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egyházi és civil szervezeti delegáció.

A produkciót a Duna televízió közvetítette.
Színházrendezôi életem talán legfontosabb elôadása valósult meg, és egyben 

az a régi álmom, hogy a Csíksomlyói passió csodálatos szövegei a dráma címadó 
helyén hangozhassanak el.

Hálás vagyok minden egyes nézônknek, életre szóló élményt adtak mindany-
nyiunknak. Hónapokig a hatása alatt leszek az elôadásnak, amely rengeteg 
inspirációt és energiát adott a társulatnak a következô évek munkájához. 
Nagyon szeretnék visszatérni más produkciókkal a Nyeregbe. Különösen hálás 
vagyok az erdélyi szervezôknek, lenyûgözô munkát végeztek” --– mondta 
Vidnyánszky Attila.

Zsuráfszky Zoltán szerint a szombati bemutató „egészen különleges, 
megismételhetetlen este volt. Azt kívánom minden magyar mûvésznek, hogy 
legyen lehetôsége legalább egyszer az életben átélni azt a szeretetet és lelki 
összetartozást, ami megérintett bennünket Csíksomlyón. Szakmai szempontból 
nagy kihívás volt a saját táncosaink és az erdélyi táncosok összehangolása 
ennyire rövid idô alatt, de elmondhatom, hogy kiválóan sikerült”.

A Csíksomlyói passió címû elôadás novembertôl újra látható lesz a 
Nemzeti Színház színpadán.

MNB: A magyar devizaadósság 
esetében részletesebb 
elemzésre van szükség

A magyar devizaadósság esetében elnagyoltság helyett részletesebb elem-
zésre lenne szükség Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnö-
ke szerint.

Az alelnök elmondta: a globális kockázatok növekedésével idén április óta 
jelentôsen csökkent a befektetôk kockázatvállalási hajlandósága. Emiatt a 
befektetési bankok, piaci elemzôk és nemzetközi gazdasági napilapok, így 
például az Institute of International Finance és a Wall Street Journal, az egyes 
feltörekvô országok külsô sérülékenységét és devizaadósságát összehasonlító 
elemzésekben próbálják feltárni. Nagy Márton, az MNB alelnöke ezekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy sajnos ezek az elemzések sokszor elnagyoltak, és 
így helytelenül hasonlítanak össze olyan alapmutatókat, amik mögött eltérô 
fundamentális folyamatok húzódnak meg. Az ilyen, megtévesztésre alkalmas 

25 ezer nézô 
a Csíksomlyói passión

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Csíksomlyói passió 
címû elôadás szabadtérre átalakított verzióját 25 ezer nézô látta a csíksomlyói 
Nyeregben szombaton.

A Csíksomlyón felállított, 65 méter szélességû színpadon négy napig folytak 
a próbák. Az elôadásban 150 táncos, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes mûvészei 
és erdélyi tánccsoportok, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Három-
szék Táncegyüttes, a Mereklye Táncegyüttes (Csíkmadéfalva), a Borsika Tánc-
együttes (Csíkszereda) és az Ördögborda Táncegyüttes (Balánbánya) táncosai 
vettek részt. Az 50 fôs gyermekkórus tagjai a Marosszéki Kodály Zoltán Gye-
rmekkarból (Szováta), a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági 
Kórusból (Sóvidék és Nyárádmente) és Böjte Csaba gyermekotthonából érkez-
tek.

A produkcióban hat zenész szolgáltatta az élôzenei kíséretet, és a Nemzeti 
Színház társulatának 16 színésze vett részt, kiegészülve az erdélyi származású 
Molnár Levente operaénekessel, aki ezúttal prózai szerepet, Pilátus alakját 
formálta meg.

A három különálló színpadból, 400 négyzetméter vetítôfelületbôl megvalósuló 
színpadi installációt helyi vállalkozások és a Nemzeti Színház 40 fôs mûszaki 
csapata építette meg.

A produkció táncdramaturgja Zs. Vincze Zsuzsa, társrendezô-kore-
ográfusa a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetôje, a Kossuth-díjas Zsu-
ráfszky Zoltán, rendezôje a Nemzeti Színház fôigazgatója, a Kossuth-
díjas Vidnyánszky Attila volt.

Az elôadáson jelen volt a színpadi mû egyik szerzôje, Szôcs Géza 
Kossuth-díjas író-költô, Fekete Péter kultúráért felelôs államtitkár, 
számtalan anyaországi és erdélyi közéleti személyiség, egyházi vezetô, illetve 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

Augusztus 30-án Rózsa névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bodony, 
Félix, Letícia, Létó, Letti, Pázmán, 
Róza, Rózabella, Rozalinda, Rózamari, 
Rozita, Rózsi, Tícia, Vadony névnapja 
van.
Augusztus 31-én Erika, Bella név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aida, Al-

dán, Amina, Amira, Árisz, Arisztid, 
Dórabella, Hanga, Izabella, Metella, 
Móna, Pamína, Rajmond, Rajmonda, 
Rajmund, Rajmunda, Ramóna, Regölô 
névnapja van.
Szeptember 1-jén Egyed, Egon 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Artúr, 

Bella, Fajsz, Farkas, Gede, Gedeon, 
Gedô, Gida, Gilda, Glenn, Hósea, Ig-
nác, Izabella, Józsa, Józsua, Józsué, 
Júda, Kende, Kund, Kurd, Naómi, No-
émi, Tamara, Veréna, Verita, Zádor 
névnapja van.
Szeptember 2-án Rebeka, Dorina 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, Ab-

solon, Apollinár, Axel, Bogdán, Csé-
pán, Doren, Dorinka, Ella, Elli, Fédra, 
Felda, Fodor, Inka, István, Kalliszta, 
Kasszandra, Margit, Renátó, Renátusz, 
René, Reneé, Stefán, Ted, Teó, Teodor, 
Teodóra, Töhötöm névnapja van.
Szeptember 3-án Hilda névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Csobán, 

Gergely, Hildelita, Piusz, Tíria, Tirza 
névnapja van.
Szeptember 4-én Rozália névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ida, Ma-

rinusz, Mór, Móric, Mózes, Muriel, 
Romi, Róza, Rózabella, Rózamari, Ro-
zi, Rózsa, Rózsi, Ruszalka, Stecina 
névnapja van.
Szeptember 5-én Viktor, Lôrinc 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Albert, 

Alpár, Bertina, Enzó, Larina, Ofélia, 
Romulusz, Tárkány, Viktorina névnap-
ja van.
Szeptember 6-án Zakariás név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aldán, 

Bea, Beáta, Csanád, Harkány, Hár-
kány, Horka, Ida, Magnusz, Manga, 
Pamína névnapja van.
Szeptember 7-én Regina névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Admira, 

Begónia, Dumáta, Dusán, Dusánka, 
István, Ivor, Kósa, Lél, Mábel, Mabel-
la, Márkus, Menyhért, Pszihé, Rea, 
Rege, Riana, Stefán névnapja van.
Szeptember 8-án Mária, Adrienn 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Adorján, 

Adria, Adrián, Adriána, Adrianna, Ad-
riel, Alán, Alen, Csobán, Enna, Irma, 
Koriolán, Néró, Nesztor, Szerafina, 
Szergiusz névnapja van.
Szeptember 9-én Ádám névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Gara, 
Gorgiás, Jáde, Omár, Orgona, Péter, 
Petô, Szergiusz, Sziringa, Vulfia név-
napja van.
Szeptember 10-én Nikolett, Hunor 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Edgár, 

Erik, Erika, Honóra, Honória, Hono-
rina, Menodóra, Miklós, Mikolt, Nikol, 
Nikola, Nikolasz, Nikoletta, Noémi, 
Tardos, Zalán névnapja van.



elemzések jelentôsen befolyásolhatják egy ország nemzetközi megítélését.
Nagy Márton kiemelte, hogy a feltörekvô országokban jellemzô emelkedéssel 

szemben hazánk GDP-arányos tulajdonosi hitelek nélküli bruttó külföldi adós-
sága 2010 óta megfelezôdött, és a legfrissebb adatok szerint 60 százalék alá 
mérséklôdött. A folyamat mögött számos jegybanki és gazdaságpolitikai lépés 
mellett a jelentôs többletet mutató folyó fizetési mérleg áll - utóbbi várhatóan a 
jövôben is fennmarad, így hazánk jelenleg mintegy 10 százalékos nettó külsô 
adóssága 2020-ra megszûnhet. A külsô adósságmutatókkal összhangban az 
ország devizaadóssága is mérséklôdött, és a legfrissebb adatok szerint a GDP 
56 százalékára csökkent --- ennek ugyanakkor számottevô része a stabilabb és 
kevésbé kockázatos tulajdonosoktól származó hitelekhez kapcsolódik, amit 
figyelmen kívül hagyva a devizaadósság csupán a GDP 39 százaléka.

Az elmúlt években végbement csökkenés legnagyobb része az árfolyamkoc-
kázatra érzékeny szektoroknál valósult meg. A lakosság devizaadóssága a 
forintosítás hatására megszûnt, míg az államé az önfinanszírozási program 
hatására folyamatosan és nagymértékben csökkent. Ez lényeges szerepet 
játszott hazánk adósságbesorolásának javulásában. Fontos kiemelni, hogy az 
állam GDP arányosan 20 százalék alatti devizaadóssága az elkövetkezô években 
is csökkenni fog és nincs szükség devizakötvény kibocsátásra --- tette hozzá 
Nagy Márton.

A jegybank alelnöke kifejtette, hogy a vállalati szektor bruttó devizaadóssága 
a GDP 40 százaléka alatt tartózkodik, míg tulajdonosi hitelek nélkül ugyanez az 
arány közel felét teszi ki. Emellett a szektor árfolyamkockázatát további ténye-
zôk is csökkentik: egyrészt Magyarország a GDP-hez hasonló mértékû export-
bevétellel az egyik legnyitottabb ország a világon, ami jelentôs devizabevételt, 
így természetes fedezetet is jelent a szektor döntôen euróban fennálló deviza-
adósságára. Másrészt az utóbbi években a kiemelkedôen nagy külkereskedelmi 
többlet hatására a vállalatok a külföldi hitelek visszafizetése mellett egyre 
nagyobb külföldi követelésállományt építenek fel, vagyis a GDP 10 százaléka 
alatti nettó devizapozíció még sokkal kedvezôbb képet mutat. Az MNB alelnöke 
kiemelte, hogy utóbbi különösen azért fontos, mert több hitelminôsítô módszer-
tanában a nettó külsô adósságra vonatkozó mutató szerepel.

Még több emeletes vonatot 
kaphat a MÁV-Start

Kiemelt projektté nyilvánította a kormány a MÁV-Start emeletes- motorvo-
nat-beszerzését, így a már megrendelt tizenegy Stadler KISS mellé újabb nyolc 
szerelvényt rendelhet meg –- a korábban megkötött keretmegállapodás terhére 
–-- a vasúttársaság. Az új jármûvek a felújított vonalakon képesek lesznek a 
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legnagyobb, óránként 160 kilométeres sebességgel haladni.

Nagy befogadóképességû motorvonatnak nevezik a Stadler KISS elektromos 
szerelvényeit, és joggal: egyszerre 600 utas foglalhat helyet a fedélzeten úgy, 
hogy ebbôl 595 rögzített és öt lehajtható ülés. Ha összehasonlítjuk a hazai 
síneken futó FLIRT motorvonatokkal, akkor a KISS 50 százalékkal több széket 
kínál ugyanakkora alapterületen. A FLIRT-ök 74,2 méter hosszúak és 200 hely 
található rajtuk, míg a KISS 156,8 méteres, és két szinten összesen 600 ülést 
szállít.

A kormányrendelet „egyetért nyolc nagy kapacitású motorvonat-beszerzése 

a MÁV-Start részére címû projekt javaslatnak kiemelt projektként történô 

nevesítésével”. A jármûveket teljes egészében uniós forrásból, az IKOP-keret 

terhére 39 milliárd forintért vásárolhatja meg a vasúttársaság.

Mint ismert, a MÁV-Start eredetileg egy keretmegállapodásban 40 emeletes 

motorvonat szállításáról állapodott meg a Stadler svájci vasútijármû-gyártóval, 

majd ebbôl 11 KISS-t megrendelt, amelyeknek a gyártása jelenleg is zajlik, 

várhatóan jövô ôsszel állnak forgalomba.

Az elsô tizenegy motorvonat a váci, hivatalosan Budapest–Szob, valamint és 

a Budapest–Cegléd–Szolnok elôvárosi vonalakon áll forgalomba, azonban nya-

ranta távolsági közlekedésben, illetve a Balatoni déli partján is csatába küldheti 

ezeket a MÁV-Start. A késôbb beszerzendô jármûveket a Budapest–Újszász–

Szolnok és a Budapest–Hatvan vonalakon kívánják bevetni.

A KISS motorvonatok legnagyobb sebessége 160 kilométer óránként, és 

felszerelték ezeket ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is, amely lehetôvé 

teszi, hogy a felújított, GSM–R-rel ellátott vasútvonalakon kihasználja az elmé-

leti csúcssebességet. A szerelvényekben 12–36 kerékpárnak jut hely, lesz utas-

számláló rendszer és leszállásjelzô.

A fedélzeten a kor követelményeinek megfelelô tájékoztatórendszerrel, 
légkondicionált, tágas térrel, wifivel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkal-
mas hálózati csatlakozókkal találkozhatnak az utasok. Az emeletes motorvona-
tokon három hagyományos és egy mozgássérültek által is használható toilet 
lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, illetve öt babakocsi szállítá-
sára alkalmasak.

Minden diák ingyen kaphatja 
a tankönyveit

Kezdeményezni fogják a teljes tankönyvellátás ingyenessé tételét --- jelen-

tette be Maruzsa Zoltán, az Emberi Erôforrások Minisztériumának (Em-
mi) köznevelésért felelôs helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán.

Maruzsa Zoltán elmondta: a kormány folyamatosan bôvíti a kedvezménye-

zettek körét, jelenleg az 1-9. osztályban mindenki, a többi évfolyamon pedig 

minden rászoruló diák ingyen tankönyvekhez jut.

Elmondta: a 2013-ban született tankönyvtörvény miatt több mint egymillió 

gyermek ingyen kapja a tankönyvét. Hozzátette: a kedvezményben nem része-

sülô rászoruló diákok --- a hátrányos helyzetûek, a nagycsaládban élôk --- az 

iskolákban igényelhetnek díjmentes tankönyvcsomagot.

A 2018-19-es tanévre rendelt tankönyvek 62 százalékát --- 7,5 millió kötetet --

- már kiszállították az iskolákba --- ismertette.

Történelmi rekord, tovább 
szárnyal a magyar építôipar

A Központi Statisztikai Hivatal augusztus 10-én közölte a júniusi építôipari 

számokat. Az adatok elképesztôek, elemzôk történelmi csúcsról beszélnek. A 

28,2 százalékos bôvülés azt jelenti, hogy a szektor termelékenysége elérte a 320 

milliárd forintot. Idén 20-25 ezer új lakás épülhet, amelyhez hozzájárult a kor-

mány által indított Otthonteremtési Program is.

Nagyon megugrott idén az új lakások száma, idén a II. negyedév végéig 6517 

új lakás került átadásra, ami 30 százalékos növekedés tavalyhoz képest.

Jól jelzi, hogy mekkora a kereslet, hogy az Ingatlan.com szerint az új lakások 

iránti kereslet adott: az idei elsô fél évben 23 százalékkal többen érdeklôdtek az 

új lakások iránt, mint az elôzô év azonos idôszakában.

Lakásépítési engedélyt 18 066 darabot adtak ki júniusban. A fenti számokból 

Budapest részesedése az átadások területén 1483 darab, míg az engedélyekbôl 

6119 darab, így bár jelentôs volument képvisel a teljes mennyiségbôl, de jól lát-

szik, hogy széleskörû, országos felfutásról van szó.

Az építôipari szereplôk jelentôs hányadát lefedô Ingatlanfejlesztôi Kerekasz-

tal (IFK) legfrissebb adatai szerint immár több mint 1,5 millió négyzetméternyi 

ingatlan van kivitelezési fázisban, a beruházások értéke meghaladja a 680 milli-

árd forintot.

Ez abszolút rekordot jelent, ezzel a volumennel a magyar átveheti a 
régió legnagyobb ingatlanfejlesztési piaca címet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint az eredmé-

nyekbôl érezhetô, hogy az uniós források felhasználása serkenti az építôipart, 

de az állami beruházások is újabb lendületet adtak az ágazatnak.

A lakáspiac bôvülésében jól érzôdnek a kormányzati intézkedések pozitív 

hatásai. Az ITM közleménye kitér arra is, hogy 2018 elsô három hónapjában 

összesen 9850 új építési engedély kiadása és egyszerû bejelentés történt, amely 

még a tavalyi kimagasló teljesítményhez viszonyítva is 3,4 százalékos fejlôdést 

jelent. Ehhez a dinamikus növekedéshez számottevôen hozzájárult az Otthonte-

remtési Program kibôvítése, valamint a kedvezményes lakásáfa bevezetése is.
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KUNHALMI ÉS A 
MELLBEDOBÁS

Versenyfutást rendeznek a ballib po-
litikusok gender ügyben, amelyhez csat-
lakozott Kunhalmi Ágnes az ATV ven-
dégeként. A genderképzés esetleges 
megszüntetésérôl elmélkedett.

A szocik állócsillaga, aki már számos 
esetben bizonyította, hogy képes nagyon 
furcsán viselkedni és annál is furcsábba-
kat nyilatkozni, ezúttal olyat mondott a 
témával kapcsolatban, hogy még a mû-
sor vezetôjének is tátva maradt a szája:

„A gendertudományok azzal foglalkoz-
nak, hogy miért van az még mindig, 
hogy ugyanolyan diplomát végez ön is, 
én is, ugyanannyi éve dolgozunk egy 
adott munkakörben, de énnekem, mert 
két cicim van és nô vagyok, kevesebb a 
bérem. Tetszik érteni?”

Ez igen! Ez az ellenzéki gender 100 
méteren mellbedobásos gyôzelemnek 
számít.

Úgy látszik a szocik minden fegyve-
rüket bevetik az ügy érdekében.

Kár, hogy a genderszakot senki nem 
akarja megszüntetni. Csak arról van szó, 
hogy az állam nem kívánja finanszírozni 
ezt a mesterképzést. Tehát költségtérí-
téses formában minden további nélkül a 
társadalmi nemek tanulmányozhatók 
lennének, de egyelôre viták zajlanak a 
kérdésben.

Rétvári Bence egyébként világosan 
kifejtette a véleményét a Facebook-ol-
dalán, ahol azt írta: „Nem a piac igénye-
ire reagálva, nem a felvételizôk tömeges 
kérésére, nem a tudományos igényesség 
okán, hanem ideológiai okokból alakult 
meg a szak. Mert a gender ugyanúgy 
ideológia, mint a marxizmus-leninizmus, 
és a liberálisok ugyanúgy tudománynak 
akarják láttatni, mint korábban a 
kommunisták a saját ideológiájukat” -– 
fogalmazott az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtit-
kára.

Ez tiszta és világos beszéd.
Mellbedobás ide, két cica oda.

(Magyar Idôk)

BEÁRAZTA 
HELLER ÁGNEST 

A KORMÁNYSZÓVIVÔ
A Twitteren reagált Kovács Zoltán kor-

mányszóvivô Heller Ágnesnek azon in-
terjújára, amelynek már a címe is sokat-
mondó: Heller Ágnes: Orbán egy zsar-
nok.

Heller Ágnes egy öreg, bigott kommu-
nista –- kezelte a helyi értékén a bolsevik 
filozófust Kovács Zoltán.

Több szót nem is érdemel Lukács 
György lelkes tanítványa, aki képes volt 
azt hazudni Brüsszelben, hogy a rendô-
rök nem lôttek 2006-ban, mindezt csak 
azért, hogy a Gyurcsány-kormányt men-
tegesse. Heller volt az, aki a nôk elleni 
tömeges erôszak alkalmával relativizálta 
az azt elkövetô migránsok tettét, most 
pedig nem átallotta azt kijelenteni, hogy 
nem keresztény, hanem pogány ország 
Magyarország.

Ám az idôk változnak. Már nincs Gyur-
csány-kormány, megszûnt a többek kö-
zött Heller ökológiai lábnyomának te-
kinthetô SZDSZ is, és a filozófusnô leg-
nagyobb bánatára nem sikerült Vonával 
sem leváltatni Orbán Viktort és kormá-
nyát.

Ettôl persze számára Orbán a zsarnok, 
és még véletlenül sem Rákosi Mátyás, 
vagy Kádár János, akiknek vezetése 
alatt lubickolhatott a tudományos tevé-
kenységben a lukácsista gondolkodó.

Heller Ágnes egy öreg, bigott kommu-
nista. Ennyi és nem több.

Így is kell kezelni már minden egyes 
megnyilvánulását.

(Magyar Idôk)



Magyarországon is terjed a nyu-
gati újpogányság kultusza. Ennek 
egyik ékes bizonyítéka, hogy a 
New Age (Új Kor) mozgalom al-
ágának számító gendermozgalom 
egyetemi katedrát kaphatott ha-
zánkban. A kormány most döntött, 
társadalmi nemek tanulmánya sza-
kon oktatási tevékenységet az ál-
lam nem kíván finanszírozni. Jövô 
szeptembertôl nem lehet jelentkez-
ni ilyen szakra állami akkreditáció 
mellett. A kormány világos véle-
ménye szerint az emberek férfinak 
vagy nônek születnek. Jelenleg az 
ELTE-n és a CEU-n járhatnak 
„társadalmi nemek tanulmánya” 
mesterszakra hallgatók. Igaz, sze-
rencsére alig kéttucatnyi fiatalt 
érint ez a tudományosság köntösé-
be bújtatott áltudományos oktatás. 
A tudományosság látszata még 
mindig az a köpeny, amelyet a torz 
ideológiáknak ma is föl kell ölteni-
ük, hogy aktivistáiknak hatalmi 
törekvéseit álcázzák. 

Nagyon sok, a New Age mozgal-
mat csupán felszínesen ismerô em-
ber gondolja úgy, hogy vannak na-
gyon pozitív elemei. A felszín 
azonban megtévesztô, ha bárki mé-
lyebben belenéz a mozgalom lé-
nyegébe, akkor bizony megdöb-
bentô dolgokkal találja magát 
szemben. A New Age mozgalom 
egy teozófiai társaság eszmeiségé-
re vezethetô vissza, amelynek ala-
pítója Helena Petrovna Blavatsky 
(1831–1891) volt 1875-ben. Teljesen 
új szellemi irányt nyitott azzal, 
hogy egyesíteni kívánta az emberi-
ség fôbb filozófiai és spirituális 
iskoláinak az ismereteit (a teozófia 
magyarul istenismeretet jelent).  
Legismertebb, mondhatni elhíre-
sült munkája a „Secret Doctrine” 
(Titkos Tanok), amely a késôbbi 
okkultisták kézikönyvévé vált. 
Blavatsky Lucifert a mindent tudás 
és titkos ismeretek forrásának te-
kintette: „Teljesen természetes Sá-
tánt, a Teremtés Könyvének Kí-
gyóját úgy tekinteni, hogy ô a 
valódi teremtô, a jótevô, a szellemi 
emberiség Atyja. Mert hiszen ô 
volt a ‘Fény Hírnöke’, a ragyogást 
kisugárzó Lucifer, aki felnyitotta a 
Jehova által teremtett automaták 
szemeit.” - (H. P. Blavatsky, The 
Secret Doctrine: The Synthesis of 
Science, Religion, and Philosophy, 
Vol. II - Anthropogenesis, Theoso-
phical University Press, 1970, „az 
1888-as kiadás szószerinti újra-
nyomtatása, 243. o.). 

Blavatsky szellemi utódja Alice 
Bailey (1880–1949) volt, aki már 
tudatosan használta a New Age el-
nevezést. 1922-ben létrehozta fér-
jével a Lucifer Publishing Com-
pany-t, amely 1925-tôl Lucis Trust 
néven mûködik tovább. A Lucis 
Trust honlapja ma is elismeri, 
hogy a kiadót Lucifer tiszteletére 
nevezték el. Mindent elárul Bailey 
élet-, ember- és társadalomellenes 
gondolkodásáról a következô idé-
zet: „/…/ Mussolini, népének meg-
újítója; Hitler, aki egy kétségbe-
esett népet vett a vállaira; Lenin, 
az idealista; Sztálin s Franco, ezek 
mindannyian a Shamballa erô ki-
fejtôi voltak, más, kevésbé megér-
tett erôk mellett. /…/ Ezeket az em-
bereket diktátoroknak, demagógok-
nak nevezzük, holott vezetôk vol-
tak, akik a nagy és nélkülözhetetlen 
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változások véghezvitelére voltak 
felhasználva, és arra, hogy megvál-
toztassák a civilizáció arcát. Nagy 
és kiváló személyiségek, akik kü-
lönleges módon kezelték az akarat 
erejét és a változásokat hozó szán-
dékot.” – (A. Bailey, The Exter-
nalisation of the Hierarchy, 1957, 
Lucis Publishing Company, 133. o.). 

Bár Bailey már a második világ-
háború elôtt a „zsidókérdés” teljes 
és radikális megoldását javasolta, 
mégis a Lucis Trustot nemhogy 
szélsôjobboldali, rasszista intéz-
ménynek nem minôsítették, épp 
ellenkezôleg: a legnagyobb megbe-
csülésnek örvendô amerikai civil 
szervezetek közé tartozik. A World 
Goodwill (Világméretû Jóakarat) 
elnevezésû alapítványuk régóta 
szorosan együttmûködik az ENSZ-
szel.  

A New Age mozgalom célja a tár-
sadalmak átalakítása az ismert mo-
dell szerint: globális világ, globális 
kultúra, globális eszmerendszer és 
világhatalom. A New Age követôi 
dobták be a társadalmi köztudatba 
az új fogalmat, amely a „gender 
mainstreaming”. 

A kifejezés elsô tagja minden-
képpen ismert azoknak, akik angol 
nyelvet tanultak és a szótárban 
találkoztak a „nyelvtani nem” fo-
galmával, ami a „gender”-nek felel 
meg. Tehát ez egyfajta, biológiai 
jelentésétôl megfosztott, társadal-
mi nemet jelöl.  

A New Age követôinek ugyanis 
teljesen mindegy, hogy nônek vagy 
férfinek születik-e valaki, a nemi 
irányultságukat majd felnôtt kor-
ban eldöntik maguk a gyermekek. 
Gabriele Kuby német szocioló-
gusnô „A nemek forradalma” címû 
leleplezô könyvében már 2007-ben 
figyelmeztetett,  hogy az unió a 
gendermozgalom élharcosává vált.  
A háttérhatalmi elit és az ENSZ, 
valamint az unió vezetôi tökélete-
sen megegyeznek a New Age moz-
galom célkitûzéseivel. Ez pedig a 
nemzetállamok felszámolása és 
egy globális világállam megvaló-
sítása. 

Ehhez pedig új embert kell te-
remteni. Ostobaság volna nem tu-
domásul venni, hogy e világ senki 
által meg nem választott hatalmi 
elitje valóban azon mesterkedik, 
hogy új embert kreáljon. Kiválóan 
megtanulták hogyan kell a tudo-
mányt az emberek manipulálására 
fölhasználni. A társadalmi nemek 
tanulmánya valójában a férfi és a 
nôi nemi identitás megszünteté-
sének politikai programja. A család 
tönkretételének programja. A ke-
reszténység tönkretételének prog-
ramja. A háttérhatalmi elit globális 
ideológiájának programja. Az új 
gender-ember lényegi ismertetôje-
gye az, hogy nemi identitását és 
szexuális magatartását minden er-
kölcsi normától elszakadva, szaba-
don határozza meg, és élje ki, akár 
már gyermekkorától kezdve. Nem 
kellett hozzá egyetemi végzettség, 
hogy felismerjék, az új gender- 
ember megteremtéséhez az ifjúsá-
got kell megkaparintaniuk.

Aggódva tekintek a jövôbe, vajon 
mikor fogják genderesíteni az 
1966-ban elfogadott ENSZ doku-

mentumnak, a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezség-ok-
mányának 23. cikkelyét, mert je-
lenleg még ott az olvasható, hogy a 
család a társadalom természetes és 
alapvetô egysége, és joga van a 
társadalom és az állam védelmére. 
Aztán a félreértések elkerülése 
érdekében azt is kimondja, hogy a 
házasságkötésre alkalmas korban 
levô férfiak és nôk házasságkötési 
és családalapítási jogát el kell is-
merni. Sokaknak el kellene olvasni 
ezt a 23. cikkelyt, ugyanis férfiak-
ról és nôkrôl beszél biológiai nemi 
alapon. Társadalmi nemrôl szóló 
badarságnak nyoma sincs benne.  
Sôt, mi több a dokumentum a tár-
sadalom alapvetô és természetes 
egységeként tekint a családra, vé-
delemre méltó értékként kezeli. 

Nahát, megnyugodtam, mert Ma-
gyarország Alaptörvénye egyértel-
mûen ugyanezt rögzíti: a házasság 
egy férfi és egy nô kapcsolata. Úgy 
látszik bô fél évszázaddal ezelôtt 
még nem hibbantak ültek az ENSZ-
ben. Ugyanis akkor még a legegy-
szerûbb emberek is tudták, hogy a 
biológiai nemet az ivari kromoszó-
mák határozzák meg. Normális 
esetben az ivari kromoszóma – X 
és Y – véletlenszerû találkozása 
szabja meg: ha fogamzáskor két X-
kromoszóma kerül össze a petesejt-
ben, akkor nô, ha X- és Y-kromo-
szóma találkozik, akkor férfi lesz a 
születendô gyermek neme. Ezzel 
együtt jár a késôbbi természetes 
nemi identitás, tehát nem a gyer-
mek „dönti el”, hogy mi lesz. 

Számos tanulmány igazolja, hogy 
a férfiak és a nôk nem csak a mé-
ret és az erô, hanem a személyiség 
vonatkozásában is különböznek 
egymástól. Ezen változtatni nem 
lehet, legföljebb rafinált pszicho-
lógiai eszközökkel manipulálni a 
viselkedést. 

A fentiekbôl következik, hogy az 
ember nemisége az elsô pillanat-
ban, a megtermékenyítéskor eldôl. 
Ha problémák adódnak késôbb, az 
már nem természetes, hanem ab-
normális jelenség, sok esetben be-
tegség, sok esetben viselkedési za-
var. A WHO betegségek nemzetkö-
zi osztályozásának (ICD) listája is 
ezt támasztja alá, hiszen a jelenleg 
hatályos 10. sorszám dokumentum 
a mentális zavarok között említi a 
nemi másságoknak legtöbbjét. Az 
új betegséglista tervezet, amelyet 
2019 májusában terjesztenek a 
WHO tagországok elé 2022 janu-
árjában történô jóváhagyás céljá-
ból, a genderlobbi hatására már 
tartalmaz olyan jellegû változáso-
kat, hogy a nemi másságokat már 
nem a mentális, hanem a nemi 
élettel kapcsolatos zavarok közé 
sorolja. A stigmatizációt ugyan 
megszünteti, de a betegséglistáról 
egyáltalán nem törli.  

Ezért aztán a nemi orientáció 
megváltoztatását emberiség elleni 
bûn ráerôltetni a társadalomra. 

Vajon egy egészséges lelkületû 
társadalomban, ahol a kormány 
kereszténydemokráciát épít, kap-
hat-e akár csak egy forint állami 
támogatást a társadalmi nemek 
nevû áltudomány? Kétlem!

A kormány is így gondolta.
Dr. Petrin László jogász

Társadalmi nemek márpedig nincsenek
Áder János köztársasági elnök 

ünnepi beszéde a Kossuth 
téren rendezett tisztavatáson

Tisztelt esküt tevŒ Honvédek!
Tisztelt ünneplŒ Magyarország!
Bronz- és márványszobor, díszes 

alak az aranyozott krónikák lapjain. 
Szent Istvánt – elsŒ királyunkat – így 
látjuk magunk körül mindenhol. 

Országalapító. Mitikus erejû hŒs. 
MegdicsŒült szent. 

De keveset tudunk az emberrŒl. 
Egy korabeli krónikás, aki fontosnak 
tartotta, hogy errŒl is tudósítson, fel-
jegyezte, hogy Szent István király 
olykor esténként titokban gyönyör-
ködve figyelte tanulással, imádsággal 
virrasztó fiát. Nem is akárhogy: „a fal 
repedésén keresztül”. Egy szülŒ, tele 
büszkeséggel és aggodalommal. 

Léte végéhez közeledvén fogal-
mazta meg intelmeit fiának, Imre 
hercegnek. Ami mai napig útravaló 
mindannyiunknak. Az intelmek egyik 
mondata így szól: „…légy erŒs, ne-
hogy a szerencse túlságosan felves-
sen, vagy a balsors letaszítson”. 

Tisztelt Honfitársaim! A magyarok 
múltjában a szerencsét sokáig ke-
resni nem érdemes: megszoktuk már 
a hiányát. De bármi is történt – voltak 
jobb és rosszabb idŒk –, Szent István 
országa, a magyarok országa mégis 
megmaradt minden viszontagságban. 
Túlélte veszteségeit, fiai hûtlenségét, 
rossz királyait, idegen hadak dúlását, 
változó határait. Mert erŒs volt: a 
balsors sem taszította le soha egé-
szen. Kisebb forgószelek is kifújtak 
már a történelembŒl nálunknál na-
gyobb népeket. A magyarok állták a 
sarat. Ma is itt vagyunk. Aki így erŒs, 
az nem lesz az idŒk játékszere. Nem 
várja a vakszerencsét, de nem is féli 
a balsorsot. Nem aggódik a múlton, 
mert az már nincs a hatalmában. És 
nem retteg a holnaptól, mert tudja, 
hogy a jövŒt ma még formálni lehet. 

Tisztelt MegemlékezŒk! 
Szent István vallotta nemcsak a 

maga személyes istenhitét, de hozzá 
tartozóan a nyugati keresztény mû-
veltséget is. Az európai népek egy-
másra utaltságát, a kölcsönös tisztelet 
erejét. Hitte, a történelmet nem elég 
átvészelni, de hatalmunkban áll ala-
kítani is. Tudta, hogy sorsunkat, a 
magyar haza sorsát a közös jövŒ 
iránti elvárások a közös múltnál is 
erŒsebben alakítják. Barátokat gyûj-
tött, amíg más fejedelmek ellensé-
geket. A békesség útját kereste hó-
dító háborúk helyett. Magyar öntuda-
ta sosem kelt harcra európai szelle-
mével. Hazafiság és európaiság ben-
ne összetartozott. Nem kergetett ál-
mokat egy világbirodalomról. Inkább 
épített: a magyarok hazáját. S mert 
lélekbŒl, erŒbŒl és a jövŒnek épített, 
amit örökül hagyott, azt nemzedékek 
alkották tovább. Önálló, szabad, euró-
pai országot, amely nem hûbérese 
senkinek. Amelyet trónviszály, ta-
tárdúlás, török hódoltság, forradal-
mak és háborúk, de még gyilkos 
diktatúrák sem tudtak elpusztítani. 

Ezt a Magyarországot sokan és 
sokféleképpen próbálták elvenni 
tŒlünk. Átírták törvényeit, felégették 
falvait, leverték forradalmait. De ezt 
a Magyarországot „annyi balszeren-
cse közt / Oly sok viszály után” is 
megtartotta – szüleink, nagyszüleink, 
dédszüleink – mindazok hûsége, mun-
kája, ragaszkodása, akik nem hajoltak 
meg az idŒk viharaiban. 

Lucifer misszionáriusai
Bárhogy is hívták ezt az államot, 

bárkik is álltak a kormányrúd mellett, 
s bármerre is próbálták kormányozni, 
a nemzet sorsát azok formálták, akik 
hol ösztönösen, hol tudatosan, de be-
csülettel, tisztességgel és nagyon sok 
munkával mindvégig a magyarok 
országát élték tovább. Akik a Szent 
István-i hagyományt folytatták. Ez a 
Magyarország sosem feledi a bûnö-
ket, amik szégyent hoztak rá, amiket 
a nevében követtek el. Nem felejti a 
fegyvert, amely tömegsírba lŒtte 
Radnóti Miklóst és a Dunába Salka-
házi Sárát. Nem feledi a puskatust, 
amely halálra verte Szerb Antalt. Ez 
a Magyarország nem felejti a duna-
bogdányi svábokat kitelepítŒ hatá-
rozatot, a recski barakkokat, a sor-
tüzet vezénylŒ ávót, a Nagy Imre és 
Mansfeld Péter nyakára hurkolt kö-
telet.

Tisztelt ÜnneplŒ Közösség! 
Ez a Magyarország minden meg-

próbáltatás után újra és újra igent 
mondott a félelem nélküli életre, az 
emberi méltóságra, a szabad vallás-
gyakorlásra, a munkához való jogra, 
az igazságosságra. Ez a Magyarország 
a XX. század végén ismét igent mon-
dott egykori önmagára. Igent a Szent 
István-i hazára. Igent Európára. 

„Magyarország (…) csak a minŒség 
igényével élhet és maradhat fenn az 
új Európában; nincs módunk közép-
szerûnek lenni” – figyelmeztet ben-
nünket jó néhány esztendŒ távlatából 
Márai Sándor. 

Nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz a 
nyugati kultúrához, amelyhez elsŒ 
királyunk a sorsunkat kötötte. Légy 
erŒs! – adta örökül fiának Szent 
István. „…légy erŒs, nehogy a sze-
rencse túlságosan felvessen, vagy a 
balsors letaszítson”. Egyszerû, tiszta 
üzenet. Legyen önbecsülésed, ragasz-
kodj értékeidhez, végezd el, amit a 
sors rád bízott! Ne gyûjts ellen-
ségeket, találd meg szövetségeseidet! 
Ebben semmi sem változott bŒ ezred-
év alatt. Ennél jobb tanácsot, ennél 
bölcsebb intelmet ma sem adhatunk 
egymásnak. 

Magyar Honvédek! Önök a mai 
napon erŒs Magyarországra, annak 
védelmére tettek esküt. Közös ha-
zánkra, amelynek békéje és bizton-
sága csak Európa békéjében és biz-
tonságában teremthetŒ meg. Hazánk-
ra, amely Szent Istvántól magyar 
szívet és európai lelkiismeretet ka-
pott. 

ElsŒ királyunk tudta, a béke meg-
tartásának feltétele a nyugati civili-
záció megŒrzésében rejlik. Olyan 
egyetemességben, amely sosem nem-
zetek feletti, csakis nemzetek közötti 
lehet. Amióta világ a világ, ez az 
összhang mindig indulatok, félelmek, 
ellentétek, harcok és viszályok felett 
ívelt. Ezer éves örökségünk és a XXI. 
század hajnalán vállalt szövetségbeli 
kötelességünk, hogy ezt az összhangot 
keressük. Hogy erŒsek maradjunk, és 
másokat is azzá tegyünk. Aki ily 
módon erŒs, annak a hazaszeretetet 
nem kell megtanítani. Az tudja, hogy 
a hazát nem lehet lecserélni. Kiáru-
sításon másikat venni. Bármi is 
történjen, érdemes hozzá hûségesnek 
maradni. 

Tisztelt Honfitársaim! 
Alig másfél hónapja, hogy Kányádi 

Sándort temettük szülŒfalujában, az 
erdélyi Nagygalambfalván.  Ô igazán 
tudta, milyen érzés egy létében fe-
nyegetett közösség tagjaként magyar-

Szent István ünnepe



Vajon hányan vagyunk tudatában annak, hogy milyen gazdagok vagyunk mi 
magyarok közös ünnepeinkben?

Míg a legtöbb népnek egy nemzeti ünnepe van, nekünk három is. Tavaszra, 
nyárra, ôszre is jut egy – az elsô és a harmadik két ragyogó forradalmunkra és 
szabadságharcunkra emlékeztet, a középsô pedig államalapító királyunkra. 

Nem múló, szerves folytonosságot ad ez a három ünnep, hiszen az örök magyar 
programról, a magyar szabadságról és függetlenségrôl, az évezredes újra-
kezdés kényszerérôl és kötelezettségérôl szól valamennyi – hangsúlyozta Antall 
József 1993. augusztus 20-án a budai Várban, Szent István szobránál elmondott 
utolsó ünnepi beszédében. A történészbôl lett miniszterelnök huszonöt éve arra 
figyelmeztetett, ostoba ember az, aki azt hiszi, hogy a múltba nézés a jelen el-
hanyagolása és a jövôbe tekintés elmulasztása. „Múlt nélkül nincs jövô, és a 
jövôbe tekintve a múlt gyökereiben kell megkapaszkodnunk”, tette hozzá.

Második szent királyunk, I. László – a szeretve tisztelt „lovagkirály – lényegét 
tekintve ebben a szellemben kezdeményezte a pápánál 1083-ban I. István szent-
té avatását, ezzel megteremtve a magyar állam és egyház ôs- és hôskultuszát. 
László annak ellenére tekintette magát István király szellemi és politikai 
örökösének, hogy nem az ô egyenes ági leszármazottja volt, hanem István elsô 
unokatestvére, a lázadásért és hitszegésért megvakított s megsüketített Vá-
szoly (Vazul) unokája. A szentté avatás augusztus 20-án történt, így 935 éve ez 
Szent István napja, amit az 1092. évi szabolcsi zsinaton felvettek a kötelezô 
egyházi ünnepek sorába, s amit Mária Terézia királynô tett világi ünnepnappá 
is. Szent István napja tehát a legrégebbi – egyszerre nemzeti, állami és (a 
magyar protestánsok által is tisztelt) katolikus egyházi – ünnepünk, a magyar 
nemzeti azonosságtudat és összetartozás legszebb jelképe. Az ezeréves 
államalapítás emlékének megörökítésérôl szóló 2000. évi I. törvény deklarálta, 
hogy Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben 
egyesült Európa népeivel, és „Magyarország ma is Szent István államalapító 
mûvén nyugszik”. A 2011 húsvétján elfogadott Alaptörvényünk Nemzeti hit-
vallása pedig megerôsíti: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 
ezer évvel ezelôtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a 
keresztény Európa részévé tette.” És arra is büszkék vagyunk, hogy „népünk 
évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával 
gyarapította közös értékeit”. 

Ez utóbbit 2018 augusztusában elmondhatjuk jelen idôben is, amikor kívülrôl 
– és sajnos belülrôl is! – egyre többen, egyre agresszívabban és elszántabban 
támadják Európa hagyományos, keresztény értékeken alapuló kultúráját és 
életformáját, alapvetô létfenntartó intézményeit (család, egyház, nemzetállam), 
és meg akarják fosztani az európai embereket nemi, családi, nemzeti, vallási és 
kulturális identitásuktól, hogy arctalan, tulajdonságok nélküli, multikulti 
tömegembert gyúrjanak belôlük, akiket könnyû kívülrôl vezérelni és rabbá 
tenni. Ha viszont nem akarunk rabok lenni, hanem „szabadok, kedvesek” (Jó-
zsef Attila), s meg akarunk maradni férfinak, nônek, magyarnak, lengyelnek, 
németnek, olasznak, angolnak, franciának stb., egyúttal európainak, akkor meg 
kell védenünk és ôriznünk a múltból örökölt, magunkévá tett személyes és 
közös identitásunkat, mert ahogy Ortega írta: a múlt az azonosság hordozója az 
emberben. S bennünket, magyarokat a Szent István-i örökség megtart mind-
addig magyarnak és kereszténynek, amíg megmaradunk nemzetbéli, nembéli 
és hitbéli mivoltunkban.

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)

Megtartó örökség

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Az alkotmánybíróság utasítására be-
vezetnek egy harmadik nemet Német-
országban a személyiségi jogi szabá-
lyozásban, az errôl szóló 
törvénytervezetet  ülésén fogadta el a 
szövetségi kormány.

A személyi állapotról szóló jogsza-
bályt módosító javaslat --- amelynek 
parlamenti elfogadása biztosra vehetô 
--- azt irányozza elô, hogy az anya-
könyvekben a nem megjelölésére a nô 
és a férfi mellett a különbözô, kü-
lönféle jelentésû divers kifejezés is 
használható legyen. A szövetségi par-
lamentben (Bundestag) több mint 56 
százalékos többséggel rendelkezô kor-
mánykoalíció pártjai ---- a Keresztény-
demokrata Unió (CDU), a Keresztény-
szociális Unió (CSU) és a Német 
Szociáldemokrata Párt (SPD) --- a 
javaslattal az alkotmánybíróság egy 

tavalyi döntését hajtják végre.
Így érvelnek a szocdemek
A reform méltóságot és pozitív ön-

azonosságot ad mindazoknak, akik 
úgy érzik, hogy nem tartoznak az 
eddig bevett nemek valamelyikéhez --
- nyilatkozott a kormányülés után Ka-
tarina Barley igazságügyi miniszter. 
„Egyetlen embert sem szabad hátrá-
nyosan megkülönböztetni a nemi öna-
zonossága miatt” --- hangsúlyozta az 
SPD-s politikus az ARD országos köz-
televízió beszámolója szerint.
Így lett ügy a dologból
Az alkotmánybíróság tavaly novem-

berben egy interszexuális --- sem nô-
ként, sem férfiként meg nem határoz-
ható --- ember ügyében döntött, aki az 
anyakönyvi hivatalnál kérelmezte, 
hogy anyakönyvi kivonatában a nô 
megjelölést helyettesítsék a köztes/
többféle vagy a többféle kifejezéssel.

A hivatal elutasította a kérést, arra 
hivatkozva, hogy a német személyiségi 
jogi szabályozás csak azt engedi meg, 
hogy valakit nôként vagy férfiként 

anyakönyvezzenek, vagy ne jelöljék 
meg a nemét. Az alkotmánybíróság 
szerint a nemnek ez a „negatív” meg-
határozása nem megfelelô, lehetôvé 
kell tenni, hogy mindenki „pozitív” 
módon bejegyeztethesse nemét.

Kiemelték: nem igazolható mások 
érdekeivel, hogy a hatályos személyi-
ségi jogi szabályozásban nincs lehe-
tôség “egy harmadik nem pozitív be-
jegyzésére”, hiszen senkit sem 
akadályozna alkotmányos jogainak 
gyakorlásában, ha lenne ilyen lehetô-
ség. Továbbá egy újabb nem bejegyez-
tetésének lehetôsége „önmagában 
nem kényszerít senkit arra, hogy eh-
hez a nemhez sorolja magát” --- hang-
súlyozta a német alkotmánybíróság.

Nincs akadálya A testület indoklásá-
ban elsôsorban arra hivatkozott, hogy 
az általános személyiségi jog védi a 
nemi identitást is, amely „rendszerint 
a személyiség meghatározó aspektu-
sa”.

A besorolás valamely nem tagjai 
közé kiemelkedô jelentôségû az egyén 
önazonosságában, „jellemzôen kulcs-
fontosságú a személy önfelfogásában 
és abban is, hogy miként érzékeli kör-
nyezete” --- áll az indoklásban, amely 
szerint „védendô azon személyek nemi 
identitása is, akik nem sorolhatók sem 
a nôi, sem a férfi nemhez”.

A nemi identitás személyiségi jogi 
elismerésének megtagadása veszé-
lyezteti a személyiség szabad kibonta-
koztatásához fûzôdô jog gyakorlását. 
A hatályos szabályozás a hátrányos 
megkülönböztetés alkotmányos tilal-
mával is ellentétes --- állapították meg. 
A többi között hozzátették: az alaptör-
vény nem rendelkezik arról, hogy 
csak két kategóriát tartalmazó szabá-
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„Európa 
szégyene”

Amikor az Orbán kormány felépí-
tette a keritést a magyar-szerb határon 
ez teljes mértékben a nemzetközi jog 
szerint történt, és így a „haladó” gló-
balista bal-liberális megmondó embe-
rek nem tudtak jogsértésekre hivat-
kozni ezért jött a morális, erkölcsi 
megbélyegzés azaz „Magyarország 
kiírta magát Európából”. Hiába érvelt 
a magyar kormány hogy ez a kerítés a 
shengeni határokat is védi, --- így 
Ausztriát és Németországot is ---, az 
Európai Bizottság nem hajlandó a költ-
ségek egy apró részét --- pontossabban 
egy fillért --- sem fedezni. (Ezt nevezik 
az EU-ban szolidarításnak, miközben a 
V4-ektôl a szolidarítást követelik.)

Menjünk vissza néhány évre és néz-
zük meg mi történt akkor amikor egy 
3 éves szír fiú Aylan Kurdi holttestét 
egy török tengerparton találták. A hír 
a fotóval bejárta a világot és több „ma-
instream” média szerint ez „Európa 
szégyene” volt. A felkorbácsolt hiszté-
ria nem tette lehetôvé a tények feltá-
rását, és gyakorlati kérdések, hogy 
mit lehetett volna tenni a Kurdi csalá-
dért, és azokért akik ezt a családot kö-
vették nem jelentek meg. Olyan nagy 
volt a bûntudat és szégyenérzet, hogy 
nem került emlitésre az, hogy a Kurdi 
család Törökországból indult tovább 
Európába, és hogy Törökország egy 
biztonságos ország. Az apa úgy dön-
tött, hogy ott hagyja török munkahe-
lyét és Európába vándorol. Kis fiának 
testét nem európai tengerparton ha-
nem török parton találták. Az Európát 
korbácsoló „haladók” elnézték azt a 

tényt, hogy bár több ország (Libanon, 
Jordánia, és Törökország) nagyon sok 
menekültnek adott védelmet, muzlim 
arab országok mint Kuwait, Bárhein, 
Katár, Egyesült Arab Emirátusok, 
Szaudi Arábia és Oman úgy reagáltak 
a menekült áradatra, hogy egyetlen 
egy szír vagy iraki migránsot sem en-
gedtek be országukba. Arra a kérdés-
re, hogy ezek a kôolaj gazdag országok 
miért nem segítenek muzlim testvére-
iken egy kuwaiti szóvívô úgy válaszolt, 
hogy a szír menekültek számára a 
Perzsa öböl országai túlságosan drá-
gák, több pénzbe kerülnek ezért logi-
kus, hogy ezeket olcsóbb országokban 
helyezzék el. De a szóvívô azt is leszö-
gezte, hogy ezek a menekültek súlyos 
lelki problémákat és más szokásokat 
hoznának amik nem elfogadhatók or-
szágaikban.

Itt megint találkozunk a kettôs mér-
cével. Az ugyanolyan vallású, fajú, 
nyelvû menekültek nem kellenek a 
muzlim testvéreknek, ugyanakkor a 
„haladók” Európától elvárják, hogy 
mindenféle jött-ment nép szokásait 
tiszteljük, nagyon vigyázzunk arra, 
hogy nehogy megsértsük ôket olyan 
dolgokkal mint pl. a kereszt a fôtéren, 
sôt szorítsuk háttérbe az ôslakósok 
nyelvét, kultúráját és hagyományait.

Egyébként a „progresszív” médiák-
ban ritkán olvashattunk azokról az 
országokról amelyek a polgárháborúk-
ban jelentôs szerepet játszottak, ide 
sorolható Irán, Szaudi Arábia, Katár 
és Oroszország.
Így menetelünk a liberális Utópiá-

ba
Kroyherr Frigyes
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lyozást szabad érvényesíteni a szemé-
lyi állapot nemre vonatkozó elôírásai-
ban, és nem akadályozza a nôi és a 
férfi mellett egy további nemi iden-
titás személyiségi jogi elismerését.

* * *
Néhány hónappal azután, hogy Soros 

György leteremtette a közösségi mé-
diát a januári davosi világgazdasági 
fórumon, a nemzetközi spekuláns 
most ismét masszív részvényvásár-
lásba kezdett az általa elítélt szektor-
ban. Ezt több hírügynökség is kide-
rítette a milliárdos üzletember befek-
tetési alapjának, a Soros Fund Mana-
gement LLC-nek az amerikai tôzsde-
felügyelethez napokban benyújtott je-
lentésébôl, amelyben a cég a második 
negyedévben végrehajtott tranzakciói-
ról számol be kötelezô jelleggel.

Eszerint Soros alapja még júniusban 
bevásárolt Facebook- és Twitter-
részvényekbôl, de ráugrott a streamin
gszolgáltatásokat és a befektetôknek 
biztos menedéket nyújtó Spotifyra és 
Pandorára is. Egyidejûleg megszaba-
dult néhány Alphabet- (Google) és 
Amazon-papírtól. Az Investopedia be-
fektetôi portál úgy tudja, hogy Soros 
csaknem 160 ezer Facebook-részvényt 
vásárolt közel 31 millió dollárért, vett 
a Spotify papírjaiból is 728 ezer dara-
bot, ezek jelenleg 122 millió dollárt 
érnek.

A Pandorából 7,12 millió darabra tett 
szert, potom 56 millió dollárért. Az In-
vestopedia megjegyzi ugyanakkor, 

hogy Soros bevásárlása a világ legnép-
szerûbb közösségimédia-cégeibe ugyan 
figyelemre méltó, de nem különö-
sebben meglepô, mivel a nagyobb fe-
dezeti alapok rutinszerûen vásárolják 
ezeket a papírokat.

Az, hogy most Soros megszerette-e a 
közösségi médiát vagy csak üzleti 
haszonszerzés céljából vásárolt, szinte 
mindegy. A befektetô Davosban min-
denesetre még társadalmi fenyege-
tésnek titulálta a digitális világ eme 
jelenségeit, amelyek „a saját üzleti 
érdekeik szerint manipulálják és irá-
nyítják a felhasználók figyelmét”.

Mondta ezt az az ember, aki 1992-ben 
egymilliárd dollárt keresett a font ár-
folyamesésére való spekulálással, és 
ezzel majdnem bedöntötte a brit va-
lutát. A brit jegybanknak mindenesetre 
ki kellett vonnia a fontot az európai 
árfolyam-mechanizmusból.

* * *
A román ellenzéki Nemzeti Liberális 

Párt az ombudsman (romániai nevén: 
a nép ügyvédje) révén próbálja mega-
kadályozni a marosvásárhelyi Római 
Katolikus Gimnázium újraindítását.

Ezt egy marosvásárhelyi sajtótájékoz-
tatón Cristian Chirtes szenátor, az 
NLP elnöke jelentette be.

A szenátor szerint Liviu Dragnea 
szociáldemokrata pártelnök Orbán 
Viktor miniszterelnöknek adott 
ajándékának nevezte a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Gimnázi-
um létrehozásáról egy hete hozott 

minisztériumi rendeletet.
A román ellenzéki politikus hozzátet-

te, hogy két módját látja a rendelet 
törvényességének az ellenôrzésére, 
azaz a Gimnázium újraindításának 
megakadályozására:

 • Az egyik a rendelet közigazgatási 
bíróságon való megtámadása,

 • a másik a nép ügyvédje felkérése 
arra, hogy forduljon az alkotmánybíró-
sághoz.

Chirtes kijelentette, hogy a PNL ez 
utóbbit választotta.

* * *
Ha valaki még mindig abban a hi-

szemben él, hogy az elcsigázott mene-
dékkérôk országról országra vándorol-
va, papírjaikat is hátrahagyva, hosszú 
kilométereket gyalogolva, ázva-fázva 
a zöld határon át jutnak el az ígéret 
földjére, akkor óriási tévedésben van. 
A valóság ezzel szemben az, hogy 
minden harmadik migráns repülôvel, 
luxuskörülmények között, menetrend 
szerinti járattal landol valamelyik né-
met reptéren.

A dologra úgy derült fény, hogy az 
AfD frakcióvezetô-helyettese, Leif-
Erik Holm nyilvánosságra hozta azt 
a belügyminisztériumi kimutatást, 
amelybôl kiderült, hogy csaknem min-
den harmadik menedékkérô repülôvel, 
méghozzá menetrend szerinti járattal 
érkezett Németországba!

Elôször a Die Welt jelentette idén 
márciusban, hogy légi úton érkeztek 
illegális migránsok az országba. Az 

AfD ezt követôen vonta kérdôre a kor-
mányt.

A közvélemény megnyugtatására 
egyre nagyobb hangsúlyt fektetô né-
met politikusok idôrôl idôre leszögezik, 
a kontrollálatlan bevándorlás már a 
múlté, Németország szigorúan ellenôr-
zi a határait, a 2015-ös tömeges beván-
dorlás többé nem ismétlôdhet meg.

Csakhogy miközben a balkáni útvonal 
immár zárva van, valahogy mégis el-
jutnak a migránsok Németországba. 
2017-ben összesen 186 644 menedék-
kérô érkezett, noha az ország sem 
Szíriával, sem Eritreával, sem Afga-
nisztánnal nem határos…

A német bevándorlási hivatal (Bamf) 
idén március óta nyilvántartja, hogy 
jutott be az adott menedékkérô az 
országba: gyalog, autóval, busszal, va-
súton vagy repülôvel. Erre azután ke-
rült sor, hogy az AfD-frakció követe-
lésére a német belügyminisztérium 
nagy nehezen kiadta a Németországba 
érkezô migránsokra vonatkozó 2017-
es adatokat, amelyek nyilvánosságra 
kerülése óriási botrányt okozott. Így 
derült fény ugyanis a fenti döbbenetes 
tényre, vagyis hogy a migránsok je-
lentôs része egyszerûen berepült az 
országba.

A belügyminisztérium elôször azzal 
mentegetôzött, hogy a számok nem 
reprezentatívak, majd figyelmeztették 
az ellenzéket, hogy csak „belsô haszná-
latra” készültek. Az AfD azonban nyil-
vánosságra hozta a megdöbbentô szá-
mokat.

Különös, hogy korábban egyáltalán 
nem vizsgálták a beutazás módját a 
migránsok esetén. Csak 2017 februárja 
óta érdeklôdik a hivatal az utazás 
módja felôl, és nem is minden esetben, 
így csak a menedékkérôk mintegy 
harmadánál álltak rendelkezésre ilyen 
adatok. Eszerint 2017-ben 20 876 
menedékkérô közül 6183 nyilatkozta 
azt, hogy repülôvel érkezett. A belügy-
minisztérium szerint csak a bemon-
dásra lehet hagyatkozni, mivel koráb-
ban a repülôterek sem vezettek ilyen 
nyilvántartást. Ám ennek most vége.

Miután az AfD-frakció továbbra is a 
pontos adatokat követelte, március óta 
a bevándorlási hivatal az utazás mód-
ján túl már az indulási országot is nyil-
vántartja, ahonnan a gép felszállt. Egy 
újabb AfD-s kérdésére adott kor-
mányzati válasz pedig már azt is meg-
mutatta, hogy az indulási országok 
közül kiugrik két ország: Törökország 
és Görögország.

A német belügyminisztérium nyilvá-
nosságra hozott adatai szerint 2018 
elsô fél évében több mint 3000 mene-
dékkérô érkezett légi úton Németor-
szágba. Az országonkénti bontás felvet 
egy sor újabb kérdést.

–-- Miközben a földközi-tengeri part-
szakasz lezárásáról beszélnek, migrán-
sok ezrei repülnek be Németországba. 
De hogyan lehetséges mindez papírok 
és vízum nélkül? –- tette fel a kérdést 

az AfD frakcióvezetô-helyettese, aki 
szerint mindez legális úton, visszaélé-
sek nélkül nem lehetséges.

Ám a technikai jellegû kérdéseken 
túl (papírok, vízum, regisztráció stb.) a 
legfontosabb kérdés így hangzik: ki 
szervezi, pénzeli és koordinálja ezt az 
óriási, 90 országra kiterjedô gépezetet, 
amely nem akad fenn még a szigorú 
német ellenôrzésen sem? Nem nehéz 
belátni, hogy a kormány, a légitársa-
ságok, a repülôtéri biztonsági szolgá-
lat, a hatóságok tudta nélkül mindez 
nem mûködne. Ebben az intézményesí-
tett jogsértésben benne van a teljes 
adminisztráció.
Íme az adatok:
2018. március 1-je és június 30-a kö-

zött 365 menedékkérô repült be Né-
metországba Görögországból, 347 Tö-
rökországból, 116 Irakból, 106 Iránból, 
illetve 105 Olaszországból. Összesen 
90 ország szerepel a listán, köztük 
Afganisztán, Egyiptom, Líbia, Omán, 
illetve egy sor európai ország: Svájc, 
Svédország, Belgium, Dánia, Francia-
ország, Norvégia, Spanyolország, 
Finnország, Bosznia-Hercegovina, il-
letve öt fô esetén az USA.

–-- A kormány titkolózása egyértel-
mûen bizonyítja, hogy Merkel és 
kormánya nem képes úrrá lenni a ká-
oszon, miközben minden eszközzel 
megpróbálja álcázni és eltitkolni a 
katasztrofális menedékjogi politikájá-
nak következményeit --– mondta 
Holm, aki szerint érthetetlen, hogy 
egy jogállamban hogyan lehetséges a 
törvényeknek ilyen botrányos semmi-
bevétele.
De ez még nem minden.
Miközben a német közhangulat egyre 

inkább Merkel-ellenes, Észak-Rajna–
Vesztfália több városa, Köln, Bonn és 
Düsseldorf is újabb meghívót küldött 
a migránsoknak: a három város önként 
befogadja azokat a bevándorlókat, 
akiket a Földközi-tengerbôl mentettek 
ki.

Ezt Henriette Reker kölni, Thomas 
Geisel düsseldorfi és Ashok Sridharan 
bonni fôpolgármester közös levélben 
tudatta Angela Merkellel.

„Az emberségesség, az oltalomhoz 
való jog és az integráció üzenetét sze-
retnénk küldeni azoknak, akik mene-
külni kényszerülnek” –-- írták a város-
vezetôk.

A német városok tanácsa sietve rea-
gált: nagyra értékelte a gesztust.

„Amíg a Földközi-tengeren menekülô 
emberek vesznek oda, addig intenzív 
politikai erôfeszítésekre van szükség 
ennek a drámának a megoldására” --– 
fogalmazott Verena Göppert, a né-
met városok tanácsának helyettes ve-
zetôje.

A Willkommenskultur tehát tovább 
dübörög. A cél, hogy minél többen 
jöjjenek. Jönnek is, közvetlenül vagy 
kerülôúton, tömegével, megállíthatat-
lanul. Földön, vízen, levegôben.

* * *

AZ IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS 
SZÖVETKEZET

SZERETETTEL MEGHIVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

AZ APÁK NAPI EBÉDRE

PASKA BÉLÁVAL
2018. SZEPTEMBER 9-én, VASÁRNAP 

12.00 órától
(Melbournei Magyar Központ, 760 Boronia Road, Wantirna)

Belépô: $35 (12 éven aluli gyerekeknek $15) 
(a belépô a fôételt, a süteményt és a „welcome drink” árát is tartalmazza)

Asztalfoglalás:
Henkul -Fejér Arany: 0432 020 809
Szedlacsek Zita: 0421 988 093
Minden további információval
 szivesen állunk 
rendelkezésükre
a fenti telefonszámokon

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV
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Felmerült az úgynevezett gender sza-
kok állami finanszírozásának meg-
szüntetése és az állami egyetemeken 
zajló képzések kivezetése. Semmit 
sem támogatnék a Fidesz–KDNP-kor-
mány tervei közül jobban, mint ezt. A 
„tudományos liberalizmus” ugyanis az 
elmúlt harminc-ötven évben teljes 
mértékben eluralta a társadalomtudo-
mányokat. Sôt, olyan erôvel kezdett 
beszivárogni természettudományos 
területekre is, amire ilyen áltudomá-
nyok tekintetében a nácik egykori 
németországi tudományos térfoglalá-
sa, illetve a kommunisták tudós- és 
tudáspusztítása óta nem volt példa.

Ennek a szörnyûségnek nem fogtuk 
még fel a jelentôségét, mert nem 
olyan látványosan tették, mint elôdeik, 
hanem lopakodva, észrevétlenségre 
törekedve, a folyamatot évtizedekre 
elnyújtva. Szeretném egyértelmûen 
leszögezni, hogy a „tudományos libe-
ralizmus” gyûjtôfogalma alatt nyilván-
valóan számtalan genetikai és szerzett 
pszichiátriai betegség tünetei kris-
tályosodtak ideológiává, majd tudomá-
nyos paradigmává. A liberalizmus 
olyan erôvel vált parancsuralmivá, 
hogy már az orvostudományban, a 
genetikában is torzítja, sôt felszámolja 
azt a tudományfilozófiai és erkölcsi 
alapot, amelynek az egész európai ci-
vilizációt köszönhetjük.

A liberális elmélet formálisan vallás-
ellenesként határozza meg magát, de 
nem csak a kereszténységgel szemben 
ellenséges, hanem a nyugati termé-
szettudománnyal szemben is. Bom-
lasztási technológiájára az jellemzô, 
hogy nyilvánosan nem megy szembe 
ugyan az evolúcióelmélettel, de min-
den elemében teljesen ellentétes azok-
kal, meg persze a természettudományos 
gondolkodás összes egyéb alapelvével 
is.

Ezeket az embereket és elveiket nem 
az alapján kell megítélni, hogy ezen 
területeken fellelhetôk elsô közelítés-
ben normális, tudományos gondolko-
dásra képes szakemberek is. Hanem 
az alapján, hogy Nyugaton már elér-
ték, hogy teljesen egészséges tízéves 
gyermekeket hormonkezelhessenek a 
biológiai nemük megváltoztatása cél-
jából, azzal a címszóval, hogy a gye-
rekeknek, függetlenül a biológiai 
adottságaiktól, nemüktôl, jogukban áll 
a nemüket „szabadon” megválasztani.

Jelenleg ehhez még kell a szülô kez-
deményezése és beleegyezése, de fo-
lyik a nyomulás, hogy a gyermekintéz-
ményekben szabad propagandát foly-
tató LMBTQ-szervezetek maguk válo-
gathassák ki (az állam segítségével) a 
szerintük biológiai nemükhöz képest 
változtatni akaró gyermekeket, és a 
szülôk beleegyezése nélkül azokat 
szabadon vethessék alá hormonkeze-
lésnek, majd adott esetben nemváltoz-
tató mûtétnek is. Ezt persze most ta-
gadják, de a gyermekek tömeges hor-
monkezelését már több országban 
kénytelenek voltak elismerni, és csak 
azt tudták megakadályozni, hogy ezek 
az információk bekerüljenek a fôára-
mú baloldali médiába.

Ez olyan emberiesség elleni bûncse-
lekmény, ami csak a nácik és a kom-
munisták emberkísérleteihez hasonlít-
ható. Egyetemi tanszékek, „tudomá-
nyos közösségek”, orvosok, gyógyszer-
gyárak, állami hatóságok álltak össze 
azért, hogy a gyermekek normális bi-
ológiai, nemi fejlôdését néhány geneti-
kai és pszichiátriai beteg tünetkép-
zésébôl kiinduló állítólagos emberi jo-

gi mozgalom ideológiája mentén el-
torzítsák és gyakorlatilag megnyomo-
rítsák ôket.

Mindeközben az egész gender- és fe-
minista „tudományos” szekta egyetemi 
lobbiereje nemcsak lapít, hanem min-
den eszközzel támogatja is ezt az ôrü-
letet. A maga hatékony eszközei vel 
akadályozza a normális emberek fel-
lépését a gyermekek kasztrálása, mis-
károlása, torzszülötté tétele és késôbbi 
öngyilkosságba kergetése ellen. Az 
egyetemi beférkôzésükkel szerzett in-
tézményi tekintélyüket arra használ-
ják, hogy ennek az ôrületnek az általá-
nossá tételét, az embernek mint bioló-
giai lénynek a –- marxista-kommunista 
ideológiához hasonló primitív módon 
–-- fizikai-pszichikai átalakítását elôse-
gítsék. Mindezt mindenféle természet-
tudományos és biológiai ismeret nél-
kül mûvelik, úgy, hogy az emberi 
evolúció eddigi eredményeit semmibe 
veszik, és az ideológiájuknak megfele-
lô humanoi dokat hoznak létre.

A folyamat intézményi oka egyébként 
részben az, hogy az egyetemi oktatás 
színvonala az elmúlt 50-70 évben a 
tömegesedés következtében jelentô-
sen csökkent az összes nyugati felsô-
oktatási intézményben. Ez az általános 
mûveltség esésével, a mûvelt laikus 
eltûnésével „új barbarizmust” eredmé-
nyezett.

A természettudományos paradigmák, 
az alapvetô tudományfilozófiai isme-
retek már a természettudományosnak 
nevezett szakokon is hiányoznak. Hiá-
ba a fejlett technológiai környezet, az 
újabb generációk a tudományban és a 
technológiában babonaszerûen hisz-
nek, azzal kapcsolatos várakozásaik 
vágyvezéreltek, olyan lehetôségeket 
és képességeket tulajdonítanak a 
„nagybetûs tudománynak”, olyan min-
denhatóságot, mint a természeti népek 
a primitív vallásosság korában a fôis-
tenüknek.

Egész generációk képtelenek felfogni 
a biológiai és társadalmi rendszerek 
komplexitását, a tudomány korlátait, 
illetve az Index.hu tudományos rova-
tának lebutított magyarázatai alapján 
azt hiszik, hogy azzal teljes áttekintô 
ismereteket szereztek. Biztosak ben-
ne, hogy a tudomány hamarosan min-
den felmerülô problémát megold, bi-
gottan hiszik, hogy a biológiai, a fizikai 
törvények nem jelölnek ki egy világos, 
meghaladhatatlan feltételrendszert. 
Biztosak benne, hogy azokat majd a 
technológia úgyis meghaladja.

A liberálisok és a genderesek egy 
egyszerû gépnek hiszik az embert, 
amelyet a jogai jellemeznek, és amely 
gép technológiai eszközökkel és némi 
programozással úgy átalakítható, 
hogy megfeleljen az ô jogi formaliz-
musuknak. A választás jogát úgy értel-
mezik, az embereknek statisztikailag 
kötelezô különbözôt választaniuk az 
általuk felkínált döntési mezôkben, 
mert a „szabadság” csak akkor érvé-
nyesül szerintük, ha az emberek a jó-
zan ésszel és az érdekeikkel ellentéte-
set is választanak.

A társadalomban azért kötelezô egy 
csomó embernek a biológiai nemével 
ellentétes nemûnek hinnie, gondolnia, 
definiálnia magát, sôt át is alakulnia, 
hogy ezek a közveszélyes elmebetegek 
elmondhassák, az ember szabadsága 
akkora, hogy a fizika és a biológia 
törvé nyein felülemelkedve, azokat le-
gyôzve is dönthet. A szerencsétlen 
gyerekeket pszichológiailag azért kon-
dicionálják a biológiai nemükkel ellen-

tétesen, hogy megindokolhassák a ké-
miai beavatkozást, a testük hormonális 
és fizikai átalakítását, mert hitük sze-
rint az az adottság, amely nem szabad 
választás eredménye, hanem a termé-
szet kényébôl ered, az maga a rabság.

Ki kell mondani, hogy itt olyan em-
berek mozgalmáról van szó, akik töb-
bé-kevésbé mentálisan mind sérültek 
(jelentôs részük pszichiát riai beteg), 
és akik halálosan gyûlölik a normali-
tást. És el is akarják pusztítani azt. A 
törvényeink azért nem mûködnek el-
lenük, mert egyrészt a jogtudományt 
már elfoglalták, másrészt mert olyan 
mértékben lépnek ki az emberi norma-
litás, a józan ész keretei közül, amire 
ilyen méretekben és mértékben a nor-
malitás egyszerûen nem tud felkészül-
ni. Ezek tényleg azt gondolják, hogy a 
hormonkezelt transznemûek, a min-
denféle szerencsétlen szexuális és 
mentális betegek, valamint a beenge-
dett fiatal muszlim férfiak majd vala-
mi stabil, szabad és boldog társadalmat 
fognak itt létrehozni, miután az utolsó 
keresztényt is lefejezték.

A társadalomtudományoknak termé-
szettudományos alapokon kutatniuk 
kell az ember kétnemûségébôl követ-
kezô kulturális és társadalmi hatáso-
kat. Ismernünk és értenünk kell a ne-
mek közötti, rendkívül bonyolultan 
megragadható különbségeket, és külö-
nösen a két nem genetikai, érzelmi, 
szellemi, hétköznapi, családi együtt-
mûködésének jellegzetességeit. De 
ezt nem kutathatjuk a liberalizmus be-
teg ideológiája alapján, amely szerint 
az evolúció során kialakult emberi faj 
értelme és kultúrája a bûnösök és 
áldozatok, az elnyomók és elnyomottak 
erôszakon alapuló közössége, amelyet 
le kell rombolni, és amelyben utóbbi-
aknak büntetniük (átalakítani) kell az 
elôbbieket származási (születési, ge-
netikai) alapon.
A genderpropagandát büntetni 

kell. Az oktatását, a bújtatott ver-
zióit is ki kell tiltani minden egye-
temrôl és mindenhonnan. A bioló-
giai nem erôszakos megváltoztatásá-
ra irányuló tevékenységet -– hason-
lóan az egészséges szexuá lis visel-
kedés kialakulását romboló tevé-
kenységhez –- pedofíliaként, a 
szexuális szadizmus szélsôséges ese-
teként kell a lehetô legsúlyosabban 
büntetni.

A liberalizmus mindent elvesz az 
embertôl, amit a biológia és a kultúra 
ad. A genderhívô liberálisok már így is 
jóvátehetetlen károkat okoztak az el-
múlt évtizedekben a felnövekvô gene-
rációk lelkében. Kompromisszumok 
nélkül kell harcolnunk ellenük és 
teljes gyôzelmet kell aratnunk, mert 
különben elpusztítanak bennün-
ket.

Botond Bálint
A szerzô szociológus

A GENDER TUDOMÁNYTALAN BARBÁRSÁG
 Az 1956-os forradalom megtorlása, 

történetének feltárása még több törté-
nészgeneráció számára tartogat fela-
datokat. Ez a korszakos kutatómunka 
napjainkban fontos mérföldkövéhez 
érkezett. A Kúria tanácstermében mi-
nap megrendezett konferencia jelent-
 ségét mutatja, hogy Polt Péter leg-
fôbb ügyész köszöntôje után a 
megnyitót Gulyás Gergely, a Mi-
niszterelnökséget vezetô miniszter 
mondta el, a Kúria elnöke, Darák 
Péter tartotta a zárszót.
A konferencián Földváryné Kiss 

Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága (NEB) elnöke bemutatta azt az 
adatbázist, amelyben hatalmas kutató-
munkával feldolgozták az 1956-os for-
radalom megtorlása során lefolytatott 
126 pernek az iratanyagát, amelyeket 
kivégzés követett. 865 vádlott, köztük 
231 kivégzett sorsával és végzetével 
szembesül az olvasó, és megismerheti 
azokat is, akik mindezt végrehajtot-
ták.

Az adatbázis, amely ma már minden-
ki számára hozzáférhet  a www.perek56.hu 
internetes oldalon, mind ez idáig a 
legrészletesebb betekintést nyújtja a 
kádári megtolás véres, sötét és becs-
telen világába, ha tetszik, a pokol 
bugyraiba.

A szakszerû feldolgozás az ügyek 
úgynevezett vizsgálati szakaszával 
kezdôdik, ahol a nyomozati cselek-
ményeket veszik sorra, majd követke-
zik az ügyészi szak és a bírói szakasz 
részletes feldolgozása, amelyet a bün-
tetés-végrehajtás követ. 231 elítélt 
esetében ez a halálbüntetést jelentette. 
Mielôtt szót ejtenénk az adatbázis 
további fontos fejezeteirôl, meg kell 
említeni azokat a kutatásokat, amelyek 
a NEB adatbázisának elkészítését 
megelôzôen folytak a forradalmat kö-
vetô megtorlás „jogrendszerének” is-
mertetésére.

Ezt a munkát az Antall-kormány által 
1993 januárjában létrehozott Történel-
mi Tényfeltáró Bizottság kezdte meg 
és tárta a nyilvánosság elé, majd Kah-
ler Frigyes–M. Kiss Sándor Kinek a 
forradalma? címû kötetében (1997), il-
letve Zinner Tibor A Kádári megtorlás 
rendszere (2001) címû mûvében dol-
gozta fel.

Az 1956. Kézikönyve III. (1996, ’56-os 
Intézet) címû kiadás az elsô ismertetés 
a megtorló perekrôl, azonban a meg-
torlásban részt vevô személyek feltá-
rásával ez is adós maradt.

A konferencia szakmai elôadásain 
avatott kutatók szóltak a megtorlás 
poklának egy-egy részérôl. Krahulcsán 
Zsolt, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történelmi Levéltára kutatója a vizs-
gálati osztály megtorló gépezetérôl, 
Földváryné Kiss Réka az ügyészekrôl, 
Zinner Tibor professzor, a Veritas 
Történetkutató Intézet Szaklevéltára 
vezetôje az ülnökökrôl és népbírákról, 
Szakolczai Attila (Budapest Fôváros 
Levéltára) az ’56-os megtorlás eljárási 
kérdései rôl, végül György Sándor 
(NEB) kutató a statáriális eljárásokról 
szólt.

Forgassuk most vissza az idô képze-
letbeli kerekét, hogy jobban megért-
sük, valójában milyen súlyú kérdések-
rôl volt szó 1956. november 4. tragikus 
hajnalán! A szolnoki rádióban Kádár 
János bejelentette: a kormány célja „a 
testvérharc megszüntetése, a rend és 
a belsô béke helyreállítása. A kormány 
nem tûri, hogy a dolgozókat bármi 
ürügy alapján üldözzék azért, mert a 
legutóbbi idôk cselekményeiben részt 
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vettek.”

Kádár János november 11-én, novem-
ber 26-án és decemberben elmondott 
rádióbeszédeiben is a félelem nélküli 
életrôl szólt. „Ismételten félreérthetet-
lenül kijelentem azt is: kormányunk 
november 4-i felhívásában tett ünne-
pélyes ígéretet, mely szerint egyetlen 
dolgozónak sem lehet bántódása ami-
att, mert október 23-án kezdôdött tö-
megmegmozdulásokban részt vett, 
betartjuk és mindenkivel betartatjuk.” 
Kádár továbbá hitet tett amellett is, 
hogy nem lesz semmilyen bosszú vagy 
megtorlás: „Nem vezet köztünk senkit 
a bosszúállás szelleme, s ezt nem tûr-
jük meg semmiféle helyi szervnél, be-
osztottnál sem.”

Kádár János ünnepélyes ígéreteinek 
a társadalom nagy része nem sok hi-
telt adott. Sokan mégis úgy gondolták, 
nincs félnivalójuk, hiszen nem ártottak 
senkinek. Tévedtek. Egyre inkább ter-
jedtek félelmet keltô hírek is, elsôsor-
ban a karhatalmisták akcióiról. A kar-
hatalom bevetése, a decemberi sortü-
zek a hatalom kettôsségének meg-
sz üntetésén túl a megtorlás jogon kí-
vüli, semmivel sem igazolható, a nem-
zetközi jog általánosan elismert sza-
bályaiba ütközô, emberiség elleni 
bûntettet megvalósító cselekedetek 
voltak. Fontos kérdés volt az ÁVH 
állományának további alkalmazása.

Kádár János 1956. november 21-én 
így nyilatkozik az ÁVH-sokról: „Halá-
lig kitartottak becsülettel a párt mel-
lett. Meg kell mondani, hogy az állo-
mány zöme becsületesen, a párthoz, a 
proletárdiktatúrához ragaszkodva 
helytállt. Elszántan harcoltak a szovjet 
csapatok mellett, e harcok során a BM 
155 halottja közül 94 és 240 sebesültje 
közül 143 volt államvédelmista. A 
politikai nyomozó f osztályának ma is 
90 százaléka a párt, a proletárdiktatúra 
szilárd támaszát képezi.” Tény, hogy 
„a felülvizsgáltak körülbelül 99 száza-
léka igazolva lett, a bizottságok bírósá-
gi eljárást nem kezdeményeztek”.

A megtorlás jogi keretek között mû-
ködô szervezetei közül elsôsorban a 
rendôrség, az ügyészségek és a bíró-
ságok személyi állományát is fel kel-
lett készíteni az elkövetkezô felada-
tokra. Mindhárom szervezetnél tiszto-
gatást hajtottak végre annak érdeké-
ben, hogy a megtorlás gépezetét ne 
akadályozza egy-egy, a forradalommal 
szimpatizáló rendôrtiszt, ügyész vagy 
bíró.

Az ÁVH formális megszüntetése 
után a politikai ügyek nyomozása a 
rendôrség politikai nyomozó osztályai-
nak hatáskörébe került. Ezért a ren-
dôrségrôl szóló 1955. évi törvényt mó-
dosítani kellett, amit a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 1956. december 30-án 
törvényerejû rendelettel meg is tett. 
Eszerint: „A Belügyminisztérium ál-
lamvédelmi szerveinek megszüntetése 
folytán az állam belsô és külsô biz-
tonsága elleni bûncselekmények nyo-
mozása a rendôrség hatásk rébe tarto-
zik.”

Arról már korábban szóltunk, hogy a 
politikai nyomozó osztályokhoz (az új-
jászervezett ÁVH-hoz) a szó szoros 
értelmében átigazolták a régi gárda 
tagjait, akik azután 1962-ig el is vé-
gezték a piszkos munkát.

Ugyancsak figyelmet érdemel a BM 
szervezetének módosításáról hozott, 
1957.  március 12-i MSZMP PB 
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céloknak megfelelôen rendszerbe is 
foglalta ezt a stratégiát Tervezet. Az 
ellenforradalom elleni harc további 
feladatai címmel. A tervezet azt a po-
litikai akaratot tükrözi, amelyet az 
MSZMP KB 1957. február 26-i ülése 
szentesített.

A Legfôbb Ügyészségen 1957. febru-
ár 4-én tartottak értekezletet, amelyen 
részt vett és felszólalt többek között 
Münnich Ferenc és Marosán György 
is. Ez az a nevezetes értekezlet, ahol 
Marosán durván rátámadt Kéry Jó-
zsefre, a Gyôr megyei ügyészre, és 
nyilvánosan megalázta, kijelentve: 
„Ön alkalmatlan arra, hogy ügyész 
legyen.” Kéry Józsefet nem sokkal 
ezután letartóztatták, elítélték, és 
évekre börtönbe került.

A személyi követelmények kifejtése 
után Marosán nyomban rátért a meg-
torlás „követelményrendszerére” is az 
alábbi példázattal: „A kínai elvtársak 
azt mondták, hogy itt nem volt prole-
tárdiktatúra. Annak a feladata, hogy 
az ellenforradalmat fizikailag semmi-
sítse meg. Ha 1945-ben nem volt mód, 
akkor 1957-ben ezt meg kell csinálni.”

Mind ez ideig nem volt emberi arca 
azoknak, akik a megtorlás végrehajtói 
voltak. Legtöbbet a bírákról tudott az 
érdeklôdô, hiszen olyan színvonalas 
ismeretterjesztô folyóirat, mint a 
Rubicon is közölt számos vérbíróról 
életrajzot. A mostani adatbázisban 59 
tanácsvezet  bíró anyaga szerepel, akik 
a kádári megtorlás feltétlen kiszolgálói 
voltak.

Teljes ismeretlenség fedte a nyomozó 
apparátust, amelynek meghatározó 
szerepe volt a megtorlásban –- ideértve 
a koncepciós perek tervezését és vizs-
gálati szakaszát. Az adatbázisban 551 
nyomozó és 148 ügyész anyaga szere-
pel. Ugyancsak hiánypótló a 207 ülnök-
rôl készült kutatás, akik a legkülönbö-
zôbb indíttatásból, de végrehajtották 
Kádár véres uralmának megalapozá-
sát.

A történelem emlékezetül kell hogy 
szolgáljon az utókornak, és figyelmez-
tetésül is, hiszen a bolsevizmus ko-
rántsem tekinthetô befejezett múlt-
nak. Különbözô álruhákban jelen van a 
kultúrbolsevizmus, a neoliberalizmus, 
ki tudja, milyen elnevezések mögé 
rejtôzve, és ismét megkísérli a hata-
lom megszerzését.

Kahler Frigyes
A szerzô történészprofesszor

NAGY MEDVE FIAI
Ha vannak a világon bonyolult élet-

helyzetek, márpedig vannak, akkor a 
székelyeké ezek között is minden bi-
zonnyal az élbolyban található. Lássuk, 
miért!

Elôször is, miközben Románia terü-
letén kisebbségben vannak, a saját 
életterükön belül többségben élnek, 
olyan, szigorúan csak helyi értelemben 
vett kisebbségek társaságában, mint a 
„Hargita és Kovászna megyei romá-
nok” (csupán azért nem székelyföldi 
románok, mivel a Székelyföld, ugye, 
nem létezik…) vagy a zömében ma-
gyar ajkú cigányság. (Régebben vol-
tak szászok is arrafelé, de ôk már 
régen repatriáltak, hogy onnét sirat-
hassák, jobb esetben gondozhassák 
magukra hagyott templomaikat, taka-
ros portáikat. Ábel Kurt nevû barátja 
például a kommunista rezsim bukása 
után emigrált, a családjával együtt. 
Pedig akkor már akár új lapot is kezd-
hettek volna Erdélyben. Hiába, nyolc-
száz év arra nem volt elegendô, hogy a 
gyökerek jól megkapaszkodjanak, ar-
ra viszont igen, hogy a környezetük 
iránti bizalom végképp elapadjon.)

Aztán: miközben a székelység autonó-
miáért, szabad nyelv- és szimbólum-
használatért küzd, a székelyföldi ro-
mán kisebbség szószólói az ôket érô 
marginalizálásról, elnyomásról, nyelvi 
terrorról panaszkodnak a bukaresti 
hatalomnál.

Tovább: miközben a helyi cigányság 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
marosvásárhelyi pogrom során a ma-
gyarok melletti beavatkozással, aköz-
ben bizonyos csoportjai életmódjukkal 
olyan helyi konfliktusokat gerjeszte-
nek, amelyekbôl a székelység rendsze-
rint (a píszí világ által nagyüzemben 
forgalmazott, akciósan házhoz is szállí-
tott) „rasszista” jelzôvel a homlokán 
kerül ki.

Tehát egyazon idôben kisebbség és 
többség, panaszos és bepanaszolt, el-
nyomott és rasszista. Hm. Amiként az 
anekdoták székely bácsija mondotta: 
bizony, az életnek sok ága-boga van. S 
bár e felállás, mint látjuk, idônként 
problémák forrása, azért a maguk 
életbölcsességével és évszázados ta-
pasztalatával megtanulták ezeket ke-
zelni. Arra azonban a jelek szerint még 
ôk sem voltak felkészülve, hogy mára 
egy új, veszedelmes kisebbség jelenik 
meg a Székelyföld életében, mondhat-
ni: jön elô az erdôbôl.
Igen, a medvékrôl van szó. Arról az 

állatfajról, amelynek egyik példánya a 
közelmúltban villámgyors celebkarri-
ert futott be az anyaországban. Nem 
függetlenül a székelyföldi medvekon-
junktúrától. Ábelt azokban a napokban 
a hideg rázta annak láttán, hogy mi-
lyen felelôtlenséggel kezeli a sajtó és 
az érintett települések lakóinak egy 
része is a vad látogatását.

Mintha az aranyos Micimackó érke-
zett volna meg piros felsôjében, vagy 
Balu A dzsungel könyvébôl, hogy elé-
nekelje a Dés–Geszti páros valamely 
dalát. Mintha mindenki elfelejtette 
volna ama kézenfekvô tényt, hogy a 
medve nagy erejû vadállat, amely --– 
ha úgy adódik –-- egyszerûen megöli 
az embert. Hogy egyáltalán nem vic-
ces, amikor benéz egy kapun, mert 
ugyanazon a kapun éppen egy gyanút-
lan nénike jöhetett volna ki, bevásár-
lószatyorral a kezében.

Ja, és csak rajta múlik, hogy bemegy-
e vagy sem. Errôl sokat mesélhetnének 
azon erdélyiek, akik már ébredtek ar-
ra, hogy medve kajtat a konyhájukban. 
Csak az isteni gondviselésnek köszön-
hetô, hogy a „mi medvénk” –-- mi em-
berünk találkozó nem jött létre, és 
nem indult be a „nagy pofonofon”…

Persze a medvék léte nem újdonság 
egy olyan népnek, mely hegyvidéken 
vagy a havasok közelében él. (Most 
már az alföldieknek sem.) Arra azon-
ban a székelyek sem számítottak, hogy 
egy napon majd otthagyják az erdôt 
(vagy az erdô fogy el a fejük fölül az 
évtizedek óta folyó bôsz fairtások mi-
att), és helyet követelnek maguknak, 
akár a konyhaasztal mellett is. Pedig 
számíthattak volna.

A medveboomnak a Ceauescu-rezsim 
esztelen vadgazdálkodása ágyazott 
meg, ezt tetézte a rendszerváltás utáni 
kormányok e téren is bizonyított totá-
lis alkalmatlansága, végül a habot a 
tortára az unió állatvédelmi politikája 
pöttyentette rá. A vadgazdálkodás tel-
jes hiányát a medvepopuláció olyan 
„demográfiai fordulattal” hálálta meg, 
amely immár az állatvédôk legszebb 
álmait is felülmúlta. Kiderült, hogy az 
európai medvék tizenhétezer fôs tábo-
rának körülbelül egyharmada a szé-

kelyföldi erdôk lakója.
Ábel emlékszik arra, hogy Szováta-

fürdôn a múlt század hetvenes éveinek 
elején egy fényképész abból élt, hogy 
a turistákat kitömött medve elôtt fény-
képezte. Ma már éhen halna. Ma már 
lassan mindenkinek jut egy-egy saját 
és élô medve, amelyikkel szelfizhet, ha 
éppen arra szottyan kedve. Mert a 
medvék száma rohamosan nô ebben a 
pillanatban is, és az illetékesek --– le-
számítva a mozdonyvezetôket --– sem-
mit nem tesznek a szabályozás érdeké-
ben.

Szerencsére a genderelmélet még 
nem eresztett gyökeret a Székelyföldön 
(„ejsze” nem is fog), így nem várható a 
medvék számarányának rohamos nö-
vekedése még azokkal is, akik med-
vének érzik, ó Ádám, magukat. Jel-
lemzô, hogy a tusványosi tábor kör-
nyékén emberre támadó vadat elkábí-
tották és elszállították valahová, hogy 
máshol folytathassa áldásos tevékeny-
ségét.

A „konteók” hívei arra is gondolhat-
nak, hogy a hatóságok szándékosan 
konzerválják ezt a helyzetet, hogy az 
autonómia helyett a székelyek a lassan 
„ötödik hadoszloppá” avanzsáló med-
vekontingens ügyére koncentráljanak. 
Ábel ehelyett szánalommal figyeli a 
saját polgárai iránti kötelességérzet és 
az unió iránti megfelelési kényszer 
szorításában vergôdô román miniszté-
riumot, amely a seb gyógyítása helyett 
a vérzés csillapításával próbálja elo-
dázni a kínos döntést.

Mert a diagnózis világos: túl sok a 
medve a Székelyföldön. Ez nem jó se 
állatnak, se embernek. A megoldás: a 
fölös állomány egy részének elhelye-
zése olyan európai országokban, ahol 
nincs vagy kevés van (vö. medvek-
vóta), a többit pedig a vadgazdálko-
dáshoz értô vadásztársaságok bevoná-
sával kilôni. Kegyetlen dolog? Az. 
Szükséges? Igen. Racionális? Igen.

Napjaink európai embere a liberális 
(tév)eszmék útvesztôiben tévelyegve 
elfelejtett férfiasan viselkedni és 
férfias döntéseket hozni. A józan észt 
valamiféle nyálas ideológiai maszlag-
gal elfedve rohan a vesztébe. És úgy 
jár majd, mint az idióta kertész, aki a 
„virágozzék minden virág” utópia je-
gyében nem bántja a gyomokat, ôsszel 
meg éhen hal, mert nincs mit ennie.

Sokatmondó, hogy a Hargita megyei 
önkormányzat elnökének személyesen 
kellett megjelennie és érvelnie Brüsz-
szelben, hogy a Natura 2000 stratégiá-
ba az „emberi áldozatokról” szóló 
passzus is bekerüljön… S még ha csak 
ebbôl hiányozna!

Közismert, hogy bizonyos népek ere-
detmítoszaik szerint a medvétôl szár-
maznak. A székelyek nem. Ôk nem a 
Nagy Medve fiai. De ha így megy to-
vább, száz év múlva már a medvék 
fogják a székelyektôl eredeztetni ma-
gukat.

Lakatos Mihály
(Magyar Idôk)

New York város Liberty szigetén 
lévô 102 méter magas Szabadság-
szobor a szabadság ismert mûvészi 
jelképe.

Alig tudják viszont, hogy a magyar-
ság az 1956-os forradalma révén két 
ízben is kapcsolatba került ezen világ-
hírû mûalkotással. Mindkét történetet 
röviden felvázolom a következôben.

Hogy 1956. november 18-án, vasár-
nap reggel miként és miért került 
nemzeti lobogónk a Szabadság-szobor 
legtetejére, a fáklya mellé? Nagyon 
egyszerûen! Négy István kereszt-
nevû, az 1956-os forradalom szovjet 
leverése miatt menekülésre kénysze-
rült magyar azaz  az „Istvánok össze-
esküvése” folytán! Ezen négy István 
a következô, 1./ Juharos István 
festômûvész 3./ a katolikus Ma-
gyarok Vasárnapja címû újság 
cikkírója, .... István, Newarkban 
mérnök 3../ Sisa István, a Free 
World Review szerkesztôje és vé-
gül, 4./ Mártonffy István mérnök. 
Társuk volt még, Keviczky Kál-
mán fényképész-lapszerkesztô, aki 
filmezett.

Fontos szerepük volt még a ”ma-
gyar leányoknak” is, hiszen Ôk 
varrták a nagyméretû, 7m x 3m nagy-
ságú magyar zászlót, amely a 102m 
magas szobor legtetejére, a fáklya 
mellé került, s ugyan ide helyeztek 
egy kisebb, amerikai csillagos lobogót 
is.

Magyarázatként a „magyar merény-
lôk„ a szobor talpazatán elhelyeztek 
egy 4 soros feliratot is, „Stop genoci-
de, save Hungary„! (Állítsuk meg a 
népírtást, védjük meg Magyarorszá-
got).

Szalay Róbert történelem tanár,
„A nemzeti emigráció és a rendszer-
váltás” címû alapvetô munkájának 
(Cleveland, 2015, 1/1 méret, 1-342 
oldal) a 302. oldalán így foglalta össze 
ezen vállalkozások lényegét, „Másnap, 
vasárnap reggel megint mindenki ott 
volt, aki ígérte, csakúgy mint elôzô 
nap. Hideg, szeles idôben hajózott be 
a mintegy 15 fônyi kis társaság, ak-
cióra készen, melyet percnyi  pontos-
sággal úgy kellett kiszámítani, hogy a 
zászló akkor lobogjon elô a szobor 
tetejérôl, amikor az egy óra múlva 
érkezô kirándoló hajó, tele utassal 
pontosan a szobor alá ér. A zászlót 
magát Mártonffy a dereka köré csa-
varta, elrejtve vitte. Kihajózás után 
bejutni a szoborba a többi turistával 
együtt, nam volt probléma. Csak miu-
tán a zászlós, behatoló különítmény 
feljutott a lelakatolt vasrácshoz, kez-
dôdött el a manôverezés, mely abban 
állt, hogy a csoportnak a lépcsôn terv-
szerûen szétszórt tagjai különféle 
ürügyekkel lelassították, majd lezár-
ták a forgalmat.

Ezalatt megtörtént a lakat eltávolí-
tása, s bekövetkezett a nagy pillanat, 
az óriás méretû magyar zászló hir-
telen fellobogott az ôszi szélben, s 
kisvártarva egy kisebb, amerikai 
csillagos lobogó került melléje --- 
Mártonffy jóvoltából. Milyen szívet 
remegtetô látvány volt ez mindazok-
nak, akik kivülrôl figyelték, mint jó-
magam is, miközben lázasan fényké-

Dr. Fazekas Árpád orvostörténész, 
Nyíregyháza

Hogyan és mikor került 
magyar zászló illetve fekete 

lepel a New York-i szabadság-
szoborra?

– az 1956-os forradalmunk amerikai 
utórezgései –

peket vettem a jelenetrôl Keviczky 
Kálmánnal, aki szintén fényképezett 
és filmezett. Az éppen beérkezô hajón 
a mit sem sejtô turisták százait is 
izgalomba hozott a jelenet, melyet 
csak akkor értettek meg teljesen, 
mikor a szobor talapzatán megjelent 
a ’Stop genicide, save Hungary’ 
felirat.

„Sisa István elmondása szerint„, a 
magyar zászló a csillagos lobogó 
mellett kb. fél óráig lengett a new 
yorki öböl felett. ilyenre még nem 
volt példa a szobor történetében.”

Ezen vállalkozás az 1956-os emig-
ráns magyarság propaganda- bravur-
ja volt, így tiltakoztak hazánk  újbóli 
szovjet megszállása ellen! Természe-
tesen, a szabadság  és a Szabadság-
szobor hazájában, az USA-ban értet-
ték a szabadság nemzetközi nyelvét, 
eszperantóját, s így a lefoglalt tár-
gyakat, egyenesen a szobormúzeum-
ban helyezték el.

Három év múlva, a Szabadság-szo-
bor újbóli „igénybevétele„ az 1956-os 
magyar forradalom védelmében, már 
nem volt ilyen sok szereplôs és komp-
likált. Serényi István (szül. 1917, 
Trencsénteplic) újságíró és kiváló 
hosszútávfutó a Felesége javasla-
tára, 1959-ben amikor Hruscsov 
Amerikába látogatott a New York-
i Szabadság-szobor szemeit fekete 
lepellel kötötte be, hogy ne lássa a 
gyalázatot, amint a magyar sza-
badságharc eltiprója a ’Szabadság 
Országának’ a földjére lép. Ezzel 
jelképezve az USA vakságát a láto-
gatással kapcsolatban.

A továbbiakban Serényi Istvánt 
idézem, „Másnap már ott voltam a 
szobor talapzatánál terepszemlét tar-
tani. Ezt követôen néhány megbízható 
barátommal két hétig odajártunk, és 
mindent pontosan elterveztünk. Az 
akció a számítások szerint 10-20 
percet vett volna igénybe, ha nem jön 
közbe semmi. Csakhogy az eltervezett 
napon a kilátórészhez vezetô csiga-
lépcsôn felmászva döbbenten láttam, 
hogy a renszerint elhagyott helyen 
három fiatalember nézelôdik. Vissza-
kozni már nem lehetett, mert a sajtót 
már elôre értesítettük, és várták az 
eseményt. Nem volt más választásom, 
cselekedni kellett. Odamentem a há-
rom fiúhoz, és ekkor kiderült, hogy 
nyugat-berlini diákok voltak. Ekkor 
németül mondtam el nekik, hogy ki 
vagyok, mi a tervem, és sürget az idô. 
A három fiú lelkesen csatlakozott 
hozzám, segítettek, és amíg a társaim 
lent biztosították a terepet, mi ott fönt 
nem 12, hanem 7 és fél perc alatt 
végeztünk majd gyorsan eltûntünk. A 
sziget ôrségének félóra kellett, hogy 
a kendôt levegyék, de ez elég idô volt 
ahhoz, hogy az amerikai sajtó felkap-
ja a sztorit,” (305. o.)

A bemutatott két „bûneset” hûen 
tükrözi a menekülésre kényszerült 
1956-os magyarok hazaszeretetét. 
Csak elismerést érdemel Szalay 
Róbert is, hogy irodalmi munkás-
ságával mindezt az utókor számá-
ra megörökítette.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. szeptember 2-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

1 órától presbiteri gyûlés.
( az Edinburgh Parkkal szemben,

Watkins St.bejárat)
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a 

Collins St.-rôl, 20-ik megálló
Minden kedden de. 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. szeptember 2-án vasárnap de. 11.30 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt 

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

ADELAIDE (SA)
2018. szeptember 2-án, vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2018. szeptember 2-án, vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet. 
Aspley, Észak Brisbane minden hónap 
második vasárnapján de. 11.45 órától

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára,
 748 Robinson Road Aspley. Istentisztelet után ebédelni lehet 

GOLD COAST — Mudgeeraba 
Mudgeeraba Salt templom  319 Mudgeeraba Road, 2018.
Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Minden hónap elsô vasárnapján 2 órától Bibliaóra

Vallási megkülönböztetés nélkül várjuk mindazokat, akik szeretnek 
Istentiszteleten részt venni, magyar közösségbe lenni, 

egymással isnerkedni

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

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

Rendezze születésnapját, névnapját, 
családi összejöveteleit 

a vasárnapi ebédek keretében 
a Bocskai Nagyteremben.

Bôvebb felvílágosításért hívja: 
Dézsi Csaba lelkipásztort 0414-992-653, 

vagy Csutoros Csaba fôgondnokot 
9439-7067, mob.: 0407 683 002
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Az elmúlt 
hét

MINT A RÁKOSI-
KORBAN

Tudjuk-e, hogy a Rákosi-korszakban 
a kommunisták meg akarták szüntetni 
a Magyar Tudományos Akadémiát? ---
–- teszi fel a kérdést közösségi oldalán 
a tudós társaság. „Csak úgy”, a vetélke-
dôk szintjén érdeklôdnek, mintha arra 
lennének kíváncsiak, tájékozottak va-
gyunk-e a múlt disznóságaiban. „Csak 
úgy” szeretnék párhuzamba állítani és 
összemosni Rákosi Mátyást Orbán 
Viktorral.

Nem könnyû vállalkozás, de ôk meg-
próbálják. Ezért „érdeklôdnek”. Hátha 
akad olyan megvezethetô szerencsét-
len, aki „meglátja” a két politikusban a 
párhuzamot. Amihez persze az is kell, 
hogy az illetônek fogalma se legyen a 
történet elôzményeirôl. Amit most 
megpróbálok összefoglalni.

A jövô évi költségvetés kimondja, az 
Akadémia ezentúl nem biankó csekk 
formájában kapja majd a mûködésé-
hez szükséges valamennyi forrást. A 
ma-gyar állam úgy döntött, véget vet 
az ilyen utalásoknak, szeretné elôze-
tesen megtudni, hogy mire költenék a 
köz-pénz jelentôs részét a haza böl-
csei.

Ezt nehezményezi az Akadémia, 
amely az elmúlt évtizedekben az önál-
lóság szépen csengô firhangja mögé 
bújva kizárólag maga határozott arról, 
melyik intézet mennyit kap az adófize-
tôi pénzekbôl. (Ráadásul errôl csak 
egy szimpla beszámolót kellett adniuk 
–-- utólag –-- a parlamentnek.)

Értelmes, elôzetesen egyeztetett tu-
dományos kutakodásokért természete-
sen ezután is jár a pénz. Csakhogy 
eddig járt másért is. A Figyelô nemrég 
listát közölt egyes „kutatásokról”. Pár 
munkacím: A roma LGBTQ elsô szik-
rái, A szexuális munka és a prostitúció 
a neoliberális világgazdaságban: a fe-
minista kritika lehetôségei Kelet-Kö-
zép-Európában, Férfiak, akik férfiak-
kal szexelnek –-- szexmunkások Ma-
gyarországon stb.

Egyebek mellett az efféle „kutatói 
szabadságnak” vet most véget a „ráko-
sista” kormányzat. Hallatlan!

OBJEKTÍV ANDRIS
A kekeckedés sosem állt távol Földes 

Andrástól, az Index száguldó riporte-
rétôl. (Akinek munkáját –- videói alatt 
fel szokta tüntetni –-- Soros György 
brüsszeli alapítványa, az Open Society 
Initiative for Europe is támogatja.) Az 

sem szokta kedvét szegni a piszkálódó 
kollégának, hogy produkciói végén 
általában rajta röhög a környezete…

Minapi cikkét ezzel a frappánsnak 
szánt felütéssel kezdi: „Kiderült, hogy 
tényleg döbbenetes a ballib médiatúl-
súly.” Részletezi is, miért véli így: a 
Hír TV-s fordulat és a Heti Válasz 
bezárása után az ember azt gondolná, 
hogy a jobboldali sajtó most már tény-
leg egyeduralkodóvá vált az itthoni 
médiában, csakhogy ez tévedés – emeli 
föl mutatóujját, majd jön a frenetikus 
Földes-poén: a Fidesz valójában éppen 
hogy felszámolta a jobboldali sajtót. 
Ide egy száraz idézetfélét emel be a 
szerzô: „Sajtónak olyan médiaterméket 
nevezünk, ami sajtóetikai elvek alap-
ján az olvasók érdeklôdését is figyelve 
objektíven igyekszik bemutatni a kö-
zéleti eseményeket.”

Földes András ezek után megvonja 
az egyenleget: a jobboldali sajtó ezen 
kritériumok egyikének sem felel meg. 
Punktum. (Fellebbezés nincs, kegye-
lem odafönt.)

A lesújtó ítéleten azért lehet hatal-
masat röhögni, merthogy éppen Föl-
des András mondja. Az a költôi hajla-
mú „leleplezô riporter”, aki munkája 
során leginkább saját magát szokta le-
leplezni.

A migránsokra szakosodott kollégát 
például nemrég egy olyan „számítógé-
pes grafikussal” hozta össze a sors, aki 
Gambiából érkezett. Onnan, ahol a 
lakosság negyven százaléka analfabé-
ta, nyolcvan százaléka pedig mogyoró-
termelésbôl és kecsketenyésztésbôl 
tengeti a mindennapjait. Micsoda vé-
letlen! Máskor egy hat hónapos gyer-
mekével menekülô „hét hónapos vá-
randós” asszonnyal készített szívszorí-
tó beszélgetést objektív Andris…

Tényleg túlsúlyban van a ballib 
média. Sok az ilyen nehezék.

ÜNNEPI FOHÁSZ
Hagynám most a randa napi politikát, 

épp elég ez az agylágyító hôség.
Szent István napjára készülve ne 

feledkezzünk el Nagyboldogasszony 
méltatlanul háttérbe szorult ünnepé-
rôl, augusztus tizenötödikérôl! Jeles 
nap a mai. Miközben a katolikus egy-
ház Szûz Mária halálára és mennybe-
vitelére emlékezik, a hívô magyarság 
nem csupán védôszentje és égi párt-
fogója (Patrona Hungariae) okán tart 
ünnepet. Elsô királyunk 980 évvel eze-
lôtti halála (1038) is épp erre a napra 
esett, ezen a napon ajánlotta fel orszá-
gát Máriának.

Mária napját még maga István tette 
kiemelkedô ünneppé. Egész országlása 
során fontosnak tartotta a Nagyboldog-
asszony-megemlékezéseket, minden 
évben erre a napra hívta össze a kirá-
lyi tanácsot Székesfehérváron, ekkor 
volt a törvénykezés is.

A hagyomány a következô századok-
ban sem veszített erejébôl, éppen 
ellenkezôleg. Az istentelen kommunis-
ta évtizedeket leszámítva Nagyboldog-
asszony napja mindvégig a magyarság 
legnagyobb egyházi ünnepnek számí-
tott. Együvé tartozást, nemzetnemesítô 
erôt sugallt.

Aligha véletlen, hogy a törés a „más-
képpen gondolkodó” Rákosi Mátyás 
ámokfutása során történt. Az interna-
cionalista vezér egyházüldözésének 
csúcsán, 1951-ben még a Városligetben 
álló Regnum Marianum-templomot is 
porig romboltatta. (Visszafogottabb 
utóda, Kádár János is kihagyta az ün-
nepi körmeneteket…)

Az egésszel csak azt akarom monda-
ni, komoly felelôsségünk, hogy ebben 
a megzavarodott világban Nagybol-

ahogy 
Pilhál György 

látta

dogasszony napja mielôbb visszakapja 
az ôt megilletô –-- a mostaninál is 
méltóbb –-- helyét a kereszténységhez 
ragaszkodó Magyarországon. Ez jár 
nekünk. A lelkünknek is kell a kárpót-
lás, hogy újra érezhessük: Mária or-
szága –-- Regnum Marianum –-- a 
hazánk. Ahol, mint a költô írja, élnünk, 
halnunk kell.

BALCZÓ
Ötven éve ifjú sportolóként Gyôrben 

szerepeltem egy ôszi öttusaversenyen. 
Valami csodás egybeesés folytán a 
verseny ugyanakkor kezdôdött, mint 
az óceánon túl, Mexikóvárosban Bal-
czó Andráséké. Csupán az idôeltolódás 
néhány órája választott el bennünket, 
no és persze a tét…

Itt a Rába Kupáért tusakodtunk, oda-
át az olimpiai bajnokságért folyt a 
harc. Itt kis cicák viháncoltak, ott hím 
oroszlánok meresztgették a körmüket. 
Az utolsó szám, a terepfutás napján 
épp valami apró étteremben vacsoráz-
tunk. Vacsoráztunk? Sápadt izgalom-
mal hallgattuk a söntéspult felôl 
bömbölô rádiót: –-- És elindult Balczó! 
Négy kilométer a táv! Gyerünk, Ban-
di!

Csak arra emlékszem, hogy vala-
mennyien a pecsétes abrosz szélét 
gyûrtük, szorítottuk, és engem még az 
sem érdekelt, hogy az asztalra potyog-
nak a könnyeim. Vannak pillanatok, 
amikor az ember kilép térbôl, idôbôl, 
elveszíti dimenzióit, elveszít mindent. 
„Fuss, Bandi! Fuss!”

A magyar csapat nyert, de Balczó –- 
11 ponttal –-- elveszítette az egyéni 
olimpiai bajnokságot. Tizenegy pont! 
Ha másfél másodperccel gyorsabban 
úszik, ha néggyel gyorsabban fut, övé 
az arany. Tizenegy pont, az semmi. És 
minden. Ez egy ilyen egyenleg. Min-
denki sajnálta Balczót, talán még a 
gyôztes svéd Ferm is. Hiszen mindenki 
tudta, hogy Balczó a legnagyobb, csak 
éppen a koronája –-- az egyéni olimpiai 
aranya –-- hiányzik.

Ültünk abban a kis ócska, gyôri 
vendéglôben, és percekig szólni sem 
tudtunk. Hát a bálványok is ledôlhet-
nek? Nem, a mi bálványunk nem dôlt 
le. Balczó négy évvel késôbb –-- 34 
évesen –-- a koronát is megszerezte. 
Sok évvel késôbb, egy meghitt, „iste-
nes” beszélgetésen Bandi azt mondta: 
sokat köszönhet a kudarcoknak. Meg-
maradt bennem ez a mondata.

Ha Mexikóig szalad vissza a gondo-
latom, a szomorú Balczó mellett én ott 
látom a müncheni olimpiai stadion 
légterében boldogan kalimpáló másik 
Balczót is. A ma nyolcvanéves öttusa-
királyt.
MÉG MINDIG GENDER
Már maga Szél Bernadett LMP-ideo-

lógus is felemelte szavát az egyetemi 
gender szak megszüntetése ellen, 
ugyanis kijelentette, az Alkotmánybí-
rósághoz fordul.

„A 21. századra sok minden megvál-
tozott, és a kormánynak ahelyett, hogy 
letûnt idôket akarna hatalmi szóval 
visszahozni, azon kellene gondolkodni, 
a változó körülmények között hogyan 
tudunk a lehetô legélhetôbb viszonyo-
kat teremteni a nôk és a férfiak szá-
mára.”

Vegyük tudomásul, közölte, magasan 
képzett genderszakemberekre van 
szüksége a hazának, ugyanis ott szü-
letik több gyerek, ahol a két nem 
közötti egyenlôtlenség csökken.

Ami persze erôs csúsztatás, legföl-
jebb azokra a „genderes” országokra 
igaz, ahol migránsok „javítják” a sta-
tisztikát. (Amúgy megnézném, hogy a 
kacifántos genderhívô hogyan „har-

monizál” a nagytermészetû migrán-
sokkal…)

A témában korábban a DK is meg-
szólalt. Gyurcsányék szerint már az 
döbbenetes, hogy a kormányzat mi-
lyen vehemenciával esik neki a nyuga-
ti országokban teljesen elfogadott 
tudománynak.

Kicsit sántít Láriferiék értesülése. Az 
Amerikai Gyermekorvosi Kollégium 
elnöke például nemrég azt mondta: 
bármit találnak is ki, bármivel érvel-
nek a genderesek, a transznemûség 
nem veleszületett, nem visszafordítha-
tatlan és fôleg nem normális.

A világhírû brit filozófus, Roger 
Scruton pedig arra a kérdésre, mit 
gondol a gender szakon végzett diá-
kokról, azt felelte: semmi baj, ôk is 
lehetnek hasznos tagjai a társadalom-
nak. Például ha utcaseprônek állnak…

Ismeretes, a humántárca nemrég 
felkérte az érintetteket, véleményez-
zék azt a kormányzati elôterjesztést, 
hogy ne induljon több képzés gender 
szakon, ugyanis miközben igény sincs 
rá, más szakoktól vesz el forrásokat.

A szándék egyébként rímel az utca 
emberének véleményével (az enyém-
mel is), miszerint ez az egész gender-
história nem más, mint egy liberális 
kabaré, ahol csak a szerzôn röhögnek.

CSÖVESEK 
A PALOTÁBAN

Hatodik éve szeretné már elérni az 
állam, hogy a hajdani Magyar Királyi 
Kúria Kossuth téri épületében feled-
kezett Politikatörténeti Intézet szedje 
végre a sátorfáját. Semmi keresnivaló-
juk odabent, elég volt a csövezésbôl.

A történet csak látszólag bonyolult. 
Arról van szó, hogy az MSZMP Párt-
történeti Intézetébôl „politikatörténeti-
vé” szelídült gyülekezet –-- a gerontoló-
giai baloldal egyik utolsó bástyája – 
úgy véli, hogy a Hauszmann Alajos 
építette palotából ötezer négyzetméter-
nyi terület ôket illeti, mert annak 
használati jogát 1990-ben „nekik adta” 
az MSZP. Vagyis jogosan vertek 
tanyát a Rákosiék által még 1948-ban 
lenyúlt igazságügyi palotában… Boro-
gass, Máriám! (Ebbôl kiindulva a ra-
bolt szemlôhegyi villa meg Apró-
juss…)

A magyar állam ezzel szemben úgy 
látja, hogy az MSZP semmilyen jogot 
nem adhatott át –-- nehogy már lopott 
ingatlannal ügyeskedjenek. Ész meg-
áll! Dacára mindennek, a Fôvárosi 
Ítélôtábla júliusban a csöveseknek 
adott igazat. (Persze ezen nem kell 
meglepôdni. Ugyanez az „igazságszol-
gáltató” részleg mentette fel korábban 
a 2006-os szemkilövetô rendôr tábor-
nokokat, a kémkedéssel vádolt Szil-
vásy, Galambos, Laborc triót, a tömeg-
gyilkos Biszkut… Boldogult Pelikán 
József találkozhatott ilyenekkel annak 
idején.)

A magyar állam mindenesetre felül-
vizsgálati kérelmet nyújtott be a Kú-
riához, hátha ôk másképpen látják. A 

munkásmozgalmi ereklyéket és ideo-
lógiákat szortírozó intézet munkatársai 
persze nehezményezik az állam lépé-
sét. Földes György ügyvezetô szerint 
ôk jogosan használják az épületrészt --
– ettôl függetlenül nem zárkóznak el 
az alkutól, méltányos összegért cse-
rébe akár le is mondanak a használati 
jogról. Földesék egyébként erôsen sé-
relmezik azt is, hogy a korábban ka-
pott állami támogatás újabban már 
nem érkezik…

A tünetegyüttes arra utal, hogy Föl-
deséket valószínûleg megcsípte a hü-
lyebogár.

LÁTKÉP A ZAMÁRDI 
TERASZRÓL

Csepeli György szociálpszichológus, 
egyetemi tanár, egykori SZDSZ-es 
államtitkár azzal magyarázza a kilen-
cedik éve tartó Orbán-kormányzást, 
hogy „a demokrácia kemény diónak 
bizonyult a magyar társadalom szá-
mára”. Értsd: a hülye nép nem képes 
felfogni, mi a jó neki.

De az is lehet, hogy az öntelt és 
arrogáns liberálisok nem képesek fel-
fogni, miért nem kér belôlük a nem-
zet…

A Népszavának nyilatkozó bölcs za-
márdi villájának teraszán elemezte „a 
kelet-közép-európai országokhoz ké-
pest is alulteljesített” magyarság gon-
dolatvilágát. Onnan van igazi rálátás. 
–-- Hogyan jellemezné azt a társada-
lom-lélektani állapotot, ami harmad-
szor is a Fidesz kétharmadához veze-
tett? –-- kérdezte a riporter.

–-- A dolog valóban értelmezésre 
szorul –-- válaszolt a rendkívüli ember, 
majd mindjárt el is kezdett „értel-
mezni”. Eszerint az 1989–90-es fordu-
lat plurális, demokratikus országot 
ígért, és 2010-ig, ha döcögve is, lénye-
gében ilyen irányba haladtunk. Csak 
aztán jött a patás…

–-- Egy diktátor soha nem fogja meg-
érteni a nyugat-európai társadalom-
szervezôdés lényegét --– magyarázta a 
nagyon okos ember, kiegészítve azzal, 
hogy idehaza nincsenek meg a demok-
rácia társadalmi alapjai, tudniillik ke-
vés a demokrata.

Ezért is jöhetett létre az a szomorú 
állapot, hogy miközben a térség más 
országai elindultak a nyugat-európaivá 
válás útján, mi, magyarok, lecsúsztunk 
errôl.

Elnézve a mai Nyugat-Európát, ez 
kifejezetten jó hír –-- de ezt már én 
mondom.

Természetesen, tette hozzá az elma-
radhatatlan alapinformációt: a máig 
feldolgozatlan holokauszttraumának 
is szerepe van a sorozatos Fidesz-
kétharmadokban. Persze csak tudat 
alatt. (Meg Csepeli végtelenített fantá-
ziájában.)

Az egyetlen, amivel maradéktalanul 
egyetértettem a zamárdi bölccsel, 
hogy „túlságosan nagy volt a rendszer-
váltás sokkja” annak idején. Bizony, 
tanár úr. Önök voltak a sokk.
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25 évvel ezelôtt fogadtuk be Déván az 
elsô gyermekeket! Mint ifjúsági lel-
kész, több nyári tábort, találkozót is 
szerveztem a fiataloknak, gyermekek-
nek. 

Nyár végén, sok sikeres rendezvény 
után még volt egy kevés pénzünk, és 
munkatársaimmal szerveztünk a plé-
bánia körül somfordáló szegény kol-
duló gyerekeknek egy tábort! 25-30 
gyereket fogadtunk be a plébániára, 
hol sok vidám, mókás programot szer-
veztünk... 

Már mindjárt az elsô nap egy liter 
samponnal és sok szappannal elmen-
tünk a közeli folyóra, a Strigyre, ahol a 
piski csata is lezajlott, jól lecsutakoltuk 
a gyerekeket, felöltöztettük szép, tisz-
ta ruhácskákba, és attól a perctôl a su-
nyi, félénk kis utcagyerekekbôl cso-
dálatos, vidám pajtásak lettek! 

Szeretetünk fényében, akár a gyü-
mölcsfa a tavaszi napfényben, virágba 
borultak, kacagtak, játszodtak, gyö-
nyörûek voltak! Jó volt velük a nyár! 
A tábor végén mondtam, hogy ennyi 
volt, véget ért a játék, puszi, lehet ha-
zamenni! A gyerekek nagy kerek 
szemekkel néztek, és az egyik kislány 
síró hangon megszólalt: de miért nem 
csinálunk egy éves tábort?! Jót kacag-
tunk, majd egy kiadós párnaháború 
látszólag megoldotta a sírós hangula-
tot, a gyerekek elaludtak, de én csak 
forgolódtam az ágyamban! 

A gondolatok cikáztak a fejemben... 
miért is ne csinálnánk egy éves tá-
bort?! .... Végül is a gyerekek a tavaly 
sem mentek, az idén sem fognak is-
kolába menni, miért ne fogadnám be, 

tôlünk járhatnának iskolába... 
Persze az is megfordult a fejemben, 

hogy Romániában élünk, hol mindent 
a hatóság kézben akar tartani, hol 
nincsenek törvények, de anyagi felté-
telek sincsenek.... Forgolódtam az ágy-
ban és egyre világosabban azt érez-
tem, hogy Istennek az az akarata, hogy 
osszam meg a kenyeremet az éhezôk-
kel, fogadjuk be az otthonunkba a gye-
rekeket! 

Másnap reggel neki is álltunk Isten 
akarata teljesítésének! 1993. szeptem-
ber 15-én ott álltunk 20 aranyos, szé-
pen megmozsdatott, felöltöztetett ut-
cagyerekkel, a legközelebbi nagy ro-
mán iskola tanévnyitóján! 

Szülôk nem voltak, de én elvittem a 
dévai nôszövetség tagjait, akik a szü-
lôk példájára virágot adtak ott min-
denkinek! A közel kétezer gyermek, 
tanár nagyon boldogan hallgatta a tan-
évnyitó beszédeket, mi is szépen tap-
soltunk, aztán az ünnepség végén oda-
jött az iskola igazgatónôje, és megkér-
dezte, hogy mi kik vagyunk? 

Mondtam, hogy a helybeli iskola 
magyar tagozatára iratkoztak be a 
gyerekek! „De itt ilyen nincs!” - mond-
ta az igazgatónô nagy haraggal...

Szóval valahogy így indult el 25 évvel 
ezelôtt Déván a gyermekvédelem! 
Volt sok izgalom, fenyegetôzés, még 
sírás is, de ugye, minden jó, ha a vége 
jó! Azok a maszatos kis gyerekek fel-

nôttek, adófizetô állampolgárok lettek, 
családot alapítottak, s ma 2-3 gyerekes 
apukák, anyukák! Jó velük leülni és a 
szép régi idôkrôl egy - egy üveg sör 
mellett elbeszélgetni! Igen, 1993-ban 
elkezdtünk élni, és ma van amirôl me-
sélni!

Kopogtatóknak ajtót nyitunk! 
A 25 év alatt közel hatezer gyereket 

fogadtunk be, közel négyezren már 
végeztek, kirepültek! 

A Szent Ferenc Alapítvány a kezdet 
kezdetétôl egy nagy fa szeretett volna 
lenni, melyre az ég madarai leszáll-
hatnak, fészket is rakhatnak az ágain, 
odút is vájhatnak a törzsében, és ha 
akarnak bármikor tovább is repülhet-
nek! Én nem szeretnék senki számára 
ketrecet, kalitkát építeni! A vérszerinti 
legközelebbi rokon, vagy az akire az 
állam a gyereket bízta, bátran megke-
reshet, és ha gondja van, Isten nevé-
ben írásban megkérhet, hogy fogadjuk 
be a gyermeket. 

Természetesen mi megvizsgáljuk az 
okokat, a gondokat, és ha a gyermek 
fizikai, szellemi, lelki integritása ve-
szélyben van, akkor a gyermeket mi 
szeretettel befogadjuk. Természetesen, 
ha a gond, betegség ami miatt a gyer-
mek hozzánk került megszûnik, akkor 
mi a gyermeket örömmel visszaadjuk 
a segítségünket kérô szülônek, vagy a 
gyámnak!

Ötröl a hatra! Munkánk végtelenül 
egyszerû! A szülôk funkcióját próbál-
juk részben, vagy egészen átvállalni! 
Ott, ahol akár egy nagymama, nagy-
bácsi is van, ott egyszerûbb, hétvégén, 
vagy vakációban meglátogatjuk, tart-
juk velük a kapcsolatot! Amúgy tanév 
közben a mi gyerekeink is járnak 
óvodába, iskolába! A szorzótábla s a 
többi iskolai kihivás, a mi gyerekeink 
számára is kerülendô, a foci, a játék, 
egy - egy szüreti bál vagy szilveszteri 
buli már sokkal izgalmasabb, nép-
szerûbb foglalkozás! 

Van amikor dicsérjük örömmel a 
gyermekeinket, van amikor szomorú 
szívvel ejnye - bejnyézünk akárcsak a 
többi szülô! Iskolaidôben fôleg a tanu-
lás tölti ki az idônket, vakációban ki-
rándulások, táborok, nagy fürdések 
tarkítják az otthonaink életét! 

Jelenleg 83 helységben kétezer gyer-
mekkel készülünk a 2018-19-es tanév-
re!

Sokak szerint a mi gyerekeink sokkal 
jobban ragaszkodnak egymáshoz is, 
de a felnôttekhez is, talán hálásabbak 

Csaba testvér elmélkedése 
az evangéliumról… 

is ha valamit kapnak, mint a vérsze-
rinti szülôknél felnövô gyermekek! 
Egy tény, egy súlyos betegség után mi 
magunk is sokkal jobban értékeljük az 
egészségünket, mint akkor, amikor 
minden jól ment! 

A gyermekek is mielôtt hozzánk ke-
rülnek, keresztülmennek egy rövi-
debb, hosszabb létbizonytalanságon. 
Így természetes, hogy egy puha, me-
leg ágyat vagy finom ebédet, a nevelô 
kedves szavát jobban értékeli, mind az 
a kortársa, aki számára ez mindig is 
gyermekkora magátol értetôdô része 
volt!

Isten selejtet nem teremt! Sokan kér-
dik, hogy ilyen sok gyermek között mit 
tapasztaltam?! 

Egy dolog biztos, minden gyermek 
Isten áldott remekmûve, ajándék 
mindannyiunk számára! Mikor egy - 
egy új gyereket fogadunk be, szoktam 
mondani a kollégáknak, hogy ki tudja, 
hátha a következô évszázad József 
Attiláját vagy Bartók Béláját fogadjuk 
be! Nem lehet tudni, hogy mi van a 
gyermek tarisznyájában, maga a gyer-
mek sem tudja, ezért is olyan érdekes, 
csodálatos a pedagógusi hivatás!

Ahogy a karácsonyfa alatt lévô aján-
dékot kibontja az ember, igazából a jó 
pedagógus is azt csinálja, segít kibon-
takozni a rábízott gyermeknek! Las-
san, türelmesen, a csomókat megold-
va, a sok réteg csomagoló eszköz alól 
kibányászni azokat az értékeket, 
kincseket, melyek által a világunk 
szebb, lakhatóbb, élhetôbb lesz! 

Igen, Jézus párbeszédet kezdett a 
gyilkos indulatoktól vezérelt Saullal, s 
a párbeszéd végén Saulból Szent Pál 
lett, a népek apostola, aki élete végén 
alázattal megírja a világtörténelem 
legszebb, legtöbb nyelvre lefordított, 
legtöbbször kiadott versét, a „Szeretet 
himnuszt”! 

Hiszem, hogy minden gyermek szí-
vében ott van egy Szép Szeretet Him-
nusz és, hogy az felszínre jön-e, hogy 
közkinccsé válik-e, az legtöbbször raj-
tunk, a gyermeken, a felnôtteken 
múlik!

Jót tenni jó! A Szent Ferenc Ala-
pítvány keretén belül több mind 500 
felnôtt munkaválaló is megfordult! Az 
önkéntesekkel, támogatókkal együtt 
bátran mondhatom, hogy több ezren 
dolgoztunk azért, hogy gyermekeink-
nek mindene meglegyen! Volt aki csak 
néhány évre, volt aki sok-sok évre el-
kötelezte magát a gyermekek mellett!

Istennek hála, mindannyiukkal jó 
viszonyt ápolok, és mindannyian azt 
mondják, hogy életük egyik legszebb 
része az volt, amikor a gyermekekkel 
együtt éltek! 

Nem könnyû napi 24 órában a gyer-
mekek rendelkezésére állni, nem 
könnyû sokszor egy-egy síró gyerme-
ket megvigasztalni vagy egy - egy ka-
maszt megnyugtatni, hellyel - közzel a 
szülôértekezleten a tanárok panaszait 
meghallgatni! Nem könnyû gyermeket 
nevelni, de ez olyan munka, olyan ki-
hívás, aminek van értelme, ami valós 
életrôl szól, ami kimozdítja az embert 
az önzô magányából, mely értelmet ad 
a reggeli felkelésnek, az egész napos 
munkának! 

Egészen biztos, hogy a jól végzett be-
csületes munkának az öröme a leg-
tisztább öröm, melyben részünk lehet 
ezen a földön! 

Kedves kollégáimnak, önkénteseink-
nek, a támogatóinknak sokszor mond-
tam, hogy ha majd bekopognak a 
mennyek országában és kiszól az ajtón 
Jézus Krisztus, hogy megkérdezze, 
hogy ti kik is vagytok, akkor bátran 
válaszoljátok: kis lurkó, hogy meg-
nôttél, nem is ismersz meg? Tudod én 
neveltelek annak idején Déván, Szász-
városon, Szovátán, Tusnádfürdôn! És 
akkor Jézus tekintete egészen biztos, 
hogy fel fog csillanni, és szeretettel azt 
fogja mondani: hogyne emlékeznék, te 
befogadtál annak idején mennyei 
Atyám nevében, most én fogadlak be 
országomba, a mennyei lakomára, 
gyere ülj ide a jobbomra!

Jobb velünk a világ! 
A 25 éves jubileumra készülve, kollé-

gáimmal hosszan néztem a névsorokat, 
a fényképeket és azon tanakodtunk, 
hogy volt-e, van-e egyetlen olyan 
gyerek, kolléga, akit nem kellett volna 
befogadni? 

Mindenikrôl tudtunk valami jót, va-
lami vidámat, érdekeset mondani, és 
úgy éreztük, hogy jól tettük azt annak 
idején, hogy a kopogtató elôtt ajtót 
nyitottunk, mert általa gazdagabbak, 
többek lettünk! 

Egyetlen gyermeket, egyetlen felnôt-
tet nem tudnék megnevezni, aki va-
lamilyen szempontból ne lett volna te-
remtô Istenünk áldása! 

Levelem végén mindenkit arra biz-
tatok, hogy merjen igent mondani az 
életre, merje megosztani életét a gyer-
mekekkel, akár a vérszerinti család-
jával, akár úgy ahogyan mi is tettük, 
Szent József példájára, ki nem a test és 
a vér akaratából, hanem a mennyei 
Atya kérésére lett a kis Jézus neve-
lôapja! 

Szeretettel, Csaba t.
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SPORT
bajnokságban.

Emberi oldaláról szólva ki kell 
emelni, hogy rendkívül rokonszenves 
személyiség, aki minden megnyilvánu-
lásában kiemelte hazánk és a magyar 
nép iránt érzett szimpátiáját. Jellemzô, 
hogy kapitányi kinevezésének napját 
élete egyik legszebb napjának nevezte.  
Szakmai munkáját és emberi arcélét 
talán az a tény jellemzi legjobban, 
hogy bár a Kispest trénere volt, 
ténykedését egyaránt megsüvegelték 
a nagy rivális Ferencváros és az 
Újpest hívei is. Füttyszót, szidalmazást 
egyetlen tábortól sem kapott soha, az 
általa felénk nyújtott tiszteletet a 
szurkolók klubhovatartozástól függet-
lenül viszonozták az irányába. Ez re-
mek és szükséges kiindulási alap lesz 
munkájához, amely nem igazán ke-
csegtet gyors és azonnali sikerrel.

Marco Rossi pályafutása bizonyítja, 
hogy megfelelô munkával, s ha türel-
met is kap, képes jó csapatot össze-
hozni, olyat, amely az övénél erôsebb 
csapatok ellen is versenyképes. Ezt 
igazolja a Honvéd bajnoki címe, va-
lamint a Dunaszerdahely szlovák baj-
noki bronzérme is. Ám eddigi szép 
eredményeit klubszinten érte el, ahol 
módja volt nap, mint nap gyakoroltatni 
az elképzeléseit. A válogatottnál erre 
nincs mód, csupán néhány nap áll 
rendelkezésre egy-egy összecsapás 
elôtt. 
Dárdai és Rossi párhuzama
A jelenlegi MLSZ-vezetés egyszer 

már húzott egy viszonylag váratlant, 
amikor a kapitányi posztról leváltott 
Pintér Attila utódjául az akkor még 
jelentôs edzôi eredményekkel nem 
rendelkezô korábbi válogatott játé-
kost, Dárdai Pált nevezte ki kapi-
tánnyá. A döntés kitûnônek bizonyult, 
Dárdai új alapokra helyezte a válo-
gatottat, hosszú idô után ismét roppant 
népszerûvé váltak a címeres mezben 
szereplôk. Most is hasonló a helyzet: a 
Georges Leekens munkáját követô 
szinte folyamatos kudarc lépés-
kényszerbe helyezte az MLSZ-t, amely 
némileg váratlant lépett, s elôhúzta a 
kalapból Marco Rossit.

Ha ez a döntés ugyanolyan jól sül el, 
mint Dárdai Pálnál, akkor újra sike-
resebb idôszak köszönthet válogatot-
tunkra. Hajrá Magyarok!

Kovács Attila
(Budapesti tudósítónk)

NB I., 2. forduló:
A nemzetközi kupaporondon még 

érdekelt csapatok közül a MOL Vidi 
FC hazai pályán – meglepetésre – dön-
tetlenre végzett a Pakssal. Különleges 
mérkôzés volt ez: a vendégek elsô 
gólját Simon András szerezte, majd 
ikertestvérérôl, Simon Ádámról a sa-
ját kapujukba került a labda, így ala-
kult ki az 1–1-es végeredmény. 

A csütörtökön Sevillában szerepelt 
Újpest ugyan kétszer is vezetett a 
Rohonci úton, de nem sikerült meg-
törnie a Haladás sorozatát: a szom-
bathelyiek az új stadion felavatása óta 
még nem szenvedtek bajnoki mér-
kôzésen ott vereséget. Most sem. 

Az ugyancsak az Európa-ligában 
érdekelt Bp. Honvédban felépült a 
brazil Danilo, aki az újonc Kisvárda 
elleni mérkôzés elsô félidejében bün-
tetôbôl szerzett gólt. A második játék-
részben Jánvári Gábor öngólja, majd 
két további találat alakította ki a 
végeredményt. 

A Ferencváros egy félidô alatt 
„elrendezte” az örökrangadót. Bôle 
Lukács vezetô gólja után az ukrán 
Ivan Petrjak (a Transfermarkt nevû 

német szakportál szerint a magyar 
élvonal legértékesebb játékosa) 
duplázott. A második félidôben az 
MTK valamelyest magára talált, Kan-
ta József góljával szépített, de az 
utolsó gólt Varga Roland érte el.

MOL Vidi FC–Paks 1–1, 
Diósgyôr–Puskás  2–2, 
Debrecen–Mezôkövesd 1–1,
Honvéd–Kisvárda 4–0, 
MTK–Ferencváros 1–4, 
Haladás–Újpest 2–2, 

NB I., 3. forduló. 
Thomas Doll együttese csak a nem-

zetközi porondon találtatott könnynek, 
a hazain kiválóan menetel. Igaz, eddig 
egy újonccal és két olyan csapattal ját-
szott, amely az utolsó tavaszi for-
dulókban még a kiesés elkerüléséért 
hadakozott. Ezzel együtt a Fradié az 
érdem: háromból hármat nyert, 
mégpedig tizenegy szerzett góllal. Az 
elsô két meccsen szerzett négy-négy 
gól után a Haladás ellen is közel állt a 
szokásos adag teljesítéséhez, de hol 
rossz volt a kapura lövés elôtt az 
irányzék, hol pedig Király Gábor vé-
dett bravúrosan – mint éppen a 
Haladás gólját hozó akció elôtt. Ketten 
is kiemelkedô teljesítményt nyújtottak 
a Ferencvárosban: Varga Roland és a 
duplázó Davide Lanzafame. 

A tavalyi rossz rajt után másik arcát 
mutatja a DVSC, amely a Diósgyôr le-
gyôzése után már hét pontnál tart. Ez 
volt a Loki mindössze második hazai 
bajnoki gyôzelme 2018-ban. A 

Bp. Honvéd nehezen bírt a határo-
zottan védekezô Pakssal, Danilo 
szerezte az egyetlen gólt büntetôbôl. 
Az Újpest ugyancsak nehezen tudta 
feltörni a Kisvárda védelmét, a brazil 
Felipe, akárcsak a MOL Vidi ellen, 
ezúttal is büntetôt hárított. De ahogyan 
az elsô fordulóban, most sem volt elég 
a pontszerzéshez, a lila-fehérek Diallo 
fejesgóljával gyôztek.

Debrecen–Diósgyôr 2-0,
Puskás –MTK 1-2, 
Ferencváros–Haladás 3-1, 
Újpest–Kisvárda 1-0, 
Bp. Honvéd–Paks 1-0, 
A MOL Vidi–Mezôkövesd mérkôzést 

elhalasztották. 

NB I, 4. forduló:
Kisvárda–Ferencváros 0-2,
Haladás–Puskás 2-1,
MTK–Diósgyôr 1-0, 
Mezôkövesd–Honvéd,
 Paks–Újpest 1-1,

 ***
Rossi szombaton Dunaszerdahelyre 

utazott el, nem elsôsorban a nosztalgia 
okán – bár, mint mondta, a szurkolók 
részérôl meleg fogadtatásban 
részesült, még ha nem is annyira 
forróban, mint egy hete Kispesten, a 
Bozsik-stadionban.

A Csallóköz szívében a DAC 1904 
három magyar oszlopára, Kalmár 
Zsoltra, Vida Kristopherre és Vida 
Mátéra volt kíváncsi a „Míster”, s 
közülük a hirtelenszôke gyôri fiú, 
Kalmár nyújtotta a legjobb 
teljesítményt a 2-2-es meccsen, míg 
Kristopher egy gólt szerzett, egy 
tizenegyest pedig kiharcolt.

NB I., 5. forduló.  
Ferencváros–Paks 1-1, 
Puskás –Kisvárda 1-1,
Újpest–Mezôkövesd 1-1, 
Honvéd–Mol Vidi FC 0-3, 
Diósgyôr–Haladás 1-0 ,

látványos sikerek…
Leekens belépôje
Georges Leekens kinevezése után 

nem ugrott rögtön fejest a mély vízbe. 
Az ôsz végi két barátságos meccsen 
(Luxemburg és Costa Rica ellen) a 
már évek óta a válogatott pályaedzô-
jeként dolgozó Szélesi Zoltán irá-
nyította a nemzeti csapatot, miközben 
Georges Leekens afféle külsô szem-
lélôként követte és értékelte a látot-
takat. Jelen volt a telki edzôtáborban, 
ismerkedett a játékosokkal, és ott volt 
a mérkôzéseken is, igaz, nem a kis-
padon, a meccselést ugyanis teljes 
egészében meghagyta Szélesi Zoltán-
nak. Az itthoni holtidényben aztán 
igazán belevetette magát a munkába. 
Hosszas tárgyalások után kialakította 
a stábját, és igyekezett minél több 
lehetséges kerettaggal személyesen is 
találkozni, de legalábbis beszélni.
Gyenge szereplés, hamu alatt izzó 

parázs
A tavaszi mérkôzéseket mindenki 

fokozott érdeklôdéssel várta. Kíván-
csian vártuk már az elsô Leekens-ke-
ret névsorát is, mert minden kapitány 
személyiségére, futball iránti filozó-
fiájára következtetni lehet az általa 
összeállított névsorból. Ennél is jobban 
vártuk persze a mérkôzéseket, ame-
lyeken szerettük volna a pályán fel-
fedezni a kapitány elképzeléseit, az 
általa meghonosítani kívánt stílusje-
gyeket, amelyek persze sikeressé is 
teszik nemzeti együttesünket.

Igazán ideálisnak tûnt ehhez az 
ellenfél-választás is, hiszen idehaza az 
ellen a Kazahtsztán ellen kezdtünk, 
amely finoman fogalmazva nem 
számít kiemelkedô tényezônek a világ 
futballjában… Sajnos azonban a 
meccsen ebbôl semmi nem látszott: 
közép-ázsiai rokonaink a játék minden 
elemében felülmúltak bennünket, és 
gyôzni tudtak a Fradi-pályán. Négy 
nappal késôbb Skócia is gyôzni tudott 
Budapesten, s bizony ebben a két 
meccsben nem is a vereség volt a leg-
fájóbb, hanem a válogatott játékának 
kilátástalansága.

Mivel azonban a csapat az ôsszel in-
duló Nemzetek Ligájára készül, végsô 
soron mindenki napirendre tért a két 
gyenge meccs fölött. Ám a júniusi két 
újabb barátságos meccsen – elôbb 
Bresztben Fehéroroszország ellen, 
majd itthon Ausztráliával szemben – 
ismételten kétségbeejtô volt a csa-
patunk játéka. Valószínûleg ez volt az 
utolsó csepp a pohárban szakmai ér-
telemben, és hozathatta meg a szö-
vetség vezetésével a némileg azért 
még így is gyors és meglepô döntést: 
Georges Leekens-szel szerzôdést bont 
az MLSZ. Ezzel a belga szakember az 
egyik legrövidebb ideig regnáló szö-
vetségi kapitányunk is lett, hiszen alig 
nyolc hónapot töltött el a kapitányi 
székben, s mindössze négy meccsen 
irányította legjobbjainkat.
A bukás okai
Ha mérlegre tesszük Georges 

Leekens ténykedését, egyértelmû, 
hogy bukásról beszélhetünk, hiszen 
sajnos nem találni olyan megközelítést, 
ahonnan eredményesnek, vagy elôre 
mutatónak ítélhetnénk meg a belga 
tréner munkáját. Válogatottunk nem 
lett eredményesebb – sôt, eredmény-
telenebb volt – mint annak elôtte, nem 
tûntek fel olyan játékosok a nemzeti 
együttesben, akiket Leekens fel-

fedezettjeiként tarthatnánk számon, 
elkezdett csökkenni a nézôszám is, 
hiszen amíg korábban a Groupama 
Aréna rendre megtelt a válogatott fel-
lépésein, addig június 9-én Ausztrália 
ellen mindössze 11 ezren váltottak 
csak jegyet. De a leginkább szembe-
tûnô mégis csak az volt, hogy a csa-
patban 2015-2016 táján megl évô össz-
hang, egységesség is megbomlani lát-
szott. Az persze korántsem egyér-
telmû, hogy ez egyedül Leekens hibája 
volt-e, hiszen a háttérben a kezdetektôl 
fogva érdekes események zajlottak. 
Az elsô kerethirdetés alkalmával 
például kimaradt a névsorból Sallai 
Roland, aki még az elôzô kapitánytól 
kért pihenôt, Leekens mégis fel-
hánytorgatta ezt a fiatal szélsônek. A 
második keretben aztán már ott volt 
Sallai is. Aztán rebesgetik, hogy a bel-
ga kapitány összekülönbözött az egyik 
legismertebb honi játékos-mened-
zserrel, akinek több pártfogoltja is 
régóta válogatott játékos. Az pedig 
egyértelmû, hogy a menedzserek min-
denütt a futball szürke eminenciásai, 
akik legtöbbször láthatatlanok, ám 
munkájuk révén mégis hatalmas ha-
tással lehetnek egy-egy csapat életére. 
Az utolsó összetartás során Leekens-
nek volt egy szópárbaja Elek Ákossal, 
Nikolics Nemanja pedig végképp le-
mondta a válogatottságot.

Hogy mindezeknek mennyi köze van 
hozzá, nem tudni, mindenesetre tény, 
hogy néhány játékos sajtóban, nyi-
latkozatokban is elejtett (vagy nagyon 
is tudatos?) megjegyzéseibôl bizony 
leszûrhetô volt: nincs egymásra han-
golódva a kapitány és a csapat. Ennek 
okáról nem szívesen beszélt senki az 
általunk megkérdezettek közül, ám 
értesüléseink kategorikus cáfolata 
sem hangzott el senki részérôl sem. A 
sikertelenség mellett ezek is hozzá-
járultak ahhoz, hogy Georges Leekens 
körül elfogyott a levegô, s végül az 
MLSZ meglépte a váltást a kapitányi 
poszton.
Kicsoda Marco Rossi?
Az szövetségi döntés értelmében 

Georges Leekens utóda a Bp. Honvéd 
korábbi, magyar bajnok trénere, az 
olasz Marco Rossi lett. Marco Rossi 
szeptemberben lesz 54 éves. Játékos-
ként a jó és megbízható iparosok közé 
tartozott, akikre minden csapatnak 
szüksége volt. Annak ellenére, hogy 
nem volt klasszis labdarúgó, masszív 
Serie A-s múltja van, játszott többek 
között Bresciában és a Sampdoriaban 
is. 

Edzôként az Olasz Edzôképzô Akadé-
mia tanár lett, s emellett alacsonyabb 
osztályú olasz együtteseknél dolgozott, 
amíg 2012 nyarán fel nem kérték a 
Budapest Honvéd edzôjévé. Egy év 
megszakítással 5 esztendôn át irá-
nyította a kispestieket. Ennek eredmé-
nyeként elmondható, hogy klubedzô-
ként szerzett tapasztalatai jóvoltából 
jól ismeri a magyar futballközeget, az 
egész honi mezônyt, a válogatottnál 
szóba jöhetô játékosainkat. Szakmai 
felkészülts gét jól példázza, hogy évrôl-
évre erôn felül teljesített klubcsa-
patával, a Bp, Honvéddal, amellyel 
2017-ben magyar bajnoki aranyérmet 
is nyert, megelôzve a lényegesen jobb 
háttérrel rendelkezô Videotont és 
Ferencvárost. Tavaly nyáron a du-
naszerdahelyi DAC vezetôedzôje lett, 
amellyel bronzérmet nyert a szlovák 

Váltott az MLSZ
Marco Rossi lett a magyar 

válogatott szövetségi 
kapitánya

Szinte eltörpült a világbajnokság zaja 
mellett a reggeli zuhanyhíradós infor-
máció, miszerint a Kispest korábbi 
vezetôedzôjével, Marco Rossival tár-
gyal az Magyar Labdarúg  Szövetség 
(MLSZ) vezetôsége a szövetségi ka-
pitány poszt betöltése végett. Estére a 
dolog hivatalossá vált: az MLSZ me-
nesztette a válogatott élérôl a belga 
Georges Leekens-t, és helyére kine-
vezte az olasz szakembert.

Sportrovatunkban a nyolchónapos 
Leekens-idôszakot értékeljük, vala-
mint megpróbáljuk bemutatni a 
frissen kinevezett, új szövetségi ka-
pitány, Marco Rossi szakmai és embe-
ri arcélét is.

A Marseilletôl a Balaton-parton át 
egészen Budapestig  össznépi futball-
ôrületet hozó 2016-os Európa-baj-
nokságot k övetôen a legtöbb szurko-
lóban élt a remény, hogy „az éjjel soha 
nem érhet véget”,  s a magyar válo-
gatott újra egy sikeres idôszak elôtt 
áll. Sajnos nagyon hamar kiderült, 
hogy az Eb-kvalifikáció, valamint a 
kontinensviadalon való remek telje-
sítmény nem folytatódik. Már a se-
lejtezôk elsô szakaszában elszálltak a 
világbajnoki reményeink, s hamar 
világossá vált, egyértelmû lett, hogy 
az Eb-pótselejtezô sikere, valamint a 
kiemelkedô Eb-szereplés még elsô-
sorban annak a Dárdai Pálnak a te-
vékenységének volt köszönhetô, aki – 
túlzás nélkül – új pályára állította a 
válogatottat rövid kapitányi idôsza-
kában. A lendület azonban egyértel-
mûen megtört, amelynek egyik oka az 
lehetett, hogy Bernd Storck nem 
rendelkezett olyan kisugárzással, mint 
amivel Dárdai Pál igen. A kaput 
azonban egyértelmûen az tette be, 
amikor Andorra ellen történelmi ve-
reséget szenvedett válogatottunk. Bár 
magát az andorrai kudarcot Strock 
még „túlélte”, egyértelmû volt, hogy 
meg vannak számlálva a napjai, hiszen 
a vb-selejtezôkön sem sikerült jól 
teljesíteni. Ôsszel az utolsó selejtezôk 
után meg is történt Storckkal a szerzô-
désbontás, és kezdetét vette a kapi-
tány-keresés.
A tapasztalat gyôzött a realitással 

szemben
Amikor hivatalos lett, hogy Bernd 

Storcktól elköszön az MLSZ, annak 
rendje és módja szerint rögvest meg-
indult a találgatás, hogy vajon ki lesz 
majd az utódja. Bár a holland Fred 
Ruttentôl az olasz Giovanni Trap-
pattonin át egészen Herczeg Andrásig 
sok név felmerült a sajtóban, csak-
hamar kiszivárgott, hogy igazából két 
jelölt van a szövetség látókörében: a 
belga Georges Leekens és az olasz 
Marco Rossi. A belga tréner mellett 
szólt nagy nemzetközi tapasztalata, 
széles látóköre, amellyel felvértezôdött 
három évtizedes edzôi pályája során, 
az olasz szakembert pedig a magyar 
futballban végzett munkája, a Hon-
véddal megnyert bajnoki címe sorolta 
a lehetséges utódok közé. A realitások 
– éppen a honi viszonyok ismerése 
miatt – inkább Marco Rossi mellett 
szóltak volna, ám a szövetség vezetése 
a tapasztalatot választotta. Mivel 
Marco Rossi még sosem irányított 
válogatottat, Georges Leekens viszont 
igen, így annak ellenére is kézen-
fekvônek látszott ez a döntés, hogy az 
akkor 68 éves Leekens edzôi pályáját 
az utolsó években már elkerülték a 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Tinódi Lantos Sebestyén, 2. 
A Túzok, 3. A Pálos rend, 4. Dzsingisz 
kán unokája, Batu, 5. Bagira, 6. Elô-
vételi jog, olyan megállapodás, amely 
a vevôt biztosítja, arról, hogy a vétel 
tárgyát megadott ideig eredeti áron 
tartják fenn neki., 7. A képzômûvé-
szeté, festômûvész és illusztrátor, 8. 
Az iszlámnak, 9. Stan és Pan, 10. 
Kolozsvárott.

E heti kérdéseink:
1. Ki szerezte a Mézeskalács c. 

operett zenéjét?
2. Melyik Kossut-díjas írónk írt drá-

mát Galileirôl?
3. Mit jelent a sirköveken látható 

R.I.P. felírat?
4. Melyik európai ország gyarmata 

volt 1822-ig Brazília?
5. Ki találta fel a telefont?
6. Melyik városról kapta a nevét a 

hafnium nevû kémiai elem?
7. Melyik nagy költônk alkotta meg 

az Elemér nevet?
8. Melyik sportág áll sífutásból és 

lôvészetbôl?
9. Milyen nemzetiségû volt Gizella 

Szent István királyunk felesége?
10. Melyik városban született Krúdy 

Gyula?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

közöljük.

Ôsszeböngészte B. L.

NA NE...
--- Mi van kiírva az orosz temetô 

kapujára?
--- Fel! Támadunk!
--- És a Kínaira?
--- Ki-Fing-Tunk.

* * *
Sírva jön haza a suliból szeptember 

10-én Bin Laden egyik kisfia.
--- Mi a baj, Abdullah? --- kérdi az 

apja.
--- Egyest kaptam földrajzból --- sír az 

ifjabb Bin Laden.
--- Miért, mit kérdezett a tanárnõ?
--- Azt, hogy mi New York legma-

gasabb épülete?
--- És te mit mondtál?
--- Azt, hogy az Empire State Building 

--- bõgi a gyerek.
--- Semmi baj, Abdullah! Majd a papa 

megoldja...
* * *

--- Mi az? Nyelve zöld, szarva barna?
--- Spenót.

* * *
Egy vasúti kupéban utazik egy anya a 

nagylányával, egy katonatiszt és egy 
kiskatona.

Az alagútba beérve elcsattan egy po-
fon.

--- Mire gondol az anya: „Milyen 
tisztességes lányom van!”

--- Mire gondol a nagylány: „Milyen 
attraktív még az anyám!”

--- Mire gondol a tiszt: „Ez a kiskatona 
szemtelenkedik és én kapom a po-
font!”

--- Mire gondol a kiskatona: „A követ-
kezõ alagútban megint behúzok neki 
egyet!”

* * *
--- Anyu, tud a szobalányunk repülni?
--- Dehogy. Honnan veszed?
--- Mert tegnap, mikor elmentél itt-

honról, apu azt mondta neki, hogy õ 
egy angyal.

--- Igen? Na, akkor mégis repülni 
fog!

* * *
--- Mit mond a matematikus, ha a 

feleségét házasságtörésen kapja a 
katonaságból a tizedessel?

--- ???
--- Uram, úgy látom rossz helyen van 

a tizedesvesszõ!
* * *

--- Hogy hívják azt a nôt, aki nem 
vette be a tablettát?

--- Anyu!
* * *

--- Mi bizonyítja, hogy régen a Sza-
hara helyén tenger volt?

--- Az arabok még mindig fürdôkö-
penyben járnak.

Egyperces tudományMillió jó hírt azoknak, 
akik szeretik a csípôs 

ételeket.
Elôször csak észrevettük, hogy a 

csípôs ételek fogyasztása után mintha 
jobb lenne a kedvünk, ezért lettünk 
kíváncsiak arra, hogy vajon voltak-e 
ehhez kapcsolódó kutatások, amik iga-
zolnák az elméletet. Menet közben 
kiderült: nemcsak a hangulatra jó a 
kapszaicin, hanem millió más dologra, 
így most összegyûjtöttük azokat, ami-
ket a néphagyomány állít és olyan té-
nyeket is, amiket a tudomány is iga-
zolt. 

Mit gondoltak régen?
Egyes vélekedések szerint a csípôs 

paprika az egyik legrégebb óta ter-
mesztett növény: Mexikóban és Peru-
ban már 6000 évvel ezelôtti magokat is 
találtak. 

Magyarországon már régóta csípjük 
a csípôset: a Tisza-vidéki és Duna 
menti népek gyorsan felismerték a 
paprika immunerôsítô hatását. Így lett 
késôbb a hideglelés orvossága, emel-
lett a szegedi néphagyomány szerint a 
látást élesíti, antiszeptikus és a cukor-
betegséget is orvosolja minden, ami 
csípôs.

A maják csilivel dörzsölték be ínyü-
ket fogfájás esetén,  és úgy tartották, 
hogy az megszünteti a hasmenést és a 
görcsöket. Egyes törzsek a köröm alá 
dugott zöld csilidarabokról állították, 
hogy reuma esetén hatnak. (Késôbb 
kiderült: igazuk volt, a kapszaicint ma 
fájdalomcsillapításra használják.) Az 
inkák úgy vélték, javítja a látást a csili 
rendszeres fogyasztása. (Igen, épp 
ahogy a szegediek). Mexikóban más-
naposság ellen is bevetik, a mai napig. 

Korábban úgy vélték, hogy csilifo-
gyasztással elôrébb lehetett hozni a 
szülés idôpontját, de voltak, akik nem 
ezért, hanem a vajúdás megkönnyí-
tésért ették. 

Mit mond a tudomány?
A csípôs papriika gazdag A és C vi-

Fogyókúrában is segít?
Igen. Étvágycsökkentô hatású, és 

emellett  az anyagcserét is felturbózza, 
így növeli az elégetett kalóriák szá-
mát. 

Az amerikai Biofizikai Társaság Bal-
timore-ban megrendezett éves konfe-
renciáján mutatták be azokat az ered-
ményeket, melyek arra világítanak rá, 
hogy a paprika csípôsségét okozó kap-
szaicin elôsegíti a szervezet zsírége-
tését.  Számos állatkísérlet igazolta, 
hogy a kapszaicin fokozza az energia-
felhasználást és a zsírsav-oxidációt, és 
emellett étvágycsökkentô hatásáról is 
több forrás ír. 

A kapszaicin nemcsak az elhízás elle-
ni küzdelemben vethetô be, hiszen 
nem mellékesen a 2-es típusú cukorbe-
tegség, a magas vérnyomás és a kerin-
gési betegségek kialakulását is mega-
kadályozza.

Az elhízás elleni hatékonyságot  egér-
kísérletek is igazolják.  A kutatók sze-
rint a kapszaicin a fehér zsírszövetet 
barna zsírszövetté alakítja, amelyek a 
hôtermelô folyamatokban” vesznek 
el”, így tünteti el a zsírt  a hatóanyag. 

Kiknek nem ajánlott?
Ha beteg vagy, például gyomorbán-

talmaid vannak, inkább kérdezz meg 
egy orvost. Egészséges fogyasztók 
esetén viszont csak  nagy mennyiség-
ben és mértéktelenül nem ajánlott.  A 
túl sok chili  a gyomor és a bél nyál-
kahártyájának károsodását okozhatja, 
de kis mennyiségben szuper! Azoknál, 
akiknek általában nem tartozik bele az 
étrendjükbe, az emésztést is megza-
varhatja,  de ha a szervezet hozzászo-
kik, a kellemetlen mellékhatások is 
enyhülnek.

Hogyan használhatod?
A csili nem kizárólag ôrölt válto-

zatban kapható és nem csak a lecsó és 
a leves az egyetlen felhasználási alter-
natíva, ha egy kis erôspaprikát sze-
retnénk enni. A Chiligeddon csapa-
tánál például füstölt barbecue-szószt 
és savanyúságokat is láttunk, elôbbi 
hamburgerszószban, pirítóson, az eny-
hébb ôrölt változatok pedig akár limo-
nádéban, vagy csokis desszertekben is 
felhasználhatók.  Emellett keverheted 
salátaöntetekbe, házi bonbonokba, de 
a legtöbb egyszerû krémleveshez is 
illlik egy-egy csipettel. Mi a sajtkrém-
levest próbáltuk füstölt jalapeno-ôr-
leménnyel, a barbecue-chiliszószt pi-
rítóson, és a cayenne-limonádét 
mézzel ---- mindegyik nagyon-nagyon 
finom volt!

***
Az irodavezetô úgy gondolja, tudato-

sítja mindenkivel, kinek tartoznak 
engedelmességgel. 

Vásárol egy „Én vagyok a fônök!” 
feliratú táblát, és kiszögezi az ajta-
jára. 

Mikor késôbb visszatér az ebédszü-
netrôl, csodálkozva látja, hogy valaki 
egy cetlit ragasztott az ajtajára:

„Fônök, a felesége telefonált. Kéri 
vissza a tábláját.”

* * *
--- Mi volt a különbség a 4 éves Bach 

és a 4 éves Mascalni között?
--- ???
--- Az, hogy Bach már tudott Mascalni, 

viszont Mascalni nem tudott Bachni.
* * *

--- Hogy hívják arab kapust?
--- Kapd El Hammar.

* * *
Új nagyfônök érkezik a vállalathoz. 

Nézelôdik, hogy megy a munka. Meg-
lát egy unottan ücsörgô fiatalembert, 
felmegy benne rögtön a pumpa.

--- Fiam, mennyi a maga havi fize-
tése?

--- Hatvanezer.
--- Itt van hatvanezer, fogja, és most 

tûnjön el, meg ne lássam itt többé! 
Az ember egy szó nélkül eltûnik. Egy 

beosztott jön oda egy ezressel a ke-
zében, tanácstalanul néz körbe.

--- Igazgató úr, nem látta a piz-
zafutárt?

* * *
--- Hogy hívják a japán vécépucolót?
--- Matataszakia Kakiba.

* * *
Megy az orosz vonat Szibériában. 

Egyszer csak megáll. Az utasok kér-
dezõsködnek:

--- Mi történt?
--- Mozdonyt cserélnek.
--- Mire? --- Vodkára!
--- És akkor hogy fogunk tovább 

menni?
--- Részegen!

* * *
A tanítónéni elõadást tart az ember 

származásáról:
--- Gyerekek, minden ember Ádámtól 

és Évától származik...
Közbevág Móricka:
--- De tanítónéni, nekem a papám azt 

mondta, hogy az ember a majomtól 
származik!

--- De Móricka! Én most nem rólatok 
beszéltem!

taminban, de  folsav, kálium és  E-vita-
min is van benne,  és persze a lényeg: a 
kapszaicin.

Patkánykísérletekben már bebizo-
nyosodott a utóbbi  fájdalomcsillapító 
hatása, amelynek mértéke a diklo-
fenák hatásához hasonlónak bizonyult, 
ezért gyakran alkalmazzák izomfájdal-
mak, arthritis és egyéb húzódások ke-
zelésére, de bevethetô migrén, fejfájás 
vagy pikkelysömör ellen is.

„Kutatásunk megerôsítette és bôví-
tette a csilipaprika anyagainak szívvé-
dô hatásával kapcsolatos ismereteket” 
–-- jelentette ki Zhen-Yu Chen, aki az 
eredményekrôl beszámolt. az Ame-
rikai Kémiai Társaság (ACS) 243. 
nemzeti találkozóján

Hörcsögön is végzett kutatásokat 
ugyanez a csapat, melynek során a  
csípôs hatóanyag csökkentette az úgy-
nevezett „rossz” koleszterin mennyisé-
gét a vérben, sôt, a már felhalmozódott 
lerakódásokat is oldotta, melyek az 
artériát szûkítve szívinfarktushoz vagy 
agyvérzéshez vezethetnek.

Rákmegelôzô hatását is többször 
kutatták: a The Journal of Clinical 
Investigation szakfolyóiratban közzé-
tett új kutatás szerint az erôs paprika 
hatóanyaga, a kapszaicin, csökkenti 
egyes daganatok kialakulásának koc-
kázatát.

Kísérletükben a kutatók kapszaicint 
adtak olyan egereknek, amelyeket 
genetikailag hajlamossá tettek több 
béldaganat kialakulására. Kiderült, 
hogy a kapszaicin a TRPV1 aktiválása 
révén csökkentette a daganatok kiala-
kulásának kockázatát az egerekben, és 
több mint 30 százalékkal megnövelte 
az állatok élethosszát is.

A Biochemical and Biophysical Re-
search Communication címû szaklap-
ban a nottinghami egyetem kutatói 
arról számolnak be, hogy a kapszaicin 
képes elpusztítani a rákos sejtekben 
az energia termeléséért felelôs mi-
tochondriumokat, és ezzel a beteg sejt 
pusztulását okozza. A kapszaicin rák-
megelôzô hatását magyar tudósok 
kutatásai is megerôsítik.

A kapszaicin ráadásul annyira jó fej, 
hogy az egészséges sejteket nem tá-
madja meg, --- nottinghami kutatók 
szerint a jalapeno gyakori fogyasztása 
például a rákos betegségek megelôzé-
sében is jó szolgálatot tesz

Azt hitted, ennyi? Nem, van még egy 
csomó jó hatása: kísérletek bizonyítják, 
hogy a kapszaicin mérsékelheti a 
szívelégtelenség és a szélütés kocká-
zatát, csökkenti a vérben a trigliceri-
dek szintjét, serkenti a nyál és a gyo-
mornedv képzôdését, elôsegíti, 
megkönnyíti az emésztést.

Hogyan hat a jókedvre?
Egyes kutatások igazolták a kapszai-

cin belsôleg való alkalmazásának a 
nyugtató hatását, mivel növeli az neu-
ropeptidek (endorfinok, vagyis a „bol-
dogsághormonok”) termelését.
Hogy hogyan?

Amikor csípôset eszünk, a benne lévô 
kapszaicin-molekulák kapcsolatba 
lépnek a szánkban található kis érzé-
kelôkkel, amik  üzenetet küldenek az 
agyunknak, azzal a kéréssel, hogy 
„szûntesse meg a fájdalmat, és indítsa 
meg az endorfinok felszabadulását a 
hipofízisbôl és a hipotalamuszból. 

Ez magyarázza a kapszaicin fájda-
lomcsillapító, hangulatjavító hatását. 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:20 Világ
06:45 Summa
07:10 Gasztroangyal
Kolozsvár Természetesen 

a remek receptek sem ma-
radnak ki az adásból.
08:05 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:00 Isten kezében
Az irgalmasság üzenete
09:30 Tálentum (2004)   Lá-

zár Ervin Kossuth-díjas író
10:00 Magyar Krónika   Az 

ókori római és görög világ
10:30 Nagyok
Medveczky Ádám
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Ágrólszakadt úrilány 

(1943)   Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Tolnay Klá-
ri (Jánossy Éva), Hajmássy 
Miklós (Koltay Ádám),  Dr. 
Koltay Ádám menekül a vá-
rosból. Noha ô az úri társa-
ság kedvence, már megcsö-
mörlött a társas élet üressé-
gétôl. A havasok tiszta, 
érintetlen világában sátoro-
zik, de már elsô nap váratlan 
esemény történik: meg kell 
mentenie egy szakadékba 
zuhant fiatal lány életét. Há-
lából a lány meghívást kínál 
a közeli, zajos üdülôhely 
forgatagába, de Ádám in-
kább egy csókot rabolalány-
tól. Éva bosszút esküszik, s 
kész mindenre, hogy meg-
zavarja a férfi nyugalmát.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Roma Magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:50 Életkor
16:10 Ízôrzôk  Szulok lakos-

ságának mindkét része: 
svábok és felvidékiek .
16:45 Öt kontinens
17:15 Hazai érték Szerel-

mes földrajz Bori„színpadai” 
- Zenés kalandozások Sze-
gedtôl Pestig - Keszei Bori
17:45 Hazai érték Gaszt-

roangyal Barcs irdalt ha-
lászlét, sziromkalácsot süt 
az asszonyokkal, és megke-
resi a „lant fenyôt” is.
18:40 Hazai érték
Hétmérföld
Beregszász és környéke
19:20 Hazai érték 
Kerekek és lépések (1990)  
A Kiskunságban
20:00 Hogy volt?!
Fociról – kicsit másképpen
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
A halogatás mûvészete
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Horváth Ádám: Az iskola 

újrafelfedezése
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?!
Fociról – kicsit másképpen
02:30 Ágrólszakadt úrilány    

Magyar romantikus film 
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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Szeptember 7. péntek Szeptember 8.  szombat Szeptember 9.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:50 Magyar gazda
07:15 Gasztroangyal Barcs
A Gasztroangyal  a Dráva 

menti erdôk csodálatos 
világa.  irdalt halászlé, 
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Református magazin  
09:15 Unitárius ifjúsági m.
09:25 Református ifjúsági 

mûsor
09:35 Baptista ifjúsági m.
09:50 Tálentum (2004)
Nagy-Tóth Ferenc-Egyszer 

mindenkit szólítanak...
10:20 Magyar Krónika
Mesterséges intelligencia
10:50 Nagyok
Medveczky Ádám 2. adás
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Uraim, beszéljenek! 

(1973)   Szereplôk: Bánffy 
György (Puskás Tivadar), 
Sinkó László (Puskás Fe-
renc), Sztankay István 
(Kacziány), Benkô Gyula, 
Czigány Judit, Schubert 
Éva, Tábori Nóra, Agárdy 
Gábor,  Gera Zoltán, Horkai 
János,  Körmendi János,  
Puskás Tivadar, a  telefon-
központ feltalálójának sike-
rekben és kudarcokbangaz-
dag élete elevenedik meg a 
Magyar Televízió 1973-ban 
készült tévéjátékában.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát
15:45 Család’18
16:10 Szerelmes földrajz
A matematika szerelmese  

A hegyek mögötti világ 2/1
16:40 Térkép
17:10 Hazai érték Szerel-

mes földrajz (2013)  Peres-
pusztától az Akadémiáig 
(...mint Lujos Hevesen)
17:40 Hazai érték Gaszt-

roangyal Bozsokra utazik, 
ahol a falu mind a 350 lakója 
összetartó közösségben él.
18:35 Hazai érték Hétmér-

föld  Losonc és környéke
19:15 Hazai érték
Kerekek és lépések (1990)  
Tiszán innen, Tiszán túl
20:00 Beugró - Felkészül-

tek? Mert mi nem! (2008)
Négyszereplôs színházi já-

ték,humoros szatirikusalap-
helyzetekre épülô rögtönzé-
sek  Novák Péter csenget, a 
nézôk  önfeledten nevetnek.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül   Színpad, 

szerepek, legendák
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Körösi Csaba: Klímaváltozás
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Beugró - Felkészül-

tek? Mert mi nem! (2008)
02:25 Uraim, beszéljenek! 

(1973)   Magyar tévéjáték
03:35 P’amende
Bitang-fordulat
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
Muzsikáló  város
06:25 Kárpát expressz
06:45 Forint, fillér
07:10 Gasztroangyal
Nagypeterdi lakodalom
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 A sokszínû vallás
08:50 Így szól az Úr!
08:55 Kereszt-Tények
09:05 A bölcsesség 

kezdete...
09:20 Biblia és irodalom
Weöres Sándor 23. Zsoltár
09:35 Tálentum (2004)  Sze-

beni András fotómûvész
10:10 Magyar Krónika
Zsenialitás
10:40 Nagyok
Ritoók Zsigmond 2. adás
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Drága kisfiam! (1975)   

Magyar tévéfilm : Balázs 
Samu (Dénes),  Páger Antal 
(Béla), Tolnay Klári (Az 
anya), Törôcsik Mari (Jan-
csi elhagyott menyasszonya, 
Klári) Margit fia, Jancsi 
húsz esztendeje Kanadában 
él, ahol bár családot alapí-
tott, mégsem találja helyét. 
Anyja és volt szerelme, Klá-
ri iránt olyan nosztalgikus 
emlékek kerítik hatalmába, 
melyektôl nem tud szaba-
dulni, de amik csak a képze-
letében léteznek.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-Adria
14:15 Család-barát
15:45 Kék bolygó
16:10 Opera Café
16:40 Magyar Krónika
Muzsikáló  város
17:10 Hazai érték Szerel-

mes földrajz   Básti Juli
17:40 Hazai érték Gaszt-

roangyal Vendégségben 
Kalla Kálmánnál .
18:40 Hazai érték 
Hétmérföld  Szabadka
19:20 Hazai érték 
Kerekek és lépések (1990)  
Vásárhely és környéke
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
Rendezôi változat
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Ajkay Alinka: Ki voltSzend-

rey Júlia, Petôfi özvegye?
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
02:25 Drága kisfiam! (1975)   

Magyar tévéfilm
03:45 Nyitott stúdió (1992)   
Sátoraljaújhelyi  Cigány 

Együttes, hagyományörzô
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Gasztroangyal  Ven-

dégségben Kalla Kálmán-
nál A legendás mester 
fôzött már királynôknek és 
világsztároknak is, ezúttal 
pedig a mûsor nézôit avatja 
be néhány mesterfogásba.
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Katolikus krónika
09:05 Isten kezében
09:40 Tálentum (2004)
Gellér B. István
10:15 Magyar Krónika
Hungar - ikonok
10:45 Nagyok
Történetek a kezdetrôl
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Az utolsó futam 

(1983)   Magyar tévéfilm
Szereplôk: Ujlaki Dénes 

(Csatlós, piacfelügyelô), 
Bárdy György (Morvai, a 
„pólókirály”), Basilides 
Zoltán, Cser Tamás, Csurka 
László (Ebedli, idomár), Dé-
gi István (Tojásos Frédi), 
,Gera Zoltán (Borsai, ido-
már), Kállai Ferenc (Igaz-
gató), Tahi Tóth László 
(színész), Varga Zoltán 
(Verbai Jancsi, zsokéjelölt), 
A lóversenyvilágot bemuta-
tó történet több szálon, 
párhuzamosan fut. Megis-
merkedhetünk e világ tipi-
kus alakjainak torzuló életé-
vel. A film mottója: nyerni 
lehet, veszíteni kell, vissza-
nyerni lehetetlen.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:50 Kárpát expressz
16:10 Rúzs és selyem
16:40 Püspökkenyér
17:10 Hazai érték Szerel-

mes földrajz (2013)  Fabiny 
Tamás - Weöres Sándor
17:45 Hazai érték Gasztro-

angyal Szamos mente Mar-
csi keresi azt faluszéli kocs-
mát, melyrôl maga Petôfi 
Sándor is megemlékezett 
egyik költeményében, 
„Faluszélén kurta kocsôma”
18:40 Hazai érték Hétmér-

föld  Felsôpulya éskörnyéke
19:20 Hazai érték Kerekek 

és lépések (1990)  Vihar-
sarok: csöndes esôben
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
Boldogságföldrajz
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55 Mindenki Akadé-

miája   Irimiás Balázs: Cso-
ma szobájából Napiskolába
00:30 Tudomány minden 

napra
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Az utolsó futam 

(1983)   Magyar tévéfilm
03:45 Magyar elsôk (2003)   
Az elsô magyar villamos-

járat
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:05 Hogy volt?!
Fociról – kicsit másképpen
08:00 Német nyelvû hírek  
08:05 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:25 Gasztroangyal  Válo-

gató adás – Sztárvendégek
Telekes Péter, Dombóvári 

István vagy éppen Magyar 
Attila a Gasztroangyal 
forgatása során.
09:25 Tálentum Mészáros 

Márta filmrendezô
10:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Férfihûség (1942)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Páger Antal 

(Sándorffy Péter), Bulla El-
ma (Júlia, a felesége), Tol-
nay Klári (Dunay Maya), 
Ajtay Andor (Cserháti János)
Sándorffy Péter kolozsvári 

mérnök gyára megbízásából 
kutatásokat végez Afriká-
ban. Egy mérges virág tüs-
kéje megsebzi. Maya, a 
francia orvosnô kezeli, és 
mivel a betegség fertôzô, 
Péter  elhíreszteli, hogy 
Maya a szeretôje…
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20  Örökké úton… - 

Ferdinandy György író 
14:15 Család-barát
15:50 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
16:20 Új idôk új dalai   Figu-

rális szobrászat másképp
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk  Medina
 Szekszárd közelében, a Sió 

csatorna partján fekszik
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A Bagi Nacsa Show   
22:35 Tóth János - 2. évad
16. rész A képzelt beteg
23:10 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:05 Evangélium
00:35 Világörökség Portu-

gáliában    Alcobaca-i kolost. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal
Válogató adás – Különleges 

fôzési módszerek
02:30 Már nem olyan idôket 

élünk  Magyar filmvígjáték   
Gábor Miklós Váradi Hédi 

(Zombori Éva), Egy keres-
kedelmi vállalat fiatal mér-
nöke és csinos közgazdász-
nôje  közös ágyban ébred. 
03:50 „A magok oltalmá-

ra...”  Erdélyi erôdtemplo-
mok Csíkszentgyörgy
04:05 Dokuzóna
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Esély
06:40 Kárpát expressz
07:05 Lengyelország 
19/12. Gdansk 1. - Az örök 

kincskeresô
07:35 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom m.
Herczeg Ferenc
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Önök kérték
09:30 Tálentum (2004)
Gyulai Líviusz Kossuth-

díjas grafikusmûvész
10:00 Magyar Krónika
10:30 Térkép
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Áll a bál (1939)
Szereplôk: Csortos Gyula 

(Tassy herceg), Ladomer-
szky Margit (Lujza herceg-
né), Szeleczky Zita (Erzsé-
bet, a leánya), Toronyi Imre 
(Balogh, jószágigazgató), 
Pataky Jenô (András, a fia), 
Bilicsi Tivadar (Selmeczi 
Sebestyén), Gobbi Hilda 
(Caroline bárónô), Erzsébet 
hercegnô és Balogh András, 
a rangon aluli fiatalember 
szerelmét a fôherceg nagya-
pa meg akarja hiúsítani. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:50 A régi fény ragyogjon 

-Szigetvár, 1566  Magyar 
dokumentumfilm   Zrínyi 
Miklós születésének (1508) 
510. évfordulójára is.
14:45 Ismerd meg!
15:45 Ismerd meg! - 

vetélkedô
16:45 Öt kontinens
17:20 Hétvégi belépô
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Válogató adás – Különleges 

fôzési módszerek
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35  „Emberségesnek 

lenni kötelességem” 2. rész
Magyar dokument.
22:35 Hogy volt?!
Wolf Péter és Wolf Kati
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Kincskeresô
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

Herczeg Ferenc
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Maradok - Farkas 

Árpád költô portréja
02:30 Családunk szégyene 

(1942)   Magyar filmvígjáték  
(ff.)  Klári néni, aki Mexi-
kóban éli világát 100 dollár-
ral gyermekenként - támo-
gatja egykori szerelmét
03:55 Világörökség Portu 

(2008)   Sintra
04:15 A régi fény ragyogjon
Magyar dokumentumfilm
Zrinyi Miklós
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Magyar gazda
06:50 Kék bolygó
07:15 GasztroangyalBozsok 

A malomban ôrölt búzából 
tejes kiôrlésû kenyér ké-
szül, kiderül, milyen a gesz-
tenyés pávaszem.
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Önkéntesek  Balaton-

felvidéki kalandozások
09:50 Tálentum (2004)
Ormos Mária akadémikus
10:20 Magyar Krónika
Papír, írás, mindentudás
10:55 Nagyok
Ritoók Zsigmond
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Amerikából jöttem, 

krimi komédiát hoztam 
(1989)   Magyar tévéjáték
Királyhegyi Pál életrajza 

és írásai alapján készült 
tévéjáték, melyben az író, 
két év távollét után hazatér 
Pestre. Törzskávéházában, 
kártyapartnereivelszenved
é-lyes játékba kezd, s köz-
ben „hihetetlennél hihetôbb” 
történetekkel szórakoztatja 
barátait. Vesztésre állva, 
mindannyiszor elôlegért 
rohan szerkesztôségekbe.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:50 Magyar gazda
16:15 Noé barátai
16:45 Novum
17:15Hazai értékSzerelmes

földrajz (2013)  Táj a 
szívem... Czakó Gábor, író
„Az ember életének két 

fontos helyszíne van: Az 
egyik a születésé, a másik a 
halálé. Én itt születtem a 
Sárközben, közelebbrôl De-
csen.Most Békásmegyeren 
lakom, a faluban, és emberi 
számítás szerint ott is fogok 
meghalni.
17:50 Hazai érték Gaszt-

roangyal Nagypeterdi lako-
dalom. Mit készítenek a 
frissen levágott disznóból.
18:50 Hazai érték Hétmér-

föld  Felsôôr és környéke
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
Rejtegetett érzelmeink
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Saly Noémi: A Tabán 

tündöklése és bukása
00:30 Tudomány minden n.  
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Magyarország, 

szeretlek!
02:55 Amerikából jöttem, 

krimi komédiát hoztam 
(1989)   Magyar tévéjáték
Királyhegyi Pál életrajza 

és írásai alapján készült 
tévéjáték, melyben az író, 
két év távollét után hazatér. 
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

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

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

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

LAKÁS MEGOLDÁST KERESEK
Megosztott lakást, vagy csak szo-

bát, konyha és fürdôszoba haszná-
lattal keres nyugdíjas, tiszta és pe-
dáns, megbizható, nemdohányzó ma-
gyar férfi Melbourne bármely ke-
rületében. Tel.: 0478 518-580.

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

Wettenhall Plumbing 
Lic. No. 102602 

Mobile: 0400 059-290

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

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

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

ÚJ GONDNOKOT KERESÜNK
A Melbournei Magyar Központ

(760 Boronia Rd. Wantirna)

keres egy lelkes, becsületes és rugalmas egyént 
vagy házaspárt, aki a 

GONDNOKI
teendôket elvégezné a Központban.

Ez öt napos teendôt igényel, amiben benne van a 
hétvége is. Ennek ellenében kap egy 2 hálószobás 

lakást, villany, gáz, mobil telefon használattal együtt.
További felvilágositásért kérjük hívja 

Marót Márti igazgatót.
Mobile szám: 0418 553-193

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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

Megérkezett 
Magyarországról

a legfrissebb Lunagel termékek
Sósborszesz  gyógynövényes  masszázs  gelék.

Vadgesztenyés  Sósborszesz  gelé - Visszeres lábra.
Kalendulás  Sósbórszesz gél - Izületre.

Borókás Sósbórszesz emugél - Reumasszázs.
Australia és NewZealand felhatalmazott forgalmazója.

Szives rendelését várjuk.

0407 683 002  ~ +61 3 9439 7067

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006

TÁRSALKODÓNÔT 
keresünk idôsebb hölgy számára Sydney keleti városrészében kedd 
és csütörtöki napokra, kezdetben napi 2 órára. Magyarul és angolul 
(legalább alapfokon)  beszélô középkorú hölgy jelenkezését várjuk, 
aki könnyen barátkozó, türelmes és megnyerô személyiség. Kiváló 

lehetôség  nyugdíjas hölgy számára. 
Feladatok a társalgás mellett: séta, segítség öltözésben, 

tisztálkodásban. 
Fizetés megegyezés szerint. 

Kérem hívja Monica-t este 6 után vagy hétvégén a 0416 009 386 számon.


