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1LQFV YHV]WHJHWQL YDOÛ LG D] (X
UÛSËWÒULQWPLJUËFLÛVYËOVËJPHJRO
GËVËEDQ D EUãVV]HOL WHKHWHWOHQVÒJ
YHV]ÒO\EH VRGRUMD D] HPEHUHNHW q
MHOHQWHWWHNL6]LMMiUWy3pWHUD]XQLÛV
NãOãJ\PLQLV]WHUHNMáOLXVLWDQËFV
NR]ËVDXWËQ
$ NãOãJ\PLQLV]WHU V]HULQW D] (XUÛ
SDL 8QLÛQDN /ÖELD SDUWMDLQËO NHOOHQH
IHOWDUWÛ]WDWQLDDEHYËQGRUOÛNDW
%UãVV]HOL VDMWÛÒUWHNH]OHWÒQ D NãO
JD]GDVËJL ÒV NãOãJ\PLQLV]WHU áJ\
IRJDOPD]RWW KRJ\ D KDWÒNRQ\ XQLÛV
FVHOHNYÒVKLËQ\D xD]RNDWLVYHV]ÒO\EH
VRGRUMD DNLN QDS PLQW QDS OÒOHN
YHV]WUHV]ËOOQDND)ÝOGNÝ]LWHQJHUHQ
ÒV D]RNDW LV DNLN SHGLJ LWW ÒOQHN
(XUÛSËEDQ ÒV QHP DNDUQDN áMDEE
WHUURUYHV]ÒO\WDQ\DNXNEDNDSQLy
/HV]ÝJH]WH KD D] (XUÛSDL 8QLÛ
YÒJUH áJ\ GÝQW KRJ\ PLVV]LÛW LQGÖW
/ÖELDGÒOLKDWËUËQDNYÒGHOPHYDJ\D
OÖELDLSDUWLUVÒJPHJHUVÖWÒVHÒUGH
NÒEHQDNNRUDNRUPËQ\NÒV]D]RQQDO
WËUJ\DOËVRNDWNH]GHQLDPDJ\DUKR]
]ËMËUXOËVUÛO(EEHQDNÒUGÒVEHQD]R
QRVDYLVHJUËGLRUV]ËJRNËOOËVSRQWMDq
PRQGWD
0LDWHQQLYDOÛ
$WHQJHULáWYRQDODNRQPHQHNãO
NHW ÒV D] HXUÛSDL HPEHUHNHW LV YH
V]ÒO\EH VRGRUMD D KDWÒNRQ\ XQLÛV
FVHOHNYÒVKLËQ\D
 $ OÖELDL SDUWL UVÒJHW PHJ NHOO
HUVÖWHQL
 2ODV]RUV]ËJ HOÒUWH NDSDFLWËVD ÒV
WãUHOPHOHJYÒJÒWÒVDWHUURUIHQ\HJH
WHWWVÒJLVQÝYHNV]LN
 $NÝWHOH] XQLÛV NYÛWDUHQGV]HUW
HO NHOO WÝUÝOQL ÒV V]ÒW NHOO YHUQL D]
HPEHUFVHPSÒV]KËOÛ]DWRNDW
6]LMMËUWÛ 3ÒWHU DUUÛO V]ËPROW EH
KRJ\ NRQ]HUYDWÖY EHFVOÒVHN V]HULQW
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WÒVVHO IRJODONR]Û QHP NRUPËQ\]DWL
V]HUYH]HWHN 1*2N  VHJÖWVÒJÒW LV
xIHOIHGH]QLYÒOLNy

$]DPHULNDLNOJ\
PLQLV]WpULXPEDQ
6]LMMËUWÛ 3ÒWHU MáOLXV ÒQ D] ,V]
OËP ®OODP QHYâ WHUURUV]HUYH]HW ÒV
ËOWDOËEDQ D WHUURUL]PXV HOOHQ Nã]G
JOREËOLV NRDOÖFLÛ NãOãJ\PLQLV]WHUL
WDQËFVNR]ËVËQYHWWUÒV]WD]DPHULNDL
NãOãJ\PLQLV]WÒULXPEDQDKROMDYDVOD
WRWWHUMHV]WHWWHO0DJ\DURUV]ËJLUDNL
MHOHQOÒWÒQHN QÝYHOÒVÒUH (]]HO NDS
FVRODWEDQD]WPRQGWD xUHQGNÖYãOLNL
KÖYËVRNNDO QÒ]ãQN V]HPEH D WHUURU
IHQ\HJHWHWWVÒJ PLQGHQ NRUËEELQËO
NRPRO\DEEKLV]HQD],V]OËP®OODPD]
HJÒV] FLYLOL]ËOW YLOËJRW IHQ\HJH
WL'RQDOG 7UXPSQDN LJD]D YDQ DPL
NRU D]W PRQGMD KRJ\ D] HGGLJLQÒO
MÛYDO WÝEE HUIHV]ÖWÒVUH YDQ V]ãNVÒJ
DKKR]KRJ\H]DNã]GHOHPVLNHUHVHEE
OHJ\HQy
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$] áMDEE SËUKX]DPRW D PHQHNãOW
YËOVËJJDOqPLPËVVDO"qNDSFVRODWEDQ
YRQWD 6]LMMËUWÛ DNL V]HULQW 0DJ\DU
RUV]ËJQDN VRN WËPDGËVW NHOOHWW HO
V]HQYHGQLH D] xLOOHJËOLV PLJUËFLÛy
PLDWWH]ÒUWPHJÒUWMãND]86$DJJR
GDOPDLW GH xH WHNLQWHWEHQ QHP YHU
VHQ\H]KHWãQND](J\HVãOW®OODPRNáM
HOQÝNÒYHOyqQHYHWWHWWHPHJDPDJ\DU
YHQGÒJHNHWDNãOãJ\PLQLV]WHU
$PDJ\DUNRUPËQ\ËOOËVSRQWMDV]H
ULQWD]HUVQHP]HWËOODPRN(XUÛSËMD
WHV]L HUVVÒ D] (XUÛSDL 8QLÛW q V]Ý
JH]WH OH 6]LMMËUWÛ 3ÒWHU :DVKLQJWRQ
EDQ
0DJ\DURUV]ËJ ÝUÝPPHO ãGYÝ]ÝOWH
'RQDOG7UXPSDPHULNDLHOQÝNNÝOFVÝ
QÝVWLV]WHOHWHQDODSXOÛEHQHPDYDWNR
]ËVL SROLWLNËMËW q KDQJVáO\R]WD 6]LM
MËUWÛDZDVKLQJWRQLNRQ]HUYDWÖY+HUL
WDJH$ODSÖWYËQ\QËOMáOLXVÒQWDUWRWW
EHV]ÒGÒEHQ
$PDJ\DUGLSORPËFLDYH]HWMÒW-D\
&DUDIDQR D] LQWÒ]HW LJD]JDWÛMD D
NHOHWqNÝ]ÒSqHXUÛSDL WÒUVÒJ áM SROLWL
NXVQHP]HGÒNÒQHN MHOHV NÒSYLVHOMH
NÒQWPXWDWWDEHx(]DQHP]HGÒNYH
]HWWH .HOHW.Ý]ÒS(XUÛSËW D V]DEDG
VËJED KDWDORPUD NHUãOÒVH D V]DEDG
VËJHUHMÒQHNEL]RQ\ÖWÒNDyqIRJDOPD
]RWW&DUDIDQR
6]LMMËUWÛ 3ÒWHU D] (XUÛSD HOWW ËOOÛ
áMNLKÖYËVRNUÛOÒVDPDJ\DUqDPHULNDL
NDSFVRODWRN áM NRUV]DNËUÛO WDUWRWW
HODGËVËEDQ UÒV]OHWHVHQ V]ÛOW D] (X
UÛSDL 8QLÛ KHO\]HWÒUO ÒV D PDJ\DU
SROLWLNËUÛONÒUGÒVHNUHYËODV]ROYDSH
GLJ NLWÒUW D NRUËEEL DPHULNDL NRU
PËQ\]DWEHDYDWNR]ËVLNÖVÒUOHWHLUHÒV
D PDJ\DU NRUPËQ\ PLJUËQVSROLWLNË
MËUDLV
(XUÛSËUÛO V]ÛOYD D PLQLV]WHU KDQJ
VáO\R]WD D] XQLÛ ÝW QDJ\ WÝUWÒQHOPL
NLKÖYËVVDO QÒ] V]HPEH D WHUURUIH
Q\HJHWÒVVHODPLJUËFLÛVSUREOÒPËYDO
D]XNUDMQDLKËERUáYDOD]HQHUJLDEL]
WRQVËJLNÒUGÒVHNNHOÒVD%UH[LWWHOD]
(J\HVãOW .LUËO\VËJ XQLÛEÛO WÝUWÒQ
NLOÒSÒVÒYHO
$ NÒUGÒV KRJ\ PRVW PHUUH KDODG
MXQNWRYËEEyqIRJDOPD]RWW+R]]ËWHW
WH q DEEDQ YDODPHQQ\L XQLÛV WDJRU
V]ËJ HJ\HWÒUW KRJ\ HUV (XUÛSËUD
YDQ V]ãNVÒJ D YLWD DUUÛO V]ÛO H]
KRJ\DQYDOÛVÖWKDWÛPHJ
/HV]ÝJH]WH D PDJ\DU NRUPËQ\ ËO
OËVSRQWMD V]HULQW D] HUV QHP]HWËOOD
PRN(XUÛSËMDWHV]LHUVVÒD](XUÛSDL
8QLÛW
$] 2URV]RUV]ËJKR] Iâ]G XQLÛV
PDJ\DU ÒV DPHULNDL NDSFVRODWRNDW
6]LMMËUWÛ3ÒWHUV]HULQWUDFLRQËOLVYLWË
QDN NHOOHQH MHOOHPH]QLH 0DJ\DURU
V]ËJQDNHOVGOHJHVÒUGHNHDMHOHQOHJL

QÒO NLHJ\HQVáO\R]RWWDEE DPHULNDLq
RURV] YLV]RQ\ q V]ÝJH]WH OH +DQJVá
O\R]WD x$ WÝUWÒQHOHP DUUD WDQÖW
EHQQãQNHWKRJ\EËUPLNRUNRQIOLNWXV
DODNXOWNLD.HOHWÒVD1\XJDWNÝ]ÝWW
.]ÒS(XUÛSDSÛUXOMËUWy
$PLQLV]WHUNLHPHOWHx$PLNRUV]XU
NROXQNDQQDNKRJ\D]DPHULNDLHOQÝN
NÒSHV OHJ\HQ D MHOHQOHJLQÒO MREE
YLV]RQ\W NLDODNÖWDQL 2URV]RUV]ËJJDO
DNNRU H]W QHP D]ÒUW WHVV]ãN PHUW
RURV]EDUËWRN YDJ\ $PHULNDEDUËWRN
YROQËQNKDQHPPHUWHJÒV]HJ\V]HUâ
HQ PDJ\DUEDUËWRN YDJ\XQN D PD
J\DURNEL]WRQVËJËWNHOOPHJÛYQXQNy
$] HQHUJLDEL]WRQVËJRW ÒULQWYH HO
PRQGWD 0DJ\DURUV]ËJ LV V]ÖYHVHQ
GLYHU]LILNËOQËHQHUJLDIRUUËVDLWYËVË
UROQD DPHULNDL FVHSSIRO\ÛVÖWRWW JË]W
/1* FVDNKRJ\HJ\HGãO/HQJ\HORU
V]ËJEDQYDQHUUHIRJDGÛNÒSHVLQIUD
VWUXNWáUD 0HJMHJ\H]WH D] RURV]
*D]SURPWÛO (XUÛSD WDYDO\ PLQGHQ
NRUËEELQËOWÝEEJË]WYËVËUROWSÒOGËXO
1ÒPHWRUV]ËJ LV PLQGHQ NRUËEELQËO
QDJ\REEJË]V]ËOOÖWËVLPHJËOODSRGËVR
NDWNÝWÝWW0RV]NYËYDO6]LMMËUWÛ3ÒWHU
XWDOW DUUD DPLNRU D] LGÒQ WDYDVV]DO
UÒV]W YHWW D V]HQWSÒWHUYËUL QHP]HW
NÝ]LJD]GDVËJLIÛUXPRQDUÒV]WYHYN
NÝ]ÝWWWÝEEHQEHV]ÒOWHNQÒPHWãOPLQW
RURV]XO
(OIRJDGKDWDWODQQDN QHYH]WH D PL
QLV]WHUD]WKRJ\KDHJ\RUV]ËJQDJ\
ÒVJD]GDJDNNRUxV]XSHUKVQHNyPL
QVÖWLNDPHQQ\LEHQWËUJ\DO2URV]RU
V]ËJJDO NLFVLQ\ ÒV J\ÝQJÒEE JD]GD
VËJáRUV]ËJRNDWYLV]RQWPHJEÒO\HJ]LN
D 0RV]NYËYDO IRO\WDWRWW WËUJ\DOËVDL
PLDWW x(]W PL VRKD QHP IRJMXN HOIR
JDGQLyqIRJDOPD]RWW6]LMMËUWÛ3ÒWHU
(XUÛSDHJ\LNQDJ\SUREOÒPËMDNÒQW
HPOÖWYH D PLJUËFLÛV KXOOËPUÛO HO
PRQGWD (XUÛSD WÒYHGHWW D PLJUËQV
SUREOÒPD NH]HOÒVÒEHQ .LIHMWHWWH
0DJ\DURUV]ËJVRKDQHPD]WËOOÖWRWWD
KRJ\ D] LOOHJËOLV EHYËQGRUOÛN WHUUR
ULVWËN GH ËOOËVSRQWMD V]HULQW D QDJ\
PLJUËQVËUDGDWWDO PHJYDQ D] HVÒO\
DUUD KRJ\ D PLJUËQVRN NÝ]Ò IÒUN]
YH WHUURUFVRSRUWRN WDJMDL LV EHMXV
VDQDN(XUÛSËED$](XUÛSDL8QLÛQDN
D PLJUËQVNÒUGÒVEHQ LV UDFLRQËOLV
YLWËUD YDQ V]ãNVÒJH q IRJDOPD]RWW D
PLQLV]WHU
$ PDJ\DUqDPHULNDL YLV]RQ\W LOOHW
HQNLHPHOWH0DJ\DURUV]ËJÝUÝPPHO
IRJDGWD D] DPHULNDL HOQÝN YÒOHPÒ
Q\ÒW PLV]HULQW xD NÒWROGDOá NDSFVR
ODWRNQDN D NÝOFVÝQÝV WLV]WHOHWHQ NHOO
DODSXOQLXN ÒV QHP HJ\PËV OHFNÒ]WH
WÒVÒQy
.ÒUGÒVUH YËODV]ROYD D NRUËEEL EH
DYDWNR]ËVLNÖVÒUOHWUHSÒOGDNÒQWHPOÖ
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WHWWHKRJ\DPLNRUD]HO]D%DUDFN
2EDPDLUËQ\ÖWRWWDDPHULNDLNRUPËQ\
]DW LGHMÒQ D NãOãJ\PLQLV]WHU KHO\HW
WHVÒQÒOWHWWOËWRJDWËVW:DVKLQJWRQEDQ
HOÒWHWWHNHJ\OLVWËWPRQGYËQDSROL
WLNDL YLV]RQ\ MDYÖWËVËUD FVDNLV DNNRU
YDQ HVÒO\ KD D] RWW V]HUHSO HOYËUË
VRNQDN D PDJ\DU NRUPËQ\ HOHJHW
WHV] $ OLVWËQ SHGLJ D WÝEEL NÝ]ÝWW D]
DONRWPËQ\ËWDODNÖWËVDYDJ\D]HJ\KË
]DNDW V]DEËO\R]Û WÝUYÒQ\HN PHJYËO
WR]WDWËVDLVV]HUHSHOW

:DVKLQJWRQLPDJ\DU
QDJ\N|YHWVpJ
$ NãOJD]GDVËJL ÒV NãOãJ\PLQLV]WHU
IHODYDWWD MáOLXV ÒQ D ZDVKLQJWRQL
PDJ\DU QDJ\NÝYHWVÒJ áM ÒSãOHWÒW
6]LMMËUWÛ 3ÒWHU EHV]ÒGÒEHQ HJ\HEHN
NÝ]ÝWW D]W KDQJVáO\R]WD KRJ\ 0D
J\DURUV]ËJNÝ]ÝVVLNHUWÝUWÒQHWHWDNDU
D](J\HVãOW®OODPRNNDO
$ 6]HPHUNpQ\L 5pND QDJ\NÝYHWL
NÝV]ÝQWMH XWËQ PRQGRWW ãQQHSL EH
V]ÒGÒEHQ 6]LMMËUWÛ 3ÒWHU NLIHMH]WH
DEEÒOL UHPÒQ\ÒW KRJ\ D] áM QDJ\NÝ
YHWVÒJLÒSãOHWPHJQ\LWËVDáMNH]GHWHW
MHOHQWDPDJ\DUqDPHULNDLYLV]RQ\EDQ
LV(QQHNDODSMDDNÝ]ÝVÒUWÒNUHQGÒV
DNÝ]ÝVÒUGHNHNxDNÝOFVÝQÝVWLV]WHOHW
ÒV D WÝUWÒQHOPL EDUËWVËJ DODSMËQ NÒ
V]HQËOOXQND]áMUDNH]GÒVUHDNÒWROGD
OáNDSFVRODWDLQNEDQy qHPHOWHNL
(POÒNH]WHWHWW QHP PHVV]H RQQDQ
V]LQWÒQYDODPLáMNH]GGÝWWHODPHO\
PÒO\YËOWR]ËVRNDWHUHGPÒQ\H](]]HO
DUUDXWDOWKRJ\DQDJ\NÝYHWVÒJLSDOR
WËKR]NÝ]HOYDQD)HKÒU+Ë]D]DPH
ULNDLHOQÝNKLYDWDODÒVUH]LGHQFLËMD
x$] áM ZDVKLQJWRQL YËOWR]ËVRNQDN
PL QDJ\RQ ÝUãOãQNy q MHOHQWHWWH NL D
NãOãJ\PLQLV]WHU+DQJVáO\R]WDKRJ\
0DJ\DURUV]ËJYËUDNR]ËVVDOWHNLQWD]
áM WÖSXVá PDJ\DUqDPHULNDL HJ\ãWW
PâNÝGÒV HOÒ ÒV NLMHOHQWHWWH QHP
WáO]ËV D]W ËOOÖWDQL KRJ\ áM YLOËJUHQG
YDQ NLDODNXOÛEDQ ÒV H] ÖJ\ YDQ PÒJ
DNNRULVKDH]WQHPÝYH]LHJ\HWÒUWÒV
x®P KD YLVV]DWHNLQWãQN D WÝUWÒQH
OHPUH QHP YROW RO\DQ YDOÛGL QDJ\
YËOWR]ËV DPHO\HW HJ\HWÒUWÒV YH]HWW
YROQDDNH]GHWHNNRUy qPRQGWD
0DJ\DU µOHW PHJMHJ\]ÒV 0LNRU
OHV]PËUKHO\UHËOOÖWYDDINRQ]XOËWXV
6\GQH\EHQ"

Ä0DJ\DURUV]iJV]XUNRO
7UXPSVLNHUHVHOQ|NVpJppUW´

6]LMMËUWÛ PHJËOODSÖWËVD V]HULQW HQ
QHN D NLDODNXOÛ áM YLOËJUHQGQHN D]
HJ\LNOHJIEEMHOOHP]MHD](J\HVãOW
®OODPRN HGGLJLQÒO KD]DILDVDEE JD]
GDVËJSROLWLNËMD KR]]ËWÒYH KRJ\ 0D
J\DURUV]ËJV]LQWÒQHUWHOMHVSDWULÛWD
SROLWLNËWSUÛEËOPHJYDOÛVÖWDQL
$PDJ\DUPLQLV]WHUNLIHMWHWWHQDJ\
ILJ\HOHPPHO NÝYHWLN D] DPHULNDL
IHMOHPÒQ\HNHW 'RQDOG 7UXPS HOQÝN
GÝQWÒVHLW 0DJ\DURUV]ËJ V]XUNRO
D]ÒUW KRJ\ D] HOQÝN VLNHUHV OHJ\HQ
$PHULNËWEL]WRQVËJRVVËÒVQDJ\V]HUâ
KHOO\Ò WHJ\H KLV]HQ H]]HO EL]WRQVË
JRVDEEÒVQDJ\V]HUâEEOHV]D]HJÒV]
YLOËJLVqIRJDOPD]RWW
5HQGNÖYãOL NLKÖYËVRNNDO QÒ]ãQN
V]HPEH D WHUURUIHQ\HJHWHWWVÒJ PLQ
GHQNRUËEELQËONRPRO\DEE
)RO\WDWËVDROGDORQ

2. oldal
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FOKOZÓDIK A DRÁMAI
FESZÜLTSÉG

Azt mondja Síklaki István szociálpszichológus a minap a 168 Óra címû
balliberális hecclapban, hogy propagandával, manipulációval bármilyen
hitet bele lehet sulykolni valakibe egészen addig a pontig, amíg bekövetkezik
az összeomlás és/vagy a hatalomba
vetett bizalom megrendül.
Sajnos nem hozza fel tökéletes illusztrációként a Gyurcsány-kormány 2006os példáját, ezért mi most megtesszük
helyette. Mert olyan kifejlett formában nem lehetett sehol sem megcsodálni a tömeghipnózissal felérô aljas
politikai manipulációt, mint amikor a
mi drága Ferencünk „visszahozta a
szarból a választást”. A valóság megdöbbentô elfedése ordenáré hazugságokkal, majd a hazugság beismerése,
de csak szûk körben, végül a választópolgárok szembesülése az egész
izzadságszagú bolsevik trükkel az
ôszödi beszéd kiszivárgásakor valóban
megrendítette az egész társadalom
bizalmát.
De annyira, hogy azóta sem felejtjük.
Jó kis kutatási téma lehetne Síklaki
úrnak, miben szenvednek azok, akik – élükön Gyurcsány Ferenccel –-- a
mai napig nem értik, miért tekinti a
többség döbbenetes gazemberségnek
azt, amit ôk brutális ôszinteségnek vélnek. De a tekintélyes tudós egyelôre
mással foglalkozik. Azoknak ad szakmai köntösbe bugyolált politikai muníciót, akik a jelenlegi kormányt próbálják ugyanabban a színben feltüntetni
agymosás tekintetében, mint ami épp
ôrájuk volt jellemzô 2010 elôtt.
Régóta látszik a balliberális ellenzék
mozgásán, hogy örökös, tiszteletbeli
vezetôjük csak arra jött rá, miként
gyôzte le ôt Orbán Viktor, arra nem,
hogy miért. Így aztán próbálják
ugyanazokat a politikai módszereket
alkalmazni a mai kormányfô ellen,
mint amiket ô kétharmados sikerre
vitt. Ezért a számtalan népszavazási
kezdeményezés, hátha be lehet vinni
egy olyan gyomrost a Fidesznek, mint
amilyet a szociális népszavazás jelentett nekik.
Majdcsak találnak valamit az egy
szerencsétlen Mengyi Rolandon kívül
is! De görcsös igyekezetükben nem
veszik észre, hogy a társadalom döntô
többsége azért mérges inkább a jelenlegi hatalomra, mert nem tudta
végrehajtani a beígért elszámoltatást
azokkal szemben, akik így ma élen járhatnak náluknál sokkal különbek befeketítésében. Mentálisan olyan állapotban van ma az egész balliberális
oldal, amihez kezd szépen feltakarni a
Jobbik is, mint amikor gyerekkorunkban léggitározás közben azt képzeltük,
mi vagyunk a Ricsi Blekmúr.
De mostanában megjelent valami új
elem is a sandaság eszköztárában.
Figyeljük csak Síklaki úr gondolatait:
Ahogy nô a bizonytalanság és ahogy
fokozódik a feszültség, az összeomlás
váratlanul is bekövetkezhet. Így persze már minden sokkal érthetôbb. Ezért tobzódik hát a fikakultúra, aminek
felkent apostolai azt hirdetik útonútfélen, hogy itt minden rossz, ami
véletlenül nem rossz, az jövôre azzá
válhat, itt nem lehet örülni semminek,
nem lehet bízni senkiben, nem lehet
hinni semmiben. Itt szét kell cincálni
minden álmot az egyén boldogulásától
kezdve az olimpia rendezéséig, és ha
valami véletlenül mégis sikerül, akkor
azzal kell elvenni mindenki kedvét
tôle, hogy mennyi minden sikerült
volna, ha épp nem ezzel foglalkozunk.
Mindezt az összes lehetséges felületen, minden csatornán reggel, délben, este.

MAGYAR

Orbán Viktor:
Visszaszereztük
a Seuso-kincset
Magyarországnak sikerült visszaszereznie a Seuso-kincsek páratlan fontosságú, felbecsülhetetlen leletegyüttesének második hét darabját ---- jelentette be
Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a kormányülés szünetében.
Orbán Viktor azt mondta: a kormány álláspontja, hogy a felbecsülhetetlen
értékû nemzeti kincseinknek, a „családi ezüstnek” Magyarországon van a helye. Kötelességünket teljesítettük és visszaszereztük!” ---- mondta a miniszterelnök, aki a bejelentés után bemutatta a Parlament Vadásztermében kiállított
kincseket.
Baán László, a Szépmûvészeti Múzeum fôigazgatója azt mondta, hogy a
mostani hét darabbal a teljes Seuso-gyûjtemény Magyarországra kerül, az
elmúlt 25 évben az összes magyar kormány erre törekedett.
Hozzátette: ez most két lépésben sikerült, hiszen 2014-ben tért haza az elsô
hét darab, most pedig a második, mûvészettörténeti szempontból még értékesebb rész került Magyarországra. Ezzel a teljes ismert Seuso-kincs hazatért --hangsúlyozta. Mint mondta, a kincsek visszaszerzése hosszú évek óta várt pillanat nemcsak a magyar emberek, hanem az egész világ részérôl.
Felidézte: a Seuso-kincs a legjelentôsebb ismert késô római ötvösmûvészeti
leletegyüttes, amelyet néhány évtizeddel ezelôtt, a 70-es években találtak meg
Magyarországon, majd illegális körülmények között jutott ki az országból. Mint
mondta, a kincseket egyetlen napot láthatta a közönség 1990-ben, New Yorkban,
egy aukción, ahol mai értéken 100 millió eurós kikiáltási áron akarták eladni.
Sem ezelôtt, sem ezután nem láthatta ezt a felbecsülhetetlen értékû
kincset sem világ, sem Magyarország --- jegyezte meg.
Baán László elmondta: az elmúlt években sikerült megállapodni két ütemben
két családi alapítvánnyal a kompenzációs díjról, ez az elsô esetben 15 millió
euró, a második esetben 28 millió euró (mintegy 8,6 milliárd forint) volt. Ennek

fejében átadták a kincseket és nem is vitatták Magyarország tulajdonjogát fejtette ki, hozzátéve: a kincseket a becsült piaci ár harmadáért, negyedéért
sikerült visszaszerezni.
Azt is hangsúlyozta: a kincsek hazatérése nemcsak Magyarország, hanem az
egész világ számára rendkívüli jelentôségû, ugyanis végre bemutathatóvá
válik. Ezt az eddigi birtokosok nem tették lehetôvé, gyakorlatilag raktárak
mélyén rejtegették azt --- fejtette ki, jelezve azt is:
Magyarország olyan ókori kinccsel gyarapodott, amelyet területén, Pannóniában kapott egy elôkelô személyiség és ásott el minden valószínûség szerint
egy barbár betöréskor, majd az közel 2000 éven keresztül a földben maradt --ismertette a történetet. A fôigazgató arra is kitért: azzal, hogy valamennyi kincs
itt van, az anyagkutatások is jobban fognak elôrehaladni. A lehetséges lelôhelyet
már lokalizálták, azonban a szakembereknek még nincs egyértelmû állásfoglalásuk arról, hogy ott volt --- mondta Baán László.
A most hazatért hét mûtárgy az Achilleus és a Meleagros tál, az állatalakokkal
díszített kancsó, az amphora, a Hippolytos-kancsó és a két, díszítésében a Hippolytos-kancsóéval rokon vödör. A Seuso-kincseket most szombattól a Parlamentben kiállítva láthatja majd a nagyközönség, naponta 12 és 18 óra között,
augusztus végéig. Ezt követôen országjárásra indulnak, végül a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek a mûtárgyak.
Seuso egy gazdag és elôkelô római lehetett, a nevével ellátott mûkincsekre
Polgárdi és Szabadbattyán között félúton, a mai Kôszárhegy környékén, a
negyedik században lerombolt egykori villája környékén bukkantak.
Az ezüstöket --- állítólag negyvenet --- az 1970-es években találta meg egy
kôbányában Sümegh József, a férfit 1980 decemberében felakasztva találták
egy kôszárhegyi pincében.
Hogy hogyan kerültek ki Magyarországról a kincsek, senki sem tudja, vagy
ha mégis, hallgat róla. A nyolcvanas években az angol Lord Northampton és
üzlettársai vásárolták fel a tárgyak ismert darabjait.
1990 februárjában a Sotheby’s New York-i irodájában tartott sajtótájékoztatón
Seuso-kincsként mutatták be a nyilvánosságnak a 14 ezüsttárgyat és a rézüstöt.
A Magyar Köztársaság 1991-ben bejelentette igényét a leletegyüttesre, és
perbe szállt értük Northampton ellen, ahogy Libanon és Jugoszlávia (késôbb
Horvátország) is. 1993 novemberében meghozott ítéletben Beatrice Shainswit
bírónô arra jutott, hogy „a kincs eredete nem bizonyosabb most, mint a
pereskedés kezdetén volt”, így egyik ország igényeit sem tartotta jogosnak.
A magyar örökségvédelem szempontjából rendkívül fontos esemény a
Seuso-kincs újabb hét darabjának Magyarországra kerülése --- mondta az MTInek Lassányi Gábor, a Magyar Régész Szövetség elnöke, aki kiemelte a leletekkel kapcsolatos tudományos kutatás jelentôségét is. Lassányi szerint a
leleteket lehetôleg szélesebb körû természettudományos technológiák alkalmazásával zajló kutatásnak kell alávetni, de kiemelten fontos az is, hogy a kincs
elérhetô legyen a nagyközönség számára.
Beszélt arról is: a tudományos kutatások eredményei és a nyomozati anyagok
is azt mutatják, hogy a Seuso-kincs több darabból állhatott a ma ismertnél --- a
római kori luxus étkészletek nagyságának ismeretében egyes becslések néhány
tucatnyi, sôt százas nagyságrendrôl beszélnek ---, ezért elképzelhetô, hogy
bukkannak még fel újabb elemek akár Magyarországon, akár külföldön.
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Magyarok kenyeréhez
Nemeshanyban öntik össze
a búzát
A Veszprém megyei Nemeshanyban öntik össze augusztusban a Magyarok

kenyere program javára gyûjtött búzát, a kezdeményezéshez az ország összes
megyéjébôl és a határon túlról is érkezik alapanyag --- árulta el Nemeshany
polgármestere.
Kiss József Attila független polgármester elmondta, hogy számos település
malmát meglátogatták, majd Nemeshany mellett döntöttek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei, miután Orfû mellett a Veszprém megyei kistelepülés szép környezetben lévô, használaton kívüli, de mûködôképes vízimalma
maradt versenyben.
A polgármester tájékoztatása szerint augusztus 13-án délután tartják a
magyarság összetartozását jelképezô ünnepséget.
A rendezvényen összeöntik a magyarországi megyékbôl és a határon túli
magyarlakta településekrôl származó búzát és megôrlik a település vízimalmában.
Mint felidézte, a Magyarok kenyere program 2011-ben indult, Korinek
László jogászprofesszor kezdeményezésére. Az elsô évben a Pécsen elindított
jótékonysági akcióban magyarországi és határon túli magyarlakta településekrôl tíz tonna búza érkezett, 2012-ben húsz, egy évvel késôbb 100, 2014-ben 220,
2015-ben 440, tavaly pedig már 515 tonna. Az idei mennyiség a várakozások
szerint meghaladja majd a 600 tonnát ---- fûzte hozzá.
A polgármester elmondta, hogy a Nemeshanyban megôrölt lisztbôl sütik
majd augusztus 20-ra a magyarok kenyerét, a megmaradt búzát és lisztet pedig
a nehézsorsú gyermekeket segítô alapítványoknak ajánlják fel.
A Csizmadia Vízimalomot 1907-ben Háry Mihály molnár építtette. A malom 1952-ig üzemelt, akkor államosították és magtárként használták. Az épüleA rendszerváltozás óta elôször jött Budapestre hivatalban lévô izraeli tet 1972-ben az egykori tulajdonos családja visszavásárolta, 2001-ben felújítotkormányfô Benjamin Netanjahu személyében, aki az Országházban folytatott ták, 2003 óta pedig malommúzeumként mûködik.
kétoldalú megbeszélést Orbán Viktorral. A magyar kormányfô a találkozót
követô sajtótájékoztatón elmondta, hazánkban jelentôs zsidó kisebbség él,
biztonságukat az állam teljes mértékben garantálja.
Egyre több friss magyar gyümölcs jelenik meg a piacok kínálatában. Az
– A zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon – folytatta Orbán Agrárgazdasági Kutató Intézet piaci árinformációs rendszere szerint a
Viktor –, amelyre büszkén tekint az ország, hiszen az komoly hozzájárulás a budapesti fogyasztói piacokon egyes gyümölcsöket a tavalyinál jóval drágábban
magyar nemzet közös teljesítményéhez.
kínálnak az árusok. Július elsô napjaiban a piacokon 980 forint és 1100 forint
A magyar kormányfô nyomatékosította, hazánk elismeri Izrael jogát az körüli áron kelt el a cseresznye, egy évvel korábban az árak 550 és 650 forint
önvédelemre, ugyanakkor azt is hozzátette: mi is ezt várjuk el másoktól.
között voltak. Még javában tart a málnaszezon is, az apró bogyós gyümölcsért
Orbán Viktor párhuzamot vonva a két ország helyzete között, kijelentette, azonban borsos árat kérnek a piacokon. Míg tavaly 1300 forint volt egy kiló
Magyarország nem akar kevert népességet, nem akar engedni a külsô málna a budapesti vásárcsarnokokban, az idén van olyan piac, ahol a 2000
befolyásnak, ehelyett szeretne olyannak megmaradni, amilyen, még ha nem is forintot is megközelíti a kilónkénti ár. A piros ribiszke is drágábban kerülhet
tökéletes. A magyar miniszterelnök a történelmi visszatekintést kívánatosnak idén a kosarakba, a tavalyi 500-600 forint után ebben az évben kilónként 700-880
és szükségesnek nevezte.
forintot kérnek érte az árusok. Megjelent a választékban a hazai nektarin is, a
Benjamin Netanjahu beszédében hangsúlyozta, a találkozón megvitatták vizsgált héten 400-500 forintért lehetett kapni egy kilót a gyümölcsbôl. A
azokat az aggályokat, amelyeket a helyi zsidó közösség felvetett, és nagyon kajszibarack is kedvelt portéka a hazai piacokon, az árak a tavalyi szinthez
fontosnak nevezte azokat a szavakat, amelyeket Orbán Viktor most ezzel képest átlagosan száz forinttal emelkedtek, így 500-600 forintért kapható a
kapcsolatban mondott. Az izraeli kormányfô emellett köszönetet mondott gyümölcs.
hazánknak, amiért Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon,
és ezzel „nemcsak Izrael, hanem az igazság mellé is áll”. Magyarország ugyanis
élharcosa azon államok közösségének, amelyek fellépnek az újfajta
antiszemitizmus, a modern zsidó állam „delegitimációja” ellen – vélekedett.

Új fejezet kezdôdött a
magyar-izraeli viszonyban

Többet kérnek a gyümölcsért

A The Times of Israel egyébként a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének (Mazsihisz) elnökével, Heisler Andrással készített interjút
hétfôn, miután a szövetség cserbenhagyással vádolta meg az izraeli kormányt,
amiért az nem mûködött közre a magyar kormány Soros Györgyöt célzó
plakátkampányának elítélésében.
A találkozón megvitatták azokat az aggályokat, amelyeket a helyi zsidó
közösség felvetett
Az izraeli lap szerint a mai Dohány utcai eseményt Heisler – aki szerint
Netanjahu politikai okok miatt hátat fordított a szövetségnek – úgy kommentálta:
nehéz lesz.
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3. oldal
ÚJABB DERMESZTÔ
SOROS-AKTA KERÜLT
NYILVÁNOSSÁGRA
Soros nagyobb vagyonnal fogad
Trump bukására --- írja a HVG.hu.
„Soros György az amerikai elnök
kö-zeli bukását várja, és 800 millió dollárral fogad is Donald Trump ellen.
Ha az államfô nem tudja végrehajtani
adócsökkentési terveit, a magyar születésû üzletember dollármilliárdokkal
lesz gazdagabb.” Mint ismert, a spekuláns hatalmas pénzzel támogatta
Hillary Clinton kampányát. Ezt az öszszeget elbukta, de ezek szerint nem
nyugszik bele. Trump gyôzelme után
minden követ megmozgatott, hogy
gyorsan kapitulációra kényszerítse a
republikánus elnököt.
Ez a többszintû támadás jelenleg is
zajlik.
Úgy látszik a pénzmogul most
elérkezettnek látta a pillanatot arra,
hogy immár pénzt is tegyen Trump
bukására.
A Soros-polipot táplálni kell.
És ez a polip bizony nem éri be rákkal
és kagylóval, mint mélytengeri társai.

Csépányi Balázs
(Magyar Idôk)

A FACEBOOK A
TEMPLOMOK HELYÉRE
LÉPNE
Meg van a recept. Liberáliséknál széles lehet a mosoly...
Mark Zuckerberg szerint a Facebook olyan erôs kapcsolatépítô és közösségteremtô erôként mûködik, mint
az egyházak, vagy más összetartó közösségi formák.
Felhívta a figyelmet, hogy a templomba nem csak imádkozni mennek az
emberek, hanem egy közösséghez szeretnének tartozni.
Eddig rendben is volnánk, azon kívül, hogy a Facebook az egyházak helyére pályázik, jobb esetben egy sajátságos
„egyházat”
fejleszt
a
közösségépítés csodálatosnak hangzó
küldetéstudatával. De Zuckerberg ennél tovább megy: egy egyházi közösség
sem magától alakul, van egy lelkésze,
aki törôdik a gyülekezet jólétével, ételt
és menedéket biztosít a közösségnek.
Na, helyben vagyunk: KELL egy vezetô ennek a Facebook-alapú világméretû közösségnek, aki biztosítja a tagok jó(l) létét. Vajon ki lenne erre
alkalmas? Ferenc pápa, aki egy kétezer éves „közösségi háló” vezetôje.
Nem hinnénk, hogy Zuckerberg rá
gondolt volna, amikor a tükörbe nézett… És ez a rátermett vezetôpásztor
majd eldönti –-- egy mesterséges intelligencia segítségével --–, hogy mi az
álhír és mi nem az. (Komment: Itt van
az eb elhantolva!)
Kérdésünk, hogy ennek a közösségnek mi a lelki, szellemi összetartó ereje, vagy vezetôjének hitvallása, azon
kívül, hogy közösséget épít és álhíreket
terjeszt szûr?

Zelnik Bálint
(Magyar Idôk)

JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN.
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„Nincs vesztegetni való idô”
(Folytatás az 1. oldalról.)
„Az Iszlám Állam az egész civilizált
világot fenyegeti” – hangsúlyozta a
miniszter. Utalt arra, hogy a dzsihadista szervezet ellen küzdŒ globális
koalíció elkönyvelhetett ugyan nemrég sikereket, de álláspontja szerint
az IÁ és általában a terrorizmus
elleni harcot folytatni kell a totális
megsemmisítésükig. A külügyminiszter kitért az illegális migráció miatt
az Egyesült Államokban is tapasztalható aggodalmakra, és azt mondta,
„ezt megértjük, Európának is ilyen
gondjai vannak”. Hangsúlyozta: természetes, hogy egy nemzet sorsát
irányító vezetŒ legfŒbb aggodalma az
ország és az emberek biztonságának
garantálása. „Mi ugyanezt tesszük
Magyarországon, amiért sok támadást kellett elszenvednünk” – mondta,
és a meghívott vendégek egyetértŒ
nevetésétŒl kísérve hozzátette: „e tekintetben azonban nem versenyezhetünk az Egyesült Államok új elnökével”.
„Úgy gondolom, Donald Trumpnak
igaza van, amikor azt mondja, hogy
az eddiginél jóval több erŒfeszítésre
van szükség ahhoz, hogy ez a küzdelem sikeresebb legyen” – mondta
Szijjártó Péter. Közölte: az Iszlám
Állam leküzdését célul kitûzŒ globális
koalíció szerdai tanácskozásán a
washingtoni külügyminisztériumban
javaslatot terjeszt elŒ, amely Magyarország iraki jelenlétének növelését szorgalmazza.

Korrekt amerikai partnerség
„Közös sikertörténetet akarunk felépíteni az Egyesült Államokkal, tegyük ismét naggyá az amerikai–
magyar kapcsolatokat” – fejezte be
beszédét Szijjártó Péter.
A beszéd után a külügyminiszter az
MTI kérdésére kifejtette: az egész
világban új kezdetet tapasztalhatunk.
„A világpolitikában jól látszik, hogy a
politikai korrektség és a képmutatás
idŒszaka véget ért, a világgazdaságban pedig egészen új követelményrendszer sejlik fel, egészen más tényezŒk határozzák meg egy-egy ország versenyképességét, mint korábban.”
Hangsúlyozta, hogy az új amerikai
kormányzat Magyarországgal kapcsolatos hozzáállása megváltozott, és
kiemelte: „jól látszik, hogy a magyar
belpolitikába történŒ beavatkozási kísérletek megszûntek, sokkal konstruktívabb a hangnem, sokkal korrektebb a hozzáállás amerikai részrŒl”.

McDaniel College,
megállapodás
Megállapodást írt alá Szijjártó Péter
külügyminiszter az amerikai Maryland állammal a McDaniel College
magyarországi további mûködésérŒl
Annapolisban július 14-én. Szerinte –
ez azt bizonyítja, hogy aki meg akar
állapodni a magyar kormánnyal, az
meg tud állapodni, és a felsŒoktatási
törvény semmilyen teljesíthetetlen
feltételt nem támaszt a külföldi bázisú egyetemeknek.
Szijjártó Péter az MTI–nek elmondta: a felsŒoktatási törvény értelemében az Európai Unión kívüli országok
egyetemeinek vonatkozásában a további magyarországi mûködés fenntartásához államközi megállapodás
megkötésére van szükség. A mai napon aláírták az elsŒ olyan megállapo-
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dást, amely egy EU–n kívüli egyetem
magyarországi intézményének további mûködésérŒl szól: aláírták Maryland állammal a McDaniel College
budapesti iskolájának további mûködésérŒl szóló megállapodást.
A külügyminiszter felidézte: a
McDaniel College–ot 1867–ben alapították, 150 éves a campusz a marylandi Westminster városában, tehát
egy az Egyesült Államokban régóta
mûködŒ, komoly hagyományú egyetem. Mint mondta, az aláírt megállapodásban rögzítették, hogy az egyetem az amerikai akkreditációjának
keretében adja ki a diplomákat a
budapesti hallgatóknak, akiknek
négyéves, angol nyelvû alapképzést
nyújt. A magyar jogrend szerint a
hatályba lépéshez szükséges belsŒ
eljrásokat november 15–ig elvégzik.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a ma
megkötött megállapodás a bizonyíték
arra, hogy a felsŒoktatási törvény
által elŒírt feltételek teljesen normálisak és teljesíthetŒek. Az egyezmény
bizonyíték arra is, hogy „ha valaki
nem politikai balhét akar kreálni,
hanem meg akar állapodni, akkor az
nagyon gyorsan meg is tud állapodni
a magyar kormánnyal a további mûködésrŒl” – fogalmazott. Úgy vélte, a
Magyarországon mûködŒ oktatási intézményeknek a magyar jogszabályokat kell betartani, és a tény, hogy egy
150 éves amerikai egyetem simán
tudja teljesíteni a feltételeket, azt
mutatja, hogy „minden komoly intézmény teljesíteni tudja azokat, ha
akarja. A megállapodás azt is bizonyítja, hogy a felsŒoktatási törvény
semmilyen módon sem veszélyezteti
a felsŒoktatás szabadságát, hiszen
van egy Magyarországon hosszú évek
óta mûködŒ amerikai egyetem, amely
a megállapodással minden probléma
nélkül mûködhet tovább – magyarázta.
A tárcavezetŒ megjegyezte: a

McDaniel College–nak az Egyesült
Államokban háromezer, Magyarországon pedig száz hallgatója van.
Szijjártó Péter kitért rá: találkozott
Maryland oktatási miniszterével,
nemzetközi kapcsolatokért felelŒs
miniszterével és a külkereskedelmi
miniszterhelyettessel. Maryland az
Egyesült Államok 15. legnagyobb
gazdasági teljesítményû állama,
rendkívül fejlett gyártási technológiákkal, kiugróan fejlett a kutatás–
fejlesztési szektora, arányait tekintve
az országban itt van a legtöbb kutató
és mérnök, 60 egyetem mûködik az
államban, és sok szövetségi intézménynek itt van a központja – közölte.
Elmondta: a magyar–marylandi gazdasági kapcsolatok jelentŒsek, Maryland a hatodik legfontosabb exportpartnerünk az amerikai államok
között, kereskedelmi forgalmunk
meghaladja a 250 millió dollárt.
Ennek oka, hogy itt, Baltimore városában van az egyik legnagyobb olyan
amerikai kikötŒ, ahova az autóimport
érkezik, így az Egyesült Államokba
irányuló magyar autóipari export
nagy része Marylanden keresztül
érkezik – magyarázta. (MTI)

vállalkozások képviselŒivel tartott
munkavacsorán vett részt.
A vacsorán elmondott beszédében
Szijjártó Péter hangsúlyozta a világban zajló mélyreható változások hatásait a politikai és gazdasági stratégiai
döntésekre. „Sok változás éppen az
Egyesült Államokból, Washingtonból
indul ki, és Magyarország örömmel
szemléli az amerikai politika új megközelítéseit” – fogalmazott.
Utalt arra, hogy az átalakulóban
lévŒ új amerikai gazdaságpolitika új
helyzetet teremt a világgazdaságban
is, és ebben a helyzetben, az új
körülmények között, Magyarország
eltökélt abban, hogy erŒsítse versenyképességét. Ehhez a magyar
kormány patrióta gazdaságpolitikát
választott. Szijjártó Péter „nem hagyományos gazdaságpolitikaként” jellemezte ezt, és fŒ elemeként az adócsökkentést emelte ki.

Szijjártó Rigában:
Magyarország megvédi
Európát
Magyarország a nemzetközi nyomásgyakorlás ellenére is mindig ki
fog tartani saját álláspontja mellett,
nem fogja engedni, hogy illegális
bevándorlók lépjenek a területére, és

déli határának megvédésével meg
fogja védeni Európát, mert számára
az ország, és ezen keresztül Európa
biztonsága a legfontosabb – közölte
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárgyalópartnereivel
Rigában.
Szijjártó Péter a lett fŒvárosban
Arvils Aseradens miniszterelnök–
helyettessel tárgyalt, aki egyben a
gazdasági tárcát is vezeti, továbbá
Edgars Rinkevics külügyminiszterrel. Találkozott továbbá azokkal a lett
parlamenti képviselŒkkel, akik aláírták a Magyarországot támogató
deklarációt, amelyet azután adtak ki,
hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a többi
között Magyarország ellen is a migrációs politika miatt. Szijjártó Péter
az MTI–nek telefonon nyilatkozva azt
mondta: egyetértettek a lett tárgyalópartnerekkel abban, hogy az EU
külsŒ határának a védelme az Európa
iránti szolidaritás nagyon fontos megnyilvánulása.
„Visszautasítjuk azt a nyugat–európai megközelítést, hogy csak azok a
szolidárisak, akik illegális bevándorlókat telepítenek be”
– szögezte le Szijjártó Péter.

Amerikai–Magyar
Üzleti Tanács
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július 11-én megbeszélést folytatott Gorka Sebestyénnel,
Donald Trump elnök biztonságpolitikai tanácsadójával és Jason Greenblatt tanácsadóval, aki a nemzetközi
tárgyalásokért felelŒs elnöki különmegbízott.
A magyar miniszter kedd este az
Amerikai–Magyar Üzleti Tanács néhány tagjával, köztük a kereskedelmi
minisztérium munkatársával, a Lockheed Martin, a Fedex, a Comcast, a
Citibank, a Procter&Gamble és más,
Magyarországon jelenlévŒ amerikai
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Hiába minden, úgy tûnik, mégiscsak
igaza lehet a mondásnak: a történelem
a politika szolgálólánya
Azzal nem is lenne baj, hogy egyes
történelmi személyiségek, események,
korszakok megítélése eltérô, de azzal
már igen, hogy boldog-boldogtalan véleményt formál, analógiákat, érveket
keres a történelemben, hogy mai rögeszméit alátámassza. Most a „Horthykorszak” van terítéken.
Ennek ismeretéhez tudni kellene,
hogy 1921 márciusában, amikor a
zsugorított Magyarország szó szerint
élet-halál harcát vívta a fennmaradásért, nemcsak az elképesztô infláció vagy IV. Károly váratlan budapesti megjelenése borzolta a kedélyeket, hanem a „sörbojkott” is! Az
történt ugyanis, hogy március 7-én
duplájára emelték a sör árát, emiatt a
kávéházak és vendéglôk tulajdonosai
bojkottálták a nemes ital forgalmazását. Közben a spanyol miniszterelnököt
Madridban a nyílt utcán agyonlôtték, a
franciák elfoglalták Düsseldorfot és
Duisburgot, mondván, hogy „Erôszakkal kinyitjuk a németek pénztárcáját.”
E problémák közül egyiket sem sikerült gyorsan és megnyugtatóan rendezni, csak a sör kérdését. A bojkott
sikeres volt, március 25-én a sör árát
leszállították, így a vendéglôkben újra
lehetett kapni a folyékony kenyérbôl.
Kevéssé volt sikeres egy másik akció,
a szociáldemokrata párt választási
bojkottja egy évvel korábban, de nem
vesztettünk rajta sokat. Ebbôl is látszik, hogy bojkottal csak igazán fontos
ügyeket lehet megoldani.
Ugyancsak 1921-ben történt, hogy az
idôközben életbe lépett trianoni békeszerzôdés értelmében a szerbeknek ki
kellett vonulniuk Pécsrôl, Újszegedrôl
és negyvennégy másik baranyai községbôl. Elôzôleg ott egy kis csoport kikiáltotta a Baranya-Baja Szerb-Magyar Köztársaságot, a délszláv állam
„katonai védnökségével”. Nem kisebb
„személyiség” ügyködött ezen, mint
Linder Béla, minden idôk legostobább
magyar hadügyminisztere vagy inkább legaljasabb ügynöke. Meg is
választották itt „polgármesternek”
szocialista színekben, igaz, más párt
nem indult. Ez egy haladó szocialista
hagyomány. Hogy Pécs és környéke
visszakerült Magyarországhoz, a békeszerzôdés aláírásának következménye volt. Miképpen az is, hogy a
románok kiürítették a Tiszántúl egy
részét. A trianoni békeszerzôdés 210.
cikke alapján azonban a magyar kormány a francia Cognac város tiltakozására kénytelen volt betiltani konyak név használatát az itthon gyártott
hasonló párlatokra. Maradt a brandy.
Ez utóbbit még el tudtuk volna viselni
a diktátumból.
Néhány évvel késôbb, 1927-ben nagy
feltûnést keltett Lord Rothermere
cikke a Daily Mailben „Magyarország
helye a nap alatt” címmel. A lord még
ebben az évben százezer pengôt adott
magyar menekültek támogatására.
Késôbb szobrot és festményt is ajándékozott a nemzetnek. Széles körben
el is terjedt az országban, hogy vagy ô,
vagy esetleg a fia alkalmas lenne a
magyar trón betöltésére is. Mindenesetre ilyen olcsón talán senki nem
juthatott volna még trónra Magyarországon. Viszont az sem kizárt, hogy jól
jártunk volna I. Harold királlyal vagy
1940-ben bekövetkezett halála után I.
(Sármos) Esmonddal.
Aztán a gazdasági világválság kitörése után Bethlen István miniszterelnök – miután járt az olasz és a brit
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Sörbojkott és púderrazzia
uralkodónál, Genfben, Berlinben és
Párizsban – aggódó párttársainak ezt
mondhatta: „Nem vagyunk vénasszonyok, nem kell kétségbeesni.” Aztán
(1931. július 14-én) háromnapos bankzárlatot rendelt el. Veszélybe került az
emberek megtakarítása, már akinek
volt ilyen. Ezért is felemelô, hogy
másnap Endresz György és Magyar
Sándor felszállt a Justice for Hungary
nevû repülôgéppel, hogy világrekorddal Amerikából az „összeomló”
Budapestig repüljenek. Igaz, nem a
Lipótvárosba siettek, ahol a Magyar
Tôzsde épülete állott. Kis híján sikerült is a terv. Felcsút határában
azonban kénytelenek voltak leszállni.
Késôbb Endresz lezuhant ugyanezzel
a géppel Rómában. Mussolini a roncsot meglátva a magyar nemzetnek
ajándékozta a „Guztizia per l’Ungheria” nevû gépet. Majdnem ezzel egy
idôben találták meg Charles Lindberghnek, az elsô óceánrepülônek elrabolt kisfiát, holtan.
Olyan furcsa eset is megtörtént a
korszakban, hogy gróf Tisza István
unokája, József nem fogadott el egy
háromezer holdas birtokot, mert az
örökhagyó kikötötte, hogy viselnie
kellene a Bölöni nevet. Ekkortájt állították fel a Parlament mellett a nagyapja szobrát, mégis csak furcsa lett
volna a néhai miniszterelnök unokájának Bölöniként részt venni a koszorúzásokon. Így a tekintélyes birtok
jobb helyre került, a Nemzeti Színházra szállt. (Az egykori miniszterelnök
fiát szintén Istvánnak hívták, és döbbenetes, hogy meggyilkolt apját mindössze öt nappal élte túl.)
A korszakban hosszú per végén bírósági ítélettel elkobozták gróf Károlyi
Mihály birtokait. Komoly értékrôl volt
szó, hatvanezer hold földbirtokról,
szénbányáról, palotákról. Ezt aztán a
Nemzeti Közmûvelôdési Alapítvány
létrehozására használták fel, amely
egyik forrása lett a Klebelsberg Kunó
által irányított oktatási és tudományos
fejlesztéseknek, ösztöndíjprogramoknak. Ennek eredményei közismertek,
mégsem lehet úgy összefoglalni ôket,
mint Szent-Györgyi Albert tette saját
kutatásairól beszámolva elsô szegedi
elôadásán: „2000 kg paprika = 1 kg Cvitamin.”
A korszak elején szükség volt
vagyonadóra is. Ezt a bankbetétekre,
értékpapírokra, ingatlanokra, földekre
vetették ki. Az ötletgazda Hegedüs
Lóránt pénzügyminiszter volt, aki ezt
a vagyondézsmát a „legszebb szimfóniájának” nevezte. Nem lett népszerû
ember, fôként miután 1926-ban beköltözött a Gellért-hegy reprezentatív
vörös téglás villájába, amely ma is
meghatározza a hegy északi lankáinak
látképét. A harmincas évek végén,
1938-ban is volt egy vagyonadó. Márciusban hirdette meg a kormány, amikor Németország a szomszédunkká
vált. Meglepô ötlettel nem a széles
néptömegeket adóztatták meg, hanem
a nagyvagyonokat, fôleg a nagytôkét.
És a gyárosok nem is nagyon húzódoztak, mert tudták, hogy a megrendeléseket úgyis ôk kapják. Egyre
többször használt érv lett azonban
még a parlamentben is: „Vigyázzanak,
Hitler már Bécsben van!”
A korszakban még voltak „púderrazziák” az iskolákban. A lányoknak
tilos volt különbözô „szépítôszereket”
használniuk. Ebbôl megrovás, esetleg
kicsapás is lehetett. A húszas évek

végén az egyik Józsefvárosi intézményben Szalai Lauránál találtak púdert,
talán rúzst és szemfestéket is. Az iskola ugyan nem volt koedukált, de a
Bezerédj utca a Tisza Kálmán térig
annál inkább. Talán várta is egy epekedô szempár valahol egy kapualjban
Laurát. A „razzia” viszont nem várt
eredménnyel zárult. A lány kiugrott az
iskolaablakon és meghalt. Akkoriban
lett Miss Európa a húszéves Simon
Erzsébet, vagyis Böske, egy keszthelyi
orvos lánya. Éljenzô tömeg várta a
Nyugati pályaudvaron, aztán dúsgazdag férj. A „trófeafeleség” már
akkor is ismert kifejezés volt.
Ebben a korszakban terjedt el Magyarországról az a kép, hogy az ön-

5. oldal
gyilkosok országa. Megerôsítette ezt
Seres Rezsô és Jávor László híres dala,
a „Szomorú vasárnap” is. Sokféle eset
volt és tényleg sok. Egy cirkuszigazgató hajóról súlyokkal a zsebében
ugrott a Dunába. Egy volt színházigazgató beretvával elvágta a nyakát.
Osváth Ernô, a Nyugat szerkesztôje
lánya halálos ágyánál lôtte agyon
magát. Egy elkeseredett órás a vonat
elé vetette magát. Több bankár megmérgezte magát. Egy gyár vezérigazgató-helyettese a kötél mellett döntött.
Juhász Gyula és József Attila sem
látott más utat, majd végül maga
Seres Rezsô sem, de már egy egészen
más korszakban.
Fontos-e tudni a sörbojkottról, púderrazziáról, Cognac és Trianon viszonyáról, I. Harold lelkes híveirôl, a zsebébe
súlyokat helyezô cirkuszigazgatóról, a

szimfóniáról álmodó pénzügyminiszterrôl, Simon Böskérôl vagy éppen
Seres Rezsôrôl. Tisza István önérzetes
unokájáról, Hegedüs pénzügyminiszter villájáról, özvegy Bölöniné hagyatékáról? Vagy elegendô a törvényeket, kormányokat, statisztikákat,
gazdasági mutatókat, a társadalmi
mozgásokat, a magas kultúra teljesítményeit ismerni? Vajon az összefüggések megismeréséhez, egy korszak valódi arcának megismeréséhez
nem jutunk közelebb Endresz György
vagy Szalai Laura sorsa által is? S a
masszív rögeszméket nem lazítják a
jelentéktelennek tûnô részletek? A
választ az Olvasóra bízom.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)
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Csillagot kap a hollywoodi hírességek
sétányán a 90. születésnapját múlt
héten ünneplô Gina Lollobrigida,
minden idôk egyik legnagyobb olasz
filmcsillaga. A ceremóniát jövô januárban fogják megrendezni Los Angelesben, Rómában viszont megünnepelték a színésznôt, aki szobrot és egy
hatalmas tortát kapott, a tetején 30-as
számmal. A valaha volt Esmeralda végigvonult vörös szônyegen, púposan,
de boldog mosollyal vastagon sminkelt
arcán, és igazi dívához méltóan odaszúrt egykori nagy riválisának, Sophia Lorennek, miszerint neki nem állt
szándékában senkivel versenyezni,
hiszen ô volt a numero uno.
Gina Lollobrigida kezdetben nem színésznô, hanem szobrász akart lenni, az
elsô szerepeit csak azért vállalta el,
mert jól jött a pénz. 1946-ban, 19 évesen került a film világába, majd nem
sokkal késôbb Európa egyik legnépszerûbb színésznôjeként már az ötvenes évek elején megfordult Hollywoodban, ahol a Trapéz címû, 1956-os
filmben Tony Curtisszel és Burt
Lancesterrel játszott együtt. A hatvanas évek végén ott forgatta a Jó estét,
Mrs. Campbell! címû filmet, amelyért
1969-ben Golden Globe díjra jelölték.
1985-ben ismét versenyben volt a glóbuszért a Falcon Crest címû tévésorozattal, ám míg férje produceri hátszelével Sophia Loren az Oscar-díjig
jutott, „Lollo” a tengerentúlon soha
nem lett igazán híres, hiába mondták
rá, hogy a legjobb, ami a makaróni óta
Olaszországból jött Amerikába.
Mit tehet egy egykori szexszimbólum,

Horthy Miklós
„bûne”
Ne kérdezzük, hogy ki mondta, mikor
és hol mondta, hanem inkább csak foglalkozzunk ezzel a Horthyt megbélyegzô idézettel:
„Kiemelkedôen negatív és a történelmi bûn kategóriájába tartozik,
hogy esküjével ellentétben nem védte
meg a magyar nemzet részét képezô
magyar zsidóságot.”
Erre legyen egy Amerikában dolgozó
zsidó származású politológus és történész Randolph Braham összefoglalója. Braham legismertebb munkája a
témában alapmûnek számító „A népirtás politikája, a holocaust Magyarországon.” Ennek a könyvnek lerövidített
kiadásából idézve elôször eredeti angol nyelven:
„Indeed, as long as this aristocratic
elit remained in power, the vital inte-

ha eljárt felette az idô? Ô az a mûvésznô, aki külseje és kisugárzása révén
vált milliók vágyálmává, és ô az, akit
nem konzervált idejekorán az öröklét,
mint Marilyn Monroe-t, netán a makacs emlékezet, mint Karády Katalint. A fiatalság elmúlik, a szépség
megkopik, az öregedést pedig még
átlagemberként is nehéz feldolgozni,
hát még a mai napig Kabaré-jelmezében ugráló Liza Minnelliként vagy
strasszköves tangában táncoló Medveczky Ilonaként. Audrey Hepburn
élete végéig maga volt a stílus és
visszafogott elegancia, viszont Scarlett O’Hara bármire megesküdött
volna, hogy nem lesz alkoholista roncs,
mint az ôt megformáló Vivien Leigh.
A nemrégiben elhunyt Carrie Fisher
sem gondolta volna a Csillagok háborúja elsô forgatási napjain, hogy a
megfelelési kényszer lesz szenvedélybetegségének katalizátora. Liz
Taylor törékeny, beteg asszonyként
hagyott itt minket, nem Kleopátraként.
Brigitte Bardot-ban egy délfrancia
piacon fel sem ismernénk az egykori
istennôt.
***
Gábor Zsazsa férje örökölte a filmdíva vagyonát ---- rendelkezett az
illetékes Los Angeles-i bíróság hét
hónappal a 99 éves színésznô halála
után.
Az Entertainment Tonight televíziós
mûsor bírósági körökbôl szerzett értesülése szerint Gábor Zsazsa „végrendelete vagy elveszett, vagy eltûnt”, így
a testület 74 éves férjét, Frederic von
Anhalt herceget nevezte meg a vagyon
egyetlen kezelôjének.
A dokumentum szerint Anhalt úgy
véli, hogy Gábor Zsazsa 2015-ben elhunyt lánya lophatta el a végrendelkezést. „A vagyonkezelô azt hiszi, hogy
az elhunyt lánya lopta el, akinek hozzáférése volt a végrendelethez és aki
meg akarta hamisítani azt” --- olvasható a bírósági rendelkezésben.
A filmdíva hagyatékát egy vagyonkezelô alapítványba vonták össze, amelynek nagyságáról nem adott tájékoztatást a bíróság. A hagyatékhoz tartozik
számos külföldi ingatlan, ám a kaliforniai Bel Airben lévô luxusvilla, ahol
Anhalt Gábor Zsazsa nyolcadik férjeként több mint 30 éven át élt a dívával,
már nem része. Még akkor eladták,
amikor a színésznô élt, de 2018 júniusáig a herceg ott tartózkodhat.

Gábor Zsazsa múlt év decemberében
hunyt el. Lánya, Francesca Hilton 67
évesen 2015 januárjában agyvérzésben
halt meg.
Az egykori magyar szépségkirálynô
1941-ben a háború elôl menekülve utazott az Egyesült Államokba, ahol férjhez ment Conrad Hilton szállodalánctulajdonoshoz.
Filmes pályafutása 1952-ben kezdôdött, két évtized alatt több tucat filmben játszott világsztárok mellett. Hírnevét azonban nem filmszerepei,
hanem házasságai és extravaganciája
alapozták meg.
***
Az Egyesült Nemzetek Világszervezete (ENSZ) 2017. június 21-én tette
közzé a világ népességszámára vonatkozó legfrissebb becslését. Eszerint
ma közel 7,6 milliárd ember él a Földön. Az adat azért is döbbenetes, mert
az 1950-ben mért --- ekkor készült az
elsô népesség-elôrejelzés --- 2,5 milliárd fôhöz képest a bolygó lakossága
megháromszorozódott. A gyarapodásban nincs megállás, továbbra is növekedô trenddel kell számolni.
Az ENSZ ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a bôvülés üteme csökkeni
fog, mégpedig a termékenység viszszaesése miatt. Csakhogy a lassulás
ellenére a világ népessége a közepes
szintû termékenységgel számolt prognózis szerint is 2050-re eléri majd a 9,8
milliárdot, 2100-ban már a mostani érték másfélszerese, 11,2 milliárd fô
lakhatja a Földet.
Ennél is durvább a helyzet, ha az
ENSZ magas termékenységgel számolt becslését vizsgáljuk. E szerint
2050-re 10,8, az évszázad végére 16,5
milliárd fôs népességet mondhat magáénak a bolygó. Ha viszont az alacsony termékenységû elôrejelzést
vesszük figyelembe, akkor a Föld lakosainak száma 2053-ban 8,8 milliárd
fôvel elérheti a maximumát, ezt követôen visszaesés következhet, hogy
2100-ra 7,3 milliárd alá zuhanjon a népesség.
Az elmúlt évszázadokra visszatekintve az derül ki, hogy a népesség egyre
gyorsuló ütemben emelkedett, ennek
mértéke az 1960-as évek második felében volt a legjelentôsebb, ekkor
évente több mint 2 százalékkal növekedett a népességszám. Az 1980-as
évtized második felétôl kezdôdôen viszont folyamatosan mérséklôdött a

rests of Hungarian Jewry were preserved relatively intact, even during
the war. The Hungarian regime continued not only to provide haven to many thousands of refugees from Poland,
Slovakia, and other nations, but also
consistently to oppose the ever greater
pressure by the Germans to bring
about the Final Solution of the Jewish
question. While the Jews in Nazi controlled Europe were systematically annihilated Hungary continued to protect its 825000 Jews (including approximately 10000 converts identified
as Jews under Hungary’s racial law of
1941) until it virtually lost its independence in the wake of the German
occupation of March 19 1944.’’
Azaz magyar fordításban:
„Ameddig ez az arisztokrata elít a hatalmat gyakorolta a magyar zsidóság
életbevágó érdekei viszonylag sértetlenül maradtak még a háború alatt is.
A magyar rezsim nem csak menedéket

adott sok ezer lengyel, szlovák és más
területekrôl jött menekülteknek, de
következetesen ellenállt az egyre növekvô német nyomásnak ami a zsidó
kérdés Végsô Megoldását tûzte célul.
Amíg a náci ellenôrzött Európában a
zsidókat szisztematikusan megsemmisítették Magyarország megvédte a
825 000 zsidóját (beleértve a kb 100
000 átkeresztelt zsidót akiket az 1941es faji törvény mint zsidóknak minôsített), amíg Magyarország gyakorlatilag elvesztette függetlenségét az 1944
március 19-i német megszállás után.”
Ezek után mondhatjuk, hogy Horthy
Miklós kormányzó és Kállay Miklós miniszterelnök minden idôk legnagyobb és legsikeresebb zsidó mentôi
voltak akik évekig ellenáltak a német
nyomásnak ameddig tudták és lehetett.Ma pedig azzal vádolják hogy nem
védte a magyar zsidókat! Történelmi
Bûnös?

Kroyherr Frigyes
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Jelenleg ott tartunk, hogy napjainkban évente 1,1 százalékkal gyarapodik
a világ népessége. Ez 83 millió embert
jelent.
A népességnövekedés üteme 2050-re
0,5, a század végére mindössze 0,1 százalék körüli alakulhat.
A jelentés rámutat, hogy a legjelentôsebb népességrobbanás az afrikai kontinensen zajlik, ahol 1950-2017 között
5,5-szeresére nôtt a népességszám, de
Latin-Amerika, Ázsia és Óceánia népessége is több mint háromszorosára
emelkedett ugyanezen idôszak alatt. A
legkisebb növekedés természetesen
Európában volt, mindössze 1,4-szeres
szorzót sikerült összehozni. ÉszakAmerika lakossága mindeközben duplájára nôtt.
Az ENSZ elôreszámítása szerint az
egyes földrészek népességszámában
további radikális változások mennek
majd végbe a századforduló végéig.
• Ázsia továbbra is a legnépesebb
földrész marad 4,8 milliárd fôvel, de ez
már csökkenô létszámot jelent a 2050es évtized közepén tetôzô mintegy 5,3
milliárdhoz képest.
• Mindeközben Afrika súlya jelentôsen megnô, 2050-re jelenlegi lakosainak száma megduplázódik, a század
végére pedig további 77 százalékos növekedéssel megközelíti a 4,5 milliárd
fôt. 2100-ra az Afrikában élôknek a
világ népességében elôrebecsült aránya 40 százalékos lesz, amely alig marad el Ázsia 43 százalékos részesedésétôl.
• Észak-Amerika lakossága ugyancsak folyamatos emelkedéssel a jelenleginek 1,4-szeresére növekszik századunk végéig, és meghaladja a 499
millió fôt.
• Európa az egyetlen földrész, amely
esetében a mostaninál alacsonyabb
népességszámot, mintegy 653 millió
fôt prognosztizál az elôrejelzés a vizsgált idôszak végére. Az öreg kontinensnek nemcsak a népességszáma
csökken közel 9 százalékkal, hanem a
Föld népességéhez viszonyított részaránya is 10-rôl 6 százalékra zsugorodik.
Az elôrejelzés az egyes országok
szintjén is figyelemreméltó változásokat vetít elôre. 2017–2050 között a

globális növekedés fele mindössze kilenc ország „eredménye” lesz, közülük
is India és Nigéria a népességgyarapodás legfontosabb mozgatórugói.
A két ország adja majd a világ növekményének több mint ötödét.
India lakossága várhatóan 2023-ban
eléri Kínáét, ekkor mindkét ország
népessége 1,43 milliárd fô körül lesz.
Ezt követôen az Indiában élôk száma
meghaladja a jelenlegi legnépesebb
országét. A 2030-as évek elejétôl Kína
lakossága kismértékben csökkenni
kezd, míg India a 2060-as évek elejére
éri el maximumát, az 1,68 milliárd fôt.
Nigéria napjaink hetedik legnagyobb
népességû országa, de miután itt a
leggyorsabb a növekedés üteme, 2047re az Egyesült Államokat is megelôzve
a Föld harmadik legnépesebb államává
lép elô.
Minél szegényebb, annál több
Az elôrejelzések szerint a népességnövekedés a világ kevésbé fejlett térségeiben fog a leginkább bekövetkezni,
2050-re a jelenlegi 6,3 milliárdról 8,5
milliárdra emelkedik itt a lakosok száma.
A legdinamikusabban az ún. legkevésbé fejlett országok népessége nô: a
jelenlegi 1 milliárdról a század közepére közel duplájára, 2100-ra pedig
meghaladja majd a 3 milliárdot.
Ugyanebben az idôszakban a fejlettebb régiókban alig 2 százalék körüli
növekedés prognosztizálható.
Az idôseké a jövô
A Földön élôk létszámának növekedésével párhuzamosan zajlik a népesség elöregedése is. A termékenység
csökkenésének és az életkilátások jelentôs javulásának köszönhetôen egyre idôsebb korösszetételû a lakosság.
A változások jól nyomon követhetôk
a három fôbb korcsoport népességen
belüli arányával: 1950-tôl a század
végéig a 15 év alattiak aránya közel
felére apad (34-rôl 18 százalékra), míg
a 65 éves és idôsebbeké 4,5-szeresére
nô (5-rôl 23 százalékra).
Érdemes külön megvizsgálni a 80 év
feletti, ún. legidôsebb idôseket. 1950ben még az 1 százalékot sem érte el a
népességen belüli arányuk, alig voltak
többen 14 milliónál. Ma 137 milliós ez a
réteg, amely 2050-re ehhez képest is
megháromszorozódik, a század végére
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pedig meghétszerezôdik, meghaladva
ezzel a 909 millió fôt.
***
Németország parlamentje megszavazta az azonos nemûek házasságát
engedélyezô törvényt --- tudatta a Reuters hírügynökség.
Miután Angela Merkel kancellár is
kijelentette, hogy már nem utasítja
vissza a melegházasságot és konzervatív párt tagjait megkérte, hogy
lelkiismeretük szerint szavazzanak, a
német parlament megszavazta a melegek házasságkötéshez szükséges
törvénymódosítást.
Norbert Lammert, a parlament
elnöke elmondta, hogy 393 törvényhozó
szavazott a módosítás jóváhagyása
mellett, 226 ellene szavazott, és négyen
tartózkodtak. Merkel maga egyébként
nemmel szavazott a Deutsche Welle
szerint, de azt mondta, reméli, hogy a
törvény nagyobb társadalmi békéhez
vezet majd.
A törvény az örökbefogadást is megengedi, egyre több európai országhoz
hasonlóan. Jelenleg 14 európai országban házasodhatnak az azonos nemûek.
***
A brit Nemzeti Statisztikai Iroda közzétette legfrissebb felmérését az
Egyesült Királyságban dolgozó keleteurópai vendégmunkásokról. Ebbôl
kiderül, hogy messze a legtöbben a
lengyelek vannak, de sok érdekesség
kiderül a magyarokról is. Sokkal kevesebb magyar él, és dolgozik NagyBritanniában, mint amirôl eddig hallani lehetett.
2004-ben tíz nemzet, köztük Magyarország is csatlakozott az Európai
Unióhoz. Ezzel a három balti ország
(Lettország, Litvánia, Észtország), a
visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), valamint Szlovénia, Málta és Ciprus állampolgárai is szabadon
vállalhattak munkát az EU területén.
A legnépszerûbb külföldi célpontok a
munkavállalók körében az Egyesült
Királyság, Németország és Franciaország lettek. Most a brit Nemzeti Statisztikai Iroda (ONS) közölt részletes
tanulmányt az országban dolgozó kelet-európai vendégmunkásokról.
Nagy-Britannia népszerû célpont
a kelet-európai munkavállalók körében
A brit Statisztikai Iroda a 2004-ben
csatlakozott országokat --– kivéve Máltát és Ciprust –-- elemzi, ôket EU8aknak nevezi.
Az ONS szerint 1,3 millió EU8-as
állampolgár lakott az Egyesült Királyság területén 2015-ben, amelyek közül
messze a legmagasabb populációt
Lengyelország adta 813 ezer fôs becsült létszámmal.
A Nagy-Britanniába vándorlók többsége, összesen 932 ezer ember, 2001 és
2011 között érkezett a szigetországba.
A felmérésbôl kiderül az is, hogy az
országban tartózkodó EU8-állampolgárok több mint 80 százaléka vállalt
valamilyen munkát 2015-ben, ekkor a
kelet-európai munkások tették ki az
Egyesült Királyság munkaerôpiacának
3 százalékát.
A legnépszerûbb iparág a kiskereskedelem, illetve a szállodai és éttermi
vendéglátás volt, itt dolgozott a keleteurópaiak 28 százaléka.
A felmérésbôl kiderül, hogy a munká-

sok többsége nem magas iskolázottságú, 32 százalékuk alapfokú végzettséggel rendelkezik, ami háromszor
magasabb arány, mint ami Nagy-Britannia teljes lakosságára jellemzô (11
százalék).
Érdekesség, hogy az EU8 országokban viszonylag kevés brit állampolgár
élt 2015-ben, összesen 14 ezren lehettek. Azonban lényegesen nagyobb a
száma azoknak a 15 évnél fiatalabb
kelet-európaiaknak, akik ugyan az
Egyesült Királyság területén születtek, de már hazakerültek.
Ôk 33 ezren voltak két éve.
A statisztikák szerint 81-82 ezer
magyar élt az Egyesült Királyságban
átlagosan, 2013 és 2015 között. Közülük
a legtöbben a 30-49 év közöttiek, ôk 39
200-an vannak, ôket követik 28 300-an
a 15-29 év közöttiek.
A kelet-európai országok közül a magyaroknak volt legnagyobb arányban
munkája, a 16-64 éves csoport 84,3
százaléka dolgozott.
A legnépszerûbb szektor a magyarok
körében a vendéglátás és kiskereskedelem volt, itt 27 900 magyar alkalmazott volt. 5200-an pénzügyi területen, 5100-an a feldolgozóiparban, míg
19 800-an egyéb területeken helyezkedtek el.
***
Hat hónapon át Észtország tölti be az
Európai Unió soros elnökségét, a balti
állam Máltától vette át, majd januárban Bulgáriának adja tovább a tisztséget.
Az unióhoz 2004-ben --- Magyarországgal egy idôben --- csatlakozott
Észtország elôször látja el a félévente
tagállamról tagállamra szálló tisztet.
Málta után eredetileg az Egyesült
Királyság következett volna, az unióból való kilépésre készülô ország azonban lemondott a soros uniós elnökségérôl.
Észtország már véglegesítette féléves programját és annak prioritásait:
• az elsô a nyitott és innovatív gazdaság megteremtése,
• a második a biztonság megerôsítése,
• a harmadik az „adatok szabad
áramlása” és a digitális fordulat,
• a negyedik pedig a „befogadó és
fenntartható Európa”.
Az elsô területen belül kiemelték az
EU négy alapszabadságának (a személyek, a tôke, az áruk és a szolgáltatások
szabad mozgásának) biztosítását, a
cégalapítás egyszerûsítését, a kereskedelmi tárgyalások elômozdítását, a
bankszektor stabilizálását és az adóelkerülés elleni fellépést.
A biztonság megerôsítésén belül a
terrorizmus és a szervezett bûnözés
elleni küzdelemre, az uniós külsô határok védelmére, a migrációs válság
kezelésére, a közös menekültügyi
rendszer reformjára, illetve a katonai
költségek növelésére és a védelmi
együttmûködés fokozására kívánnak
fókuszálni.
Észtország ezek mellett fontosnak
tartja a határokon átívelô e-kereskedelem és e-szolgáltatások, a digitális
közszolgáltatások fejlesztését, valamint a munkaerô mobilitására vonatkozó szabályok korszerûsítését, az
esélyegyenlôség biztosítását, továbbá
a társadalmi befogadást és a fenntarthatóbb környezetet.

Jüri Ratas észt kormányfô nemrégiben Brüsszelben azt mondta, hogy az
Egyesült Királyság unióból való kilépése, a Brexit miatt gyakorlatilag ez
lesz az elsô, huszonhetes körû elnökség, így már most fontos demonstrálni
a bennmaradó tagországok egységét.
Leszögezte azonban, hogy nem csak a
szavak szintjén van szükség egységre,
hanem a tettekben is.
Ratas ---- az Európai Bizottság testületét fogadva --- megerôsítette, hogy az
elnökség legfontosabb feladatai közé
sorolja a külsô uniós határok védelmének fokozását.
Jean-Claude Juncker, a brüsszeli
bizottság elnöke Ratasszal tartott tallinni sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy az uniós elnökség „jó kezekbe került” a következô hat hónapra.
***
A veszélyeztetett világörökségek
listájára került Bécs történelmi városközpontja. Az UNESCO azután kényszerült átsorolni a turisták százezreit
vonzó helyszínt, hogy kiderült: egy
több mint 66 méteres tornyot készülnek felhúzni a környéken.
A beruházó egy 6500 négyzetméteres
alapterületen szeretne hozzákezdeni
az építkezéshez. A tervek között szálloda, luxuslakások, konferenciaközpont
illetve egy hatalmas, ezer négyzetméteres korcsolyapálya szerepel, a
torony mellett.
Az UNESCO szerint az osztrák
fôváros szívében zajló beruházás nem
tesz eleget a bizottság kikötéseinek,
hisz a történelmi városközpontban
legfeljebb 43 méter magas lehet bármilyen új épület. A testület úgy véli, a
grandiózus beruházás negatív hatással
lesz a világörökségi helyszín kiemelkedô egyetemes értékére, sôt idôvel
még UNESCO státuszát is elveszítheti
emiatt - írja a Telegraph.
Bécs történelmi városközpontjában
egymást érik a barokk építészet
remekei és a nagy gonddal ápolt kertek. A terület 2001-ben került fel a
világörökségi helyszínek közé, és
azóta is turisták százezreit vonzza
minden évben.
***
Tokió 2019 márciusáig egymilliárd
dollárral kívánja támogatni a gyerekeket és a fiatalokat, mondta a japán
külügyminiszter.
A pénzt fôleg az oktatásukra, az
egészségügyi ellátásukra, a nemi
egyenjogúság megteremtésére és a
katasztrófák okozta kockázatok csökkentésére szánja.
Az összeget egyébként az ENSZ
Fejlesztési Programja használja majd
fel. Hiszen az ENSZ tagországinak
vezetôi 2015-ben azt a nemes célt
tûzték ki maguk elé, hogy felszámolják
az éhínséget és a szegénységet.

54 Koornang Rd.
Carnegie VIC 3163

(03) 9563-1006
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REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fizetett melléklete és kiadása
Felelôs szerkesztô Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

Emlékeztünk Dr. Antal Ferencre, az Ausztrália-i Magyar
Református Egyház alapító lelkészére

A hideg tél közepén megemlékezett a North Fitzroy-i Magyar Református gyûlekezet, alapító Lelkészérôl,
Fögondnokairól, Presbiterekrôl és a Templomunk Emlékfalában, valamint városunk temetôiben gyugvó Gyülekezeti tagjainkról.
Nt. Dézsi Csaba megható prédikációja után a Gyülekezet elhelyezte a hála és köszönet koszorúit, az egyiket az
Antal család nevében a másikat a jelenlegi Gyülekezet nevében, a Templom falában lévô Emléktáblánál.
A Székely Himnusz éneklésével fejezôdôtt be a megemlékezés.
Köszönet mindenkinek, akik eljöttek, hogy együtt emlékezhettünk.

Az Ausztráliai Magyar
Református Egyház

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

szolgálatai
A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road, North Fitzroy
Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:
www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com
Telefon: (03) 9481-0771
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)
Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002
MELBOURNE (VIC)
2017. július 30-án vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
(Watkins St.bejárat)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

Mindenkit szeretettel várunk!

NSW. SYDNEY
2017 július 30-án vasárnap de. 11.30 órakor
Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfield
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket,
nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket.
ADELAIDE
(SA) 2017. július 30-án vasárnap de.11 órakor
ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD)
2017 július 30-án vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA
2017.(minden hónap elsô vasárnapján) július du. 2
órakor Bibliaóra (minden hónap harmadik
vasárnapján) 2017. július du. 2 órától
Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane minden hónap második
vasárnapján 2017. július 11.30 órától Istentisztelet
és magyar nyalvû játszócsoport gyermekeinknek
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.

Felkérjük mindazokat, akik túl akarnak adni régi könyveiken és lemezeiken
— lehet magyar, vagy angol —, hozzák el egy héttel a könyvvásár elôtt a Bocskai
Nagyterembe vasárnap délben 11-2 óráig, amennyiben nem megfelelô az idôpont, úgy
legyenek szívesek hívni a 9439 -8300 vagy 0428 535-200 telefonszámon és
megbeszélünk más megoldást. Köszönjük elôre a szíves közremûködésüket.
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Az elmúlt
hét

MAGYAR ÉLET
lenik valahol, az embernek az az érzése, mintha leszállt volna odaföntrôl.
Talán még áldást is oszt… Holott hát
eszement dolgokat mond: „Ha kormány lennék (…), megkezdeném a letelepedni kívánó menekültek szétosztását az üresen álló ingatlanokban”. A
Bokros-csomagról meg így beszélt
egy riporternek: „Arra máig büszke
vagyok.”
Megvan, mit majmolok benne! Mintha Lajosról mintázták azt a fröccsöntött bajusz-szemüveg konstrukciót,
amit szilveszterkor szoktak hordani a
hullarészeg ünneplôk. Megvan?
Ha ilyet látok, rögtön kifekszem…

RADIKÁLIS, NEMZETI – MILYEN?!

nyire felhasználta, kihasználta, aztán
meg eldobta ôket a párt. Akárcsak
igazi híveit, akik ôszintén gondolták a
jelszót: Csak a nemzet!
Nincs jó végszavam.

LMP: OTTHON
TÜNTETTEK

Közleményben jelentette be még
csütörtökön az LMP –-- (hatásszünet)
–-: társelnökei, Hadházy Ákos és Szél
Bernadett nem vesznek részt a vizes
világbajnokság megnyitóján. (Mivel
azóta már lezajlott az ünnepség, megnyugodva jelenthetem, távollétük dacára is megnyitották a vb-t, sôt, a versenyek is elkezdôdtek.)
Akiket érdekel, miért mondta le a
megnyitót a két notabilitás, elárulom:
nem kívánták arcukat adni „egy sokszorosan túlárazott projekt pazarló
nyitórendezvényéhez”. Távolmaradásuk ugyanakkor nem tétlenkedést jelent –-- olvasható a közleményben --–,
pártjuk „a világbajnokság alatt is egy
olyan megújuló Magyarországért dolgozik, ahol minél több ember kap lehetôséget a sportolásra (…)”
Magam kicsit csodálkoztam, miért
épp ezt a távolmaradásos formát választották az LMP-vezetôk, hiszen a
párt hagyományaihoz jobban passzolt
volna, ha teszem azt elmennek és odabilincselik magukat az ülôhelyükhöz.
Az ám, kaptam gyorsan a fejemhez, de
azt ki vette volna észre –-- márpedig
erre megy ki minden LMP-show-mûsor --–, egy ilyen pazar ünnepségen
mindenki „lebilincselve” ül a helyén…
(Igaz, a távolmaradásos verzió sem
teljesen szokatlan a párttól –-- tessék
beütni a gugliba „az LMP nem vesz
részt” félmondatot, hány találatot ad ki
a masina.)
Tényleg komolyan gondolják-e ezek
az LMP-társelnökök, hogy --– komálósaikat leszámítva –-- bárkit is érdekel,
elmennek-e a megnyitóra, vagy otthon
maradnak a fenekükön? Ha bulvárlap
lennénk, most idebiggyesztenék néhány keresetlen kommentet a közlemény olvasóitól. Szinte egybehangzóan
azt kérdezik, ki az izét (ôk kiírják az
„izét”) érdekel, hová nem megy el
Hadházy Ákos és Szél Bernadett…
Néhányan mindjárt túrajavaslatot is
adnak Ákoséknak, hová menjenek el
viszont, de okvetlenül.

Boldogult Csurka István mondta még
–- vagy már –-- a 2010-es választások
elôtt: „Aki a Jobbikra akar szavazni,
tegye, ám tudjon róla, hogy ezzel az
MSZP-t és az SZDSZ-t támogatja, mert
a Jobbik ennek a két pártnak a fantomszervezete.”
Az intelmek akkor, a közelgô voksolás
forgatagában nem kaptak különösebb
visszhangot. (A Jobbik persze cáfolt,
mások meg vagy hittek a dramaturgíróból lett MIÉP-elnöknek, vagy leMÁS EZ A LAJOS
Bokros Lajos sem akar kimaradni a gyintettek egyet: huhog, képzelôdik,
napi kormánymószerolásból. Most ép- féltékeny a rivális radikálisokra stb.)
pen ez kívánkozott ki a MoMa-elnök- Csurka azt is hozzátette, ha a közvébôl: „Ki kell mondani végre, ezért lemény-kutatók szívós hazudozással
kimondom: Magyarország miniszterel- nem terjesztették volna el a Jobbik
nöke fasiszta.” Így, velôsen mondta --– emelkedését, aligha ível ilyen meredeírta –-- közösségi oldalán. Rövid esz- ken Vonáék ismertsége. „Miért van az
mefuttatást is tett mellé: az Orbán- –- kérdezte –--, hogy egy csöppnyi
kormány Soros-plakátkampánya „ha- önálló eszmét sem képviselô párt ekzugságon alapuló nyílt antiszemita kora médiatámogatást kap? Maga
propaganda = fasizmus”. (Miközben ô vívta ki magának? Dehogy! Adták
nevezi zsidó bankárnak Soros Györ- neki, mert céljuk van vele…”
Magam némi fenntartással hallgatgyöt. Bokros zsidózik…)
tam
a figyelmeztetést –-- mert mi van,
Valahogy nem tudok igazán haragudha
mégis
ôszinte ez a párt? Mai fejjel
ni erre a kétségbeejtô Lajosra. Megjobban
elgondolkodtam
volna Csurka
van szegénynek a maga keresztje.
intelmein.
Ha
másért
nem,
mert az az
Rögös pályáján volt ô már minden,
ember
mondta,
aki
már
bizonyította
csak népszerû ember nem.
A köz utálatát még a csomagjával éleslátását. Ô volt, aki a rendszerváltás
szerezte meg Horn Gyula minisztere- másnapján, vagy talán már elôtte
ként, amit (mármint az utálatot) azóta meglátta az SZDSZ-ben a szemfényis sikeresen ôriz. Késôbb az MDF-ben vesztô parazitát…
bukkant fel, Dávid Ibolya mindjárt Az egész most onnan jutott az eszemminiszterelnök-jelöltté tette a 2010-es be, hogy olvasom: egykori és mai Jobválasztásokra –-- nyerni ugyan nem bik-tagok, hajdani gárdisták gyûltek
nyert (cipóra verték), ellenben a zakó össze a napokban egy nyírturai találután megszûnt a párt. (Ettôl függet- kozón megbeszélni: hogyan tovább…
lenül darabig milliós pénzért még kint Csalódott, kiábrándult emberek kese- VACSORA A MARGITüldögélt az uniós parlamentben. Rend- regtek, mivé lett, hová sodródott a
KERTBEN
Jobbik? –-- Hatalmasat csalódtunk --–
re a túloldallal szavazott…)
Most,
hogy
a csapból is Soros György
Mindennek dacára van ebben a mondta egyikük –--, nem így képzeltük. folyik, a napi hírek mellett lassan
Lajosban valami megmagyarázhatat- Ez a párt, fáj kimondani, se nem radi- összeállni látszik a pénzember igazi
lan, tenyérbemászó sárm. Ha megje- kális, se nem nemzeti. Becsapott min- portréja.
ket. –-- Mások arról beszéltek, menyMost, hogy a csapból is Soros György
folyik, a napi hírek mellett lassan
látszik a pénzember igazi
SZÁNALMAS CIKIZÉSRE KÉPES CSAK összeállni
portréja. A készülô mozaikkép elônye,
hogy hitelesebb, mint a hivatásos portA BALOLDALI MÉDIA
Azon lehet vitatkozni, hogy a péntek esti nyitóünnepség jó volt-e vagy nem, réfestôk munkái, már csak azért is,
nyilván mindenki a saját kedvenceit szerette volna a színpadon látni, de azt mert utóbbiak gyakran megrendelésre
kijelenthetjük, hogy rendkívül látványos, a sportesemény nemzetközi értéké- dolgoznak. Persze elolvashatjuk,
mondjuk, Vásárhelyi Mária ájult honek megfelelô mûsort láthatott a közönség.
A baloldali média természetesen csámcsog rajta, hogy ez 3,4 milliárd forintba zsannáját Sorosról, ám nem árt más
került, pedig a világon mindenütt megadják a módját egy ilyen fontos nyitóün- forrásokba is belelapoznunk. (A Vásárhelyi-írás rezüméje: Magyarország
nepségnek, amit kis túlzással a Föld összes országában nyomon követnek.
A 444.hu még percrôl-percre cikket is gyártott a témával kapcsolatban, demokratikus átalakulását az elmúlt
évszázadban egyetlen magánszemély
amelyben gyakorlatilag az élô fába is belekötött a „humoros” újságíró. Fikázta sem támogatta Soroshoz fogható nagypéldául Julio Maglione, a FINA fejének angolságát, pedig errôl biztos nem a vonalúsággal.)
Fidesz tehet. Egerszegi Krisztina fáklyás bevonulásával sem volt elégedett, Hogy árnyaltabb legyen a kép, jó
ezt bírta összehozni: „Úristen szegénnyel valami fáklyaszerûséget vitetnek fel a szívvel ajánlom Csurka István 2010színpadra, amibôl vizet önt ki, és erre beindul egy szökôkút. Tessék, mi olimpia ben megjelent Dr. Utólag visszaemlénélkül is tudunk nagyot dobni.” Az a fura, hogy maga a jelenet kifejezetten kezése címû munkáját. Az író a nyolcötletes volt, de hát nyilván azt az ukázt kapta a cikkíró, hogy ezen a nyitóün- vanas évek közepén részt vett azon a
nepségen SEMMI SEM LEHET JÓ!
Margit-kerti vacsorán, amelyen a
A vége felé már elfogyhatott a szufla, ilyen szösszenetek is becsúsztak: „Hány hazalátogató Soros arról érdeklôdött
milliárd ember szaladt ki a vécére az utóbbi néhány percben? Engem teljesen tôle és pályatársaitól, kik azok a fiatabeindítanak ezek a vízsugarak.” Elképesztôen vicces megjegyzés, ráadásul ott lok, akik megérdemelnék az ô támogaaz elején a beismerés, hogy ezt a mûsort több milliárdan nézik világszerte, így tását. „Dúsgazdag lett Amerikában,
talán mégiscsak jó, hogy látványos és sokszínû volt… (Magyar Idôk) nem tud mit kezdeni a sok pénzével, és
egy részét szeretné a magyar kultúrá-

ahogy
Pilhál György
látta
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ra költeni –-- írja Csurka. –-- Évente
hárommillió dollárt akar beletenni
ösztöndíjak, támogatások, anyagi beszerzések, utaztatások, külföldi ösztöndíjak formájában a magyar kultúrába.
„ Éveknek kellett eltelnie, hogy az író
felismerje ennek a vacsorának a mögöttesét, a célját és a módszerét; a
csápokat és karmokat, a disznófejû
Nagyúr mancsait, amint nyúl a magyar öntudatért. Soros már az összeomlás utáni világra gondolt, már a jövôbe fektetett be. Úgy spekulált, hogy
a nélkülözô magyarságot fillérekkel le
lehet kenyerezni. Az író legerôsebb
mondatára fölkaptam a fejemet:
„Azért hozta a pénzt, hogy ne legyen
forradalom, hogy a rendszerváltás ne
járjon elszámoltatással.”
„Akkor az étteremben –-- írja Csurka
–-- (…) csupán egy ókori verssor, Vergilius sora motoszkált bennem: »Félek
a görögöktôl, még ha ajándékot hoznak
is«.” Aktuális sorok.
LÉLEGEZTETÔGÉPEZÔK
Régi megfigyelés, hogy a politikai
viták akkor veszítik el komolyságukat,
amikor az ellenzéki oldal lélegeztetôgépek és inkubátorok árára számolja
át a feleslegesnek ítélt kormányzati
kiadásokat. Világért sem legyintek én
a népegészségügy fontosságára, isten
mentsen, csak a hordószónokok demagógiájával van tele a hótaposó cipôm.
(Minap épp a lánglelkû plakátszaggató,
Vajda Zoltán néptribun biggyesztett a
szózatába egy, állítólag a Heim Pálkórházból hiányzó CT-készüléket, hátha így nagyobb haragra gerjedünk a
piszok Orbán-kormánnyal szemben.)
Komoly hazai hagyományai vannak a
„lélegeztetôgépes” érvelésnek --–
amennyire tudom, annak idején a szocialista Lendvai Ildikó honosította
meg a parlamenti retorikában, ahonnan aztán rohamosan elterjedt, a néphülyítés számos fóruma átvette.
(Egyik emlékezetes alkalmazását a
televízióban is láthattuk, amikor a
Heti Hetes társulata arról elmélkedett,
hány lélegeztetôgépet lehetett volna
venni a Terror Háza Múzeum létrehozására „elpazarolt” pénzbôl.)
Az egészben az a legérdekesebb,
hogy ez a lélegeztetôgépezés az eltelt
évek során szép lassan elveszítette a
hiteles adattartalmát –-- ha egyáltalán
volt neki olyanja… A hordóra lépô szónok igazából már nem is tudja, mekkora a magyar kórházak lélegeztetôgép-készlete, mennyibe kerül egyegy példány. (Egyáltalán, szükség
van-e még többre, vagy a gyógyintézetek már elkezdték fölrakni a Vaterára…) Csak szólnék a fába szorult
lélegeztetôgépezô
politikusoknak
(egykori vizitdíj- és kórházinapidíjhíveknek): miközben ôk immáron hetedik éve belefeledkezetten huhognak,
aközben a hazai CT- és MR-készülékek
száma –-- friss adat –-- 64 százalékkal
emelkedett.
Persze rengeteg még a teendô az
egészségügy frontján. Itt van például
a lipótmezôi probléma. Egyre több jel
utal arra, hogy újra meg kellene nyitni
a Gyurcsány-kormányzat alatt bezárt
OPNI-objektumot. A szélnek eresztett
páciensek itt szaladgálnak közöttünk.
Lásd fentebb!

FALRA MÁSZTAK

Megejtô igyekezettel próbált nyilvánosságot szerezni minap a XVI. kerületi Együtt önkormányzati képviselôje,
Vajda Zoltán. A fô szervezô, mielôtt
cimboráival vasárnap délelôtt nekikezdett volna néhány Soros-plakát levakarásának, szükségesnek látta sajtótájékoztatón értesíteni a nyilvánosságot, milyen ideológia mentén határozták el a közterületi randalírozást.

„Mi nem egy százalék vagyunk” --–
bocsátotta elôre bevezetôjében (bár
azt nem árulta el, hogy mennyi --– a
tudósítók nagyjából 40-50 vakaróembert számoltak össze a helyszínen).
Megtudtuk, Vajda „büszke hazafiként”
határozta el az akciót, s ebben egyetlen
dolog vezérelte csupán –-- ezt idézem,
annyira magasztos –--: „megvédeni az
állampolgárokat a kormányplakátok
által okozott szellemi és vizuális környezetszennyezéstôl”.
Mindezt, mármint az állampolgárvédô
plakátvakarást, fényes nappalra szervezte a sajtkukac ember, jelezve, bátran vállalják magukat. (Meg aztán
nappal elônyösebben fotózható a vakaróhazafi.) Arra az újságírói kérdésre,
mi lesz, ha a kormányzat kártérítési
pert akaszt a nyakukba, Vajda fôvakaró acélos hangon azt felelte: állnak
elébe.
Az egyik kommentelô így véleményezte az Együtt-attrakciót: „Nem
gondoltam, hogy létezik olyan hülye
párt, amelyik szembemegy a lakosság
által nagy többségben támogatott akarattal, csak hogy médiafelületet kapjon egy napra.”
Az elmaradhatatlan zsidókártyát ekképp dobta be a fôszervezô: „Uszítanak
egy személy ellen, ami némelyeket
felbátorít olyan népcsoportot megnevezô jelzôs szerkezetre, amelyhez
hasonló az 1930-as évek Magyarországán fordult elô.” (Ez kicsit bonyolultan
hangzik, az a lényege, hogy Soros említése valójában kôkemény zsidózás,
alig burkolt náci-nyilas tempó.)
Nagyjából ennyit mondott a kerület
Vajdája, majd a vakuk élénk villogása
közepette egy létra segítségével
nyomban falra mászott. Valószínûleg
még fog is.

BELILULT ÚJPESTIEK

Belga tulajdonosa meg akarja változtatni az Újpest FC címerét. (Anyagi természetû az ügy, a részletekbe ne menjünk bele.) Roderick Duchatelet tervei
szerint a nagy múltú klub labdarúgói a
régi helyett ezentúl egy vécédeszkára
emlékeztetô lila-fehér grafikával a mezükön szaladgálnának a gyepen.
Vagy nagyon bátor, vagy végtelenül
buta ez a belga. Esetleg mindkettô.
Nincs is abban semmi meglepô, hogy
ezek után a kánikula ellenére hatalmas
tömeg tüntetett a Megyeri úti stadion
bejárata elôtt. Egykori játékosoktól
kezdve alkalmi és törzsszurkolókon keresztül az újpesti polgármesterig bezárólag rengetegen tiltakoztak a címerváltoztatás ellen. Volt, aki Rákosi Mátyást
emlegette, mondván, eddig csak ô mert
ilyen gátlástalanul belenyúlni egy
sportklub jelképrendszerébe. (Az ötvenes évek elején megfosztotta nevétôl és
színétôl a Fradit –-- hat éven át ÉDOSZ,
majd Budapesti Kinizsiként játszhatott
csak a Ferencváros, ráadásul pirosfehérben.)
Idejön ez a nagypénzû ember a messzi
Brüsszelbôl, megvásárolja az egyik legpatinásabb –-- 1885-ben alapított –-klubunk futballcsapatát, aztán (évekkel
késôbb) gondol egyet, és belerondít a
csapat, a szurkolók, sôt egész Újpest
lelkivilágába. Mintha azt is megvette
volna a szakosztállyal együtt… Ez még
akkor is elfogadhatatlan lenne, ha egy
bajnokesélyes, szárnyaló csapat tulajdonosa tenne ilyet. De hol van ettôl az évek
óta (nagyjából a „belga korszak” óta)
csetlô-botló lila-fehér gárda?
Nem így mûködik ez errefelé, monsieur! A címert, amit ön most önkényesen meg akar változtatni, minálunk nem
azért viseli a szíve fölött a sportoló, hogy
meg tudják különböztetni a másik csapat játékosától. Errefelé a címer fogadalmat, hitet, hûséget és hovatartozást
jelent. Nem szertári tétel. Egy darab a
szívünkbôl.
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Világraszóló gyôzelem zárta
le a honfoglalást

Árpád nagyfejedelem
(Feszty Árpád portréja)

A történetírás sokáig nem a jelentôségéhez mérten kezelte az ezerszáztíz
éve, 907. július 4-én a magyar törzsszövetség, valamint az egyesített keleti frank és bajor hadak között Pozsony mellett lezajlott csatát. Ez az
ütközet, amelyet a Kárpát-medencében letelepedett magyarság elsô nagy
honvédô háborújának is tekinthetünk,
megszilárdította és véglegessé tette
Árpád nagyfejedelem mûvét, a honfoglalást. A túlerôvel szemben aratott
fényes gyôzelem után több mint egy
évszázadig, nem mertek idegen hadak
a Kárpát-medence földjére lépni. Európa ekkor tanulta meg igazán félni a
magyarok nyilait.

Megsemmisül a Morva
Birodalom, Árpád kezére
kerül a Dunántúl
A történetírás hagyományosan 896ra teszi a honfoglalást, ám ez csupán
egy szimbolikus dátum, hiszen a honfoglaló magyarok megtelepedése a
Kárpát-medencében fokozatos, több
évig eltartó folyamat volt.
A Kárpát-medence területének birtokbavétele szakaszosan zajlott le,
utoljára a Dunántúl került a magyar
törzsszövetség kezére, a 900. évi hadjárat során.
A magyar hadak egészen Linzig nyomultak, ám itt a bajor fejedelemnek
sikerült megállítania a honfoglalók
elôretörését, így a magyar fennhatóság, pontosabban a szállásterületek
határa a Fischa és a Morva folyók közé
került.
Árpád nagyfejedelem és vezérei 895
után megsemmisítették Szvatopluk
Morva Fejedelemségét, és betörtek a
Keleti Frank Királyság területére is.
899-ben meghalt Arnulf, a magyarokkal addig szövetségben álló keleti
frank király.
Ôt fia, Gyermek Lajos követte a tró-

A honfoglalás Munkácsy Mihály festményén. A honfoglalást követô évtizedeket a
kalandozások korának is hívják
A pozsonyi csatáról a legrészletesebb
leírás a fél évezreddel késôbb élt humanista, Johannes Aventinus (1477 –
1534), a bajor választófejedelemség
hivatalos történetírójának korabeli
forrásokat felhasználó krónikájából,
A magyarok kiirtására
szövetkeztek, pápai áldással az 1522-ben kiadott Bayrischer ChroGyermek Lajos 904 nyarán tárgyalni nicon-ból ismert.
Folyamatosan zaklatták a
hívta Fischa menti táborába a magyavonuló hadakat
rok egyik legbefolyásosabb vezérét,
Aventinus szerint a bajor sereg két
Kurszán fejedelmet.
A szövetség megújítására meghir- nagyobb hadoszlopra tagolódva vonult
detett tanácskozás azonban csapda a Duna jobb, illetve bal partján.
volt; a tárgyalásokra érkezô Kurszánt A bal parti sereget a fôvezér, Luitpold
és kíséretét ugyanis a király paran- ôrgróf, a jobb parton elôrenyomuló
csapatokat pedig Theotmár salzburgi
csára orvul meggyilkolták.
Luitpold és Gyermek Lajos a „pogány érsek vezette.
magyarok kiirtására”, illetve a Dunán- A sereg utánpótlását Sieghardt gróf
túlról, valamint a Kárpát-medencébôl dunai flottája biztosította. Érdemes
való kiûzésére szövetséget kötöttek megjegyezni, hogy az érsek még a felvonulás közben, a július 4-én elkezegymással.
A magyarellenes szövetség komoly dôdött nagy ütközet elôtt életét vesztámogatást kapott a pápától, és a né- tette a szintén hadba szállt Utto
met püspököktôl is, akik a tervezett freisingi, és Zakariás brixeni püspökhadjáratra egyfajta, a pogányok ellen kel együtt.
vívandó keresztes háborúként tekin- Ennek az lehetett az oka, hogy a seregek felvonulása a német hadvezérek
tettek.
A meglehetôsen hiányos korabeli várakozása ellenére, korántsem zajlott
források, a Sváb, valamint a Salzburgi nyugalomban. A magyar elôôrsök
évkönyvek szerint a több tízezer har- ugyanis folyamatos rajtaütésekkel
cosból álló bajor haderô (egyes forrá- zaklatták az elôrenyomuló sereget
sok százezresre teszik a magyarok el- abból a célból, hogy megzavarják és
len felvonuló sereget) 907. június lelassítsák felfejlôdésüket.
17-én kerekedett fel az Ennsburg Nagy valószínûséggel az egyik ilyen
rajtaütés alkalmával vesztette életét a
(Enns) alatti táborból.
Névlegesen a hadba szállt sereg a salzburgi érsek is. A korabeli úgynekeleti frank király, Gyermek Lajos vezett halottas könyvekben rajtuk
kívül több más elôkelôség neve is szeparancsnoksága alatt állt.
repel, ugyancsak azt bizonyítva, hogy
már a bajor-frank sereg felvonulása
közben komoly veszteségeket okozó
csatározások alakultak ki.
A magyarok számára fontos volt a
német hadak lelassítása, hogy idôt
nyerjenek a dunántúli törzsszállásokról
elindult csapatok beérkezéséhez.
A magyar taktika alapvetôen arra
irányult, hogy megakadályozza a két
részre osztott bajor-frank haderô
egyesülését, a döntô ütközet elôtt.
non, aki helyett Hatto mainzi érsek
gyakorolta ténylegesen a hatalmat. A
magyarok másik nyugati szomszédja
Luitpold ôrgróf Bajor Fejedelemsége
volt.

lódott bajor hadoszlop július 4-én fejlôdött fel Pozsony alatt. A magyar
lovasság az ôsrégi sztyeppei harcmodort alkalmazva látszólag felvette a
harcot a német sereggel, majd színleg
megfutamodott.
A cselvetés tökéletesen sikerült: a
„menekülô” magyar elôhadat diadalmasan üldözô németeket sikerült becsalni egy két oldalról dombokkal
határolt viszonylag keskeny medencébe. Miután a német sereg beszorult
a szûkös területre, a magaslaton
megbúvó magyar íjászok kiléptek a
fák mögül, és fergeteges nyílzáport
zúdítottak a csapdába esett németekre.
Az alaposan megtizedelt és a halálos
csapdából kifelé hátráló bajorokra az
idôközben a katlan bejáratánál felsorakozott magyar könnyûlovasság támadt rá.
A nyugatiak számára ekkor még ismeretlen keleti lovas taktikát alkalmazó magyar könnyûlovasság véres
rendet vágott az egyik csapdából a
másikba esett németek soraiban.
A könnyû fegyverzetû, szélsebes apró lovaikon vágtató, félelmetesen rikoltozó magyar harcosok borotvaéles
szablyáikat villogtatva, halálos fergetegként zúdultak a pánikba esett németek nyakába.
A július 4-én lezajlott ütközetben a
német sereg szinte teljesen megsemmisült. A Dunán utánpótlást szállító
hajókat pedig a magyar íjászok gyújtónyilai borították lángba.

Lépre ment Luitpold ôrgróf
is, ami az életébe került

A fényes gyôzelem azonban még
nem jelentette a csata végét, hiszen a
Duna északi partjára eközben beérkezett Luitpold ôrgróf érintetlen serege.
Theotmár hadainak súlyos veresége
azonban keresztülhúzta Luitpold eredeti számításait, hiszen a jobb parti
hadak megsemmisülése miatt senki
sem állhatta útját a magyarok átkelésének.
Az ôrgróf ugyancsak felült a magyar
cselvetésnek, mert június 5-én a csata
második napján Luitpold seregét sikerült becsalni a Dévényi-szorosba, ahol
ugyanaz a sors várt rájuk, mint Theotmár hadaira az elôzô napon. Az
öldöklô küzdelemben elesett maga a
fôvezér, Luitpold ôrgróf is.
Luitpold seregének maradványát a
magyar lovasok egészen Ennsburgig
üldözték, sokat levágva a menekülô
német harcosok közül. A hadak fôparancsnoka, az Ennsburg falai között
várakozó Gyermek Lajos csak ekkor
szembesült a bajor-frank hadak megsemmisítô vereségével.

Európai nagyhatalommá
válik a Magyar
Nagyfejedelemség
Ha mindez még nem lett volna elég,
az Ennsburg alá érkezô magyarok
ismét bevetették jól bevált cselüket,
és megfutamodást színlelve elrobogtak a várkastély alól. Az ôrség könynyelmûen kinyitotta a kapukat, a várbeli katonaság pedig --- vesztére ---, a
„menekülô” magyarok után vetette
magát.
Amint felfejlôdtek az üldözôk, a magyar lovasság hirtelen megfordult, és
nyílzáporral árasztotta el a diadalmasan utánuk vágtató németeket, majd
fergeteges lovasrohammal legázolta
az életben maradottakat. Látva a rettenetes katasztrófát, a király is menekülôre fogta a dolgot; Gyermek Lajosnak
csak nagy üggyel-bajjal sikerült Passauba mentenie az irháját.
A világraszóló pozsonyi gyôzelem
végleg megerôsítette a Magyar Nagyfejedelemség hatalmi helyzetét.
A pozsonyi ütközettel nem csak hogy
a Dunántúl visszafoglalására tett német kísérlet fulladt csúfos kudarcba,
hanem még a magyarok szereztek
további német területeket, egészen az
Enns folyóig.
Mind a mai napig nem tisztázott,
hogy a nagyfejedelem, Árpád, a pozsonyi ütközet idején hunyt-e el, vagy
pedig már napokkal korábban. Akár
így történt, akár úgy, a pozsonyi ütközet zárta le életmûvét, a magyar
honfoglalást.

ELTER TAMÁS
(Origo)

Véres rendett vágott a
magyar könnyûlovasság a
németek között

A pozsonyi csata egy 19. századi metszeten

A Dunántúlon letelepedett törzsek a
becslések szerint összesen 40 ezer magyar harcost küldtek a Duna Pozsonynyal szembe fekvô partján gyülekezô
seregbe. Az elôreküldött portyázók
zaklatásaitól megfáradt és szétzilá-

Honfoglalás korabeli magyar lovasok
(László Gyula professzor rekonstrukciója)
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Varázslatos megnyitó
Áder János köztársasági elnök egy
rendkívül látványos ünnepség keretében megnyitotta Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét,
az úszók, nyíltvízi úszók, mûugrók,
szinkronúszók és vízilabdázók 17. világbajnokságát. A július 30-ig tartó
vetélkedésekben hat szakágban több
mint 180 ország mintegy 2000 versenyzôje vesz részt.
A megnyitóünnepség Eötvös Péter,
Kossuth-díjas világhírû magyar zeneszerzô, a Duna hangja címû, 12 éves
korában szerzett kórusmûvével kezdôdött, amelyhez a világbajnokság alkalmából új szöveget írt Varró Dániel
költô. A Lánchíd lábánál, a Duna pest
felôli oldalán felállított óriásszínpadon
a Cantemus gyermekkórus mûködött
közre.
Ezt követôen a víz és a kultúra találkozásának magyarországi történetét
mutatták be, az „idôutazás” Aquincumnál kezdôdött, majd a honfoglalás,
a reneszánsz Buda, Mátyás király, s a
huszárok korszakának fontosabb
emlékeivel folytatódott. Kodály Zoltán
Háry János címû dalmûve következett
160 táncos közremûködésével, majd
Liszt Ferencrôl is megemlékeztek,
akinek egyik kedvelt alkotóhelye a
Duna-part volt.
A kulturális-történelmi blokkot
követôen a sport került elôtérbe, elôbb
az elsô magyar olimpiai aranyérem
tulajdonosát, az úszólegendát, Hajós
Alfrédot méltatták, majd a vizes sportok legsikeresebb magyar képviselôinek tiszteletére felcsendült a Himnusz. Több olimpiai bajnok
személyesen is megjelent.,
Ezt követôen a helyszíneket, majd a
vb-n szereplô vizes sportágakat mu-

BRAVÚROS
PONTSZERZÉSSEL
NYITOTTAK AZ
ÚJONCOK
A címvédô Budapest Honvéd gyôzelemmel kezdett a labdarúgó NB I
2017/18-as szezonjában: a nyitófordulóban a vendég Haladást múlta felül
2-0-ra. A kispestiek sorozatban 11.
hazai találkozójukat nyerték meg az
élvonalban. Ugyancsak szombaton a
Mezôkövesd emberhátrányban küzdve hosszabbításban szerzett góllal 2-1re gyôzött Debrecenben, az Újpest
pedig 2-2-es döntetlent ért el a Paks
vendégeként. A vasárnapra maradt
mindhárom találkozó váratlan eredményt hozott.
A Ferencváros hazai pályán csak 1-1es döntetlent játszott az újonc Puskás
Akadémiával, a Videoton is 1-1-re végzett a szintén újonc Balmazújvárossal
a felcsúti Pancho Arénában, a Vasas
pedig még rosszabbul járt a Szusza
Ferenc Stadionban: 2-0-ra kikapott a
Diósgyôrtôl.
Az FTC találkozóján a 78. percben az
alig nyolc perccel korábban beállt
Hajnal Tamás egy ütközés után a földön maradt, elvesztette az eszméletét,
és hordágyon vitték le a pályáról,
majd agyrázkódás gyanújával kórházba szállították. A Ferencváros cserelehetôség híján emberhátrányban
fejezte be a mérkôzést.
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SPORT
tatták be. Felvonultatták a világbajnokságon résztvevô országok lobogóit, a
sort a házigazda Magyarország nemzeti zászlaja zárta, amelyet Varga Dénes, az olimpiai és világbajnok vízilabdázó vitt fel a színpadra.
Tarlós István fôpolgármester Budapest nevében köszöntötte a világbajnokság versenyzôit, szervezôit és
nézôit. Felidézte a férfi vízilabda-válogatottal három olimpiai aranyérmet
nyert Kemény Dénes szövetségi
kapitány szavait: „teljesítôképességünk határa sokkal messzebb van annál, mint ahogy gondoljuk magunkról”.
„Teljesítettük az embert próbáló vállalást, Budapest felkészült a világbajnokság megrendezésére” - hangsúlyozta. Kitért arra, hogy a vb
fôvárosi helyszínei Budapest talán
legjellemzôbb és legszebb részei közül
kerülnek ki.
„Mától több mint két hétig a világörökségi rangra emelt budai vár, a
Gellérthegy, a Parlament, a Lánchíd
látképe elôtt, többek között a gyönyörû
Margitszigeten versenyeznek a világ
legjobbjai. Budapest nemcsak rendezôje, valódi házigazdája lesz a világbajnokságnak” - ígérte a fôpolgármester, majd zárta beszédét: „Azt
kívánom minden sportolónak, hogy a
következô napokban Budapesten valósítsa meg álmait, amiért évek óta keményen dolgozik. Izgalmas küzdelmeket és emlékezetes napokat kívánok
mindenkinek, Isten hozta önöket Budapesten!”
„Rendkívüli öröm számunkra, hogy
itt lehetünk Budapest gyönyörû városában. Nem választhattunk volna
jobb helyszínt ennek az ünnepnek” mondta Julio C. Maglione, a FINA
elnöke, aki többször kiemelte Orbán
Viktor miniszterelnök folyamatos támogatását. Hozzátette, a Duna központi szerepet tölt be a versenyben,
amely tökéletesen visszaigazolja mottójukat: „a víz a mi világunk”.
Elmondta: „Készen állunk arra, hogy
csodálatos fesztivál részesei legyünk
az elôttünk álló bô két hétben. 180-nál
több ország 2000 sportolója kápráztatja
el a világot a következô napokban.
Ismét megmutatják a hat vizes sportág nagyszerûségét ezreknek itt a
helyszínen, Budapesten, és millióknak
a tv-k elôtt világszerte. Ez a sport szép-

sége, és a vizes sportágak büszkék,
hogy változatosságukkal gyönyörködtethetnek.”
Áder János köztársasági elnök
köszöntô beszédében felidézte, hogy
az elsô magyar olimpiai bajnok, Hajós
Alfréd, egyben az úszósport elsô ötkarikás gyôztese is volt, s amellett,
hogy kiváló sportoló, remek építész is,
akinek a nevét viseli a vb egyik
helyszíne a Margitszigeten.
„A nézôknek, szurkolóknak izgalmas
versenyeket, a sportolóknak pedig
sportszerû viadalokat kívánok” mondta a köztársasági elnök.
A beszédek után a sportolók és a
bírók eskütétele következett. A magyar csapatból a mûugró FazekasGondos Flóra és Kormos Villô, a
szinkronúszó Kiss Szofi és Schwarcz
Anett, a vízilabdázó Manhercz Krisztián és Takács Orsolya jelenlétében
két fiatal úszó, az olimpiai bronzérmes
Kenderesi Tamás, illetve a tízszeres
junior Európa-bajnok Késely Ajna
mondta a szöveget, míg a bírók és
tisztviselôk nevében Bodrogi Viktor,
az úszódöntôk indítóbírója beszélt.
A magyarországi csúcsesemény
egyik különlegességeként, az olimpia
mintájára elsô ízben, a vb jelképe is
feltûnt, egy vizes szimbólum, amelyet
minden idôk egyik legjobb nôi úszója,
az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi
Krisztina indította útjára. A Fontanának nevezett jelkép mostantól minden hasonló vizes világversenyen
helyet kap majd.
Az esemény zárásaként felcsendült a
világbajnokság szurkolói dala Radics
Gigi és Takács Nikolas elôadásában,
majd CeeLo Green háromszoros
Grammy-díjas amerikai énekes adta
elô elôbb a Bright lights bigger city,
majd a Crazy címû számát.
A megnyitóünnepséget színpompás
tûzijáték zárta. (MTI)

Matek-világbajnokság
Egy ideje állandóan osztunk-szorzunk
– a jobbak még köbgyököt is vonnak –, s
átszámoljuk az új nemzeti valutába,
lélegeztetôgépbe, hogy mi mibe kerül.
Már váltóegysége is van a gépnek,
mégpedig a jóval drágább CT vagy
MR készülék, s mellé használati utasításként megható rémmese is jár. Most
például megtudhatjuk belôle, hány be-

MEGJELENT MAGYARUL IS
Hódy László „Not an Ordinary Life” cimü
angolul irt könyvét a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége és a Magyar Kosárlabda
Archivum Alapitvány kiadásában megjelent:

„Osztályidegenbôl
halhatatlan”

Akit érdekel a könyv vagy meg szeretné
vásárolni ezen a linken megkaphatja:
https://webshop.webpont.com/12-konyvek

NB I, 1. FORDULÓ:
Honvéd–Haladás 2-0 (1-0),
Paks–Újpest 2-2 (1-1),
Debrecen–Mezôkövesd 1-2 (0-0)
Ferencváros–Puskás 1-1 (1-1),
Videoton–Balmazújváros 1-1 (0-1),
Vasas–DVTK 0-2 (0-1),

Az eredeti angol nyelven megjelent könyv még kapható

https://www.amazon.com/Not-Ordinary-Lifelifetime-between/dp/1517263956
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leírni a magukat istentôl és embertôl is
függetlennek tartó orgánumok, hogy
külföldön valójában a kutyát nem érdekli a rendezvény. Érdekes, ezzel szemben
például a Dél-Olaszországban nyaraló
ismerôsök arról beszélnek, hogy a televíziós csatornák a legfontosabb hírblokkokban számolnak be a történésekrôl
riportokkal, tudósításokkal. De ne menjünk ilyen messzire, a Balatonon vagy
éppen a fôvárosban nyaraló külföldiek
és természetesen a hazánkfiai – akik
nem éppen személyesen a versenyszámok helyszínein drukkolnak – kivetítôkön követik az eseményeket, dugig
vannak a sörözôk, így a vendéglátóknak
sem lehet egy rossz szavuk sem. Ôket
minden bizonnyal nem hatja meg Hajnal
Miklós, a Momentum nevû álomgyilkos
szervezet ifjú titánja sem. A magát politikusnak tartó egyén arról értekezett
az ATV-ben, hogy akciózni fognak a
világbajnokság alatt, és külföldi újságírókat és sportolókat keresnek meg
azzal, nézzék már ugyan meg, hogy
milyen rémes állapotok uralkodnak az
országban, és amúgy pedig a gonosz
Orbán Viktor még mindig Soros György
ellen kampányol…
Nehéz ehhez mit hozzátenni, de az a
napnál is világosabb: a teljes ellenzéki
garnitúra tevékenysége az Orbán-fóbiában fullad ki. Ezért nem lehet velük
olyan nemzeti minimumban sem kiegyezni, mint amilyen a 2024-es olimpia
megrendezése lett volna. Ha Orbán Viktorról van szó, akkor inkább mindenki és
minden vesszen… Talán emiatt a politika miatt tartanak az ellenzéki pártok a
közvélemény-kutatások sorában ott,
ahol. De térjünk vissza a vizes világbajnokságra.
Nem tévedhetünk nagyot, ha kijelentjük: a grandiózus esemény jelentôs lökést ad a már amúgy is lendületben lévô
hazai turizmusnak. Ez sem egy utolsó
szempont, amiért érdemes megpályázni
a sportrendezvények elnyerésének jogát. Az idegenforgalom több mint 350
ezer embernek ad munkát, a szektorban
több mint negyvenezer kis- és középvállalkozás mûködik. A turizmus a bruttó hazai termék 11 százalékát adja, ezt
szeretné a kormány 16 százalékra feltornázni. Nem elérhetetlen célkitûzés,
hogy Budapest egyre közelebb kerüljön
versenytársaihoz, így például Prágához
és Bécshez. A növekedési kilátások nem
rosszak, az ENSZ turisztikai világszervezete középtávon Európában 4-4,5
százalékos, míg régiónkban öt százalék
feletti növekedést vár a turizmus terén.
A kormány több intézkedést tett a
bôvülés érdekében, ezért segíti adócsökkentéssel is az ágazatot. A munkaerôhiány viszont itt is problémát jelent.
Ezen kedvezô irányba lehetne változtatni a béremeléssel, amire, úgy tûnik,
meg is van a szándék. Lapunk úgy tudja,
hogy januártól az országosan kötelezô
180 ezer forintos szakmunkás-bérminimumhoz képest több tízezer forinttal
magasabb garantált alapjövedelemhez,
akár 240 ezer forinthoz juthatnak a
szállodaiparban és a vendéglátásban
dolgozó munkavállalók. Ezt az ágazati
kollektív szerzôdésben rögzíthetik, errôl
az ôsszel születhet megállapodás.
Végezetül az sem mellékes, hogy Magyarország biztonságos ország. Szomorú
tény, hogy Nyugat-Európa jó pár állama
ezzel már kevésbé büszkélkedhet. Nem
szeretnénk azonosulni azzal a gondolatKiss László tal, hogy a nagyvárosok életéhez hozzá(Magyar Hírlap) tartozik a terrortámadás. Becsüljük
meg, hogy nem kell közvetlen fenyegetettségben élnünk, és ennek még a
A FÓBIÁSOK ÉS A
balliberális pártkatonák is örülhetnek.
Biztonságban tudnak akciózni a vizes
VALÓSÁG
Elkezdôdött a vizes világbajnokság, ám világbajnokság alatt is. Még akkor is, ha
a balliberális oldalon a fanyalgás még ezzel a politikájukkal már többszörösen
nem múlt el. A sportesemény látványos befürödtek.
Kiss Gergely (Magyar Idôk)
megnyitója után azt is képesek voltak

teg gyereket lehetett volna megmenteni,
ha a FINA-világbajnokság helyett családorvosi praxisokat árulunk vagy CTket vásárolunk. Igen, igen, újabban
mindent, ami orrhegynyire is kibukik a
mindennapok árnyékából – az ellenzék
szerint a koszos életünk nyomorából –,
azt rögvest valutára váltjuk. Nem is kell
hozzá számítógép, vág az eszünk, mint
egy segédartistáé, s pillanatok alatt ott a
konklúzió: rosszul bánik a kormány az
adóforintjainkkal. Igen, a mi pénzünkkel,
hiszen – amit eleinte, a rendszerváltás
idején nehezen hittünk – mind egy szálig
öntudatos, adófizetô polgárok lettünk.
Még bizony a segélyen élôk is. És ha
történetesen mi költjük azt a pénzt, az
nem a közé, az a miénk, a sajátunk, s
csak mi tudjuk igazán, hol annak a helye.
Az még világos, hogy a vak sokallja a
kiállításokra szánt pénzt, a színvak
pedig a közlekedési lámpák három
színét érzi fölöslegesnek, a siket súlyosan felülfizetettnek tartja a filharmonikusok vonósait – a cintányérosról nem is
beszélve –, a tolókocsis pedig kizárólag a
parasportra adna némi pénzt. S okkaljoggal halt el az olimpiarendezés álma,
hiszen az pénzbe kerül. Nem is kevésbe.
Aztán, hogy mennyit hozhat presztízsben, infrastruktúrában, nevelésben és
nemzeti önbecsülésben, megmondhatatlan, hiszen a lélegeztetôgépbôl való fordítás programját annak idején nem találta fel a kis Gauss. Csak a számtani
sort, az új, magyar Gaussok pedig csak
arra, a gépre tudnak fordítani.
Meglehet, hogy ez világdivat, s az öntudatra ébredt polgár nem hallgat többé,
ha róla döntenek. Teljes joggal kikéri
magának, ha nem hallgatják meg, a
megkérdezése nélkül nyúlkálnak a zsebében, úgy veszik el adó-lélegeztetôgépeit, hogy közben még kussolnia
is kell. Legfeljebb tapsolhat. Csak nálunk, ebben a dühöngô, vérgôzös, emberbutító, holokausztidézô diktatúrában
egészen sajátságos vitakultúra alakult
ki. Igen. Mégpedig azért, mert az ellenzék képtelen ellenzékként viselkedni.
Nem, nem kell kalaplengetve éltetni az
ellent, virágszirmokkal felhinteni a
Felcsút–Parlament útvonalat, saját szochazás kitüntetésüket feltûzni a miniszterelnök mellére, és amerikai üdülésre befizetni külföldi bankban rejtegetett pénzbôl a köztársasági elnököt.
Nem. De ha történetesen – akár tévedésbôl, akár az ellenzék korábbi ötletét ellopva – mégis valami jót cselekszik a kormány, nem muszáj rögvest
abcúgolni. Köpködni, hogy saját úszómedencéje fûtése miatt csökkent rezsit
a kormánypárt, saját rokonaira gondolva
emel fizetést több képviselô, kijelenteni,
a csok olcsó humbug, tragédia, milyen
sok gyerek kap ingyenebédet – ha meg
kevés, akkor az a baj –, borzalmas a
munkaerôhiány, pedig nemrég még
éppen munkahiánytól szenvedtünk. És
nekünk az sem jó már, ha nyer a futballválogatott, hiszen annak a miniszterelnök örül.
Úgyhogy maradunk a nyomorult matekozásnál. Kodály és Puskás népe, a
Bolyaik országa. Alig csobbant medencébe az elsô versenyzô a FINA-vébén,
de sokan már kiszámolták, mibe kerül
ez nekünk. Igaz, azt sem szeretjük, ha
állandóan azt halljuk, mit hoz ez nekünk,
csak valahol, valamikor egyszer nekünk
is nyernünk kell. Legalább egy – lélegeztetôgépre lefordított – forintot.
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Japánban kövérnek lenni,
míg Hollandiában kutyát
tartani nem éri meg
Ahány ország, annyi adó. Így nem
csoda, hogy egyes nemzetek igazi különlegességeket találnak ki arra, hogy
pénzt szedjenek be az állampolgároktól.
Japánban évente mérik meg a dolgozók jelentôs részének a derékbôségét, nehogy elhízzanak, míg Hollandiában igen drága kutyát tartani.
Egyre több országban drágul az
egészségtelen ételek és italok ára. Magyarországon már 2011 ôsze óta érvényben van a népegészségügyi, ismertebb nevén: a chipsadó. Ez az adó
azokat a termékeket sújtja, amelyek
sok cukrot, sót, koffeint vagy egyéb
egészségkárosító anyagot tartalmaznak.
Hasonló adót vezettek Seattle-ben is,
itt 1,75 százalékos plusz adót kell fizetni az üdítôk után. Ezzel Seattle a
nyolcadik olyan város lett az Egyesült
Államokban, amely plusz terhet vet ki
a cukros italokra.
A város a plusz adóbevételt az alacsony jövedelmû lakosok oktatására
fordítja.
Az esemény apropóján a Moneyish
összeszedte a világ öt legfurcsább adónemét.
Kutyaadó: Németország és Hollandiában is adót kell fizetni az ebek után.
Az adó lépcsôzetesen emelkedik, azaz
minél több kutyája van valakinek,
annál több adót kell fizetni. Hágában
például az elsô kutya után 111 euró az
adó évente, míg a második házikedvenc már 287 euróba kerül.
Ez azt jelenti, hogy akinek két kutyája
van, annak a jószágok összesen 398
euróba kerülnek évente.
Zsíradó: Japánban az elhízás szó
szerint illegális. Egy japán törvény
értelmében a lakosoknak egy bizonyos
méret alatt kell tartaniuk a derékbôségüket.
A férfiaknál ez az érték 85 centiméter,

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdésekre a válasz: 1. I. Lászlót, 2. Cellulisztnek, 3. Abdallah bin al-Huszein
(II. Abdallah), 4. Gyomorrákban, 5.
Sankt Pölten, 6. Szabó Magda, 7. Tukholma, 8. Vietnámban, 9. Montreálé,
10. Talesz.
E heti kérdéseink:
1. Melyik fôváros helye jelent a helyi
bennszülöttek nyelvén gyülekezôhelyet?
2. Hogyan mondjuk francia eredetû
szóval a szabómûvészetet?
3. Melyik az a háziállat, amelyik le tud
égni a napon?
4. Melyik zeneszerzô mûveit rendszerezi a Hoboken-jegyzék?
5. Hogy hívják a rendôrfelügyelôt a
Sherlock Holmes-történetekben?
6. Ki volt Szent István hadvezére és
nádora –– egyes források szerint sógora is ––, aki késôbb maga is király
lett?
7. Melyik kémiai folyamat az ellentéte az oxidációnak?
8. Melyik folyó mentén fekszik Munkács?
9. honnan kapta a nevét a szamárium
nevû kémiai elem?
10. Honnan ered Kína elnevezése?
Válaszunkat a jövô heti újságban
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.
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Egyperces tudomány
míg a nôknél 90 centiméter.
Az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak meg kell mérni a 40 és 74
év közötti korosztály derékbôségét.
Ha az így kapott átlag túl magas,
akkor súlyos bírságra számíthatnak.
A NEC, japán legnagyobb pc-gyártója
szerint akár 19 milliós bírságot is kaphatnak, ha nem teljesítik az elvárt
szintet. Viszont a törvénynek köszönhetôen Japánban az elhízott emberek
aránya 3,5 százalékra csökkent.
WC lehúzási adó: Marylandban
2005-ben vezették be az úgynevezett
öblítésadót.
Az évente 60 dolláros díjat minden
lakosnak be kell fizetnie.
Az állam ebbôl finanszírozza a szenynyvíztelepek korszerûsítését, és a házi
szennyvíztisztítók telepítésének támogatását.
Szoláriumadó: Az Obamacare keretén belül vezették be a szoláriumadót,
aminek legfôbb célja, hogy a bôrrákos
megbetegedések számát csökkentse.
Az üzletek 10 százalék adót számítanak fel a szoláriumozás díján felül,
ami nem egy nagy pénz a 7-25 dolláros
szoláriumdíjak mellett.
Gumiadó: New York államban minden eladott gumiabroncs után 2,50
dollár adót kell fizetni, amelybôl a
használt gumi megsemmisítését és
újrafeldolgozását finanszírozzák. A
rendelet alól kivételt képeznek a gokartok, gördeszkák, golfkocsik és a
robogók abroncsai.

Tudja-e, hogy milyen
hatásai vannak a
méregtelenítô lábfürdônek?
A napjainkban egyre szélesebb teret
hódító alternatív gyógyászat számos
olyan eljárást kínál, amit a hagyományos orvoslás nem javall.
Ezek a többnyire mindenfajta természettudományos alapot illetve bizonyítékot mellôzô „kezelések”, és az ezekhez ajánlott segédeszközök egyhez
biztos hozzásegítik az ezt igénybevevô
pácienseket, vékonyabbá teszik a
pénztárcájukat.
Látványos és becsapós bemutató,
kizárólag hiszékenyek számára!
A méregtelenítô lábfürdô roppant
népszerû és igen költséges „terápiája”
a napjainkban virágzó áltudományos
divattébolyok egyike.
Bár már a hatóságok is próbálják
megállítani az ezzel szélhámoskodó
„szakembereket”, sajnos, nagyon sok
hirdetés kering az interneten, és az is
kedvelt módszer, hogy ügynökök
keresik fel a gyanútlan embereket.
A termékbemutatókon azzal kecsegtetik az érdeklôdôket, hogy amennyiben megveszik tôlük a méregtelenítô
csodaeszközként hirdetett lábfürdôkészüléküket, megszabadulhatunk úgymond, a szervezetünkben felhalmozódott méreganyagoktól.
Az ügynökök értik a meggyôzés mûvészetét, hiszen a készülékeket ki lehet próbálni, és ha a kiszemelt ügyfélben szunnyad is némi kétség, a
bemutató hatása garantált lesz, mivel
a tiszta víz a „kezelés” közben egyre
inkább elszínezôdik, sötétebbé válik,
míg végül egy gusztustalan sötétbarnás színû trutyi marad a lábfürdô medencéjében.
A hatás többnyire frenetikus.
A bemutató hatására meggyôzôvé
válik a „terapeuták” állítása, miszerint
a testbôl eltávozó méreganyag színezi

sötétre a vizet, és az ügyfélnek már
kevésbé számít, hogy a „méregtelenítés” méregdrága.
De valóban ez lenne a magyarázat a
barna trutyi keletkezésére?
Ne dôljünk be az áltudományos magyarázatoknak.
A jelenség, amelynek tanúi vagyunk,
egy kémiai folyamat, az elektrolízis
eredménye.
A „méregtelenítést” konyhasóoldattal
végzik, mely elektromos áram hatására a vízzel együtt alkotóelemeire
bomlik: a katódon - a pozitív elektródon
--- hidrogénion (H 2 ) és hidroxidion
(OH-) keletkezik, az anódon (vagy vasanódon) --- a negatív elektródon --pedig vasionok, a kétszeresen pozitív
(Fe2+).
A vasion és a hidroxidion reakcióba
lép egymással és vas II-hidroxid keletkezik, mely tovább oxidálódik vas
III-hidroxiddá, és ettôl, nem pedig a
testünkbôl állítólag távozó mérgektôl
válik sötétté a víz, így egy oldhatatlan
csapadék, ijesztô, barna színû trutyi
keletkezik. A víz színeváltozása különbözô lehet, ezt a sómennyiség, a víz
összetétele, a fürdô idôtartama és az
elektróda kopása befolyásolja.
Az áltudományos hókuszpókuszok
diszkrét, ám drága bája
Az úgynevezett méregtelenítés, vagy
ahogy másként is emlegetik, a „salaktalanítás” az alternatív gyógyászatban
használt fogalom, tudományosan meg
nem alapozott olyan kezelések gyûjtôneve, mint amilyen a bemutatott méregtelenítô lábfürdô is.
A brit Sense About Science szervezet
egyenesen úgy minôsíteti ezeket az
eljárásokat, mint kidobott idôt és
pénzt.
A kutatók többségének az a határozott
szakmai álláspontja, hogy az effajta
kezelések hatásosságára és fiziológiai
magyarázatára nincsen semmilyen
természettudományos bizonyíték.
Arról többnyire nem szól a fáma,
hogy konkrétan milyen „mérgeket”
kell eltávolítani a „kezeléssel”, mint
ahogyan többnyire arra sincs bizonyíték, hogy a páciens szervezetében
egyáltalán van-e méreganyag.
A „kezelések” leggyakoribb típusai a
böjt, vagy az úgynevezett léböjt-kúra,
a beöntés, de nem egyszer a meglévô
fogtömések eltávolítása is csakúgy,
mint a méregtelenítô lábfürdô.
Legyünk biztosak benne, hogy a
szemfényvesztô lábfürdô során keletkezô „trutymák” nem belôlünk távozott méreg, mondjanak is bármit a
forgalmazók, és ne hagyjuk becsapni
magunkat!
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BUDAPESTEN
nagy gyakorlattal és
szakértelemmel,
mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.
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--- Jean, ma este a kastély keleti
szárnyában tálalja a vacsorát!
--- Miért, uram?
--- Mert azt mondta a fogorvosom,
hogy pár napig a másik oldalon egyek.
***
--- Mi az? Elöl, hátul vérzik, és 4 lába
van ?
--- ???
--- Boci, boci tarka, se füle, se farka...
***
Móricka és Katika a homokozóban
játszanak. Katika odaszalad az anyukájához és kérdezi:
--- Mi van Mórickának, ami nekem
nincs?
Az anyja azt mondja:
--- Fütyülôje.
Pár perc múlva megint odaszalad
Katika és mondja:
--- De hiába fújom, NEM SZÓL!
***
--- A feleségem ma egy csomó ember
életét mentette meg.
--- Hogyan?
--- Reggel nem tudta beindítani a
kocsit.
***
--- Ki az abszolút szegény?
--- ???
--- Akinek még az aranyere is rézbôl
van.
***
Hajnalban támolyog hazafelé egy részeg. Ahogy hazaér, a felesége egybôl
nekitámad:
–-- Biztos nônél voltál! Tudom, hogy
megcsalsz!
–- Dehogyis, egy sörözôben voltam
egész éjjel. Te, ilyen sörözôt te még
nem láttál…
Még a piszoár is aranyból volt!
A feleség nem hisz neki, ezért megkeresi a bár telefonszámát és felhívja
pincért:
–-- A férjem azt állítja, hogy önöknél
töltötte az éjszakát, és hogy a mosdóban aranyból van a piszoár!
Majd hallja a telefonban, hogy a pincér odakiált valakinek:
–-- Hé Alex, megvan ki vizelt a trombitádba!
***
--- Kisfiam, miért nem mész le a
játszótérre Ödönkével egy kicsit?
--- Jaj, anya, te szeretnél játszani egy
olyan gyerekkel, aki trágár, bunkó,
hazudós, lopós és mocskos?
--- Nem.
--- Na látod, Ödönke sem...
***
Az idôs házaspár lefekvéshez készülôdik. Az asszony panaszkodva:
--- Korábban mindig fogtad a kezem...
A férj kinyúl és megfogja.
--- Aztán mindig megcsókoltál...
A férfi megcsókolja.
--- Aztán beleharaptál a nyakamba.
A férj erre fölkel és elsiet.
--- Hová mész? --- kérdezi az asszony.
--- A fürdôszobába, a fogamért.
***
--- Miért nyitja ki a szôke nô a szülészeten az ablakot?
--- ???
--- Mert várja a gólyát.
***
--- Hogyan kell elhallgattatni a sámánt?
--- ???
--- Hallgass-sámán!
** *
--- Mi a különbség a légy és az elefánt
között?
--- ???
--- Az, hogy az elefánt tudja magát a
fülével legyezni, de a légy nem tudja
magát a fülével elefántolni.

NA NE...
***
Egy hegymászó Japánba megy a hegyek közé sportolással egybekötött
hegymászásra. Az elsô hét után képeslapot küld a haverjának és a feleségének.
Sajnos összekeveri a képeslapokat és
hibásan tölti ki ôket. A barátja a Fujit
ábrázoló képeslapot kap, a következô
felirattal:
„Jól érzem magam Japánban!”
A felesége viszont egy mosolygó gésát ábrázolót kap, a felirat:
„Látod, ezt másztam meg csütörtökön!”
***
A matektanár sétálgat egy áruházban,
és találkozik régi tanítványával.
--- Hát te fiam, mit csinálsz errefelé?
--- Tudja, tanár úr, enyém ez az áruház meg a szemben lévô is.
--- Ne viccelj velem! Háromszor buktattalak meg matematikából. Fogalmad sincs a számolásról, hogyan tudnál te egy áruházat üzemeltetni?
--- Egyszerû ez tanár úr --- feleli a volt
diák. --- Veszek valamit, mondjuk 500
forintért, aztán eladom 1500-ért. Na,
hát ez a 27% az én hasznom.
***
A II. Világháborúban egy amerikai
katona egy kemény bevetés után éppen szabadságára indult angliai állomáshelyérôl. Felszállt egy vonatra,
majd ülôhely után kutatva benyitott
egy fülkébe. Ott egy elegáns angol
úriember, a felesége és a lánya ült. A
negyedik ülôhelyet egy kis szobakutya
foglalta el.
A katona udvariasan megkérdezte a
nôtôl:
--- Elnézést, szabad ez a hely?
--- Maguk amerikaiaik olyan udvariatlanok! --- felelte a nô gôgösen. --- Nem
látja, hogy foglalt a szék?
--- Ne haragudjon hölgyem, de nem
fogná az ölébe a kutyáját, hogy leülhessek? Nagyon fáradt vagyok, és
még messze a végállomás!
A nô hidegen ránézett:
---- Maguk, amerikaiak! Nemcsak
udvariatlanok, de még ráadásul pimaszak is!
A katona erre megfogta a kutyát,
majd a lady sikoltozása közepette lehúzta az ablakot, és kidobta a vonatból.
Ekkor megszólalt az angol úr:
--- Maguk amerikaiak mindent roszszul csinálnak!
Nem a jó kezükben fogják a villát,
nem az út jó oldalán közlekednek,
ráadásul nem a jó szukát dobják ki az
ablakon...
***
Szerelem reggel, ...
Szerelem délben, ...
Szerelem este, ...
Szerelem egész álló nap... ezt az
átkozott vízcsapot!
***
Az újdonsült férj a nászútról az alábbi
táviratot küldi édesanyjának:
„Nagyon jól érezzük magunkat. A
Mariska egy tündér! Boldog vagyok!”
Az anya elolvassa a táviratot, majd
vállat von, s megvetôen kijelenti.
--- Szép kis dolog! Máris megtanította
hazudni a férjét...
***
--- Mi a legjobb fizikai megfigyelés a
politikusokról?
--- ???
--- Az üres fejnek jobb az akusztikája.
***
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Augusztus 2. szerda
Augusztus 1. kedd
A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk
05:25 Balatoni nyár
05:25 Balatoni nyár
05:25 Balatoni nyár
06:50 Öt kontinens
07:20 RidikülÖnmagunkat 07:20 Ridikül
07:25 Ridikül
legyôzni a legnagyobb gyô- Nôk a nagyvilágban
Az alkotóerô útja
zelem
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08:30 Orosz nyelvû hírek
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08:50 Nagyok
08:50 HungarIQ - Minden, 08:50 Térkép
09:20 Esély
ami magyar Matyó minta, 09:20 Család és otthon
09:45 Kék bolygó
Sensolite, Béres csepp
09:45 Magyar gazda
10:05 Rome Reports 09:20 Világ
10:05 Baptista magazin
Vatikáni Híradó
09:45 Summa
10:30 Reformáció hétrôl 10:30 Új nemzedék
10:05 Isten kezében
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10:55 Biblia és irodalom
Két orvos
10:40 Tanúságtevôk
(2015) Babits Mihály
10:30 Új nemzedék
11:15 Angol nyelvû hírek
Psychoanalysis Christana
11:00 Angol nyelvû hírek
11:40 Humorista a meny- 11:20 Angol nyelvû hírek
11:20 Nem élhetek muzsi- nyországban (1982) Magyar 11:45 Ûrtörténetek (1977)
kaszó nélkül (1935)Magyar tévéjáték SzereplôkAgárdy Magyar tévéfilm
játékfilm Szereplôk: Jávor Gábor, Alfonzó, Bod Teréz, Szereplôk: Bárdy György
Pál (Balázs), Somogyi Erzsi Bodrogi Gyula, Bús Katalin, (Kapitány), Bujtor István
(Pólika), Delly Ferenc (Vik- Csala Zsuzsa, Csonka End- (Orvos), Csákányi László
tor), Sághy Györgyi (Biri- re, Dévényi Cecília, Törô- (Cassidy), Harkányi Endre
ke), Gózon Gyula (Lajos )
csik Mari, Velenczei István, (Blanchard), Sinkó László
Balázs és Pólika az elsô Verebély Iván, Voith Ági, (Kapitány) Két sci-fi törtéházassági évfordulójukat Zentay Ferenc A humorista net elevenedik meg a nézô
ünneplik. Már két napja egy baleset következtében a szeme elôtt. Az elsô egy, a
tart a mulatság, amikor vá- mennyországba kerül,elôbb Vénuszról hazatérô ûrhajón
ratlanul megjelenik Balázs azonban még egyszer vé- játszódik, ahol különös kór
barátja, Viktor.
gigélheti egy napját a föl- üti fel a fejét. A második
12:50 V4 Híradó
dön, hogy élményeit a szatí- történetben pedig nagy ria13:00 Híradó
ra görbe tükrén keresztül dalmat kelt egy elveszettnek
13:20 Ízôrzôk (2016) Igal
írásba foglalhassa.
hitt fedélzeti berendezés,
Somogy megye Rómája – 12:50 V4 Híradó
12:50 V4 Híradó
némi túlzással, bár való 13:00 Híradó
13:00 Híradó
igaz, ez a szép fekvésû 13:20 Minden tudás
13:20 Magyar gazda
kisváros szintén hét dombra 13:45 Hazajáró DélBánság 13:45 Nagyok
épült. Területén jó minôsé- A délvidéki Bánság, vagyis 14:15 Kárpát expressz
gû termálvízre bukkantak. Temesköz déli végeibe, a 14:40 Hrvatska Kronika
13:55 Öt kontinens
Pancsovai-löszöshát délibá- Horvát nyelvû nemzetiségi
14:25 Itthon vagy!
bos rónájára látogat a Haza- 15:10 Ecranul nostru
14:50 Roma Magazin
járó.
Román nyelvû nemzetiségi
15:25 Domovina
14:15 Térkép
15:35 Zebra
16:00 Család-barát váloga- 14:45 Srpski ekran Szerb 16:00 Család-barát váloganyelvû nemzetiségi magazin tás
tás
15:15 Unser Bildschirm
17:00 Balatoni nyár
17:00 Balatoni nyár
Német nyelvû nemzetiségi 18:55 Magyar rock (2010)
19:00 Magyar rock (2010)
15:40 Útravaló
20:00 Hogy volt?! (2016)
19:50 Legenda (2013)
16:00 Család-barát váloga- Kovács Kati
Kállay Bori felvételeibôl
kortalan
„Hozzátok azért jöttem én, tás
repertoárjából olyan dalohogy idehozzam a csodát, 17:00 Balatoni nyár
kat hallhatunk és láthatunk
amitôl szelídebbé szépül a 19:00 Magyar rock (2010) majd, mint a Most kéne
világ...”- énekelte Mary 20:00 Budavári Palotakon- abbahagyni, a Nem leszek a
Poppinsként Kállay Bori. cert (2013) Operettgála a játékszered, vagy a Nálad
Miskolcon kezdte a pályá- Budai Vár Oroszlános udva- lenni újra jó lenne.
ját, kóristaként és táncos- rában 2013 augusztusában - 21:00 Híradó
ként, majd segédszínészként 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
folytatta Szegeden, hogy 21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRAaztán Debrecenben legyen 21:35 HACKTION ÚJRA- TÖLTVE - V. évad (2013)
TÖLTVE - V. évad (2013)
ünnepelt színésznô.
Az elkerülhetetlen A fiatal
Perzselô tûz Magyar krimiszerzô legújabb köny21:00 Híradó
bûnügyi tévéfilmsorozat
21:25 V4 Híradó
vének bemutatója után
21:35 HACKTION ÚJRA- Egy gyújtogató egyre ve- halott barátnôje mellett
szélyesebb tüzeket okoz: ébred, az elkövetés módja
TÖLTVE - V. Szól a rádió
Miután elrabolnak egy halálos áldozatok még nin- pedig tökéletesen egyezik
népszerû rádiós mûsorve- csenek, de az anyagi kár az új regényében leírtakkal.
zetôt, és váltságdíjat köve- jelentôs. A KÜO feladata, 22:35 Ég, föld, férfi, nô
telnek az életéért, a csapat- hogy rács mögé juttassa az (2014) Hegyköz Eszter és
nak nyolc órája marad, elkövetôt, mielôtt végzetes Pepe túrázni indulnak a
szenvedélye emberéleteket Zempléni hegységbe.
hogy elôkerítse a férfit.
22:35 Ég, föld, férfi, nô is követelne.
23:35 Kulturális Híradó
(2014)Eger Eszter és Pepe 22:35 Ég, föld, férfi, nô 00:05MindenkiAkadémiája
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Augusztus 3. csütörtök
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11:00 Angol nyelvû hírek
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(1992)Magyar tévéjáték
Szereplôk: Béres Ilona,
Fésûs Tamás, Gáti Oszkár,
Harsányi Gábor, Hernádi
Judit, Kaszás Géza, Kaszás
Imre, Kerekes József,
Mária és Benjamin szeretik
egymást. József, Benjamin
testvére, anyagi érdekeit
mindig szem elôtt tartva,
ármánykodik ellenük. A
rosszindulatú
társaság
boldogan segít benne.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om (2016)
Varga László
13:50 Az én ’56-om (2016)
Dr. Oláh Vilmos
14:05 Magyar Krónika
Zöld varázs
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó
16:00 Család-barát válogatás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Nem csak a 20
éveseké a világ (2003)
Magyar zenei mûsor
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRATÖLTVE - V. évad (2013)
Egy ínyenc nyomában
Az ismert gasztrokritikus
épp az egyik nívós étterem
új különlegességének kóstolása közben veszti életét. A
halál oka ételmérgezés.
22:35 Ég, föld, férfi, nô
(2014)BodrogEszter és Pepe
a Bodrogközbe látogatnak,
és Kazinczy, illetve Kossuth
nyomába szegôdnek.
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
4. epizód - A Breg és a
Brigach násza
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:20 Rágalom iskolája
(1992) Magyar tévéjáték
03:45 Világörökség Portugáliában (2008)
Az Alcobaca-i kolostor
04:10 Nem csak a 20
éveseké a világ (2003)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

15. oldal
Augusztus 4. péntek

Augusztus 5. szombat

Augusztus 6. vasárnap

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül
Jó mulatság, férfimóka
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
09:15 Iskolapad
09:35 Élô egyház
09:55 Katolikus krónika
10:25 Isten kezében
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Méz a kés hegyén
(1974) Magyar tévéjáték
Szereplôk: Bessenyei Ferenc (I.Péter orosz cár),
Bicskei Károly, Bodnár
Erika, Bozóky István,
Cserhalmi Anna (I.Péter
számûzött felesége), Erdélyi
Mária, Gobbi Hilda, XII.
Károly svéd király évek óta
Törökországban állomásozik, és arra vár, hogy a
szultántól katonákat kapjon
az oroszok elleni háborúhoz.
A török azonban tárgyalásokat kezd az eddigi közös
ellenséggel, Nagy Péter
cárral.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Rúzs és selyem
13:55 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
14:25 Esély
14:55 P’amende
15:25 Öt kontinens
16:00 Család-barát válogatás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock (2010)
20:00 Évszakok Balázs
Fecóval (2001)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRATÖLTVE - V. évad (2013)
A hétvégi pihenôrôl berendelt csapat ezúttal is kiemelt
ügyben nyomoz: egy fontos
uniós ingatlanfejlesztésen
dolgozó építômunkás rejtélyes körülmények közt
életét vesztette. De vajon ki
lehetett az elkövetô? És mi
az indíték? A szálak egy
bizarr titokhoz vezetnek.
22:35 Ég, föld, férfi, nô
(2014) Kecskemét Eszter és
Pepe a Kiskunságra indulnak, ahol felsejlik elôttük a
tanyavilág elszigetelt mégis
felszabadító,
népmesei
világa.
23:35 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix (2011)
5. epizód - Szökik a Duna
A Breg és a Brigach patakok egyesülésével megszületô aprócska folyó Donaueschingent elhagyva még bizonytalan léptekben halad.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:20 Méz a kés hegyén
(1974) XII. Károly svéd
király évek óta Törökországban állomásozik, és arra vár, hogy a szultántól
katonákat kapjon az oroszok
elleni háborúhoz. A török
azonban tárgyalásokat kezd
az eddigi közös ellenséggel,
Nagy Péter cárral.
04:05 Évszakok Balázs
Fecóval (2001)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:25 Ridikül
Mindennapi játékaink
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:35 Hazajáró DélBánság
A délvidéki Bánság, vagyis
Temesköz déli végeibe, a
Pancsovai-löszöshát délibábos rónájára látogat a Hazajáró.
10:10 Rúzs és selyem
10:40 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Feldobott kô (1968)
Magyar filmdráma (ff.)
Pásztor Balázs, falusi vasutas fia az 50-es évek elején
filmrendezôi szakra jelentkezik, de mivel apját bebörtönözték egy jelentéktelen
szabálytalanság miatt, nem
veszik fel a fôiskolára.
Vándorol, vándorlásai során tanul,
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kobzos Kiss Tamás Énekmondó
14:30 Büszkébben tûrni
másnál - Elsô világháborús
szobrok a Kárpát-medencében (2015)
15:15 Család-barát
16:50 Balatoni nyár
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2016)
Somogytúr kedvezô kirándulási, pihenési és kulturális
élményekkel szolgál mindazoknak, akik a Balaton
közelében fekvô községet
felkeresik.
20:00 Mindenbôl egy van
(2011) Válogatás
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Az utolsó kézirat
(1987) Magyar játékfilm
Nyáry Györgyöt, a nagy
írót temetik. A koporsó fedele felnyílik, az író kiszáll
és elindul a temetô felé.
23:30 Tóth János (2017)
Gyógyszerkísérlet Miután
János és Balázs kijutottak a
rács mögül, Dr. Angyal felajánl Balázsnak egy állást
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Gasztroangyal (2017)
Kolozsvár
02:25 Napfény a jégen
(1961) Magyarfilmvígjáték
Három nagynénje leleplezte, hogy a lány tanulás
helyett a revüben lép fel.
03:40Világörökség Portugáliában (2008)
04:05 Mindenbôl egy van
(2011) Mindenbôl sok van Válogatás a Mindenbôl egy
van legjobb jeleneteibôl
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:25 Térkép
08:00 Gasztroangyal (2017)
Kolozsvár
08:55 Német nyelvû hírek
09:05 Kínai nyelvû hírek
09:10 Orosz nyelvû hírek
09:20 Profit7
09:45 Kárpát expressz
10:10 Noé barátai - Minden,
ami állat (2015)
10:40 Térkép
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Szûts Mara házassága
(1941) Magyar romantikus
film Szereplôk: Simor Erzsi
(Szüts Mara), Szörényi Éva
(Szüts Kornélia), Páger Antal (Simaházi Tamás), Perényi László (Margittay Balázs), Vízváry Mariska
Radnóti Szûts Gábor, egykori fôispán, özvegy ember,
visszavonultan él kúriájában. A házat dirigáló rokonnak, Lili néninek legfôbb
gondja, hogy az idôsebbik
leányt, a szép Marát férjhez
adja. Margittay Balázs báró,
fôispáni titkár udvarol épp
Marának, amikor a pesti
nevelôintézetbôl kicsapott
Kornélia megérkezik.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Nagyok
13:40 Reformáció hétrôl
hétre
13:50 Rejtélyes XX. század
- Kun Miklós mûsora
14:20 Tôkéczki és Takaró:
történelem és irodalommindenkinek Halotti beszéd és
Ómagyar Mária-siralom
14:55 Büszkébben tûrni
másnál - Elsô világháborús
szobrok
a
Kárpátmedencében (2015)
15:25 Világörökség Portugáliában (2008) A madeirai
babérlombú erdô
15:50 Család-barát
17:25 Balatoni nyár
18:50 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal (2017)
Kolozsvár
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 SEUSO II (2016)
Magyar dokumentumfilm
A Seuso-kincset nemcsak
az ország, de a nemzetközi
közvélemény is jól ismeri.
23:10
On the Spot(2014)
Diktátorok gyermekei
00:05 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró:
történelem és irodalom
mindenkinek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Hogy volt?!
A magyar szinkron
02:15 SÁRDY JÁNOS 110
Leányvásár (1941)
Magyar filmvígjáték (ff.)
03:55SzûtsMaraházassága
Tamás elnyeri Mara, Balázs pedig Kornélia kezét.
05:15 Angol nyelvû hírek

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra
között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.
MTVA – közmédia közönségszolgálat –
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô
háztetô restaurátor Melbourneben. Reg.
tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal fordultak 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 (dudacserepeit) átcementezem, a törött cserepeket, mind kicserélem vagy leragasztom. A terracotta cserepet leglazúrozom vagy a mohanövést gátló vegyszerrel bevonom, a betoncserép tetôjét
szükség esetén az ön által választott
színnel befestem és glazúrozom is. Ha a
tetô közötti pléh völgy rozsdás és a kémény körül is a pléh rozsdás és már folyik, 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 tetôproblémája 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 vízcsatornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást is végzek (szükséges ez a tûz
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is
berakok a tetôbe. Bármilyen tetô problémája van, bizalommal forduljon Jánoshoz. 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 jelentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön
telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak
Gardenvale-i rendelôjében fogad
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes
megbeszélés szerint –– saját otthonában is felkeresi. Telefonon 95966611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

Magándetektív
László nyomozó, Melbourne
Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665
ÜDÜLJÖN BUDAPEST
belvárosában féláron.
informacios.ugyelet@gmail.com
Tisztelt Szerkesztôsége
Garami András vagyok Budapestrôl. Egy régi barátomat keresem, aki a
hetvenes évektôl Melbourne-be, Vic,
lakik. Nem tudom hogy találhatnám
meg. Bizonyos Simon Mihályt, vagy
Michael Simont. Ha jól emlékszem
szakácsként dolgozott valamelyik
magyar étterembe a városba. Nagyon
régen nincs kapcsolatom vele, és
szeretném megkeresni. A feleségét
Ágnesnek (Simon) hívják.
Üdvözlettel
Garami András
a.garami@ibs.hu

Villanyszerelés
Hivja Barnát
0406 875-097

MAGYAR ÉLET

Kedves Magyar Barátaim!
Köszönöm szépen „60” éven keresztüli folyamatos támogatásotokat.
De most, sajnos eljôtt az idô, hogy vissza kell lépnem az üzlettôl.
Drága szüleim, 1957-ben kezdték el a Grüner Hentes üzletet.
Mint új bevándorlók nagyon keményen kellett, hogy dolgozzanak.
A napok úgy kezdôdtek, hogy Édesapám, Bandi hajnali 4 órakor ment
felvenni a húst, vagy más árut. Édesanyám, Rózsi meg kinyította az
üzletet, fél hatkor.
Nagyon keservesen dolgoztak, hogy a kölcsönt, amit felvettek az
üzletre, minél elôbb ki tudják fizetni.
Édesapámnak nagyon jó természete volt, mindig viccelôdött. A magyar
vevôk messzirôl jöttek meghallgatni vicceit és kóstolni a magyaros
ízeket.
De bizony senki és semmi nem marad örökre így!
Mégegyszer köszönöm, hogy itt voltatok, amikor kellett és nagyon
nehéz, fájó szívvel búcsúzok.

Maradok baráti szeretettel, Grüner Péter
KIADÓ HÁROM HÁLÓSZOBÁS
egy fürdôszobás ház Narre Warrenben. 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 197962 Justin

NÉMETORSZÁGBÓL most áttelepült, a hatvanon alig túli magyar férfi, 50-60 év közötti egyedülálló, független magyar hölgy ismeretségét
keresi. Bemutatkozó levelet „Elsô
próbálkozás” jeligére a Szerkesztôségbe vár.

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
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BETEGGONDOZÁST, háztartási
munkát vállalok. Sydney és környéke.
Tel.0432-614-515, (02) 8807-0318.

Idôsgondozói végzettséggel
és tapasztalattal,
gondozói munkát vállalok
Sydney-ben.
Telefon: 0431 534-265
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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

