljességgel megengedhe-
tetlen módon súlyos problémának 
tünteti fel, hogy mostantól az új 
törvény munkavállalási engedély-
hez kötné azoknak az oktatóknak 
az alkalmazását, akik nem európai 
uniós állampolgárok. Úgy véli, ez 
egyértelmű támadás a CEU auto-
nómiája ellen. Szerinte ugyanis az 
utóbbinak az a lényege, hogy az 
intézmény azt tanít, amit jónak 
gondol, és olyan embereket vesz 
fel, akiket szeretne. E vonatkozás-
ban – már csak a nemzetközi 
kapcsolatokat elvileg uraló köl-
csönösség okán – először az 
Egyesült Államok egyetemeinek 
autonómiáját kellene helyreállí-
tani, ahol a szövetségi kormány 
adja ki a munkavállalásra jogosító 
vízumokat és lakhatási engedé-
lyeket, természetesen az egyetemi 
alkalmazottak számára is. Konk-
rétan fogalmazva, egy előadó 
taxiszámláját sem tudná a campus 
szabályosan kiegyenlíteni, ha nem 

állnak rendelkezésre e papírok.”
Egy másik kérdésre a következő 

választ nyújtotta: 
„Itt is egy félreértés van. Létezik 

egy 2004-es, specifikusan rá 
szabott törvény, amelyben a CEU 
határozottan nevesítve szerepel. 
Ha tehát van valami lex-CEU, 
akkor az a 2004-es törvény. Ami 
legutóbb született, az nem a 
CEU-ra íródott, hanem általában 
az egyetemekre, s ez helyesen és 
jogosan az intézmények közötti 
egyenlőséget javítja.” – Nos, 
reménykedhetünk, hogy a látható-
an politikai elkötelezettségű rek-
torral ill. New York Állam kor-
mányzójával zöld ágra tud jutni a 
magyar kormány és a Közép-
európai Egyetem a "CEU" és 

A pártok támogatottsága világosan mutatja a májusi helyzetet. Lényeges, hogy jelenleg sem 
az MSZP, sem a Jobbik nem reménykedhet győzelemben a választásokon, de még együttesen 
– valami csoda folytán, koalicióban – sem tudnák kiszorítani a Fidesz-KDNP pártcsaládot.

tovább tudja folytatni működését 
Budapesten.

Visszatérve Mellár Tamás köz-
gaszdászra, aki szerint fogy a 
Fidesz támogatottsága, közreadom 
az alábbi nyolc közvélemény-
kutató cég májusi eredményét, a 
pártok népszerűségi indexét.

*
Most olvasom, hogy az MSZP 

miniszterelnök-jelöltjévé válasz-
totta Botka László szegedi pol-
gármestert, akinek első útja június 
elején Brüsszelbe vezet. Ennek 
előkészítése érdekében máris be-
jelentette, hogyha hatalomba ke-
rül, akkor a Magyarország déli 
részére épített vasfüggönyt felszá-
molja és az EU által diktált 
migránspolitika támogatója lesz.

(Folytatás a 4. oldalról.)
A túlzottan németbaráttá vált 

Imrédyt Horthy 1939. február 16-án 
elmozdította, és utódjaként bizalmas 
hívét, gróf Teleki Pált nevezte ki 
miniszterelnöknek. 

A lejtôn könnyebb
elindulni, mint megállni 
Teleki úgy szerette volna tovább 

folytatni német segítséggel a revíziós 
politikát, hogy közben megerŒsíti a 
nyugati, elsŒsorban az angol kapcso-
latokat, és megŒrzi az ország sem-
legességét. Az 1940. augusztus 30-án 
megszületett második bécsi döntés 
Észak-Erdélyt – újabb 43 104 négy-
zetkilométernyi területet – jutatott 
vissza Magyarországnak.

E döntésnek azonban már komoly 
politikai ára volt, mert megnyitotta 
az utat a nemzetiszocialista eszmék 
terjedése elŒtt, a magyar kormány-
nak ugyanis „hálából” a revízióért, 
külön privilégiumokat kellett bizto-
sítania a Harmadik Birodalom ötödik 
hadoszlopának tekinthetŒ nácibarát 
német nemzetiségi szervezet, a 
Volksbund számára. 

Teleki Pál miniszterelnöksége ide-
jén az ország még jobban eltávolodott 
a 20-as évek konzervatív-liberális 
világától, aminek „A zsidók közéleti 
és gazdasági térfoglalásának korláto-
zásáról” szóló 1939. évi IV. törvény-
cikk, a már nürnbergi szellemben 
fogant, faji alapokon álló második 
zsidótörvény jelentette a következŒ 
állomását. 

Az „egyensúly” jegyében azonban 
Horthy határozott intézkedéseket 
követelt az egyre hangosabbá váló 
szélsŒjobb megfékezésére is. 1940-
ben ennek jegyében csukták börtön-
be Szálasi Ferencet, a hungaristák 
vezérét, államellenes izgatás vádjá-
val. 

Amikor elvetették 
a végzet kockáját
A Horthy-korszak történetében 

külön fejezetet alkot a németek 
oldalán való katonai szerepvállalás, 
illetve az ország belépése a Szovjet-
unió elleni hadjáratba, ami végérvé-
nyesen Németország szövetségesévé 
tette az országot, annak minden 
késŒbbi katonai és politikai követ-
kezményével együtt. Ennek közvet-
len elŒzményét képezte Magyaror-
szágnak a háromhatalmi egyez-
ményhez, illetve az antikomintern 
paktumhoz történt csatlakozása. 

Az 1941. áprilisi délvidéki bevonu-

lás Teleki Pál semlegességi politiká-
jának tökéletes kudarcát jelentette. A 
Jugoszlávia lerohanására felvonuló 
német csapatok Horthy beleegye-
zésével történŒ átengedésével és 
Délvidék katonai megszállásával 
Magyarország a nyugati hatalmak 
számára ellenséges országgá vált. 

A kocka 1941 júniusában lett végleg 
elvetve. 

Magyarországnak nagy szerencséje 
volt, hogy az 1941. június 22-én a 
Szovjetunió ellen megindított Bar-
barossa hadmûveletben Hitler egyál-
talán nem számolt magyar katonai 
részvétellel. Bárdossy László minisz-
terelnök eleinte maga is ellene volt a 
katonai közremûködésnek. A „szövet-
ségesi hûség” jegyében megelégedett 
azzal, hogy a kormány megszakította 
a Szovjetunióval fennálló diplomáciai 
kapcsolatokat. Bárdossy elŒször hatá-
rozottan elutasította Werth Henrik 
vezérezredes, a Honvéd Vezérkar 
fŒnökének a magyar részvételt szor-
galmazó sürgetését. Az 1941. június 
26-i, máig nem teljesen tisztázott 
hátterû kassai, illetve rahói incidens 
után azonban Horthy és Bárdossy is – 
feladva addigi óvatosságukat – súlyos 
hibát vétettek.

A kormányzó már a június 26-án 
délután megtartott koronatanácson 
Kassa szovjeteknek tulajdonított 
bombázása miatt – az incidens 
részletes kivizsgálását mellŒzve – 
deklarálta a hadiállapot beálltát, amit 
másnap Bárdossy miniszterelnök 
országgyûlési szavazásra bocsátás 
nélkül, egyszerûen csak „bejelentett” 
a parlamentben.

Magyarország önkéntes hadba 
lépése indította el azt a folyamatot, 
ami Kállay Miklós miniszterelnök 
angolszász hatalmaknál folytatott 
sikertelen különbéke-tapogatózásai 
után végül 1944. március 19-én az 
ország német megszállásához veze-
tett.

Horthy Miklós számûzött hazájában
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. június 11-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,

1 órától Nôszövetségi gyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 június 11-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 11-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 11-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 4-én  du. 2 
órakor Bibliaóra (minden hónap harmadik 
vasárnapján) du. 2 órától  Istentisztelet  

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok 

Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 

vasárnapján  2017. június 11-én  12 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit!

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

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

Koszorúzás a Carltoni Temetôben. 
Május utolsó vasárnapján.

A Magyar Nemzet minden szabadságért harcoló, elhúnyt 
testvéreink emléke alkalmából, tisztelet adás Hôsök Napján.

Balról: Csutoros István, Dankó Ferenc, Budaházy László, 
Fekete Lóránd, Szegedi Erika, Sági Imre, a képrôl hiányzik 

Budaházy Zsuzsanna, mivel ô készítette a fotót.

SZAKÁCSOT keresünk, 
heti egy alkalomra

a vasárnap ebéd elkészítésére.
Érdeklôdni lehet 

a 0407 683 002 vagy 
9439 7067 számokon



Köszöntöm a málenkij robotra emlé-
kezô és a Kecskési Tollas Tibor 
emlékmûvét avató ünnepi gyülekezetet, 
a kezdeményezôket, mindazokat, akik 
megvalósították ezt a mai napot
Köszöntöm tisztelettel és szeretettel 

Tollas Tibor özvegyét, Mária asz-
szonyt, Tibor gyermekei közül Csil-
lát, Tamást és a távol maradt Krisz-
tinát. Tollas Tibor versekben 
megénekelt Varázskörébôl lélekben itt 
van közöttünk életének koronatanúja, a 
hûséges barát: Juhász László, a 
történész.
Tollas Tibor a 20. század szabad-

ságharcos lírai költôje, katonája, poli-
tikusa, lapszerkesztôje és a magyar 
nemzeti ellenállás rendíthetetlen szer-
vezôje volt. Az élet sorozatban mérte rá 
a megpróbáltatásokat, de ô mindvégig 
állta a csapásokat, és talpon maradt. 
Átélte a háború szörnyûségeit, megta-
pasztalta mind a nácizmus, mind pedig 
a bolsevizmus, a barna és a vörös rému-
ralom embertelen iszonyatát. Tollas 
Tibor élete arra is példázat, hogy tisz-
tességes ember tudott maradni az em-
bertelen világban is. Sok százezernyi 
társával együtt hamis vádak miatt 
Rákosi börtönébe került, majd részt 
vett 1956 csodálatos forradalmában, és 
ezt követôen 1956 szellemiségének 
egyik leghitelesebb utazó nagykövete 
lett szerte a világban.

Kecskési Tollas Tibor 1920 decembe-
rében született a Borsod megyei Nagy-
barcán. Családi örökségként kapta a 
hazaszeretetet. Apai felmenôinek csa-
ládjában volt, aki honvéd ezredesként 
harcolt az 1848. évi forradalom és 
szabadságharc idején. Édesanyja Ge-
leji Katona István református püs-
pöknek, Bethlen Gábor fejedelem 
udvari papjának, zsoltárfordítónak 
és nyelvtudósnak a leszármazottja 
volt. Édesanyját már korán, tízéves 
korában elveszítette. A négygyermekes 
apa nehéz anyagi helyzete miatt Tibor 
fiát a tiszti családok számára ingyenes 
katonaiskolában taníttatta, elôször a kô-
szegi kadétiskolában, majd a soproni 
hadapródiskolában. A Ludovika Akadé-
mia elvégzése után 1941-ben avatták 
hadnaggyá, majd csendôrtiszt lett. 1945 
márciusában kilátástalannak látta csa-
patának helyzetét, és Kôszeg mellett 
letette a fegyvert. A szovjet parancs-
nokság szabad elvonulást biztosított 
százada számára. A front átvonulása 
után a nagyon szigorú mérce szerint 
ítélô rendkívüli igazolóbizottság alkal-
masnak találta arra –-- rajta kívül még 
tizenegy magasabb rangú csendôrtisz-
tet --–, hogy a magyar kormány hon-
védségében szolgáljon. A rendkívüli 
igazolóbizottság elé azokat bocsátották, 
akik igazolni tudták náciellenes beállí-
tottságukat. Kecskési Tibor ezt beregi, 
muraközi, és Veszprém megyei tanúk-
kal és esetekkel igazolni tudta. Négy 
ujját ez utóbbi helyen egy olyan robba-
násban veszítette el, amelyik egy nyilas 
csoporton történt rajtaütés másnapján 
következett be, gyanús és tisztázatlan 
körülmények között. Értesülve a szov-
jet megszállás rémtetteirôl, mint kato-
na jött el tájékozódni az érintett Tisza 
menti falvakba.

Magyarország eme szeglete, ahol 
Milota is fekszik, 1945-ben baljós for-
dulópontot hozott Kecskési Tollas Tibor 
életébe, de egyben az ô jelenléte re-
ményt jelentett Milota számára. A szov-
jet hadvezetés 1944 decemberében úgy 
döntött, hogy a Tiszahát, a huszonhárom 
Tisza menti magyar falu területével 
növelni kell a Szovjetunió területét. 
Közöttük Tiszabecs, Uszka és Milota 
területe a szovjet hatalom hídfôállása 
lett volna. A helyi lakosság ellenállását 
tömeges deportálásokkal kívánták 
megtörni: ebbôl a három faluból mint-
egy kétezer férfit hurcoltak el, akiknek 
csak egy kis része –-- mintegy egytizede 
–-- élte túl a fogságot, a málenkij robo-
tot. Tollas Tibor rendkívül nagy szere-
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pet játszott abban, hogy ezt a három 
falut nem csatolták el Magyarországtól, 
és a szovjet hadvezetés kényszerûen 
lemondott a többi tiszaháti településrôl 
is. Demszky Gábor a nyolcvanas évek 
második felében a Beszélô címû sza-
mizdat folyóiratban készített riportot 
Tollas Tiborral, és dokumentumokkal 
igazolta Tollas Tibor bátor helytállását.

Az ünnepségünkön is jelen lévô Dem-
szky Gábortól ez év március végén 
levelet kaptam, ebbôl idézek most. 
„Tisztelt Lezsák Sándor! Az ukrán 
határszélen élô barátaimtól tudom, 
hogy hamarosan meg fogunk emlékezni 
Tollas Tiborról. Jó hír ez nekem, mert 
Tibort jól ismertem, és még egy 
hosszabb interjút is készítettem vele. 
Fontosnak tartom a politikai rehabili-
tációját, mert Tollas érdemei a »málen-
kij robot« feltárásában és az 1944. 
decemberében kezdôdô elcsatolási kí-
sérlet megakadályozásában elvitatha-
tatlanok, és egy kirakatperben való 
meghurcolása, majd elítélése a korszak 
egyik durva jogsértése.”

Demszky Gábornak most is megköszö-
nöm, hogy nemcsak a nyolcvanasas 
évek második felében, de ma is határo-
zottan kiáll Tollas Tibor történelmi 
bátorsága és igazsága mellett. Bár 
Demszky Gábor és köztem a politikai 
ellentét kibékíthetetlen, 1988 után út-
jaink elváltak, de a múltunkból ben-
nünket kizárni nem lehet, és ma is 
köszönöm a Beszélôben megjelent, Tol-
las Tiborral készített interjút és azt, 
hogy véleménye Tollas Tiborról évtize-
dek után sem változott.

Demszky Gábor is közli Nagy Ferenc 
emigrációba menekült, volt magyar mi-
niszterelnöknek egy 1966. évi nyilatko-
zatát: „Alulírott Nagy Ferenc volt ma-
gyar miniszterelnök igazolom, hogy 
Kecskési Tollas Tibort 1945 és 1946 
esztendôkbôl ismerem, aki akkor, mint 
a demokratikus honvédség fôhadnagya 
különleges megbízást kapott tôlem és a 
honvédelmi minisztertôl, hogy a Bereg 
megyei orosz csapatok által megszállt, 
és közigazgatásilag is kisajátított köz-
ségek elhurcoltjai érdekében felderí-
tést végezzen. Kecskési Tollas Tibor 
ezt a feladatát a legnehezebb körülmé-
nyek között mindvégig becsületes ma-
gyar munkával végezte még akkor is, 
amikor a katonapolitikai osztály és az 
államvédelmi szervek erre fölfigyeltek. 
Jelentései nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy az akkori Szövetséges Ellen-
ôrzô Bizottság közremûködésével sike-
rült elérni, hogy e területet újból 
visszacsatolják az anyaországhoz. Tu-
domásom szerint a késôbbiekben ez 
volt az igazi oka annak az üldözésnek, 
melyet ellene az ÁVO megindított, s 
mely késôbb börtönbe juttatta.”

A miniszterelnök nyilatkozata mellett 
volt katonatársai visszaemlékezései 
szerint is egyértelmûen azért ítélték el 
koholt vádak alapján Kecskési Tibort 
tíz évre, hogy megtorolják a szövetséges 
négyhatalmi Ellenôrzô Bizottság ame-
rikai tagjaihoz eljuttatott jelentéseit, 
amelyek alapján a Szovjetunió kényte-
len volt megszüntetni a szovjet közigaz-
gatást a Magyarországtól elcsatolásra 
elôkészített területen, így Milotán is. 
Kecskési Tibort azzal vádolták, hogy 
részt vett a beregszászi zsidó családok 
kifosztásában, és kegyetlenül is bánt 
velük. A hamis vádak olyan gyenge 
lábakon álltak, hogy még az 1956. évi 
forradalom kitörése elôtt, 1956 júliusá-
ban a hozzátartozói által benyújtott 
kegyelmi kérvényt elbíráló bizottság 
feltételesen szabadlábra helyezte. 
Ügyének részletes kivizsgálását köve-
tôen a Magyar Köztársaság Legfelsô 
Bírósága 1991-ben megsemmisítette az 
egykori koncepciós per ítéletét.

Lezsák Sándor

Igazságtétel Milotán
Fogsága 1947 decemberében kezdô-

dött. Elôször a Gyûjtôfogházban, majd 
a váci börtönben és a tatabányai bánya-
munkatáborban, a 14-es aknában ra-
boskodott. Mint Kecskési Tibort vetet-
ték börtönbe, és itt határozta el, hogy 
felveszi a „Kecskési Tollas Tibor” ne-
vet.

Vácon a fegyház igazgatója az ott 
raboskodó mintegy ezer rabtól még a 
napvilágot is megvonta. Bádoggal sze-
geztette be az ablakokat, emiatt sok rab 
angolkórt és tüdôvészt kapott. Itt, a 
börtönben született meg világhírû, sok 
nyelvre lefordított Bebádogoztak min-
den ablakot címû költeménye. 

A verset egy intelemmel fejezi be: 
„S Váctól Pekingig zúgják a rabok: 
Ha nem vigyáztok, az egész világon
Bebádogoznak minden ablakot!” 
A börtön lakói nem kaptak egy darab-

ka papírt sem, és természetesen nem 
volt íróeszközük sem. Tollas Tibor kez-
detben tehát „fejben” írta, és fejben 
tartotta a költeményeit. Amikor egy-
egy verse kész lett, akkor kívülrôl meg-
tanulta, memorizálta azt, remélve, hogy 
valamikor majd csak akad egy papírlap, 
amelyikre lejegyezheti. A rabok talá-
lékonysága megsegítette. Hetenként 
háromszor ugyanis lekvárt kaptak a 
rabok. Rájöttek arra, hogy a lekváradag 
zsírpapírját kitûnôen fel lehet használni 
írólapnak. A mosdóban leáztatták a 
zsírpapírról a lekvármaradékot, és 
megszárították a papírokat. Bármilyen 
apró fémmel belekarcolták a zsírpapír-
ba a verseiket. 

A cellákat gyakran ellenôrizték, át-
vizsgálták –-- így gondoskodni kellett a 
megszületett irodalom elrejtésérôl is. 
Börtön-vaságyak üreges lábaiba, szek-
rények falemezei közé szorítva, levá-
lasztott és kimélyített ablakdeszkák 
üregeibe rejtve küzdöttek a túlélésért a 
miniatûr rabkönyvtárak. Tollas Tibor 
körül a börtönben lassan-lassan egy 
egész irodalmi kör alakult ki. A kö-
zös szenvedés és a közös meggyôzôdés 
mondatta ki vele azt a megállapítást 
–-- amit volt rabtársai gyakran felidéz-
tek –-- hogy „Még a vérségi kapcsolatnál 
is fontosabb, szentebb a szellemi ös-
szetartozás!”.

1956 júliusában szabadult, és az Asto-
ria Szállóban helyezkedett el fûtôként. 
Az 1956-os forradalomban katonai ta-
pasztalatai alapján a budapesti Nem-
zetôrség összekötô tisztjeként vett 
részt. November elsô napjaiban rádión 
keresztül egy lap alapításának megbe-
szélésére hívták össze a költô és író 
rabtársakat. November negyedike után 
hamar felmérte a reális erôviszonyokat, 
és a rá váró veszélyeket, ezért még 
novemberben Ausztriába menekült. 
Végül is egykori rabtársaival 1956. 
december 1-jén itt alapította meg az 
egyik legnagyobb hatású emigráns 
irodalmi lapot, a Nemzetôrt, amelynek 
negyven éven át volt a fôszerkesztôje. 
A Nemzetôr évtizedekig sikerrel szol-
gálta az emigráció fennmaradását és a 
szétszóródott magyarság megmara-
dását. Akik írták, szerkesztették, tör-
delték, korrigálták, azok mindvégig 
hûek maradtak fogadalmukhoz, misze-
rint munkájukért egy kétkezi dolgozó 
bérénél többet nem fogadnak el. Tollas 
Tibor elöl járt ebben a mértékletes-
ségben; ezt a család is jól érzékelte an-
nak idején.A Tollas Tibor körül kiala-
kult szellemi holdudvar jelentôs 
teljesítménye volt, hogy már 1957-ben 
közreadta Füveskert címû verskötetét. 
A szabadságharcos magyar írók elsô 
együttes irodalmi jelentkezését rövid 
idô alatt több nyelvre lefordították. 
Óriási elhivatottságérzés töltötte el 
mind a volt rabokat, mind Tollas Tibort 
a levert forradalmat követôen. Ô maga 

így ír errôl a Forgószélben címû versé-
ben:„Kezemben kilenc csillag világít, 
visszük a remény kilenc mécsét, s az 
éjszakában tüzet gyújtunk, hol legsöté-
tebb a sötétség.” 

Volt még más érzés is az emigráns 
írókban és költôkben –-- a kidôlt harcos-
társak helyett történô küzdés kötele-
zettségének az érzete. Errôl így szólt 
Tollas Tibor, aki úgy érezte, hogy cse-
lekednie kell a hitelbe kapott baráti 
bizalomért is: „A hitelt azok a barátaim 
adják, akiket otthon hagytam, és azok, 
akiket kivégeztek vagy hôsi halált hal-
tak, mint Gérecz Attila, aki szintén 
költô volt. Ô meghalt, én életben ma-
radtam. Helyette is dolgozni akartam. 
Az a tudat hajtott, hogy bebizonyítsam, 
nem azért mentünk ki, hogy elhagyjuk 
a nemzetünket, hazánkat, és jobb életet 
éljünk. Azért mentünk ki, hogy ôértük 
kiáltsunk, dörömböljünk a világ lelkiis-
meretének kapuján kicsi hazánkért és a 
Kárpát-medencében élô minden ma-
gyarért, testvéreinkért!”

A szocialista pártállam jól tudta, hogy 
nagyon elszánt ellenfele a Nemzetôr 
munkaközössége. Volt idôszak, amikor 
a Magyar Népköztársaság ellensége-
inek százas listáján Tollas Tibor neve 
az elsô helyen szerepelt. A Kádár-kor-
szak titkosrendôrsége több alkalommal 
akciót szervezett Tollas Tibornak a ma-
gyar emigráció elôtti hiteltelenítése 
érdekében, de ezek nem érték el a 
céljukat. 1956 kerek évfordulói elôtt 
szinte menetrendszerûen számítani le-
hetett a Tollas Tibor elleni sajtóhadjára-
tokra, amelyekben „fasiszta költôcské-
nek” minôsítették. Emigráns körökben 
úgynevezett „dokumentumköteteket” 
is köröztetett a Belügyminisztérium. 
Ezeket a „Fekete Füzeteket” többnyire 
nem létezô emigráns szervezetek nevé-
ben töltötték meg hamis dokumentu-
mokkal, hogy neves emigráns szemé-
lyeket kompromittáljanak, és viszályt, 
bizalmatlanságot keltsenek az emigráns 
közösségekben. A bomlasztó akciók 
általában a forradalom évfordulóira 
estek, amikor az emigrációra irányuló 
külügyi propaganda is felerôsödött. 
Tollas Tibornak megadta a Sors, hogy 
megélhette munkája sikerét, megélhet-
te a szocialista világrendszer összeom-
lását. Ô maga így vélekedett errôl: „Ez a 
legnagyobb csoda, mert a magyar tör-
ténelemben nem volt még emigráció, 
mely megérte volna eszméinek diada-
lát. Sem Rákócziék, sem Kossuthék 
nem érték meg annak eljövetelét, ami-
ért harcoltak. Mi vagyunk az elsôk, és 
ezért hálát kell adnunk Istennek. Tör-
ténelmi elégtételt kaptunk, de ennek 
érzését sokszor nehezebb elviselni, 
mint a kudarcot. És ne higgyük azt, 
hogy véget ért a feladatunk, mert ha 
megnyertük is az elsô menetet, a vér 
nélküli forradalmat, de elveszthetjük a 
békét, ha nem vigyázunk. Vigyáznunk 
kell, hogy a kivívott szabadságot meg-
tartsuk, és itt még sok-sok feladat vár 
ránk.” 

Huszonhét évvel az elsô szabad vá-
lasztások után is érzékelhetjük, hogy 
mennyire igaza volt!

Az elsô szabadon választott magyar 
kormány 1991-ben Tollas Tibornak, a 
müncheni Nemzetôr fôszerkesztôjének 
és kiadójának –-- a nagyvilágban élô 
magyarság összetartása és az óhazával 
fenntartott kapcsolatai erôsítése érde-
kében kifejtett tevékenységéért –-- a 
Magyar Köztársaság babérkoszorúval 
ékesített Zászlórendje kitüntetést ado-
mányozta. 

1997-ben bekövetkezett halálát köve-
tôen posztumusz Magyar Örökség díj-
ban részesült. 2008 februárjában az 
újságírók a MÚOSZ örökös tagjai közé 
választották Kecskési Tollas Tibort.

2000. október 20-án Nagybarcán, szü-
lôfalujában Tollas Tibor Emlékszobát 
avattak. Az Emlékház elôtti parkban 
kopjafa emlékeztet Tollas Tibor útjára. 
A kopjafát a Lakitelek Népfôiskola 

Alapítvány adományozta, melynek pár-
ja a Népfôiskola parkjában található.
Tollas Tibor a Lakitelek Alapítvány 

és Népfôiskola alapító kurátora volt. 
Gyarmati Dezsôvel, Ghéczy Ivánnal, 
Gálfalvi Györggyel, Bíró Zoltánnal, 
a szalézi Szôke páterrel együtt hoz-
tuk létre a Lakiteleki Népfôiskolát.

Mindezek az állami és közösségi elis-
merések ellenére a bukott rendszer 
hívei máig támadják Tollas Tibort a 
már többször hiteltelennek bizonyult 
1947. évi koholt vádakat felemlegetve. 
Még 2013-ban is egy volt szocialista 
képviselô egy baloldali lapban minôsít-
hetetlen jelzôkkel illette, és olyan néze-
teket tulajdonított neki, amelyek ellen 
Tollas Tibor egész életében bizonyítha-
tóan küzdött. Ezek a vádak volt rabtar-
tói táborának a szánalmas utóvédhar-
cai.

Tisztelt Gyülekezet! Ez az emlékmûvet 
avató mai nap itt Milotán a történelmi 
igazságtétel szent napja. Erôsödjön 
meg a kezdeményezô Milota, Uszka és 
Tiszabecs emlékezetében, és legyen je-
len az elcsatolásra ítélt tiszaháti telepü-
lések történetében, hogy Kecskési Tol-
las Tibor életveszélyes vállalkozásának 
köszönhetô, hogy ma itt ez az ôshonos 
magyar vidék közigazgatásilag is Ma-
gyarországhoz tartozik.

Ez a mai nap az igazságtétel napja, de 
nem a jóvátétel napja. A szolyvai halál-
táborban szenvedôk, kínhalált haltak, a 
Gulag poklaiban meggyötört, odave-
szett honfitársaink megszakadt élete 
jóvátehetetlen. Mártírok valamennyien, 
nemzetünk mártírjai, akiknek életsor-
suk, máig ható jajkiáltásuk figyelmeztet 
és fegyelmez bennünket. Megfontolt 
cselekvésre, nemzeti összefogásra, 
amikor az euró-pai nagypolitika küzdel-
meiben új és új megpróbáltatások vár-
nak ránk.

Be kell laknunk az országot, mert ha 
nem lakjuk be, akkor belakják mások. 

Ehhez az élet méltó feltételeit kell 
továbbra is közösen megteremtenünk, 
és meg kell erôsítenünk keresztény és 
keresztyén hitünket. A nemzeti rene-
szánsz éveiben ôseink segítségével, 
gyermekeink és unokáink tudatában 
kell, hogy újra és újra visszhangozzon 
Reményik Sándor örökérvényû verse, 
amit Tollas Tiborral együtt oly sokszor 
megidéztünk a kilencvenes évek elején. 
Búcsúzóul az utolsó versszakot idézem:

„Kicsi fehér templomokban,Most min-
den erôk tömörülnek, Kicsi fehér temp-
lompadokban A holtak is mellétek ül-
nek. Nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükben biztatás vagy vád,Ne hagy-
játok a templomot,A templomot és az 
iskolát!”

(Elhangzott a milotai, uszkai és tisza-
becsi málenkij robot, illetve Kecskési 
Tollas Tibor hôstettének emléket állító 
dombormû avatási ünnepségén a milo-
tai református templomban, 2017. má-
jus 21-én.)
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KRÓNIKA
HUNGAROFEST – 2017. 
Nagy sikerrel zajlott le a 16. Hungaro-

fest 2017 márciusában.
Az egy hetes elôkészület mint általá-

ban számos szorgalmas jó magyar 
ember áldozatos munkáját igényelte. 
A gondosan eltárolt kellékek ismét 
napfényre kerültek kocsmává, kis fû-
szeres és süteményes bódékká vará-
zsolódva. A tájegységi kézimunkákkal, 
háttérrel szépen feldíszített pultok 
csak úgy csalogatták a vendégeket. Az 
egész nagyterem hazai hangulatot 
teremtett, magyar témájú festmények 
és tájegységi ruhák néztek le az asz-
taloknál ülô közönségre. Még a mé-
zeskalács szívek halmaza is fokozta a 
hangulatot. Finomabbnál finomabb 
ínycsiklandozó ételek kínálkoztak fo-
gyasztásra, volt is hatása a sok jeleg-
zetességnek, mert jóformán minden 
elfogyott a három nap alatt.

Kívül Tóth Zoli kalocsai mintákkal 

díszített kemencéje termelte a többi 
sültet és csak úgy ontotta az igazi, 
vastag héjú kerek kenyereket, hiszen 
ilyenkor mindenki szeretné magát 
szülôfalujában érezni és mosolyogva 
gondolni vissza emlékeire.

Híres gulyásukról ismert Spurigan 
Katica és János ismét nagy sikert 
arattak s ha kétszer annyit is fôznek, 
az is elfogyott volna !

A már hagyományossá vált kürtôs 
kalács sem maradt el a Hungarofest 
szakácsmûvészetének gazdag listájá-
ról. Hosszú sorban álltak a várakozók, 
hogy kívánságuk teljesüljön és meg-
kóstolhassák e népszerû erdélyi édes 
ínyencséget.

A csodálatos mûsor megelevenítette 
a magyar kultúra temperamentumos 
tánclépéseit és kedves humorát. A 
gyermek tánccsoportok tehetséges 
felnôtt csoportjaink nyomában adták 
elô kedves kis táncaikat.

Büszkén hallgathattuk helyi zeneka-
runkat, amely élô zenét szolgáltatott a 
táncokhoz.

A Magyarországról érkezett székely 
mesemondó Csernik Szende pedig 
nemcsak a gyerekeket ragadtatta el 
ízes meséivel, hanem a felnôtteket is 
megnevettette pajkosan rögtönzött ki-
fejezéseivel.

Ausztrál képviselô vendégeink na-
gyon dícsérték a kedves fogadtatást, a 

nívós mûsort és a hangulatot, amit 
teremtenünk sikerült. Többen közülük 
megtekintették a ligetben szervezett 
aktivitásokat és elismerôen nyilatkoz-
tak a rendezett jókedélyû szórakozta-
tásról.

Különösen tetszett nekik a sokoldalú 
gyermek foglalkoztatás is.

A kiállítás szintén méltó elismerésben 
részesült, sok látogatót megörvendez-
tetett a két és fél nap alatt. A vendégek 
szerint témáit tekintve nagyon gazda-
gon és sokoldalúan sikerült kivitelez-
ni.
Mrena Teréz ismét remekelt a gyö-

nyörû kézimunkák összeállításával. 
Hálás köszönetünk mindazon kedves 

személyeknek, akik kölcsön adták 
féltett mûveiket erre a csodálatos 
hétvégére.

Úgyszintén példa értékû, hogy ennyi 
helyi mûvésszel büszkélkedhetünk. 
Még az önkormányzati képviselôk is 
csodálták a történelmi utalásokkal 

átszôtt és összhangba hozott kiállítást.
Hálásan köszönöm mindazoknak, 

akik olyan sokat segítettek, hogy az 
idei Hungarofest ilyen szép sikert ér-
jen el, hiszen több mint 130 fô áldozta 
fel idejét és erejét is erre az idôre. Volt 
aki több mint egy hétig dolgozott 
elôtte még betegen is. Ez az összefogás 
példaképe. Büszke vagyok ezekre a 
honfitársaimra és ha mi nem is tudjuk 
kellôen meghálálni fáradságukat, a Jó 
Isten biztosan szeretô mosollyal néz 
Reájuk.
A Hunarofest fô célkitûzése, hogy 

minél több magyar embert tudjon 
összehozni –-- a beszédes számok 
szerint 2 és fél nap alatt több mint 
két ezer ötszázat –--, hogy kultú-
ránk felelevenítésével jól érezhessék 
magukat egymás között.
Köszönettel:

Marót Márti
Hungarofest fôszervezô
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Az elmúlt 
hét

SAVANYÚ A SZÔLÔ
Füzérre okvetlenül el kell menni! 

Akit érdekel a történelem, annak 
egyenesen kötelezô.

A csöpp hegyi falut a fôvárostól két-
százötven kilométerre, az ország 
északkeleti csücskében találjuk, só-
hajtásnyira a trianoni határtól. Mel-
lette, a meredek oldalú vulkáni kúpon, 
százhetven méterre a házak fölött 
magasodik a regényes vár. Följutni az 
erôsségbe félórányi ziháló túra, ám 
minden fáradságot megér, az oromról 
körbetekinteni a Zemplénre fölséges 
élmény.

A tavaly átadott felújított erôdítményt 
a XIII. század elején említi elôször a 
história. 1235-ben, II. András halála-
kor már bizonyosan álltak a sziklafa-
lak. Azt is tudjuk, hogy Perényi Péter 
koronaôr 1526-tól egy éven át itt 
rejtegette a Szent Koronát az idegenek 
elôl. A császáriak –- a „mûvelt Nyugat” 
–-- 1676-ban felégették a várat. Pár 
évtizede az akkori plébános kezdemé-
nyezésére határozták el a helyiek, 
hogy megállítják az enyészetet. Ko-
moly kutatások, régészeti ásatások 
elôzték meg a hatalmas felújítást.

A Pro Architectura díjas vár eddig 80 
ezer látogatót vonzott Füzérre, mára 
az ország egyik leglátogatottabb mû-
emléke lett. Pedig van, akinek nem 
tetszik. Az ICOMOS Magyar Nemzeti 
Bizottság például rövid terepszemle 

után úgy döntött: az elhibázott mûem-
lék-helyreállításokért járó Citrom-dí-
jat adományozza az építôknek, mond-
ván, a felújítás fittyet hányt a mûem-
lék-helyreállítás nemzetközi és a hazai 
gyakorlatára. (Korábban a romokat 
nem véleményezték…)

Azt írják: „Egy új, historizáló, XXI. 
századi várat hoztak létre, mely eltün-
tette az eredeti mûemléket.” Válaszul 
a füzériek megalapították a Savanyú a 
szôlô díjat, amelyre elsôként a citro-
mos kritikusokat terjesztették fel. 
Azokat, akik ahelyett, hogy fándlit, 
vakolókanalat fognának, csak fintorog-
nak és igét hirdetnek.

Nálam a füzérieké a vár. A kritikuso-
ké a lekvár.

LAPSZEMLE
Már a sajtóbeszélgetések sem a régi-

ek. A legutóbbi –-- Fekete-Gyôr András 
látogatása az Origó szerkesztôségében 
–-- például már külsôségeiben is eltért 
a szokásostól. Míg korábban egy elôre 
egyeztetett helyen és idôben találko-
zott a fontos ember az újságírókkal, 
most ez úgy történt, hogy fontos em-
ber –-- a szôrmók Momentum-vezér –-- 
minden elôzetes bejelentés nélkül, 
sleppestül, kamerástul berontott a re-
dakcióba, hogy megtudakolja, milyen 
cikken dolgozik Kovács András hír-
lapíró.

(Nem vicc, erre volt kíváncsi a „ki-
gyúrt” Fekete-Gyôr; már napok óta 
foglalkoztatta, milyen cikken törheti a 
fejét ez a Kovács…) Hogy a nyilvános-
ság se maradjon le a „lapszemlérôl” 
(meg a csapat teátrális érkezésérôl), 
nem sokkal késôbb már az interneten 
is látni lehetett a jelenetet, benne a 
pazar antréval. (Persze telefonon is 
érdeklôdhetett volna Kovács hírlapíró 
leendô cikke felôl a rohamosztag-veze-
tô atléta, csak az nem lett volna ilyen 
betyáros, a rézangyalát nekije!)

Kétkezi embernek persze ennyi ke-
vés, ô tényleg tudni akarja, miért ezt a 
formabontó sajtóbeszélgetést válasz-
totta az izgága ember? Tekintsünk 
most el a kézenfekvô választól („Mert 
ennyire hülye”), elôlegezzük meg: el-
nök úr egyfajta stratégia mentén ron-
tott a redakcióba.

Be akart kerülni a napi hírekbe. Ez 
sikerült. Emellett arra spekulált, ren-
dôröket hívnak rájuk, de legalábbis 
kapnak két –-- jól fotózható –-- pofont a 
biztonságiaktól. Ez már nem jött ösz-
sze… Bár az is lehet, hogy a tanítvány 
csak meg akart felelni a legendás 
anarchiacsináló, Saul Alinsky egyik 
legfontosabb parancsának: „Támadj 

minden irányból, sose hagyj esélyt a 
másiknak a pihenésre, a talpra állás-
ra!”

Hát ez meg felemásra sikerült. Tá-
madás tényleg volt minden irányból -– 
csak épp a Momentum kapta. Mo-
mentán. Még az Index.hu is beszólt 
nekik: „Kínos.” Legközelebb talán hoz-
zájuk is ellátogatnak.

BALOLDALI 
HAGYOMÁNY

Az aljasság is összehozza az embe-
reket. Most, hogy négy magyar EP-
képviselô is igennel szavazott a Ma-
gyarországot sújtó uniós eljárásra (az 
MSZP-s Szanyi Tibor és Ujhelyi Ist-
ván, valamint a DK-s Molnár Csaba és 
Nie dermüller Péter), nekem egy két 
évvel ezelôtti brüsszeli eset jutott az 
eszembe.

Az éjt nappallá téve a közös Európá-
ért fáradozó magyar baloldal képvise-
lôi saját belsô ellenségeik leleplezé-
sérôl sem szoktak megfeledkezni. (A 
tradíciót még boldogult Rákosi Má-
tyás ho-nosította meg idehaza.) Szanyi 
hagyományôrzô például a nagymel-
lényû Ujhelyi mellett a két gyurcsá-
nyistát, Niedermüllert és Molnárt sem 
kímélte, amikor eltanácsolták a ma-
gyar baloldal delegációvezetôi poszt-
járól. Azt nyilatkozta, hogy ôt bizony a 
saját elvtársai puccsolták meg.

„Három gyurcsányista összeállt egy 
baloldali ellen” –-- panaszolta, hozzáté-
ve: ez igazából nem is lepte meg, már a 
megválasztásakor sejtette, elôbb-
utóbb úgyis nekimennek. Mire a ke-
vély Ujhelyi a közösségi oldalán diag-
nosztizált: „Sajnálom, hogy Tibor alól 
kicsúszott a talaj. Volt idô, amikor fel-
néztem rá.” Még föl sem szívódhatott a 
snapsz, már érkezett a Kapitány vá-
lasza: „A gyenge politikusok sajátja, 
hogy érvek helyett személyeskedô 
gyalázkodásba kezdenek.” Hozzátette: 
ôt, Szanyi Tibort tökéletesen megnyug-
tatja, hogy az EP-képviselôk aktivitási 
rangsorában az elôkelô 155. helyen áll 
a hétszázötven tagú parlamentben, 
miközben a három puccsista mitugrász 
a fasorban sincs… Mindjárt sorolta is: 
Niedermüller a 482., Ujhelyi a 606., 
Molnár a 616. helyezett. Csak azért 
üldögélnek a nagyteremben, hogy ki-
legyen a létszám.

De hát ez már régen volt. Spongyát 
rá! Különben is, most remek helyzet 
kínálkozott: Magyarországot lehetett 
fikázni. Barikádra!

CASSANDRA-LEVÉL
Százötven éve, 1867. május 22-én kelt 

Párizsban Kossuth Lajos híres Cas-

sandra-levele. A Deák Ferencnek 
szóló üzenet –-- a kiegyezést elítélô 
kormányzó vádirata –-- ma is meg-
osztja a nemzetet: szükség volt-e rá, 
vagy helyesebb lett volna körömsza-
kadtunkig ragaszkodnunk a negyveny-
nyolchoz?

Kossuth a dunai népek konföderáció-
jában hitt, a reálpolitikus Deák a 
Béccsel való megegyezésben látta a 
nemzet egyetlen esélyét. Egyikük sem 
a karrierjét akarta egyengetni, feltét-
len hazaszeretet vezette mindkettôt.

(Aligha véletlen, hogy Deák a kiegye-
zés után semmiféle kormányzati tisz-
tet nem fogadott el az uralkodótól. 
Nagysága elôtt maga Kossuth is meg-
hajolt, temetésére békéltetô mirtuszá-
gat küldött turini számûzetésébôl.) 
Akkortájt a politikusok még nem a 
hazából, hanem a hazának éltek --– 
különös ez a mából nézve. A nagy idôk 
tényleg nagy embereket követeltek, 
kisugárzásuk az ország közönségére 
sem volt hatástalan. (Nem tudunk 
olyanról, hogy bármelyik nemzeti 
megemlékezésünkön –-- mondjuk 
március 15-én –-- magyar ember kéjes 
ábrázattal fütyülni kezdett volna a 
Nemzeti Múzeum elôtt… Arról sem 
maradt fent híradás, hogy ellenzéki 
magyar képviselô a Burgban kilincselt 
volna Magyarország elítéléséért, a „7. 
cikkely” alkalmazásáért.)

Deák és Kossuth kiegyezésvitája 
nyomokban egy kései István–Kop-
pány-vita: a realitás csap össze a hon-
fiúi daccal. Élve maradni vagy hôsként 
elbukni. Egy végteleníthetô nemzeti 
polémia, amelyben aligha lesz valaha 
is közmegegyezés.

Magam úgy vagyok vele, hogy becsü-
löm a rendíthetetlen Kossuthot, de 
elismerem a deáki bölcsességet:

„Amit erô és hatalom elvesz, azt idô 
és kedvezô szerencse ismét visszahoz-
hatják. De mirôl a nemzet, félve a 
szenvedésektôl, önmaga lemondott, 
annak visszaszerzése mindig nehéz, s 
mindig kétséges.”

A két óriás mauzóleuma sóhajtásnyira 
áll egymástól a Nemzeti Sírkertben. 
Így van rendjén.

EGY DEMOKRATA 
HARANGOZÓ

Orbán Viktor és a Fidesz leginkább 
csak a hazai pályán játssza a nagymenô 
forradalmárt –- írja közleményében az 
MSZP. –-- Az európai térfélen hiába 
vonulgat zsebre dugott kézzel, a zárt 
ajtók mögött legtöbbször mindenhez 
csak bólogatni szokott. Csakhogy --– 
figyelmeztet a proklamáció szerzôje, 

Ujhelyi István uniós képviselô – „a 
valóság rég utolérte a Fideszt, és 
hamarosan túl is fog lépni rajta”.

Régi közleményírónak számít a szo-
cialista kontinensatya. Még 2014-ben, 
a miniszterelnök tusványosi beszéde 
után határozta el, ô bizony heti rend-
szerességgel emlékeztetni fog a kor-
mányfô „országromboló dolgaira”. --– 
Minden héten meg fogom kongatni a 
harangokat, mert demokrataként ez a 
dolgom. –-- Egyik elsô közleményében 
azt írta, ráébredt, hogy Orbán Viktor 
szörnyû rezsimet épít. Hogy a látvány-
elem se hiányozzék, Ujhelyi harangozó 
a kormányfô az évi strasbourgi fel-
szólalása után harcos beszéddel vétet-
te észre magát; szózata végén teátrá-
lisan széttépett néhány, a nemzeti 
konzultációról szóló levelet. Hadd lás-
sa a nagyvilág, milyen karakán a ma-
gyar szocialista, ha hazáját, vezetôjét 
ótvarolhatja. (Két hete is Magyaror-
szág ellen szavazott Brüsszelben, na-
ná…)

Önmagáról, „mûhelytitkairól” nem 
szokott írni a szerény harangozó, azt 
se tudhatjuk például, hogyan kevere-
dett bele a szegedi parkolásibérlet-
botrányba, ahogyan a Szeviép-bot-
rányról sem ejtett szót. Utóbbiról az 
Echo TV kérdezgette volna, ám csak 
annyit tudhattak meg a kollégák, nem 
sokáig feszegethetnek ilyen kérdése-
ket, mert hamarosan jönni fog egy de-
mokratikus kormány, ôk pedig men-
nek a lecsóba.

Ujhelyi szerint demokratának lenni 
annyi, mint harangozni. Szerintem ne-
kik harangoztak.

DK: KELLENE EGY 
LEX ROLEX!

A „demokratikus oldal” erkölcsi 
nagyságának demonstrálására hívta 
fel a figyelmet a Gyurcsány-párt. A 
baloldal vezetôi ne csak a saját, hanem 
közvetlen hozzátartozóik vagyonnyilat-
kozatát is hozzák nyilvánosságra --– 
javasolta a DK. Gréczy Zsolt szóvivô 
szerint a kormányváltáshoz „erköl-
csileg tiszta pártoknak és pártveze-
tôknek” kell megméretniük magukat a 
választási kampányban.

Példaként mindjárt Gyurcsány Fe-
rencet említette, aki már korábban 
elôállt teljes családi vagyonnyilatkozat-
tal. Mielôtt elérzékenyülnénk a gyur-
csányi nyitottságon, jó tudni, a prokla-
máció azután jelent meg, hogy Szege-
den leszavazták a Botka László szocia-
lista polgármester és miniszterelnök-
jelölt vagyonnyilatkozatával kapcsola-
tos fideszes kezdeményezést.

(Ami azt jelenti, nem fognak kutako-
dni az urizáló politikus –-- vagy, ahogy 
Szegeden nevezik: Rolex Laci --– me-
sésre saccolt, részben eltitkolt vagyo-
na után.) A határozat még Gyurcsány-
nál is kiverte a biztosítékot –- igaz, nála 
aligha erkölcsi okokból --–, merthogy 
bögyében van a szegedi kiskirály. Bot-
ka-Rolex ugyanis az év elején kijelen-
tette: a problémás ôszödi emberrel 
semmiféle együttmûködésre nem haj-
landó.

No, ilyet következmények nélkül 
nem lehet mondani Lári Ferencnek!

Íme, a szocik máris besétáltak a csap-
dába… A Klubrádiónak nyilatkozó 
Nyakó azt mondta, ha az MSZP-veze-
tôk nyilvánosságra hoznák családtag-
jaik vagyoni helyzetét, pillanatok alatt 
szétcincálná ôket a kormányoldal. A 
DK derül, az MSZP szentségel –-- a 
Fidesz kér egy kávét. (Jut eszembe, 
ôszödibeszéd-évforduló van. Már ak-
kor, 2006. május 26-án megmondta a 
szónok: „Teljesen világos volt, hogy 
amit mondunk, az nem igaz…”)

ahogy 
Pilhál György 

látta

Olimpiarombolás: mögöttes erôk
A több évszázados hungarofób indulat most is felsistergett. Óriási mûködôtôke-

beáramlástól fosztotta meg a magyar gazdaságot a társadalompusztító szélsôség. A 
magyar vendégforgalmat érintô veszteség fölmérhetetlen. Az országarculat a várt 
szépülés helyett csúfulást szenvedett el.

Elérte célját a hungarofób mögöttes erô. A gazdasági kár dollár-tízmilliárdokban 
mérhetô. A 2024-es olimpia megrendezése hazánknak egy Marshall-segéllyel fö-
lérô tôkeinjekciót jelentett volna. Színesedett volna a vidékfejlesztés, lendületet 
kapott volna a városiasodás.

Új magyar közösségek szervezôdtek volna. Ezek a közösségek az államhatárokon, 
sôt számos esetben a kontinens-határokon átnyúló emberi, családi kapcsolatokat 
erôsítettek volna fel. A 2024-ben megvalósuló célok új célokat vonzottak volna, és 
éltették volna tovább a kapcsolatokat.

Volna, volna és volna… A magyar emberek, a magyar családok nemzetközi baráti 
kapcsolatokat is kialakítottak –-- és megint jön a szó –-- volna… A nemzetközi 
családi kapcsolatok a térség békéjének legfontosabb letéteményesei.

A Trianon-csapást a Kárpát-medencei családi kapcsolatok enyhíthetik. Többek 
közt ezt is látta, ettôl is félt, ezt a folyamatot akarta megmérgezni az a mögöttes erô, 
amely a 2024-es budapesti olimpiát meghiúsította. Semmiképp sem kívánta Ma-
gyarország megerôsödését, a magyar társadalom sikerélményhez jutását.

A több évszázados hungarofób indulat most is felsistergett. Az akciót külföldrôl 
tervezték meg, többoldalú elemzés után, korábbi és más térségekbôl nyert tapaszta-
latok alapján. Mestermunka volt a Központ részérôl: a legkorszerûbb tudást 
vetették be mint fegyvert.

Hogy jó pénzért végrehajtókat is leltek, ez a legkevesebb. Ugyanakkor profi 
szinten hajtották végre a toborzást, minôségi volt a kiképzés, és valószínûleg a 
tervcsoport számára is meglepô volt a végrehajtás eredményessége. Több tényezô 
szinergikus egymásra hatása is kimutatható.

Ám a „több tényezôben” is benne van a mögöttes erô „keze”… Hullámzó intenzitás-
sal már régóta zajlik az országrombolás –-- ennek részeként államrombolás –-- a 
Szentgotthárd-Csenger, Aggtelek-Barcs közötti térségben. Erre épült rá --– felis-
merve az adódó lehetôségeket –-- a szélsôség akciója.

Közép-Európában ennyi volt lehetséges –-- eddig… Az észak-afrikai térségben, 
illetve a Közel-Kelet számos régiójában szikrázóbb konfliktusokat tudtak kipattin-
tani. Kijevben is sikerült tragikussá tenni a mûveletet. Budapesten is kísérleteztek 
–- erkélyre is felküldtek néhány maoista fizetett forradalmárt ---, ám ez az európai 
társadalom józanabb.

De az indulatkeltés nem maradt teljesen hatástalan. Az olimpiarombolásban a 
korábbi gyûlöleteffektusok is elôsegítették a begôzölést, és közrejátszottak abban, 
hogy a társadalom egy része –-- bedôlve a fizetett propagandistáknak –-- önmaga 
érdekei ellen fordult, gyermekeitôl, unokáitól vett el lehetôséget.

A rombolás azonban nem ért véget. A közép-európai „arab tavasz” vágyálma mind 
a mai napig terveket izzít néhány nyugati tôzsdespekuláns hagymázas agyvelejé-
ben: buzgón kovácsolja terveit, toboroz erkélymászó zsoldos bandákat, bérenc 
propagandistákat.
Vérszemet kapott az olimpiaromboló szélsôség.

Kovács G. Tibor  (Gondola)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Helikon, 2. A Temes, 
3. Botswanát, 4. Ercsey Julianna, 5. 
Fekete hétfô 6. II. Fülöpét, 7. A Vörös 
és fekete címû regényben, 8. A Türr 
István-híd, 9. Brínnbôl a neve Bott 
volt, 10. Hinduk.

E heti kérdéseink:
1. Milyen állat képében rabolta el a 

görög mitológiában Zeusz Ganümé-
deszt?

2. Ki rendezte a 102 kiskutya címû 
filmet?

3. Ki a klasszikus pikareszk regény, a 
Gil Blas szerzôje?

4. Ki írta A mi kis városunk c. szín-
darabot?

5. Ki rendezte A bolygó neve halál c. 
filmet?

6. Melyik évben törölték el az alkohol-
tilalmat az Egyesült Államokban?

7. Melyik országban rendezték az 
1958-as labdarúgó világbajnokságot?

8. Ki volt az egyetlen angol pápa?
9. Melyik magyar költô jelmondata 

volt --- A világ csak hangulat --- ?
10. Hogy hívták a két Lottit Erich 

Kastner regényében?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az istentisztelet vége felé a lelkész 

megkérdezte nyáját:
--- Hányan bocsátottatok meg az 

ellenetek vétkezôknek?
Mindenki feltartotta a kezét, kivéve 

egy törékeny idôs hölgyet.
--- Jones asszony!? Ön elzárkózik 

attól, hogy megbocsásson ellenségei-
nek?!

--- Nekem nincs egyetlen ellenségem 
sem --- mondta kedvesen mosolyogva 
az apró hölgy.

--- Asszonyom, ez igen szokatlan. 
Megkérdezhetem, mennyi idôs is Ön?

--- Kilencvennyolc múltam --- felelte 
az ôsz matróna.

---- Kedves asszonyom, megkérhetem, 
hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, s 
mesélje el nekünk, miképpen lehetsé-
ges, hogy valaki majdnem százéves, és 
nincs egyetlen ellensége sem!

Az aranyos néni kitotyogott a lelkész 
mellé, szembefordult a gyülekezettel, 
és csak ennyit mondott angyali mo-
sollyal:

--- Túléltem a rohadékokat!
* * *

--- Látja ott azt a két hölgyet?
--- Látom!
--- Elárulom magának, hogy a balol-

dali a feleségem, a jobboldali pedig a 
szeretôm!

--- Érdekes, nálam ez éppen fordítva 
van!

* * *
Egy férfi elmegy a nudista strandra. 

Levetkôzik, majd egy ösvényen elin-
dul a vízpart felé. Ahogy sétál, egy-
szercsak meglát egy táblát:

„Vigyázat! Itt homokosok is vannak!”. 
Elolvassa, csodálkozik, majd megy 
tovább. 

Hamarosan meglát egy újabb táblát: 
„Vigyázat! Itt homokosok is vannak!”. 
Megint csodálkozik, de azért tovább-
megy. Kicsivel arrébb meglát az úton 
lent egy nagyon kicsi táblát. Lehajol, 
hogy el tudja olvasni a kis betûkkel írt 
szöveget: „Bocs, de már kétszer fi-
gyelmeztettelek!”

* * *
--- Hogy hívják a vallásos szuper-

hôst?
--- ???
--- Ámen.

* * *
A harmincadik születésnapján a fe-

leség felfedez néhány ôsz hajszálat a 
hajában, és aggódva nézegeti magát a 
tükörben. Odafordul a férjéhez:

--- Láttad ezt?
--- Mit, drágám? 
--- A ráncaidat?

***
--- Pistike, mondj egy ritka Európai 

állatfajtát. 
--- Tigris.
--- De Pistike, a tigrisek Ázsiában 

élnek.
 --- Éppen ezért olyan ritka Európá-

ban.
* * *

--- Hogy hívják a kínai kabáttolvajt?
--- ???
--- Jackie-t Chan.

* * *
Donald Trump jachtjával kiköt 

Olaszország partjainál. Szombat délu-
tán meghívja Ferenc pápát a sajtó 
képviselôivel együtt egy kis sétahajó-
zásra.

A szeles idôben a pápa kis sapkája, a 
zuchetto vízbe repül. A legénység már 
ereszti is le a csónakot, hogy kihalássza 
a zuchetto-t, de Trump odaszól, hogy 
ne törôdjenek vele.

Majd Trump lemászik a jacht létrá-
ján, a hullámok habjain odasétál a 
sapkához, és azt felvéve a vízen járva 

Egyperces tudományTudja-e, honnan ered a 
„saját malmára hajtja a 

vizet” szólásunk?
Magyarországon a gôz, majd villany-

gépek kora elôtt, évszázadokon át sok 
ezer vízimalom mûködött. A malmok-
nak nagyon fontos szerepük volt, hi-
szen ezekben ôrölték az életet adó 
kenyér alapanyagát, a gabonát, lisztté. 

Szándékosan elpusztították a mal-
mokat a harcoló felek

A vízimalmokat általában kisebb, ám 
sebes folyású folyók, patakok mellé 
építették. A zubogó víz hajtotta meg a 
nagy lapátkereket, amely egy áttétel 
útján megforgatta a gabonát ôrlô ma-
lomköveket. A nagy folyókon, folya-
mokon, mint például a Dunán, a Ti-
szán, a Murán, vagy a Dráván és a 
Maroson hajómalmok mûködtek.

Ezek a hajókra épített malmok nem 
voltak helyhez kötve, és oda tudtak 
úszni, ahol a legnagyobb szükség volt 
rájuk. A régmúlt századokban a har-
coló felek gyakran szándékosan el-
pusztították egymás malmait, így 
éheztetve ki az ellenséget.

kell malmot tartani, hogy másnak 
kárával ne legyen.”

A törvényt a földesurak számos alka-
lommal figyelmen kívül hagyták saját 
érdekeik miatt, és szomszédjaikkal 
mit sem törôdve elterelték, azaz a 
maguk malmára hajtották a folyóvizet. 
Ebbôl a korból ered tehát a „maga 
malmára hajtja a vizet” szólásunk, 
amit késôbb átvitt értelemben azokra 
a személyekre használtak, akik önzô 
módon, másokat megkárosítva csak a 
saját érdekeiket tartják szem elôtt.

Ennek ellentettjeként, az „egy ma-
lomban ôrölnek” kifejezéssel pedig 
azokat illették, akik egyetértésben 
vannak egymással, közös a sorsuk és a 
a helyzetük. Akik viszont „két malom-
ban ôrölnek”, homlokegyenest elbe-
szélnek egymás mellett.

Kapor, az elfeledett 
csodaszer

Markáns íze és illata miatt megosztja 
az embereket, pedig a kapor az egyik 
legsokoldalúbb gyógynövényünk. Lás-
suk, milyen elônyös tulajdonságai 
vannak, és hogyan tudjuk használni a 
konyhánkban.

A zellerfélék családjába tartozó kap-
rot még a Bibliában is megemlítették, 
az ókori népek pedig rendszeresen 
használták: a Földközi-tenger környé-
kén általánosan bevált gyógyszer volt 
a fejfájás és a gyomorpanaszok enyhí-
tésére. Feltételezések szerint innen, a 
Földközi-tenger mellôl, valamint Nyu-
gat-Ázsiából származik a növény, 
amely a középkortól kezdve hódította 
meg Európát is, és vált a magyar 
konyha egyik közkedvelt fûszernövé-
nyévé.

Kaporral az egészségünkért
A kapor a népi gyógyászat egyik ked-

venc gyógynövénye, amelynek szá-
mos pozitív hatását ismerjük. A belôle 
készült tea vízhajtóként is jól funk-
cionál, de használják felfúvódás, 
emésztési zavarok, hányinger, fog-
ínygyulladás, álmatlanság vagy éppen 
étvágytalanság ellen is. Antimikrobi-
ális hatása a fokhagymáéval vetekszik, 
éppen ezért akár sebgyógyításra is 
használható. Továbbá serkenti a tej-
képzôdést, és tumort megelôzô hatása 
is ismert.

A kapor A-, B- és E-vitaminokban 
gazdag, valamint rengeteg ásványi 
anyagot is tartalmaz, például kalciu-
mot, vasat, rezet, magnéziumot, cin-
ket, foszfort és különbözô folsavakat.
Konyhai felhasználása
A kapor nemcsak gyógynövényként, 

hanem fûszernövényként is igen sok-
oldalú. Egyik leggyakoribb felhaszná-
lási módja, hogy különféle uborkás 
ételeket fûszerezünk vele --- gondol-
junk csak a kovászos uborkára, amely-
nek elmaradhatatlan kísérôje. De 
ízvilága tökéletesen harmonizál még a 
gombával, burgonyával és tojásos éte-
lekkel is, a túróval pedig --- akár éde-
sen, akár sósan --- elválaszthatatlan 
párost alkotnak. Nagyon jó fûszere to-
vábbá a legtöbb halas fogásnak, mar-
káns aromája pedig a különbözô 
mártások ízeit is fokozza.

Már ôseink is tudták, melyek azok a 
gyógynövények, amelyek elôsegítik a 
nyugodt alvást, vagy ellenkezôleg, ser-
kentik a szervezetünket. Sokan elke-
rülik a szintetikus altatókat, és a 
gyógynövényekre bízzák édes álmu-
kat.

visszamegy a jachtjához, hogy átadja 
a pápának a fejfedôt.

A pápa és a sajtó álmélkodik, hogy 
Trump járni tud a vízen.

A világsajtót képviselô újságírók 
rögtön azon kezdik törni a fejüket, 
hogy a vezetô sajtóorgánumokban -– 
(az ABC-ben, CNN-en, NBC-ben, The 
Washington Post-ban és a The New 
York Times-ban), hogyan tálalják 
majd ezt a csodás eseményt a világ 
közvéleménye elé.

Másnap reggel a The New York Ti-
mes fôcímben kiáltja világgá:

„DONALD TRUMP NEM TUD ÚSZ-
NI!!”

* * *
Woody Allen idézetek:
--- A nagyapám amúgy igen jelenték-

telen ember volt. 
A temetésén a halottaskocsi ment 

leghátul.
--- Egy alapvetôen hülye családból 

származom. Az apám színbolond volt. 
Egy bankban dolgozott, de elkapták, 
ahogy A4-es papírokat lopott.

--- Osztrigát pedig nem eszem. Az én 
ételem legyen halott ---- ne beteg, ne 
sebesült --- halott!

--- Gyerekkoromban egyszer eltûn-
tem pár napra otthonról. A szüleim 
azonnal reagáltak, kiadták a szobám 
albérletbe.

--- Már hetedik éve, hogy anyósom 
átjön karácsonykor. Idén újítunk. Be-
engedjük.

--- Részt vettem egy gyorsolvasó-
tanfolyamon. A Háború és békét nem 
egészen 20 perc alatt olvastam el. Az 
oroszokról szól.

--- Szeretem ezt az aranyórát. Apám a 
halálos ágyán adta el nekem.

--- Az agyam a második legkedvesebb 
szervem.

---- A pénz jobb, mint a szegénység, 
már csak anyagi szempontból is.

--- Valószínûleg túl lassú vagyok. 
Nemrég elütött egy autó, amit két em-
ber tolt.

--- A fôiskolán a metafizika órán pus-
káztam: belenéztem a mellettem ülô 
fiú lelkébe.

--- Vajon miért mondja minden nô, 
hogy csapnivaló szeretô vagyok? 
Hogy tudnak ilyen végleges álláspont-
ra helyezkedni 3 perc alatt?

* * *
Szôke nô az Andrássy úton beugrik 

egy ott álló taxiba:
--- Az Andrássy útra, legyen szíves!
--- Már ott vagyunk hölgyem!
--- Hûûû! Ilyen gyorsan? Mennyivel 

tartozom?
--- Semmivel!
--- Hûûû, de olcsó!

* * *

Magyarországon, a hódoltsági hábo-
rúk idején, a 16. és a 17. században 
rengeteg malmot elpusztítottak a had-
járatra vonuló török, vagy éppen a 
Habsburg császári csapatok.

Olyan is elôfordult ezekben az idôk-
ben, hogy a hódoltsági területen élô 
magyarok a „pogány” törökkel össze-
fogva védték meg malmaikat, a vonu-
ló, fosztogató keresztény zsoldos ha-
dak ellenében.

Nem csak búzát, puskaport és 
papírt is ôröltek bennük

A malmok elpusztítása azonban már 
az ókorban, illetve a korai középkorban 
is bevett stratégia volt az ellenség 
meggyengítésére. Procopius 6. századi 
bizánci történetíró egy mûvébôl tud-
juk, hogy a gótok --- Vitiges királlyal az 
élükön --- ilyen módon éheztették ki a 
rómaiakat: Rómát ostromolva elterel-
ték a Tiberis vizét, ami a városi mal-
mokat hajtotta.

A malmot azonban nem csak a gabo-
na ôrlésére használták, az úgynevezett 

portörô malmokban puskaport ôröltek, 
a fûrészmalmokban pedig fát fûré-
szeltek. A malmok fontos szerepet ját-
szottak a papírkészítésben is, a ron-
gyot, majd késôbb a fát megôrölték, 
majd vízbe áztatták, és ebbôl a kásából 
állították elô a papírt.
„Jurisich úr elterelte vala az 

Gyöngyös patakot”
A 19. század, a gôzgépek kora elôtt 

sok ezer vízimalom mûködött Magyar-
országon. Ezért nem véletlen, hogy 
számos birtokper is indult akkor, ami-
kor egy malom mûködése sértette a 
szomszédok érdekeit. Az egyik ilyen 
híres eset a 16. század végérôl ismert, 
amikor Rákóczi Zsigmond, a nagyha-
talmú földbirtokos, erdélyi fejedelem 
elterelte a Bodrog vizét, hogy azt a 
saját malmára hajtsa.

Az önkényes vízelterelés miatt Ho-
monnayné Dóczi Fruzsina malma 
szárazon maradt, aki viszont nem 
hagyta annyiban ezt a fajta hatalmas-
kodást. Az ehhez hasonló vízelvezeté-
sek nem mentek ritkaságszámba a 
korabeli Magyarországon.

Így például egy másik, ugyancsak a 
16. századból származó panaszlevélben 
az áll, hogy „Jurisich úr elterelte vala 
az Gyöngyös patakot”, ami miatt a 
szombathelyiek 12 malma leállt.
Törvényi tiltás ellenére is a maguk 

malmára hajtották a vizet
A malmok használatát a királyi kan-

cellária megpróbálta központilag is 
szabályozni. Egy 1568-as feljegyzés ki 
is emeli azt a törvényi rendelkezést, 
amely szerint: „Minden embernek úgy 



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
Apukák világa 2.
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 HungarIQ - Minden, 

ami magyar (2011)
Cakó Ferenc, Bagó Ákos, 

Márka Üdítô, Arteriograf
Minden, ami magyar… - a 

szív és az ész mûsora. Egy-
kori és mai magyar géniu-
szok és világhírû találmá-
nyaik.A mai adásban Cakó 
Ferenc
 09:20 Világ
09:45 Summa
10:05 Református magazin
10:30 Mai hitvallások
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Lángok (1940)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Jávor Pál (Mát-

rai Péter), Mezey Mária 
(Barbara), Kiss Ferenc (Bo-
gáti Gábor), Hidvéghy Va-
léria (Bogáti Éva), Makláry 
Zoltán Barbara nem szere-
lembôl lett Bogáti Gábor 
bankigazgató felesége. A 
boldogtalan asszony egy er-
dei vihar közepette ismer-
kedik meg Péterrel, a vi-
lághírû zongoramûvésszel, 
s fellángolásukból szenve-
délyes kapcsolat lesz. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Dusnok Bács-Kiskun me-

gyében, a Duna közelében 
fekvô községben jártunk.  
Énekkarban, tánccsoport-
ban, zenekarban lépnek fel, 
és nyújtanak feledhetetlen 
élményt a nézôközönségnek.  
A mûsorban a következô 
ételek elkészítését mutatjuk 
meg: Paprikás rétes és 
masznica
 14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy! 
15:05 Roma Magazin 
15:35 Domovina 
16:05 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata  
A sarki Urál az orosz sark-
vidékre magyarok koráb-
ban csak akkor kerültek, ha 
vitték ôket. 
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2012)

Fertôtáj - Tavasz a tónál
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

  Budapest dalban
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül   Ki áll egy 

sikeres nô mögött?
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:20 Tengerek világa 

(2010)  Ciprus Limassol, 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Lángok (1940)

  Magyar játékfilm
03:40 Nyitott stúdió (1995)   

Túloldalon - Huzella Péter
04:05 Hogy volt?!

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

2017. június 8. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Június 12. hétfô Június 13. kedd Június 14.  szerda

Június 15.  csütörtök

Június 16. péntek Június 17.  szombat Június 18.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2012)
Fertôtáj - Tavasz a tónál
07:40 Ridikül   Ki áll egy 

sikeres nô mögött?
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Térkép
09:30 Magyar gazda 
09:55 Evangélikus riportok
10:25 Metodista ifjúsági 

mûsor
10:30 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Ortodox ifjúsági 

mûsor
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 A gyáva (1971)
Magyar tévéfilm  A Sar-

kadi Imre kisregényébôl 
készült tévéfilm hôsnôje 
gyáva a mindennapi élet 
kötelességeinek, harcainak, 
küzdelmeinek elfogadására. 
Vágyait, terveit feladva cél-
talanul lebeg fényûzô kör-
nyezetében, a híres mûvész-
férj gyûlölt társaságában. 
Akaraterejébôl csupán ér-
telmetlen hôsködésre telik. 
Még a tartalmas, boldog 
élet reményét felcsillantó, 
ôszintének és mélynek 
érzett szerelem vállalására 
is képtelen.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Minden tudás 
13:40 Szerelmes földrajz
Ökrös Mariann közmûve-

lôdési menedzser, a Magyar 
Ízek Alapítvány elnökségi 
tagja, a Feszty-körkép Ala-
pítvány elnökeként  keres-
sük fel. 
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm 
Német nyelvû  magazin
16:05 Útravaló 
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012)

Muravidék - Hetéstôl Ôr-
ségig „Hazajáró” soha véget 
nem érô útját. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 A L´art pour l´art 

társulat új mûsora (2011)
Julius Caesar és a többiek...
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
Szív szerinti rokonok
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Tengerek világa 

(2010) Francia Riviéra talán 
leghíresebb városkájába, 
Cannes-ba és St. Tropez-be 
is ellátogatunk.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 A gyáva (1971)

Magyar tévéfilm  (ff.)
03:45 Nyitott stúdió (1993)   

Angelitosz
04:05 A L´art pour l´art 

társulat új mûsora (2011)
  05:00 Híradó
  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
07:05 Hazajáró (2012) 
Kis-Kárpátok - A nyugati 

gyepû ôre
07:35 Ridikül
Várkapitánynôk
 08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Magyar Krónika
09:30 Médiaklikk 
09:55 Útravaló
10:10 Az én ’56-om (2016)
Kopeczky Lajos
10:15 A sokszínû vallás
10:30 Luther reformációja 
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Nem válok el! (1991)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Bessenyei Em-

ma, Bodrogi Gyula, Dózsa 
László, Gellért Éva, Gyürki 
István, Héring Tamás, Ko-
vács Nóra, Margitai Ági, 
Rátóti Zoltán, Rudolf Teréz, 
Tábori Nóra Szônyi Lóránd 
író szerelmes a feleségébe 
és - jóllehet egy éve az asz-
szony elhagyta - nem haj-
landó elválni tôle. A feleség 
persze válni szeretne az 
éhenkórász írótól, mert a 
gazdag földbirtokos meg-
kérte a kezét...
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om (2016) 
Baranyi László
13:50 Az én ’56-om (2016) 
Kaczander Károly
14:05 Magyar Krónika 
14:40 Család és otthon
15:00 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

15:35 Alpok-Duna-Adria
16:05 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007) Expodíció Budapesti 
építészhallgatók csavargása 
Japánban
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012)
Gömör-Tornai-karszt I. - 

Alsó-hegytôl Felsô-hegyig
19:00 Kívánságkosár - válo-

gatás
20:00 Szenes Iván emlék-

koncert 2016
 21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!

  22:35 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Tengerek világa 

(2010) Kanári-szigetek  2.   
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Nem válok el! (1991) 
Magyar tévéjáték
  03:35 P’amende
Igazgyöngy
04:05 Szenes Iván koncert      

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2012)
Gömör-Tornai-karszt I. - 

Alsó-hegytôl Felsô-hegyig
07:35 Ridikül
Munka , kaland, utazás
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
09:30 Élô egyház
09:50 Isten kezében
10:20 Katolikus krónika
10:50 Angol nyelvû hírek
11:10 Viszontlátásra, drága 

(1977) Magyar tévéjáték
Szereplôk: Bánsági Ildikó 

(Nela), Csákányi László 
(Nagyapus), Jordán Tamás 
(Nikolaj), Dimulász Miklós 
(Smigruckiné fia), Dunai 
Tamás (Maklakov), Fried 
Péter (Heinrich) Az I. 
világháborúban az oroszok 
megszállják Lengyelorszá-
got, és az egyik kozák tiszt 
beszállásolja magát Nela és 
nagyapja házába. Nela és 
Nikolaj egymásba szeret-
nek, de a kozák tiszt csapata 
hamarosan visszavonul. A 
hadiszerencse forgandó, 
Nelát megerôszakolják, az-
tán Heinrich a lengyel tiszt 
után jön Trén ôrmester, 
aztán egy tüzértiszt. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:40 Esély
15:05 Életkerék 
15:35 Öt kontinens
16:05 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
Amazonas a világ második 
legnagyobb folyója
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012)
Gömör-tornai-karszt 2. - A 

Bódva-völgytôl Szádelôig
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:35 Ridikül   Itt a nyár! 

Kérem kapcsoljon ki!
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Magyarok Latin-

Amerikában (2014)  Peru - 
Egy lépséssel Isten háta 
mögött
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 

(2014)
02:20 Viszontlátásra, drága   
 Nela és Nikolaj egymásba 

szeretnek, de a kozák tiszt 
csapata hamarosan vissza-
vonul. A hadiszerencse 
forgandó, Nelát megerôsza-
kolják, aztán Heinrich a 
lengyel tiszt után jön Trén 
ôrmester, aztán egy tüzér-
tiszt. A háború végén Nela 
elgondolkodik, mi az oka, 
hogy minden tönkrement, 
hogy meghiúsultak fiatalko-
ri ábrándjai, hogy nem a 
férfiak önzése-e a háború.
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:40 Kulturális Híradó
07:10 Hazajáró (2012)
Gömör-tornai-karszt 2. - A 

Bódva-völgytôl Szádelôig
07:40 Nótahangverseny 

(1997)  Gyulán A Magyar 
Televízió által 1997-ben ké-
szített nótahangverseny mai 
adásában Simó Kati, Mik-
lóssy József, Lovass Lajos 
és Farkas Rozika népszerû 
nótákat énekel a Vi-harsa-
rok zenekar kíséretében.
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek 
09:05 Unió28
09:25 Itthon vagy!
09:50 Szerelmes földrajz
Ökrös Mariann közmûvelô-

dési menedzser, mentorom 
és barátom, Ozsváth Sándor 
mûvelôdéstörténész lesz.”
10:20 Rúzs és selyem
10:50 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Helyet az öregeknek 

(ff.)  Polgár úr egyszerû, 
vidéki papírkereskedô, aki-
nek fiai „sokra vitték”, Pes-
ten egy nagyüzemet vezet-
nek. Ezért aztán nagy lábon 
élnek, mulatoznak és nagy-
zolnak. Viktor például egy 
bárónôt szeretne feleségül 
venni. Ráveszi apját, ô is 
jöjjön fel Pestre. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Záborszky Kálmán 

karmester, intézményvezetô
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
14:45 Hangvilla   Orfeusz a 

csembalónál (Purcell) 
15:20 Hogy volt?!

Budapest dalban
16:20 „Tisztelettel adózva a 

magyar nemzetnek…” 
1939 szeptemberében meg-

nyílt Magyarország határa.   
17:20 Család-barát 
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2016)

  Kôszegszerdahely
20:00 Mindenbôl egy van 

(2011)  1.Ne a gyerek elôtt!,   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35Magyarország szépe 

2017 - A királynôk útja.
22:05 A Bagi Nacsa Show

  23:00 Tóth János (2017)
  9. rész Activity
23:30 Opera Café

 00:05 Evangélium
  00:30     HungarIQ - Minden, 
ami magyar
00:55 Himnusz

  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:30 Gasztroangyal 
Nagypeterdi lakodalom
02:25 MÁRKUS LÁSZLÓ 90

Meztelen diplomata (1963)  
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
 04:05 Mindenbôl egy van 

(2011)  1.Negyerekelôtt!, 2. 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Nagypeterdi lakodalom
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Minden tudás 
09:20 Profit7
09:45 Kárpát expressz 
10:10 Noé barátai
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Marika (1937) 
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Jávor Pál 
(Orbán Sándor, író), Szepes 
Lia (Marika), Perczel Zita 
(Ella), Juhász József (Ka-
rády), Beöthy Lidia (Ella 
barátnôje)Orbán Sándor író 
Ellával, a színésznôvel él 
rossz házasságban, aki a 
városba jár flörtölni, mert 
unatkozik a birtokon. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl hétre
13:55 Az én ’56-om (2016)
Baranyi László
14:05 Az én ’56-om (2016)
Kaczander Károly
14:25 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:55 Rúzs és selyem 
15:25 Önök kérték 
16:25 „Bármi legyen, gaz-

dagít” (2016)  Film a sze-
retetrôl, a mese erejérôl.     
17:25 Család-barát 
18:55 Öt kontinens
19:30 Magyarország szépe 

2017  A világ egyik legní-
vósabb szépségversenyének 
látványos és izgalmas élô 
hazai döntôje. 
21:45 Pátkai püspök - 

Irsától Londonig (2014)
Magyar dokumentumfilm   
Pátkai Róbert, a jó pásztor,   

22:45 On the Spot (2014)
Diktátorok gyermekei - 

Uganda-Idi Amin
 23:50 Hangvilla Az egyik 

legnépszerûbb opera – tele 
dúdolható operaslágerekkel  
00:25 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 SZÖRÉNYIÉVA 100 
  Jelmezbál (1942) Szereplôk: 
Ajtay Andor Szörényi Éva, 
Greguss Zoltán, Turay Ida 
Pataky Miklós Agáth doktor 
és felesége életét megzavar-
ja Széky festômûvész ráme-
nôs viselkedése, aki Agáth-
né visszautasítása ellenére 
fölkeresi az asszonyt, férje 
távollétében.
02:55 Magyarország szépe 

2017 látványos és izgalmas 
élô hazai döntôje.  A show mû-
sorvezetôi Tatár Csilla és 
Harsányi Levente lesznek.
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

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

Ôrségig
07:35 Ridikül
Szív szerinti rokonok
08:30 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Nagyok 
09:30 Esély
09:55 Kék bolygó
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:45 Önkéntesek 
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Mindenki gyanús 

(1961)  Magyar tévéjáték  
Szereplôk: Andresz Vilmos, 
Benkô Gyula, Egri László 
Gobbi Hilda (Csincsákné), 
Harkányi Ödön, Horváth 
Jenô (Igazgató), Kiss Manyi 
(Emma), Tordy Géza (Kun 
Laci), Törôcsik Mari (Enci), 
Zenthe Ferenc (Nyomozó)
Prémium fizetés napjára a 

vállalati pénztárból eltûnik 
a pénz. Ki a tettes? Azt csak 
a brilliáns szereposztású 
vígjáték végén tudjuk meg,  
de addig a vállalat belsô 
életének számos kulisszatit-
ka, fonáksága derül ki. A 
nyomozás vezetôje: Zenthe 
Ferenc
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Magyar gazda 
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz
15:00 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata    
Onyega, Kizsi
16:25 Szenes Iván írta 

(2014)
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2012)
Kis-Kárpátok - A nyugati 

gyepû ôre
19:00 Kívánságkosár - válo-

gatás
19:30 Magyarország, sze-

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

(2010) Kanári-szigetek - 1. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Mindenki gyanús 

(1961) Magyar tévéjáték   
Tordy Géza (Kun Laci), 
Törôcsik Mari (Enci), 
Zenthe Ferenc (Nyomozó)
Prémium fizetés napjára a 

vállalati pénztárból eltûnik 
a pénz. Ki a tettes? Azt csak 
a brilliáns szereposztású 
vígjáték végén tudjuk meg,  
de addig a vállalat belsô 
életének számos kulissza-
titka, fonáksága derül ki. 
03:25 Magyarország, sze-

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

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 
háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-
dultak hozzám terracotta és betoncserepû 
háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 
háztetôrôl magas víznyomással a mohát 
eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 
a víztilalom rám nem vonatkozik! A 
tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 
Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-
repeket, mind kicserélem vagy lera-
gasztom. A terracotta cserepet leglazú-
rozom vagy a mohanövést gátló vegy-
szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 
szükség esetén az ön által választott 
színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 
tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-
mény körül is a pléh rozsdás és már fo-
lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 
okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 
nyugtát adok a bíztosító részére. 
Amennyiben garázs, verenda, carport 
vagy ehhez hasonló épületen tetô-
problémája van, hullámvas, decking stb. 
szükség esetén megjavítom, kicserélem, 
átfestem. Használok Zincalum Colorbond 
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 
anyaggal is. Szükség esetén darab víz-
csatornát is kicserélek. Csatorna kita-
karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 
berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-
lémája van, bizalommal forduljon János-
hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 
hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 
80 km-es körzetében és Geelongban is, 
vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 
vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-
lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 
telefonszámát és visszahívom.

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

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban

Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899

E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

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

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

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

hazai konzervek, akác méz, stb, stb

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

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

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

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

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


